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Adatok 
az 1849. jtilius-december 
idoszak haromszeki 
esemenyeinek ismeretehez 

(Kivonat) 
Az 1848-49-es szabadsagharc vegen, az 
orosz intervenci6 utan, a gyozelmeben 
biztos Habsburg-hatalom mar az utols6 
csatâk elott megkezdi (1j berendezkede
set. Haromszek hadszfnterre, majd kato
nailag megszallt teri.ilette valik, sorsa ka
tonai vezet61: es a restauraci6 helybeli ki
szolga16i kezebe keri.il. A dolgozat, elso
sorban leveltari anyag alapjan, a reszle
tekbe kfnal bepillantâst. 

Egy hettel a julius 5.-i sepsiszentgyărgyi 
eprestetoi) harcok utan, 1849. jlilius 12.-i kelte
, se! Sepsiszentgyărgyon a kovetkezo levelet 

cimeztek "Sepsi al Kiraly Biro Tekintetes Nagy 
.-\ndras · Urnak tisztelettel", azzal a megjegyzes
el, hogy "igen siet6" 

„Tekintetes Kiraly Biro Ur ' 
Naponkent 50 szeker ti.izifaval a S. Szt. 

Gyorgy mellett fekvo Tabor ki elegittetese kepes 
nem lehet, mivel a Szi.intelen folyo kenyer stitte
tesre is sok meg[y] el, a mellett.most Czibok Stit
teteshez kezdettek oda is szerfelett kivantatik mar 
az oit mellyeki tovabb a fa administraciot meg 
nem birhattya mihez kepest meltoztasson a tisz
telt kiraly Biztos ur a tulso jarasbol es Kezdi 
Szekbol is naponkent 60 szeker ti.izifa beszolgal
tatasarol sietoleg intezkedni mivel egyeb arant 
kialhatatlan rogtoni rendeleteknek eleget tenni 
kepes nem lehet melynek jelentese tisztelettel va
gyunk a 

Tekintetes Kiraly Biro ur 
alazatos szolgăja 
Galgotay Antal tanito 
Commissarius." 1 

A fenti levei arr61 tanuskodik, hogy a 
gyoztes hadvezetes kokosi-uzoni-szentgyorgyi 
csatâk utan veglegesnek tekintette Haromszek le
vereset, es azonnal intezkedett az uj iranyftas 
megszervezeserol. A szotyori foldbirtokos NAGY 
Andras kiralybir6 bizonyara mar korabban erde
meket szerzett a magas tisztseg elnyeresehez. Ki
nevezese korabban tortent, hisz a fenti levei mar 
a 3. szamot viseli. Meg egy feltetelezesre okot ad 
a levei. A kiralybir6t rendszerint a biztosok ja
vaslatara, de tobbnyire azok kinevezese utân i.il
tettek hivatalba, fgy mar arra a tisztsegre is kap
hattak megfelelo embert. Kesobbi keltezesekkel 
mar pontos adataink vannak az uj csaszâri es ki
ralyi biztosr6l. 

Tisztazasra var, miert kellhetett 50-60 
szeker fa naponta a „S. Szt. Gyorgy mellett fekvo 
Tabor ki elegittetese" -re ? Kikbol formal6dott ez 
a tabor? 

Alexandr Nyikolajevics LUDERS fel
adata az volt, hogy Brass6 elfoglalasa utân a Sze
kelyfoldet h6ditsa meg. A tovabbi cel Szeben es 
Gyulafehervar, majd az Alfold. A Szekelyfoldon 
azonban maskent alakultak az esemenyek. Julius 
7-en, felve a szabadsagharcosok ujb6li visszate
resetol Haromszekre, egy ezredet Uzonnal, 7 
zaszl6aljat, 8 lovasszazadot, 12 lbveget Sepsi
szentgyorgynel hagyott, maga pedig a sereg zo
mevel Elopatakon at haladva Făldvarnal foglalt 
allast2. Ennek a nagyszămu katonanak kellett et
kezest biztosftani NAGY Andrasnak. 

Perene J6zsef csaszâr 1849. julius 19-en 
nyilt parancsot tett kozze, amelyen Felix 
SCHW ARZENBERG herceg miniszterelnok ală
frasa is ott talalhat6 . Ebben tudtâra adta Erdely 
nepeinek, hogy bar6 Ludwig von WOHLGE
MUTH-ot, aki a magyar szoveg(f rendeleteit ko
vetJ\ezetesen băr6 WOHLGEMUTH Lajoskent 
irta alâ, az „Erdelyi Nagy Fejedelemsegbe, a szasz 
foldet is ide ertve" polgâri es katonai f6kormany
z6nak nevezte ki, es segftonek Eduard BACH-ot, 
a nagyhatalmu beli.igyminiszter occset, a bukovi-
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nai hercegseg igazgat6jat, mint polgari biztost 
osztotta be. A nyflt parancsban azt is kozOltek, 
hogy szigoruan megkovetelik a Iakossagt61 a ki
nevezettek utasitasainak pontos teljesiteset3. 

Ekkor meg harcok folytak Erdelyben. 
BEM tâbomok julius 20-ân delutan 5 6rakor az 
orosz kezen leva Sepsiszentgyorgyot visszafog
lalta, s a tabomokot a varos lak6i Jegalabb olyan 
orornrnel koszontottek, mint tettek azt marcius 
25-en, arnikor el6szor Jatogatott Sepsiszent
gyorgyre. 

BEM julius 21-en azt irta KOSSUTH 
Lajosnak: 

„Dolgaink itt nem mennek rosszul. A 
szekelyek eleg nagy szamban jonnek hozzam, 
mar kori.ilbeli.il 15 OOO ember gyult ossze be16-
Ii.ik. Sajnos fegyveri.ik nincsen .. . Jelenleg Mak
sat6l Angyaloson at Sepsiszentgyorgyig halad6 
vonalon allok. Tehat majdnem az egesz Szekely
fold biztositva van. Szabadon lelekzi.ink, es foly
tatjuk az uj toborzasokat"4. Ezen a napon BEM 
Moldvaba indult. 

Tavolleteben, 1849. julius 23-an az el
lenseg haram irânyb61 is Szentgyorgyre tâmadt. 
A varost GAL Sandor vedte. Valtoz6 szerencse
vel folyt a harc delt61 ejfelig. Az ellenseg beron
tott Szemerjara, es felgyujtotta , de gy6zni nem 
tudott, sot a kovetkez6 nap, szekely ellentama
dast kovet6en Brass6 vectelmere vonult vissza. 

BEM julius 25-en, Moldvab61 visszater
ve harmadszor is megfordult Sepsiszentgyor
gyon, tennival6kat, utasitasokat hagyott hâtra, 
majd PETOFI Sandorral egyi.itt Marosvasarhely 
iranyaba tâvozott. 

GAL Sandor jUJius 27-en egy utols6 csa
ta utan vegleg feladta Sepsiszentgyărgyot, es az 
Olt volgyeben a Tusnâdi-szorosig vonult vissza. 
Itt meg sikerrel megallitotta julius 31-en a tama
d6kat, de rovidesen vissza kellett vonulnia Sze
kelyudvarhely feJe5. 

A becsi udvarban vilagosan Jattâk vegle
ges gy6zelmi.iket. 

Az uj kormânyz6 augusztus 11-en erke
zett Erdelybe, s nyomban felhivassal fordult a la
kossaghoz, amelyben kerte, hogy segitsek, mert 
mindenki boldogulasât tekinti feladatânak. Ta-
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gadjâk meg regebbi hiveiket, banjak meg ve 
tetteiket, igyekezzenek helyrehozni elkovetett 
bâikat, ellenkez6 esetben szigoru bi.intetes vâr ra

juk. Meg ugyanazon a napon egy masik rende 
kezest is kozzetett. Ebben ismertette, hogy a 13-
kosok kotelesek a fegyvereket es 16szerek 
azonnal beszolgaltatni, ellenkez6 esetben hac. 
vagy rogtonitel6 torvenyszek ele allittatnak6. 

A vilagosi fegyverletetelre ket nappal ke
s6bb, augusztus 13-an keri.ilt sor. 

Szeptemberben igy irnak Sepsiszem
gyorgyon az egyik levelben: „Amint a ' kato 
csasz. kir. Szekelyfold Kormanyzo alezred 
baro Heydte eo Meltosaga kormanyz6i figyeme 
sem keri.ilven el'0 Egy ideig, szeptember vegeig 
ki.ilon fokozatkent mukodott tehat a szekelyfoldi 
kormânyz6sag is. 

Az osztrakok megfele16 vezet6ket keres
tek a kozigazgatas ujjaszervezesehez. 

A mar emlitett NAGY Andras mellett rO
videsen DANIEL Irnre es KOV Acs kapitany ne
vevel is megismerkedhetett a megye lakossaga. 

DANIEL Imre vargyasi foldbirtokos csa
lad tagja August HEYDTE kiszolga16ja. Az oszt
rak parancsnok, miutan 1848 novembereben 
megh6ditotta Erdovidek jelent6s reszet, DA
NIEL Irnret Bardoc-fiuszek kiralybir6janak ne
vezte ki8. Az 6 feladata volt Erd6videk harc nel
ki.ili feladasanak e16keszitese. 

A kes6bbiekben nem lehetett hallani ba
r6 DANIEL lmrer6l, csak az oroszok bevonula
sakor, mint segit6ji.ikr6l. A szabadsagharc utan 
azonnal fe lt(fnt Haromszeken, mint a hadsereg 
melletti cs. k. ideiglenes biztos, akit kes6bb erde
meiert polgari biztosnak neveztek ki 
Szekelyudvarhelyre. A varost ekkor a kormany
z6 az erdelyi hat katonai videk, kozigazgatasi te
ri.ilet egyikenek kozpontjava jelOite ki - ehhez 
Maros-, Udvarhely-, Csik- es Haromszek, vaia
mint Fels6feher megyenek Haromszekbe ekel6-
dott nehany kozsege es Ki.iki.ill6 megye egy-ket 
helysege tartozott9. 

Mar a szabadsagharc levereset kovet6en, 
ki.ilonosen DANIEL lrnre Udvarhelyre tavozasa 
utan feltlfnt Haromszeken az egy ideig minden 
Jevelet, utasftast rejtelyesen KOV Acs kapitâny-



' nt aliifr6 Haromszek kertileti csaszari kiralyi 
fooiztosa. KesObb az egyik cfmzesben Csikbank
falvi elonevet hasznalt, es KOVACS Istvankent 
szerepelt. A szabadsagharc idejen DORSNER 
czredesnek (tobben DOSCHER-nek frjak), a csi
ti szekely gyalog hatâr6rezred parancsnokanak 
"zalmi emberei.koze tartozott, s amikor az ezre-
s arul6va lett', 6 is kovette. Egy ideig Gyergy6-

ban tart6zkodott, ott pr6balta megakadalyozni a 
szabadsagharc kitoreset. Tetteiert 1849. januar 
25-en GAL Sandor parancsara GYULA! Karoly 
hadnagy KOVACS Istvan kapitanyt elfogta, es 
Kezdivasarhelyre kisertette10. A magyar csapa
tok elvonulasa utan ujb61 Kezdivasarhelyen tilnt 
fel, mint a csaszar hil embere, majd Haromsze-
en az ujjaszervezett rend elso megbizottjakent 

alazattal hajtotta vegre a parancsokat, s sikeriilt 
annyira meggytîlO!tetnie magat, hogy nevet Ha
romszeken 50 ev utan is mint a zsarnoksag meg
testesit6jet emlegettek11. 

A harmadik vezeto a mar korabban emli
tett NAGY Andras. Eletevel kapcsolatos adatok 
feltarasa meg ezutani feladatok koze tartozik. 
Annyit tudunk, hogy korabban is a megye veze
tei koze tartozott. 1842-ben az egyik Brass6b61 
erkezett levelben a megsz6litas „Tekintetes Ki
raly Biro Ur !" - kiviil a cirnzes pedig ,,Nemes 
sepsiszek helyettes alkiraly Birajanak Tekintetes 
Nagy Andras urnak Szotyorba". A levelben pa
naszt tettek UJV AROSI Elekre, aki a s6t, mivel 
Moldvab61 hozta, olcs6bban arulta, mint a hiva
talosan megszabott ara. NAGY Andras 1846. de
cember 15-en mint „Szekelo Biro es a Dog vesz 
targyaba nehâny falukra kinevezett Fo Biro" frt 
jelentest GAL J6zsef kiralybfr6nak Illyefalvara. 
Val6szinil azon szotyori csalad sarja, akiket 
MIKSZA TH Kalmân is meglatogatott, es szere
peltetett a Ket valasztas Magyarorszagon cfmil 
regenyeben 12. 

A forradalom kezdeten HORVATH Al
bert f6kiralybfr6 mellett NAGY Andras helyettes 
kiralybfr6 volt. Telket Feldobolyban megta
madtak13. Nyomban a szabadsagharc leverese 
utan Haromszek egyik iranyit6ja, aki fenntarta
sok nelkiil vallal kozosseget a szabadsagharc le
veroivel. 

Egy periratnak koszonhet0en reszletes 
adatok maradtak fenn arr61, mi tortent Uzonban a 
szabadsagharc leveresenek napjaiban es azt ko
vet6en. A kivizsgalast DANIEL Imre rendelte el. 

Elorebocsajtjuk, hogy Uzonban es altala
ban Haromszeken, aho! katonasag atvonulasara 
kertilt sor, a szabadsagharc utols6 napjait emlitve 
tobbszori menekiilesrol, ,,futasr61" beszelnek. 
Egyik iratban ez olvashat6: „A kozelebb mult 
Nyari Napokon amint a Helysegiinkbe sok Zsi
bongas es sokszoris elfutas volt" - frjak a kokosi 
panaszlevelben14. Szinten ·igy frnak egy masik 
levelben is: „A mig a falusi Lakosok bodorgasba 
voltak" 15• Amikor a magyar csapatok Harom
szekrol 1849. junius 24-25-et kovetoen Csiksze
redaig vonultak vissza, „veliik menekiilt nagy
szamu lakossag is" 16. Uzonban a „futas" olyan 
emlekezetes volt, hogy a kesObbi targyalasok so
ran az esemenyek donto tobbseget idOben az elso 
es masodik futâshoz kapcsoltak. ZOLTANI 
Ferencne ZAJZON Eva vallomasa: „Midon mii 
az elso betOreskor elszaladtunk"17. CSORIK 
Mâris GID6FALVI Istvan 22 eves szolgal6ja 
ketszeri menekiilesrol beszelt: „magam pedig el
mentem be az udvarra - azonba ismet apamek 
felpakolodtak s el szaladtak Lisznyoba s ott iiltek 
egy nehany nap" 18. Az idot meg pontosabbanje
loli a kovetkezo vallomas, amelyet BOT AR Ja
nos asztalos mester mondott el: „midon az elObb
szori futasbol haza jottem, egy hetet honn iilve az 
lrizsinerno Asszony Veres Gyorgynek meretett 
hat veka gabonat. . . kert szegezzem be a gabonas 
ajtot - en az ajtot be szegeztem azon beszegzes 
utan harmad nappal ujra el futottunk" 19. 

Uzonban, mas helysegekben is, 1849-
ben elsosorban az oroszok jelentek meg. Nehany 
alkalomr61 pontos adataink vannak. Az orosz 
csapatok junius 24-en Sepsiszentgyorgyre, 25-en 
Kezdivasarhelyre erkeztek. Az ut6bbiaknak at 
kellett vonulniuk Uzonon is. A magyar csapatok 
gyors visszavonulasa kovetkezteben harcra nem 
kertilt sor, de a falub61 a csaladok egy resze meg
is elmenekiilt. Az emlekezetesebb futas akkor 
kovetkezett, amikor junius 30-ân a szekelyek 
visszatertek es Uzon, valamint Kokos kozott ta
madasra kesziiltek, az oroszok pedig a Fekere-
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iigyăn rul Prazsmar kămyeken sorakoztak. A tu
lajdonkeppeni csata juliu~ 2-an zajlott le. Ekkor 
Uzon lak6inak jelentos resze elhagyta a falut , 
hisz kiszarnithatatlan ideig tart6 harc kăvetkez
hetett a falu hataraban. Ez volt az elso „futas". A 
magyar csapatoknak vissza kellett vonulniuk. JU
iius 21-en Sepsiszentgyărgy es Uzon kăzătt 

ujabb csata kesziilodott; az orosz csapatok a Fe
ketei.igy bal partjara vonultak vissza. Ezekre a 
napokra tehetjiik a masodik futas idopontjat. 

A meneki.ilo, illetve a beh6dol6 falu ke
pehez hozzatartozik a feher zasz16 kituzese is. 
Uzonban MARK Samuel is kituzott egy feher 
abroszt zaszl6kent, azonban vesztere tette, mert 
kideri.ilt, hogy az a GIDOFALVI Istvan urt61 el
tulajdonitott abrosz volt. CSORIK Maris, a szol
gal6 vallomasaban elmondotta: „annyit lattam, 
hogy a MARK Samuel Kapujara egy Zâszlo volt 
kidugva abbol meg egy darabot le hasitottam ott
hon az Asszonynak meg mutattam s az Asszony 
ra osmert hogy azon Asztalka terittojebol vaio 
melyen az ezi.istok allottak20. 

Meg inkabb erthetove valik a menekiiles, 
ha azt is megemlitji.ik, hogy az oroszok, miutan 
Uzonba bevonultak, nehany embert megăltek. 
Mar korabban kozoltek azon uzoniak nevsorat, 
akik a szabadsagharcban elestek. 18 nevet sorol
tak fel. Kăzăttiik FERENC M6zes es KOMIVES 
Ferenc neve utan azt frtak zar6jelben, hogy: 
„oreg bekes polgar, az ellenseg meggyilkolta"; 
majd TOROK Peter neve utan azt: „idos embert 
es a roman kantort Uzonban az ellenseg meggyil
kolta" 21. 

„VATA Ferentzno MAGYARI Anna 46 
Eves" vallomasa: ,,Midon a kerdezett tabor ide 
jătt Uzonba ide haza voltam de hogy nemely 
falusiakot le lottek meg ijedtem s el futottam22. 
A vallomasb61 azt îs megtudhattuk, hogy FE
RENC M6zest az oroszok ăltek meg: „a ferjemet 
hogy a muszkak meglottek meg ijedtem es azon 
idobe mikor nemely Uzoniak raboltak ide haza 
i.ilni nem mertem"23. 

Nem szerepel a kăzălt halottak nevsora
ban BOROZDA nevii. BOROZDA Rosi 15 eves 
uzoni leany igy vallott: „En Lisznyoba laktam 
SIMON Ferentz Uramnal - itt meghallottam 
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hogy apamot a muszkak megl6ttek temetesire 
haza jottem"24. Rokona vagy testvere a halott
nak, BOROZDA Mihaly îs reszt vett a temete
sen: „MORINDAS Boris BOROZDA Mihalyno 
24 eves" mondotta a biztosok elott: „az ăreg 
Borozda meg halvan temetese napjan midon az 
en uram îs a temetesrol jătt vissza talalkozott a 
mesterre1"25 . Ezek szerint a nev utan itelve 
Uzonban cigany is aldozatul esett az oroszok be
vonulasanak. 

A fennmaradt iratokban adatokat tala
lunk a taborozasr61 is. GYORGYBfR6 A.dam 
28 eves a kivizsgal6k el6tt, akik tole a rablasok
r61 erdeklodtek, azt felelte: „Azon idoben mikor 
a Muszka Tabor masodszor benyomult Uzonba 
a Magyar Tabor utan"26. A gyozelmet kăvetoen 
egy ideig Uzonban taboroztak az orosz katonak, 
majd Szotyorba vonultak. Nehany nap elteltevel 
azonban egy csapat orosz ujb61 visszatert 
Uzonba, s ott felderitettek, hol lehet gabonat ta
lalni, szekereseket parancsoltak az udvarba, es 
embereket kerestek, hogy megrakjak a jarmuve
ket. Kăzben megbolydult az egesz falu abban a 
remenyben, hogy ezalkalommal ok is reszesi.il
hetnek bizonyos javakb61. Ket mozzanatot em
litsiink meg az esemenyekbol. SZABO 
Martonne kozolte : „midon az urfi kapujaba jot
tem lattam az udvaron benn Muszkakot askalni, 
engemet egy muszka behajtott az udvarba, en 
csodalkoztam, hogy mit akar s midon a 
pintzehez ele ertem o mondotta s intette hogy a 
mit kapok vigyem en semmit nem akartam 
vinni . .. "27. GARAI J6zsefet is a rablasokr61 
kerdezik az Uzonba ki.ildătt biztosok: „Eppen 
abba az idobe erkeztem haza midon a Muszkak 
a Tărăkbuzat hordottak a Mikes Udvarbol , s en
gemet a hideg leit a kapuba leiiltem .. . hozott az 
itt volt mestemek akkori szolgaloja egy fel ve
kâs szemetmero kasba, csos Tărăkbuzat, midon 
hozzam ert a szolgalo, az egyik muszka ki vette 
a kezebol a kast, a masik otăt vissza vitte az Ud
varba jatszodtatta, a Tărăkbuzat melyet a 
Leanka el vett a muszka a zekeimbe le ăntătte 
melyet en hâzamba be vittem ... "28. 

Hason16 esemenyekrol tudunk a tăbbi 

haromszeki telepiilesen is. 



A korabban emlitett orosz tâborr61 frt 
GY Andras kormanybiztos is, keltezes nelkti-

• veleben. A Mlgs Csaszari Kir. Koz f6 Biztos
"'Ot alazatosan" tâjekoztatja, hogy „Szotyor 

::zllett a Csaszari Orosz Tabornak mintegy 3500 
· 51 a116 resz 10 napig Lagerbe volt az alatt 

kot Szentgyorgy ki kertilesevel a tobbi hely
.,,ek elelmeztek kenyerrel s minden egyeb 

- .. segletekkel"29. Ezen taborozas idejet a fOl-
:egyzesek szerint augusztus elejere tehetjtik. 

A csatâk befejezese utan Kezdivasar
lyen is meg j6 ideig nagyszamu katona tart6z

Lodott. Az egyik levelben pontos szamadatot is 
'.3.lal tunk. BARTHA Karoly ideiglenes alkiraly-
- 6 Zagonban 1849. szeptember 13-an keltezi 

·evelet: „Hadsereg melletti ideigl. B.iztos Tit Ko
vacs Kapitany Ur, a' K. Vasarhelyen allomasoz6, 
mar most 3400 emberbol all6 Muszka tabor jobb 

oddali elelmezese veget, K. Vasarhelyen, ne
ktink Kiraly Birokul oszve jovest rendelt"3o. 

Panaszkodnak az orosz katonilia az 
arkosiak is. 1849. okt6ber 20-an frt levelet a 
helybeli biztos, BARABAS Janos Szotyorba 
NAGY Andras szeki kiralybfr6nak, amelyben er
tesiti, hogy okt6ber 16-an 380 orosz katona erke
zett a faluba, korabban meg tisztek is, akiknek 
elelmezeserol nekik kellett gondoskodniuk, s 
kozli, hogy kenytelen „hivatalosan be jelenteni 
es azon keressel alkalmatlankodni, hogy ezen 
Rovat feletti koltest a' sok szegenysegnek a' 
Nagyrovatba be tudatni annyival is inkabb, mivel 
mindezen kozonsegbe szallasolo Katonasag ko
ztil a mindennapi fuvarozas, Tiszti elelmit, es fa 
illetoseggel minden nap el van foglalva"31 . 

. Az Etfalvan BAKCSI J6zsef alta! frt le
velet a bfr6valasztas idejen ktildtek, amely okt6-
ber 20-a kortil volt, s benne arr61 tâjekoztatjâk 
NAGY Andras kiralybir6t, hogy a faluban ,je
lenleg nagy szamu katonasag al!omasozik, es ki 
tudja meddig fog allomasozni? - Ez az egesz fa. 
lunak nagy terhere van"32. 

Szinten okt6berben, a meg Sepsiszent
gyorgyon allomasoz6· katonakr61 olvashatunk. 
(Korabban, julius 5-en, mikor az orosz katonâk 
bevonultak Sepsiszentgyorgyre, a parancsnokuk, 
LUDERS, ket 6rai rablast engedelyezett, amely-

nek mas kovetkezmenyeit nem îs emlitjtik, ha
nem azt megorizte az emlekezet, hogy a szekely 
tortenelem nagy karara az oroszok elegettek, 
vagy kutba dobaltâk, szetsz6rtak a megye, a va
ros, a DACZ6 csalact leveltarat33 .) Feljegyzik 
azt, hogy a varosban tart6zkod6 katonakat a tuz
olt6k epi.iletebe helyeztek el, s a varos vezetoi be
falaztak azon ajt6kat, amelyek az iratokat 6rzo 
termekbe vezettek, s mindaddig ugy tartjak, amig 
a varosban orosz, vagy mas katonak tart6zkod
nak34. 

Retyen taboroz6 orosz katonakr61 is frnak 
1849. szeptember 18-an NAGY Andras kiralybi
r6nak. A besenyoi biztos GY ARFAs Elek arr61 
tâjekoztatja, hogy midon a faluban „a' biro ko
zonseg gyi.ilesit tsinalta .. . Bizonyos emberek fut
nak a gytilesbe hogy negy muszka feljove Retyrol 
'sa' Retbe be ment.. .a' Lovakra ezzel tobb em
berek el szaladnak elfogni .. . nem tsak meg fogtak 
a muszkâkot, hanem meg is vertek a Birot arra 
utasitottam, hogy kisertesse el a' Kirally Biro 
Urhoz ... midon egy darabig el vittek lefektitek a' 
muszkâk a' fOdre 's nem nem tudtak a' kiserok 
tovabb vinni viszsza kellett hozni ... meg mas 
muszkak is vartâk a mezore ... el kellett 
tsapni ... egy ora nem tălt el.. .egy Hadnagy 3 koz 
legeny fel jove Retyrol a' tegnapi nap minket 
kimeletlentil le vittek Retyre SzEKELL Y Ferentz 
urhoz, szerentsenkre ottan egy igen betsi.iletes 
Kapitanyra akadtunk ki tăstent eszre vette hogy 
azon Hadnagy ki le vit Torvenytelenseget tsinalt 
's maga tostent veltink fel jove, a' btinozofot 
oszve szedette azok a muszkillal ki beki.iltek, 's 
minek utana megis fizettek nints semmi baj"35. 

Ktilonbozo iratokban ebben az idoben 
gyakran frnak az orosz tâborokr61 mas vonatko
zasban is: altalanos ellatasar61, elelmezeserol, bi
zonyos sztiksegletek szallitasar61 stb. 1849. au
gusztus 31-en NAGY Andras kiralybfr6 levelet 
ki.ildott: „Kozonsegesittetik, hogy a hadsereg 
melletti Cs. Kiralyi Biztos Urnak foly6 Ho 12 
eroi hozzam tett Intelmenye szerint az orosz se
reg reszere be Szallitand6 minden elelmiszerek -
a kortilmenyek valtozasaval folyo Ev Augusztus 
28 atol kezdve nem kesz penzel fizetnek ki, ha
nem nyugtatvanyoztatnak36. 
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Tobbszor elhangzott, hogy a kozsegnek 
az orosz katonăk reszere lisztet, sot penzt is kell 
beszolgaltatniuk. NAGY Andras. 1849. okt6ber 
17-en korlevelben kozli a kozsegek biraival: 
,,Elehni Biztos Oszterman Ur jelentven nekem 
hogy° jelesen az orosz Katonasag szamara ki 
rovandt Kenyernek val6 liszt. . . fogyatekjan van 
most ezennel azon hanyagos Biraknak - kik a ki 
ki.ildott rovatok szerinti Liszt . es penz egeszsz 
mennyisegek be adasat es fizeteset el mulasztani 
eleg mereszek voltak - a leg kemenyebb felelet 
alatt teszem meg egyszer kotelessegekke, hogy 
jelen rendeletem veteletol szamitva 24 ora alatt 
mind azokat be szolgaltatni annyival kevesbe 
mulassăk el, - hogy ki.ilonben nem tsak biintetes 
ala fognak utaltatni hanem a mellett az elelme
zesbe esheto rovidsegbol szarmazni szokott ked
vetlenseg is koz vetitOleg egyenesen azon hanya
gos Birakra sujtani s ekkor magoknak tulajdonit-
săk ami erni fogja"37. . 

Ăltalanosnak irjak azt is, hogy az oro- . 
szok gyakran egy-egy falut megszlilltak, s elvet
tek a lakosok elelmet. NAGY Andras korlevel
ben kozli a kozsegek helyi bfraival, hogy ezen 
rablasok nem szamithat6k beie abba a mennyi
segbe, amil a faluknak a megsza116 katonăk re
szere az elofrasnak megfelel5en be kell szolgal
tatniuk: ,,meg azon mentseg sem szolgahat okul 
hogy az ugyan csak Katonai csapat falujokat meg 
lepven tObb fele termenyeket csikartak fel - mint 
hogy az illyen esetek atall6nosok leven azok a 
rendszeres rovataluk vegre hajtâsat akadâlyozo 
i.iri.igyi.il nem fognak nezetni"3s. 

NAGY Andras ki.ilonleges feladat elveg
zesere is felhivta a falusbfrăk figyelmet. Kozli, 
hogy tâjekoztattăk ot, az orosz tâborb61 nehany 
katona megszokott, akik bizonyara, legalabbis 
egyelore, nem akartak visszaterni Oroszorszag
ba, s ezert „nev szerint le frt orosz katona szoke
venyek felkerestetven ha meg tanaltatnak kiser
tessenek a kozelebbi Katona Teri parantsnoksa
gra"39. 

A fentiekhez hasonl6an frja 1849. szep
tember 6-an: „Ugyan a tisztelt Cs . Kir. Biztos ur 
parantsolatjabol ezennel minden helysegek Bi
rainak szoros kotelessegekke teszem, hogy a csa-
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szari orosz seregbOI hirteleniil meg szokott -
kozvitezeket ha meg tanaltatnak kisertessenet 
Kezdi Vasarhelyre (DANIEL Imrehez).'>4° 

DANIEL Imrenek, NAGY Andrasnak el
sorendu gondjai koze tarozott, hogy f849. augusz
tus 18-an melt6 m6don i.innepeljek meg Harom
szeken is Ferenc J6zsef csaszar ofelsege szi.iletese 
napjat. Erre szigoru utasftâssal hfvtâk fel a kăzse
gek bfrainak figyelmet, a papokenak is, s jelentest 
kertek: minden csendben, rendben zajlott-e le ? 
Ekkor is, mind DANIEL Imre, mind NAGY And
ras egymasnak bizonyftottâk, hogy a haromszeki 
szekelyek elitelik a forradalom napjait, s boldogu
lasuk utjanak a csaszar alta! kijeloltet tekintik. 

Uldozik a bujdos6kat, a szokott es mene
kiilo honvedeket, s azokat, akik mernek emlekez
ni a nepszabadsag dicso napjaira. Uldozik azokat 
is, akik szeretteiket keresik, s remenykednek ab
ban, hatha itt, Haromszeken megtalaljăk. NAGY 
Andras frta a falusbfraknak: „Tapasztalvan hogy 
e hatosag nemely helysegebe oly idegen emberek 
koborolnak kik magokat torvenyes uti levelekkel 
igazolni nem tudjăk . .. felelossegek alatt teszem 
kotelessegekke, hogy az e fele gyanus es kivalt 
magyar honbol jovo idegenekre eber figyelem

. mel vigyazvan"41 . 

.Azok az iratok, amelyek orzik a forrada
lom es a szabadsagharc emlekeit, a leveres utani 
elso h6napok esemenyeit, e par vazlatos adat 
mellett fenyt derftenek egyebekre is: hogyan ra
boltâk ki Uzonban a foldbirtokosokat, hogyan 
pt6baltâk megakadlilyozni a lopasokat, hogyan 
fegyvereztek le a kornyezo falvakban a romano
kat, mit tettek az oroszok mas helysegekben, ho
gyan kellett beszolgliltatni a fegyvereket, beadni 
a Kossuth-bank6kat, mit tettek a szokott tisztek, 
szăkott katonăk, hogyan koveteltek a falvakt61, 
varosokt61 a hadisarcot; kărlevelet talalunk, 
amelyben kerik, hogy a balazsfalvi es a nagy
enyedi kollegium konyvtâra szetsz6rt konyveit 
gyujtsek ossze, ha a megyeben talalhat6 beloliik; 
bovebben is megtudhatjuk, hogyan valtoztattak 
az esemenyek az emberek gondolkodasat es az 
egymashoz val6 viszonyat. 

Ezek bemutatâsa elkovetkezo feladatok 
koze tartozik. 
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Date privind perioada iulie
decembrie 1849 în Ţrei Scaune 
(Rezumat) 

Pe la sfârşitul războiului de independenţă 
din 1848-1849, puterea habsburgică, sprijinită de 
armata ţaristă, sigură de victoria finală, începe 
restaurarea. Trei Scaune ajunge loc de bătălii, pe 
urmă un ţinut sub ocupaţie militară. Soarta 
scaunului secuiesc este în mâinile conducătorilor 
militari şi ale colaboraţioniştilor locali. Lucrarea 
încearcă să arunce lumină asupra detaliilor, în 
special pe baza unui material arhivistic. 

Data Concerning the Events in 
July-December 1849 in 
Haromszek 
(Abstract) 

B y the end of the 1848-1849 war of inde
pendence the Habsburg power, helped by the 
Russian troops, and sure of its final victory , starts 
the restoration. Hâromszek becomes a battle 
field, thereafter a territory under military occupa
tion. The destiny of the district is in the hands of 
the military leaders and in those of the loyal local 
civil servants. The paper· presents details, espe
cially based on the archivalia. 
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