
CSEREY Zoltan 

A megtorlas evei Hâromszeken 
(1849-1852) 

(Kivonat) 
A bukott forradalmat ellenforradalmi 
megtorlas kovette. Haromszek tertileten 
az esemenyek fontossagara val6 tekintet
tel ez a folyamat fokozottan ervenyesiilt. 
A kiilonfele bi.intetesek mellett a kollek
tiv bilnosseg elvet is alkalmaztak, falusi 
kozossegeket sujtva ezaltal. 

A segesvâri csatavesztest - aho! PET6FI 
Sandor is halalat leite - 1849. augusztus 13-an a 
vilagosi fegyverletetel kovette. A szabadsagharc 
elbukott, s megkezdodott a megtorlas, az ellen
forradalom hosszu idoszaka 1• Ki.ilonos sziv6s
saggal i.ildoztek a szekelyfOldi esemenyek veze
tOit, resztvevoit, a szekelyeket okoltak ugyanis 
azert, hogy 1848-ban a csaszari erOknek nem si
kertilt ErdelybOI hatbatâmadni, s ezzel idejeko
ran elfojtani a magyar forradalmat2. Erdely kato
nai es polgari kormanyz6ja azzal a titkos utasi
tassal jott e del-keleti hatârtartomanyba, hogy an
nak minden ki.ilonallasat, sajatossagat megsztin
tesse, s beolvassza az osszmonarchiaba. A helyi 
kormanyszerv szekhelyet Kolozsvarr61 ismet 
Nagyszebenbe helyeztek, s a · taromany minden
hat6 urai a katonak lettek3. Erdely egyesi.ilese 
Magyarorszaggal az ugynevezett Unio termesze
tesen ervenyet vesztette. Az orszag etnikai viszo
nyait reszben szem elott tartva 3 roman, 2 ma
gyar es 1 szasz kertiletet (district) alakitottak ki: 
Szeben, Gyulafehervar, Kolozsvar, Retteg, Ud
varhely, Fogaras (Ţara Oltului) megnevezessel. 
Az udvarhelyi kertilet lenyegeben a SzekelyfOl
det: Maros-, Udvarhely-, Csik- es Haromszeket 

fogta at, s tertileten kortilbeli.il 370.000 ember elt. 
A korzetekre es alkorzetekre osztott hat nagy 
kozigazgatasi egyseg elen egy-egy katonai pa
rancsnok allott, ez gyakorolta a vegrehajt6 hatal
mat, es adta ki a fontosabb rendeleteket, utasita
sokat. A polgâri vezetes a csaszari biztosoknak 
alarendelt civil megbizottakon kereszti.il tOrtent, 
akik azonban alarendeltsegben voltak a katonai 
parancsnokokkal szemben. Az uj felosztas ertel
meben, arnely 1850-54 kozott volt ervenyben, 
Haromszek sepsiszentgyorgyi kertiletre es 4 alk
ertiletre tago16dott: Gid6falva, Kezdivasarhely, 
Nagyborosny6 es Nagyajta kozponttal4. Az em
berek nehezen szoktâk meg a hagyomanyos sze
ki kozigazgatâsi szerkezet felszamolasat es az 
idegen megnevezesek alkalmazasat, annal is in
kâbb, mivel rovid idon beli.ii tobbszor is tertileti
leg uijaszervezik a videket. 1850-ben FODERL 
hadnagy a nagyajtai alkertiletbOI korrendeletben 
hivja fel a lakossag figyelmet, hogy a beadott 
kervenyeken gyakran helytelen megnevezest 
hasznalnak, az alkertiletet kertileti f6biztossag
nak nevezik. Megegyszer kihangsulyozza, hogy 
a sepsiszentgyorgyi a kertileti biztossag, a tobbi
ek alkertiletiek, es arnennyiben ezt a sorrendet 
nem tartjak tiszteletben, kereseik figyelmen kivi.il 
maradnak5. 

Haromszek kertileti biztosanak 1849 no
vember elejen KOV Acs Istvan csaszâri kapi
tapyt tettek, aki nevet csakhamar hirhedtte tette. 
A csiki elso szekely gyalogezred ditr6i szazada
ban szolgalt, es a kezdivasarhelyi bortonbol az 
oroszok szabaditottâk ki. KOV Acs kapitâny le
foglalta maganak irodaul es lakasul Sepsiszent
gyorgyon a katolikus templommal szembeni 
huszarezredesi lakot. Innen intezte azokat a ren
delkezeseket, amelyekkel orok idokre gyfiloltte 
tette nevet. Kti!Onosen azokat tildi:izte, akik a 
KOSSUTH huszaroknal szolgâltak, mert az a kii
li:initmeny, mely Ditr6ban elfogta, es 1849 janu
arjaban gyalog Kezdivasârhelyre a bort0nbe ki
serte, KOSSUTH huszarokb61 allott. KOV A.cs 
kapitâny azokat a nemetiiJ tud6 flatai altiszteket, 
akik 1848 e!Ott a masodik szekely gyalogezred
ben szolgaltak, es a szabadsagharcban tisztekke 
lettek, maga melle es az alkertileti biztossagok-
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hoz szolgalatra berendelte, az engedetleneket pe
dig vasra verette. Ilyen m6don 17 tisztet fogatott 
le. Midon megkezdodott a szabadsagharcban 
reszt vett honvedtisztek tildozese es 
orizetbevetele, ezek a befogott irnokok osszebe
szeltek, es KOV Acs kapitany tobb rendeletenek 
vegrehajtasat oly i.igyesen kijatszottak, hogy igen 
sok otthon tart6zkod6 es meg le nem tart6ztatott 
tisztnek elfogatasat meghiusitottâk6. 

Kozben megkezdodott a forradalomban 
resztvevo katonatisztek osszeirasa. 1850. januar 
7-en az udvarhelyi katonai f6parancsnoksagt61 
korrendelet erkezett, amely szerint minden hely
segben a biztosok es birak kotelessegeve tettek 
mindazok nevet osszeirni, akik a forradalom ide
jen barmilyen gyalog vagy huszar alakulatnfil ka
tonatiszti rangban szolgaltak. Az utasitas meg
jegyzi, hogy ide nem ertendok azok a szemelyek, 
akik a szabadsagharc elott is tisztek voltak. LA
NYI Sandor nagyajtai alkeri.ileti biztos 1850. ju
nius 30-an a falusi biraknak tovabbitott parancsa
ban kiemeli, hogy rninden faluban a honved tisz
teket pontosan jegyezzek fel , az ellenorzo szer
vek ugyanis azt tapasztaltak, hogy reszrehajlasok 
kovetkezteben tobben a jegyzekbol kimaradtak. 
Peldanak Arapatakot hoztak fel, ahol nem irtak 
fel T AMASY Matyas volt honved tisztet. Az 
ujonnan keszitett Iistakb61 tehât nem hianyozha
tott egyetlen odakivankoz6 nev sem. 

ldOkozben megkezdodott a szabadsag
harcosoknak a felkutatasa, es a megtala!tak ellen 
elfogatasi parancsot adtak ki. Akikre azonban a 
legnagyobb veszely leselkedett, azoknak nagy
reszt sikertilt kimeneki.ilnii.ik az orszagb61. fgy 
ment el a vilagosi fegyverletetel utan CZETZ Ja
nos, kes6'bb GAL Sandor es a "Szekelyek 
Kossuthja", BERZENCZEI Llszl67. BERDE 
M6zest halalra iteltek, kegyelem utjan 4 ev mul
tan kiszabadult josefstadti bortonebol, DOBAI 
Karoly ezredes Nagyszebenben es 
Josepfstadtban raboskodott, NEMET Llsz16 volt 
kormanybiztos 10 evet tilt, FABIAN Daniel, 
BEKE J6zsef 6 evet, es ugyanannyit idos BEKE 
J 6zsef bar6ti nemzetor parancsnok is . P APP Mi
haly nyugalmazott ornagy 1 evi fogsag utan ki
szabadult, de SZAB6 Nandor, a tămosi szoros 
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egyik .bator vedoje Olmtitzi, bortăneben pusztult 
e18. A kiskomite, a radikalis forradalmarok ket 
vezetojet, GAL Danielt es BIR6 Sandort nagy 
erovel koroztek. 1850. szeptember 10-en GAL 
Daniel meg nem keri.ilt kezre, ez all ugyanis 
POTSA segedbiztos utasitasaban: "forradalmi 
kovet Gal Daniel szorgalmatosan kerestessen fel 
es feltalalasa eseteben szigoru orizet alatt ide 
kiserendo"9. kesobb hat6sagi'kezre keri.ilt, halal
btintetest szabtak ki ra, melyet aztan 14 evi fog
sagra valtoztattak, vegi.il 7 eves rabsag utan ke
gyelmet kapott. BIR6 Sandort evekig kerestek, 
de nem talaltak meg, baratai, ismerosei rejteget
tek. Ezert meg 1850. okt6ber 19-en szemelyle
irasu korozvenyt bocsatottak ki ellene: "Bir6 
Sandor volt reformatus pap Retyen magas ter
meti.i, kerek abrazatu, fekete kondor haju, fekete 
szemti, bajuszos es szakallas, ezen forradalmi 
egyen kerestessen fel es megtalalas eseten 
kisertessen ezen albiztossaghoz"lO. 

Az elitelt es meg nem talalt tisztek va
gyonat felleltaroztatjak es zaroltatjak. 1850. no
vember 4-en baratosi MIRCSE Denes, MIRCSE 
Ferenc es J6ZSA Sandor javainak bir6i zar ala 
helyezeset rendelik el. November 23-an GYAR
FAS Lajos fOhadnagy ing6 es ingatlan vagyona
nak az osszeirasara utasit a haditărvenyszek. Ha
sonl6keppen az arkosi sztiletesu, II. szekely ez
redbeli hadnagy PAPP Ferenc javait'es fellelta
rozzak, de bar6 SZENTKERESZTI Zsigmond 
huszarkapitanyet is, aki szinten korozes alatt al
lott, vagyonanak a zarolasat rendeltek el. NAGY 
Sandor kezdivasarhelyi illetosegu, II. szekely ez
redbeli kapitânyt az aradi torvenyszek itelte el, 
mint ahogy korospataki nyugalmazott kapitâny 
MORITZ Denest is bortănbe zartak es ertekeit 
lefoglaltak. A nagyszebeni haditorvenyszek fel
segarulas buneert itelte el als6csernatoni huszar
szazados DAMOKOS Sandort es martonfalvi 
NEMET Andras alhadnagyot. 

A honved tisztek nem voltak hajland6k a 
gyoztes hatalomnak engedelmeskedni, inkabb el
menektiltek, bujkaltak, de akkor sem vetettek ala 
magukat a csaszari parancsnak. 1849 novembe
reben korrendeletben hoztak nyilvanossagra, 
hogy a szokesek ugy elharap6ztak, hogy csupan 



a 5zekely lovase7redbol 83-an adtak bujdosasra a 
fcji.iket. A jelenseg megfekezcsere a hatalom 
penzbeli ăsztănzessel probai arul6kat beszervez
ni: a feljelentett gyalogkatonaert 20 forintot fizet
tek, huszarert a jutalom 40 forint volt. 1850. mar
cius 22-en a Kezdi alkeri.iletbOI Sepsiszent
gyorgyre rendelt, de ott meg nem jelent honved
tisztek nevsorat tettek kozze: CSUDOR Janos, 
BARTHA Janos Almasr61, KISS Janos Belafal
var61, KONCZEI Gabor, BOD6 Elek Karatna
r61, BART6K Antal Szentlelekrol, KUPA.N Da
niel, KOV ATS Istvan Martonfalvar61, mindezek 
ellen termeszetesen elfogatasi paranesot adtak ki . 

A forradalom idejen megsebesi.ilt es a 
brass6i k6rhăzban apolt haromszeki tisztek to
megesen szoktek meg innen, meg mielott fel
epi.iltek volna: GER GEL Y Mikl6s Maksar61, 
BERDE Istvan Egerpatakr61, DANCS Balint 
Korosrol, KOZAK Gyorgy Liszny6r61, DEME
TER Perene Zabolar61 , KOMSA Mihăly Gelen
eerol, BOD6 Perene Altorjar61 es meg sokan 
masok. 

Az ellenforradalom mindenkire lesujtott, 
akinek valami koze volt a szabadsagharehoz. 
Csakis ezzel magyarazhat6, hogy BEM J6zsef 
1848 deeembereben Debreeenbol hozatott nyom
dajanak a kezelesere alkalmazott nyomdaszokat 
is i.ildoztek, a 3 mester koziil KULFEL Samuelt 
nem sikeri.ilt elfogni. 1850. okt6ber 3-ăn korren
deletben hfvjăk fel a figyelmet az emlitett 
kezrekeritesere. 

A helyi vezetoket leginkabb az nyugrala
nitotta, hogy bizonyos helysegekben forradalmi 
lazit6k tităttek fel a fejtiket, akik egy ujabb sza
badsaghare kitoresenek a lehetoseget hirdettek. 
1850. februar 16-an KOV Acs kapităny alairasa
val ellatott utasitâst tettek kozze: "felsobb helyrol 
kiboesajtott es ezen biztossagt61 kozhirre tett 
tăbbszori magas rendeletek ellenere is tăbb hely
segek jelesen pedig Bikkfalvat61 felfele a keleti 
hegysarkalatiak azon hibat kovettek el, hogy ve
szedelmes lazzit6kat szenvedtek meg maguk ko
zott, s Okot kozsegekben szabadon es feltart6ztat
hatatlanul engedven bolyongani, sol . okot ven
degszeretettel fogadva nekiek segelykezet nyuj
tottak. Hasonl6 eset tortent Bikkfalvăn mely koz-

segbe 2 magyarorszagi sziiletesii ezen videkre 
meneklilt lazzad6kat fogadott be kebelebe 
annelki.il , hogy oket bejelentettek volna, nekik 
segedkezet s titkos rejtek helyeket ajalva minden 
igyekezeteket arra forditottak, hogy a fels6bb
segnek megtalalasokra aranyzott eelzata 
meghiusitasson. Ezeknek folytăn a esaszari kira
lyi alkeri.ileti biztossag Bikkfalva kozseget ertesi
tendi, hogyha a vendegszeretettel fogadott es el
rejtett 2 lazzit6t, kile nem atallottak Bem es Kos
suth visszajoveteli.iket nyilvăn hirdetni sot annak 
indokait sokakkal elhitettek, ezen gyalazatos el
jarassal a minden beestiletes emberektol annyire 
6hajtott beket es rendet megzavarni. Ha nem ad
jăk at 15 napok alatt 1000 pengo forint 
penzbirsaggal fog btintetni, hason16lag elkezdve 
mostant61 fels6bb rendeletek ertelmeben arany
lagos penzosszeg megfizetesevel mig azon hely
segek valamint az egyes rejtekhelyet ad6k is 
fenyitenek kik tărvenyes es egy kozeli hat6sagt61 
lattamozva leva ki.ilonben szemelyileg barmeny
nyire ajănland6 egyeneknek magule kozott mene
dek helyet engednek, amint most i s tobb 
bikkfalvi es magyarosi lakosok btintetnek. Ezen 
rendelet 3 vasamapon at a templomban kozhirre 
teendo." Az âlhirek terjesztoivel szemben, akik a 
kozvelemenyt megtevesztettek es a lakossag ko
reben egy ujabb szabadsaghare kitoresenek a le
hetoseget hirdettek, kemeny megtorlast helyez
tek kilatasba. 1849. november 12-en Szebenbol 
kllldott hirdetmeny arr61 ertesiti a helyi szerve
ket, hogy egyesek azt terjesztik, hogy a torokok a 
legyozott magyar Jazong6k segitsegere jănnek, 

mellyel a nepet nyugtalanitjak es ingeri.iltsegben 
tartjak. Az ilyen hireket terjeszto szemelyeket 
hadbir6sag ele allitassal fenyegettek. 1850. no
vember 25-en nagyajtai alkeri.ileti rendelkezes is 
hason16 ertelemben sz61 a lakossaghoz, mely 
szerint nem sztîntek meg az alaptalan bujtogat6 
hirek, ezert ha barmi neven nevezendo gazdatlan 
politikai hirek terjeszteserol tudomast szerez az 
alkeri.ileti biztossag, a falusi el6ljar6sagokat fog
jak megbi.intetni - hangzik a paranes. 

Az emberek tudataban meg elevenen el 
az onkenyuralom ellen folytatott dicsoseges ki.iz
delem, melynek emleket barmennyire ki szeret-
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tek volna irtani a lakossag lelkebol, nem sikertilt, 
s ez a teny lathat6lag izgatta a hatalmat. KO
VACS kapitany a tovabbra is fennall6 tămegiz
gatassal kapcsolatosan 1850. szeptember 28-an 
foglalt allâst. Szerinte a forradalom leveresevel 
visszatert a csend ebbe a megrongalt hazaba. A 
lakossag nagy resze tiszteli es szereti a kiral yt, 
vannak azonban olyanok is, akik a haza boldog
sagat es polgartarsaik nyugalmat labbal tiporjak, 
es azon igyekeznek, "hogy a szerencsetlen forra
dalrni gyasz idejet vissza varazsoljak es a hazat 
ezaltal sirjaba dontsek. Rossz hirekkel amitjâk a 
nepet, hol egy hol mas parttito vezer vagy ktilso 
hatalom haderejenek kozeledeset . hirdetik." 
Egyesek szerinte elhiszik a remhireket, es panik
ba esnek. Az is elofordult, hogy termestik nagy 
reszet azon okb61, nehogy a kozeledo torok csa
patok elpredaljak, olcs6n elfecsereltek. A tovab
biakban igyekszik a nepet megnyugtatni az alap
talan alhireket megcafoland6: "Az ilyen alhirek
nek nem kell hitelt adni, mert azaltal a nep ok 
nelktil haborgattatik nyugalmaban. Az abb61 ke
letkezo izgatott allapot azonban zsibbasztja az 
ipart, kereskedest, foldmtivelest, akadalyoztatja 
az alkotmanyos polgâri elet korszen'.f kifejlodhe
teset, egysz6val hatraltatja a hon felvidulasat, 
elosegiti a nyomort. Polgarok, ne higyjetek az af
fele ârnitasoknak, a birodalomban rend es beke 
uralkodik mindenhol, Ausztria viszont elfoglalta 
azt a fenyes allasat, melyet azelott birt az eur6pai 
hatalmassagok soraban. Legyetek nyugodtak 
polgarok, s vegezzetek aggodalom nelktil rendes 
foglalatossagaitokat, tekintsetek ellensegeitek
nek azokat, akik alhirekkel nyugalmatokat ha
borgatjâk. Szekelyek, emlekezzetek vissza a ko
zelebb lefolyt esemenyekre, a forradalom ezelott 
2 evvel hasonl6 m6don kezdodott, nyugtalan 
egyenek azert, hogy a zavarosban halaszhassa
nak elore titkon ktilonfele hirek terjesztesevel, 
kes6bb nyilvanos bujtogatasokkal arnitva hintet
tek el a torveny iranti bizodalmatlansag magvait 
koztetek, felvertek ezaltal nyugodalmatokb61, 
belesodortak tudatotokon kivtil onkenytelen az 
orvenybe es igy megvakitva titeket segedelme
tekkel felforgattak a torvenyes rendet, szeneptek 
a polgari kotelekeket. Szetszakasztottak volt 
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azon kapcsot, amely hivseggel, szeretettel es bi
zodalommal csatolt szazadok 6ta torvenyes feje
delmetekhez es eloljar6itokhoz, s azonnal egyes 
forradalmi fonokok sajât kenyuralmuk ala h6dit
va tulajdon maguk titeket rabbilincsen tartottak, 
karhozatos sajat celjukra felhasznâltak s felole
tek zsamok hatalmat bitoroltak. Nagyok voltak a 
forradalom âldozatai, melyre a lakossâgot 
kenyszeritettek, most pedig bekessegre van sztik
seg, hogy a j6letet ujra meg lehessen teremteni, 
tehât egy ujabb forradalom pusztitasai senki.nek 
sem lehet az erdeke es nyugalomra van sztikseg. 
Ismet mondom tehat szekelyek, tekintsetek ellen
segeteknek azokat, akik alhireket terjesztenek az
zal forradalmat elesztven nyugodalmatokat ha
borgatni akarjak, azok titeket csak amitanak, 
amit hirdetnek nem val6sâg, fogjâtok el 61cet, ti 
magatok, szolgaltassatok melt6 btintetes vegett 
az elbljar6sag kezebe". KOVACS kapitany nyi
latkozata egyuttal sajat politikai allasfoglalasat is 
ttikrozi, erzelmeit a magyar nep szabadsagharca
val szemben, lojalitasat es szolgalelkuseget a 
csaszari haz iranyaba. Ezek utan meg inkâbb ert
hetove valik, hogy rniert eppen ora biztak a forra
dalom utâni nehez idoszak iranyitasat Haromsze
ken. 

Egy esetleges ujabb forradalomnak meg 
a gondolata is felelemmel toltotte el a hatalom 
kepviseloit, es hogy a legkisebb lehetoseget is ki
zarjak annak, hogy nagyobb csoportosulasok ke
letkezhessenek, 1850. marcius 27.-i rendelkezes 
alapjan megtiltjak a falugyffiesek engedely nel
ktili tartasat, majus 9-en arr61 tud6sitjak a nepet, 
hogy mindenfele osszejovetel ezek koze ertendo, 
a bucsujaras is az ostromallapot megsztinteteseig 
tilos. 

Ezutân a sok megszorit6 intezkedes utan 
nem csoda, ha a mult teljes eltărlese, elfeledtete
se volt a szandek. Mindent, arni a forradalomra 
emlekeztetett, tildozrek, es ilyenforman az embe
rek maganeletebe is beleavatkoztak, nevetseges
nek tuna inrezkedeseik pedig meg a lakossâg vi
seleteben, szokasaiban is a multat velte felidezni. 
1850. okt6ber 8-an KOVACS kapitâny ellenorzo 
korutja alkalmaval azt tapasztalta, hogy Harom
szek majdnem minden falujaban az emberek ka-



·anale "forradalmi belese" hăromszfnu szalag
esztilt. E!rendelte, hogy mindenki az ilyen-

- belest azonnal lebontsa, es a bir6nak beszol
tassa, ellenkezo esetben a vetkeseket 3 forint

- biintettek meg. November 19-en FODERL fo
dnagy kezjegyevel ellâtott hason16 szellemii · 

rendeletben ez âll: "eszrevetetett, hogy a nep ko
zfitt sokan meg ma is hâromszinti kokărdâkat es 
rebellis egyenruhâkat hordoznak, mely egy de-

onstrâci6ra mutat, hirdessek ki, hogy mindazon 
egyenek, akik a fenn irt lâzzaszt6 darabokat hor
dozni mereszelik haditorvenyszek elebe fognak 
ideztetni". Azt is rossz neven vettek a hatalom 
emberei, hogy a koznep a hajdani tiszteket to-

âbbra is a forradalmi evekben hasznâlt rangjuk 
szerint nevezte. 1850. december 11.-i korrende
letben azzal fenyegettek az ilyen magatartâsu 
szemelyeket, hogy a forradalom visszaidezese
nek blinevel vâdoljâk meg Oket Felsobb rendelet 
szerint arra utasitottâk a volt huszâr- es gyalog 
ezredekben szolgâl6 katonâkat, hogy a nevtikkel 

es csalâdi szâmukkal ellătott fekete kaputăblâkat 
azonnal tâvolitsâk el. 

A lakossâgnâl elrejtve leva ktili:infele 
fegyverek meginkâbb nyugtalanitottâk az on
kenyuralom megszemelyesitoit. KOV Acs kapi
tâny 1849. novembereben a lakossâg tudomâsăra 
hozza: "meg van hagyva, hogy minden âlladalmi 
portekâk ide beadassanak, de sajnos kell monda
nom, hogy a tObbsegnel meg sok fegyver, sok te
ii oltOnyok vannak, ezek azonnal beadassanak". 
1850. âprilis 9-en a kertileti biztossâg rosszallâ
sânak ad hangot az eldugott fegyverek miatt. 
Meg utoljăra felsz6litjâk a nepet, hogy 15 nap 
alatt mindenki fegyveret es az egyeb hadiszere
ket beszolgâltassa, akinel pedig mâjus elseje utân 
fegyvert talâlnak, haditorvenyszek ele âllitjâk -
hangzott a fenyegetes. Fegyvert csak azok tart
hattak, akik erre engedellyel rendelkeztek, ilye" 
nek f6kent a vadâsz mesterek voltak. Kezdi alk
ertiletben peldâul SZACSV AI Jânost neveztek ki 
erre a tisztsegre. 

Hăromszek teleptileseire a kollektiv bii
nosseg elve alapjân kozos btinteteseket r6ttak ki a 
szabadsâgharcban val6 reszveteltikert, hiitlenseg 
cimen 11 . A bikkfalvi faluki:izosseget 600 forintra, 

Illyefalvât 500-ra birsâgoltâk a rossz szellem es a 
rablott portekâk elrejtese miatt; Kilyenieket, 
Kori:ispatakiakat, Kâlnokiakat 50 forintra; Mâl
nâst fegyver es forradalmi zâszl6k elrejteseert 25 
forintra; A.rkost BIRO Sândor lâzit6 beszedeinek 
terjeszteseert 100 forintra, Gid6falvât szinten 100 
forintra mert rossz erzelmiiek, es BEM visszaji:i
vetelet vărjâk, âllitottâk r6luk; Zalânt, Szemerjât, 
Mik6ujfalut 100-100 forint hadisarc megfizetese
re kenyszerittettek; a Bodokiakat pedig rossz 
szellemtik miatt 150 forinttal sujtottâk, azzal a 
meghagyâssal, hogy ha a helysegek a fegyvereket 
es egyeb tărgyakat ki nem szolgâltatjâk, 15 nap 
mU!va a btintetest megismetlik, minden egyenert 
a kozi:isseg tartozik felelosseggel hangoztatott elv 
ervenyesitese ertelmeben. 

Az oktatâs, az iskolâk âtszervezese, az uj 
rezsim nemetesito t0rekveseinek elsorendii esz

kozekent szolgălt. A szabadsâgharc elfojtâsa 

utân nemsokâra, 1849. november 17-en KO
V Acs kapitâny intezkedik a falusi elemi iskolâk 

megnyitâsa felfil . Az alkeriileti biztosok. figyel
mebe ajânlja, hogy "az oskolâk tanit6ira ktili:inO
sen figyelmesek legyenek, hogyha az utols6 for
radalomban kicsapong6lag szerepeltek, ellen
orizni es becstiletes szemelyekkel kitiilteni". A 
normâlis iskola Sepsiszentgyi:irgyi:in 1850. sz.qr 
tember 23-ân nyilt meg, mely alkalomrnal a helyi 
vezet6k remenyiiket fejeztek ki, hogy a nemetiil 
es magyarul foly6 oktatâst nagy szâmban fogjăk 
lâtogatni a tanul6k. A becsi kormâny politikajâ
ban nemcsak a megtorlâs es fenyegetes ervenye
stilt, ritkâbban ugyan, de jutalmazâssal, dicseret
tel is eltek. fgy volt ez Szentlelek falu eseteben 
is, aho! a nemet nyelv ti:ikeletesitese erdekeben 
nemet tanit6t alkalmaztak, meg mielott Kez.di
vâsărhelyen megnyilt volna a norrnâlis iskola 
Băr6 VOLGEMU1H, Erdely polgâri es katonaî 
kormânyz6ja 1850. november 1-en meltânyo 
a szentlelekiek cselekedetet, pozitiv pelclaUnl 
nepszeriisitette ezt Erdelyszerte. A rendszer bele
ges felelmet a nepek szabadsâgharcâval szemben 
talan legszemleletesebben az az eset bizonyitja, 
amelyik a kezdimârkosfalvi iskolâban tortent az 
50-es evek elejen, ahovâ KOV A.cs kapitâny cl
lenorzo korutja sorân betevedt, es ahol a gyere· 
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kek a bibliâb6l foleltek. A7 egyik tanul6 a zsi
d6kr61 leven sz6, megem..litette, hogy a szabadsâ
gukert harcoltak. Minthogy pedig ilyen rebellis 
kifejezest tankonyvben nem lehetett elturni, KO
V Acs kapitany az illeto konyv hasznălatat azon
nal betiltatta 12. 

A tanulmănyban felhozott nehăny konk
ret eset bizonyitja a csăszărsăg azon erofeszitese
it - helyi kepviseloiken keresztiil a birodalom e 
szelso tartomănyăban - hogy a forradalom utani 
politikai helyzetet stabilizălja , amelynek legfon
tosabb celja egy ujabb katonai konfliktus csirăi
nak ·a kioltăsa volt, az embereket pedig arra 
kenyszeriteni, hogy a kozponti hatalom kivănal
mainak megfelel6en alăzatossăggal es huseggel 
szolgăljăk a csăszărt. 
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Anii represiunii în 
Trei Scaune (1849-1852) 
(Rezumat) 

Anii de după înnăbuşirea revolutiei din 
1848-49 se pot considera perioada represiunilor. 
To{i cei care aveau vreo legătură cu evenimentele 
revolutionare, au fost persecuta{i, întemni{a{i, iar 
unii participan{i au fost executati. 

În Trei Scaune, unde împotrivirea popu
la{iei era deosebit de aprinsă, şi represiunile au 
fost pe măsură . Deseori s-a aplicat principiul cul
pabilită{ii colective, s-au aplicat amende şi alte 
pedepse împotriva comunită{ilor săteşti . 
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A fost interzisă fo losirea însemnelor şi_ 
uniformei revolu\ iou:iJ<: . şi s-a pedqbi t pana 
discutarea evenimentelor petrecute în timpul re
volu{iei - puterea centrală a vrut să curme ori 
tentativă de izbucnire a mwi noi mişcări re cr 
lu{ionare. 

The Years of Repression in 
Haromszek (1849-1852) 
(Abstract) 

The years following the war for libera
tion can be considered the years of repression. 
Everyone who had something to do with the 
events was persecuted, starting from emprison
ment up to execution. 

In Hăromszek, where the resistence of 
the population was outstandingly great, the 
dimension of the repression was accordingly 
powerful. 

In the case of villages, the repression was 
performed under the slogan of "collective guilt", 
very severe measures - such as payments and 
others - were imoposed upon the whole people. 
The use of the revolutionary uniforms and sym
bols was forbidden, and people were not allowed 
to talk about the events of the past as well. This 
was the way the central authorities tried to avoid 
the outburst of a new revolution. 




