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Szerzõ több írásában is foglalkozott a
térség 1848–49-es eseményeivel. Az elõ-
adás most elsõsorban a Sepsiszentgyör-
gyi Állami Levéltárban található két irat
bemutatásával kívánja gazdagítani a há-
romszéki, Uzon forradalom- és szabad-
ságharccal kapcsolatos történetét. Az
egyik a szabadságharc elõkészítésérõl, a
nemzetõrség alakulásáról szól, az uzoni-
ak névsorát tartalmazza, a másik az oros-
zok bevonulásáról és annak következmé-
nyeirõl – ez utóbbi a szabadságharc bu-
kása utáni, feljelentéssel induló perirat.
Ebben jelentõs számú uzoni lakos vallo-
mását örökítették meg, elsõsorban arról,
mi történt a községben a harcok idején,
hogyan és hová menekült a lakosság
egyik része, mit tettek az otthon maradot-
tak az orosz katonák bevonulásakor és el-
távozásuk után. Különösen a második
dokumentum bemutatása hiánypótló –
még mindig kevés az ismeretünk a ha-
sonló eseményekrõl. Az elõadás a két irat
anyagát beilleszti abba a tágabb ese-
ménysorba is, amely Uzonhoz és Három-
székhez kapcsolódik, de amelyre itt csak
vázlatosan tér ki.

1.
Uzonról az 1848–1849-es forradalom- és

szabadságharc eseményeit megörökítõ mûvek-
ben gyakran írnak.1

Nem sokkal a pesti forradalom után, még a
kolozsvári országgyûlés elõtt, jelentõs esemény
színhelye volt Uzon. Hiába szentesítették 1848.
április 11-én a forradalmi törvényeket, közöttük azt
is, hogy a Magyarországon és Erdélyben állomá-
sozó császári királyi csapatok irányítását a magyar

hadügyminisztérium végzi, Erdélyben a Nagysze-
benben székelõ General Commando nem enge-
delmeskedett. PUCHNER, bizonyára ki nem derít-
hetõ utakon, olyan tájékoztatást kapott, hogy
csendben, lehetõleg észrevétlenül próbálja gyen-
gíteni a forradalmi erõket, és készüljön fel arra,
hogy elõbb-utóbb szembe kell fordulnia a magyar
forradalom alapvetõ követeléseivel. Elsõ jelei ezen
törekvésnek abban mutatkoztak meg, hogy a szé-
kely határõrség körében a fegyelmet próbálja
erõsíteni, másrészt a Székelyföldrõl igyekszik el-
távolítani a jelentõs erõt képviselõ ezredeket.
Egyik részét már áprilisban megkísérelte más vi-
dékre irányítani. Az a feltételezés is elhangzott,
hogy célja esetleg a következõ lépésben idegen
országba juttatni a székely katonákat. Ugyanakkor
Csíkból is, Háromszékrõl is siet a fegyvereket el-
szállíttatni. Amikor ezen törekvésére fény derült,
azt állította, hogy a katonákat a forradalommal járó
kilengések fékezésére mozgósította, a fegyvereket
pedig azért szállíttatta volna Brassóba vagy Gyu-
lafehérvárra, hogy megjavítsák.

Uzonba kellett gyülekezniük azoknak a
székely határõröknek, akiket el akartak távolítani
Háromszékrõl. Április 25-én kellett találkozniuk
a  régi, megszokott táborozási helyükön, hogy
állítólag Nagyszebenbe vagy Szászsebesre, eset-
leg környékükre induljanak, és magukkal vigyék
a nagy gyorsasággal hozzájuk csatolt fegyveres
szállítmányt is az utasításnak megfelelõ helyre.
Az uzoniak az elsõ századot alkották, amelynek
élén PÜNKÖSTI Gergely hadnagy állott.2

Ekkor avatkoztak be az események to-
vábbi alakulásába Illyefalva népétõl követve
GÁL Dániel és NÉMETH László fiatal ügyvé-
dek, és a székek vezetõinek akarata ellenére
megakadályozták az összegyûlt századok távozá-
sát. Nem akármikor és nem akárkik tudják mind-
ezt megvalósítani. A szónak varázsa, ereje kellett
legyen, a hallgatóknak pedig fogékonyaknak kel-
lett lenniük az elmondottakra, hisz mindenki
számíthatott arra, hogy következményei lehetnek
a katonai parancs megszegésének.

A katonák szétszéledtek, az ezeren felüli
fegyvert pedig a sepsiszentgyörgyi székházba
szállították.3
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A továbbiakban még gyakran szó került
az uzoni eseményekrõl, el egészen az erdélyi or-
szággyûlésig, ahol elmarasztaló megjegyzések
is elhangzottak. A háromszéki küldötteknek nyi-
latkozniuk kellett az eseményekrõl, hogy az
elferdített történteket pontosabban is megma-
gyarázzák.

Április 11-én Sepsiszentgyörgyön köz-
gyûlést tartottak. Ekkor már elhangzott a nemzet-
õrség felállításának szükségessége. Amikor ápri-
lis 20-án központilag rendelkeztek a nemzetõrség
megalakításáról, Háromszéken már megkezdõ-
dött a szervezése, és folytatódott június-, július-,
augusztusban, sõt a késõbbiekben is. Ekkor Uzon
lakosai egy egész századot alakítottak.

A nemzetõrségben jobbágyok, nemesek
egyaránt helyet kaptak, sõt Uzonban több job-
bágy is vezetõi, õrmesteri rangot kapott.4

EGYED Ákos azt is számba vette, hogy Három-
széken augusztus 5-ig 4914 nemzetõr jelent-
kezett, közöttük Uzonban 104-en.5

Egy 1848. június 30-án KISPÁL Károly
százados által aláírt kimutatás szerint Uzonban
összesen 128 nemzetõrt tartottak nyilván.

„Az Uzoni Nemzeti Õrség Névsora 
1848ba

Százados KISPÁL Károly, Fõhadnagy GYOR-
BIRÓ Dániel, alhadnagy VAJNA Tamás és PÜNKÖSTI
Sándor.

Elsõ õrmester GGIIDDÓÓFFAALLVVII LLaajjooss

EEllssõõ oosszzttáállyy
AAll TTiisszztteekk
KUTI Dániel, GIDÓFALVI Gábor,
VERES Pál
KKöözz VViittéézzeekk
SZÕTS Márton – DOBOS, KUTI Antal,

MÁRK Sámuel, BARTOK Josef, BARTOK János, JÁ-
NO Ferentz, SZAKÁTS Dávid, SIMON Josef, SZABO
Márton, ZAJZON Dienes, DÁNÉR Antal, DÁNÉR
György, DÁNÉR Josef, KONDOR Lázár, KUTI
Lukáts, KUTI Ádám, id. BODOLAI János, ifj.
BODOLAI János, KOVÁTS György, SZAKÁTS Antal,
SZABO György, ZAJZON Ferentz, KERESZTES

Dávid, SZENNYES István, ILYÉS György, BÁNTÓ
Ferentz, SZABO Lászlo, KOSA Josef, KOSA György

MMáássooddiikk oosszzttáállyy
AAll TTiisszztteekk

KOVÁTS Mihály, TÓTH János, 
INCZE Sándor
KKöözz VViittéézzeekk

ZOLTÁNI Ferentz, ZOLTÁNI Sámuel, KUTI
István, ifj. GYÖRBIRO Áron, PÜNKÖSTI István, ifj.
GYÖRBIRO Pál, ANTAL Bálint, BÉRES András,
SIPOS János, PAP Mihály, ANTAL József, TÓTH
György, RÉTYI Mihály, BODOKI Ferentz, BORSAI
István, BUDI Ferentz, BÉRES János, BÉRES András,
KOBRICSA Josef, KÕMIVES Sándor, SZABO Mi-
hály, SZABO Josef, ifj. TÓTH János, DANKO Mihály,
DREZFER Hodef, örmester GIDOFALVI Lajos

Második õrmester KKUUTTII JJáánnooss

HHaarrmmaaddiikk OOsszzttáállyy 
AAll TTiisszztteekk 

JÁNO János, BODOLI János, 
BODOLI Ferentz
KKöözz VViittéézzeekk

PÉKÉT György, TANA János, GYÖRBIRO
Bálint, GYÖRBIRO Sándor, BORDÁS Josef, BUSI
Samu, BERECK Pál, GYÖRBIRO János, SZÕTS Fe-
rentz, KÕMIVES Bálint, BODALI Zsigmond, VERES
György, KOBRICSA András, KOSZTÁNDIN Emá-
nuel, FÁM Mihály, BABÁN János, ZAJZON Béniám,
MÁRK Josef, KÕMIVES Sigmond, ISTOK Bálint,
ISTOK János, RÁPO János, DÁNÉR Lajos, SZÕTS
Dienes, ANTAL Mihály, VIRÁG And [utólag beírva]
VÁNTSA Lázár [utólag beírva]

NNeeggyyeeddiikk OOsszzttáállyy 
AAll TTiisszztteekk

DOBOS Mihály, DOBOS Antal,
SZABO János
KKöözz VViittéézzeekk

VÁNTSA János, VÁNTSa Dávid, VERES
Josef, VERES András VÁNTSA György, KOVÁTS
Áron, OPRA György, GARAI Josef, MAJORÁN
Demeter, POPOVITS Beniám, BERECZK Josef,
KITSI György, ZAJZON János, ZAJZON Dániel,

132



DANTS Mihály, SZÕTS István, GYÖRBIRO Mozes,
VERES Pál, ANTAL István, ANTAL György, BE-
RETZK Sándor, ZAJZON Áron, SZÕTS György, id.
PAP György, ifj. PAP György, RÁPO Sigmond,
DEMETER Ráduly, DEMETER Ilyés

UZONBA 1848ik Jun. 30án

KISPÁL százados, GYÖRBIRO Dániel
fõhadnagy, VAJNA Tamás Al Hadnagy”6

A megalakult nemzetõrség a kijelölt na-
pokon rendszeresen gyakorlatozott. Õszre, tél el-
sõ napjaira már közvetlen harcokra is sor került.

Uzonból indult PÜNKÖSTI Gergely
honvéd õrnagy is, aki már 26 éves korában a há-
romszéki és csíki katonákkal együtt fõhad-
nagyként részt vett a délvidéki harcokban, azután
októberben a honvédsereghez csatlakozott. 1849
februárjában fõszázadosi rangot kapott, és BEM
tábornok egyik bizalmi embereként a lovastestõr
századnak a parancsnoka volt. Egy nappal a vilá-
gosi fegyverletétel elõtt, augusztus 12-én BEM,
az erdélyi hadsereg fõvezére PÜNKÖSTI Ger-
gelyt õrnaggyá léptette elõ. Amikor már nem ma-
radt további lehetõség a harcokra, BEM külföld-
re menekült, és PÜNKÖSTI Gergely is a többi
székellyel együtt Dévánál orosz fogságba esett.
A szabadságharc leverését követõen törvényszék
elé állították és 6 évi várfogságra ítélték. Kegye-
lem útján szabadult, 1854-ben. A késõbbiekben
is õrzõje volt a szabadságharc eszméinek. 90 é-
ves korában távozott az élõk sorából.7 A róla írt
megemlékezésben az olvasható, hogy PÜNKÖS-
TI Gergely Nagyszebenben halt meg. Bizonyára
így jegyezték be a katonai iratokba, azonban BE-
KE György közlése nyomán ki kell egészítenünk
azzal, amit a családi hagyomány õrzött meg:
PÜNKÖSTI Gergely õrnagy úr „az aránylag ki-
csiny udvarház kertjében nyugodott”. Egy ideig
valóban Nagyszebenben lakott, de „hosszúnak
találta szebeni idõzését, ezért aztán hazatérve az
udvarházat és a telket holtában sem akarta el-
hagyni többé. Végakaratába foglalta, hogy sírját
a kertje végében ássák meg, ott talál igazi csen-
dességet magának”. Idegenek is ellátogattak
PÜNKÖSTI Gergely sírjához, azok, akiknek va-

lamely családtagja a szabadságharcban esett el,
és valahol jeltelen sírban nyugodott.

Ismerjük egyik levelét, amelyet APOR
Lázár Bécsben élõ királyi tanácsosnak írt 1848.
június 23-án, és amelyben házasságkötése enge-
délyezéséhez kér támogatást. Levelét késõbb
MÉSZÁROS Lázárhoz, a magyar hadügymi-
niszterhez küldték el. A házasságkötésen kívül
azért is érdemes e levélre figyelni, mert belõle a
saját és más tisztek véleményét is kiolvashatjuk a
korabeli eseményekrõl. Levelét azzal kezdi,
hogy bizonyára érdekli a tanácsos urat, mi tör-
ténik a „Kis Háromszéken” a forradalom idején,
ezért tájékoztatja:

„A kiváltott rész” sokat szenvedett, de
várja az átalakulást.

A székely katonák „hûségesen telyesittik
kötelességeket, de várják a Kolozsvári ország-
gyülésen hozott 3dik törvény czikkely életbe
léptetését”.

Írt a jobbágyság hangulatáról és tetteirõl
is: „A zsellérek vagy jobban mondva Urbéresek
mint gondolhattya Nagyméltoságod nagyon ör-
vendenek – voltak hol alattomos bujtogatok iz-
gatására a robotot meg tagadták Május 1tõl kezd-
ve – voltak hol a birtokosok az ingerültség ki-
kerülése tekintetébõl a robotot felmondották – 
vagynak melyek nem tsak eddig megtették a
szolgálatot, hanem még ezután is segijteni akar-
nak földes uraiknak.”

A forradalom idején gyakran említették 
a kommunista eszméket, amelyek szerint az
egyenlõséget hangoztatták, de minden kisajátí-
tását, és elosztását követelték.

PÜNKÖSTI Gergely is arról írt a torjai bir-
tokos királyi tanácsosnak, hogy a „communismus
sok helységekben pártfogokra talált – de hála az
egeknek a rögtön törvény mindennek véget vetett”.

A levelet így írta alá: „PÜNKÖSTI Ger-
gely székely huszár hadnagy Allcsernáton 23
junius 1848.”8

Szintén huszár honvéd õrnagy volt az
Uzonból indult, a szabadságharc leverése után
ide visszatért, és élete végéig otthon gazdálkodó
PÜNKÖSTI Pál. Bár a 11. huszárezred fõszáza-
dosaként már 1847-ben nyugalomba vonult,
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1848 októberében újból jelentkezett a székely
honvédek közé. A harcok során az osztrákok fog-
ságába esett, s Nagyszebenben raboskodott egé-
szen addig, amíg BEM tábornok március 11-én
bevette a várost, és katonái kiszabadították a
honvéd foglyokat. Utána végigharcolta a szabad-
ságharcot, a bukás után 2 évi várfogságra ítélték,
amely idõt Josefstadtban töltötte.9

Az elõbbiekben említett PÜNKÖSTI Ger-
gely nevére ez alkalommal azért kell visszatérnünk,
mert õ volt az a székely tiszt, aki 1848. május 30-án
Alsócsernátonban „több nemesekkel egyetértve,
túlbuzgóan a robot megszüntetését követelte,
minek a jobbágyság örvende, de pár napok alatt
ezen hit átfogá Háromszéket, és csakhamar több
helységben megtagadták a robotot”.10

Amikor Háromszéken az önvédelem vál-
lalásáról döntöttek, a harcra készülõ csapatok
egyik része 1848 novembere végén Uzonban
gyülekezett, ahol NAGY Imre alezredes a vé-
delem balszárnyát irányította.

Késõbb, amikor 1849. január végén, feb-
ruár elsõ napjaiban a csíki és háromszéki széke-
lyek BEM tábornok segítségére siettek, az egyik
tábor szintén Uzonban gyülekezett. Itt keresték
fel a brassói küldöttek is a székelyeket, közölve
velük, hogy a város lakói a magyar törekvések
támogatói.11

De több jelentõs háromszéki harci ese-
mény is Kökös és Uzon határában zajlott le,
1849. június 23-án, majd július 2-án, amikor az
oroszok elfoglalták a helységet, majd visszavo-
nultak ugyan, de a lakosság mindkét alkalommal
elmenekült hazulról.

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc hõseit Háromszéken is tiszteletadással
örökítették meg. 1883. november 2-án a  „Rikán
belõli 1848–49-es honvéd-egylet” a korábban
számba vett háromszéki hõsi halottak névsorát
városon- és községekként megörökítette, és meg-
õrzés végett a Székely Nemzeti Múzeumban el-
helyezte. Közölte a Székely Nemzet címû újság-
ban is. A felsoroltak között található Uzon hõsi
halottainak névsora.

„UUzzoonn:: SÜKÖSD Sámuel uzoni ev. ref.
pap egyszersmind tábori lelkész, elesett 1849-

ben június 29-én, KUTHI János honvéd hadnagy,
elesett a piski hídnál, ZAJZON Antal honvéd,
elesett Burgónál, ETÉDI Ferencz, elesett (felesé-
gestõl) a tömösi szorosban, SZABÓ István, ele-
sett a tömösi szorosban, ANTAL Zsigmond,
GYÖRBÍRÓ Miklós, elesett Piskinél, ZOLTÁNI
Zsigmond, GYÖRBÍRÓ Károly, székely huszár,
meghalt Beszterczén a kórházban, NAGY János,
BODALI Zsigmond, DÁNÉR Zsigmond, KÁ-
DÁR Jozsef, VAJNA Ferencz, KOSSUTH-Hu-
szár, elesett Hermánynál. (A berohanó oroszok
által Uzonban az öreg békés polgárok közül le-
gyilkoltattak: MÁRK György, FERENCZ Mó-
zes, KÕMÍVES Ferencz, TÖRÖK Péter s a ma-
gyar érzelmû oláh kántor.”12

Ezen összesítõt ki kell egészítenünk az-
zal, hogy akárcsak FERENCZ Mózest és má-
sokat, az Uzonba bevonuló oroszok ölték meg
BOROZDA Györgyöt is.13

2.
A hõsi tettek és áldozatok után más vo-

natkozásban is a figyelem középpontjába került
Uzon, amikor a harcok befejezésekor az orosz
csapatok ebbe a községbe is bevonultak. Az erre
vonatkozó iratokat a Sepsiszentgyörgyi Állami
Levéltárban õrzik. Mindaz, ami Uzonban történt,
bizonyára más helységekben is elõfordult, csak-
hogy azokat nem jegyezték fel. Ennek értékét
abban is látjuk, hogy rámutat a szabadságharc le-
verését követõ napok eddig kevésbé ismert ese-
ményeire. A község lakói  valósággal belesod-
ródtak a történtekbe, különösen akkor, amikor az
orosz katonák rablásait is látták.

GIDÓFALVI István uzoni birtokos kér-
vényt küldött DANIEL Imre császári királyi biz-
toshoz, s kérte, hogy hivatalosan  állapítsák meg,
kik, mit vittek el birtokáról, midõn az orosz csa-
patok Uzonban megjelentek. A korábban megírt
kérvényre 1849. szeptember 2-án az ekkor még
Kézdivásárhelyen székelõ DANIEL Imre azt írta
NAGY Andrásnak, Sepsiszék újonnan, bizo-
nyára általa, nagy gyorsasággal  kinevezett ki-
rálybírájának, hogy „15öd napok alatt nyomoz-
tassa ki az elpanaszolt tényeket, s eljárásáról” és
az eredményrõl jelentésben számoljon be.

134



GIDÓFALVI István kérvényében azt kér-
te DANIEL Imrétõl, hogy „mi után a Muszka
Tábor Uzonba a Joszágom melletti Táborozás
után Uzonon keresztül vonult – az említett Tábor
által okozott károkat ez alkalommal nem is
említve, a „falusi nép beszéli”, az oroszok mellett
a lakosság is „mitsoda rablást, pusztítást vitt
véghez” a községben lévõ „több Nemes Házak”-
ban. A panasztevõ levélben GIDÓFALVI István
azt is leírta, hogy a helybeli lakosok „vakmerõ és
hallatlan prédálás”-t követtek el. Azt kívánja
kideríttetni, hogy a község lakói közül kinek mi-
lyen része volt a fosztogatásban, és az elvitt hol-
mik értékét mily módon téríttethetik meg.14

Ne feledjük, hogy Uzonban a forradalom
elõtt számos jobbágy élt, akik évszázados köte-
lezettségeik alól nem teljes biztonságú felszaba-
dulásukat, alig egy évvel korábban, a forradalom
erõsödésével, az Erdélyben kikiáltott jobbágyfel-
szabadítás idején nyerték el. 1848-ban a Székely-
föld székei közül legnagyobb számú jobbágy- és
zsellércsalád Háromszéken élt: 7876; ugyanakkor
Udvarhelyszékben 2856-ot tartottak nyilván.15 Eh-
hez összesítve a sepsiszéki Uzonhoz 143 család
tartozott. Ezt a számot csak Zágon (565), Gelence
(241), Kovászna (235), Lemhény (231), Szentlélek
(211), Zabola (207), Alsócsernáton (199), Papolc
(192), Alsótorja (176), Ozsdola (159), Kisboros-
nyó (153) jobbágyai haladták meg.16 Uzonban a
jobbágyok és zsellérek száma teljes családdal kö-
rülbelül 572 és 715 között lehetett, ha a családok
számát a szokásos néggyel, illetve öttel szorozzuk.
Ezek a jobbágyok, zsellérek évszázadok óta elége-
detlenek voltak  helyzetükkel, a  törvény  szabta,
földesuraikhoz való viszonyukkal, s 1848-ban a
magyarországi jobbágyfelszabadításról hallva
türelmetlenül várták az Erdélyben megkésett job-
bágyfelszabadítást.

De sajnos, még a szabadságharc alatt is
fokozódott bizonyos esetekben az ellentét job-
bágy és földesúr között. Uzonban hasonló esetet
örökítettek meg. A helyi földbirtokos, KISPÁL
György, akirõl a késõbbiekben bõven lesz szó,
1849 áprilisában az uzoni honvédelmi bizott-
mánnyal  köteleztette BUSI Mihály volt jobbá-
gyát és két társát, hogy teljesítsék a robotot, mert

különben ki kell költözniük a nekik járó telek-
rõl.17 Az ilyen felszólítások híre nagyon gyorsan
terjedt, elsõsorban  a jobbágyok körében, és bizo-
nyos félelmet, aggodalmat váltott ki a nemrég
megszerzett szabadulási jog esetleges elvesztése
miatt még azokban is, akiket akkor közvetlenül
nem érintett az utasítás.

Az említett jobbágyok a forradalom és
szabadságharc idején is, még inkább a szabad-
ságharc leverése után, az orosz katonák bevo-
nulásakor, ismételten arra gondoltak, hogy visz-
szaállhat a régi életforma. Az idegenek jelen-
létében lehetõséget találtak arra, hogy a földesúri
javakból valamelyes értékeket maguknak is
megszerezzenek. Ennek bizonyítéka az a jegyzõ-
könyv, amelyet 1849. október 12-én Uzonban
kelteztek a KÓSA György bíró által megjelölt
KUTI Sámuel házánál, és amelyben azt írták:
„több Uzoni... által némely oda való lakos tár-
saknak rablás által okozott” károk tetteseit nyo-
mozzák ki.18 A feljelentés szeptemberben ké-
szült. Akkor 15 napot jelöltek meg a nyomozás
befejezéséül. De valamely meg nem jelölt ok mi-
att a kivizsgálás abbamaradt, így újabban, októ-
berben 13 nap alatt kellett kideríteni a tetteseket.
Az idõ sürgetése miatt már október 12-én meg is
kezdték a beidézettek kihallgatását.

Az elõkészületekhez még hozzátartozik,
hogy a jelenlevõk elõtt felolvasták NAGY And-
rás királybíró szeptember 7-én keltezett utasítá-
sát a kivizsgálás megkezdéséért, majd az október
9-i sürgetõ levelét is. Október 10-én tájékoztatták
az uzoni bírót érkezésükrõl és feladatukról, vala-
mint arról is, hogy kérik, figyelmeztessenek más
kárvallottakat is: írásban közöljék követelésüket,
esetleges ismereteiket az eltulajdonítások körül-
ményeirõl.

Az ügy gyorsabb tisztázásáért arra utasí-
tották a község elöljáróit, hogy a kihallgatandó
lakosok elõállítására „mindig kéz alatt lévõ em-
berekre van szükségük”, ebben a hütösség segít-
sen. „Név szerint:
Bíró       KOSA György 46 Éves Refor.
Jegyzõ   DANÉR Antal 46 Éves Ref

KUTI Bálint 56 Éves Ref
ZAJZONI Ferenc            49 Éves Ref

135



ANTAL Mihály 56 Éves Ref
Id. GYÖRGYBÍRO Pál   56 Éves Ref
GYÖRGYBÍRO Joseff    67 Éves Ref

Kiknek is kötelességivé tetetett a Bizott-
mány körébõl hir nélkül el nem távozni.”19

Azonban hiába jelölték meg határidõnek
a 13 napot, mert a kivizsgálás még decemberben
is folytatódott, a jelentés pedig csak 1850 febru-
árjára készült el. 1849. december 5-én felolvas-
ták NAGY András királybíró rendeletét, amely
szerint „az elõbben kirendelt és eddig mûködött
FORRÓ Ferentz s BARTHA Joseff Urak helett
KÖKÖSI Károly és CSIA Bálint Urakat kiren-
deli ezen nyomozás végbe vitelére.”20

Bár a fõ figyelem a jegyzõkönyv szerint is
arra irányult, hogy az uzoni lakosok a szabadság-
harc leverését követõ idõszakban mit tulajdonítot-
tak el a község földesuraitól és birtokosaitól, mé-
gis a vizsgálat idején az elõzõ hónapokra utalva
olyan adatokat rögzítettek a jegyzõkönyvbe, ame-
lyek mind a szabadságharcról, mind a bevonuló
oroszok tetteirõl, a késõbbi napokról is bizonyos
részletességgel tájékoztatnak.

Uzonban vagy inkább határában a sza-
badságharc idején harcokra három alkalommal
került sor. Elõször június 23-án. Elõzõ napokban
lehetett hallani  a Tömösi-szorosban az oroszok
ellen harcoló székelyekrõl, köztük jelentõs szá-
mú háromszékirõl, csíkiról. Hírét elhozták az el-
menekült vagy sebesült katonák is, de ekkor
még nem lehetett tudni, hogy merre veszik
útjukat a Kárpátokon átjövõ, bevonuló orosz
katonák. Csak akkor vált bizonyosra a fegyveres
harcok kiújulása Háromszéken is, amikor a
korábbi harcokból visszavonuló katonák GÁL
Sándor és GÁBOR Áron vezetésével a nagy
veszteség ellenére a kökösi hídnál megpróbáltak
újból csatasorba állani, és a Kökös és Uzon
közötti mezõn, a Feketeügy vonalán felso-
rakozni.

A második nagyobb csatára július 2-án
került sor, amikor a Csíkig visszavonult hadak
újabb támadásra készültek. Ekkor is a Kökös–
Uzon közötti mezõt szemlélték ki csatatérnek.
Mindkét esetben a lakosság egy-két nappal ko-
rábban láthatta a csatára készülõdést, ezért igye-

kezett biztoságos helyre távozni otthonából.
Ezen csatát követõen az oroszok Szentgyörgy
elfoglalását tûzték ki célul. LÜDERSZ tábornok
vezetésével Kökös mellett átkeltek a Fekete-
ügyön, s egyenesen a székhely felé vették útju-
kat. Ha Uzont érintették is bizonyos csapatok, a
támadás fõiránya Sepsiszentgyörgy volt.

A harmadik csatára július 20-án került
sor, amikor BEM altábornagy Maksa–Angyalos–
Sepsiszentgyörgy vonalon indított támadást, s
Szentgyörgy visszafoglalása után egészen Illye-
falváig ûzte az ellenséget, és közben megkezdte
a moldvai hadjáratot is. Uzonban ekkor sem vol-
tak nagyobb méretû harcok.

Mindezt azért kellett tisztáznunk, mert
meg kellett állapítanunk, mely idõpontra hivat-
koztak a tanúk, amikor a keltezés megjelölése he-
lyett idõpontnak a „futást” említették. Meg is
különböztetik az elsõ és a második futást. Azt kel-
lett megállapítanunk, hogy a három csata közül
melyik kettõ vonatkozik Uzonra. Egyik korábbi
ismertetõnkben még úgy véltük, hogy az elsõ
„futás” késõbbi idõpontban történt.21 Újabb adatok
elõkerülése azt bizonyítja, hogy a gyakran elhang-
zó elsõ „futás” július 23-án, a második pedig július
2–5-re és az azt megelõzõ napokra tehetõ.

A háromszékiek már akkor csatára ké-
szültek, amikor a Tömösi-, Törcsvári-szorosban
úgy alakultak a harcok, hogy az ott harcoló kato-
náknak vissza kellett vonulniuk. Ekkor egy sep-
siszentgyörgyi névtelen azt jegyezte naptára tisz-
ta oldalára, hogy az oroszok Brassóban „21-én a
fellegvárt bevették. Akkor Háromszéken népfel-
kelés volt hirdetve, de siker nélkül”.22 Mégis,
VITÁLYOS Antal százados, Sepsiszentgyörgy
térparancsnoka a nemzetõrséget gyorsan moz-
gósította, és a környezõ falvakból Uzonba sora-
koztatta, készítette a csatára, azonban többségük
még mindig csak lándzsákkal és hasonló fegy-
verekkel, de nem puskákkal indult harcba, míg az
oroszok jól felszerelve, a harci teendõket begya-
korolva, korábbi tapasztalatokkal támadták õket.23

A tömösi és törcsvári betörés után az
oroszok mintegy 7000–8000 fõnyi seregét nem
tudta megállítani az 1500 fõnyi gyalogos, fél
század huszár és hét ágyú. Rövid csata után ki-
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derült, hogy a honvédek hosszasan nem tudnak
ellenállni, ezért GÁL Sándor parancsot adott a
visszavonulásra. Azért is más helyet kellett vá-
lasztaniuk a további harcokhoz, mert az oroszok
Aldobolynál is átvonultak az Olt hídján, így be-
kerítés vagy hátbatámadás fenyegette a magyar
csapatokat.

A gyõztes orosz katonák elõször június
24-én Sepsiszentgyörgyöt, majd június 25-én
Kézdivásárhelyet foglalták el, közben Kököst,
Uzont, Rétyet és több más községet is feldúltak.

Uzonban ezekben a napokban volt az „el-
sõ futás”.

Hová menekültek az uzoniak?
A jegyzõkönyvbe rögzített vallomásokból

az derült ki, hogy többnyire a közeli, de a hadi út-
tól félrébb esõ, esetleg távolabbi helységekbe, ro-
konokhoz, továbbá a közeli erdõkbe távoztak.

A 47 éves ZOLTÁNI Ferencné ZAJZON
Éva azt közölte, hogy az oroszok elsõ érkezé-
sekor elmenekültek az erdõbe. „Midõn mü az el-
sõ betöréskor elszaladtunk az erdõn...”24

SZABÓ Andrásné BOKOR Éva 60 éve-
sen azt vallotta, hogy az orosz betöréskor „nem
voltam idehaza, mert én Bodokra futottam volt
ERDÕ Ferentz házába”.25 A 60 éves SZABÓ
András szintén menekülésrõl vallott: „Én akkor
nem voltam ide haza mert másokkal együtt ...
egy hétfõi nap [júnus 20-án] a Lisznyoi Cserére
menekültünk”.

Az orosz betöréskor a 38 éves DÁNÉR
György Zágonban tartózkodott ANTAL Mihály-
nál, a 48 éves KÖKÖSI Zsigmond szintén a lisz-
nyai erdõbe menekült, a 26 éves VÁNTSA Lázár
Magyaróson tartózkodott, az 50 éves CSORIK
Andrásné KOBRITSA Anna Szacsváról tért haza,
a 61 éves ESTÓK Zsigmondné KOVÁCS Débora
vallotta: „Én ide haza ülni nem mertem, hanem fel
mentem Papolczra, fel vitt DANÉR György.”

Az 53 éves ÜRMÖSI Sándor KISPÁL
György szegõdséges béresétõl azt kérdezték:
„Mikor a Cs. Kir. és orosz táborok Uzonon ke-
resztül vonultak, hol voltál, akkor szolgáltál-e
vagy nem?”

Felelete: „Midõn a kérdezett táborok itt
keresztül mentek, Szegõdséges béress voltam

Tet. KISPÁL György Urnak, kivel együtt el fu-
tottunk volt Pávára.”

Meneküléskor a szolgáló is kísérte urát. A
15 éves hajadon ÜRMÖSI Julanna azt vallotta:
„Én a kérdezett idõben ide haza nem voltam –
mivel én T. GIDOFALVI István Urnál szolgálatba
vagyok – s akkor az Urakkal én is elmentem volt
Zágonba.” Lisznyóban tartózkodott ZAJZON Pé-
ter, MÁRK Samu, BARTOK Péter, BODOKI
János, SZAKÁTS Dávid, SZABÓ Márton is.26

A 15 éves BOROZDA Rózsi, cigánylány
SIMON Ferencnél szolgált, és Lisznyóba mene-
kült: „Én Lisznyóba laktam SIMON Ferentz
uramnál.” A szintén 15 éves hajadon szolgáló,
CSÍKI Julianna vallomása: „Én nem voltam ide
haza akkor. Szolgáltam TANA Mihálynál, s en-
gemet is el vitt volt az Angyalosi erdõre.” Lisz-
nyóba menekült a 16 éves BERETZK vagy ÁR-
VA Rózsi, és „futásba” volt az 57 éves ANDOK
Istvánné BERECZKI Rebeka is.27

Nem jelölte meg, hogy hol tartózkodott
az oroszok bevonulásakor a 48 éves KOTSIS
Tamásné ANTAL Zsuzsanna, aki csak azt kö-
zölte, hogy a „kérdezett idõben mindenkor egye-
bütt ültem”, vagy a 37 éves ESZTOLYKA János
sem, aki a kérdezett idõben egyszer sem volt
otthon, az 54 éves ÜRMÖSI Sándorné TÓTH
Maris pedig „futás”-ban volt, BUSI Debóra
egyszer sem volt otthon, SZABÓ Mártonné is
„fitásban” volt, a 22 éves vak koldus, SZABÓ
Mózes  Szacsvára menekült, BOTOS János pe-
dig úgy vallott, hogy „az elõbbszöri futásbol ha-
za jöttem”.28

A lakosok egyik része tehát a szomszé-
dos községeket választotta menekülési helynek,
de olyanok is voltak, akik egészen Csíkig kísér-
ték a visszavonuló honvédeket.29

Egyeseket az késztetett menekülésre,
hogy az érkezõ orosz katonák a megrettent lako-
sok közül néhányat meglõttek. A 46 éves VÁTA
Ferenc a bizottság elõtt vallotta: „Midõn a
kérdezett tábor ide jött Uzonba, ide haza voltam,
de hogy némely falusiakat le lõttek, megijedtem,
s el futottam.”30

A cigánylány BOROZDA Mihály halálá-
ról beszélt, akit az oroszok lõttek meg, s még azt
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is hozzá kell tennünk, hogy temetésén a faluból
sokan megjelentek.31

A 15 éves cigánylány azt közölte a ki-
vizsgáló biztosokkal, hogy Lisznyóban tartóz-
kodott. „Itt meghallottam, hogy apámot a musz-
kák meglõtték, temetésire haza jöttem.”32

Az 50 éves FERENCZ Mózesné 
GYÖRGYBÍRÓ Rebeka pedig ura haláláról be-
szélt: „Az én férjemet hogy a muszkák meg lõt-
ték, meg ijedtem... ide haza ülni nem mertem.”33

A községbõl azonban nem mindenki me-
nekült el. A kivizsgálás során többen közölték,
hogy az orosz katonák érkezésekor nem hagyták
el házukat, esetleg a helybeli ismerõsüknél hú-
zódtak meg. A tanúk közül otthon tartózkodott:
PISTA Dénesné JÓNÁS Rózsi, BOROZDA Mi-
hályné MORINDÁS Boris, SZAKÁTS vagy
CSÜRKE Jozsef, MÓRICZ István kovács, aki a
tavasszal költözött Szatmárról Uzonba, továbbá
DAROTZ vagy DODOK Józsi, DUDUJ Feri,
SZÕTS Ferenc, ZOLTÁNI Ferenc, ÜRMÖSI
Ferencné DEÁK Sára, KUTI Antal, BENKÕ
Zsuzsi, CSORIK Andrásné KOBRITSA Anna,
KOBRITSA Jánosné JAN Virág, KÖKÖSI Jo-
zsefné TÓTH Ágnes, SZÕCS Áronné GYÖRGY-
BÍRÓ Maris, KERESZTES Anna stb.34

A meneküléssel egyidõben megbolydult
a falu: egyik része elindult, igyekezett magával
vinni holmiját, másik része elásott bizonyos dol-
gokat, harmadik mindent házában hagyott. Az
otthon maradottak rettegve gondoltak arra, mi
történik, ha megérkeznek az orosz katonák. Köz-
ben egyesek meglátogatták az elmenekült csalá-
dok lakásait, arra is gondolva, menekítik, amit
szabadon hagytak a gyors távozáskor, hisz mások
úgyis elviszik.

Még inkább fokozódott a községben az
úgynevezett rendkívüli állapot,  amikor az oro-
szok a faluba érkeztek, majd elvonultak. A val-
lomások alapján nem lehet pontosan megállapí-
tani, bizonyos események mikor történtek: ak-
kor-e, amikor már többen elmenekültek, de még
az oroszok nem érkeztek meg, az idegen katonák
jelenlétében vagy továbbvonulásuk után.

Emítsük még meg azt is, hogy egyesek
hogyan fogadták Uzonban az oroszokat. Azt a

vallomásokból nem tudtuk meg, hogy többen is
kitették-e a fehér zászlót, hisz csupán egy esetet
rögzítettek jegyzõkönyvbe. A 22 éves CSORIK
Máris, tekintetes GIDÓFALVI István úr szolgá-
lója vallotta: „annyit láttam, hogy a MARK Sa-
muel Kapujára egy fejér zászló volt ki dugva,
abból még egy darabot le hasítottam, otthon az
asszonynak meg mutattam, s az Asszony rá ös-
mert, hogy azon Asztalka terittõjébõl valo, me-
lyen az ezüstök állottak.”35 Az oroszokat Illye-
falván is fehér zászlókkal fogadták június 26-án.
A névtelen naptárba író azt rögzítette, hogy a falu
népe keresztekkel és fehér zászlókkal az érkezõ
orosz katonák elé vonult, a Malomhegyen a 2500
gyalog és lovas katonát meg is vendégelte, így
békésen vonultak át a településen, de két nap
múlva a kozákok érkeztek, akik viszont foszto-
gattak.36

Megtörtént, hogy az orosz katonák érke-
zése elõtt, de az elmenekülést követõen egyesek
megpróbáltak valamelyes gabonát megmenteni.
A 27 éves BÉRES Lajos arról beszélt a nyomo-
zók elõtt, hogy „míg a muszkák eljöttek volna”,
négyen a KISPÁL György úr számára hét köböl
gabonát a Szigetre szállítottak, és ott verembe
ásták. Azonban nem sikerült teljesen meg-
menteniük, mert késõbb felfedezték az elásott
gabonát, SZAKÁTS vagy CSÜRKE Józsi kiásta,
s belõle három köböllel elvitt. A többit az elásó
BÉRES Lajos KISPÁL György hazaérkezésekor
számbaadta.37 A vallomások során ennél több is
kiderült az elásott gabona sorsáról. DUDUJ Feri,
KISPÁL Károly úr kocsisa el mondotta, hogy a
verembõl BUSI Jantsi és SZAKÁTS vagy
CSÜRKE Jósi kivettek két köböl törökbúzát, de
amikor õ is odaérkezett, kapott egy köböl búzát.
Mivel azonban csak a zsákot segített a hátukra
venni, ezért az adományt csupán egy vékára
csökkentették.38

KISPÁL Károly gabonájából is próbáltak
megmenteni egy keveset. KÓSA Ferenc elmon-
dotta, hogy a pincében egy hordóban öt köbölnyi
vetni való búzát talált, abból egy köblöt elvitt
ugyan, de mikor a gazdája hazatért, visszaadta.39

A gabona mentésérõl vallomásában KÖ-
KÖSI Zsigmondné BOT Rózsi is szólt: „Midõn
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az erdõn voltunk, feljött a hír, hogy T. GIDO-
FALVI István Ur életibe hogy rabolnak a falusi-
ak... Uram s a vejem KISPÁL György Urnál fel
is töltöttek 26 köböl Buzát, melyet az Ur számára
Lisznyoba el is vittünk.”40

Azt közölte BOROZDA Mihályné MO-
RINDÁS Boris, hogy látta, amikor KISPÁL Ká-
roly udvarából MENYHÁRD Maris egy karinca
tollat, KÓSA Ferenc és GYÖRGYBÍRÓ Pál egy
köböl búzát vittek, azt mondották: azért, hogy
majd visszadják, de nem tudja, meg tartották-e
ígéretüket.41

A szénát is úgy gyûjtötték össze, ha szük-
séges, visszaadják tulajdonosának. ATYI György
közölte a bizottsággal: „egy néhány porciot kötöt-
tünk, de elõre az Udvar Birotol kértünk költsön
szín alatt, melyet akármikor visszafizetek.

Én négy porciot – VÁNTSA Andrásnõ
négy porciot – FEJÉR János négy porciot – még
többet is kötöztek, az a bironál fel van jegyezve
– midõn el hoztuk, ott volt ANTAL Mihály mind
biro személyesen, a porciot a muszkák számára
kellett adnunk.”42

PASI vagy KÖKÖSI Zsigmond szintén a
KISPÁL György gabonáját próbálta menteni.
Mikor a lisznyói erdõbõl BÉRES Lajossal haza-
tért, hozzájuk csatlakozott SZABÓ Gergely is, a
KISPÁL György bérese. Hárman betértek a
gabonásba, és ott 26 köböl búzát töltöttek zsák-
ba, amit fogadott szekeren BÉRES Lajos Lisz-
nyóba átvitetett. A tulajdonos hazatérte után
mind megkapta.

ZOLTÁNI Ferencet is felesége azért
küldte a GIDÓFALVI István udvarába, ne hagy-
ja, hogy raboljanak.43

Bár késõbbi esemény, itt kell megemlíte-
nünk, hogy az egyik uzoni a muszkák elvonulása
után a Feketeügy melletti táborhelyre ment (val-
lomásában lágernek nevezi), hogy megnézze, vala-
mely értékes dolgokat nem hagytak-e ott az oro-
szok. Talált egy jármot, s azt hazavitte, „hogy ad-
dig használja, míg a gazdája elõ akad”. Késõbb
KUTI Antal ráismert jármára, vissza is adta neki.44

Az oroszok bevonulása után románok is
érkeztek Uzonba. A szomszéd Márkos nevû falu
bírája, SERBAN Juon vallomása: „egész Marcus

jelen volt Uzonba rabolni, kivévén négy gazda...
Ezekhez tartoznak még két kertészünk MARIN
Mitzu és Juon, ezek is sokat raboltak itten”.45

A nyeni [Keresztvár] bíró, BLENER
Györgynek neje azt vallotta, hogy egy Prasmaron
„lako Oláh Ember innen 23 Köböl tiszta buzát
vitt, ha szükség kivánja én magam állitom elé,
aki nékem megmondotta”.46

KUTI Antal is azt vallotta: „láttam, hogy
a rablo oláhok és Strazsák rabolnak, de falusi
embert nem láttam, hogy senki is valaki életirõl
gabonát vagy egyebet vitt volna. Nékem is min-
den gazdasági eszközömet elvitték.47

KITSI Ferenc vallomásában csak utalt
arra, hogy a rablások következtében verekedésre
is sor került a románokkal. Azt közölte, hogy
Magyarosról azután való nap tért haza, amikor „a
rablo oláhokkal a falusiak verekedtek”.48

CSORIK Máris, GIDÓFALVI István szol-
gálója is román rablókról szólt: „midõn az oláhok
ZAJZON Ferentztõl raboltak, egy oláhnak szeke-
rirõl le esett, és ugy vette fel – én ezen párnát el
vettem tölle, gondolván, hogy az udvari”.49

Hasonló a ZOLTÁNI Ferencné ZAJZON
Éva vallomása is: „Midõn mü az elsõ betöréskor
elszaladtunk, az erdõre fel jön a hire, hogy a GI-
DOFALVI urnál az oláhok... mennyire rabol-
nak.” Arról is tájékoztatták a kivizsgálókat, hogy
az Uzonban raboló románok a helybeli lakosok
által „elhajtódtak”.50

Az elõbbi román rablásokra az oroszok
elsõ betörése után került sor. CSÓRIK Máris val-
lotta, hogy elment be az udvarba, midõn a romá-
nok szekéren vitték a rablott holmikat, s ott hallot-
ta, hogy megint jönnek a muszkák, ezért az apjáék
felpakoltak, s másodszor is Lisznyóba szaladtak.51

Az oroszok második Uzonba érkezéséig
csupán néhány nap telt el. Arról szól BOTÁR Já-
nos vallomása: „Én annyit tudok, midõn az elõbb-
szöri futásbol haza jöttem, egy hetet honn ülve az
Inzsinernõ Asszony VERES Györgynek méretett
hat véka gabonát, ekkor már fel volt verve a ga-
bonás, még a gabonásba volt gabona – az Inzsi-
nernõ asszony kért, hogy szegezzem bé a gabonás-
ajtot – én az ajtot bé szegeztem, azon bészegezés
után harmad nappal ujra el futottunk.”52
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A június végi vereség után a székely hon-
védek GÁL Sándor vezetésével egészen Csíkig
vonultak vissza. Egy-két nap kellett a sok veszte-
séggel küzdõ sereg megerõsítéséhez, hogy június
30-án újabb támadásra indulhassanak az oszok
ellen. Július elsején már egyes csapatok meg-
érkeztek Uzon környékére. A névtelen naptárba
író azt jegyezte fel, hogy „1én a Csikba vonulo 3
széki és Csiki fegyveres népség GÁL Sándor és
más népvezetõk vezérlete alatt letakarodott 3
szék also részére”.53

A katonák Uzon és Kökös közötti részen
készültek a csatára. Nyilvánvaló, hogy a lakos-
ság ismét bizonytalannak látta helyzetét, és jelen-
tõs részben elmenekült.

Július 2-án került sor a döntõ csatára,
amelyben GÁBOR Áron is életét vesztette.
Gyõzni azonban egyik fél sem tudott. Az oroszok
a Barcaságra, a magyarok Sepsiszentgyörgy elõ-
terébe, Eprestetõre vonultak vissza. Július 5-én
Szentgyörgy védelméért folyt a harc, amelyben
ismét sokan vesztették életüket, majd a székelyek
másodszor is Csík határán ütöttek tábort. 

E csatavesztés hírének hallatára BEM
tábornok újból a Székelyföldre indult. Július
20-án visszafoglalta Sepsiszentgyörgyöt, majd
Moldvába vonult azon reménnyel, hogy sike-
rül fellázítania az ottani lakosokat az oro-
szok ellen.

Visszatérte után pedig PETÕFI Sándorral
együtt sietve Marosvásárhelyre kellett indulnia,
onnan mentek Segesvárra, aztán az utolsó csaták
színhelyére.

Az uzoni események szempontjából igen
fontos a július 2-i és 5-i csata. Az oroszok 2-án
visszavonultak ugyan, de 4-én már készülõdtek
az újabb támadásra, hogy aztán július 5-én hatal-
mas erõvel, 28 000 emberrel támadjanak LÜ-
DERS vezetésével. Az orosz csapatok három
irányból indultak csatába. JESSZAULOV tábor-
nok vezetésével a középsõ csapat Kökösön át
Uzon felé vonult. A jobb oldali csapat a Feke-
teügy mellett haladt elõre ADLERBERG tábor-
nok vezetésével, majd Uzonnál átkelt a vízen és
a községen keresztül haladva igyekezett a Szent-
györgyöt védõ székelyek hátába kerülni.

A Szentgyörgy védelmében hõsiesen har-
coló székelyek közül mintegy 500-an vesztették
életüket ebben a csatában.

Július 5-én éjjel a város mellett táboroz-
tak az oroszok, majd a szotyori táborba vonultak.
Július 2. után Uzonban is tábort vert egy ezred,
amely körülbelül 3400 fõbõl állott. Rövid idõ
után ezen katonákat szintén Szotyorba irányítot-
ták.  Becslések   szerint  ekkor  a  szotyori tábor-
ban 10 000-nyi orosz katona tartózkodott, akik-
nek ellátásáról Szentgyörgynek és a környékbeli
falvak lakosainak kellett gondoskodniuk. A to-
vábbi uzoni események ahhoz az idõszakhoz
kapcsolódtak, amikor az orosz katonák rövid ide-
ig a községben tartózkodtak, majd Szotyorban
gyülekeztek hatalmas tábort alkotva.

Az események alakulásának központjába
az került, hogy a szotyori táborból néhány kozák
visszalátogatott Uzonba, és ott élelmet, elsõsor-
ban gabonát gyûjtött össze, hogy azt a katonai
táborba szállítsák.

ZAJZON Ferenc a kivizsgálás idején
mint hütös segítette a bizottságot. De a vallomá-
sok során az õ neve is elhangzott, ezért neki is a
meghallgatottak  közé kellett állnia. Õt 157.-ként
hallgatták ki. Azt mondotta: „Midõn a Muszka
tábor bé jött, a hütösséget fel verte, kik között én
is jelen voltam; s nekünk meg kellett mutatni,
hogy hol nincsenek ide haza, s hol van gabona.
Mü kéntelenek voltunk elõl menni. S hol honn
nem voltak, oda mindenüvé strázsát tettek ma-
gokbol. Igy volt KISPÁL György urral is. De én
oka nem vagyok, s tölle a muszkák ha elvittek,
nem tehetek rolla.”54 ANTAL Mihály, gyakran a
bíró helyettesítõje, másként hütös, részleteseb-
ben beszélt az oroszok Uzonba érkezésérõl. Õ is,
akárcsak ZAJZON Ferenc, részt vett a bizottság-
ban is, de õt is kihallgatták: „Miután innen Uzon-
bol a Nagy Muszka Tábor el vonult – egy néhány
Kozák vissza jött – én az udvaron dolgoztam –
meglátván ki hívtak – kérdezték a falu Jegyzõjét
– el is mentünk együtt a házához, de meg nem
találtuk – el mentem utánna – mig vissza kerül-
tem, jött még egy sereg muszka katona – s midõn
hozzok érkeztem, tudakolták töllem, hol van
gabona – más mod nem levén, meg kellett mutat-
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nom, hogy a MIKES udvarába van – oda men-
tünk, és 9 szekeret fel kellett hajtanom”.55 OPRA
György  hét szekér megrakására emlékezett.56

BOROZDA Györgyné BERBEK Zsuzsit is a
MIKES udvarba „hajtották a muszkák, hogy
szekerekre” segítsen gabonát hordani.57

GARAI Józsefet az oroszok ökrök hajtá-
sára akarták kijelölni: „Éppen abba az idõbe ér-
keztem haza, midõn a Muszkák a Törökbuzát hor-
dották a MIKES Udvarbol s engemet a hideg lelt,
a kapuba leültem, mikor a mérnökné négy ökreit
hajtották forspontra – nem levén az ökrök mellett
legény, engemet erõltettek, hogy ályak melléje, én
magamot mentettem a betegségemmel.”58

Az Uzonba visszatért oroszokról beszélt
ÜRMÖSI Sándor, KISPÁL György úr bérese:
„Midõn a kérdezett táborok itten keresztül men-
tek... elfutottunk Pávára, onnan másnap engemet
az Ur az én kérésem következtébe vissza küldött,
hogy ide haza a marhákot ügyeljem és tudosít-
sam, hogy van a dolog – én haza is jöttem! De
már akor a muszkák el mentek volt Szotyor
mellé, azonban harmad napján Szottyorbol egy
sereg muszka át jövén Uzonba, itten a gabonát
hordani kezdették.”59 Ugyanõ vallotta, hogy
KISPÁL György udvarába az oroszok öt szekeret
raktak meg gabonával.

Az oroszok érkezésérõl beszélt VÁTA
Ferencné MAGYARI Anna is: „A KISPÁL
György ur életibe... egy csomo muszka Katona
oda jött, és a gabonát megvizsgálták, strázsát
vetettek, s egy része el ment szekerek után, s tsak
hamar hajtottak is öt szekeret, azokot megrakat-
ták gabonával.”60

Az oroszok TANA Mihálytól azt köve-
telték, hogy szekerével induljon KISPÁL György
úr udvarába: „Midõn KISPÁL György urtol a
muszkák gabonát vittek el, engemet is szekérrel
béhajtottak oda – még az én szekerembe fel tet-
ték KISPÁL György urnak egy szekere ernyeit,
ami most is nálam van – az ernyõnek tetejit fordi-
tották a szekerem derekába, úgy töltötték meg
szekeremet törökbuzával.”61

A 18 éves MENYHÁRT Klára  arról tett
tanúvallomást, hogy „midõn KISPÁL György ur-
hoz a Muszkák öt szekereket bé hajtottak, egy

néhány el jött házunkhoz, engemet és Maris
nénémet be hajtottak – hogy a szekerekre segit-
sünk hordani. Bé mentünk, s mind addig, mig a
szekerek meg rakodtak, ott voltunk.”62

SZABÓ Mihály Csürkét is KISPÁL
György úr udvarába „hogy a szekereket segitsem
rakni bé hajtották, a midõn már a szekerek egy
része meg is volt rakva, s hogy a szekerek meg
teltek, azokot el hajtották”.63

A szekereket általában gabonával: búzá-
val, rozzsal és csõs törökbúzával rakatták meg.
Befejezéskor osztogattak a raktárban találtakból.
Elõször azoknak adtak gabonát, akik a szekerek
megrakásánál segédkeztek. MENYHÁRD Kalár-
nak „a muszka adott két fatál törökbuzát, mit egy
muszka által adott vánkos hajába” vitt haza.64

BOROZDA Györgyné leányával a MI-
KES-udvaron segített szekeret rakni, amiért egy
párnahéjba annyi csõs törökbúzát kaptak, hogy lett
két véka.65 CSÕSZ Áronné GYÖRGYBÍRÓ Ma-
ris szintén az oroszoktól kapott törökbúzát: „mikor
a MIKES Udvarbol a Törökbuzát hordották, a mü
szekerünk is ki volt vetve forspontra, s le mentem
én is a MIKES Udvarba, s midõn a szekerünköt
meg töltötték a muszkák Török buzával hogy el
vigyék, egy nálam lévõ zsákot megtöltöttek csõs
Törökbuzával, s azt el vittem haza”.66

ZAJZON Jánosné a KISPÁL György ud-
varában kapott búzát: „midõn KISPÁL György
Urhoz a muszkák öt szekeret bé hajtottak, azokat
gabonával meg rakták, én is bé mentem volt oda,
s nékem egy, az általam hazul vitt tarisznyámba
egy muszka töltött egy sétár tiszta Buzát, melyel
én töstént el jöttem.67

ANTAL Mihály a MIKES-udvarba ve-
zette az oroszokat, ahol 9 szekeret töltöttek meg
csõs törökbúzával, majd „a meg maradt s kiom-
lott részbõl osztogattak az embereknek”.68

SZAKÁTS vagy CSÜRKE József azt is
látta, hogy „ANTAL Mihály három véka gabonát
hozott ki a kapun egy zsákba... még azt mondá,
neki a muszkák adták. Õ akkor bíró képesse
volt”.69 MÓRICZ Istvánnak egy „muszka” adott
egy inget, annak az ujjában vitt haza három ku-
pányi fuszulykát.70 BENKÕ Zsuzsa szintén azt
állítja, hogy az oroszok neki is adtak ruhanemût:
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„Nekem azon köntös derekat a muszkák adtak.
Kettõt adtak volt: az egyiket a GYÖRGYBIRO
Lázárnéjának esmerve vissza adtam, a másikot
nem tudván kié, elbontottam.71 ZOLTÁNI
Ferencnét „behajtották a muszkák KISPÁL
György Urhoz”, s ott egy hambárbol mernie kel-
lett ki a gabonát. Ezért kapott egy véka tö-
rökbúzát.72

Orosz katonák biztatására vitt haza
SZABÓ Mártonné a KISPÁL Károly javaiból.
„Éppen azon a napon érkeztem haza a futásbol
– vallotta a kivizsgáló bizottság elõtt –, midõn
KISPÁL Károly urnál a muszkák voltak.
Midõn az urfi kapujába jöttem, láttam az
udvaron benn Muszkákot áskálni. Engemet
egy muszka béhajtott az udvarba, én cso-
dálkoztam, hogy mit akar, s midõn a pintzéhez
elé értem, õ mondotta s intette, hogy amit
kapok, vigyem. Én semmit sem akartam vin-
ni... két guzsaly tilo Szakadékot, a mit én haza
vittem házamhoz.”73

GARAI József azt is látta, amikor az oro-
szok a leánnyal „játszadoztak”. „Hozott az itt
volt mesternek akkori szolgáloja egy fél vékás
szemetmerõ kasba csõs Törökbuzát, midõn hoz-
zám ért a szolgálo, az egyik muszka ki vette a
kezébõl a kast, a másik õtöt vissza vitte az udvar-
ba, játszadozott, a Törökbuzát, melyet a leánytol
el vett a muszka a zekémbe le öntötte, melyet én
házamba bé vittem.”74

DOBRITSA Anna a leányával hazafelé
tartott az uzoni malomból, amikor arra figyeltek
fel, hogy a KISPÁL Károly házából a falusiak
hordják a ruhanemût. Boris leányát a kapuban
„egy muszka megfogta, s bé vitte az életre, ki is
a pintzébõl kapott egy párnatokot, melyet tollu-
val meg töltött, és elhozta haza”.75

ÜRMÖSI Ferencné DEÁK Sára az oro-
szok biztatását bizonyította: „A muszkák sokakot
bé hivtak, meg mutatták, hogy két kas törökbu-
zához ne nyuljanak, a harmadikat mind vigyék el
– mig õk bontották ki a Kast – én is vittem egy
Katrintza törökbuzát és négy kupáni fuszujkát.76

VÁNTSA Dénesné TÓTH Márisnak is „egy
muszka adott egy asztalfiókbol egy keves fu-
szulykát”, amit hazavitt.77

VÁNTSA Ilyésné a szekérbõl kifolyt
búzát vihette haza: „mikor a KISPÁL György
urtol a muszkák öt szekér gabonát vittek el, az
utcán az egyik szekér melletti muszka vélem fel
szedetett, s el vittem haza. Midõn a KISPÁL Ká-
roly ur kapuja elõtt jöttem, a kapu nyilásába há-
rom kupáni fuszujka volt, elömölve a földön
volt, a kapuba egy muszka katona állott, nékem
muszkául mondott valamit. Én ugy értettem,
hogy azt mondja: merjem fel, melyet fel is mer-
tem, hazavittem.”78

ZOLTÁNI Rebeka 14 éves volt, amikor a
KISPÁL György udvarában az oroszok az öt sze-
keret meg rakták gabonával. Az édesapja töltött
egy véka törökbúzát, amit hazavitt.79

MÁRK Imrét gabonamérni vitték. Õ az
úr béresének, ÜRMÖSI Sándornak is töltött há-
rom véka törökbúzát.80

Amikor MÁRK Imrét idézték a kivizs-
gáló bizottság elé, azt mondotta: „Bizonyoson
meg mondani nem tudom, hogy ÜRMÖSI Sán-
dor zsákjába én töltöttem e vagy más, kik még
hombárokba voltak. Külömben azt láttam, hogy
ÜRMÖSI Sándor egy zsákkal ki indult a gabo-
násbol, hogy maga szükségire el vigye. Én se
ÜRMÖSInek, se másnak nem adtam.”81

Az oroszok TÓTH Ágnesnek is adtak
búzát, törökbúzát, gyapjat a KISPÁL György ud-
varában: „Nekem a muszkák adtak egy véka Tö-
rökbuzát és egy fatál búzát, a hijubol le vetettek
három gyapjut.”82

KOTSIS Mártonnénak szintén egy fatál
törökbúzát adtak: „Midõn KISPÁL György Ur-
hoz a Muszkák öt szekeret bé hajtottak, és azo-
kon gabonát vittek, én is akkor bé mentem volt.
Nekem egy muszka adott egy fatál tõrõkbuzát,
melyet el vittem haza.”83

BENKÕ Rákisnak és nénjének az oro-
szok adtak két köntöst, tíz sing vásznat. A kön-
tösököt GYÖRGYBIRO Lázárné és SZÕTS Jo-
zsefné asszonyoknak vissza adták, a vászonból
nénje anyjának rokolyát készitett.84

Az oroszok nem feledkeztek meg azok-
ról sem, akik tájékoztatták õket arról, hol talál-
ható gabona. KÖKÖSI Zsigmondné BOT Rozsi
tudta, hogy ANTAL Mihály hütös miért kapott
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gabonát: „két versen vitt egy egy köböl gabonát,
azt mondván, ezt neki a muszkák azért adták,
hogyu meg mutatta, hol van a gabona.”85

A községben gyorsan terjedt el a hír,
hogy az oroszok osztják a törökbúzát. Ezt hí-
resztelték a MIKES-udvarról is. Amikor nyilvá-
nosan is megnyílt a lehetõsége annak, hogy a
földesurak és birtokosok javaiból elvihetnek, is-
mét felbolydult a lakosság, és az otthon maradot-
tak azonnal kezdtek összegyûlni, majd a található
javakból osztozni. A féktelen hazahordást az is
elõsegítette, hogy egymás vigasztalásaként is bi-
zonyították: ha õk nem, más viszi el ilyen rend-
kívüli háborús idõszakban.

PÜNKÖSTI István még megpróbálta
megakadályozni az általános fosztogatást, de si-
kertelenül: „a muszka engemet is küldött, hogy
horgyam, mert ott sok van, de én nem azért men-
tem volt, hogy horgyam, hanem a hordás akadá-
lyozására, azonban mikor meg esett, a muszka
egy más kast ki bontott, s a falusiak neki estek,
hogy horgyák – ott volt mindenki.” PÜNKÖSTI
István fel is sorolt sok nevet. Közben a kertet is
elzárta, hogy ne tudjanak mindent elhordani a
falusiak. Segített neki MÁRK Imre is.86

KÖKÖSI Zsigmondné megpróbálta lebe-
szélni a lakosokat a fosztogatásról, de VAK An-
tiné még meg is akarta veretni a muszkákkal,
amiért õt megszólította.87 ANTAL Mihály val-
lomása is igazolja, hisz KÖKÖSIné õt is figyel-
meztette: miért hordja el a gabonát, nem dolgo-
zott érte.88

ZOLTÁNI Ferenc azok közé tartozott, akik
figyelmeztették falustársaikat a prédálásra. Amikor
hazaérkezett Lisznyóból, és betért a GIDÓFALVI
István „életire”, ott látta SZAKÁTS Dávidot. Meg-
szólította: „miért tesznek ilyen prédát”, de azzal
felelt: „azzal nekem mi bajom van”.89

Egyesek a családban közösen akarták
megakadályozni a további pusztítást. KITSI
Ferencné ANTAL Rebeka vallomása: „A kér-
dezett idõben kapálni voltam, az esõ miatt haza
kellett jönnöm. Midõn hazajöttem, már a musz-
kák elmentek volt. S azon hír futamodott, hogy a
MIKES-udvarba a Törökbuzát osztják a musz-
kák... az én uram, KITSI Ferenc járt a GIDO-

FALVI István Ur életibe... én még sírtam, hogy
oda miért ment.90

PISTA Dezsõné JÓNÁS Rózsi is a fi-
gyelmeztetõk közé tartozott. Amikor látta, hogy
CSORIK Andrásné két leányával a párnatokokba
tollút vitt, azt mondotta: „ugy hát mindent vi-
gyetek el, e szép dolog”, amire az volt a válasz: 
„visszük, mert a mienket is más elvitte”.91

ZOLTÁNI Ferencné a férjét kérte: „ne
hagya, hogy ezen udvarba a falusiak rabol-
janak”.92

MORINDÁS Boris úgy próbálta meg-
akadályozni a lopást, hogy amikor látta, CSO-
RIK Boris „egy vánkoshaj tollat gyurva” visz,
akkor „a ruhákat a fejirõl a Menyhárd kapujába”
le is vette volt, „hogy miért viszi”.93

A kapzsiság néha éles szóváltássá ala-
kult. Ismerõsök, falustársak szidták egymást csu-
pán azért, hogy ki hordhasson haza több portékát,
vagy azért, hogy volt olyan, aki meg szerette vol-
na akadályozni továbbra is a fosztogatást, amit
ilyen körülmények között, a község jelentõs szá-
mú lakosságának jelenlétében bizonyos kialakult
közhangulat határozott meg.

A GIDÓFALVI István bérese, BE-
RECZK Mihály csak 16 éves volt, amikor ura
udvarába hordták szét a gabonát, a házban és a
pincében található javakat. Látva, hogy BUSI
Jankó egy dézsa „hájzsírt vinni kezdett volt”,
odament, s a kezébõl kivette, de a tettes meg is
akarta verni. Csúnya szavak kíséretében mondot-
ta a béresnek: „te is olyan huncfut vagy, mint
Urad.”94

Szóváltás, egymás szidalmazása más
esetben is megtörtént Uzonban. BUSI Debora
bõvebben is vallott a rablásról és a viszályról:
„Midõn Uzonba a falusiak által némely helyeken
rablások voltak, egyszer sem voltam ide haza...
hanem annyit bizonyosan tudok, hogy az én
ládámbol, melyek be voltak téve KUTI Kalára
Asszonyhoz, abbol mindennemü portékáim el
lopattak – a két ládába egy Derekaj haj és egy
abrosz maradott – azon portékák közül falusiak
által ösmertetett meg egy darab vászonom BEN-
KÕ Zsuzsira – midõn õ az Anyának Lisznyoba a
KESE György uram kertye mellett rokoját cse-
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rélt, én a megkészített rokolyára rea ösmertem,
hogy az én vászonombol volt, de õ csak szorgo-
son el tûnt onnan még azután BENKÕ Zsuzsi ne-
kem verést igért – ez elõtt néhány hettekkel
BENKÕ Zsuzsi a KISPÁL Károly Ur elõtti
Dombon KÖKÖSI Josefnõvel öszve vesztek – és
minden tolvajságot egymásra kiabáltak, neveze-
tesen KÖKÖSI Josefnõ kiabálta BENKÕ Zsuzsi-
nak, hogy a BUSI Debora vásznát te loptad el –
ezt hallotta KUTI Antal uram is.”

A vallomás szerint ez alkalommal nem
került sor haragos megnyilatkozásra, azonban a
menekülés során felmerülhetett némi kétely, ho-
gyan tûnt el bizonyos holmi az orosz bevonu-
lás idején.

KITSI Dávid vallomása: „KOBRITSA
Jánosné házamnál helyet kért miszerint tehessen
be  4 és 1/2 köböl buzát, mit én meg engedtem –
midõn a futások kezdõdtek, KOBRITSÁné is
másokkal futott el a falubol, midõn kapum elõtt
ment, megszolitottam: – jöjj, és vidd el a buzá-
dot, met nekem is el kell hogy fussak, nem fele-
lek rolla. A midõn a futásbol haza kerültünk,
KOBRITSA Jánosné utánna jött gabonájának,
ekkor már 9 vékánál többet nem kapott, a többi
hogy hova lett el, nem tudom.95

Azonkívül, hogy az oroszok adtak bi-
zonyos mennyiségû gabonát azoknak, akik segí-
tettek a szekerek megrakásában, az ott tartózko-
dók idõközönként külön is vittek maguknak haza
a gabonából vagy egyébbõl.

A KISPÁL György udvarában KUTI Ist-
ván az oroszok szekerére hordotta a gabonát, de „a
helyett, hogy a Szekérre töltötte volna, a felesége
karintzájába öntötte, a felesége haza vitte.” Ekkor
vitte VÁTA Ferencné is egy zsákban a gabonát.96

PARTI Jozsiné párnahajba vitt egy véka
törökbúzát, még egy véka rozsot is a tarisznyájá-
ban: „a muszka töltötte, de nem azért, hogy el vigye,
hanem töltse a szekérre, õ ahelyett el vitte haza”.
ZOLTÁNI vagy MÁRK Ferenc két véka törökbúzát
vitt el: „a muszkák ugy töltötték zsákjába, hogy
vigye a szekerekre, de õ a kapun ki elvitte haza”.97

KUTI István nemcsak a felesége katrincájába töl-
tötte a gabonát, hanem „egyszer töltötte a muszkák
szekerére, másszor vitte magának”.98

Egyesek azt bizonyították a kivizsgáló
bizottság elõtt, hogy az oroszok nem adtak senki-
nek semmit, arra sem biztatták a lakosokat, hogy
széthordják a gabonát.

KÖKÖSI Zsigmondné BOT Rozsi vallo-
mását azzal egészítette ki, „hallottam, hogy né-
melyek azt mondják, hogy a muszka hajtott bé, s
porontsolta, hogy vigyenek – igaz, hogy azért
hajtott bé egy néhányat, kik segitsenek meg rakni
a szekereket, de a muszka senkinek se adott,
hanem aki vitt, az a muszkátol is lopva vitte”.99

ÜRMÖSI Ferencné azt állította, hogy „a musz-
kák sokakot meg téritettek, kik onnan gabonát
akartak ki hozni, õk senkinek se adtak”.100

CSÍKI Zsuzsanna egyenesen azt közölte
a kivizsgálókkal, hogy az oroszok õrt állítottak,
így akarták megakadályozni a széthordást.
„KISPÁL György urtol anyám, az öreg CSÍKIné
egy zsákba kevés szemes Törökbuzát vitt, azt egy
Muszka adta ki. A Tornánczon ült s a pipáját le
ejtette volt s hogy fel adta, azért. Azon muszka
azért ült a Tornánczon, hogy az Emberek, kik a
szekereket töltötték, a gabonát ne hordhassák ki
a kapun.”101

Feljegyezték azt is, hogy egyesek nem a
saját szükségletükre gyûjtöttek az oroszok betö-
rése idején, hanem az udvarokból elhordottakat
késõbb különbözõ helyeken eladták.

SZÁSZ Józsiné a KISPÁL Károly úrtól el-
vitt lopótökbõl „még négy huszas árán el is adott”.102

SZAKÁTS vagy CSÜRKE Józsi beis-
merte lopását: „Én vittem két véka Törökbuzát
egy zsákba, amibõl az egyik vékát meg õröltet-
tem – a más vékát feleségemmel el vittük Lisz-
nyóba, ott el adtuk, melyet meg is törvénylettek:
BOT Rosi, SZABO Ferentznõ, SZABO Gergely.
Én azon vékát adtam tizenkét vagy tizenhárom
sustákért.”103 BOROZDA Györgyné elõbb meg-
szárította a törökbúzát, majd következõ hétfõn a
szentgyörgyi piacon eladta.104

Már említettük, hogy a KISPÁL György
gabonájából valamennyit elástak Uzon határá-
ban. Azután a vermet feltörték, s a földbõl kisze-
dett törökbúzát és rozsot Lisznyóban eladták.105

SZAKÁTS Mózes vak koldus volt. Õ
disznókat vásárolt. A kivizsgálók elõtt elmondot-

144



ta, hogyan kerültek tulajdonába az udvarból ki-
hozott állatok: „Azon sertést én Szatsván létem-
be egy DANI András nevû koldustol vettem, me-
lyet õ MIKES-udvarbol Csûrbiro OPRA György-
tõl vásárolt 9-es forintokkal. Azon sertést igaz,
hogy a tiszttarto ur bétiltotta volt, én tovább vár-
tam egy hétnél ha ki fizetnének, tovább nem 
várhattam, mert én is másnak ados levén, a 
pénzre szükségem volt, és ugy eladtam VERES
Györgynek 17 Rforintokért – midõn Szatsván
voltam, hallottam, mert vakságom miatt nem
mondhatom, hogy láttam, mi szerént OPRA
György, a Csûrbíro az udvari sertéseket Szatsván
mind eladogatta.”106

Eladták a MIKES-udvarban található
vasakat is. TANA Mihály vallomása: „Én azon
vasakot az udvarbol nem magam vittem el, ha-
nem én vásároltam BÁNDA Czigánytol pálinká-
val és két forintokkal.” Mindezt mentségként
mondotta akkor, amikor szembesítés során be-
vallotta, hogy az udvarból vitt rostályokból és
kemencepántból vasaztatta a szekereket. Így 
visszavonta a kikérdezéskor mondottakat.107

Az eddigi vallomásokból az derült ki,
hogy a különbözõ feltört udvarokba sokan össze-
gyûltek; egyik része a kimért gabonával vagy
másegyébbel távozott, helyükbe mások érkeztek,
hisz gyorsan elterjedt a községben, hogy „oszto-
gatnak” az oroszok. Voltak olyanok is, akik egyik
udvarból a másikba mentek át.

ÜRMÖSI Sándor, a KISPÁL György bé-
rese arra a hirdetésre, hogy kik vittek gabonát az
udvarból, azt válaszolta: „A Gabona kihordása-
kor hogy még kik voltak, én név szerint senkit se
tudok, noha Annyin voltak az udvaron, hogy a
szemem alig lepte bé.” Átment a MIKES-udvarba
is: „Ott is szinte a falunak nagy része ott volt.”108

MÁRK Imrét azért vitték az oroszok a
KISPÁL György udvarába, hogy kimérje a sze-
kérre rakandó gabonát. Õ is az ott összegyûlt
sokaságról nyilatkozott: „Az utzának nagyobb
része rajtam és PÜNKÖSTI Istvánon kivül mind
hordottak, ki egyet, ki mást.” 

PINTI Dezsõné JÓNÁS Rózsi szintén
azok közé tartozott, akik több helyrõl  vittek kü-
lönbözõ dolgokat. Amikor a MIKES-udvarban

történtekrõl érdeklõdtek a kivizsgálók, azt vála-
szolta: „Láttam, hogy azon udvarbol, kivéve a
nemes urakot, ki tsak egyszer honn volt, minden-
ki hordott csõs törökbuzát, de én, hogy kik vol-
tak, név szerint elõ nem tudom adni.”109

MÓRICZ István több eseményrõl rész-
letesen beszélt a kihallgatáson, de a neveket pon-
tosan vagy egyáltalán nem tudta, mivel csak a
tavasszal költözött Szatmárból Uzonba, és ko-
vács volt KISPÁL Károly udvarában. Õ is azt
közölte, hogy sokan összegyûltek: „Különben
még láttam sokakot a két KISPÁL udvarábol ga-
bonát vinni, de kik voltak, neveiket nem tudom,
minthogy a tavasszal jöttem ide lakni.”110

A község asszonyai közül többen gyüle-
keztek a KISPÁL György udvarába. Férfiak
mondották: „Midõn bé értünk, sok fejér népeket
láttunk” – a férfiak közül néhányan „elszidták”
õket.111

PÜNKÖSTI István azt közölte, hogy a
KISPÁL Károly udvarában „a muszka egy más
kast ki bontott, s a falusiak neki estek, hogy hor-
gyák – ott volt mindenki”.112

A legtöbben a továbbiakban is a soka-
ságról vallottak. TANA Mihály megállapítása:
„A muszkák gabonát vittek el... míg a szekeremet
meg töltöttem, addig láttam sokakot, hogy onnan
KISPÁL György urtol sokan vittek ki a kapun
gabonát, de hogy kik voltak, azt számba nem
tarthattam, én a szekeremmel bajlodtam – kü-
lömben a falusiak annyian voltak ott, hogy az
ember szeme nem lephette bé.”113

ANTAL Mihály KISPÁL György udva-
rában tartózkodott, aki látta, hogy „még innen
sokan vittek, de azokot számba nem tartottam,
mivel a szekerek  megtöltésével kellett bajlod-
nom”.114

A továbbiakban elhangzott olyan val-
lomás, hogy „onnan igen sok ember horgya a ga-
bonát”,115 vagy az összesítõ jelentésben azt írták:
„jobb szerint az egész falu vitt valamit”.116

Szintén az egész falu említésével vallott BO-
ROZDA Györgyné BERBEK Zsuzsi: „onnan még
vittek mások is, a ki tsak akkor honn volt”.117

A továbbiakban kevésbé részletesen té-
rünk ki a történtekre, hisz az összesítõ jelentés-
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ben megörökítették a legfontosabb eseményeket.
Itt csupán csak azt említjük meg, hogy akkor
még Uzonban is termesztettek dohányt, mint
ahogy a községek többségében. A község lakói
abból is vittek.118

Vitték a férjhezmenõ lányoknak összegyûj-
tött tollat. KISPÁL Károly udvarából annyit vittek
egy párnatokban, amennyi csak belefért, mások a
katrincájukat töltötték meg, voltak olyanok, akik
„kétszer [vittek] egy egy fél zsák tollat”.119

Gyûjtötték az edényeket. BERECZK Mi-
hály látta, hogy DÁNÉR György „a pincébõl ki
hozott vagy három porcelán tángyért”, azt is látta,
hogy „a porcelánok közt, amelyiken vagy egy kis
hasadás volt, a földhöz ütötte, s ott hagyta”.120

De eltûntek a fazakak is. ÜRMÖSI Ju-
lianna közölte: a kondérokat és a fazakakat „egy-
szer õk a lágerbõl haza hozták, s el dugták a
széna tartó ketrecbe, de onnan valaki el lopta,
nem tudja, hol van”.121

A 16 éves KERESZTES Anna szintén
edénnyel indult haza: „az udvaron kaptam meg
két fazakat s egy cseberkét – mondotta –, azzal el
is indultam haza felé, s midõn a ... Virág ajtaja
elõtt vittem volna, õ meg látott, azt mondván, ne
vigyem el az edényt, mert... itt lesznek a musz-
kák, és nem lesz, minbõl egyenek. Én azokot 
vissza vittem, és Vaszi Kertésznek oda adtam, de
õ hogy haza vitte, nem tudom”.122

Gyûjtöttek a malomból puliszkalisztet, a
„lágerbõl”, inkább táborhelyrõl húst, amelyet
megfõztek, illetve megsütöttek – amint arra ko-
rábban utaltunk. Amikor többen azon panasz-
kodtak, hogy harmad napja nem ettek, akkor
„GYÖRGYBÍRO uram azt mondá”, menjenek ki
a lágerba, ott húst bõven kapnak. „ Fel is szedtem
egy csomo hust a zekémbe” – mondotta FECS-
KE János.123

A forrongó, teljes mozgásban lévõ, sza-
ladgáló, ezt-azt ide-oda hordó falu képéhez hoz-
zátartozott a fegyver is. A harctérrõl maradhatott,
katonák is eldobhatták, de egyesek maguk-
kal vive hatalmukat mutathatták véle. DANER
György a nyakába akasztotta a boros pincében,
úgy itta a más borát.124 ZOLTÁNI Ferenc puská-
val járt, s azt közölte, hogy GIDÓFALVI József

azzal bízta meg, KITSI Ferivel együtt „visel-
nének gondot az életire”.125 Volt fegyvere KÓSA
Ferencnek is. A fegyver birtokában könnyebben
fenyegetnek a tulajdonosok. BOROZDA Mi-
hályné MORINDÁS Boris vallotta: „Ezen KO-
SA Ferentz nékem azt igérte, hogy ha valamit
ellene vallani fogok, keresztüllõ, de én meg mon-
dám az igazságot.”126

Néhányan egybõl nem tudták elvinni az
összegyûjtött gabonát, ezért a tulajdonos szom-
szédságába tették be, hogy késõbb vigyék haza.
BOROZDA Györgyné FERENCZ Mózesné ud-
varába tette le, ott  szárította meg, csak azután
vitte haza.127

A MIKÓ-udvarból is vittek úgy török-
búzát, hogy elõször a szomszédba tették le:
„mikor a MIKO udvarbol a csõ törökbuzát hor-
dották a falusiak, a leányom el hivott házambol –
én el mentem vele a FÁN Virág házához, hova is
a leányom a MIKO udvarbol egy zsák csõs tö-
rökbuzát ki hozott volt, melyet én onnan haza
vittem” – közölte MEZEI Miklósné.128

A rend felbomlásával, a meneküléssel,
majd az oroszok kétszeri bevonulásával egyidõ-
ben mind az oroszok, mind a helyi lakosok fel-
verték azokat a pincéket, amelyekben italt sejtet-
tek, s egyes adatok arról tanúskodnak, hogy on-
nan jó bõven fogyasztottak bort, pálinkát. GI-
DÓFALVI István már a DANIEL Imre császári
biztosnak küldött levelében arról írt, hogy
„Némely Uzoni Lakosok által Gabonáim, Bora-
im, Pálinkáim s több fel kelhetõim merõbe fel
prédáltattak.”129

Az ivászatra jól rávilágít a 44 éves
SZÕTS Ferenc vallomása: „Midõn a muszkák el
mentek vissza Szotyorba, VÁNTSA vagy HO-
SZU Latzi, MORICZ István, FEKETE János és
Én – négyen le indultunk a Lager felé s a KOSA
György uram kapujába találtuk BUSI Jánost, ki-
nél volt egy fekete korso Pálinkával teli – kénált
és ittunk belõlle – feljebb jöttünk a Gidofalvi ur
kapujába... ZOLTÁNI Ferentz és KITSI Ferentz
azt kérdék: iszunke pálinkát – bé indultunk az
udvarra – s midõn bé értünk... le vittek münköt a
pintzébe... egy kerek forma asztalon volt egy 4
kupás üveg, mibe Szilvorium volt, abba ittunk –
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erre ZOLTÁNI vagy KITSI Feri azt mondták, mit
iszunk pálinkát, igyunk bort – a mire egy hor-
dobol bort eresztettek, s ittunk.”130

A vallomásokból úgy tûnik, többen is
gyakran lementek a GIDÓFALVI István pincé-
jébe. MORICZ István mondotta: „A midõn a
falubol a muszkák el takarodtak volna, le indultam
a falu also vége felé, szinte a tanorok kapunál ta-
nálkoztam VÁNTSA vagy HOSZU Latzival és
SZÕTS Ferentzel kik is engem meg szolitván hít-
tak, mennék bé a GIDOFALVI ur udvarába, ottan
valami inni valot kapunk. Mü bé is mentünk a kert
bütüjén, elé mentünk a házig, az hol VÁNTSA
vagy HOSZU Latzi és SZÕTS Ferentzet két a
pinczében levõ elõttem ösmeretlen Uzoni embe-
rek bé híttak a pinttzébe. Én az udvaron maradtam
addig, mig azok a pintzébõl ki jöttek, akkor nekem
is adtak egy czilindert és egy kisdég [edényt] teli
borral... hallottam, hogy SZÕTS Ferentz egy a
pintzébe levõ részeges fejérnépet szidott.”131

A GIDÓFALVI István bérese másokat lá-
tott a pincében. Volt, aki ott ivott, volt, aki elvitte
a bort. GAZSI Zsiga, FEJÉR Zsiga, ZOLTÁNI
Ferenc egy nagy vasas légejbe „vitte el a bort”.

„KÖKÖSI Feri, KÕMIVES Pista ezek a
pintzébe voltak s ittak. DÉNES György is ott volt
inni... ESTOK Zsigmondnõ és KUTI Lászlonõ
voltak a pintzébe. KUTI Lászlonénak egy másfél
kupás lévén kezébe borral tele.”132

A korábban említett KICSI Ferencet fele-
sége is korholta azért, hogy a GIDÓFALVI Ist-
ván pincéjében más társaival ivott.133

Annyira közismertté vált az ivászat GI-
DÓFALVI István udvarában, hogy nemsokára az
erdõre menekültekhez is felérkezett a híre: bort s
pálinkát rabolnak a falusiak a pinczébõl. KÖ-
KÖSI Zsigmond veje az erdõrõl visszatérõben
ZOLTÁNIt kereste. Meg is találta GIDÓFALVI
István udvarában. Õ mondotta: „Egy légej van,
nem tugya, ki töltött belé bort, vigyék el.” FEJÉR
Zsiga, a vej és ZOLTÁNI elvitték az erdõre, s
„ott elkölt a bor belõlle”. A beteg gyermeke szá-
mára KÖKÖSI Zsigmondnénak is adtak egy
„fertálynit”.134

A bor ivását néhányan közös evéssel is
összekapcsolták. „Másnap hazaindultam félve a

muszkáktol többed magammal; midõn a KISPÁL
ur malmánál jöttünk, bé mentünk, s kértünk a
molnártol egy kevés puliszka lisztet... VERES
Pál urnak a falu végénél levõ kertihez tértünk,
holott is a puliszkát kezdettük fõzni – egy tört
ágbol nyársat készitettünk, s arra... a hozott bor-
nyu hust huztuk fel, s megsütöttük. A puliszkát
meg kevertük, de idõnk meg enni nem volt, mert
Kökös felõl láttunk jönni valami muszkákot. A
puliszkát és a hust el vittük a hidon tul, s ott meg
ettük. Mig a puliszka meg fõtt, s a hus meg sült,
addig bé mentünk GIDÓFALVI urhoz az honnat
a pintzébõl KÕMIVES Pál és ANTAL Gyuri egy
étel hordo budonkába pálinkát hoztak fel. Azt a
fõzõ helyre ki hozták, ott meg ittuk.”135

DÁNÉR György is ebbõl a húsból evett,
és pálinkából ivott: „Hogy haza jöttünk, már
minden falusi ember haza kezdett volt jönni...
meg telepedtünk a mezõbe, holott is tüzet tettünk
– Puliszkát fõztünk, de ki keverte, nem tudom. A
qvartély háztol egy csomo hust is hozott ki vala-
ki, azt meg sütötték, nekem is adtak belõlle;
midõn a puliszka meg fõtt, s a hus meg sült, azt
ott meg ettük, akkor két cilinder pálinkát hozott
valaki. Eppen a fogyatékján értem oda – nekem
is adtak belõlle, azt mondván, hogy a lágertõl
hozták.”136

Gyakran kerülhetett sor ivászatra, többen
is látogatták az eltávozottak pincéit, bár a tanú-
vallomásokban legtöbben a GIDÓFALVI István
pincéjére utaltak. BOROZDA Rózsi itt látott ré-
szeg embereket: „a mint az utca szegeletin men-
tem, láttam, hogy valami részeg emberek járnak
ottan – midõn én azon helyre értem, kaptam a
földön egy darab szalonnát – de kik voltak azon
részeg emberek, neveket nem tudom, de Uzoniak
voltak, s jöttek GIDOFALVI ur felõl.”137

Az ifjabb BOROZDA Mihály, midõn ap-
ja temetésérõl tért haza, találkozott a mesterrel,
SZÕTS Ferenccel és HOSSZU Lacival, kiknek
kezében ital volt. Kérte tõlük: adjanak neki is.
Adtak, s még mondották: feressze meg, amit
evett. Amikor arról érdeklõdött, honnan van, azt
mondották: „a Gidofalvi pintzéjébe elég van, ad
ottan KITSI Feri, mert õ méri, és õ adta.”138 Akik
akkor bort ittak, pálinkát, részegen az utcákon
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„keringettek”, és hangoskodtak azokkal, akikkel
találkoztak.139

A korábban leírtak szerint, amit az oro-
szok az udvarokban összegyûjtöttek, az erõszak-
kal „behajtott” szekerekkel Szotyorba, majd Sep-
siszentgyörgyre szállíttatták. SZÕCS Márton az
egyik fuvaros volt: „Engemet is forspontra haj-
tottak a KISPÁL György ur udvarába, szekerem
hordo lajtorjával el leven készitve négy fenyõ
deszkát a muszkák tettek a lajtorja mellé, s tete-
jét egy ponyvával bé teritették a szekeremet
amennyire fért úgy rakták meg tiszta Buzával,
mintegy 14 köböl lehetett, ezzel hajtottak Szo-
tyorba, hol egy éjjel háltam, másnap Szotyorbol
Szentgyörgyre az Uzonbol hozott gabonát a Ma-
gazinba le rakatták.”

A 68 éves DANÉR Mártont szintén ga-
bona szállítására kötelezték; õ meg is érkezett
Szentgyörgyre, ahol a szállítmányt zsákokba rak-
va Brassóba irányították, õ azonban hazavitte
Uzonba. A történetet a kivizsgáló bizottság elõtt
is elmondotta: „Engemet is ki vetettek forspont-
ra, bé mentem KISPÁL György Urhoz, ottan sze-
kerembe fel tettek egy nagy mangorlot, melyet
rossal meg töltöttek, s hogy nagy volt a terü, mar-
háim eleibe még kettõt fogattak bé, azzal el
mentem a Szotyor mellett levõ Lágerbe. Onnan
fel hajtottak Szentgyörgyre, az hol is a mangor-
loba töltött gabonát zsákomba mérték, s azt po-
rontsolták, vigyem Brassóba – el indultam; Ilye-
falván egy kerekem el romolván eleget kerestem
kereket, de sehol nem kapván, a gabonát vissza
hoztam Uzonba. Volt 7 köböl. Azt az akkori hü-
tösség kezire vette, nékem, hogy vissza hoztam,
adtak egy köblöt, a többit hogy a község hova
tette, nem tudom.”140

A község elöljárói rövidesen meg is ta-
lálták a hazavitt gabona egyik részének helyét.

A falu pásztorai azon „butsálodtak, hogy
õk a gazdáktol bért nem kaphatnak”. Ekkor gon-
doltak arra, hogy a DANÉR Márton által Uzonba
visszavitt gabonából a falu három pásztorának
adjanak hat köblöt fizetségül.141

Egy-két teljes vallomásból azért megkö-
zelítõleg azt is megállapíthatjuk, mit látott való-

jában, illetve mit is tett a kivizsgáló bizottság elõtt
álló valamely tanú.

„6ör Elõ állittatik Uzoni PISTA Dénesnõ
JONÁS Rosi és Kérdeztetik:

a) Midõn a Cs. Orosz tábor Szotyorbol át jött
Uzonba, ide haza voltál e?  

Valaki életin jártál e, onnan mit vittél? szoval
kit láttál valaki életirõl vinni valamit? 

Mikor a kérdezett Tábor Uzonba jött, ide haza
voltam, s láttam, hogy KISPÁL Károly Ur életibõl vit-
tek: MENYHÁRT Maris fuszujkát két vékával, AN-
TAL Zsofi fuszujkát három kupával, KOLTSÁR Éva
egy néhány lopo tököt – mibõl egyet adott SZABO Zsig-
mondnak, TYUKÁSZ vagy ANTAL Joseff csõs török-
buzát egy polyva hordó Kassal, PETRIKONÕ leányos-
tol egy surdéba csõs törökbuzát. Fekete /: kereszt nevit
nem tudom :/ egy Köblös zsák Csõs Törökbuzát, KOSA
Ferentz a pintzébõl egy köböl buzát, és egy kis hordóba
egy vékáni fuszujkát, VÁNTSA Péternõ fuszujkát,
CSORIK Andrásnõ is hordottak sok tollut párna tokok-
ba, ezt láttam a Két leány kezibe, még azt mondották:
visszük, mert miénket is más el vitte, mire én mondék,
ugy hát mindent vigyetek el, e Szép dolog, a párna tokba
mennyi tsak belefért anyi tollat vittek.

Én magam egy muszka által nékem adott ing
ajjába vittem három kupáni fuszulykát, a Gabonás hij-
járol egy tarisnyába tollat a pintzébõl ki vittem egy
Derek alyt, négy vánkost és egy által vetõ portékát, me-
lyet még bé hordottam KOSA vagy GYÖRGYBIRO
Pálhoz. MARINDÁS Boris is vitt egy véka Buzát, de
azt visza is adta.

KISPÁL György urtol én vittem tizenkét ku-
páni törökbuzát, melyet nekem zsákomba a gabonásba
MÁRK Imre töltött.

b) Mivel Uzonba az általad elõ sorolt rablá-
sokon kivül egyebütt is történtek rablások, károk, vald
meg tisztán, kitõl mit vittél vagy más mit vitt?

A MIKES Udvarábol egy párna hajba vittem
egy véka csõs törökbuzát, s láttam hogy ezen Udvarbol
kivéve a nemes urakot ki tsak egyser honn volt, min-
denki hordott Csõs törökbuzát, de én hogy kik voltak
név szerint elõ nem tudom adni – a párna hajat, mibe
vitte, meg ösmertem, hogy enyém, BODOK Josinak a
ki ott volt, s tölle ugy vettem el, hallottam, hogy az öreg
SZABO Joseff vánkosfáit SZABO András vitte el –
még azt is tudom, hogy a PISTA Josinõ vánkosfáit,
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ugyancsak SZABO Andrástol vitték haza – még anyit
el felejtettem volt, hogy KISPÁL György urtol vittek
ZOLTÁNI Ferentznõ Karintzájába fél vékáni Buzát,
KUTI István a muszkák szekereire hordván a gabonát a
helyet, hogy a Szekerre töltötte volna, a felesége ka-
rintzájába öntötte, a felesége haza vitte.

MUSZKÁné vagy VÁTA Ferentznõ egy zsák-
ba egy véka  törökbuzát.

7.er Elõ alittatik Uzoni MARINDÁS Boris
BOROZDA Mihálynõ 24 Éves és Kérdeztetik:

a) Midõn a Cs. Orosz tábor Szotyorbol át jött
Uzonba ide haza voltal-e, kitõl mit vittek vagy kit lát-
tál hogy valakitõl vitt volna gabonát vagy egyebet?

A kérdett idõbe ide haza voltam, én láttam
hogy KISPÁLKároly Urtol vittek MENYHÁRD Maris
két véka fuszujjkát, MENYHÁRD Kalári egy Karintza
tollat, KOSAFerentz egy köböl Buzát oly czéllal, hogy
visza agya KOSA vagy GYÖRGYBIRO Pál hasonlo
czéllal egy köböl buzát, de visza adták e, nem tudom.

KOBRITSA György három véka Buzát, kinek
még én segitettem fel vinni.

BENKÕ Györgyné leányai fuszujkát egy vé-
kánit, Csõs törökbuzát két és fél zsákkal és egy ka-
trintza tollat. KÖKÖSI vagy SZÁSZ Josiné elsõbben
másfél véka fuszujkát, az után egy csomo lopo tököt,
anyit, hogy még négy huszas árán el is adott.

SZABO Mártonné leányával Anissal két kalon-
gya kendert. ANTAL Kalári egy zsák fekete gyapjat,
CSORIK Boris egy vánkos haj tollat gyurva, még én a
ruhat fejirõl a MENYHÁRT kapujába le is vettem volt,
hogy miért viszi. DEMETER Anis egy katrintza tollat,
VÁNTSA Ilyésnõ két vékáni csõs törökbuzát – egy Ka-
rintza fuszujkát és egy karincza tollat. – ÜRMÖSI Fe-
rentznõ egy katrintza fuszujkát. ÁRVA Maris, BERECZ-
KI Mozesnõ leányai Rosi és Rebeka elöször vittek har-
madfél vékáni fuszujkát, késõbb kétszer egy egy fél zsák
tollat, BUSI Györgyné egy vánkos tokot tolluval meg
gyurva és karintzájával mint egy fél vékáni fuszujkát.

Én magam el vittem egy véka és négy kupa
buzát mit töllem KELEMEN Éva, az urfi fõzõje visza
kért, visza is adtam, tsupán negyedfél kupát hagyott jó
szántábol nállam.

KISPÁL György urtol vittek KUTI István egy
kosárba egy véka buzát – egyszer töltötte a muszkák
szekerére, másszor vitt magának. KUTI Istvánnõ a
György urnit valo Szapanyozo tekenyõbe egy véka bu-

zát, PARTI Josiné egyszer párna hajba egy véka buzát,
mit a muszka adott, egyszer zsákba egy véka török-
buzát, egyszer egy véka rosot tarisnyába, ezt is a musz-
ka töltötte, de nem azért, hogy el vigye, hanem töltse a
szekérre, õ a helyett el vitte haza.

PISTADezsõné fél véka rosot és egy véka sze-
mes törökbuzát. BENKÕ Györgyné két leánya Ágnes és
Susa – Ágnes egy véka buzát, Susi egy véka törökbuzát.
BENKÕ Julis egy véka rosot, BENKÕ Rakis egy fél vé-
ka buzát, MENYHÁRT Maris egy véka buzát, MENY-
HÁRT Kalár egy véka rosot, PARTI Zsiga, BÉRES La-
jos, SZABO Ferentz és SZABO Gergely, a béres, ezek el
temettek a Szögetbe a Törökbuza föld közepibe egy kö-
böl törökbuzát, egy köböl rosot és három köböl buzát,
hogy azt az ur számára meg tartassák, de az elvermelés
után egy étzaka ki ásták, és el loptak belõlle két vagy
három köblöt, elõbb még rám gyanakodtak, de késõbb
kisült, hogy SZAKÁTS vagy CSÜRKE Josi bontotta ki,
õ és társai két vagy három köblöt el is vitték.

T. GIDOFALVI István urtol a KISPÁL Károly
ur MORICZ Ferentz VÁNTSA vagy HOSZU Lázár
keresztül jövén a BOROZDA György kertin, mint az
uton mondták el ejtettek egy szalonnát... ezt BOROZ-
DÁné kisebb leánya, Tresi meg kapván haza vitte, s el
is költötték. Az öreg BOROZDA meg halván temetése
napján midõn az én uram is a temetésrõl jött vissza, ta-
lálkozott a mesterrel, SZÕTS Ferentzel és HOSZU La-
czival kiknél egy egy cilinder volt teli, férjem kérte
hogy adjanak neki is, hogy igyék. Adtak is, még mon-
dották, feresze, a mit evett. A férjem kérdezte töllök,
hol kapták, mire azt mondák, hogy a GIDOFALVI pint-
zéjébe elég van, ad ottan KITSI Feri, mert õ méri, ezt
is õ adta, és onnan valo.

Továbbá, a mint a mondott személyek az
utzákon keringettek részegen a KUTI Antal Uram ka-
pujába el ejtettek egy papus Dohányt, ezt is BOROZ-
DA Teréz meg kapta, midõn VÁNTSA Lazinak, kinek
zsebjibõl esett volt ki visza akarta adni, férjem, BO-
ROZDA Mihály kezire vette, s kérdezte, hol kapták.
Mivel ez a KISPÁL Károly urfié féle, mire VÁNTSA
Lazi azt felelte, a mester kereste, a mester pedig azt
mondá, az Isten rendelte. Férjem kérdezte, van e még
ott, arra mondá a mester: elég van, erigy, s te is hozz!
VÁNTSA Lazi mondotta: kevés van. Nem is lehetett
sok, mert már KOSA Ferentz el hordotta volt, most
nem veszen pénzzel.
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Ezen KOSAFerentz nékem azt igérte, hogy ha
ha valamit ellene vallani fogok, keresztül lõ, de én meg
mondom az igazságot.

Tudom még azt is, hogy PETRIKOné egy
sereg gomolyára tekert fonalat KOSA Ferentzhez bé
vitt volt KISPÁL Károly urtol, melyt soha KOSA Fe-
remtz visza se adott.

NÁDA Anis vitt KISPÁL Károly urtol egy vé-
ka fuszujkát két szoro lapátot és egy rostát. KISPÁL
György urtol a vén KOVÁTS Pista egy véka Buzát és
fél véka rosot.142

138or BARTHA Pálné vallomása
Mit tudsz az Uzoni Rablások alkalmával

PÜNKÖSTI Mihály Urtol el orzott Eclesia poharairol
és PÜNKÖSTI Mihály Ur egyéb el Rablott jovairol?

Én a kérdezett pohárrol anyit tudok: NAGY
György MÁRK Ferinek a ki azon idõben PÜNKÖSTI
Mihály Urnál lakott, meg mondotta, hogy Kelemen /:
BÁROS :/ Miklos az Eclesia poharat duganya – Nekem
MÁRK Feri a NAGY György nyilatkozásait tudtomra
adta, kéri, hogy menjek el KELEMEN Mikloshoz és
kérjem el tölle a poharat, én el indultam, s  az uton ta-
náltam KELEMEN Miklosnét, ki egy ruhába valami
pakkot vitt, éppen mikor a kapuján jön ki, én meg szoli-
tottam, hogy azon poharat, a mely nála vagyon, adná
visza, hogy ha valamit tudmásitson, de õ meg nagy
hangosan felelt, hogy ha Hazul el futottunk, mit ke-
reskedem Rajta? Õ Bikfalva felé menendõ volt, én ki-
sirtem. Egy szerien, mikor a RAB Josien, midõn men-
tünk, szüntelen kérve a poharat utolért az ura, s attol is
kértem, hogy adná visza, vagy hol létérõl utasitand,
ezen kérésemre KELEMEN Miklos szidni kezdett,
hogy én ne kérjem, hanem keressem egyebüt, mert ha
még kérem, szidván mindenemet, ugy meg ver, hogy a
nyáron PÜNKÖSTI Mihálynak nem dolgozok – de én
azt mondám, nem bánom, verjen csak adja elõ a poha-
rat, ezzel õ velem együtt viszsza indult... Midõn bé ér-
tünk azon joszágra, hol lakott, a rosz kõhaz pintzéjé-
ben szorgoson bément, s mig én a pintzéig el értem,
addi õ ki is jött, a poharat vellem szembe hozta, ment a
káposzta közi, és a burjánbol két kaszát ki vett, hogy el
vigye. Én a kaszára rea ösmertem, hogy PÜNKÖSTI
Mihály Uré. Kértem, de azt mondá: „ha kéred, a mig a
muszka el jõne, nyakadot el vágom. S azzal el vitte, s
hogy hova tette, nem tudom.”143

A nyomozás során a bizottság meghallga-
tott összesen 157 személyt, egyeseket kétszer is.

Elsõ alkalommal, szeptemberben 15 nap
állt a kivizsgálók rendelkezésére, ami azt jelen-
tette, hogy szeptember 2-tõl 17-re be is kellett
volna fejezniük. Október 12-én olyan utasítást
kaptak a kivizsgálók, hogy 13 nap alatt, vagyis
25-re fejezzék be a tanúk kihallgatását.

A jegyzõkönyv szerint 156 lapon rögzí-
tették a meghallgatott tanúk vallomásait, amely-
ben benne van a német fordítás is.

A nyomozóbiztosok 1850. február 19-én
„Vélemény”-ben összegezték a tanúk által elmondot-
takat, kiegészítve saját megállapításaikkal. Ekkor kö-
zölték a legfontosabb kihallgatási szempontokat is:

„Mi után ezen ki nyomozásba elõ álita-
tott voltak önkéntes vallomásokkal ki világosod-
va látszik az alábbi meg nevezendõ némely Uzo-
ni Birtokosoknak az Orosz Tábor két versben
Uzonon lett keresztül vonulása után – tsak ugyan
elõbb meg irando uzoni lakosok által véghez 
vitt Rablások miatt történt meg kárositások – 
valamint az is: hogy az emlitett Rablásba – ki 
mennyi részbe – es egyik nagyobb, a másik
kissebb részbe bûnös – ugy szintén némelyek
egy, mások több ártikulusba raboltak – innen ki
indulva az egyenes igazság kiványa, hogy ki a
rablásba nagyobb mértékbe részesedett – az a
kárpotlásba és bûnhödésbe is nagyobb, a ki
kevesebb, az kisebb részt vegyen – Alapelvül
alitván annak okáért azt, hogy mind azon rablok,
a kik a Vallok vallomásaik, s tulajdon vallomá-
saikba tett önkéntes meg ösmerések szerint is –
bárkitõl a mely Artikulusbol raboltak, a kárt val-
lottnak azon Ertikulusbeli kárát a fennebb meg
állitott részesedés mértéke szerint meg fizetni
kötelesek a Kárt vallottaknak ezen nyomozo
bizottmányhoz bé adott, s eredetileg ide zárt 1.,
2., 3., 4., számu jegyetekbõl – mely jegyzések
mellett követeléseikbõl ki hagyván annit, a
menyit a muszkák el vittek – a nyomozás szerint
– a többi részét mint olyanokat, miket a rablok
magok hordottak el, következõleg általok meg
fizetendõk...

Az összesítés szerint KISPÁL György 71
köböl tiszta búzával károsodott. Ebbõl az oroszok
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vittek el 45 köblött, a zsellérek megtartottak 3
köblöt, a többit, 23 köblöt az uzoni lakosok vittek
el. Köblének piaci ára 10 forint, összesen 230 fo-
rint. Törökbúzát 56 köblöt vittek el, köble 8 forint,
összesen 448 forint. Roz volt 18 köböl, ebbõl 7
köblöt a hatoság vett át, a lakosok 11 köblöt vittek
el; köblének ára 8 forint, összesen 88 forint.”

Az eltulajdonított búza, törökbúza, rozs
értéke összesen 766 forint.

A fizetési szempontokat figyelembe véve az
I. osztályba 7 személyt soroltak, akiknek összesen
383 forint 1 krajcárt, a II.-ba 10 személyt, akiknek
255 forint 20 krajcárt, a III.-ba 22 személyt soroltak,
akiknek 127 forint 6 krajcárt kellett fizetniük.

Külön állapították meg a gyapjú, fu-
szulyka stb. árát.

KISPÁL Károlytól eltulajdonítottak kü-
lönbözõ dolgokat 35-en, összesítve fizetnek 460
forintot.

GIDOFALVI Istvántól csak italt: gabona-
pálinkát, szilva és seprõ pálinkát, aszu-szõlõbort,
fõtt ürmösbort,1846-béli óbort és edényeket 416
forint értékben vittek el. Az eltulajdonítók száma 26.

Még vittek el szalonnát, porcelán bécsi
edényeket. Mindennek értéke 532 forint.

Gróf MIKES Károlytól elvitt gabona ér-
téke 800 forint. Ezt kiegészítették még különféle
eltulajdonított tárgyakkal, amelyeknek ára 1000
forintra emelkedik.

A károsultak között a jegyzõkönyvben
még említették, hogy PÜNKÖSTI Mihály udva-
rában „a muszkák a gabonást fel törték”, majd „a
Muszka Tiszt kezébe ki hozta az Eclesia poharát,
melyet mi NAGY Györgygyel azon tiszt urtol
addig kértük, mig visza adta, mit én el vittem há-
zunkhoz – ottan uramnak át adtam, hogy dugja el
– addig, mig vagy PÜNKÖSTI Mihály Ur fõzõ-
jének vagy magának az Urnak visza adhassuk.”

Elvitték nég a PÁLFI Dénes Lókert nevû
helyen termett szénáját is.

Az összesítõben ezen két utóbbi név kö-
zül csak a PÁLFI Dénesé szerepelt, akinek 9-en
60 forint kártérítést kellett fizetniük. Elvitték a
KUTI Ferenc gazdasági felszerelését is.

A románok raboltak ZAJZON Ferenctõl:
szekérrel szállították a holmit.144

A jegyzõkönyvben külön pontként emlí-
tették az uzoni hütösöket:

„Rablottak még, és hütököt meg szegve
cselekedtek az akkori Uzoni Hütösség tagjai u.m.

Biro id. GYÖRGYBIRO Pál (a tárgyalá-
sok kezdetén KOSA György volt a bíró – októ-
berben választások voltak)

Hütösök: SZÕTS Antal, ZAJZON Antal,
ZAJZON László, KOVÁTS Joseff, MARK Sa-
muel és jegyzõ DANÉR Antal”.

Ellenük felhozott vádak:
1. „Tanuk vallomásai szerint a faluba

több helyekrõl motozás szine alatt a rablott por-
tékákot öszve szedték, azokot a helyett, hogy
mint Tisztek hozta magával a károsok kézbe-
sitése végett Biroi zár alá tették volna... részint
árverés utyán nagy oltson magoknak el adták –
részint ugyan magok közt fel osztották, máig is a
károsok azok iránt ki nem elégitették.”

2. Korábban azt is leírták, hogy „a fen-
nebb emlitett azon 7 köböl ros árát, melyeket
DÁNER Márton a muszkák parantsolatjára Szt
Györgyre vitt, onnan Brassóba viendõ lévén ke-
reke el romlása miatt vissza hozott, a hütösség
kezére vett.”

Amellett, hogy megszabták: a hütösök-
nek menyi kártérítést kell fizetniük, erkölcsileg is
elmarasztalták õket: „Hogy az írt szemályek
mélto büntetések alá vonattassanak – soha többé
semmiféle hivatalra mint a ki pennájával dolgo-
zott, és kormányozta a többieket, pennáját
vesztve minden falusi belsõ vagy külsõ dologba
volt elegyedéstõl örökre el tiltassék és ez a falu
Jegyzõ Könyvébe be irassék”.

Végül így zárják a jegyzõkönyvet:
„Mely ilyetén Nyomozodási munkála-

tunk, hogy általunk mindenekbe a meg irtak
szerént vitetett legyen végbe – arrol igaz hitünk
szerint bizonyittunk és az arrol költ munkála-
tunkot ki adtuk 1850 Februarius 22kén

CSIA Bálint, KÖKÖSI Károly, ERESZ-
TEVÉNYI Antal

Mind három ezen nyomozás végbe
vitelire ki rendelt Biztosok.”145
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*
Uzoni 1848–49-es eseményeket tárgyal-

va, befejezésként szeretnénk felhívni a figyelmet
egy adalékra. Éppen Uzonban, elsõk között szü-
letett meg, már a szabadságharc idején, az a gon-
dolat, hogy e jelentõs idõszak minden adatát
össze kell gyûjteni, hogy késõbb meg lehessen
írni e küzdelem történetét. Az uzoni pap, SÜ-
KÖSD Sámuel 1849. április 7-én tett közzé fel-
hívást, amelyben arra kéri a szemtanúkat, hogy
tudósítsák azon eseményekrõl, amelyeken maga
nem vehetett részt vagy nem hallhatott róluk,
hogy összegezni lehessen a történteket. Felhí-
vásában azt írta: „A székely vitézséget eddig is
kalapemeléssel említette a világ, de a közelebbi
nehéz napokban különösen megdicsõítette magát
nemzetünk. A história által felmutatható nagy-
szerû események között ahhoz hasonló, amit Há-
romszék a múlt decemberében mívelt csak egy
sincsen.” Különösen kiemelte azt, hogy Három-
szék férfiai oly körülmények között harcoltak
hõsiesen, amikor már tulajdonképpen egész
Erdély el volt veszve. Ezt meg kell örökíteni,
hogy unokáink is emlékezzenek ezekre a napok-
ra. A közlõket arra kérte, hogy emlékeiket leg-
alább ezen év májusának elsõ napjaiban közöljék
Kézdivásárhelyen HANKÓ Dániellel, aki koráb-
ban a szék követe volt, Sepsiszentgyörgyön NÉ-
METH Lászlóval, az akkori kormánybiztossal,
vagy pedig küldjék Uzonba a református lel-
készhez vagyis hozzá.

SÜKÖSD Sámuel nagyszerû terve nem
valósulhatott meg, mert kötelessége a harcok te-
rére szólította, s az oroszok betörésekor a csataté-
ren fejezte be életét.146 Szolgáljon tanulságul tör-
ténetírásunk feldolgozóinak.
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ve az idézeteket, kötetszerkesztési szempontok
indokolták. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

EEvveenniimmeennttee ddiinn OOzzuunn 
((TTrreeii SSccaauunnee)),, ddiinn 11884488––11884499
(Rezumat)

Prelegerea încearcã sã îmbogãþeascã cu-
noºtinþele referitoare la istoria paºopistã a unei
comune din Trei Scaune, Ozun. Dintre cele douã
documente prezentate (amândouã se gãsesc în
Arhivele Naþionale Direcþia Judeþeanã Covas-
na), primul este legat de formarea gãrzilor naþio-
nale, al doilea de ocuparea localitãþii de cãtre ruºi
cu ocazia intervenþiei militare þariste ºi de urmã-
rile acesteia. Prelegerea precizeazã ºi locul aces-
tor evenimente în seria de evenimente din 1848–
1849, legate de Ozun ºi de Trei Scaune, fãrã însã
a o dezbate mai pe larg cu aceastã ocazie.

EEvveennttss iinn UUzzoonn DDuurriinngg 
11884488––4499
(Abstract)

The lecture aims to present two docu-
ments from the archives in Sepsiszentgyörgy (Sf.
Gheorghe), which contain events referring to the
revolution and war for independence. One of the
documents point out the preparations for the bat-
tle, the way the national guard came into being,
the other speaks about the entrance of the
Russians and of its consequences. The lecture fits
the two documents into that row of events that is
linked to Uzon (Ozun, Covasna County) and
Háromszék, but in this case only  schematically.
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