
EGYED Ákos 

A székelyek az 1848-1849-es 
forradalomban és 
szabadságharcban 

Az 1848-1849-es forradalom és szabad
a székely történelemnek éppoly meghatáro

jezete, mint az a magyar történelemnek. A 
alommal véget ért a székely rendi társada

több évszázados korszaka, s kialakultak a 
ári társadalom fejlődésének a lehetőségei és 
tei. Ugyanakkor 1848-1849-ben a székelység 
épp kijelölte a helyét az egyetemes magyar 
etben. Röviden: 1848-cal véget ér a közép

- székely nemzet története, a natio siculica, 
·nthogy megszűnt az erdélyi három nemzet 
dszere is, amelyen Erdély alkotmánya több 
~don át alapult. A modell, példa, amelyhez 

' kely fej lödés Erdélybe ágyazottan több-keve
b sikerrel ezentúl igazodni próbál, nem más, 

- t a nyugateurópai civilizáció, a polgári világ. 
Ez a világ már régen nem ismeretlen az erdélyi 

arság és székelység számára. Széchenyi köny
i és eszméi már a harmincas években elterjedtek 

- rében s Bölöni Farkas Sándor is felfedezte az 
ész ~agyar értelmiség számára az amerikai 
mokráciát. 

A múlt meghaladásának szükségességét jól 
· a a liberális magyar nemesi-értelmiségi elit, 

Erdélyben is és a székelységben is. Éppen ezért 
abozás nélkül bekapcsolódott az európai forrada
m hullámába, amely 1848. márciusában Párizs 

elöl Bécsen és Pesten keresztül Erdélybe is elju-

Hogyan viszonyult a magyar forradalom 
társadalmi és nemzeti programjához a székelység, 

• Elhangzott az Ady Endre Akadémián Debrecenben. 

milyen sajátos kérdések vártak megoldásra saját 
kebelében, mit várt az erdélyi és az egyetemes 
magyarság a székelyektől 1848-ban? Hogyan tu
dott - egyáltalán eleget tudott-e tenni ezeknek az 
elvárásoknak a székelymagyarság? Ezekre és szá
mos más kérdésre kell keresnünk a választ az 1848-
49-es évek históriáját kutatva. 

Először azonban nézzük meg, hogy mi
lyen volt a Székelyföld, a székely társadalom 
helyzete 1848 előtt, hogy aztán számba vehessük 
a forradalmi években bekövetkezett változásokat. 

Mint közismert, a Keleti-Kárpátok erdé
lyi előterében, a Maros, a Nagy- és Kisküküllő, 

valamint az Olt folyó felső és középső terein elhe
lyezkedő Székelyföld négy székre oszlott, ezek 
Háromszék , Csíkszék, Udvarhelyszék és 
Marosszék. A Székelyföldhöz tartozott a távolab
bi kis Aranyosszék is. A székelymagyarság össz
létszáma, az 1840-as évek végén mintegy 400 ezer 
fónyi volt. A székely társadalom századokra vissza
menően földművelő-állattenyésztő társadalom, 
amelynek adekvát településformája a falu volt. A 
székelységnek több mint 90 százaléka az említett 
székek 435 falujában élt. A városok fejlődése 
messze elmaradt a szász városokhoz viszonyítva, 
de mégis jelentős céhipari és művelődési központ 
Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Sepsiszent
györgy, céhes ipara által Kézdivásárhely is. Erről 
a földművelő székely társadalomról mégis nehezen 
volna elmondható, hogy tipikus földművelő tár
sadalom volt. A feudalizmus korában ugyanis a 
tipikus földművelő társadalmakat alapvetően a job
bágyrendszer határozta meg, mint Erdélyben a 
román társadalmat, vagy a magyarországi magyar 
társadalmat. A Székelyföldön viszont a jobbágy
rendszer, bár elterjedt volt, nem lehetett meghatáro
zója a társadalom jellegének, mert a székelységnek 
valamivel több mint a felét különböző szabad tár
sadalmi kategóriák tették ki. A szabad székelység: 
szabad földművelők, határőri rendűek, kisnemesek, 
városi polgárok, kívül maradtak a feudális füg
gőségek formáin, számukra 1848-ban a társadal
mi szabadság kérdése másként tevődött fel, mint 
a politikai jogok nélküli, földesúri hatalom alatt 
élő jobbágyság és zsellérség számára. A jobbágy
ság mindenekelőtt társadalmi szabadságot akart, 
minden más kérdéshez való viszonyulását a fe l-



szabadulása határozta meg. A határőri rendszerben 
élő csíkszéki és háromszéki székely szabadok at
tól a Habsburg-hatalom által 1764-ben rájuk 
kényszerített tehertől (fegyverviselés) szerettek 
vo\na meg,sz.a'oadu\n\, ame\yne\<.. \örténe\ét amadé
falvi vérfürdő emléke kísérte, és amely számára az 
idegen elnyomást (idegen tisztek, német vezényleti 
nyelv) is jelentette. A határövezeten kívül maradt 
Maros- és Udvarhelyszék, nagyrészt Aranyosszék 
szabad földművelői , a korábbi lovas- és gyalog
rendű székely családok leszármazottai, a közös 
teherviselés polgári programjáért lelkesedtek, mert 
a székely rendiségben túlszaporodott fő- , közép
és kisnemesi családok privilégiuma, a teher
mentesség a nem kiváltságos, szabadparaszti rend 
(és a jobbágyság) túlzott adóztatását, megterhelését 
vonta maga után. S mit akart a székely vezetőréteg: 
a fő- és középnemesség, a hivatali értelmiség? 

A reformkori nemzeti mozgalom a vezető 
székely társadalmi kategóriát megosztotta. A 
nemzeti liberális mozgalom fő- és középnemesi 
vezetői id. Bethlen János ( 1792-1851 ), if. Bethlen 
János (1811-1879), Pálffy János (1804-1892), 
mindnyájan Udvarhelyszékből, Berzenczey Lász
ló ( 1820-1884) Marosszékből , Balási József ('1-
1855), Mikó Mihály (1817-1881) Csíkból, Három
szék bői Szenkereszti Zsigmond, valamint a 
szabadfoglalkozású liberális értelmiség: ügyvédek, 
papok, kollégiumi tanárok. mint Berde Mózes 
( 1821-1893 ), Fábián Dániel, már korábban bekap
csolódtak az .erdélyi magyar nemzeti mozgalom
ba. A polgári átalakulást a székely-magyar nemzeti 
mozgalom is a Magyarországgal való egyesülés 
által vélte biztosíthatónak. Nem véletlen Széchenyi 
befogadása, Kossuth egyre nagyobb népszerűsége, 
s Wesselényi Miklós politikájának támogatása a 
székely vezetőréteg által. Bár ez a mozgalom ter
jedt, a konzervatívok befolyása erős volt még. 
Különösen Apor Lázár báró ( 1784-1868), a későb
bi erdélyi kancellárhelyettes, Apor Károly nagybir
tokos, P. Horváth Albert (1800-1874) háromszéki, 
Matskási Lajos udvarhelyszéki, Tholdalagi Ferenc 
(1803-1864) marosszéki, valamint Dindár Antal 
aranyosszéki főkirálybíró, mindnyájan a Jósika 
Samu ( 1805-1860) és öccse Jósika Lajos ( 1807-
1891) által vezetett erdélyi konzervatív párt tá
mogatói , teljesítették meg a székelységben a 

nemzeti liberális mozgalommal szembeszegülő 
konzervatív társadalmi erőt. A konzerv~tivizmus 
katonai támasza volt Erdélyben a Nagyszebenben 
székelő császári föhad\)arancsnoksá'E,, Puchner 
\ \ 199- \ '&52) fövezérre\ az. é\én. A konzervatívok 
számítottak a két román határőrezred mellett a csí -
és a háromszéki gyalogezredek, valamint a székely 
huszárezred tiszti karára is. A Gubernium, amely
nek elnöke a tudós Teleki József ( 1700-1855) 
főkormányzó, szintén a konzervatív Erdély meg
őrzésének t:':szköze, de nem idegen mégsem az 
alkotmányos reform gondolatától, sem a magyar 
nemzeti gondolattól. Aminthogy a Nagyszebenben 
székelő, s 1848-ban Mikó Imre ( 1805-1876) 
vezetése alatt Erdélyi Kincstár tisztviselői kara is 
ingadozik a kor két nagy irányzata: .a konzervatív, 
illetőleg a nemzeti liberális mozgalom között. 

2. 

Az 1848 előtti békés évtizedekben a li
berális reformmozgalmat az erdélyi országgyűlésen 
háttérbe szorították a Bécs támogatását élvező 
konzervatívok. Akik még hosszú konszolidációt 
reméltek, mint a bécsi udvar és Metternich kan
cellár. De ehelyett "vihart arattak, mert szelet vetet
tek'', akkor, amikor az alkotmányos, békés re
formok útján még sok mindent - talán mindent -
megoldhattak volna. Egy bizonyos: 1848-49-ben 
kevesebb vér folyt volna Erdélyben, ha Wesselényi
ék_et el nem nyomja Bécs és az erdélyi konzervatív 
csoportosulás. 

. A "vihar" 1848 márciusával érkezett Er
délybe. De a vihar szó voltaképpen nem is illik 
Erdély márciusi forradalmára, hiszen békés, alkot
mányos formákban kezdődött , s ha mégsem 
helyteleníthető a használata, az azzal áll összefüg
gésben, hogy a békés formákat hamarosan erős 
társadalmi és nemzeti konfrontációk váltják fel , 
hogy 1848 őszén Európa legvéresebb 
polgárháborúja dúlja fel a történeti Erdély kies tá
jait, nemrég még pitriarkálisnak tűnő falvait, vá
rosait. 

De térjünk vissza a Népek Tavaszának 
nevezett márciushoz. 

A bécsi és pesti forradalom híre 1848. 
március 20.-án egyszerre érkezett meg Kolozsvár-



Eldélyi Nagyfejedelemség fővárosába, ebbe 
_ részt magyarok által lakott nagy múltú város

i az erdélyi magyarság vezető rétegének 
~~lbb része tartózkodott. Ez megkönnyítette a 

-ket; azonnal összeült a liberális ellenzék 
·ozn i a teendők felett. Miután az ellenzék 
len János yezetésével már összeállította az 

_ i magyar 'nemzeti mozgalom programját, 
ent a gyűlésen Jósika Lajos, s az erdélyi 

atívok nevében egyetértését nyilvánította 
mai, amelyről 23.-án közös nyilatkoza

tai< ki. Ezt nevezték kolozsvári programnak, 
· a következőket tartalmazta: hívják össze 

·1 hamarabb . Erdély országgyűlését, hogy 
ényt hozzon a közteherviselésről, a törvények 

- ,; polgári egyenlőségről, a jobbágyfelsza
í ásról és a székely nemzet sérelmeinek or
ásáról. És mindenekelőtt mondja ki Erdély 

··~át Magyarországgal. Tehát a program: unió 
· adalmi reform. Ez volt az első erdélyi re
csomag, amely a március 15.-i 12 ponttal és a 
onyban elfogadott törvényekkel együtt végig 

erdélyi események központjában áll : a magyar 
~székely törvényhatóságok és a magyar és széke
- -magyar társadalom gyorsan elfogadta, ereje vég-
- - megfeszítésével harcolt életbe léptetéséért, míg 

román- és szász társadalom többsége, kezdeti 
= etértés után szembefordult a kolozsvári magyar 

grammal. Többséget mondunk, mert az erdélyi 
mánság közt mindig voltak s nem jelentéktelen 

számban olyanok, akik bár feltételeiket hangoz-
tták, főként a román nemzeti jogok biztosítását 

il letően, kitartottak a magyar forradalom mellett. 
A székelység 1848 tavaszán a székek és a 

városok közgyűlésein megvitatta és elfogadta a már 
mlített kolozsvári programot. A hatósági 

fó rumokon a konzervatívok mindenütt háttérbe 
szorultak és a kezdeményezést határozottan átvette 
a korábbi liberális ellenzék, amely sietett maga 
mögé felsorakoztatni a székelység tömegeit. A leg
konzervatívabb két fő királybíró: Matskási Lajos 
Udvarhelyszéken és Dindár Antal Aranyosszéken 
kénytelen megválni tisztségétől, helyükbe közis
mert reformpártiak lépnek, ifj . Bethlen János az 
előbbiben, illetőleg Zeyk József ( 1806-1852) az 
utóbbiban. Az európai forradalom híre, a nagy
hatalmú Metternich bukása, a pesti forradalom 

győzelme, a felelős magyar mini sztere lnö · 
Batthyány Lajos kinevezése nagy lelkesedést • -
tolt ki a közvéleményben. A korábban csendes 
székely városok utcáit tüntetők lepik el, igazi tár
sadalmi fórumokká változtatva a főtereket. 

Marosvásárhely kezdte, ahol az ott gya· 
kornokoskodó jogászifjúság márciu s 22 .-én 
gyűlésen mondja ki Horváth János ellenzé ·i 
képviselő védnöksége mellett, hogy magáé á tesri 
a pesti ifjúság 12 pontját. Csatlakoznak a magyar 
joggyakornokokhoz románok és szászok is, köz
tük a később nevezetes A vram lancu ( 1824- 18 2), 
Papiu Ilarian (1828- 1878) és mások, akik a job
bágyfelszabadítást első teendőnek nyilvánították. 
Ekkor még az ott tartózkodó szász ifjak sem utasí
tották el a pesti 12 pontot, így az uniót sem. 25.-én 
a városban tüntettek, este fáklyásmenet vol t, for
radalmi dalokat énekeltek. Április elsején Székely
udvarhely főterét is nagy néptömeg lepte el. A 
szónok a megbukott Metternich rendszerét, mint 
"a nép zsírját szívó, az erkölcsöket megmérgezó. 
a hatalmat csak egy néhánynak kezében összpon
tosító" rendszert bírálta. Pálffy János, a székely 
ellenzék kiemelkedő vezéralakja a népgyűlésen 
kijelentette: boldog, mert ezután nem fog herekém 
élni az ország javaiból, hanem annak terheit hor
dozva, jövőjét a köznéppel együtt munkálja. d
varhelyszék nemesi rendje 1848. március 30.-án 
elhatározta, hogy lemond nemesi címeirő l , s a köz
terhekből részesedni kíván. Csíkban április L
én, ugyancsak nagygyűlés keretében, új erő lépen 
fel: a határőrkatonaság képviselői követel ik a 8 
éve tartó terhes határőri intézmény megszüntetését.. 
Mikó Mihály (1817-1881) helyettes föki rál bíró 
egyetértett, de a váltakozások csendes bevárására 
kérte a népet. Háromszéken a székely társadalmi 
rendek közötti nézeteltérések belső forrongás 1 -
hetőségét vetítették előre, ezért itt a feszül tségek 
csökkentése volt napirenden, hogy korszerű re
formok megvalósítását el lehessen kezdeni. Így is 
történt. Háromszék közgyűlésén, ápril is 1 1- 12.--én 
minden társadalmi rend képviseltette magát. b
ban nem volt véleménykülönbség, hogy a pesti 1 
pontot s a kolozsvári programot Háromszé el
fogadja, ebben a kérdésben egyöntetű igen volt 
közgyűlés állás~ glalása, de a hogyan kérdésben 
jelentős véleménykülönbség mutatkozott. A 



mérsékelt szabadelvű nemesség Szentiványi György 
képviselővel az élen itt is az alkotmányos formák 
betartására hívta fel a népet, de a határőrkatonai 
képviselők közbevágtak: "Megcsalatunk, mint 
valánk csalva 84 év óta''. A közgyűlés vezetői 
érvekkel csendesítették le a katonai rendek 
képviselőit, hogy végül a közgyűlés elfogadja azt 
a programot, amely 1848 tavaszán a legfrappánsab
ban fejezte ki az egész székelység akaratát. Az el
fogadott program a következő pontokat tartalmaz
ta: az unió megvalósítása; a közterhekben a hon 
minden fia részesedik; egyenlő polgári és vallási 
szabadság jár mindenkinek; az úrbéri viszonyok 
kárpótlás mellett teljesen megszüntetendők; a 
székelyföldi határőrkatonai rendszer megszűnik és 
helyette nemzetőrséget szerveznek. Vitán felül: a 
feudalizmus és rendiség, valamint az abszolutista 
kormányzati rendszerek végét jelentette ez a prog
ram, amely egyben megalapozta a székely társada
lom polgári átalakulását. 

3. 

A forradalmak természetrajzához tartozik, 
hogy kitörésük idején nagy a lelkesedés, sok ro
mantikus elképzelés születik, mert minden meg
valósíthatónak tűnik . De a szónoklatok, fáklyás 
menetek, közös ebédek ideje gyorsan lejár, aztán 
a szürkébb hétköznapok gyakorlati tevékenységére 
tevődik a hangsúly. Ekkor jönnek a komplikációk, 
amikor rendszerint kiderül , hogy az érdekegyez
tetés reformkori jelszava milyen nehezen megold
ható feladat. S amikor, mint Erdélyben is, a nemzeti 
érdekek is összeütköznek, a társadalmi és nemzeti 
kérdések szálai összekuszálódnak, a gyors és bá
tor cselekvés a sikernek egyik fö feltételévé válik. 
Nos, úgy látjuk, hogy Erdélyben túlságosan el
húzódtak az előkészületek, teret engedve a forrada
lom ellenségeinek, hogy az első megrettenésük
ből felocsúdva, szervezkedni kezdjenek, rendezzék 
soraikat, majd szembeforduljanak a forradalom
mal. Igaz, hogy ami Erdélyben történt, az nem 
írható mind saját számlájára. 

Az átalakulás törvényes fórumának, az er
élyi országgyűlésnek az összehívását a liberális 

ar ellenzék, köztük a székelyek is már a már
- · napokban kérni és követelni kezdték, de Bécs 

e_llenállását csak nehezen és később sikerült legyőz
ni. S akkor is csak úgy, hogy Teleki József főkor

mányzó önhatalmúlag hirdetett országgyűlést, 

mely-nek megnyitását május 29.-re tűzte ki. EZI 
aztán az udvar is jóváhagyta. De a kéthónapo 
késés máris nehéz helyzetet teremtett; áprilisban 
és májusban tömegessé váltak ajobbágymozgal
mak, s a kamarillától kiinduló propagandának si
került elhitetnie a köznéppel , hogy a jobbágyi ter
heket nem a magyar forradalom, hanem a császár 
törli el. Annál inkább hatott ez a propaganda, mivel 
a május 15-17.-i balázsfalvi Román Nemzeti 
Gyűlés már feleskette a románságot a császár iránti 
hűségre, kijelentve, hogy még tárgyalni sem haj
landó az unióról mindaddig, amíg az erdélyi 
románságot nem nyilvánítják bevett, önálló 
nemzetté. 

Végül, ha késlekedve is, május 29.-én 
Kolozsváron megnyílt az utolsó erdélyi rend i 
országgyűlés. Ott voltak Erdély magyarságának 
ismert képviselői , akik a megelőző két évtizedben 
a reformmozgalmat vezették: Wesselényi Miklós 
(1796-1850), Kemény Dénes (1803-1849), id. 
Bethlen János, Szász Károly (1798-1853) és má
sok. Ez az országgyűlés hozta meg az átalakulás 
törvényeit; megszavazta az uniót, a törvény előtti 
egy'enlőséget, a jobbágyfelszabadítást, a szabad 
sajtót, törvényt hozott a választói jog kiterjesz
téséről. Ezek a törvények véget vetetettek a feu
dalizmusnak, a rendi kiváltságoknak, s megalapoz
ták Erdély polgári átalakulását. Megoldás nélkül 
maradt viszont Erdély egyik legsúlyosabb kérdése, 
a nemzetiségi kérdés, amely inkább birodalom
politikai problémává, az 1848-as forradalom gor
diuszi csomójává vált. 

Ezek ellenére a kolozsvári országgyűlés 
elvégezte a legalapvetőbb feladatát. A jelenlevő 
22 szász és.5 román képviselő is megszavazta a 
törvényeket, az uniót is, de - amint rövidesen 
kiderült - a román és a szász vezetőréteg nem értett 
egyet az unióval, s csak idő kérdése volt, hogy a 
kamarilla a maga oldalára állítsa mind a román, 
mind a szász nemzeti mozgalmat. 

A székelység képviselői: Berde Mózes, 
Mikó Mihály, ifj . Bethlen János, Pálffy János és 
mások azt is kérik, hogy a székely katonaság ügyét 
oldja meg elfogadható módon az országgyűlés. De 



na kérdésben csak elvi döntés született, mert 
események azt mutatták, hogy szükség van a 
·ely fegyveres erő megtartására. Tetézte a bajt, 

_ a székelyföldi jobbágyságnak csak töredéknyi 
·re terjedt ki ajobbágyfelszabadító törvény, 

· el az ún. székely örökségen - az ősi székely 
_ · birtokon - települt jobbágyot kivették az 
·riség fogalomköréből. Emiatt nagy elégedet
·g keletkezett a székelyföldi jobbágyság so-

A magyar közvélemény, sőt a politikai 
tök körében is élt valamiféle olyan elképzelés, 

_ a Székelyföldön minden rendben van, hogy 
nem osztják meg belső ellentétek a társadal

Emiatt nagyok voltak az elvárások is, főként 
székely katonai erő iránt. Következésképpen, 

·or nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország déli 
• it veszély fenyegeti, Batthyány miniszterei

-, a székelyeket is segítségül hívta a veszély efc 
'tására. Május 19.-én felhívással fordult hoz

·, hogy küldjenek kebelükből önkénteseket a 
ezendő magyar hadseregbe. A felhívást Gál 
or (1817-1866) miniszteri katonai tanácsadó, 

Székelyföld későbbi katonai főparancsnoka, va
int Klapka György (1820-1892) százados, 

--- bb Bem tábornok helyettese, vitte a Székely-
- re. Klapka részletes beszámolójából ismerjük 

- 1detés lefolyását. Jelentése szerint a székely 
ok közt mindenhol lelkesedést tapasztalt, de 

széki tisztségek visszafogottságot mutattak, és 
:-z.nem kis zavart keltett a közvéleményben. Arról 

lt szó, hogy a küldöttséggel egyidőben érkezett 
~a Gubernium átirata Kolozsvárról, gyanúsnak 

- e az említett küldöttek tevékenységét, mivel 
nem jelentették az erdélyi központi szervnél 

- detésük célját. 
Legeredményesebben Háromszéken 

- ödtek: itt három népgyűlést rendeztek, és egyi
en Dobay ezredes, a második gyalogezred 
arancsnoka kijelentette, hogy kész segítséget 
_ iij tani a magyar forradalom vezetésének, amikor 

felszólítást kap. A háromszéki jobbágyság már 
m:tlített elkeseredését úgy sikerült megszüntetni, 

gy Pünkösti Gergely ( 1822-1912) őrnagy, nyil-

vánvalóan nem csak saját véleményét fejezve ki, 
kihirdette, hogy Háromszéken ettől a naptól kezdve 
megszűnik a robot. Fokozatosan kialakult Három
széken az a belső társadalmi egység, amely aztán 
lehetővé tette az eredményes cselekvést. A nyár 
folyamán m"egkezdődött a katonai együttműködés 
is a székelység és a magyar kormány között: a 
háromszéki gyalogezred egy zászlóalja és egy 
huszárosztály júliusban csatlakozott a magyar had
erőhöz, s ugyanezt tette augusztusban a csíki ezred 
egyik zászlóalja is. Ezek az egységek részt vesznek 
a Jelacic elleni harcokban, és majdan Bem erdélyi 
hadjáratában kiváló helytállásukkal érdemlik ki a 
fővezér többszöri elismerését. De ez még messze 
van. 

Erdély viszonylagos csendes nyarát 1848 
őszén hatalmas polgárháború követte (története 
még megíratlan, irodalmi feldolgozása sincs, pedig 
Margaret Mitchel "Elfújta a szél" című regényéhez 
fogható témát kínál. Természetesen nem a csata
bárd kiásásáért, hanem a tanulságok levonása 
érdekében volna jó megírni ennek történetét). 
Valóban , elfújta a szél a tavaszi hónapok 
testvériség-illúzióját. 

A polgárháború kezdeteiről eltérő 

véleményeRet olvashat az érdeklődő a magyar, 
vagy román, illetőleg a szász történetíFásban, ame
lyek olykor nyíltan, máskor hallgatólagosan, de 
mindig a másik félre hárítják a nagy véráldozattal 
járó katasztrófának az ódiumát. (Szerencsés 
kivételnek tartjuk a háromkötetes Erdély 
történetének megfelelő részét, amelyet Miskolczy 
Ambrus írt.) Legjobb módszer, ha az ese
ménytörténethez fordul a kutató, és a kronológiai 
sorrendet lehetőleg szem előtt tartja. 

1848. szeptember 11.-ét írtak, amikor 
Jelacic főerői Bécs tudtával, engedelmével, sőt 
megbízatásával átkeltek a Dráván, hogy elnyomják 
a magyar forradalmat. Szeptember 14.-én a Bécs
ből visszathő Urban alezredes nyomban átveszi a 
2. román határőrezred parancsnokságát, lázadónak 
nyilvánítja a magyar kormányt, megtagad minden 
engedelmességet Erdély képviselőinek és megkez
di a román népfelkelés szervezését. Naszódon 
egymás után esketi fel Észak-Erdély falvait, köz
tük magyarokat is (amelyeket részben, vagy több
ségben erőszakkal hajtanak Naszódra), a császár 
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hűségére és a magyar kormány ellen. A Naszódra 
vonuló parasztok magukkal hurcolják számos falu 
földesurát, református papokat, tisztviselőket, bán
talmazzák őket, Naszódon pedig Urban ítélkezik 
felettük. Megmozdul az első román határőrezred 
is, ugyanígy cselekedve Balázsfalva körzetében. 
A Gubernium és Vay Miklós (1802-1894) tel
jhatalmú kormánybiztos hol egyezkedni próbálnak 
Urbannal, aki gőgösen és megalázóan elutasítja, 
hol erőszakhoz nyúlnak, mint korábban is, mint 
Aranyoslónán, szeptember 11.-én, amikor kato
naság nyomta el a magyar sorozóbizottság 
működése ellen felkelt román parasztmeg
mozdulást. Szeptember 16.-án a Szász Nemzeti 
Egyetem is megtagadja az engedelmességet a ma
gyar kormánynak. Szeptember 15-25. között egy 
újabb (a harmadik) balázsfalvi gyűlés 15 román 
légió, azaz 195 .000 felkelő felfegyverezését 
határozza el. S bár Puchner, a császári haderő 
főparancsnoka csak később hagyja jóvá ezt a tervet, 
gyakorlatilag máris megkezdődött a román nép
felkelés. A magyar nemesség s a hivatalnoki kar 
menekül a falvakból a magyar városokba. Számos 
kastélyt felégetnek, kifosztanak a felkelők . A ma
gyar városok szervezik a nemzetőrségeket, ame
lyek ki-kicsapnak a felkelő alakulatokra; október 
12-13 .-án a kolozsvári, illetőleg a marosvásárhelyi 
ideiglenes rögtönítélő bíróság kivégeztet négy 
román felkelőt, köztük Bátráneanu prefektust. Olaj 
volt a tűzre ... A felkelés általánossá válik, az erdélyi 
magyarság kétségbeesve fordul a székelységhez 
segítségért. Ilyen körülmények közt kerül sor az 
agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés megtartására. 

s. 

A székelyeket Berzenczey László kor
mánybi ztos, marosszéki középbirtokos nemes, 
országgyűlési képviselő hívta egybe . A Gu
bernium, amelynek elnöke ekkor gróf Mikó Imre 
volt, először ellenezte, majd maga is bekapcsoló
dott a székely nagygyűlés szervezésébe. Október 
16-18.-án mintegy 60.000 székely gyűlt össze az 
öt székely székből , a többség Udvarhelyszékből , 

Csík- és Háromszékből. Marosszékből kevesen, 
Arfiliyosszékből pedig éppenséggel csak küldöttség 
indulhatott útnak a már fennálló polgárháborús ál-

lapotok miatt, hiszen az utakat ellenőrző ro 
népfelkelő csapatok éberségének, többször elle 
lásának a leküzdésével juthattak el az udvarhe _ -
széki Agyagfalvára. Egyébként nem véletle -
gyülekeztek a székelyek a Nagyküküllő mel 
fekvő agyagfalvi réten. Itt ugyanis már több 
tartottak a történelem folyamán székely nernze1-
gyűlést, a legnevezetesebbet 1506-ban. 

1848 októberben Agyagfalván jelen vol 
a székely társadalom rétegeinek a képviselői : J 

nemesi rend, a városok, a falvak népe, s ott voll 2 

három székely határőrezred is. Utóbbin 
különösen [lagy a jelentősége: a határőrezred 
ugyanis még mindig az osztrák katonai föparan 
nokság, a General Commandó alá tartoztak, s Puch
ner főparancsnok határozottan megtiltotta, hogy 2 
székely ezredek Agyagfalvára menjenek. A széke~ 
főtisztek aggályoskodtak, mert szerették volna el
kerülni a nyílt szakítást a főparancsnoksággal , mé
gis a háromszéki ezred parancsnoka, Dobay Károl~ 

ezredes, valamint Sombori Sándor, a huszárezr 
parancsnoka engedett a közkívánatnak, és Agyag
falvára vezette az illető ezredeket. A csíki ezred 
főparancsnoka, Dorsner ezredes tulajdonképpen a 
császári főparancsnoksághoz húzott, de kénytelen 
volt engedelmeskedni a tömegnyomásnak, így a 
csíki ezred sem hiányzott Agyagfalváról. Agyag
falván gyülekeztek a nemzetőri csapatok is, ame
lyeknek választott tisztek álltak az élén. 

Az Agyagfalván összegyűlt székelyeknek 
sorsdöntő kérdésekben kellett állást foglalni: meg 
kellett határozni a székelység helyét a magyar for
radalom és a kibontakozóban levő ellenforrada
lom viszonyában, részvételét az erdélyi magyarság 
önvédelmi harcában, kifejezésre kellett juttatnia az 
erdélyi népek iránti szándékát. A nagygy űlés 
határozatai mind rövid távon, mind perspektiviku
san történelmi jelentőségűek voltak. A nagygyűlés 
elnökéül a Gubernium grófMkó Imrét nevezte ki , 
de a székelység ragaszkodott ahhoz, hogy szaba
don választott elnöke legyen - és maga választotta 
meg elnöknek ugyancsak gróf Mikó Imrét, aki nagy 
népszerűségnek és tekintélynek örvendett a székely
magyarság körében, bár túlzott óvatos politikájával 
az utóbbi időben sokan nem értettek egyet. Így 
Berzenczey László sem, a gyűlés összehívója, aki 
szintén székely nemes, akárcsak Mikó Imre, s akit 



· tehetsége s daliás alakja miatt székely 
thként is emlegettek a kortársak ; főleg mé
' rt nevezték így, mert Kossuth Lajosnak 

en híve volt. Öt a székely köznép valósággal 
ozta. A tanácskozást a kettőjük - Mikó és 

nczey - mögé csoportosulók küzdelmejelle-

Berzenczey eredetileg azzal hívta össze a 
............ ·r ~·et, hogy önálló székely kormányt válasszanak, 

ak határozatot az ősi székely szabadság
mikénti visszaszerzéséről, s hogy székely 

ai tábort szervezzenek. Mikóék más prog
t ajánlottak, nevezetesen a magyar kormány 

magyar király iránti hűség kinyilatkoztatását, 
és szándékuk kifejezését Erdély népe iránt, 
· ozat elfogadását védelmi ügyekben. Végül a 
irányzat összevetéséből kompromisszumos 

· ozatok születtek. A gyűlés hiteles jegyzőköny
- szerint a székelység kifejezésre jutatta, hogy 

_ arországon és az erdélyi részeken a kamaril
úködése odavezetett, hogy "az ország békés 
árait nemzetiség színe, ürügye alatt egymás 

en lázították, annyira, hogy az egymással szá
k folytán békében élt nemzetiségek, egymást 

=- veres erővel megtámadni részint készülnek, 
::szint már meg is támadták és nyílt háborút folytat-

··· . Így volt: Erdélyben a polgárháború gyakor
ilag már az agyagfalvi gyűlés előtt meg
dődött . 

A tanácskozás e l ső napj án a székelyek 
- ·gesküt tettek a magyar alkotmányra és a ki
. _cra, békére hívták fel a románokat és szászokat. 

zékely társadalom belső ellentéteinek me
- ldására hozott határozat kimondotta: Jogban és 

elezettségben a Székelyföldnek minden lakója 
·enlő ; a székely határőri rendszer megszűnik, a 

egszervezendő haderő a császári katonai 
arancsnokságtól elszakad s csak a magyar mi

ériumnak engedelmeskedik. Ezek a határoza
kijelölték a székelység helyét a magyar nemzet
: a teljes jogegyenlőség kimondásával a magyar 

lgári forradalom alapelvét kiterjesztették a szé
elységre, feloszlatták a székely rendi natiót, 
emzetet , ezzel a székelyek egyenként, pol

- • kként integrálódtak a magyar nemzetbe, amely
a középkor óta mint külön státussal bíró ma

_ ·ar etnikum, rendi nemzet tartoztak. 

Miközben a tanácskozás folyt , folyama
tosan jöttek a polgárháborús hírek, hogy magyar 
családokat hurcolnak Balázsfalvára és Naszódra, 
hogy Urban Marosvásárhely ellen készül a közeli 
Szászrégenből, amelyet már korábban megszállva 
tartott. Ezért Berzenczey és pártja a székely ka
tonai tábor megalakulását elfogadtatta a nagy
gyűléssel, s megfelelő előkészület nélkül a négy 
dandárra osztott, mintegy 30.000 fős székely ka
tonai erő kiindult a megtámadott erdélyi magyarság 
védelmére , és a Székelyföldet bekerítéssel 
fenyegető császári erők visszaszorítására. Kezdeti 
sikerek után azonban a nagyrészt újoncokból s 
kiképzetlen népből álló felkelő csapatok fegyelme 
megbomlott, s a már bomladozó székely haderő 
Marosvásárhelynél Gedeon tábornoktól súlyos 
vereséget szenvedett. Ehhez a fegyelem megbom
lásán kívül hozzájárult az, hogy a széke lység 
egyetlen ágyúval sem volt felszerelve, hogy a ka
tonatisztek nagy része passzív volt, mert kényszer 
alatt vál Jalta a katonai akciót. A kényszert Berzen
czey alkalmazta, aki a forradalmároknak ahhoz a 
típusához tartozott, akit Bibó István nagyon nem 
szeretett, olyan forradalmár, aki számára minden 
lehetséges, de a konkrét feladatok előtt tehetetlen
nek bizonyul t. Az lett volna? Nem erről volt szó, 
hanem arról , hogy a hozzá nem értés, a katonai 
fegyelem semmibevevése s a fennhéjázás bosszul
ta meg magát. A szalmaláng-lelkesedés nem volt 
elegendő a tapasztalt osztrák tisztek által vezetett 
fegyelmezett, jól felszerelt császári sereg elleni 
sikerhez. Ilyenformán a székelység 1848 őszén 
nem tehetett eleget a magyarság elvárásainak, 
ame lyek lehet meg is haladták ténylegesen erejét. 

A székely katonai erő veresége súlyos 
következményekkel járt: Maros- és Udvarhely
széket ellenség szállta meg, Csíkszékre a császári 
tisztek semlegességet kényszerítettek rá, miközben 
az erdélyi magyarság magára maradt, mert a 
császári katonai erő, a román és szász népfelkelés 
által is támögatva, kiszorította az erdélyi magyar 
katonai alakulatokat Erdélyből. Eközben irtóztató 
polgárháború folyt , amelyben a magyar 
nemzetőrségek lefegyverzése után a magyar 
nemesség és értelmiség, valamint tisztviselői csalá
dok tették az áldozatok zömét. Kisenyeden, Zalat
nán, Balázsfalva és Naszód térségében, Kőrös-



bányán, Marosújvárt, majd a kalotaszegi perem
vidéken október végén, november és december
ben több ezer magyar polgári lakossal végeztek a 
román felkelők és parasztok. Januárban Nagyegyed 
következett, ahol 600 halottja volt a Prodán és 
Axente prefektusok által vezetett légiók tá
madásának. Mindezekért, majd február-március
ban, magyar ellenakció követelt több ezer áldoza
tot a románság köréből. Eredetileg az emberölést, 
lopást, gyújtogatást elkövetettek megbüntetése volt 
a cél, de közben ártatlan polgári lakosok is elpusz
tultak a falvakban végzett akciók során. 

Mi történt eközben a Székelyföldön? 

6 

Említettük, hogy Marosszéket és Udvar
helyszéket megszállták a császári katonai erők, 
Csík semlegességet fogadott a General Com
mandónak, Erdélyből a magyar fegyveres erő 
kivonult. Csak Háromszék határozta el az ön
védelem megszervezését, s védte meg a szék föld
jét fegyveresen, nem rettenve meg a sokszoros 
túl erőtől. 

Nem legenda, történelmi tény: a mintegy 
100 ezer lakost számláló, kis Háromszék valósá
gos népszavazást rendezett 1848 november elején 
arról , hogy vállalja-e az önvédelemmel járó ter
heket és veszélyeket. A válasz egyöntetű: igen, 
vállalja. Puchner tábornok feladásra felszólító fel
hívását azzal utasítja vissza, hogy Háromszék nem 
támad meg senkit, de minden áron megvédi magát. 
Szervezetten cselekszik, levonta az agyagfalvi 
sereg súlyos vereségéből adódó következtetéseket. 
Kormányt választ, amelynek élén Berde Mózes 
ügyvéd, a határőr katonai rendek közt népszerű 
országgyűlési képviselő áll ; a katonai ügyek 
irányítását Dobay Károly alezredesre bízták. A már 
meglévő katonai alakulatok mellé újabb nemzetőri 
csapatokat szerveztek, s védővonalat alakítottak a 
szék határainál. 10-12 ezer katonát vonultatott fel 
a határok mentén. Ott voltak a széthullott székely 
tábor legbátrabb alakulatai, a XII. zászlóalj (ebben 
a székely diákok, fiatalok), és a Mátyás-huszárok 
néhány osztálya. De még mindig kétséges volt, 
hogy a fegyveres önvédelemre sor kerülhet-e. A 
főtisztek vonakodtak vállalni a fegyveres harc 
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kockázatát; ágyú nélkül nem lehet sikeresen 
beszállni az ellenféllel - mondták. Ekkor aján l ' 
zott Gábor Áron ( l 814-1849) arra, hogy ágyút ön 
A "lészen ágyú" felkiáltás minden valószínűs · ~ 
szerint november 16.-án hangzott el a nagygyűléssé 
szélesedett széki közgyűlésen, Sepsiszentgyör
gyön. Gábor Áron az Ojtozi-szoros bejáratánál 
fekvő iskol~ban szerezte ismereteit az ágyúöntés
ről , ahová a háromszéki határőrezred küldte. Most 
eljött az alkalom, hogy bizonyítson. Miután Berde 
Mózestől is megbízatást kapott rá, a Dél-Hargita 
peremvidékén, Magyarhermány mellett, a Bodvaj 
nevű vaskohónál öntötte meg azt a két ágyút, amel 
végül el is döntötte a fegyveres önvédelem ügyét: 
az ágyúkat nyilvánosság előtt kipróbálta, és asi
keres bemutatkozás elképzelhetetlen önbizalmat 
adott a szék katonanépének. Van ágyúnk is -
mondták - nem vagyunk gyengébbek az ellen
ségnél. És ezzel megindult az önvédelem szer
vezete: a hadianyaggyártás központja Kézdivásár
hely, ahol fejlett a céhes kisipar. Itt Gábor Áron 
irányítása mellett Turóczí Mózes ( 1813-1896) 
rézöntő műhelyében 64 ágyú készült, amellett lő
szer, mindenféle katonai felszerelés . A falvak 
egymással versengve ajánlják fel harangjaikat, 
hogy legyen ágyú az önvédelemre. Harangokból 
ágyúkat öntöttek. A határokat őrző alakulatok el
látása a hajdani székely katonai rendszerre em
lékeztetett, amikor a harcba induló katona két heti 
élelméről maga gondoskodott. Aztán a falvakban 
előállított élelmet társzekereken szállították a 
Feketeügy, az Olt folyó, s a Rika-hegység körül 
állomásozó táborokba, az Ojtozi- és Tusnádi-szo
ros védőinek; minden falu a maga alakulatát látta 
el. Eközben létrejött a központi élelmezési szer
vezet is . Háromszék 1848 decemberében öt 
ütközetben verte vissza az ellenség próbálkozásait. 
Közben Heydte százados biztatására román nép
felkelők felgyújtották Köpec falut s 50 embert 
megöltek. Ez újabb erőfeszítésre késztette a széket: 
Gál Sándor vezetésével, s Gábor Áron székely 
tüzéreinek hathatós támogatásával, a Háromszék 
szélén fekvő Erdővidéken betört ellenséget a széke
ly haderő december 13 .-án szétverte. Háromszék 
erőfeszítéseit benn az ún. Kiskomité, amely a legel
szántabb forradalmárokat és szabadságharcosokat 
tömörítette, úgyszólván megkétszerezte: Gál Dá-



11-1861) illyefalvi születésű ügyvéd, 
- -ülési képviselő, Bíró Sándor ( 1816-1877) 

= ==..:.a.<·u1us rétyi pap, s mindenekelőtt Gábor 
sokan mások járták a falvakat , nem 

=!~U-:ií:' el uralkodni az embereken a titokban 
tt reménytelenség hangulatát. Háromszék 
eghaladta a helyi jelentőséget, jelentős 

·atonai erőt kötött le, amelyek nem for
c;::i::;IaK' ilyen körülmények közt Magyarország 

Ped ig volt egy ilyen terv is. Éppen emiatt az 
·- újabb erőket öss,zpontosított, december 
nagy támadást indított; az ütközetet Híd
a székely haderő elvesztette. Csak pillanat-

- id egy-két napra feledkezett meg ismét a 
_ s.ég a fegyelem kötelező szabályairól és azt 

él azonnal kihasználta. Arról volt szó, hogy 
ny t ünnepelni sok katona hazaérkezett, 

_ hazaszökött, lényegesen gyengítve ezáltal a 
i vonalat. Egy vesztett csata elég volt ah

hogy a Háromszéken is felülkerekedő békepárt 
= alásokat kezdjen, és békét kössön 1848. de

r 28 .-án. Ezt a békekötést Árapataki béke 
m ismeri a történelem. Igaz viszont az is, hogy 
béke nem volt megalázó, amennyiben ennek 

-~!mében az osztrák főparancsnokság csapatai 
vonulhattak be Háromszékre. E békével véget 

- Háromszék önvédelmi harcának első szakasza. 
ásodik szakasz a Bem erdélyi hadjáratáról 
· hírek megérkezésével kezdődött 1849 január
. Ezt már Háromszék az egész székelyma
ággal és erdélyi magyarsággal együtt vívja. 

Bem tábornok 1848. december 20.-án in
- totta meg az erdélyi hadjáratot, amely 1849. 

• cius 20.-án Brassó bevételével sikeresen befe
~zódöt t . Ekkor Puchner csapatainak utolsó 
= ·ségei is elhagyták Erdélyt, csak Gyulafehérvár, 

· a és az Érchegység maradt a császáriak, il
etó leg az utóbbi A vram lancu kezén. 

Bem hadseregével érkezett vissza Erdélybe 
3Z a két székely zászlóalj és huszárcsapat, amelyek 
Batthyány miniszterelnök hívására 1848 nyarán 
mentek ki Magyarországra. Ez alakulatok kiváló 
szo lgálatot tettek, hiszen már mind harcedzett 
emberekbő l álltak. s a Piski-i híd védelmét nem 

kis mértékben bátor közbelépésük döntötte el. 
Mivel a magyarországi harcokban és az erdélyi 
hadjáratban soraik megritkultak, Bem tábornok 
Kiss Sándor ( 1809-1849) ezredes vezetésével a 
háromszékieket hazaküldte, majd a csíkiakat is. 
hogy újrarendezzék soraikat, és segítsenek az 
önkéntesek toborzásában Bem hadserege számára. 
Az újoncozás januárban az egész Székelyföldön 
megkezdődött, s február 4.-én egy kisebb haderő 
Gál Sándor ezredes vezetésével el is indult, hogy 
Bem hadseregéhez csatlakozzék. Útközben azon
ban a Brassóhoz közeli Prázsmár térségében a 
háromszékiekből és csíkiakból alakult mintegy 
6000 főnyi csapat cári dzsidás alakulatba ütközött . 

Cári haderő Erdélyben, már februárban ? 
Igen, Bem sikeres hadművelete arra kész

tette Puchnert, hogy a Havasalföldön állomásozó 
cári csapatoktól ké~jen segítséget. De bi zonyos 
meggondolásokból mégsem a katonai főparancs
nok , han e m Nagyszeben és Brassó város 
küldöttsége - élén $aguna ortodox püspökkel - hív
ta be az orosz haderőt. Ebbő l a haderőből indult el 
Háromszék felé az az egység, ame ly feltartóztatta 
Gál Sándor különítményét. Az új helyzetben Gál 
Sándor jobnak látta, ha visszafordul Háromszékre, 
és itt várja be a további fejleményeket. Végül feb
ruár 19.-én csatlakozott a székely haderő Bem had
seregéhez, s aztán fo lyamatosan érkeznek maros
és udvarhelyszéki újoncok is . A székelység Sze
ben március 11.-i bevételénél kitűnően vizsgázott. 
mint sok utána következő csatában . Bem nagyra 
értékelte, szerette a székely katonát, nem csoda. 
hogy az áprilisban indított bánsági hadjáratára is 
nagyrészt székelyekből álló haderővel vállalkozott. 
''A székelyek" című versében Petőfi , aki szintén 
ott volt a Bánságban, szép emléket állított a székely 
bátorságnak. 

Mielőtt a bánsági hadjáratba elindult , Bem 
tábornok elismerése jeléül látogatást tett Három
széken. "Csaknem egy év óta első nagy hon fi 
örömünk vala" - írta Demeter József Háromszék 
önvédelmi rendszerének élelmezési biztosa. Nem 
volt különös előkészület, de amit tettek, ugyan
csak meghatotta a tábornokot: székely leánysereg 
virágkoszorút adott át ezzel a felírással: "A tábor
nok úr által hősileg kiküzdött s még teljesen 
kivívandó szabadságunkért ajánljuk e koszorút" . 



Köszönete mellett Gábor Áronnak őrnagyi 
előléptetését bizonyító oklevelet nyújtott át, Kéz
divásárhelynek nyomdát ajándékozott. 

Bem tábornok Gál Sándor ezredest bízta 
meg a Székelyföld védelmének megszervezésével. 
A dolog sürgős volt, mert a kivert császári erők 
készültek visszatérni Erdélybe, és nem egymaguk 
jöttek. hanem a cári intervenciós hadsereg oldalán. 

Az Erdélyben 1849 tavaszán alapított hat 
hadosztály közül a 6. alakult Székelyföldön, ez 
mintegy 5000 főből állt s 26 ágyúval rendelkezett. 
A székely hadosztály főparancsnoka Gál Sándor 
ezredes, a tüzérség parancsnoka Gábor Áron őr
nagy. Feladata a Bodzai-, Ojtozi-, Gyimesi-, 
Tölgyesi-, valamint a Tömösi-, Törcsvári-szoros 
védelme volt. Nagyrészt székelyek bői állt a brassói, 
valamint a besztercei hadosztály is. A Székely
földön sietve kiszélesítették a hadiipari műhelye
ket, és ezek felújították az erdélyi haderő hadfel
szerelését. Jelentős megrendeléseket kaptak a 
marosvásárhelyi , kézdivásárhelyi, nagyszebeni 
céhek, különösen ruházati felszerelések előál
lítására. Kellett a sietség, mert június 18.-án a cári 
csapatok Lüders tábornok vezetésével megindítot
ták a támadásokat az erdélyi magyar haderő ellen. 
Egyszerre támadtak a Temesi-, Törcsvári-, Besz
tercei-, és egy nappal később az Ojtozi-szoroson. 
Az említett szorosok térségében állomásozó szé
kely haderő nem tudott a koncentrált támadással 
szemben hasonló nagyságrendű összevont haderőt 
kiállítani. A túlerőben levő oroszok a Tömösi-szo
roson áttörték a védelmet, több mint 300 székely, 
köztük Kiss Sándor ezredes főparancsnok vesz
tette életét. Itt álljunk meg egy pillanatra.„ 

Arról , ami a szorosok áttörése után 
következett , azt írta az egyik legkiválóbb 
hadtörténészünk, Gyalokai Sándor, hogy nehezére 
esik ezekről az eseményekről szólni : kellemetlen 
téma, mert előzőleg már annyi hősiességről írtak 
egyesek (alighanem a legnagyobb székely, Orbán 
Balázs Székelyföldjére gondol), hogy most area
litásokra visszavezetni az olvasót szinte lehetetlen. 
E sorok írója is sokat tanulmányozta ezt a kérdést. 
Nemcsak az irodalom, hanem az eredeti források 
alapján is, és úgy látja, hogy az igazság ezúttal is 
valahol a középen van. Mert igaz, hogy a székely 
haderő nem tudta feltartóztatni a cári és osztrák 
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egyesült haderőt, de július 19. és augusz 
között, amikor a Székelyföldet az utolsó m~ 
katonai egység is elhagyta, több nehéz, nag 
beráldozattal járó ütközetet vállalt, bi zo _ 
általában reménytelen helyzetben. De a csaták -
újra rendezte sorait, s kétszer foglalta vis 
Háromszéket a cáriaktól. Közben olyan hel 
lásról tett ez a maroknyi haderő tanúbizonyság 
mint a július 2.-i kökösi csata, ahol elesett G ' 
Áron ágyúöntő, a székely tüzérség főparancsno 
vagy a július 5.-i sepsiszentgyörgyi ütközet, 
két század honvéd, parancsnokával, Gyerty · 
Ferenc ( 1827-1849) századossal egy szálig ele 
az egyik magaslati pont védelmében (Eprestetó 
S ne feledkezzünk meg arról a különítményrő l se. 
amely Tuzson ( 1825-1904) őrnagy vezetésével 
kászoni hegyek közt, a Nyergestetőn egy napig még 
feltartotta az üldöző ellenséget, sok halottat hag}
va a csatatéren. A becsületért. Ez volt a Székel)
föld védelmében vívott utolsó kísérlet. Közbe 
megtörtént július 31.-én a segesvári ütközet, s on 
pusztult el Bem 3000 főnyi seregének jó része, on 
tették jeltelen sírba Petőfi Sándor holt tetemét is. 

Már csak a világosi epizód volt hátra.„ 

*. 

Milyen hát a székelység 1848-1849-es 
küzdelmének mérlege. Mit kapott és mit adott? 

Küzdés, közdelem volt a javából. Am it 
kapott, azt főleg a társadalomtörténet értékeli nagy
ra: megváltoztatta túlhaladott társadalmi berendez
kedését, s gyorsabb ütemben indulhatott el a több 
szabadságot ígérő polgári világ felé. 1848-1849 
egyben nemzeti szabadságharc is volt, amelyben 
nagy véráldozatot és anyagi áldozatot hozott, akár
csak az összmagyarság. Mindenn_ek ellenére vagy 
talán éppei:i ezért a székelymagyarság az 1848-
1849-es forradalmat és szabadságharcot féltett 
nemzeti-történeti hagyományai közt tartja nyilván. 
Így véljük, hogy ez a hagyomány mai küzdelmének 
is egyik erőforrása. 
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Secuii in revolutia ~i lupta 
pentru libertate de la 1848-49 
(Rezumat) 

Dupa ce analizeaza situa\ia sociala a se
cuimii in ~junul luptelor revolu\ionare, autorul se 
ocupa de curentele ideologice conturate in sanul 
societa\ii secuie~ti ~i principalii reprezentanti ai 
acestor mi~cari reformiste. Evenimentele 
revolu\ionare din Transilvania suni legate organic 
de luptele din Secuime, duse impotriva absolutis
mului habsburgic, ~i in primul rand de cele mai 
importante ac\iuni militare petrecute in 1848-1849 
in Trei Scaune. 

The Role of the Székelys 
in the Revolution and the War 
of~ndependence(l848-1849) 
(Abstract) 

After making a brief analysis ofthe role of 
the Székely people in the Revolution and the War 
of Independence ( 1848-1849), the author deals 
with the ideological trends that took shape within 
the Székely community and presents the main rep
resentatives of these reforming movements. The 
revolutionary events in Transylvania are organi
cally bound to the battles against Habsburg abso
lutism in the Székelyföld and first of all to the most 
important military actions between 1848-1849 in 
the area ofHáromszék (Three Seats County). 
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