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(Ki vo nat)
Tor ja el sõ mo nog rá fu sa, ALTORJAI
CSOBOTH Já nos egy irat má so la tá tól in -
dít tat va – a szak iro da lom ban fel lel he tõ
ada tok és igen heterogén for rás anyag
alap  ján – a szer zõ össze fog lal ja mind azt,
amit a mai Tor ja köz ség (a haj da ni Altor-
ja, Feltorja, Karatna, Alvolál, Felvolál,
va la mint Fu tás fal va) te rü le tén 1848–
1849-ben meg szer ve zett nem zet õr csa pa -
tok ról és mû kö dé sük rõl ma tud ni le het. A
szer zõ meg pró bál ta ki de rí te ni, hi te les-e
az ALTORJAI CSOBOTH Já nos ál tal le -
má solt irat, és mi kép pen buk kan ha tott 
rá a má so ló (A. CSOBOTH Já nos mo no -
g rá  fi á ja nem ma radt fenn, vagy is me ret -
len he lyen lap pang).

*
Az 1848–1849-es for ra da lom és sza bad -

ság harc ide jén Er dély és Ma gyar or szág más 
te le pü lé se i hez ha son ló an Há rom szék és a ve le
szom szé dos Felsõ-Fehér vár me gyei te rü le tek 
fal va i ban és vá ro sa i ban is nem zet õr csa pa tok
szer ve zõd tek a köz tisz te let ben ál ló, köz meg be -
csü lés nek ör ven dõ la ko sok ból a te le pü lé sek
rend jé nek, a köz biz ton ság nak a fenn tar tá sá ra és
az új, for ra dal mi rend vé del mé re. A nem zet õrök
el len szol gál ta tás nél kül, meg ha tá ro zott idõ re, ön -
ként vál lal ták a szol gá la tot, ma guk vá lasz tot ták
ve ze tõ i ket, csa pa ta ik bel sõ rend jét, sza bá lya it
ma guk szab ták meg, és ma guk dön töt tek fegy -
ver ze tük rõl, fel sze re lé sük rõl, vi se len dõ öl tö ze -
tük rõl is. Az agyagfalvi székely nemzetgyûlés
1848. október. 17-én úgy határozott, hogy a
székely földi nemzetõrcsapatoknak ezen felül
legyen lobogójuk, tisztjeik magyarok legyenek,
vezény leti nyelvük pedig a magyar nyelv

legyen.1 (Az agyagfalvi gyûlés nyomán a Szé -
kely földbe beékelõdõ vagy azzal szomszédos
Felsõ-Fehér vármegyei és a barcasági magyar
falvak lakói a székely székek alá rendelték
magukat.2) (Nem tud juk, volt-e, kel lett-e le gyen
korábban zász la juk a nem zet õr csa pa tok nak.)

Az 1848–1849-es for ra da lom és sza bad -
ság harc ese mé nye it fel dol go zó monográfiák3 és
tanulmányok4 ar ra hív ják fel a fi gyel met, hogy a
nem zet õr csa pa tok Há rom szé ken igen fon tos sze -
re pet ját szot tak az ön vé del mi har cok ban köz vet -
le nül részt ve võ csa pa tok szer ve zett hát te re ként,
és ma guk is részt vet tek ezek ben a har cok ban.
(JÓKAI Mór, aki késõbb maga is beutazta Erdély
nagyrészét,5 korabeli naplójában a nemzetõrséget
a magyar forradalmi hadsereg részeként írta le:
„Ezenkívül volt a nemzetõrség, melynek leg -
hasz nál hatóbb osztályai közé lehet számítani a
debreceni vörös pántlikásokat, az aradi nemzet -
õröket, a szabolcsi lovasokat, a beregi önkéntes
csapatot, a borsodi nemzetõrséget, a szegedieket,
a szabadkaiakat és a Székelyföldön élõ minden
rangú s korú férfit.”6)

Há rom szé ken a nem zet õr ség és a pes ti
ma gyar kor mány nak köz vet le nül alá ren delt bár -
mi fé le had erõ si ke res szer ve zé sé nek két fon tos
fel té te le volt: a szé kely hu szá rok nak és gya lo -
gok nak – a ha tár õrka to nai ren dek nek – az 1764-
ben erõ szak kal lét re ho zott oszt rák tí pu sú ha tár õri
rendszer7 kö te lé ké bõl va ló sza ba du lá sa és a job -
bá  gyok földhözjuttatással va ló fel sza ba dí tá sa.
(Felsõ-Fehér vár me gyé ben ugyan ilyen fon tos
fel té tel volt a job bágy fel sza ba dí tás.) Ezt a két
fel té telt azon ban sem az 1848. má jus 29-én
össze ült er dé lyi – ko lozs vá ri – or szág gyû lés, sem
a jú li us 5-én meg nyílt pes ti or szág gyû lés nem  
te rem tet te meg, az er dé lyi or szág gyû lé sen ki dol -
go zott III. tör vény cikk pe dig ki mond ta, hogy a
leg kö ze leb bi or szág gyû lé sig „a fegy vert vi se lõ
(ef fek tív stand be li) szé kely ség mint nem zet õr
kö te les ka to nai ren des fe gye lem mel lett
katonáskodni,”4 az az a fenn ál ló rend szer ben, a
nagy sze be ni oszt rák ka to nai ve ze tés alatt szol-
gálni.8 Már pe dig a há rom szé ki ha tár õrök épp azt
kö ve tel ték a leg ha tá ro zot tab ban, hogy a ka to nai
szol gá la tot osszák meg test vé ri e sen a volt ka to -
na ren dek, a job bá gyok és a ne me sek közt.9 A ko -
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lozs vá ri or szág gyû lés jobbágyfelszabadító tör -
vény ja vas la ta nem tet te le he tõ vé, hogy a szé kely
örök ség nek nyil vá ní tott tel ken la kó job bá gyok és
zsel lé rek – Há rom szé ken az úr bé re sek zö me ilyen
tel ken la kott – tu laj do nuk ba ve gyék az ál ta luk
meg mû velt föl det, ezért õk ki ma rad tak a vé del mi
rend szer bõl. Nem zet õr nek nem vet ték fel õket, ne -
hogy ez ál tal föl det kö ve tel hes se nek, ön kén tes nek
nem áll tak, mert nem le het tek egy szer s mind job -
bá gyok és ka to nák is.10 (Az er dé lyi or szág gyû lés
– Szent há rom ság va sár nap ján, jú ni us 18-án kez -
dõ dõ ha tállyal – 1848. jú ni us 6-án fog lal ta tör -
vény be az úr bé ri ség és a ro bot el tör lé sét.11 A
törvényt a pesti országgyûlés is elfogadta.)

Há rom szé ken azon ban más ként járt a tör -
té ne lem órá ja, mint Ko lozs vá ron vagy Pes ten,
ami rész ben a nemességnek a job bágy ság tól és a
katonarendiektõl, a székelységnek a musz ka (cá ri
orosz) had se reg in vá zi ó já tól va ló, igen ko rán –
már 1848. már ci us 30-án – ki nyil vá ní tott fé le l-
mével is magyarázható.12

Az ese mé nyek so rát az in dí tot ta meg,
hogy a nem zet õr ség – elõ ke lõk bõl va ló – fel ál lí -
tá sát a meg vál tás mel let ti job bágy fel sza ba dí tás sal
együtt ik tat ta prog ram já ba Há rom szék 1848. áp ri -
lis 11–12-én, Sep si szent györ gyön tar tott köz gyû -
lé se, ame lyen úgy dön töt tek, hogy a ha tár õrök is
be lép het nek a nemzetõrségbe.14 Az utób bi dön tés
volt ta lán az el sõ olyan lé pés, amely elõ re   ve tí tet -
te a ha tár õr ség nek a General Comman dó tól va ló
el sza ka dá sát. A szer ve zés a szék vá ro sa i  ban azon -
nal meg in dult: pél dá ul a sep si szent györ gyi nem -
zet õr csa pat áp ri lis 24-re már felállíttatott.15

A há rom szé ki nem zet õrök vö rös zsi nó ros
csiz mát, vö rös zsi nó ros fe hér ha ris nyát, tér dig
érõ szür ke ze két és fe ke te ka la pot viseltek,16 rész -
ben ma guk gon dos kod tak ru ha ne mû jük rõl, láb -
be li jük rõl és fegy ver ze tük rõl, rész ben a köz sé gek
és a vá ro sok köz pén ze i bõl sze rel tet tek fel, és
ugyan ilyen mó don ju tot tak éle lem hez, rész ben
pe dig köz ada ko zás ból, épp úgy, mint Há rom szék
ön vé del mi har ca (1848. ok tó ber – 1849. ja nu ár)
ide jén a har co ló csa pa tok ál lo má nya. A me leg té -
li ru ha ne mû és a köt sze rek elõ ál lí tá sa el sõ sor ban
az ott hon ma radt asszo nyok ra és le á nyok ra há -
rult, ugyan úgy az élel me zés gond ja is. A
nemzetõrré vált volt székely huszár határõrök

többnyire lovon, szablyával, pisztollyal, rövid
puskával, a volt székely gyalog határõr gyalo-
gosok többnyire gyalog, karddal és szuronyos
vagy vadászpuskával, a volt úrbéresek többnyire
lándzsával voltak felfegyverezve.17

Az 1848. áp ri lis 25-i ese mé nyek fel te he -
tõ en meg gyor sí tot ták a nem zet õr ség szer ve zé sét.
A pa rancs nok ság er re a nap ra Uzonba gyü le kez -
tet te a ha tár õrö ket, ab ból a cél ból, hogy négy szá -
za dot ki in dít sa nak Szebenbe és Szász se bes re.
GÁL Dá ni el azon ban meg gyõz te a ka to ná kat,
hogy ta gad ják meg az en ge del mes sé get, és fog -
lal ják le azt az 1500 hi bát lan lõ fegy vert is, ame -
lyet a General Commando ja ví tás ürü gyé vel
Gyu la fe hér  vár ra akart elszállíttatni.18 Az Uzon-
ban össze gyûlt ha tár õrök ha za szé led tek, de ala -
ku la ta ik nem osz lot tak fel. Ezt bizonyítja az a
tény is, hogy BATTHYÁNY Lajos miniszterel-
nök 1848. május 19-én levélben sürgette a széke-
lyek kiindulását a szegedi táborba. 19

A há rom szé ki ha tár õrök a General Com-
mandótól va ló el sza ka dás kö vet ke zõ lé pé sét az
1848. má jus 30-án tar tott alsócsernátoni gyû lé -
sen tet ték meg, ahol a felsõháromszéki kül döt tek
– PÜNKÖSTI Ger gely szé kely hu szár had nagy
és több je len lé võ ne mes egyetértésével20 – úgy
dön töt tek, hogy el tör lik a ro bo tot, a volt ka to na -
ren di ek pe dig a job bá gyok kal és a ne me sek kel
együtt fog nak szol gál ni a he lyi had erõ ben, és
együtt in dul nak ki Ma gya ror szág ra is.21 (Eme dön-
tésnek az lehetett az elõzménye, hogy Alsócser -
nátonban 1848. április 30-án „szép példát
mutatának az beíratásba eddig katonaság terhe
alatti társaink, õket követék nemesek, nem neme-
sek százon felül, minden vallás, faj és rang
külömbség nélkül”. A nemzetõrség felállítására
kinevezett kilenc tagú bizottmányban ott találjuk
BENKÕ Lajos és FARKAS Pál nemest, DULLÓ
István lovaskatonát és két, minden valószínûség
szerint gyalogkatona-rendû férfiút, CSÍKI Dénest
és VÉGH Ábrahámot. 22)

A há rom szé ki har co ló csa pa tok le gény -
sé gét el sõ sor ban a gya lo gos és lo vas ha tár õrök,
de ne me sek és job bá gyok is al kot ták. A ha tár õr -
ség min tá já ra szer ve zett nemzetõrcsapatok23 ál lo -
má nyá ban pe dig ha tár õrö ket – le sze relt vagy
szol gá la ton kí vü li e ket is –, ne me se ket, írás tu dó -
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kat és úr bé re se ket (job bá gyo kat, zsel lé re ket) ta -
lá lunk. Az utób bi ak ve ze tõ sé ge túl nyo mó részt a
nyu gal ma zott ha tár õr tisz tek, al tisz tek és tisz te sek
kö zül ke rült ki. 

A forrásközlemények gyarapodása, a
téma kutatóinak eredményei és néhány általunk
fellelt forrásadat lehetõvé teszi számunkra mind -
annak összefoglalását, amit a mai Torját alkotó,
akkor még önálló falvakban és Futásfalván létre-
hozott nemzetõrcsapatokról tudni lehet. (Köz -
igaz gatásilag Futásfalva ma az Altorjából, Fel-
torjából, Karatnából, Al- és Felvolálból alakult
Torjához tartozik, ugyanúgy, mint az egykori
büdöshegyi Colonia Praediola.24)

Altorja, Feltorja és Futásfalva zömében
székely lovas és gyalogos határõrök, kisebbrészt
nemesek és provincialisták – többnyire jobbágyok
és zsellérek – lakta községek voltak Kézdiszék-
ben, Karatna, Al- és Felvolál pedig zömében job-
bágyok és zsellérek, kisebbrészt nemesek lakta
vármegyei falvak Felsõ-Fehér vármegyében. (A
Háromszék és Csíkszék közé beékelõdött Felsõ-
Fehér vármegye falvainak viszonyai azonban
õsidõk óta a székelyföldiekhez igazodtak.) Altorja
és Futásfalva úgyszólván színkatolikus telepü -
lések, római katolikus gyülekezetüket egy-egy
önálló plébánia szolgálta, az elõbbihez tartoztak
a feltorjai, karatnai, al- és felvoláli római kato-
likusok is. A felsorolt falvakban lakó csekély
számú görög katolikust az Altorja felszegén,
Csikafalván létesült görög katolikus plébánia
szolgálta. Feltorja, Karatna, Al- és Felvolál refor-
mátus lakossága a feltorjai és az alsókaratnai
egyházközségbe tömörült. 

Altorjainak ne vez ték az 1760-as és 1770-
es évek ben a 2. szé kely ha tár õr gya log ez red
egyik szá za dát: ezt az altorjaiakon kí vül az al só-
és felsõcsernátoni, az ikafalvi, az albisi és a má -
tis falvi gya log ha tár õrök bõl szervezték.25 A szá -
zad pa rancs nok ság az altorjai il le tõ sé gû szá zad -
pa rancs nok ok há zá ban, il let ve bé relt épü let ben
vagy más fa lu ban kap ha tott he lyet, mert a fõ had -
na gyi kvár tély ház, amely nek fel épí té sét év ti ze -
de ken át ter vez ték, so ha sem épült fel. (Az 1826-
ban szü le tett altorjai köz gyû lé si ha tá ro zat pél dá -
ul a Szentilona ne vû köz föld bel sõ fe lé nek al só
ré szén je löl te ki a fel épí ten dõ kvár tély ház he lyét.

Az 1830. szep tem ber 19-én tar tott altorjai köz -
gyû lés azon ban le szö ge zi a kö vet ke zõ ket:
„Altorja fõ Had na gyi kvár tély ház ré szé re a Szent
Ilo na bel sõ fe lé nek al só ré szén egy da rab hely ki -
je löl ve, mely re ad dig – al kal mat lan vol ta mi att –
nem épí tet tek s ez után sem fog nak építeni.”26 Az
épít ke zés fel te he tõ en azért ma radt el, mert a köz -
ség eme köz te rü let ét nagy esõ zé sek és hóolvadá-
sok ide jén a fö löt te lé võ hegy ol dal ból le zú du ló
víz gyak ran ve szé lyez tet te, hasz nál ha tó ré sze it
pe dig már az 1812. esz ten dõ óta a köz ség la kói
vet ték használatba,27 il let ve vet ték meg pén zen,
ár ve rés út ján: az így be folyt össze get a köz ség az
új temp lom épí té sé re fordította.28)

Alt or ján, Feltorján és Fu tás fal ván egy-
egy önál ló nem zet õr csa pat ala kult, míg Karatna,
Al- és Felvolál egyet len, kö zös nem zet õr csa pa tot
szer ve zett, ame lyet az egy sze rû ség ked vé ért
karatnainak neveztek és ne ve zünk.

Ál ta lá nos meg ál la pí tás ként el fo gad ha tó,
hogy a két kü lön bö zõ tör vény ha tó ság te le pü lé se -
i nek el té rõ tár sa dal mi vi szo nyai meg ha tá roz ták a
ben nük ha son ló kö rül mé nyek közt lét re jött nem -
zet õr csa pa tok össze té tel ét: ez a há rom szé kely
fa lu ban azo nos volt a töb bi há rom szé ki fa lu é val,
míg a szin te ki zá ró lag ne me sek és úr bé re sek lak -
ta Karatnán és a két Volálban a nem zet õr ség kez -
det ben csak ne me sek bõl to bor zó dott. Az em lí tett
nem zet õr csa pa tok igen ha son ló ese mé nyek és fo -
lya ma tok kö ze pet te te vé keny ked tek, te vé keny sé -
gük kö zött azon ban 1848 ta va szán erõ tel jes el té -
rést is ta pasz ta lunk.

A té ma ku ta tói ál tal és a vi szony lag cse -
kély szá mú for rás ból ál ta lunk össze gyûj tött ada -
tok idõ rend be ál lít va töb bet árul nak el a jó ter -
mést ígé rõ 1848-as29 és az 1849-es esz ten dõ
altorjai, feltorjai és karatnai ese mé nye i rõl, köz -
tük az altorjai, a feltorjai és a karatnai nem zet õr -
csa pat szer ve zé sé rõl, mû kö dé sé rõl, ve ze tõ i rõl,
tag ja i ról és azok lét szá má ról, mint gon dol nánk.
Egy elõ re nem mond hat juk el ugyan ezt a fu tás fal -
vi nem zet õr csa pat ról. A for rá so kat be tû- és írás -
jelhí ven idéz zük, és bemutatjuk az események
hátterét megvilágító fontosabb forrásokat is.

KÓ NYA Ist ván, az APOR csa lád altorjai
tiszt tar tó ja, 1848. má jus 2-án, Tor ján kelt le ve lé -
ben a kö vet ke zõk rõl szá mol be APOR Lázár30
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ud va ri ta ná csos nak, a bé csi Er dé lyi Kan cel lá ria
referendáriusának:31

– „Április 24. napjától fogva ... alig
tudunk egy igen csekély udvari dolgot a
cselédekkel el végeztetni; mert a Torján dühöngõ
katonaság agyon veréssel fenyegetik a jobbá-
gyokat, ha úrdolgára menni lássák.”

– „A katonák32 ha za ér kez vén min den ki a
fa lu já ba, a ne mes em ber jó szá ga i ra bélö völdöztek s
te le to rok kal ki a bál ták: Most gye re ki ne mes em -
ber! ezen vissza térített katonákkal személyesen
jelen volt az obester úr is, de annyi tekintettye se
volt mint egy káplárnak … Min den ne mes em ber -
nek éle te füg gõ be van Tor ján, mert sza ba don be szé -
lik, hogy ha vi szont poroncsolatott kap nak az el me -
ne tel re, min den ne mes em bert fel mé szá rol nak Tor -
ján, úgy men nek el. … KÖNCZEI Ist ván urat szin -
te ha lál ra ver ték az el sõ elmenetelkor.33”

– „Tor ján mind a két ren den lé võ ka to na -
ság az excelenciádtól aján dé ko zott azon ké pet,
mely a Temp lom ba volt té ve, le akar ják on nan
hány ni.”

– „A tor jai ka to na ság dü höng ve és fe nye -
ge té sek kel for ralt egy kör le ve let, mellyet egy
nehány bi zo nyos all tor jai követtjeiktõl el kül döt tek
m[é]l[tósá]gos bá ró APOR And rás és Jó zsef
urékhoz és más tor jai possessorokhoz, hogy ma gok
mind sze mé lye sen ír nák ne ve ket alá ja. A kör le vél -
nek fog la lat ja ez, az egész Bálványosi territorium-
rol er de je és me ze jé vel együtt ön kén te sen
mongyanak le.”34 Er rõl a per alatt lé võ te rü let rõl és
a ha son ló kép pen a per alatt lé võ Cserefarkról35 a
possessorok le is mond tak, jegy zi meg a le vél író.
(A ka to nák a bálványosi ka szá lók ra juh ko sa rat tet -
tek, a szé na fü vek re pe dig rá haj tot ták Altorja, Albis,
Fu tás fal va és Csernáton marháit.36) A Bálványosi
praedium ügyében az APOR család az 1860-as
években pert indított Altorja közönsége ellen.37)

– „A Nagy Telek38 ne vû – ta vasz ga bo ná -
val ve tett – dû lõt a ka to nák fel akar ják pré dál ni
és ma gok közt fel osz ta ni.”

– „Min den ka to na azt ki ált ja, most van
idõ, most kér jünk több szán tó föl det és ka szá ló he -
lyek el fog la lá sa is fo rog elméjekben.”

– „Excelenciádat pe dig egy rész a musz -
ká hoz át szök ni, más rész pe dig Tor ján lap pan ga -
ni hirelik.”

Bá ró APOR Rosália,39 Török Mihály
kapitány40 özvegye 1848. má jus 13-án, Tor ján kelt
le ve lé ben a kö vet ke zõ ket ír ja, ugyan csak APOR
Lázárnak:41

– „A katonaság sok törvénytelenségeket élt
– itt a Bál vá nyost a ka to na ság felcsapatta.”42

(APOR Rozália 1848. július 11–15-én APOR
Lázárnak írt levelében ismét említést tesz
Bálványosnak a katonák általi felprédálásáról.43)

– „Itt a ka to na ság úgy meg bo lon dult,
hogy azt hi szik, hogy az ne mes em ber jó szá gát
köztök mind el osszák és a mi van min den kö zös,
itt üt nek, ve re ked nek, azt mond ván, most se tör -
vény, sem tiszt, a job bá gyok is hú zód nak erõssen
a he ti szám adásától ön maguk huncfutságok
miatt is de a katonaság is izgatják.”44

– „Má jus 11-én a [Felsõ-Fehér vár me -
gyei] fõ bí ró45 Karatnán volt, a ne mes sé get egy be
gyûj töt te, a fegy vert fel vet ték, ta nul nak min den
nap.”

– „A tisztartó az allsó telek körül igazí-
tatván a sancokatt, oda küldöttek, hogy hiába ne
ásassa, mert úgyis ez régenten az övék volt, és õk
fel osztják.”

– „Haragusznak reád egy része itt a
katonaságnak hogy oda fel te, ide le a Détán
APOR Jósef adtátok el õköt. A ké pet is le akar -
ták vet ni az oltáról, de a pap azt monta, úgy men-
nyenek be a Temp lom ba erõ szak kal, hogy õ bé
zár ja a Temp lo mot és a fel sõbb ség pa ran cso lat ja
nél kül több szol gá la tot nem teszen”, te hát nem
mi sé zik, nem ke resz tel, nem es ket, nem te met,
stb. (A szó ban for gó ol tár kép fel te he tõ en Bécs -
ben ké szült. MIHÁLCZ Jó zsef plé bá nost, aki
1818. áp ri lis 10-én szü le tett Alt or ján, és 1841.
vagy 1842. au gusz tus 8-án – vagy 29-én – szen -
tel te tett pap pá, az altorjai ek lé zsia 1846. jú li us
23-án vá lasz tot ta pap já vá: a püs pök ál tal ki bo -
csá tott altorjai plé bá no si ki ne ve zé sén is ez a dá -
tum sze re pel. Altorjai hi va ta lát 1846. au gusz tus
31-én fog lal ta el: 1898-ban még szol gált, 1884-
tõl az is ko la szék el nö ke is õ volt.46 A for ra da lom
és sza bad ság harc hí ve, de ilyen ki éle zett hely zet -
ben is ké pes volt kü lön vá lasz ta ni az egy há zi
ügye ket a po li ti ka i ak tól, és meg óv ni temp lo ma
kegy tár gya it a po li ti kai in du la tok ger jesz tet te ve -
szé lyek tõl.) Egyébként az oltár is APOR Lázár
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közbenjárására és anyagi segítségével készült el
Bécsben 1836 után.47)

BODA Károly helyettes királybíró is
tudott az altorjai eseményekrõl, amint azt 1848.
május 17-én, az akkor még „köz csend és béke”
állapotában lévõ Fülébõl írt levele tanúsítja.48

Másnap LÁZÁR Dávid alkirálybíró említi Dál-
nokon kelt levelében a helybeli biztos tudósítását
a – nem tudni melyik – „torjai esetrõl” és arról,
hogy jónak látná „a két nemes ezredet felszóllít-
tatni, miszerint alattvalóikhoz is rendelkeznék, a
törvényt szemek elõtt tartani, az erõszakos
lépésektõl meg szûnni. Minden faluba a mi tet-
szik, azt a falu gyûlésébe elvégezni, s kik
valamely ténynek akarói, azoknak neveiket
jegyeztetnék a falu jegyzõ könyvébe, hogy
jövõbe azok számolhassanak, ne az ártatlanok, a
merész tényekrõl. El van terjesztve, hogy most a
szabad sajtó színe alatt szabad mindent tenni,
nincs törvény, a pálca büntetés törölve.”49

Felsõ-Fehér vármegye fõispánja, gróf
KÁLNOKI Dénes, 1848. május 20-án Mik-
lósvárról a következõket írta az erdélyi fõkor-
mányzónak:50

- „Méltóztassék annál fogva nagy
méltóságod a Brassóba le tett 1700 darab fegyver-
bõl (a honnat a mint halattik 800 a szászoknak ki
adatott) a még benn levõ 900-ból 500-zat ezen
újabban fel álított õrsereg51 számára rendelni és
aztat a karatnai õrség számára kért 150 darab
fegyverekkel edgyütt hová hamarább ki adatni
parancsolni.”

A Kolozsváron megjelenõ Honvéd címû
lapban 1848. május 22-én újságcikk jelent meg a
székelység legégetõbb sorskérdéseirõl.52

GAZDA József hadbiztos 1848. május
24-én Altorjáról a következõ sorokat küldte a
fõkirálybírónak:53

– „Jelentem alázatoson: hogy a minden
falukba személyi és vagyoni bátorság tekintetéért
felállítani parancsolt rendõrségrõli ren-
deleteknek, itten Allsó Torján legkisebb tel-
lyesedése sem lett. Temérdek népség gyûlt volt
ugyan öszve a célzott rendõrséget létre hozó ele-
gyes bizotmány elejibe gondolván: hogy azon
bizotmánytól olly dolgokat fognak felolvastatni
hallani, a mik az õk nagy várakozásokkal meg

fog egyezni. De a midõn tellyesleg megértették:
hogy most csak is rendõrség felállíttatása vagyon
tervezetbe, az aránt még a bizotmány elõtt csak
nem átallánoson úgy nyilatkoztak a katonai és
adózó rendeknek sok számú egyénjei: hogy
effélérõl még csak tudni sem akarnak. Csaku-
gyan méltóságos báró APOR József úrnak olly
indítványára, (hogy ezen célszerû intézetrõl nem
elegyessen fejérnépekbõl s gyermekekbõl is
nagyon öszvecsoportozott sokaságnak, hanem
egy nehány érettebb gondolkozású és a nép által
ki vállasztandó értelmesebb embereknek lehetne
és kellene tanácskozni) oda hajlottak vala: hogy
mint egy harminc vagy negyven személyt
kiválasztottanak a kik a célzott rendõrségrõl, a
módjait azután következõ napon úgy mint május
23[di]k napjának reggeli óráira öszve gyûlve
tanácskozzanak s határozzanak is. De a kitûzõtt
idõbe – kivált a katonai részrõl senki és senki
meg nem jelent – miszerént ezen törvényt, rendet
és csendességet nem szeretõ jellemérõl ország
szerte esméretes Torja falvába senki, fõképpen
pedig az eddigi kiváltságos rend, se személye se
vagyona aránt bátorságba nincsen, s talán nem is
léend, ha a tekintetes tisztség a hellybéli két ezre-
dek méltóságos kormányaival egyet értve, vala-
mi óhajtott modort fel nem találnak, melly által a
kívánt rendõrséget valamiképpen itten is létre
hozni lehessen – éspedig annál is inkább – mivel
itten még újabb-újabb erõszakos foglalások is
tervezetbe vagynak.” (A szomszédos Alsócserná-
tonban például már 1848. április 30-án
megkezdték a nemzetõrség felállítását, majd
május 16-án folytatták. Az utóbbi dátum csak
egy héttel korábbi az altorjai nemzetõrcsapat
felállítására tett próbálkozás idõpontjánál.54)

KÁLNOKI Dénes fõispán 1848. május
27-én újabb levelet írt a fõkormányzónak Mik-
lósvárról.55

– „Minekutánna meghagytam a tiszt-
ségnek, hogy a ne talán jelen nem létembe magát
elõadható zavargásokról a felséges királyi fõ kor-
mány széket azonnal közvetlen értesítse és ren-
delkezzék – siettem a belkerület némely helysé-
geibe fenyegetõ kitörésekrõl rendelkezni, mi
végre Karathnán, Bodolán, Niént és Márkus
helységeiben a nemzeti õrség fel állíttatott, és a
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nagy méltóságú fõ kormányzó úrnak a zavargások
hogyani állásáról jelentésemet bé küldve, a me-
gyei õrsereg számára (a Brassóba lerakott fegy-
verekbül melybõl a szászok a maguk szükségökre
már kaptak) 500 darabot rendeltetni, és a tisztség
által sürgetett rögtön törvényszéket megadatni
kértem. ... Ugy a jelen, naponta komolyabb színt
öltõ csendháborgatások a megyebeni maradáso-
mat igénylik.”

Má jus vé gén Felsõ-Fehér vár me gyé ben
elõbb a peselneki (1913 óta: Kézdikõvár), majd a
szá raz pa ta ki úr bé re sek lá zad tak fel. A lá za dást a
karatnai és a kan tai ne me si nem zet õr ség ver te le.56

(Vár ha tó is volt, hogy a ne me si nem zet õr csa pa tok
a rend és a köz biz ton ság vé del mé ben tu laj don kép -
pen a for ra da lom cél ja i val el len té tes, el nyo  mó
sze re pet is vál lal nak, bár a ne mes ség je len tõs ré -
sze nem el le nez te az úr bé ri ség meg vál tás mel let ti
meg szün te té sét, de azt a meg ho zan dó, ide vá gó
tör vé nyek alap ján és nem az úr bé re sek erõ sza kos
fel lé pé se nyo mán óhaj tot ta meg va ló sul va lát ni.)
(Jellemzõ, hogy Háromszéken az esetleges
parasztmozgalmak megfigyelésére és megfékezé-
sére már a Horea vezette 1784-es román paraszt-
felkelés idején is – a szokásosak mellé – még egy
õrállomást akartak szervezni Torja vagy Futásfal-
va tájékán,57 megtiltották a korcsmai csoportosulá-
sokat, a falvak õrizetét, az idegenek ellenõrzését
pedig megszigorították.58)

LÁZÁR Dávid 1848. június 2-án írt újabb
levelet Dálnokról a fõkirálybírónak.59

– „Alsó Torján a hétszámi szolgálat60

megszûnt, sõt azon veszélyes gondolat is kitört,
hogy 22 éves szolgálatú embert61 is B. APOR
Josef úr házából akaraton kívül egy keringõ62

kitett, hogy az apja az elõtt 22 évekkel ott lakott,
ha meg nem elõztetik katonai erõ használatával,
mibõl mások is példát vesznek, a vér folyni fog.”

KÓ NYA Ist ván 1848. jú ni us 8-án, Tor ján
kelt le ve lé ben új ból tu dó sít ja APOR Lá zárt a tor -
jai helyzetrõl:63

– „A pre fek tus úr jú ni us 2-án Tor já ra ér -
ke  zett. … Mind nyá jan nem zet õr ka to nák va -
gyunk erõl te tés bõl s fé le lem bõl, gya kor lat na -
pon ként foly, és a fel fu val ko dott ka to na ság a cse -
léd sé get annyi ra ijesz tet te, hogy még ka lá ká ba se
jön nek. … A ka to nák ha föl dünk be job bágy ekét

lát nak szántani,64 azt nagy fe nye ge té sek kel ker -
ge tik el. ... Az van divatba, hogy a legutolso
elvénült félszeg65 gyalog szeres ember66 is õrka-
tona, hogy lako joszága neki maradjon, és a
földes urak szántó és kaszáló helyeik felosztása
reménysé gével, hogy ha bé nem akarják venni
fenye kedve67 is bé állnak a sorba a gyakorlaton
még a konvenciós cselédek68 is.”69 (A tor jai job -
bá gyok áp ri lis má so dik fe lé ben még ro bo tol tak,
má jus vé gén azon ban már nem,70 és a ro bot tól
õket el til tó ka to  nák kal szem ben a tor jai ne mes -
ség, de még a fõ ne me si APOR csa lád is te he tet -
len nek bi zo nyult. Fel te he tõ, hogy a tor jai job bá -
gyok épp eb ben az idõ szak ban men tek tö me ge -
sen Kézdivásárhelyre is, hogy fel vé tes sék ma gu -
kat a nem zet õr ség be, de el uta sí tot ták õket. Emi -
att a ne mes ség el len for dul tak, mond ván: „Üs sük
agyon mind a ne mes embert.”71) A kézdivásárhe-
lyiek kiemelkedõen forradalmi és szabadsághar-
cos magatartása nyilván hatással volt a szomszé-
dos községek lakóira.

– „Bál vá nyos el van pré dál va.”
A 2. székely gyalogezred néhány száza-

dának katonái 1848. május 30–31-én Koslárd és
Mihálcfalva térségében tartózkodtak.72 Nem
tudjuk, torjaiak voltak-e köztük.

TELEKI József kormányzó 1848. június
3-án, a székely katonaságot két biztosa által Ma-
gyarországra kirendelõ BATTHYÁNY Lajos mi-
niszterelnökhöz intézett sorai ezen katonaság szé-
kelyföldi és erdélyi szerepét így világítják meg:73

– „Van szerencsém a tisztelt Gróf Minis-
teri Elnök Urat ezennel hivatalosan meg keresni
miszerént a székely katonákra nézve, mellyeknek
ki mozdítására a királyi fõ kormányszék állásánál
fogva egy átaljában bé folyást nem vehet, de a
melynek egy része külömben is a belsõ csend fen-
tartására lakhellyébõl ki mozdítva, és az ország
külömbözõ részein el helyheztetve van, a másik
része pedig a Moldovába mutatkozó, és ezen
nagy fejedelemség igen számos oláh lakossaira is
bé folyható mozgalmak tekéntetébõl a külsõ és
belsõ bátorságnak nem csak ezen nagy fejedelem-
ségnek, hanem Magyar országon, sõt az öszves
Osztrák Császárságbani veszéllyeztetése nélkül
nem könnyen mozdíthatók ki, még most
szándékától el állani, a polgári rendbõl akár a
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székely földön, akár más helyeken a Magyar hon
oltalmára önkényt vállalkozva nézve pedig, kik
eránt a királyi kormányszék egész készségét
ajánlya mindeneket ezzel egyet értõleg intézni, s
egy szersmind az említett magokat ajánlkozo
önkénteseknek, katona öltönnyel, zsoldal,
fegyverrel és tisztekkel leendõ elláttatásáról,
kebli kitörések ki kerülése végett maga útján
annál is inkább gondoskodni sziveskedjék, mivel
Erdély e részben mindenek tellyes szükében
vagyon.”

APOR Kár oly 1848. jú ni us 12-én, Ko -
lozs vá ron kelt, any já nak írt le ve lé ben azt la tol -
gat ja, hogy „be áll jon-e az ön kén te sek so rá ba
köz le gény nek a hor vá tok ellen”74

Erdély kormányzója 1848. június 15-én
kelt levelében az önkéntesek toborzására hadfo-
gadó helynek jelölte ki Kézdivásárhely városát
is.75

Egy 1848. jú li us 3-án, Tor ján kelt le vél
újabb ada lé kok kal szolgál:76

– „A ka to nák gyû lö lik a ne mes em bert itt
lé tünk na gyobb ve szély ben van, mint bár hol az
olá hok közt.”

– „A ka to na ság hoz felszollitás jött, hogy
men je nek, azt fe lel ték hogy elõl mennyen a ne -
mes és utánna a pa raszt, õk kí sé rik és korbát-
solják. … Lám, a ditsõ Unio mit ho zott.”

VAY Mik lós ki rá lyi biz tos 1848. jú li us
13-án el ren del te a há rom szé ki nem zet õrök össze -
írá sát a fõ ki rály bí ró ál tal el nö költ bi zott mány irá -
nyí tá sá val, ami nem ment a leg si máb ban, mert a
nem zet õr sé get so kan a ha tár õri szol gá lat meg -
hosszab bí tá sá nak és ki ter jesz té sé nek tekintet-
ték.77 Minden valószínûség szerint ezen rendelet
nyomán írtak össze augusztus 5-én Alt or ján 66,
Feltorján 30, Fu tás fal ván 14 nem zet õrt:78 a ha tár -
õrök nem es tek az össze írás ha tá lya alá.79

Bá ró APOR Rosália – aki re a ha tár õr ka -
to nák ha ra gud tak, mert sze rin tük APOR Jó zsef
„el ad ta” õket a Di é tán – 1848. au gusz tus 20-án,
Tor ján kelt le ve lé ben a kö vet ke zõ ket ír ta APOR
Lázárnak:80

– „In nen a szé kely hu szá rok is el me -
nének. … Az el vitt gya lo gok kö zül 100 el szök -
tek, … meg van nak fog va.”

– „Tor ján bi zott mány ala kult.”

– „Fejer pus ká sok, az az job bá gyok.”
A 2. székely határõr gyalogezred egy

zászlóalja 1848. július 23-án Kolozsvárott, július
30-án már Nagyváradon volt, a székely határõr
huszárezred egyik – Hidvégrõl 1848. július 23-án
indult – osztálya pedig augusztus 8-án érkezett
Pestre.81

Erdélyben 1848. augusztus 30-án már
több helyen felütötte a fejét a kolera.82

A 2. szeptember 30-án már a Dunántúlon
állomásozott.83 Móga János altábornagy 1848.
október 15-én, Pandorfban kelt levelével télire
hazaengedett két székely határõrt, a többieknek
pedig tudomására hozta az országgyûlés azon
szándékát, „mely szerént a székely határõrvidéki
népnek eddig is terhes kötelességeit a katonásko-
dásra nézve vállakról levétetvén, az ország egyéb
lakosai között egyenlõen leszen elosztandó.”84

1848. szeptember 22-én a miniszterelnök
teljhatalmú toborzási és újoncozási kormánybiz-
tossá nevezte ki DEMETER József sepsiszent-
györgyi és BERDE Mojzes háromszéki ország-
gyûlési követet.85

A székely tábor 1848 október–novem-
berében folytatott küküllõmenti harcaiban részt
vevõ háromszékiek között említik Pécsi egykori
vörös csákós huszár fõhadnagyot, aki már a francia
háborúk idején érdemjelet nyert.86 Õ talán azonos
az 1811-ben említett altorjai PÉCSI obreslajdnant-
tal.87 (Alsócsernátoni BERNÁLD Elek altorjai bir-
tokos szintén részt vett úgy a küküllõmenti harcok-
ban, mint Háromszék önvédelmében.88)

A székely határõrség legégetõbb kérdése,
amely a kolozsvári és a pesti országgyûlésen nem
oldódott meg, Háromszéken 1848. október 30-án
végre megoldást nyert. Sepsiszentgyörgyön
kimondották, hogy kötelességeit és jogait illetõen
minden lakos egyenlõ, az addigi katonáskodási
rendszer érvényét veszti, minden lakos a polgári
kormányzat fennhatósága alá kerül, általános had-
kötelezettség lép érvénybe és – kivéve a szegõdött
szolgákat, a polgári tiszteket, a megyés papokat,
az iskolamestereket és a szék szolgálatában álló
egyéneket – minden 18–50 éves férfi köteles nem-
zetõrként szolgálni a haza és a szabadság ügyét.89

November másodikától a nemzetõrök heti három
napot gyakorlatoztak.90
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Az 1848. no vem ber 12-én Sep si szent -
györ gyön tar tott nép gyû lé sen PUCHNER meg -
adás ra szó lí tó fel hí vá sá ra Há rom szék és Bardóc-
szék ka to na sá ga és pol gár sá ga azt vá la szol ta,
hogy nem haj lan dó vissza tér ni a General Com-
mando igaz ga tá sa alá, to váb bá jó vá hagy ta a kö -
vet ke zõ határozatokat:91

– Fegy ve re i ket meg tart ják, és a vé de lem -
re hasz nál ják.

– To vább ra is sza va tol ják Há rom szék és
Bardócszék te rü le tén a ren det és a biz ton sá got,
szi go rú an be tart ják az or szág tör vé nye it.

– Az il le tõ szé kek te rü le té re ide gen ka to -
na sá got nem en ged nek be lép ni, mert az a köz rend
fel bom lá sá hoz ve zet ne, ha pe dig a fõ pa rancs nok -
ság a nép aka ra ta el le né re erõ sza kos be ha to lás -
hoz fo lya mod na, fegy ver rel fog nak vé de kez ni.

A há rom szé ki Hon vé del mi Bi zott mány
1848. no vem ber 15-én tar tott gyû lé sén „el ha tá -
roz ta tott, hogy egész Há rom szék nem zet õri láb ra
állíttassék”.

November 16-án Háromszék önvédelme,
GÁBOR Áron fellépése nyomán végleg elhatá-
roztatott, a végpontokra újabb – elsõsorban lán-
dzsás – csapatokat vezényeltek.92 A határozatot
november 28-án megerõsítették, az áruló BALÁZS
Emánuelt népítélet útján kivégezték.93

Az önvédelem feltételeinek biztosítása
helyi szinten az elnökbõl, jegyzõbõl, tagból és 2-
3 biztosból szervezett városi és falusi bizottmá-
nyok feladata volt. A 18 évnél fiatalabb és 50
évnél idõsebb férfiakból helyi õrséget, ún. bel-
szolgálatot szerveztek. Minderre azért volt szük-
ség, mert akkor már jelentõs számú határõr szol-
gált a távolabbi magyar seregekben, a nemzet-
õrök zöme pedig Háromszék végpontjain táboro-
zott.94

Miután HEYDTE november 25-én
lefegy ve rezte az erdõvidéki nemzetõrcsapatok
némelyikét, Sepsiszentgyörgyre és Hidvéghez
nagy számú kézdivásárhelyi puskás kíséretében
torjai és szentléleki lándzsás nemzetõrök
érkeztek. Utóbbiaknak is fontos szerep jutott a
november 29-én Hidvégnél támadó császári
csapatok visz szaverésében november 30-án.95 A
torjai és szentléleki lándzsások részt vettek a
HEYDTE ellen december 12-én a Felsõrá -

kos–Vargyas–Rika térségében indított és a
háromszékiek teljes gyõzelmével december 13-
án véget ért hadmûveletekben, amelyekben ki -
tûnt egy MIHÁLTZ nevû torjai nemzetõrtiszt,96

minden valószínûség szerint MIHÁLCZ Ferenc
hadnagy. Az árapataki táborból december 13-án
feleségének levelet író, abban a nem sokkal az -
elõtt otthonról kapott váltás-fehérnemût említõ
BORBÁNDI Ferenc õrpolgár feltehetõen szintén
altorjai volt.97

A há rom szé ki ön vé del mi har cok részt ve -
või kö zött 1848. de cem ber 18-án BENKÕ Dé nes
és PÜNKÖSTI Ger gely altorjai fõ had nagy ok,
va la mint két fu tás fal vi hon véd, CSEH Lász ló és
LUK ÁCS Kár oly ne vé vel találkozunk.98 (BEN-
KÕ Dé nes még 1852. ja nu ár 18-án is ara di sánc -
fog sá gát töltötte.99)

Az árapataki fegyvernyugvás megkötése,
1849. január 2-a után, egyes feljegyzések szerint
1849. január 4-én a háromszéki – köztük a torjai
és a futásfalvi – „szervezkedett nemzetõrök” a
további parancsokig hazatértek.100

Az erdélyiek, különösen a háromszékiek
számára az orosz betörés hamarosan már nem
csak közelebbi-távolabbi fenyegetésnek bizo -
nyult: 1849. január 31-én orosz csapatok özön-
löttek be Havasalföldrõl Erdélybe a Vöröstornyi-,
a Törcsvári- és a Tömösi-szoroson.101 (Az utóbbi
két szorost már 1704-ben, a II. RÁKÓCZI Fer-
enc vezette szabadságharc idején is háromszéki
kuruc csapatok tartották megszállva.102)

A székely nemzetõrök felszerelésének
költségeit egy 1849. március 7-én kelt kormány-
biztosi levél szerint már egyéb forrásokból is
fedezték. Idézzük:

– „A székelyek sok, igen sok pénzbe fog-
nak kerülni, egymillióról beszélgetnek. Én GÁL
ezredesnek elõlegezésre utalványozok a parajdi
sóhivatalból a székely honvéd gyalogság, lovas -
ság, nemzetõrség ruházatára, asszignálom Csík-
ban és Háromszékben a revindikált havasokból
befolyt pénzeket. ... Ezek zsinórra, készítésre,
csákóra elégségesek lesznek, condraposztójok
magok készítményök. Ilyet a magyar seregnek is
használhatunk, többet ér, mint az általam vásár-
lott mindenféle posztó, és olcsó, mi az itteni
iszonyatos költségeknél fõ dolog. ... Szatmárba a
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díjazáson kívül 10 ezer forintot kérnek. A széke-
lyek az Isten tudja, mennyit, ha kiadom, ami
követeltetik, úgy marad a pénztárba semmi,
pedig három-négy nap múlva gabonavásárlás is
eszközlendõ.”103

A 2. székely – vagy 15. határvéd gyalog -
ezred 1849. márciusának végén honvédezreddé
alakíttatott át.104

A székelyek 1849 márciusában már
neheztelték a katonai kormányt, amelyet GÁL
(Sándor) és FORRÓ ezredesek BEM nevében
vezettek be.105 Ennek ellenére egy 1849. április
10-én kelt kormánybiztosi levél szerint „Három-
szék, Csík-, Udvarhely- és Maros-székek
versenyezve emelkedtek fel a haza védelmére ...
jelesen Csík- és Háromszék, mely a határszéleket
is éjjel-nappal védelmezi.”106 A kormánybiztos
szerint „Katonásíttatnia kell a népnek a nemzetõri
intézmény által is, mert csak fegyveres nép lehet
erõs és így szabad. Ez okból 18–50 évesig az
újoncok közé besorozottakon kívül rögtön
nemzetõrségbe sorozandók. ... A nemzetõrség a
hadügyminisztérium által a nemzetõrségre
vonatkozó törvények alá rendeltetik, és annak
megtartására pontosan elköteleztetik.”107

KOSSUTH Lajos 1849. április 1-én
BEMet Erdélybõl Magyarországra akarta kiren-
delni, azzal a meghagyással, hogy székely
katonákat is hozzon magával, Erdély védelmére
pedig sáncoltassa el a borgói, vöröstornyi,
tömösi, törcsvári és ojtozi szorost.108

A férfiak távolléte fennakadást okozott a
földmûvesmunkákban, ami az éhínség veszélyét
idézte fel. 1849. április 11-én a kormánybiztos a
következõket írta:109

– „A gabonát összeírattam, mert itt ez
évben is, a jövõben pedig kétségtelenül éhség
leend az álladalom közbejövetele nélköl. A
legszebb, legjobb földek parlagon hevernek,
egyedül a Székely- és Szászföld van elvetve átol-
lában.”

A kormánybiztos 1849. április. 24-én
újabb levélben ecseteli a székelyföldi állapotokat.

– „A székely földérõl is küldök számot és
számvetést. Székelyföldet BEM túlterhelte, ott
bizonyos székekben az ingerültség nem csekély,
de a székely fukar. Megigértem nékiek ... hogy ...

egy évi adót elengedek ... azt úgysem tudtuk
volna behajtani baj nélköl; és megteszi hatását,
pedig olcsón, mert szép kevés lett volna a kive-
hetõ adó. ... Erdélybõl sok katona fog kijönni,
BEM ... csaknem az elaggott korig kiemelni ren-
delte a székelyeket. ... Most nagyobb áron kölle
árlejtés útján kiadnom a lovak tápszerét, de úgy,
hogy azzal mégis meg lehet elégülni. Azonban ...
lerendelem a moldovai gabonaszállítást, honnén
már hozattam Székelyföldre, meg akarván szün-
tetni aggodalmukat az éhségre nézve.”110

1849. június 24-én HASFORD csapatai
Brassó, LEINÉé Ojtoz felõl érkezve megszállták
Háromszéket, és lerombolták a kézdivásárhelyi
hadiüzemeket, majd június 29-én visszavonultak
Brassóba.111 HAMAR Lajos, Kézdiszék rendes
jegy zõje annakidején egyik gazdasági naplójá -
ban a következõkrõl számolt be:112 „1849be
junius 24-én a cs[ászári] k[irályi] muszka elegy
tábor miután Tömösön béjött, vévén az uttyát
Brassó felõl egyenesenn Uzonnak, onnan
S[epsi] sz[ent] györgyre, a honnan K[ézdi]vásár -
helyre érkezett ellenállás nélkül, 26-án, ottann
négy napokig tartozkodva 29-én azaz Sz[ent]
Péter és Pál napjánn vissza utazott, falunk
(Futásfalva) anyiba érez vén, hogy egy vágót,113

két portio szekér szénát, 4 köböl zabot, 80 kenye -
ret, egy véka fõzeléket, 5 font sót volt kénytelen
adni, s még egy ölfát is, ezeket bevivõ szekerek
közül négyet Brassóig hajtottak, csakis a
negyedik napon térhettek visz sza. Julius 6-ik és
7-ik napjainn az uzoni határonn és a
S[epsi]sz[ent]györgyin nagy ütkö zet tartatott a
muszkákkal GÁL Sándor ezredes vezérlete alatt,
mikoris a muszkák szétoszlatták táborunkat, s
azolta a muszka tábor S[epsi] sz[ent] györgy és
szotyori határokonn lógerez,114 13-án csász[ári]
katonákis hozzá csatlakoztak. A muszkák pedig
szakaszonként ki járván falukra a gabonát hajt-
sák, és dulják egymásután, a mi élelmekre szol-
gálhat aztot egymásután felseprik. Miután BEM
tábornok ur Csíkba bé érkezett s onnan ren-
dezvén a lehetõségig a székelyeket on nan lein-
dult s 18-án juliusnak 1849be K[ézdi] -
vásárhelyen a truppal keresztül utazott Sz[ent] -
györgy felé, az Olt mellett Csíkból lefelé megint
más trupp, s azután Eresztevénytõl el kezdve az
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Oltig liniát115 huztak, Julius 21-én a mint
mondták három zászló alj K[ézdi]vásárhely felé
vonult a székelyekbõl, az ojtozi vám felé indu-
landók, a mint hogy bé is mentek Molduvába, s
onnan az oroszokkal megütközvén gyõzedelmes
hírrel tértek vissza.”

Az Ojtoznál betört MOLLER cári altá -
bor nagy és DANIEL Imre császári biztos 1849.
augusztus 10-én megparancsolta, hogy a peselne-
ki és a kézdi járás116 nemzetõrcsapatok tagjai –
tehát a karatnaiak, az al- és feltorjaiak is – 24
órán belül szolgáltassák be minden fegyverüket
Kézdivásárhelyen: akinél a határidõ eltelte után
fegyvert találnak, fõbelövik, ha pedig egész falu
áll ellent a parancsnak, azt porrá teszik.117

A torjai nemzetõrcsapatokról és mûködé -
sük körülményeirõl egyelõre ennyit tudunk,
valamint azt, hogy a közös célok, harc és meg-
próbáltatások ellenére a rendi társadalomban
gyökerezõ ellentétek idõnként kiújultak. Egy
1849. november 11-én, Torján kelt levélben ezt
olvassuk:118

– „Hogy ha még öt nap bé ne jöjenek a
muszkák, a nemességet és a császári tiszteket
mind le ölték volna.”119

A fen ti ek ben csak a karatnai és az altor-
jai nem zet õr csa pat szer ve zé sé rõl, mû kö dé sé rõl
esik szó, a feltorjaiéról és a futásfalviéról nem.
Úgy vél jük azon ban, hogy a feltorjai és a futás-
falvi nem zet õr csa pat nagy já ból ugyan ab ban az
idõ szak ban, ugyan olyan kö rül mé nyek közt és
ugyan úgy ala kult meg, mint az altorjai. A feltor-
jai nem zet õr csa pat 1848. au gusz tus 5-én lét szám
te kin te té ben a szék át la gá nak kö zel fe lé vel a 33
kézdiszéki nem zet õr csa pat kö zött a hu szon egye -
dik he lyen, a fu tás fal vi a szék át la gá nak alig
több, mint ötöd ével a hu szon ki len ce di ken állt.120

Meg ala ku lá suk idõ pont ját és kö rül mé nye it, te vé -
keny sé gü ket, ve ze tõ ik és tag sá guk név so rát egy -
elõ re nem is mer jük.

Mint lát hat tuk, a karatnai ne me si nem zet -
õr csa pat 1848. má jus 11-én ala kult meg, tag jai
azon nal fegy ver be áll tak és na pon ta gya kor la toz -
tak, számukra Felsõ-Fehér vármegye fõispánja
1848. május 20-án és 27-én fegyvereket kért
Brassóból. A fegyvereket nem tudni, kiutalták-e,
s ha igen, megkapták-e a karatnai nemzetõrök. A

KÖNCZEI Gá bor ne mes ve zet te, va dász pus kák -
kal fel sze relt karatnai nem zet õr csa pat lét szá ma
1848. má jus 23-án még csak 50 fõ re rú  gott, de ál -
lo má nya ké sõbb – ta lán a job bá gyok be fo ga dá sa
nyo mán – már 100 fõ nyi volt.121 To váb bi mû kö -
dé sé rõl egy elõ re nin cse nek is me re te ink. (A
peselneki és szá raz pa ta ki job bágy lá za dás le ve ré -
sé ben szin tén részt ve võ, KO VÁCS Dá vid ve zet -
te 80 fõs kan tai ne me si nem zet õr ség szin tén va -
dász pus kák kal volt fel sze rel ve, a JAN KÓ And -
rás ne mes ve zet te, ugyan csak 80 fõs peselneki
fegy ver te len volt, a POTSA Far kas ne mes ve zet -
te 60 fõs szá raz pa ta ki tíz tag já nak volt fegy-
vere.122 Ta lán ez zel ma gya ráz ha tó, hogy a karat-
naival fel te he tõ en nagy já ból egyi de jû leg meg ala -
kult peselneki és szá raz pa ta ki ne me si nem zet õr -
ség csak a karatnai és a kan tai ne me si nem zet õr -
ség se gít sé gé vel tud ta le ver ni a job bá gyok lá zon -
gá sát.) Tud juk vi szont, hogy 1848. de cem ber 26-
án a kézdivásár helyi ta nács ko zá son ki dol goz ták
a há rom szé ki nép fel ke lés ter vét ar ra az eset re, ha
a csá szá ri vagy a cá ri csa pa tok be tör né nek a szék
te rü le té re. Ilyen eset ben a fel ke lés re al kal mas né -
pet – a 18. évet be töl tött, de 50 éves nél nem idõ -
sebb fér fi a kat, a front szol gá lat ra nem, de rö vi -
debb szol gá lat ra al kal mas rok kan ta kat és a nõ ket
– fal van ként egy ki je lölt hely re kel lett össze gyûj -
te ni, on nan pe dig a meg ha tá ro zott vé del mi posz -
tok ra ve zet ni. Ilyen vé del mi posz tot je löl tek ki a
Büdös hegyen, Karatna ha tá rá ban is.123 Fel te he tõ,
hogy a nép föl ke lõk egy ré sze épp a karatnai nem -
zet õrök kö zül va ló volt. (A Büdös-hegy tu laj don -
kép pen a mai Tor ját al ko tó fal vak kö zös tu laj do -
na volt.124 A há rom szé ki, va ló já ban leg in kább
kézdivásárhelyi lõ por gyár tás kén szük ség le té nek
fe de zé sét az ot ta ni – az Er dé lyi Fe je de lem ség ko -
rá ban is hasz nosítot125 – kén kész le tek ki ter me lé -
sé nek új ra in dí tá sá val ter vez ték meg ol da ni 1849-
ben, de a terv ki vi te le zé sé re már nem ke rült
sor.126 GÁBOR Áron puskaporkészítõi már 1849.
február 27-én is kénhiányról panaszkodtak.127 Tu -
do má sunk van ar ról is, hogy 1848–1849-ben a
kézdivásárhelyi pus ka por gyár tás hoz a tor jai Fe -
hérmar tok ta la já ból von ták ki a salétromot, mint
min den va ló szí nû ség sze rint az altorjai
PÜNKÖSTI-kert ben is.128 Nem tud ni, volt-e va la -
mi lyen sze re pük a tor jai nem zet õr csa pa tok nak a
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sa lét rom fõ zés ben? Tény, hogy APOR Péter és
mások már a 18. század elején is említik a torjai
salétromfõzést,129 és van olyan szerzõ, aki szerint
Altorja felszegén, a PÜNKÖSTI-kertben salétro-
mot fõztek a szabadságharc idején.130 A három-
széki honvédtábornok, CZETZ János úgy tudta,
hogy 1848–1849-ben Kézdivásárhelyen torjai
salétromot használtak a lõporgyártáshoz.131 (Mint
fennebb láttuk, UZONI PÜNKÖSTI Gergely
altorjai székely huszár hadnagy jelentõs szerepet
játszott az 1848. májusi eseményekben, majd
fõhadnagyi rangban részt vett Háromszék
önvédelmi harcaiban.132) A kormánybiztos 1849.
május 2-án kelt levelében a következõt írta: „A
salétromkészítés megy, de az ágyúöntést itt133

meg nem kezdhetem, mert minden elõvigyázat,
alkudozás dacára is hatszor, mondom, hatszor
annyiba kerülne az álladalomnak, mint Kézdi-
vásárhelyt. Azért oda szállítom az anyagokat.”134)

Itt meg kell említenünk egy torjai vonat -
kozású adatot. A GÁBOR Áronnak ágyúöntés
céljára felajánlott harangok közt említik a volálit
is.135 Volálnak azonban sem temploma vagy ká pol -
nája, sem papja, sem harangja nem volt. Ezért úgy
véljük, hogy volálinak az 1750-ben öntetett feltor-
jai harangot nevezhették. A(z alsó)karatnai refor-
mátusoknak a feltorjai egyházközségbõl va ló,
1744-ben bekövetkezett kiválása és önálló egy-
házközséggé alakulása után öntött feltorjai
harangokon ugyanis Feltorja, Felsõ Karatna és
Felsõ Volál neve jelenik meg, ebben a sorrend-
ben.136 Megtörténhetett, hogy akik átvették a feltor-
jai harangot, azok csak feliratának az utolsó
helységnevét írták le. (CZETZ szerint a háromszé-
ki falvak összesen 125 darab harangot – minden
falu egyet-egyet – ajánlottak fel ágyúöntés
céljára,137 NAGYSándor szerint pedig szintén min-
den falu, mégpedig felekezeti különbség nélkül.138)

Az altorjai nem zet õr ség szer ve zé sé rõl
töb bet tu dunk, mint a feltorjaiéról, a futás-
falviéról és a karatnaiéról. Nyil ván va ló, hogy az
altorjai nem zet õr sé get a ka to na- és job bágy ren di -
ek erõ tel jes, né ha he ves és erõ sza kos, alig be fo -
lyá sol ha tó for ra dal mi moz gal ma i nak kö ze pet te
szer vez ték meg.

ALTORJAI CSOBOTH Já nos (1873–
1939) föld mé rõ, akit mint jól kép zett írás tu dó

fér fi út, idõn ként se géd jegy zõ ként al kal maz tak a
tor jai köz ség há zán, va la mi kor a 19. szá zad utol -
só évei és 1939 kö zött le má solt egy az altorjai
nem zet õr ség szer ve zé sé re vo nat ko zó, il let ve egy
má sik, az elõ zõt szán dé ko lat la nul hi te le sí tõ ere -
de ti do ku men tu mot. (A je lek sze rint a má so ló a
jel zett idõ szak ban több, ak kor még meg lé võ és
hoz zá fér he tõ, az 1848–1849-es tor jai ese mé -
nyek re vo nat ko zó ere de ti ira tot is ta nul má nyo -
zott, ami re a fel jegy zé se i ben ta lál ha tó, az
1848–1849-es for ra da lom és sza bad ság harc részt   -
ve  võ i re vo nat ko zó ada tok en ged nek kö vet -
keztetni.139 Ha az 1848–1849-es tor jai ese mé -
nyek re és a tor jai nem zet õr csa pa tok ra vo nat ko zó
más do ku men tu mok is fenn ma rad tak vol na, azo -
kat szor gos ku ta tás sal ta lán még fel le het lel ni.)
A fenn ma radt má so la tot, amely más do ku men tu -
mok ada ta i val együtt je len tõs mér ték ben gya ra -
pít ja az altorjai nem zet õr ség re vo nat ko zó is me re -
te in ket, mó dunk ban áll be tû- és írás jel-hí ven
közölni.140

AA nneemm zzeett õõrr sséégg sszzeerr vvee zzéé ssee AAlltt oorr jjáánn 11884488--bbaann
MIKE Elek ka pi tány 
FEJ ÉR Sá mu el fõ had nagy 
Had nagy ok
MIHÁLTZ Ferencz had nagy
HOR VÁTH Elek had nagy
Õr mes te rek
BALÁS Já nos õr mes te r
BARITZ An tal õr mes te r
CSOBOT Jó zsef pro fosz 
Káp lá rok
BODÓ Zsig mond káp lár
BAJTSI Já nos káp lár
BER TA LAN Elek káp lár
BARTOS Mó zes káp lár
SÓ LYOM And rás káp lár
Ti ze de sek
VIZI Elek ti ze des
KO VÁCS Pál ti ze des
KO VÁCS Ferencz ti ze des
IMRE Ádám ti ze des
SZA BÓ Ist ván ti ze des
ILLYÉS Mi hály ti ze des
JA KA BOS Lász ló ti ze des
MIKE Sán dor ti ze des
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KE LE MEN Ist ván ti ze des
JA KA BOS An tal ti ze des
VÁRADI Jó zsef ti ze des
KOS Jó zsef ti ze des
GÁLL Jó zsef ti ze des
VE RESS Mi hály ti ze des
ILLYÉS Já nos ti ze des
DÁ VID Mi hály ti ze des
ILLYÉS And rás ti ze des
ILLYÉS Ta más ti ze des
Le gény ség min den ti ze des alatt: 8-10 em ber.

Vizs gá ló dá sa ink foly ta tá sa ként vá la szol -
nunk kell né hány ön ma gá tól fel ve tõ dõ kér dés re.

1. Mit tu dunk je len leg a név sor ban sze -
rep lõ sze mé lyek rõl?

2. Mely té nyek re vi lá gít rá a név sor?
3. Mennyi re te kint he tõ tel jes nek a do ku -

men tum ezen má so la ta?
4. Az altorjai nem zet õr ség va la mi ko ri

tény le ges vagy csu pán ter ve zett tisz ti, al tisz ti és
tisz te si ál lo má nyá nak a név so rát rög zí tet te-e az
ere de ti do ku men tum?

5. Mely tár sa dal mi cso por tok ba tar toz tak
a tisz ti, al tisz ti és tisz te si ál lo mány tag jai?

6. Ho gyan ke let kez he tett az ere de ti do ku -
men tum?

7. Mi vel ma gya ráz ha tó az altorjai nem -
zet õrök nek a má so lat sze rin ti (po ten ci á lis?) lét -
szá ma és az 1848. au gusz tus 5-én ké szült össze -
írás ban fel tün te tett tény le ges lét szá ma kö zöt ti 
je len tõs kü lönb ség?

8. Mi kor ke let kez he tett az ere de ti do ku -
men tum?

9. Mit tu dunk az altorjai nem zet õrök nek
köz vet le nül a sza bad ság harc le ve ré se utá ni sze -
re pé rõl?

10. Hol buk kan ha tott rá az ere de ti do ku -
men tum ra a má so lat ké szí tõ je?

A to váb bi ak ban meg pró bá lunk vá la szol -
ni ezek re a kér dé sek re.

1. A név sor sze rep lõ i rõl kü lön bö zõ for rá -
sok ada ta i ból a kö vet ke zõ ket tud tuk meg.

Mike Elek kapitány 1824 és 1832 között
altorjai székely huszár strázsamesterként több-
ször aláírta Altorja jegyzõkönyveit.141 Ez volt a

május 13-án is, 1844. május. 15-én pedig Altorja
egyházközségi vagy világi elöljárói között talál-
juk, 1852. május 9-én is – a szokás erejénél
fogva? – strázsamesterként említik.142 (A fia
ifjabb MIKE Elek.143)

FEJ ÉR Sá mu el fõ had nagy Haralyból
köl tö zött fe le sé gé vel, MIHÁLCZ Juliánnával
Altorjára,144 ar ra a bel sõ ség re, amely nek 1800-
ban ál lí tott székelykapuja je len leg a Csernátoni
fa lu mú ze um ud va rán áll: 1844. május 15-én
Altorja egyházközségi vagy világi elöljárói
között találjuk, 1848-ban az altorjai római kato-
likus egyházközség gondnoka.145

Mihálcz Ferencz hadnagy, nemes: 1844.
május 15-én Altorja egyházközségi vagy világi
elöljárói között találjuk, és 1845. január 1-én is
említik. 1823-ban õ fizette be a néhai MIHÁLCZ
Balázs 15 magyar forintnyi tartozását az altorjai
római katolikus egyházközség pénztárába, 1824-
ben esküdt, 1851-ben az altorjai falusbíróság
pénztárnoka.146

HORVÁTH Elek hadnagy 1824 és 1832
között többször aláírta Altorja jegyzõkönyveit.147

BALÁZS János õrmester 1824 és 1832
között többször aláírta Altorja jegyzõkönyveit.148

BARICZ Antal õrmester 1824 és 1832
között többször aláírta Altorja jegyzõköny-
veit,1491836 után az altorjai római katolikus egy-
házközség consistorainak egyike volt.150

BODÓ Zsigmond káplárt 1844. novem-
ber 14-én kézdiszéki katonai és egyházi szemé-
lyek társaságában találjuk, 1847. november 5-én
pedig GAZDA Józseffel perelt. GAZDA József
1824 és 1832 között többször aláírta Altorja
jegyzõkönyveit.151

BAJCSI János káplár 1833-ban aláírta a
falujegyzõkönyvet, 1836–1840-ben az altorjai
római katolikus egyházközség vicekurátora volt:
1848-ban meghatározatlan egyházi tisztséget
viselt.152

BARTOS Mózes káplár 1820-ban lovas-
katonaként szerepel az altorjai jobbágytartó bir-
tokosok közt,153 1824 és 1832 között többször
aláírta Altorja jegyzõkönyveit.154

SÓLYOM András káplárt, gyaloghatárõrt
1844. május 15-én Altorja egyházközségi vagy
világi elöljárói között találjuk.155 1824 és 1832
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között SÓLYOM András – másokkal együtt –
többször is aláírta Altorja községi jegyzõ-
könyveit, 1836 után az altorjai római katolikus
egyházközség egyik megyebírája,156 1840–1842-
ben az altorjai római katolikus egyházközség
vicekurátora, megye- majd fõmegyebírája volt,
1848-ban meghatározatlan tisztséget viselt az
altorjai egyházközségben.157

VIZI Elek tizedes 1824 és 1832 között
többször aláírta Altorja jegyzõkönyveit, 1844 és
1846 között az altorjai római katolikus egy-
házközség gondnoka volt.158

KO VÁCS Pál ti ze dest 1812. január 25-
én mint önál ló gaz dát említik.159

KO VÁCS Ferenc ti ze des „eõ Ke gyel -
mét” 1815. de cem ber 16-án és 1817. de cem ber
16-án szin tén mint önál ló gaz dát említik,160 1820.
jú ni us 7-én pe dig Altorja egyik es küdt je volt.161

IM RE Ádám ti ze des „eõ Ke gyel mét”
1818. január 5-én mint önál ló gaz dát említik.162

1824 és 1832 között többször aláírta Altorja
jegyzõkönyveit.163

ILLYÉS Mi hály ti ze dest, providust 1810.
de cem ber 7-én mint önál ló gaz dát említik.164

JAKABOS László tizedes 1824 és 1832
között többször aláírta Altorja jegyzõkönyveit,
providus vagy ismeretlen rendû provincialista
volt.165

MIKE Sándor tizedes, lovas határõr 1824
és 1832 között többször aláírta Altorja jegyzõ-
könyveit.166

VÁRADI József tizedes 1848 elõtt az
APOR család altorjai jobbágya volt,167 de közben
1843-ra elszegõdött kocsisnak FUTÁSFALVI
HAMAR Lajoshoz, Kézdiszék jegyzõjéhez, és
1857-ben is HAMAR Lajos kocsisa volt.168

KÓS József tizedes 1848 elõtt az APOR
család altorjai jobbágya volt.169

VERESS Mihály tizedes 1824 és 1833
között többször aláírta Altorja jegyzõkönyveit.170

DÁVID Mihály tizedes 1848 elõtt az
APOR család altorjai jobbágya volt.171

ILLYÉS Ta más ti ze des „eõ Ke gyel mét”
1815. de cem ber 8-án mint önál ló gaz dát
említik,172 de mi vel 1820. jú ni us 7-én mint fa lu
öreg je sze re pel, le het sé ges, hogy a ti ze des nem õ,
ha nem egy ha son ne vû sze mély volt.173 1824 és

1832 között többször aláírta Altorja jegyzõ-
könyveit.174 (A szé kely köz sé gek ben igen gya ko -
ri volt a kor tár sak név azo nos sá ga: a ko ra be li irat -
anyag ban meg kü lön böz te té sük ál ta lá ban az élet -
ko ruk ra vagy a fa lun be lü li la kó hely ük re uta ló, a
ne vük elé vagy után írt jel zõ vel tör tént.)

2. A név sor, azon kí vül, hogy csak a tisz -
ti, al tisz ti és tisz te si ál lo mány ne ve it tar tal maz za,
a kö vet ke zõ té nyek re vi lá gít rá:

– az altorjai nem zet õr csa pat szer ve zõ i -
nek a ha tár õr ség szol gált min tá ul

– a tisz ti kar leg ma ga sabb ran gú tag ja 
ko ráb ban a ha tár õr ség al tiszt je volt

– a má so lat nem csak hogy nem tar tal maz za
a le gény sé gi ál lo mány név so rát, de még a le gény ség
lét szá mát is csak hoz zá ve tõ le ge sen tün te ti fel

– a név sor ban nem ta lá lunk zász ló tar tót
– a más for rá sok ban is elõ for du ló tisz tek

és tisz te sek min den va ló szí nû ség sze rint az 50.
élet év ükön túl lé võ idõs em be rek vol tak, a más
for rá sok ban egy elõ re fel nem lelt töb bi ek fel te he -
tõ en szin tén nem le het tek sok kal fiatalabbak 

- a más forrásokban is elõforduló tisztek
és tisztesek közül többen minden valószínûség
szerint túl voltak az 50. életévükön, a más forrá-
sokban egyelõre fel nem leltek többsége felte-
hetõen szintén nem lehetett nagyon fiatal175

– négy ti ze des biz to san job bágy ren dû
volt

A harmincöt-negyven éves nél fi a ta labb
ka to na ren di és ne me si szár ma zá sú tisz tek, al tisz -
tek és tisz te sek kö zött töb ben is le het tek olya nok,
akik az 1823-ban meg nyílt kézdivásárhelyi ka to -
nai tanodából176 ke rül tek ki, és ott is mer ked tek
meg a kor ma gyar nem ze ti, tár sa dal mi és po li ti -
kai törekvéseivel.177 Ki lét ük re csak to váb bi ku ta -
tá sok de rít het nek fényt.

3. A vá lasz kul csa a le gény sé gi ál lo mány
név so rá nak hi á nyá ban rej lik, amely nek azon ban
több oka le he tett. Ve gyük sor ra eze ket az oko kat.

ALTORJAI CSOBOTH Já nos gyak ran
csak ki vo na to kat ké szí tett az ere de ti do ku men tu -
mok ról, eb ben az eset ben pe dig fel te he tõ, hogy
sze mé lyes ok ból má sol ta le csak a tisz tek, al tisz -
tek és tisz te sek név so rát, CSOBOT Jó zsef ne vû
õse lé vén a nem zet õr ség profosza.178 Fel te vé sün -
ket alá tá masz ta ni lát szik az a tény, hogy bár
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ALTORJAI CSOBOTH Já nos a 19. szá zad el sõ
fe lé nek feltorjai fa lu jegy zõ köny ve it is ki vo na tol -
ta, a feltorjai nem zet õr csa pat ról – an nak ve ze tõi
és tag jai közt nem lé vén fel me nõi – nem ha gyott
hát ra feljegyzéseket.179 (Ugyan ezen ok ból nem
ha gyott hát ra fel jegy zé se ket a karatnai, al- és
felvoláli nem zet õr ség rõl sem, az zal a kü lönb ség -
gel, hogy ezen fal vak jegy zõ köny ve i nek ki vo na -
tai – ha egy ál ta lán ké szí tett ilye ne ket – irat ha gya -
té ká ban nemigen lel he tõ ek fel.180 A nemzetõrcsa-
patok szervezésérõl és mûködésének moz-
zanatairól készült írott dokumentumokat vagy
azok egy részét a szabadságharc leverése utáni
megtorlások hírére a szervezõk és a volt nemzet-
õrök elrejthették, vagy meg is semmisíthették.)
Tu do má sunk sze rint 1848-ban Alt or ján idõ sebb
CSOBOT Jó zsef és an nak fi ai, Jó zsef, And rás,
Fe renc és An tal élt.181 A pro fo szi tiszt sé get min -
den va ló szí nû ség sze rint az idõ sebb CSOBOT
Jó zsef vi sel te, bár ezt a má so lat nem jel zi. Ró la
tud juk, hogy 1789-ben szü le tett; 1809–1813-ban
a szé kely hu szár ez red káp lár ja ként részt vett a
na pó le o ni háborúkban,182 1813. de cem ber 24-én a
Saint-Croix-i üt kö zet ben ha lá lá ig so ha tel je sen
be nem gyógy uló se bet ka pott; 1824. au gusz tus
4-én, to váb bá 1841 és 1844 kö zött az altorjai
egy ház köz ség vi ce ku rá to ra, gond no ka, 1848-ban
számadoló me gye bí rá ja, az 1824 és 1834 kö zöt ti
idõ szak ban több ízben a fa lu nó tá ri u sa volt, és
1847-ben is meg ha tá ro zat lan tiszt sé get vi selt az
altorjai egy ház köz ség ben; 1855-ben még élt.183

Fia, Jó zsef 1819-ben szü le tett, és a kézdivásár-
helyi ha tár õr  al tisz ti is ko lá ban tanult.184 Alt or ján,
1900. de cem ber 18-án KOLUMBÁN Kár oly
1848/49-ik évi hon véd had nagy, baj tár sa i   val,
BALÁS Ist ván hon véd õr mes ter rel és id. SZA -
BÓ Fe renc hu szár káp lár ral együtt bi zo nyít ja,
hogy „most is élõ CSOBOTH An tal test vér báty -
ja, ALTORJAI CSOBOTH Joseph fõ had nagy
urnak lo vát is alolla ki lõt ték volt” ab ban az
1849-es (har ma dik) nagy sze be ni csa tá ban,
amely ben MI KES Ke le men ez re des is elesett.185

If jabb CSOBOT Jó zsef a Má tyás-hu szá rok nál
szol gált a sza bad ság harc ban, az em lí tett szebeni
csa tá ban az orosz lo vas ság kö zé ke ve re dett, de
má sik lo vat szer zett, és ki vág ta ma gát az el len sé -
ges gyû rû bõl. A sza bad ság harc le ve ré se után

kény szer rel be so roz ták egy Cse hor szág ban szol -
gá ló ez red be, de 1850-ben egy sze ren csés vé let -
len foly tán ha za ke rült. 1855-ben – 36 éves korá-
ban – csikóidomítás során bekövetkezett baleset-
ben hunyt el.186 A má sik hadrafogható fiú, az
1822-ben született An tal nem vett részt a sza bad -
ság harc ban, 1849 után akarata ellenére altorjai
falusbíróvá tették.187 A har ma dik, az 1828-ban
született And rás a kézdivásárhelyi katonai
intézetbõl egyenesen a harctérre került és – hon -
véd had nagy ként – szin tén vé gig küz döt te azt. A
világosi fegyverletétel után besorozták, de egy
osztrák tiszt közbenjárására hazaengedték.
Kiváló lótenyésztõ volt, 1850-ben Altorja jegy-
zõjévé választották, 1869 és 1876 között honvéd
fõhadnagyként ismét katonai szolgálatba lépett:
1894-ben hunyt el.188 A csa lád nak 1848–1849-
ben más fegy ver for ga tás ra al kal mas fér fi tag ja
nem lévén,189 idõ sebb CSOBOT Jó zse fen kí vül a
nem zet õr ség ben sem le he tett más tag ja, ha te hát
az ere de ti do ku men tum a le gény sé gi ál lo mány
név so rá val foly ta tó dott vol na, azt ALTORJAI
CSOBOTH Já nos nak nem volt oka le má sol ni, és
min den ti ze des alá ren delt je i rõl pon tos szá mot
ad ni. Nem tudhatjuk ugyanis, hogy a legénységi
névsor végén olvasható sor szerepelt-e az eredeti
okiraton is, vagy csak ALTORJAI CSOBOTH
János írta oda, miután megszámolta minden
tizedes alárendeltjeit, és megállapította, hogy
azok egyetlen esetben sem voltak nyolcnál
kevesebben vagy tíznél többen.

Jog gal fel te he tõ, hogy az altorjai nem zet -
õr ség ti ze de sei több sé gük ben ha tár õr ti ze de sek
lé vén, ha a le gény sé get ha tár õrök bõl szán dé koz -
tak ki ál lí ta ni, nem volt szük ség alá ren delt je ik
név sor ára, csak hoz zá ve tõ le ges lét szám ára. Ha
vi szont nem csak ha tár õr ök re, ha nem ne me sek re,
job bá gyok ra és zsel lé rek re is szá mí tot tak, ak kor
még in kább ért he tõ a le gény ség név so rá nak hi á -
nya, és még in do kol tabb a le gény ség lét szá má -
nak csu pán becs lés sze rû fel tün te té se, mert így a
tisz ti, az al tisz ti és a tisz te si ál lo mány név so rán
kí vül sem mi sem volt biz tos vagy végleges.

Úgy vél jük, az utób bi le he tett a le gény sé -
gi név sor hi á nyá nak tény le ges oka, a má so lat 
te hát fel te he tõ en hi ány ta la nul tar tal maz za az ere -
de ti ok irat ada ta it.
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4. Ha el fo gad juk az elõ zõ kér dés re adott
vá laszt, er re a kér dés re azt kell vá la szol nunk,
hogy az ere de ti do ku men tum, leg alább is ami a
le gény sé gi ál lo mány lét szá mát il le ti, csu pán ter -
ve zet volt, és nem tar tal maz ta an nak név so rát.
Úgy vél jük azon ban, hogy a tisz ti, al tisz ti és 
tisz te si ál lo mány te kin te té ben az ere de ti do ku -
men tum ter ve zet nél több nek te kint he tõ.

A név sor egyik sze rep lõ jé nek sze mé lyes
hát ra ha gyott ira tai kö zül ALTORJAI CSOBOTH
Já nos a kö vet ke zõ ket tar tal ma zót is le má sol ta:
BER TA LAN Elek (szü le tett 1811. jú ni us 16-án,
nõ ül vet te MIKE Ju li an nát 1840. jú ni us 10-én), a
2. szé kely gya log ez red káp lár ja, 1848. de cem ber
26-án ar ról kap iga zo lást, hogy „aty ja és an nak
test vé re, va la mint nagy aty ja a len gyel, fran cia,
tö rök és Burgus190 há bo rú ban har colt és el is esett,
ne ki pe dig 84 éves öreg any ja, Jó zsef (szü le tett
1840. ok tó ber 6-án), Elek (szü le tett 1843. jú ni us
10-én) és An na (szü le tett 1846. áp ri lis 15-én) ne -
vû gyer me kei tá masz nél kül ma rad ná nak, ha
hadbavonulna.” Mint az altorjai nem zet õrök káp -
lár ját, BER TA LAN Ele ket a fen ti ek alap ján men -
te sí tet ték a hadbavonulástól.

A név sor hi te les sé gét két ség be von ha tat -
lan ná te võ irat má so lat a kö vet ke zõ té nyek re 
vi lá gít rá:

– a tisz te sek egyi ké nek ugyan az volt a
sar zsi ja a ha tár õr ség ben és a nem zet õr ség ben is

– BER TA LAN Elek a név sor ké szül te kor
és 1848. de cem ber 26-án is tény le ge sen az altor-
jai nem zet õr ség káp lár ja volt

– in do kolt eset ben a nem zet õrt a leg na -
gyobb szük ség ide jén is men te sí tet ték a had-
bavonulástól

Az ere de ti do ku men tum a fen ti ek sze rint
– úgy vél jük – min den kép pen az altorjai nem zet -
õr csa pat szer ve zé sé nek ab ban a sza ka szá ban ké -
szült, amely ben már rög zí te ni le he tett a tisz tek,
al tisz tek és tisz te sek név so rát, a le gény sé gi ál lo -
mány nak vi szont csak a po ten ci á lis lét szá ma kör -
vo na la zó dott, de nincs ki zár va, hogy az 1848 
áp ri li sa és 1849 ja nu ár ja kö zött úgy szól ván 
nap ról-nap ra vál to zó, de a tisz tek, al tisz tek és
tisz te sek vo nat ko zá sá ban va la mely idõ pont ban
ér vé nyes, tény le ges ál lo má nyá nak név so ra volt,
és ta lán a le gény ség név so rá val foly ta tó dott, de

azt a má so ló, szá má ra ér dek te len lé vén, fi gyel -
men kí vül hagy ta.

5. A név sor vizs gá la ta ar ra az ered mény -
re ve ze tett, hogy az altorjai nem zet õr ség tiszt jei
kö zött több a ne me si szár ma zá sú, az al tisz tek és
a tisz te sek kö zött vi szont több a lo vas- és gya log -
ha tár õri szár ma zá sú, bár az utób bi ak közt is
akad tak ne me sek, és a tisz tek kö zött is volt leg a -
lább egy ka to na ren dû. A leg ve gye sebb cso port a
ti ze de se ké: tag jai közt leg in kább ka to ná kat, de
ne me se ket és úr bé re se ket is ta lál tunk. A ren del -
ke zé sünk re ál ló ada tok ból ar ra kö vet kez tet het ni,
hogy a le gény sé gi ál lo mány zö me is ka to na, il let -
ve úr bé res volt. Háromszéken a nemzetõrség
vezetõségének összetételére általában is ez volt a
jellemzõ: például a tanult nemzetõrtisztek több-
sége nemesi származású volt,191 lovon szolgált és
ennek megfelelõ volt a felszerelése és fegyver-
zete is.

6. Nyilvánvaló, hogy az altorjai nemzet-
õrséget a katona- és jobbágyrendiek erõteljes,
néha heves és erõszakos, alig befolyásolható for-
radalmi mozgalmainak közepette szervezték
meg. Az elsõ szervezési kísérlet – 1848. május
22–23-án – kudarcba fulladt. A biztosi beszá-
moló rámutat ennek okaira, de nyilván beállí-
tottsága, a nemesség vezetõi rátermettségében
való hite következtében nem észleli vagy nem
akarja észrevenni, hogy a kudarc egyik legfõbb
oka az altorjai nemesség és az altorjai katonarend
közötti érdekellentét és számos birtokügyi vita
volt, személy szerint pedig a nemzetõrség
szervezését célzó falugyûlést elnöklõ APOR
József, aki már csak gõgössége miatt sem bírta a
katonarendek bizalmát és aki a szabadságharc
leverése után Kézdiszék királybírájává nevezte-
tett ki.192 (Jellemzõ, hogy az említett falugyûlésen
nem csak férfiak voltak jelen, a jelenlévõk pedig
nyilván elõbbre valónak tartották a nemzetõr-
csapat megalakításánál a nemességgel szemben
fennálló követeléseik megvitatását.) A felsõbb-
ség azonban 1848. június 2-án hatásosan köz-
belépett, és sikeresen beindította az altorjai
„rendõrség”, a tulajdonképpeni nemzetõrcsapat –
nemesekbõl, katonarendiekbõl, úrbéresekbõl –
való megszervezését, az altorjai nemzetõrök
pedig legkésõbb június nyolcadikától kezdve
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már rendszeresen gyakorlatoztak is. Az altorjai
nem zet õr ség min den va ló szí nû ség sze rint ön -
szer ve zõ dés út ján jött lét re, lét re jöt té ben azon ban
ada ta ink sze rint a fel sõbb ség uta sí tá sa i nak, sür -
ge té sé nek, biz ta tá sá nak is sze re pe volt. Alt or ján
az 1848. áp ri lis 11–12-én Sep si szent györ gyön
tar tott há rom szé ki köz gyû lés és az 1848. áp ri lis
25-i uzoni ese mé nyek utá ni idõk ben a so ron lé võ
vagy a rend kí vü li kö rül mé nyek mi att össze hí vott
altorjai fa lu gyû lé se ken – ame lye ken min den fel -
nõtt fér fi je len volt – több ször is vi ta tár gyát ké -
pez het te a nem zet õr ség szer ve zé sé nek kér dé se,
és elõbb-utóbb bi zo nyá ra ki ala kult va la mi lyen
köz meg egye zés an nak meg ol dá sá ra. (A fa lu gyû -
lés össze hí vá sa a falusbíró és/vagy a hütösök –
es küd tek – ha tás kö ré be tar to zott, de ak kor is fa -
lu gyû lést kel lett össze hív ni, ha a la kos ság úgy
kívánta.193 Rend kí vü li fa lu gyû lést eb ben az idõ -
szak ban fel te he tõ en a kétág ka to na ság – a szé -
kely hu szár és gya log ha tár õrök – kí ván sá gá ra
hív hat tak össze.) 

A gyakorlati lépések egyike épp annak a
bizottságnak a létrehozása, a prefektus általi si-
keres összehívása és mûködési feltételeinek biz-
tosítása lehetett, amelynek elõ kellett készítenie
és végre kellett hajtania a szervezést. A bi zott ság
– fel te he tõ en épp az õt meg vá lasz tó fa lu gyû lé sen
– szám ba vet te mind azo kat, akik tiszt ként, al -
tiszt ként, tisz tes ként be lép ni szán dé koz tak a
nem zet õr ség be, és ta lán haj lan dók vol tak részt
vál lal ni a szer ve zés ben is. Ve lük kü lön meg be -
szé lést is tart ha tott, majd mi u tán ki ala kult a min -
den ki ál tal el fo ga dott rang sor, és tisz táz ták a to -
váb bi te en dõ ket, lajst rom ba fog lal ta a je lent ke -
zõk ne vét. Az így meg szer kesz tett név sort min -
den va ló szí nû ség sze rint fel kel lett ter jesz te ni
Há rom szék il le té kes ha tó sá gá hoz, a Hon vé del mi
Bi zott mány hoz, ezért egy a bi zott ság tag jai ál tal
alá írt és a köz ség pe csét jé vel hi te le sí tett pél dányt 
a meg fe le lõ kí sé rõ szö veg gel el lát va oda továbbí-
tottak, feltehetõen épp a prefektus által, egy 
má si kat ta lán a General Commandóhoz, mel lé -
kel ve a jegy zõ könyv ki vo na tát is. ALTORJAI
CSOBOTH Já nos fel te he tõ en a hely ben ma radt
ere de ti pél dányt ta lál ta meg, és má sol ta le.

7. Az altorjai nem zet õr csa pat ál lo má nya
1848. au gusz tus 5-én – nem tud ni, hogy a lét -

szám tar tal maz ta-e a tisz tek, al tisz tek és tisz te sek
szá mát is – mind össze 66 fõ re rúgott,194 míg az
ALTORJAI CSOBOTH János által hátrahagyott
do ku men tummásolat sze rint en nek több mint a
két sze re sét, szin te a há rom szo ro sát kel lett vol na
ki ten nie: a tisztekkel és a tisztesekkel együtt,
tizedesenként nyolc fõvel számolva 174, tízzel
számolva 210 fõt. (Ezzel szemben például a
szomszédos Alsócsernátonban a nemzetõrök
száma már a szervezés elsõ napján meghaladta a
100 fõt, és bár a toborzás folytatódott, májustól
augusztusig ez a létszám lényegében állandó
maradt: 1848. augusztus 5-én 118 alsócsernátoni
nemzetõrt írtak össze.195) Ezt a je len tõs el té rést
nyil ván az okoz ta, hogy bár a ka to nai szol gá lat ra
al kal mas altorjai fér fi ak je len tõs ré sze ha tár õr  ka -
to na ként a meg fe le lõ ha tár õr  szá zad kö te lé ké be
tar to zott, a lis ta ke let ke zé se ide jén még – po ten -
ci á li san – nem zet õr ként is szó ba jö he tett. A ren-
delkezésünkre álló adatok szerint azonban a
székely gyalog határõrök többsége már 1848.
július 23-a elõtt, a székely huszároké pedig 1848.
július 27-e elõtt elment Altorjáról, tehát közülük
azokat, akik korábban a nemzetõrségbe is
beléptek, már nem írták össze. Mint láttuk, VAY
kormánybiztos sem rendelte el a határõrök nem-
zetõrökként való összeírását, és nem zárhatjuk
ki, hogy az augusztus ötödikei összeírás még az
õ rendelete alapján készült. (Meg je gyez zük,
hogy az altorjai nem zet õr csa pat a ma ga 66 fõs ál -
lo má nyá val a 33 kézdiszéki nem zet õr csa pat kö -
zött lét szám te kin te té ben a ki len ce dik he lyet fog -
lal ta el, és lét szá ma a kézdiszéki nem zet õr csa pa -
tok át lag lét szá má val volt egyenlõ.196) Az APOR
Rozália által au gusz tus 20-án em lí tett bi zott -
mány töb bek közt bi zo nyá ra épp az altorjai nem -
zet õr csa pat át- vagy új já szer ve zé se cél já ból ala -
kít ta tott meg, amely ben már az ugyan ak kor 
em lí tett „fej ér pus ká sok”, az úr bé res nem zet õrök
– többek közt az APOR család jobbágyai - le het -
tek és ma rad tak is több ség ben mind vé gig, bár
kö zü lük is so kan be vo nul hat tak a har co ló egy sé -
gek hez.

8. Az altorjai (a feltorjai, a karatnai és a
fu tás fal vi) nem zet õr ség szer ve zé se min den va ló -
szí nû ség sze rint több sza kasz ban tör tént, il let ve a
kö rül mé nyek vál to zá sa több ször is szük sé ges sé
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te het te a szer ve zés mun ká já nak új ra in dí tá sát
vagy a csa pa tok új já szer ve zé sét. A pre fek tus
(GAZDA József? BERDE Mó zes?) jú ni us má so -
di kán fel te he tõ en a nem zet õr ség szer ve zé sét –
vagy szer ve zé sé nek to vább vi te lét – is sür ge tõ
fel adat tá te võ peselneki és szá raz pa ta ki job bágy -
lá za dás hí ré re lá to ga tott Tor já ra. A nem zet õr ség
szer ve zé sét JELLAÈIÆ ma gyar or szá gi had já ra ta
és a musz ka in vá zió ve szé lyé nek mind un ta lan
fel röp pe nõ hí re is sür get te. Az 1848. má jus 30-án
ho zott alsó csernátoni ha tá ro za tok – és gyakorlati
elõzményük – le he tõ sé get te rem tet tek a job bá -
gyok nak a nem zet õr ség be va ló be lé pé sé re, és ta -
lán ezt volt hi va tott elõ moz dí ta ni a pre fek tus
meg je le né se is. Az altorjai nem zet õr sé get – és a
nem zet õr ként szol gá ló job bá gyo kat – elõ ször
1848. jú ni us 8-án em lí tik, de a szervezés felte-
hetõen már a prefektus június másodikai láto-
gatása idején megkezdõdhetett. Nem zár ha tó ki
te hát an nak a le he tõ sé ge sem, hogy a pre fek tus
épp a tisz tek, al tisz tek és tisz te sek hi va ta los ki ne -
ve zé sé vel ér ke zett Alt or já ra, vagy meghatalma-
zása volt azok helyben való kinevezésére. Ilyen
kinevezésre akkor is szükség volt, ha a vezetõket
választották.

Eddigi ismerteink szerint az altorjai
nemzetõrcsapat tisztikarának ebben a névsorában
nem szerepelnek tényleges határõr tisztek, ami
azt is valószínûsítheti, hogy az eredeti okirat
1848. augusztus 5. után, de a rendelkezésünkre
álló adatok szerint akár 1848. június 2. elõtt vagy
épp aznap is keletkezhetett.

9. A sza bad ság harc fo lya mán a nem zet -
õr ség vál lal ko zó tag ja it – a tisz te ket a nem zet õr -
ség nél szer zett rang juk kal – fo ko za to san fel szív ta
a hon véd ség, a ma ra dé kot pe dig amo lyan ön kén -
tes rend õr ként a he lyi rend fenn tar tó szer vek be
osz tot ták be. Tör té net írá sunk ban nem szo kás a
nem zet õr ség eme ma rad vá nya i nak köz vet le nül a
sza bad ság harc le ve ré se után ját szott sze re pé rõl
ér te kez ni, pe dig egy ér tel mû je lek utal nak ar ra,
hogy más szer ve zett – és akár csak kényszerbõl
is csá szár hû – kar ha tal mi erõ hí ján az el len for ra -
dal mi rend szer né hány eset ben kény te len volt
igény be ven ni ezek szol gá la ta it. Jel lem zõ, hogy
1849 kora õszén az oszt rá ko kat a sza bad ság harc
le ve ré sé ben se gí tõ orosz had se reg szá má ra Al-

t or ján SÓ LYOM And rás és MÁ TYÁS Jó zsef fel -
ügye le te alatt gyûj töt ték össze az ár pát, za bot és
szé nát, és on nan szál lí tot ták Orosz fa lu ba. Már pe -
dig ALTORJAI CSOBOTH János másolata
szerint SÓ LYOM And rás a sza bad ság harc ide jén
az altorjai nem zet õr ség káp lár ja, MÁ TYÁS Jó -
zsef pe dig fel te he tõ en köz le gé nye volt: le het, épp
ezért a la kos ság bi zal mát is él vez ték. A cá ri csa -
pa tok el lát má nyát a plé bá nia ud va rán gyûj töt ték
össze, ami nek szin tén meg van a ma gya rá za ta.
Alt or ján a ko ra be li ren de le tek nek is meg fe le lõ en,
a le he tõ leg igaz sá go sab ban, a ke pe ará nyá ban
gyûj töt ték be a la kos ság tól a had ve ze tés ál tal
APOR Jó zsef kézdiszéki ki rály bí ró út ján kö ve -
telt takarmányt.197 (Nem mel lé kes, hogy az 1747-
es altorjai fa lu tör vény el sõ cik ke lye – töb bek
közt ré gi szo kás ra hi vat koz va – a ha tár pász to rok
bé rét is a ke pe ará nyá ban ha tá roz ta meg: „Az Ha -
tár pász to rok fi ze té se pe dig az Sze rint Leszen, az
melly Gaz da Em ber Tisz te len dõ Pater Plebanus
Urunk[na]k egész ke pe bért ád Tar to zék ad ni az
Határpásztorok[na]k Kétt vé ka Za bot az melly
Em ber pe dig fél bé res tar toz zék egy vé ka Zab-
bal.”198) Le het sé ges, hogy MIHÁLCZ Jó zsef plé -
bá nos, vál lal va a fe le lõs sé get, nem volt haj lan dó
túl ter hel ni egy ház köz sé ge tag ja it, és ta lán épp
ezért, va la mint a for ra dal mi ese mé nyek ben ját -
szott sze re pe kö vet kez té ben 1849 te lén ha tó sá gi
zak la tá sok érték.199 (A cári és császári csapatok
számára, mint láthattuk, már 1849. június 24. és
29. között is saját kocsisaik vezette saját jár-
mûveiken kellett a kijelölt helyre szállítsák, majd
továbbszállítsák az élelmet és a takarmányt,
amelynek összegyûjtése minden valószínûség
szerint a bírók és a helybeli – köztük az al- és fel-
torjai, karatnai és futásfalvi – rendfenntartó erõk
feladata volt.)

10. Nagy a va ló szí nû sé ge an nak, hogy
ALTORJAI CSOBOTH Já nos ép pen ség gel csa -
lád ja ira tai kö zött buk kant rá az altorjai nem zet -
õr ség szer ve zé sé nek ere de ti do ku men tu má ra, 
de más, ha son ló an va ló szí nû le he tõ ség is szá mí -
tás ba jö het. Feltorja Alt or já val Tor ja né ven,
Karatna Al- és Felvolállal Karatnavolál né ven
1876-ban egye sült, ugyan ak kor az utób bit az ak -
kor – Há rom szék bõl és a ve le szom szé dos Felsõ-
Fehér vár me gyei enk lá vék ból – lét re ho zott 
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Há rom szék vár me gyé hez csa tol ták. Fel te he tõ,
hogy nem so ká ra a ré gi altorjai köz ség há zá ra
szál lí tot ták át a feltorjai köz ség há zán fel hal mo -
zó dott ré gi ira to kat. A mai Tor ját al ko tó fal vak
köz igaz ga tá si egye sí té se 1917-ben fe je zõ dött be,
ami kor Karatnavolált Tor já hoz csa tol ták. Megint
csak fel te he tõ, hogy a karatnavoláli köz ség há zán
fel hal mo zó dott ré gi ira to kat nem so ká ra szin tén a
ré gi altorjai köz ség há zá ra szál lí tot ták. ALTOR-
JAI CSOBOTH Já nos azon ban csak az al- és a
feltorjai köz sé gi jegy zõ köny ve ket ki vo na tol ta, a
karatnaiakat, az al- és a felvoláliakat, úgy tû nik –
szá munk ra is me ret len ok ból – nem. A 19. szá zad
második felében és a 20. szá zad ele jén a mai Tor -
ját al ko tó fal vak ré gi irat anya gát kiselejtezték,200

de min den va ló szí nû ség sze rint to vább ra is ott
õriz ték a ré gi altorjai köz ség há za épü le té nek va -
la mely zu gá ban, majd át köl töz tet ték az új köz -
ség há zá ba, vagy a köl tö zés kor sor suk ra hagy ták
a ré gi köz ség há zán. (A kultúrházzal egybeépített
torjai községháza akkor modernnek számító
épülete 1936-ban készült el az egykori Altorja
felszegi részén.201) Fel te vé se in ket alá tá maszt ja az
a tény, hogy az 1747-ben kelt altorjai pász tor- és
ha tár pász tor-rend tar tást, az altorjai falusbíróság-
nak a ha tár- és er dõ bí ró ság ra, va la mint a csor da-
és juhpásztorokra202 tar to zó ügyek tár gya lá sát tar -
tal ma zó 19. szá zad ele ji jegy zõ könyv ét és Alt or -
já nak az APOR csa lád dal a Ke rek-tó le fo lyá sa
ügyé ben a 19. szá zad el sõ fe lé ben foly ta tott pe re
ira ta it a két vi lág há bo rú kö zött a tor jai köz ség há -
zán idõn ként segédjegyzõsködõ, ké sõbb Nagy -
bá nyá ra el szár ma zott PIN TI Dé nes altorjai la kos
õriz te meg. (Az ira to kat öz ve gye, LAKNER Ro -
zá lia 1984-ben új ság író is me rõ se ré vén BA -
LOGH Bé la nagy bá nyai le vél tá ros hoz, õ pe dig a
nem rég elhunyt jeles történészhez, IMREH Ist -
vánhoz hoz jut tat ta el.203 Az õ en ge dé lyé vel KO -
VÁCS And rás mû vé szet tör té nésszel mind et le -
fény ké pez tet tük, és a fel vé te le ket GLIGOR Zol -
tán kézdivásárhelyi tor na ta nár ral elõ hí vat tuk: a
fel vé te lek ma is a bir to kunk ban van nak. Az ira -
to kat az öz vegy tõl a Sep si szent györ gyi Ál la mi
Le vél tár meg vá sá rol ta.) PIN TI Dé nes a ré gi
altorjai köz ség há zán, eset leg az új tor jai köz ség -
há za irat szek ré nye i nek va la me lyik ében, irat tar tó
pol ca i nak va la me lyi kén vagy az épü let va la mely

zu gá ban buk kan ha tott a ha szon ta lan ként ki se lej -
te zett ré gi ira tok ra, épp úgy, mint az idõn ként
szin tén a tor jai köz ség  há zán segédjegyzõsködõ
ALTORJAI CSOBOTH Já nos az ere de ti ok irat -
ra. Mi vel azon ban ALTORJAI CSOBOTH Já nos
csak le má sol ta az ok ira tot, lehetséges, hogy õ azt
még a fel te he tõ en 1917 után nem so ká ra meg ej -
tett se lej te zés elõtt ta lál ta meg a ré gi altorjai köz -
ség há zán, a ré gi altorjai ira tok kö zött.

Szá mos, eb ben a dol go zat ban vá lasz 
nél kül ma radt – és más, a té má val kap cso la tos –
kér dés vár tisz tá zás ra. A leg iz gal ma sab bak kö zé
tar to zik, hogy az ál ta lunk vizs gált köz sé gek ben
mely mód ját al kal maz ták a nem zet õrök el lá tá sá -
nak, ho gyan vál to zott a nem zet õr csa pa tok lét szá -
ma, sze mé lyi ál lo má nya és össze té te le, mi ben 
ál lott a nem zet õrök konk rét te vé keny sé ge, ho -
gyan ol dot ták meg a re á juk há ru ló fel ada to kat,
kik vol tak a leg rá ter met tebb szer ve zõk, ve ze tõk,
a leg ál do zat ké szebb tá mo ga tók, stb.

Dol go za tunk tisz tel gés az 1848–1849-es
ese mé nyek részt ve või és Tor ja el sõ hely tör té  né-
sze, ALTORJAI CSOBOTH Já nos em lé ke elõtt is.
Az 1848–1849-es for ra da lom és sza bad ság harc
olyan je len tõs sors for du ló a ma gyar ság tör té ne té -
ben, amely nek mi nél rész le te sebb meg is me ré se
és az elõ dök pél da mu ta tó tet te i nek fel mu ta tá sa az
utó kor meg tisz te lõ fel ada tai kö zé tar to zik. Az
1848–1849-es for ra da lom és sza bad ság harc,204 az
el sõ és a má so dik vi lág há bo rú, az utób bit kö ve tõ
de por tá lá sok és az 1956-os ese mé nyek tor jai hõ -
sei és áldozatai205 em lék mû vét 2001. ok tó ber 27-
én lep lez tük le ün ne pé lyes ke re tek közt, a KI CSI
An tal Ál ta lá nos Iskola206 elõ kert jé ben ki ala kí tott
em lék he lyen.115 A köz ség ve ze tõ i nek – és a tor jai
APOR Pé ter Mû ve lõ dé si Egye sü let nek207 – a ki -
tar tó szer ve zõ mun ká ját ta nú sí tó, a köz ség la kó i -
nak ál do zat kész sé gét208 di csé rõ em lék mû VETRÓ
And rás kézdivásárhelyi szob rász mû vész ter vei
alap ján ké szült.
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ber 28-án fõkirálybírája lett. HAMAR Lajos errõl így számol be: „A
nemzet felszabadulván az idegen és utálatos kormányzási rendszer alól
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meg TÜDÕS S. Kingának a jegyzõkönyv számunkra készített fénymá-
solatát.

137. CZETZ János: I. m. 60.

138. NAGY Sándor: I. m. 117.

139. Az 1848–1849-es for ra da lom és sza bad ság harc részt ve võ i re vo nat -
ko zó to váb bi ada tok. ALTORJAI CSOBOTH Já nos irat ha gya té ká ban:

– BENKÕ Dé nes (altorjai) hon véd szá za dos ként vett részt a sza bad ság -
harc ban.

– BENKÕ Pál (altorjai) had mér nök szá za dos ként vett részt a sza bad ság -
harc ban.

– KÓSA Ist ván – 1845-tõl 1876-ig Kézdiszék ren des és tisz te let be li or vo -
sa – hon véd or vos fõ had nagy ként vett részt a sza bad ság harc ban. Az 1850-
es évek ben Középajtáról Tor já ra te le pe dett át, be há za so dás út ján.

– KOLUMBÁN Kár oly hon véd had nagy ként vett részt a sza bad ság harc -
ban, és szin tén az 1850-es évek ben te le pe dett Tor já ra, be há za so dás út ján.

– KARATNAI KUN Ist ván hon véd had nagy ként vett részt a sza bad ság -
harc ban.

– PÜNKÖSTI Ger gely hon véd szá za dos ként vett részt a sza bad ság harc -
ban, és szin tén az 1850-es évek ben te le pe dett Tor já ra, be há za so dás út ján.

– Karatnai RÁTZ Ferencz hon véd fõ had nagy ként, Felsõ-Fehér vár me gye
zász lós tiszt je ként és vár na gya ként vett részt a sza bad ság harc ban.

– Feltorjai SÓ LYOM Sán dor hu szár õr mes ter ként vett részt a sza bad ság -
harc ban.

– Altorjai TÖ RÖK Jó zsef – a sza bad ság harc elõt ti idõk ben szé kely hu szár
káp lár – hon véd had nagy ként vett részt a sza bad ság harc ban, és ké sõbb
ezen a cí men nyug dí jat ka pott. Sír em lé ke az altorjai ró mai ka to li kus 
te me tõ ben áll. (Ta lán a töb bi érin tett csa lád idõs tag jai is tud ják még, hol
nyug sza nak sza bad ság har cos ele ik.)

140. Itt mon dunk kö szö ne tet CSOBOTH Zi ta egye te mi hall ga tó nak, aki a
szer zõ ren del ke zé sé re bo csá tot ta ALTORJAI CSOBOTH Já nos irat ha -
gya té kát – amely nek hol lé tét KE RESZ TES Im re tor jai nyu gal ma zott
igaz ga tó-ta ní tó nyo moz ta ki, és hoz ta a szer zõ tu do má sá ra, ami ért ne ki is
ezen a he lyen mon dunk kö szö ne tet –, és en ge dé lyez te fény má so lat ké szí -
té sét an nak min den da rab já ról.

141. ALTORJAI CSOBOTH Jánosnak az altorjai községi jegyzõ -
könyvekbõl készített kivonata CSOBOTH Zita tulajdonában Budapesten.
Fénymásolat a szerzõnél.

142. MOL. P 1874. Lécfalvi GYÁRFÁS cs. lvt. Házi napló. 12 R, 27 R.

143. ALTORJAI CSOBOTH Jánosnak az altorjai községi jegyzõ -
könyvekbõl készített kivonata CSOBOTH Zita tulajdonában Budapesten.
Fénymásolat a szerzõnél.

65-144. CSOBOTH Já nos irat ha gya té ka, CSOBOTH Zi ta tu laj do ná ban,
Bu da  pes ten. Fény má so lat a szer zõ nél.

145. Uo. Lásd még: MOL. P 1874. Lécfalvi GYÁRFÁS cs. lvt. Házi
napló. 12 R.

146. ALTORJAI CSOBOTH János feljegyzése és az altorjai községi
jegyzõkönyvekbõl készített kivonata szerint. CSOBOTH Zita tulaj-
donában, Budapesten. Fénymásolat a szerzõnél. Lásd még: MOL. P 1874.
Lécfalvi GYÁRFÁS cs. lvt. Házi napló. 12 R.

147. Altorjai CSOBOTH Jánosnak az altorjai községi jegyzõkönyvekbõl
készített kivonata a CSOBOTH Zita tulajdonában Budapesten. Fénymá-
solat a szerzõnél.

148. Uo.

149. Uo.

150. SÁL. Fond 36 Nr.1171 B XXVII 1/1, 104–105. Évszám nélkül, 1836
után.

151. MOL. P 1874. Lécfalvi GYÁRFÁS cs. lvt. Házi napló. 13 R, 19 V.
Lásd még: ALTORJAI CSOBOTH Jánosnak az altorjai községi jegyzõ -

könyvekbõl készített kivonata CSOBOTH Zita tulajdonában Budapesten.
Fénymásolat a szerzõnél. 

152. Uo.

153. FFööllddeessuurraakk ééss sszzoollggáállóónnééppeeiikk SSzzéékkeellyyffööllddöönn 11882200--bbaann. 126. A biz-
tosok elírták a nevét.

154. Altorjai CSOBOTH Jánosnak az altorjai községi jegyzõkönyvekbõl
készített kivonata CSOBOTH Zita tulajdonában Budapesten. Fénymáso-
lat a szerzõnél.

155. MOL. P 1874. Lécfalvi GYÁRFÁS cs. lvt. Házi napló. 12 R.

156. SÁL. Fond 36 Nr.1171 B XXVII 1/1, 104–105. Évszám nélkül, 1836
után.

157. ALTORJAI CSOBOTH Jánosnak az altorjai községi jegyzõ -
könyvekbõl készített kivonata CSOBOTH Zita tulajdonában Budapesten.
Fénymásolat a szerzõnél.

158. Uo.

159. SÁL. Az altorjai falusbíróság jegy zõ köny ve – 1808–1818. 26 V.

160. Uo. 51 V; 73 R; 75 V.

161. HHáá rroomm sszzéékk ppaa rraasszztt vvaall lloo mmáá ssaaii 11882200--bbóóll. Deb re cen, 2002. 156.

162. SÁL. Az altorjai falusbíróság jegy zõ köny ve – 1808–1818. 79 R.

163. ALTORJAI CSOBOTH Jánosnak az altorjai községi jegyzõ -
könyvekbõl készített kivonata CSOBOTH Zita tulajdonában Budapesten.
Fénymásolat a szerzõnél.

164. SÁL. Az altorjai falusbíróság jegy zõ köny ve – 1808–1818. 19 R.

165. ALTORJAI CSOBOTH Jánosnak az altorjai községi jegyzõ -
könyvekbõl készített kivonata CSOBOTH Zita tulajdonában Budapesten.
Fénymásolat a szerzõnél.

166. Uo.

167. EGYED Ákos: I. m. 1981. 138. Örökváltságul 500 forintot fizetett.

168. MOL. P 1874. Lécfalvi GYÁRFÁS cs. lvt. Adnotationes quaedam
ad rem Oeconomicam pertinentem Anno 1814 inchoatae, et continuatae
per Ludovicum Hamar futásfalviensem. 27 V, 124 R. (A továbbiakban:
MOL. P 1874. Lécfalvi GYÁRFÁS cs. lvt. Adnotationes.) Az eset nem
egyedi: 1815. június 4-én ZÖLDE József adta magát jobbágyul HAMAR
Lajos keze alá, 1824-re pedig a peselneki LEMHÉNYI Lukátsot,
POTSA Ferencz úr colonussát, azaz telkes jobbágyát fogadta meg
béresének HAMAR Lajos. (MOL. P 1874. Lécfalvi GYÁRFÁS cs. lvt.
Adnotationes. 1 R, 2 V.)

169. EGYED Ákos: I. m. 1981. 138. Örökváltságul 440 forintot fizetett.

170. ALTORJAI CSOBOTH Jánosnak az altorjai községi jegyzõ -
könyvekbõl készített kivonata CSOBOTH Zita tulajdonában Budapesten.
Fénymásolat a szerzõnél.

171. EGYED Ákos: I. m. 1981. 138. Id. DÁVID Mihály 348 forint
örökváltságot fizetett és átengedett az APOR családnak egy 6 vékás szán-
tót 81 forint 21 krajcár értékben, Ifj. DÁVID Mihály 389 forintot fizetett
örökváltságul és átengedett az APOR családnak egy 5 vékás szántót 51
forint értékben.

172. SÁL. Az altorjai falusbíróság jegy zõ köny ve – 1808–1818. 51 R.

173. Há rom szék pa raszt val lo má sai 1820-ból. Deb re cen, 2002. 156.

174. ALTORJAI CSOBOTH Jánosnak az altorjai községi jegyzõ -
könyvekbõl készített kivonata CSOBOTH Zita tulajdonában Budapesten.
Fénymásolat a szerzõnél.

175. A kér dést csak to váb bi ku ta tá sok dönt he tik el.

176. CSEREY Zol tán: KKéézzddiivváássáárrhheellyy aa hhaa ttáárr õõrr sséégg kkoo rráá bbaann ((11776644––11884488))
= EEmm lléékk kköönnyyvv –– KKéézzddiivváássáárrhheellyy 11999977. Sep si szent györgy, 1997. 43.

177. IMREH Ist ván: I. m. 1987. 287.

178. Por ko láb, fog lár, bör tön fel ügye lõ, ese tünk ben ta lán ka to nai csend õr-
fé le is.

179. ALTORJAI CSOBOTH Já nos nem ha gyott hát ra feltorjai egy há zi
ira tok ból ké szí tett ki vo na to kat, de nincs ki zár va, hogy a kö zü lük az 1916-
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os ro mán in vá zió so rán rész ben el pusz tul tak kö zött az 1848–1849-es idõ -
szak ra vo nat ko zó ak is vol tak.

180. „1840. má jus 3. Ha szon bé ri szer zõ dés Kézdivásárhely vá ros és a
karatnai, al só- és felsõvoláli bir to ko sok kö zött a Torja–Kászon kö zén lé -
võ ugar ha tár le gel te tés cél já ból va ló ha szon bér be vé te le iránt. – A vá ros
ily ter mé sze tû le gel te té se a karatnaiak, al- és felvoláliak köny ve i nek bi -
zony sá ga sze rint hu za mos idõn át gya ko rol ta tott.” (ALTORJAI
CSOBOTH Já nos irat ha gya té ka CSOBOTH Zi ta tu laj do ná ban, Bu da pes -
ten. Fény má so lat a szer zõ nél.)

181. Az 1826-ban született és szintén a kézdivásárhelyi katonai intézetben
tanult CSOBOT Ferenc bátyja, CSOBOT József keze alatt szolgált a
székely huszárezredben, de 1846-ban meggyilkolták a dálnoki határon.
(Uo.)

182. A na pó le o ni há bo rúk ban har co ló al- és feltorjai ha tár õrök ru há za tá -
nak és fel sze re lé sé nek költ sé ge it ab ból az összeg bõl fe dez ték, ame lyet a
két fa lu egyik kö zös er de je fa anya gá nak ér té ke sí té se ré vén te rem tet tek
elõ. Az az óta is le ge lõ ként hasz nált te rü le tet 1864-ben még Fran cia vá gás
né ven is mer ték, de ez a hely név ma már nem él. (PESTY hely név gyûj te -
mé nye.)

183. Ki vo na tok Altorja köz gyû lé si jegy zõ köny ve i bõl. ALTORJAI
CSOBOTH Já nos irat ha gya té ka CSOBOTH Zi ta tu laj do ná ban, Bu da pes -
ten. Fény má so lat a szer zõ nél.

184. ALTORJAI CSOBOTH Já nos irat ha gya té ka CSOBOTH Zi ta tu laj -
do ná ban, Bu da pes ten. Fény má so lat a szer zõ nél.

185. MOL. R 319. (ALTORJAI CSOBOTH csa lád le vél tá ra.)

186. ALTORJAI CSOBOTH János irathagyatéka CSOBOTH Zita tulaj-
donában, Budapesten. Fénymásolat a szerzõnél.

187. Uo.

188. Uo.; és MOL. P 1874. Lécfalvi GYÁRFÁS cs. lvt. Házi napló. 1857.
december. 34 V; 1858. november 15. 35 V. Õ is aláírta 1864. október 3-
án az altorjai helynevekrõl készített jelenést. (PESTY helynév-
gyûjteménye.)

189. ALTORJAI CSOBOTH Já nos irat ha gya té ka CSOBOTH Zi ta tu laj -
do ná ban, Bu da pes ten. Fény má so lat a szer zõ nél.

190. Bur kus (< Brandenburgus) = Po rosz.

191. EGYED Ákos: I. m. 1998. I. 265.

192. NAGY Sándor: I. m. 99. APOR Józsefet, ha a radikális forradalmi
változások hívének nem is, de a nemzeti függetlenség elszánt hívének
tarthatták a császári hatóságok: 1854-ben, a MACH-féle szervezkedésben
való részvétel gyanújával ugyanis letartóztatták. Bizonyítékok híján azon-
ban hamarosan kénytelenek voltak szabadon bocsátani õt gyulafehérvári
fogságából. (ENDES Miklós: CCssííkk--,, GGyyeerrggyyóó--,, KKáásszzoonnsszzéékkeekk ffööllddjjéénneekk
ééss nnééppéénneekk ttöörrttéénneettee 11991188--iigg. Budapest, 1938. 322.) APOR József felte-
hetõen kapcsolatban állt a kézdivásárhelyi TÖRÖK Józseffel, TÖRÖK
István fiával, akinek testvérét, a marosvásárhelyi professzort ugyanezen
ügy kapcsán ki is végezték. A TÖRÖK és az APOR családnak is volt bir-
toka Futásfalván. (MOL. P 1874. Lécfalvi GYÁRFÁS cs. lvt. Házi napló.
12 R.)

193. IMREH Ist ván: AA ttöörr vvéénnyy hhoo zzóó sszzéé kkeellyy ffaa lluu. Bu ka rest, 1983. 74.

194. EGYED Ákos: I. m. 1978. 83.

195. SERES András: I. m. 7; és EGYED Ákos: I. m. 1978. 83. 87.
EGYED Ákos: I. m. 1978. 83–84.

196. AL BERT Er nõ: EEll ttii ppoorrtt sszzaa bbaadd ssáágg ((JJöött tteekk aazz oorroo sszzookk –– 11884499)). Sep -
si szent györgy, 1999. 166.

197. SÁL. Az 1747-es altorjai fa lu tör vény.

198. Lásd a 34. jegy ze tet.

199. „Ezen Le ve lek meg ol vas tat ván haszon ve he tet le nek nek tanáltatak”
(SÁL. Az altorjai falusbíróság ülé se i nek jegy zõ köny ve – 1808–1818. 60 R.

200. Az épület kivitelezése többnyire helybeli kõmûvesek, ácsok és asz-
talosok mûve, mások közmunkában dolgoztak az építkezésen. Az
építkezésen annak idején résztvevõ, nemrégiben elhunyt LUKÁCS György
altorjai lakos szíves szóbeli közlése.

201. A fa lu tör vény ben és a jegy zõ könyv ben ha za já ró, te hén-, med dõ és
ser tés csor dá ról, to váb bá juh se reg rõl van szó, a lo va kat a „meddû csor dá -
ba” ad ták tu laj do no sa ik. Ez vagy te hén csor da, vagy juh se reg le he tett.

202. IMREH István professzor úr 2003. január 31-én hunyt el,
Kolozsváron.

203. Al- és Feltorja, Futásfalva, Karatna, Al- és Felvolál negyvennyolca-
sai egy részének a neve ZÁGONI Jenõ, a Székely Nemzeti Múzeum
egykori könyvtárosa szóbeli közlése alapján már megjelent írásban.
(SERES András: I. m. 57, 61.)

204. El sõ sor ban ÁB RA HÁM Ár pád (1915–1958) altorjai plé bá nos em lí -
ten  dõ, akit 1957-ben a te mes vá ri had bí ró ság 1956-ban el kö ve tett ál lam-
és rend szer el le nes szer vez ke dés ve ze té sé vel vá dolt meg. ÁB RA HÁM
Ár pá dot 1858. ok tó ber 11-én Jilaván ki vé gez ték. Az ál lí tó la gos szer vez -
ke dés töb bi altorjai részt ve võ je – az 1956-os ma gyar for ra dal má rok kal 
ro kon szen ve zõk egy ér tel mi sé gi ek bõl és gaz dál ko dók ból ál ló altorjai 
cso port ja – sú lyos bör tön bün te tést szen ve dett. (A plé bá nia irat tá rá ban fel -
lel  he tõ ada tok, a kor- és sors tár sak vissza em lé ke zé sei sze rint. Lásd még:
KKrriisszz ttuuss VVii lláá ggooss ssáá ggaa.. KKaa ttoo llii kkuuss ccssaa lláá ddookk kkaa lleenn ddáá rrii uu mmaa 22000011. Csíksomlyó,
2000. 61, 98.)

205. Az 1868-as nép is ko lai tör vény nyo mán Altorja fel sze gi ré szén lé te -
sí tett köz sé gi is ko la az 1990-es évek vé gén vet te fel egy ko ri nö ven dé ke,
KI CSI An tal iro da lom tör té nész, az iro da lom tu do mány ok dok to ra, mû for -
dí tó, kri ti kus, fõ is ko lai lek tor, tan könyv író és szer kesz tõ ne vét. A név adó
1936. au gusz tus 24-én szü le tett, Feltorján és 1980. ok tó ber 27-én hunyt
el, Székelyudvarhelyen. Éle té nek, pá lya fu tá sá nak és mun kás sá gá nak rö -
vid össze fog la lá sát lásd: RRoo mmáá nnii aaii MMaa ggyyaarr IIrroo ddaall mmii LLee xxii kkoonn 3. Bu ka rest,
1994. 15–16.

206. A hõsök és áldozatok nevét zömében KERESZTES Imre gyer-
gyószárhegyi származású torjai nyugalmazott igazgató-tanító úr és
KEREKES Tibor jegyzõ úr kutatta fel.

207. Az alsócsernátoni SZÉKELY Géza grafikusmûvész (1991-ig torjai
rajztanár) által alapított egyesület elnöke akkor BOKOR Béla alpol-
gármester úr volt.

208. Az emlékmû felállításának költségeihez tetemesen járult hozzá a fel-
torjai VOJNA Zoltán és családja.

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le ért -
ve az idézeteket, kö tet szer kesz té si szem pont ok
in do kol ták. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)
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GGããrrzziillee nnaaþþiioonnaallee 
ddiinn TTuurriiaa ddee llaa 11884488––11884499
(Rezumat)

Pornind de la datele cuprinse într-o copie
fãcutã de primul monograf al comunei Turia de
azi (Altorja, Feltorja, Karatna, Al volál, Felvolál
ºi Fu tás fal va), János ALTORJAI CSOBOTH,
precum ºi pe baza datelor furnizate de literatura
de specialitate ºi diferite izvoare, autorul lucrãrii
a sintetizat cunoºtinþele de azi despre gãrzile
naþionale organizate în anii 1848–1849 în loca -
litãþile enumerate. Soarta monografiei lui János
A. CSOBOTH nu se cunoaºte, dar autorul
lucrãrii a încercat sã dovedeascã autenticitatea
originalului copiei ºi sã elucideze în ce împre-
jurãri s-a fãcut copia.

TThhee NNaattiioonnaall GGuuaarrdd
iinn TToorr jjaa iinn 11884488––11884499
(Abstract)

Be ing prompted by the data of a copy
made by the first monographer of today’s Turia
(Turia de Jos, Turia de Sus, Karatna, Alvolál,
Felvolál, Alungeni) János ALTORJAI CSO -
BOTH, as well as by the data found in technical
literature and different sources, the author of the
paper summarizes everything that can be known
about the national guards organized in
1848–1849 in the localities mentioned above.
The author has tried to clear up whether the doc-
ument copied by János ALTORJAI CSOBOTH
is authentic which were the circumstances the
copier came across with. (János ALTORJAI
CSOBOTH’s monograph did not survive or it is
hidden in an unknown place.) 
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