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(A közlésrõl)
A közölt 11 orosz nyelvû, német meg-
jegyzésekkel ellátott irat 1849-ben, egy hó-
nappal az utolsó helyi harci események
után született, a megszálló cári csapatok
Kézdivásárhely melletti táborában. Több-
nyire a csapatok ellátásával kapcsolatos
részletekre világítanak rá, de van köztük ki-
mutatás, amely a pontos legénységi állo-
mányt is megadja ennek kapcsán. Akadnak
továbbá a berendezkedõ osztrák hatóságok
segítségkérésére adott válaszok, amelyek
augusztus második felében még lakossági
engedetlenségre utalnak, illetve arra, hogy
a hatóságok még nem látják biztosnak a
helyzetüket. A levéltári anyagot ALBERT
Ernõ találta meg és elõszavazta, a fordítás
BOÉR Laura munkája.

*
A Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár iratai

között a közlõ számos olyan okmányt talált, ame-
lyek az 1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharc háromszéki és csíki eseményeire, illetve az
orosz–osztrák csapatok gyõzelmét követõ idõszak-
ra vonatkoznak. Ez alkalommal tizenegy olyan,
orosz tisztek által írt átiratot mutat be, amelyeket
1849. augusztus 26. – szeptember 4. között intéz-
tek, többnyire a Kézdivásárhelyen székelõ császári
biztosnak, vargyasi DANIEL Imrének. Közreadá-
sukat azért tartottuk fontosnak, mert olyan adatokat
tartalmaznak, amelyek korábban ismeretlenek
voltak. Közülük különösen kiemelkedik a 6. számú
levél, amelybõl kiderül, hogy Uzonban és Sepsi-
szentgyörgyön jóval az orosz–osztrák csapatok be-
vonulása után, augusztus második felében a la-

kosság még engedetlenséget tanúsít, ezért az új ha-
tóság az orosz csapatok beavatkozását kéri a két
helység megfélemlítésére. (NYEPOKOJCSIC-
KIJtõl tudjuk, hogy WOHLGEMUTH báró, az
Erdély pacifikálásával megbízott osztrák tábor-
szernagy még augusztus 31-én sem látta biztosí-
tottnak a nyugalmat, és feltétlenül egyetértett azzal,
hogy a cári erõk egy része még maradjon.)

Az elõzmények eléggé ismertek, ezért csak
adatolás nélkül, röviden vázoljuk. A magyar sza-
badságharc leverése végett Ausztria segítségére
sietõ orosz csapatok 1849. június 23-án lépték át
Kökösnél–Uzonnál a Székelyföld határát. A július
eleji, illetve végi rövid megszakítást leszámítva,
amikor a Csíkból ellentámadó magyar erõk, illetve
BEM altábornagy csapatai visszaszorították õket, az
oroszok egészen november 10-ig a Székelyföldön
tartózkodtak. A végjátékot, mint már utaltunk rá,
legrészletesebben NYEPOKOJCSICKIJ ismerteti.
Háromszék és Alcsík térségében GÁL Sándor és a
Moldvából visszatérõ TUZSON János vette fel a
harcot utoljára az intervenciós csapatokkal, vissza-
vonulóban a Bükszád–Tusnád, illetve Kászon-
újfalu–Kozmás vonalon, július 31. és augusztus 3.
között. Az orosz–osztrák erõket ez alkalommal
Eduard CLAM-GALLAS gróf, császári királyi al-
tábornagy vezényelte (az Olt völgyén csak osztrák
erõk nyomultak elõre).

Az orosz–osztrák csapatok 1849. augusz-
tus 3-án Kozmásnál találkoztak, s a Csekefalva
mellett újból állást foglaló székelyeket megtá-
madva, rövid harc után Csíkszereda felé indul-
hattak, ahová augusztus 4-én érkeztek.

Amint CLAM-GALLAS csapataival elõ-
renyomult, Háromszék megszálló katonák nélkül
maradt. Ezért az elõrelátó Alekszandr Nikolaje-
vics LÜDERS gyalogsági tábornok, az V. gyalo-
goshadtest parancsnoka azt az utasítást küldte a
román fejedelemségekben tartózkodó orosz csa-
patok parancsnokának, Pjotr Andrejevics DAN-
NENBERGnek, egy ideig az V. gyalogoshadtest
vezérkari fõnökének, késõbb a moldvai és ha-
vasalföldi orosz erõk parancsnokának, hogy
Moldvából az Ojtozi-szoroson át vonuljon Há-
romszékre. Ez az egység a Kárpátok vonulatához
közel tartózkodott BEM altábornagy moldvai had-
járatának befejezése és TUZSON János honvéd
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õrnagy visszavonulása után, majd az említett pa-
rancs végrehajtása céljából augusztus 4-én elõbb
Bereckbe érkezett, majd Kézdivásárhelyen és
Sepsiszentgyörgyön táborozott.

Megérkeznek MOLLER altábornagy csa-
patai is. A 14. gyaloghadosztály parancsnoka július
24-én a vilnai vadászezred két zászlóalját
Jászvásárból mozgósította. Egyik részük Román-
vásárba érkezett, a másik Bákó környékén táboro-
zott. Amikor arról értesítették, hogy a magyar
katonák visszavonultak Erdélybe, utasította USZT-
RUGOV orosz vezérõrnagyot, a 3. gyaloghadosz-
tály 2. dandárának parancsnokát, hogy kövesse a
székely sereget, de ne lépje át a Kárpátokat. Az itt
közölt levelekbõl tudhatjuk meg, hogy augusztus
közepén õk is Kézdivásárhely mellett táboroztak.
Maga MOLLER altábornagy is megérkezett a
Székelyföldre, és ideiglenesen átvette az itt állomá-
sozó orosz erõk parancsnokságát.

CLAM-GALLAS, várva LÜDERS to-
vábbi lépéseit, egy ideig még Csíkszeredában
tartózkodott, s ott hozzákezdett a csíkiak lefegy-
verzéséhez, ahogyan õk fogalmaztak, „a rend
helyreállításához”. Csíkszeredából augusztus 4-
én fordult a székek lakosaihoz. Figyelmeztette
õket, hogy tegyék le mindenhol a fegyvert, csa-
patait ne bántalmazzák, mert „porrá tétetni” kész
azon helységeket, amelybõl megtámadják õket,
majd Udvarhelyre vonult, ahol elsõ dolga szintén
a fegyverek begyûjtése volt.

Az orosz–osztrák csapatok Csíkban ma-
radt része Felcsík felé haladt. Ennek hírére a fal-
vak lakóinak jelentõs része az erdõkre menekült.
Az elõnyomuló cári és császári hadsereg már a
maga érdekében is arra törekedett, hogy a gyõz-
tes hatalom megbízottjait minél hamarabb ki-
nevezze, az állami hivatalokat gyorsan helyreál-
lítsa, ezáltal biztosítsa a katonaság élelmezését és
a rendeletek közlését és betartatását, lényegében
minden ügyek rendezését.

Visszatérve a mi esetünkre, Kézdivásár-
helyen a Háromszékre érkezõ császáriak DANIEL
Imrét már július közepén megbízták a császári biz-
tosi teendõkkel, és õ hozzá is kezdett a helyi hatósá-
gok megszervezéséhez. DANIEL Imre azok közé
tartozott, akik már a kezdetekkor a szabadságharc
ellen fordultak és a fegyverek letételére biztattak.

Vargyason HEYDTE szolgálatába állt, amikor az
osztrák õrnagy 1848 novemberében megszállta
Erdõvidéket, majd elmenekülve a császári, illetve a
bevonuló orosz seregek mellett lett biztos. Most,
szakaszokban történõ kivonásukig, elsõsorban az
oroszokra támaszkodhatott.

A bemutatásra kerülõ orosz nyelvû anya-
gok újabb adatokkal egészítik ki eddigi ismere-
teinket az orosz csapatok székelyföldi tartóz-
kodásáról. Az 1849. augusztus 26-án keltezett
levél (1.) bizonyság arra, hogy Csíkszereda mel-
lett ezekben a napokban Moldvából érkezett
orosz csapatok táboroztak. Élelmezésüket az
elõírásoknak megfelelõen a környékrõl biztosí-
tották. Problémájuk abban állt, hogy az abban az
évben amúgyis kevés termésbõl a nagyszámú
orosz katonaságot a Székelyföldön nem tudták a
kívánt módon élelemmel ellátni. A levél szerint
mindent hivatalosan és fizetés, illetve nyugták
kiállításával akartak beszerezni, de tudomásunk
van arról, hogy az orosz katonák érkezésükkor
több faluba berontottak, élelmet követeltek és ha
nem kaptak, erõszakkal elvették.

A vilnai vadászezred székelyföldi tartóz-
kodásáról kevés forrás tudósított. A második irat
(2.) megerõsíti ittlétüket. Egyben arra is adatul
szolgál, hogy Kézdivásárhely mellett szabad tá-
borban tartózkodtak, amelyre legtöbbször akkor
került sor, amikor a lakóházak már foglaltak vol-
tak. Mert arról is tudunk BALOGH Pál, a város
jegyzõje APOR József királybíróhoz írott leve-
lébõl, hogy egy-egy házba még 10-12 katonát is
elszállásoltak. Közismert volt, hogy már június
25-tõl orosz katonák járták a várost, akik a széke-
lyek Csíkból visszaérkezésekor Brassó felé vonul-
tak, majd augusztus elsõ napjaiban újból megje-
lentek. Nagyobb számú katona jelenlétérõl írnak
augusztus 4-én, 10-én, akik azután huzamosabb
ideig ott is maradtak. A Kanta lakóházaiba is orosz
katonákat szállásoltak el, sõt a Moldvából érke-
zõket is itt táboroztatták. Még szeptember 5-én is
arról írnak, hogy „néhány hetektõl” itt állomásoz-
nak a katonák, és kilátásba helyezték maradásukat
egészen 15-ig.

Bizonyára az említett alakulatokon kívül
táboroztak a város mellett a vilnai katonák. Áti-
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ratukat az osztrák biztos úrnak címezték, aki ezek-
ben a napokban, mint említettük, DANIEL Imre
volt és Kézdivásárhelyen székelt. Az átiratból
tudjuk meg, hogy a városi és környéki asszonyok
látogatták a tábort és éretlen gyümölcsöt meg
pálinkát árusítottak a katonáknak.

A harmadik iratot (3.) is az osztrák biztos
úrnak címezték és élelmiszer-igénylésrõl szól,
amelynek értékét nyugtákkal ismerik el az orosz
megbízottak. Az utóirat megerõsíti azon korábbi
rendeletet, amely szerint augusztus 29-tõl nem
fizetnek sehol készpénzzel, csak nyugtával.

A negyedik átirat az 5. kimutatás kísé-
rõlevele, amely a Csíkszeredában továbbra is ott
táborozó orosz katonákra is utal, kilétük pontos
megnevezése nélkül, tájékoztatva, hogy azokról
pontos adatokat nem tud adni, bõvebbet a litván
alakulat parancsnoka, ARTAMONOV nyújthat.

A következõ irat az említett kimutatás,
amely pontosan közli a katonák számát (5.). Eszerint
a városnak és a környékbeli falvak lakóinak más
katonai egységek mellett a vilnai vadászezred 1. és
2. zászlóalját, a 13. tüzérségi dandár 2. könnyû
ütegét, félszáz kozákot a 2. ezredbõl, vagyis 1829
fõt és 352 lovat kellett élelmezniük pontosan nem
megállapított idõn át, de mindenképpen több hétig.

Talán a legfontosabb a (6.) válaszirat. Eb-
bõl kiderül, hogy a lakosság augusztus végén
mind Uzonban, mind Sepsiszentgyörgyön vala-
milyen engedetlenséget tanúsított az újonnan ki-
nevezett hatóságokkal szemben. Sajnos, pontosan
nem írták meg, miben állt ez. Lehet, hogy a már
korábban többször elhangzott fegyverbeszolgál-
tatási parancsnak nem tettek eleget. Még inkább
meglepõ az, hogy az új vezetõk augusztus 21-én
katonai segítséget kértek az orosz parancsnok-
ságtól, mégpedig két zászlóaljat. Ekkor Uzon és
Sepsiszentgyörgy a Szotyorban lakó újonnan ki-
nevezett királybíró, NAGY András irányítása alá
tartozott, a teljes Háromszéket — mint már
említettük —, sõt Csíkot is DANIEL Imre csá-
szári-királyi kormánybiztos irányította. A választ
ezek szerint szintén DANIEL Imrének küldték,
mégpedig arról tájékoztatták kétszeri beadványá-
val kapcsolatban, hogy MOLLER orosz altábor-
nagy „az említett települések lakosainak megfé-
lemlítéséhez nem adja hozzájárulását”, ugyanis

„kinevezése csak arra vonatkozik, hogy békés
eszközökkel bírja engedelmességre a lakosságot”.

Arra is bizonyság az irat, hogy augusztus
21. és szeptember 3. között a korábban említett
orosz csapatok folyamatosan Kézdivásárhely
térségében tartózkodtak.

A 7–10. átirat az élelmezés biztosításáról,
készpénzzel való fizetésérõl vagy nyugták adá-
sáról szól, míg a 11. kozák katonák igénylésérõl
osztrák kapitánynak kíséret végett. Kevesebb
kozákot tudnak küldeni, mert már készülõdnek.
Valóban, NYEPOKOJCSICKIJtõl tudjuk, hogy
WOHLGEMUTH és LÜDERS augusztus végi
egyeztetése nyomán a dél-erdélyi cári erõkbõl
csak egy gyaloghadosztályt hagytak tüzérségével
és egy kozákezreddel Erdélyben (Csíkszeredát és
Kézdivásárhelyet a 15. gyaloghadosztály 2.
dandára szállta meg), a többi ide tartozó alakulat
szeptember 3–8. között távozott.

Az orosz nyelvû, cirill betûs iratok datá-
lása régi naptár szerinti, tehát 12 nappal korábbi
dátumot jelöl, kivétel, amikor mindkettõt megad-
ja, viszont a margóra vagy lapaljára, más kézzel
írt gót betûs német jegyzetek új naptár szerintiek.
A fejlécként, harmadik kézzel az iratokra írt 1849
s.sz. 6 irattári besorolás.

11..
RENDELET
A moldvai-erdélyi hadtest csapatai részére.
Csík-Szereda mellett 1849 augusztus 14-én

[26-án]
20. sz.

Az. 5. gyalogoshadtest parancsnoka LÜDERS
gyalogsági tábornok úr e hó 9-i [21-i] 798-as sz.
utasításában, elküldve a hadrakelt sereg fõparancsnoká-
nak 90-es sz. rendeletét elrendeli, hogy az általam
vezényelt különítmény csapatai Erdélyben minden ellát-
mányt az osztrák kormányzattól igényeljenek mivel
nincsenek nyomtatott igénylési ûrlapjaik a különbözõ
ellátmányi cikkekre és nyomtatott nyugtáik, a megadott
minta szerint kapottakra az igényléseket és a nyugtákat a
szokásos minta szerint állítsák ki; – élelmiszerkészletek
vásárlásához csak abban az esetben folyamodjanak, ha a
helyi osztrák parancsnokság nem képes kielégíteni a
csapatok szükségleteit, ezt a kiadást az osztrák kormány-
zat által megtérítendõ pénzként számolva el; Kihirdetve
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mindezt az általam vezényelt hadtest csapatainak Er-
délyben, elrendelem a következõk végrehajtását:

1. E hó 16-tól [28-tól] minden élelmiszer-ellát-
mányt, úgymint kenyér, dara, hús- és borporciók, só, az
emberek ételének elkészítéséhez szükséges fa és a lovak
takarmánya, osztrák határok között mindenütt a helyi
hatóságoktól igényeljenek és kapjanak meg, a hadrakelt
sereg fõparancsnokának mellékelt 90-es sz. rendelete
alapján és vezessék be a zsinóros könyvekbe a bevétel és
kiadás rovatokba a szokásos rend az Oroszországban
létezõ mérték és súly szerint, napjában egy emberre 3 font
kenyeret, 1 3/4 font kétszersültet, 2 5/12 font lisztet, 1/4
font darát, 1/2 font húst, 1 kupa vodkát, 5 1/3 zolotnyik
[régi orosz súlymérték, (a font 1/96-od része, kb. 4,25 g –
a ford. megj.] sót számítva, a lovaknak zabot és szénát
ugyancsak tételek szerint.

2. A kapott élelmiszercikkeket, beleértve a fát
is, vezessék be a bevétel és kiadás rovatokba, a csapa-
toknál meglévõ zsinóros könyvekbe, melyeket az
élelmiszerekrõl Moldva és Havasalföld fejedelemsé-
gekben is vezettek, elõzetesen zárják le ezekben a
könyvekben a Moldvai Fejedelemségbeli élelmiszer
elszámolásokat, valamint az Erdélybe való átlépéstõl e
hó 16-ig [28-ig] valókat, az igényléseket pedig minden
ellátmányi cikkre a szokásos minta szerint adják meg és
a nyugtákat is úgy állítsák ki.

3. A határ átlépése napjától készpénzre vá-
sárolt élelmiszerkészleteket a Moldvában jóváhagyott
árak szerint valamint a kenyeret is vezessék be a kiadás
rovatba az általam múlt július 29-én [aug. 10-én] 17-es
sz.-mal kiadott rendeletnek megfelelõ-en, a zabra és
szénára pedig aszerint az ár szerint, ahogyan azt az
osztrák hatóságoknak eddig is fizették az általunk be-
szerzett terményekért, vagyis 3 ezüst rubel az árpa cset-
vertyéért, 33 kopejka a széna púdjáért összegezve és
kimutatva a maradékot, mely maradék pénzeket je-
lentsék nekem.

4. A csapatok által az étel fõzésére és a kenyér
kisütésére átvett fát, amit nem fizettek ki a csapatok
Erdélyben való tartózkodásának napjától e hó 16-ig [28-
ig], vezessék be úgyszintén a bevétel és kiadás rovatok-
ba és adják ki a nyugtákat azoknak a személyeknek,
akiktõl kapták.

5. A bevételi rovatokban a 16. [28.] óta ter-
mészetben átvett ellátmányi cikkeknél jelöljék meg,
milyen helyen és kitõl kapták azokat, milyen igénylésre
és lajstrommal-e vagy külön nyugtával adták ki, milyen
számmal és hányadikán.

6. A bevételi rovatokba a hitelesség érde-
kében, hogy valóban átvették azokat az élelmiszerkész-
leteket, melyeket bevezetnek oda, hitelesíteni kell a
rangidõs parancsnok által minden egyes csapatrészben,
vagyis az ezredben, zászlóaljban, ütegben és a többiben.

7. Ezután minden, a valóságnak meg nem
felelõ ellátmányi cikk igénylése vagy bevezetése a be-
vétel rovatba, a kiadott nyugták vagy lajstromok
felelõssége a létezõ rendelet értelmében a parancsno-
koké, akik igényelni fogják és átveszik a rájuk bízott
csapatrészek ellátmányát.

Hitelesítve a moldvai-erdélyi hadtest parancs-
nokának, MOLLER altábornagynak aláírásával.

Az eredetivel megegyezik
Az ezred szállásmestere MANCSEVSZKIJ

fõhadnagy

22..
1849 140 8
140. sz.
K. Vásárhely, 1849 augusztus 29-én [németül

a margón, ford. megj.]

4179. sz.
1849. augusztus 17. [29.]
A Kézdi Vásárhely melletti táborban

A vilnai vadászezred parancsnokának [leirata]
Az osztrák biztos úrnak.

Legalázatosabban kérem méltóságodat, hogy
rendelkezzék, megparancsolva Kézdi Vásárhely hely-
ség lakosainak, hogy ne áruljanak éretlen zöld élel-
miszert, valamint tiltsa meg az asszonynépnek a tábor-
ba való bejárást és zöld, fogyasztásra alkalmatlan
élelmiszer és [? égetett] vodka árusítását, mert a gond-
jaimra bízott alacsonyabb rangú [katoná]k megbe-
tegednek ezektõl a termékektõl; és értesítsen engem a
bekövetkezõ rendelkezésrõl.

... ezredes (olvashatatlan aláírás)
A gyümölcseladást megtiltani.
Ne vigyenek pálinkát a táborba. [Németül,

ford. megj.]

33..
1849 139 6
4180. sz.
1849. augusztus 17. [29.]
A Vásárhely melletti táborban

A vilnai vadászezred parancsnokának [leirata]
Az osztrák biztos úrnak.

Hozzálátva a moldvai-erdélyi csapatoknak
kiadott 20-as sz. rendelet végrehajtásához, melynek
másolatát van szerencsém ezennel kegyelmes uramnak
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továbbítani, a legalázatosabban kérem ne mulassza el
idejében kiadni a rendelkezést mindazon élelmiszer-
cikkek elõkészítésére, melyeket az ezred nyugtája
ellenében természetben fognak átvenni; a rám bízott
szükségleteirõl ugyanazon 20-as sz. rendelet alapján
elõzetesen igénylést nyújtok be.

... ezredes (olvashatatlan aláírás)
Az ezred szállásmestere MANCSEVSZKIJ

fõhadnagy

A cs. orosz csapatok minden természetbeni és
egyéb szükségleteit e hó 29-tõl nyugta ellenében, ezt
megelõzõen fizetségért kell leszállítani. [Németül,
ford. megj.]

44..
4184. sz.
1849. augusztus 17. [29.]
A Kézdi-Vásárhely melletti táborban

Erdélyben

A vilnai vadászezred parancsnokának [leirata]
Az osztrák biztos úrnak

Az Ön ez év augusztus 17/29-i 112-es sz.
megkeresésére ezennel elküldöm Önnek, kegyelmes
uram, a kimutatást a gondjaimra bízott hadtest Kézdi-
Vásárhely mellett állomásozó embereinek és lovainak
számáról; van szerencsém értesíteni, hogy a Csík-Sze-
redában állomásozó csapatokról nincsenek ismere-
teim, mert az ott kvártélyozó csapatok másik hadtest-
hez tartoznak, amelyekrõl a litván vadászezred pa-
rancsnokától, ARTAMONOV ezredestõl szíveskedjék
érdeklõdni.

... ezredes (olvashatatlan aláírás)

55..
Kimutatás
A Kézdi-Vásárhely mellett állomásozó kato-

nai erõk számáról
1849. augusztus 17-én [29-én]

[A táblázatot technikai okokból átcsoportosít-
va tördeltük. Szerk. megj.]

A csapatok elnevezése

(1) A vilnai vadászezred 1. és 2. zászlóalja
(2) A 13. tüzérségi dandár 2. könnyû ütege
(3) Fél szotnya kozák a 2. ezredbõl
(4) Összesen

((11)) ((22)) ((33)) ((44))

TTiisszztteekk
Törzs[tiszt] 3 – – 3
Fõtiszt 31 3 1 35
Elsõ osztályú 6 – – 6
Altiszt 78 22 2 102

Zenészek 86 3 - 89
Közkatonák 1265 106 55 1426
Kisegítõk 102 26 – 128
Tisztiszolgák 36 3 1 40
Összesen 1607 163 59 1829

LLoovvaakk
Tüzérségiek – 109 – 109
Kozákoké – – 59 59
Emelõ [?] 100 15 – 115
Hátaslovak 21 3 2 26
Málhásak 29 2 2 33

Az ezred parancsnoka
... ezredes (olvashatatlan aláírás)
1829 ember, 352 ló [németül, utóbbi adat a

táblázat szélén is, a lovak összegzéseként, ford. megj.]

66..
1849 150 6
4188. sz.
1849. augusztus 18. [30.]
A Kézdi-Vásárhely melletti szálláson

A vilnai vadászezred parancsnokának [leirata]
Az osztrák biztos úrnak

Az Ön hozzám intézett 76-os sz. [leiratával]
kapcsolatban két zászlóalj kiküldésérõl Uzon faluba és
Sepsi-Szentgyörgyre, az ottani engedeten lakosok lesz-
erelésére [lecsendesítés vagy lefegyverzés, ford.
megj.], – én elmentem az elõterjesztéssel a moldvai-
erdélyi hadtest parancsnokához, MOLLER altábornagy
és lovag úrhoz másodszor, az ez év augusztus 9-i [21-i]
4015-ös sz. [leirattal kapcsolatban] Õexcellenciája ez
év augusztus 12-i [24-i] 3750-es sz. utasításában
tudomásomra hozta, hogy a fent említett települések
lakosainak megfélemlítésére nem adja hozzájárulását
fegyverek kiosztásához [=használatához? – ford.
megj.], mert kinevezése csak arra vonatkozik, hogy
békés eszközökkel bírja engedelmességre a lakosokat,
és e körülmény folytán Õexcellenciája DANENBERG
altábornagy belátására bízza a döntést; feltételezi, hogy
a hadtestparancsnok úr döntõ gyõzelmei után és az
összes ellenségnek Erdélybõl Magyarországra való
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kiûzése után, a nevezett lakosok csupán figyelmez-
tetésre is hajlanak majd az Ön által meghatározott
törvények követelései iránti engedelmességre; melyrõl
van szerencsém értesíteni Önt, kegyelmes uram.

... ezredes (olvashatatlan aláírás)

MOLLER tábornok úr nem rendelheti el Sepsi
Szt. györgyön és Uzonban a kért végrehajtást, hanem
erre vonatkozóan a DANENBERG tábornok úr uta-
sítását kérte, – melyet az ezredes úr pénteken közöl.
[Németül, ford. megj.]

77..
256. sz.
1849. augusztus 18. [30.]
A Kézdi-Vásárhely melletti táborban

A 13. tábori tüzérségi dandár 2. sz. könnyû
ütegének fõhadnagya DESPILLER (!) [leirata]

nagyságos biztos úrnak Kézdi-Vásárhely v.

Van szerencsém a legalázatosabban kérni
Nagyságodat, szíveskedjék a [lehetõ] legrövidebb idõn
belül értesíteni engem, mi okból nem tudja készpénz
nélkül kiszolgáltatni az élelmiszer készleteket nyugta
ellenében, a 13. tüzérségi dandár 2-es sz. könnyû üte-
gének parancsnoka, SZMELOVSZKIJ alezredes úr
igénylésére, a hadrakelt seregnek kiadott 90-es sz. ren-
delet alapján, hogy jelentsem Õnagyságának, az üteg
parancsnokának.

DE SPILLE fõhadnagy

88..
1849 172 6
4282. sz.
1849. augusztus 22. [szept. 3.]
A Kézdi-Vásárhely melletti táborban

Erdélyben

A vilnai vadászezred parancsnokának [leirata]
Az osztrák császári biztos úrnak

A moldvai-erdélyi hadtest parancsnoka,
MOLLER altábornagy augusztus 19-i [31-i] 3680-as
sz. [rendeletében] utasítani méltóztatik, hogy minden
ellátmányt az osztrák kormányzat szolgáltasson ki
nyugta ellenében e hó 16-tól [28-tól] és ne utaljanak ki
pénzt annak megvásárlására; Minthogy augusztus 16-
tól 21-ig [aug. 28-tól szept. 2-ig] mindezeket az
élelmiszereket készpénzért vásárolták meg, mert Önök
nem szolgáltatták ki nyugta ellenében, e cikkekre az

ezred pénzt tartott vissza – 60 pud húsért – pudjáért 90
kopejkát számítva 54 rubel, 60 veder bor – vedre 2
rubel 40 kopejka 144 rubel, só 11 pud 4 font 42 zolot-
nyik – pudja 32 kopejka 3 rubel 55 kopejka, zab 43
csetverty 6 cs[etverik] 2 20/30 gor[sok] – csetvertye 3
rubel 35 kopejka 146 rubel 69 kopejka, széna 540 pud
35 kopejkával pudjáért 189 rubel és szalma 1 pud 20
font pudjáért 10 kopejkáért 15 kopejka.

Összesen ötszázharminchét rubel harmincki-
lenc kopejka és fél, melyet a legalázatosabban kérek
visszatéríteni az augusztus 16-tól 21-ig [aug. 28-tól
szept. 2-ig] elhasználtak pótlására, vagy vissza fogjuk
tartani az átvett kenyér fizetésére esedékes összegbõl;
ezzel kapcsolatban várom az Ön értesítését, biztosítva
Önt, hogy mindezekért az élelmiszerekért nyugtát állí-
tunk ki Önnek, és megadjuk a 16-tól 21-ig [aug. 28-tól
szept. 2-ig] való igényléseket.

... ezredes (olvashatatlan aláírás)
Az ezred szállásmestere MANCSEVSZKIJ

fõhadnagy

99..
4282. sz.
1849. augusztus [2]2. [szept. 3.]
A Kézdi-Vásárhely melletti táborban

Erdélyben –

A vilnai vadászezred parancsnoka
Az osztrák császári biztos úrnak.

A tíznapi kétszersült-készlet pótlására, mely
nem elegendõ az alacsonyabb rangúak jelenlegi létszá-
ma mellett a legalázatosabban kérem Önt kegyelmes
úr, hogy a mellékelt igénylés alapján szolgáltassa ki a
következõ mennyiségû lisztet, és az abból való
kenyérsütésre ne mulassza el intézkedni 4 [tábori?]
sütöde kiutalásáról és az ehhez szükséges faedények
kiadásáról, úgymint: lapátok, teknõk [?] és dézsák vagy
vedrek vízhordásra, és kádak [?], mely edényeket és
[tábori?] sütödéket VOSZRFALOSNYEV altisztnek
adják át – ezeket, miután nem lesz már szükség rájuk,
vissza fogjuk szolgáltatni.

... ezredes (olvashatatlan aláírás)
Az ezred szállásmestere MANCSEVSZKIJ

fõhadnagy

1100..
Igénylés
4294. sz.
1849 augusztus 22. [szept. 3.]
A Kézdi-Vásárhely melletti táborban Erdélyben
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A vilnai vadászezred részérõl
Az osztrák császári biztosnak

Az 1., 2. és 3. zászlóalj alacsonyabb rangú
katonáinak jelenlegi létszáma miatt elhasználódott tíz-
napi kétszersült-készlet pótlására a következõ menny-
iségû lisztet szolgáltassák ki az ezrednek nyugta
ellenében – tizennyolc csetverty hat csetverik hét gorsok
tizennégy harmincad –

Ezredparancsnok ... ezredes (olvashatatlan
aláírás)

Az ezred szállásmestere MANCSEVSZKIJ
fõhadnagy

1111..
1849 184 6
Kézdi-Vásárhely
4322. sz.

A vilnai vadászezred parancsnoka 1848(!)
augusztus 23. [szept. 4.]

Az osztrák biztos Úrnak

Az Ön augusztus 22. / szeptember 1-jei (!) 168.
sz. megkeresésével kapcsolatban; – bár 8 kozákot kért az
osztrák kapitány kíséretére, – minthogy azonban küszöbön
áll az ezred hadba vonulása, és hamarosan útra kelnek a
kozákok is, miáltal a lovak is elcsigázódnak, 4-nél több
kozákot nem adhatok, akiket ezennel elküldve Önhöz,
kegyelmes úr, a legalázatosabban kérem, késlekedés nélkül
visszaküldeni õket Gelencérõl Kézdi-Vásárhelyre.

... ezredes, olvashatatlan aláírás
Az ezred hadsegéde, DULOV törzskapitány

Válaszolva az 1849. szept. 3-i 168-as sz. meg-
keresésre csak 4 kozákot tud rendelkezésre bocsátani,
és kéri ezeket Gelenczérõl visszaküldeni.

[Németül, ford. megj.]

(Ford.: BOÉR Laura)

(A családnevek majuszkulás kiemelését,
beleértve a közölt szöveget, kötetszerkesztési
szempontok indokolják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss
A fordítást a PRO RENOVANDA CUL-

TURA HUNGARIAE Alapítvány OSZTRÁK
–MAGYAR KÖZÖS MÚLT szakmai kollégiu-

ma támogatta („Határvidék 1762–1918” prog-
ram). Ezúton is köszönjük.

DDooccuummeennttee aallee ttrruuppeelloorr þþaarriissttee ddee
ooccuuppaaþþiiee ddiinn TTrreeii SSccaauunnee ((2266
aauugg.. –– 44 sseepptt.. 11884499))
(Despre publicare)

Cele 11 documente publicate dupã origi-
nalele în limba rusã, cu note în germanã, au fost
emise în 1849, cu o lunã dupã ultimele evenimente
militare locale, în tabãra de lângã Tg. Secuiesc a
trupelor de ocupaþie þariste. În general, aruncã lu-
minã asupra aprovizionãrii acestora, unul din do-
cumente trecând în evidenþã în legãturã cu aceasta
efectivele exacte, dar se gãsesc ºi rãspunsuri date
la cererea de ajutor a autoritãþilor austriece în for-
mare, fãcându-se referiri inclusiv la nesupunerea
populaþiei în a doua jumãtate a lui august ºi la fap-
tul cã autoritãþile nu se simt încã în siguranþã.

DDooccuummeennttss ooff tthhee TTzzaarriisstt TTrroouuppss
OOccccuuppyyiinngg TThhrreeee CChhaaiirrss
((2266tthh ooff AAuugguusstt–– 44tthh ooff
SSeepptteemmbbeerr 11884499))..
(About the publication)

The 11 published documents after the
originals in Russian language with German foot-
notes were issued on 1849, a month after the last
military local events, in the camp near Kéz-
divásárhely (Tg. Secuiesc) of the Tzarist troups.
It generally shows their system of supply, one of
the documents describing in connection with in
the exact forces, but there are also answers to the
requests of help of the austrian authorities in
becoming, and there are comments referring to
the non-submission of the population at the mid-
dle of August and to the fact that the authorities
still missed the feeling of security.
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