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A há rom szé ki for ra dal mi ese mé nyek si ke re jó részt 
at tól füg gött, hogy a job bágy sá got fel le het-e so ra koz-
tat ni a ha la dást kép vi selő erők tá bo rá ba. Ezt csak úgy 
le he tett el ér ni, ha a pa rasz ti ér de kek kép vi se le te kellő 
hang súllyal je le nik meg a dön tés ho zó fó ru mok előtt. 
Minderről az országgyűlés a má jus vé gi ülés sza kán 
kel lett, hogy ha tá ro za tot hoz zon, a tör vé nyes ke re tek 
azon ban csak egy – bár nagy – lé pést je len tet tek a job-
bágy fel sza ba dí tás és az ál ta lá nos te her vi se lés gya kor-
lat ba té te le irá nyá ban. A végső meg ol dás, va la mint 
an nak mó do za tai az ön kor mány zat ok jó in du la tá tól, 
majd a for ra dal mi át ala ku lá so kat ko or di ná ló bi zot t sá-
gok de mok ra ti kus gon dol ko zá sá tól függ tek.

Há rom szé ken az 1848-as for ra da lom ide jén a la-
kos ság kö rül be lül 45 szá za lé ka volt job bágy és zsel lér. 
Ezek mint egy száz he lyi ség ben el ve gyül ten él tek a ka-
to na csa lád ok kal és ne me sek kel. A job bágy a föl des úr 
ál tal hasz ná lat ba ka pott föld te rü let ért ro bot tal, va gyis 
in gyen mun ká val tar to zott. Ez a te her té tel rend kí vü-
li vál to za tos sá got mu tat vi dé ken ként, fal van ként, sőt 
ne me si bir to kok ként is. Ál ta lá ban az iga vo nó ál lat tal 
rendelkezők szá má ra he ten ként két na pot, a gya log-
sze re sek nek pe dig há rom vagy akár négy na pot je lent-
he tett a ro bot. Dézs ma kö te le zett ség hi á nyá ban a he ti 
mun ka mennyi sé ge meg ha lad ta a vár me gyei te rü le-
te ken szo ká so sat. A zsel lé rek leg több eset ben he ten-
ként egy na pot tel je sí tet tek mun ka adó juk nak.

A há rom szé ki job bágy ság éle té ben er dé lyi sors tár-
sa ik kal szem ben az volt a fő kü lönb ség, hogy a dézs-
ma (ter mény adó) itt nem volt szo kás ban. Ehe lyett 
vi szont különböző ker ti mun ká kat, szö vést-fo nást, 
er dei gyü möl csök begyűjtését és aján dé ko kat (tyúk 
vagy to jás adá sát) több nyi re rend sze res ség gel meg kö-
ve tel tek a ne me sek.1 Há rom szék ka to nai határőrvi-
dék lé vén, a job bá gyok egy sor szol gál ta tás sal tar toz-
tak oda is: fu var ral, tűzifaadással, el szál lá so lás sal stb. 

A pa raszt ság a föl des úri szol gál ta tá sok mel lett 
az ál ta la fi  ze tett adók ré vén az ál lam leg biz to sabb 
fenn tar tó ja volt. Fá jó sé rel mei kö zé tar to zott a meg-
kü lön böz te tett köz te her vi se lés, amely csak őket és 
a ka to na né pes sé get érin tet te.

A szé kely föl di és ter mé sze te sen a há rom szé ki job-
bá gyok sa já tos vi szo nya it leg job ban a szé kely örök-
ség gel va ló kap cso la tuk fe jez te ki. A pa raszt ság nagy 
része a szé kely örök sé gen la kott. Az in téz mény ere de te 
vissza nyú lik a föld kö zös ség bom lá sá ig, mely kö te lé kek 
fel la zu lá sa kor az örökölhetővé vált tel ket ne vez ték szé-
kely örök ség nek. Kez det ben adó men tes és fe u dá lis 
szol gá lat tal nem ter helt csa lá di bir tok volt. E men tes-
ség fe jé ben tu laj do no sa ik in gyen tar toz tak ka to nás-
kod ni. A csa lád magvaszakadása ese tén sem há ram lott 
a ki rály ra vagy fe je de lem re, ha nem a vér ro kon vagy 
szom széd örö köl te. A szé kely föl di job bágy ság kulcs kér-
dé se ép pen az, hogy a szé kely örök sé gen te le pült job-
bágy vagy zsel lér, bár lé nye gi leg úgy szol gált mint a vár-
me gyék ben az úr bé res, ma ga még sem váll ha tott az zá, 
ha nem (a később ho zott tör vé nyek ér tel mé ben) szer-
ződésesnek, te hát ma gán jo gi ter mé szetű job bágy nak 
te kin tet ték, aki nem for mál ha tott tu laj do no si jo got az 
ál ta la megművelt föld höz. Tel jes jo gú úr bé res nek csak 
azt a job bá gyot te kin tet ték, aki olyan föl des úri bir to-
kon élt, amely ré gen ki rá lyi ado má nyo zás tár gyát ké-
pez te. Ilyen pe dig na gyon ke vés volt a Szé kely föl dön. 
Mind ezek kö vet kez té ben az 1848-as job bágy fel sza ba-
dí tás itt sa já to san ment vég be, a job bá gyi rend re hát-
rá nyos mó don. Ter mé sze te sen ez el len a job bágy ság 
min den ren del ke zés re ál ló esz köz zel küz dött.2

1848-ban az úr bé res vagy úr bé res nek el is mert job-
bá gyok a vár me gyei tár sa ik hoz ha son ló kö rül mé nyek 
kö zött ál la mi kár pót lás mel lett sza ba dul nak fel, a szé-
kely örök sé ge seknek vagy azok nak nyil vá ní tot taknak 
pe dig meg kel lett vál ta ni uk ma gu kat és örök sé gü-
ket.3 Gróf Te le ki Jó zsef kor mány zó né hány nap pal a 
ma gyar or szá gi már ci us 15-i ese mé nyek után, 1848. 
már ci us 24-én jó nak lát ta tisz táz ni a főkormányszék 
ál lás pont ját a vi dé ki tör vény ha tó ság ok kal a ki bon ta-
ko zó moz gal mak kal kap cso la to san. Min den kép pen 
a tör vé nyes, al kot má nyos esz kö zök be tar tá sát lát ta 
a for ra dal mi vál to zá sok ban va ló rész vé tel egyet len jár-
ha tó út já nak.4

Mi u tán a há rom szé ki ne mes ség tu do mást szer-
zett a po zso nyi jobbágyfelszabadító törvényről, az 

1 EGYED Ákos 1978, 18.
2 Uo., 19.
3 EGYED Ákos 1981, 122.

4 Ro mániai Or szá gos Le vél tár Kovászna Me gyei Igaz ga tó sá ga, 
Sep si szent györgy (a to váb bi ak ban: SÁL), Fond 8, 5901.
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áp ri lis 11–12-i közgyűlésén ma ga is a fel sza ba dí tás 
mel lett fog lalt ál lást, s ha tá ro zat ban nyil vá ní tot ta ki 
egyet ér tés ét az úr bé ri ség tel jes el tör lé sé vel (föl des úri 
kár pót lás mel lett), ugyan ak kor vi szont meg pró bál ta 
men te ni azt, amit még men te ni le he tett. A leg gyak-
rab ban igény be vett mód szer az volt, hogy ki te le pí tet-
ték telkeikből a szé kely örök sé ge ken la kó job bágy csa-
lá dok egy ré szét, még az úr bé ri tör vény meg szü le té se 
előtt. A dol got meg könnyí tet te az a Há rom szé ken 
elég gé el ter jedt szo kás, hogy a szerződéses job bá gyok 
gyak ran vál toz tat ták lak he lyü ket, tel kü ket, és eh hez 
sok eset ben elég volt, ha a tá vo zá si szán dé ku kat ide-
jé ben be je len tet ték a föl des urak nak. 1848 ta va szán 
elsősorban azo kat a job bá gyo kat köl töz tet ték ki, aki-
ket már az előző évek ben fel szó lí tot tak ar ra, hogy 
hagy ják el tel ke i ket, il let ve azo kat, akik ön ként je len-
tet ték be tá vo zá si szán dé ku kat, de az olyan csa lá do-
kat is el tá vo lí tot ták, akiktől va la mi lyen ok ból meg 
akar tak sza ba dul ni, még mielőtt azok tu laj don jo got 
for mál hat tak vol na az ál ta luk művelt föld re.5

A szé ki tisztviselők is azon vol tak, hogy jó irány-
ba be fo lyá sol ják az egy re iz ga tot tab bá vá ló köz han-
gu la tot. A tör vé nyes ség be tar tá sá nak szük sé ges sé gét 
hang sú lyoz ták. 1848. má jus 12-én Pé ter Im re mik-
lósvárszéki dúllóbiztos az zal nyug tat ta az in du la tos 
ke dé lye ket, hogy az úr bé re sek a rá juk vo nat ko zó or-
szá gos sza bá lyo zá s ig tart sák be az ad dig ér vény ben 
volt előírásokat.6 Az al ki rály bí rák nak kö te les sé ge 
volt hely zet je len tés ben tu dó sí ta ni a szék vezetőjét 
a tér sé gük ben ész lelt ál la po tok ról. 1848. má jus 17-én 
Henter Sán dor miklósvári al ki rály bí ró, má jus 19-én 
Hor váth Kár oly orbaiszéki elöl já ró nyug tat ta meg a 
szék ve ze té sét az ál ta luk ész lelt bé kés han gu lat ról.7 

Ám a job bá gyok tól va ló ban még a tör vény meg je-
le né se előtt igye kez tek meg sza ba dul ni a föl des urak. 
Áp ri lis 8-án a gróf Ne mes Áb ra hám ozsdolai jó szá-
gán job bágy ként dol go zó Ve res Fe renc pa nasz ko dott 
a tisz ti hi va tal nak, hogy az ad dig ál ta la és elődei ál tal 
hasz nált telekről Szentpáli Fe renc gaz da tiszt min den 
tör vé nyes ok és hír té tel mellőzésével erőszakosan el 
akar ja tá vo lí ta ni. Mond va csi nált ürügy ként azt hoz-
ta fel el le ne, hogy öreg és szol gá lat té tel re te he tet len, 
ame lyet Ve res Fe renc mint igaz ta lan ál lí tást vissza uta-
sí tott. Ar ra kér te a szé ki ha tó sá got, hogy has sa nak az 
ud va ri tiszt re az erőszakos el já rás meg szün te té se ér de-
ké ben. A fe let tes szerv köz ben já rá sá nak úgy lát szik 
fo ga nat ja volt, mert áp ri lis 17-én olyan szerződést 
kö töt tek Ve res Fe renc cel, hogy Szent György-nap tól 
kezd ve az ál ta la bírt bennvaló és az ah hoz tar to zó 
kert el le né ben he ten ként egy nap ro bot tel je sí té sét 
vál lal ta, és – amennyi ben iga vo nó ál lat ra is szert 

te het ne – a te lek hez tar to zó szán tó te rü le tet is meg-
kap hat ja.8 Sze ren csés eset nek te kint het jük az előbb 
em lí tet tet, mert az ál ta lá nos gya kor lat nem a job bá-
gyok ér de ke it vet te fi  gye lem be. Áp ri lis 22-én a tisz ti 
hi va tal fel szó lít ja a sepsiszéki ki rály bí rót, hogy De ák 
Fe renc kökösi job bá gyot köl töz tes se ki telkéről, mert 
Szent ki rá lyi Zsig mond elég in do kot ho zott fel el le ne. 
Kézdiszentléleken Zsi dó Mi hály nak ad ták tud tá ra, 
hogy Könczei An tal pa na sza kö vet kez té ben bir to ká-
ról men nie kell. Ta más fal vi Tu sa Fe renc köz adó zót, 
a Hollaki fa mí lia job bá gyát vég re haj tói ki la kol ta tás-
sal fe nye get ték. A pél dá kat to vább le het ne so rol ni.9

A föl des urak nak job bá gya ik kal szem be ni erő-
szakoskodó meg nyil vá nu lá sai az amúgy is meglévő 
fe szült sé gek fo ko zó dá sá hoz ve zet tek. A sepsiszéki 
ki rály bí ró nak a fe let te sei meg hagy ták, hogy te kin tet-
tel a for ra dal mi hely zet re az úr bé re sek kel szem ben 
ta pin ta to sabb bá nás mó dot al kal maz zon: „ezen for ra-
dal mi időben a tör vény szi go rú tel je sí té se mel lett a kö-
rül mé nye ket is te kin tet be kell ven ni, s min den a föl des-
urak és úr bé re sek közt előadódó úr bé ri egye net len sé get 
a leg na gyobb il dom mal ele nyész tet ni”.10

Job bá gyi részről a for ra da lom irán ti el vá rá sok 
hely ze tük, élet kö rül mé nye ik job bu lá sá ra vo nat koz-
tak. Az erőszakos meg nyil vá nu lá sok pe dig az ország-
gyűlés össze ülé se előtti vá ra ko zá si időszaknak a tü rel-
met len sé gét is je lez ték. Te le ki Jó zsef kor mány zó nak 
má jus 19-én kül dött hely zet je len tés ében az azt meg-
előző na pok nemes–jobbágy összetűzéseiről szá mol-
tak be. Cserey Zsig mond Ozsdola ha tá rán lévő er de-
jét az ot ta ni felbőszült adó zók vág ni kezd ték, és csak 
vil lám súj tot ta két tár suk ha lá la mi att hagy ták ab ba. 
Sza bó Kár oly zaláni hu szár ka to na a ne mes ség el len 
buj to gat ta falustársait, a szol gá lat meg ta ga dá sá ra és 
ne mes ség el le nes lá za dás ra buz dí tot ta a né pet. Gróf 
Ne mes Áb ra hám ozsdolai ha vas ra ki haj tott mé ne sét 
a kö zös ség tag jai Hidvégre ker get ték, a gaz da tisz tet 
pe dig bán tal maz ták. Az Alt or ján ki ala kult hely ze tet 
így jel lem zik: „a ren det len ség oly ma gas fok ra há gott, 
hogy a hely be li biz tos nak hoz zám meg kül dött je len té se 
sze rint a ki vált sá gos rend nek se sze mé lye, se va gyo na 
nincs bá tor ság ban”. Ikafalván Dé nes Ba lázs el len ter-
vez tek gyil kos sá gi kí sér le tet. Ha son ló kép pen Szent-
léleken a Könczei és az Or bán csa lád több tag ját is 
ez zel fe nye get ték. Esztelneken pe dig Len gyel Ist ván 
pa rasz tot agyonlőtték. Rét yen is a föl des urak el len 
in ge rel ték az adó zó kat a ka to nák, azt su gall ván ne-
kik, hogy ro bot ter he i ket ta gad ják meg, de a ne mes-
ség ki ir tá sa is szó ba ke rült. Ke resz tes Jó zse fet és fi  át 
meg gyil ko lás sal fe nye get ték. A rétyi sú lyos fenye-
getőzések nyo mán ki ala kult hely zet ke ze lé sét Nagy 

5 EGYED Ákos 1978, 4.
6 SÁL Fond 8, fasc. 451, nr. 201.
7 SÁL Fond 8, fasc. 451, nr. 223.

8 SÁL Fond 8, fasc. 451, nr. 5946.
9 EGYED Ákos 1978, 45.
10 SÁL Fond 8, fasc. 451, nr. 5946.
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And rás ki rály bí ró ra bíz ták, és ott az eset ko moly sá-
gá ra va ló te kin tet tel ka to nai köz be avat ko zás lehető-
ségét is fon tol gat ták. Hor váth Al bert főkirálybíró az 
el sza po ro dott különböző nemesellenes cse le ke de tek 
meg fé ke zé sé re a kor mány zó tól kért cse lek vé si fel ha-
tal ma zást: „alá za to san ké rem mél tóz tas son mind ezen 
fel je len tett ese tek ve szé lyez te té se és a bá tor ság hely re ál lít-
ha tó sá ga vé gett mind ál ta lam, mind a kor má nyom alá 
bí zott szék tiszt sé ge ál tal kért rög tön tör vény be li élést 
meg en ged tet ni”. Ilyen ki éle zett tár sa dal mi fe szült sé-
gek lát tán Te le ki kor mány zó a kezdődő országgyű-
lés mun ká la tai aló li fel men tés ben ré sze sí tet te a főki-
rálybírót, mond ván, hogy fon to sabb szá má ra, hogy 
úr rá le hes sen az it te ni ese mé nye ken.11

Ha son ló an vész ter hes tu dó sí tás ban szá molt be 
Gaz da Jó zsef Tor já ról, má jus 24-én, ahol ál lí tá sa 
sze rint sen ki, főként pe dig a ne mes ség nincs biz ton-
ság ban sem va gyo na, sem sze mé lye szem pont já ból. 
A rend és nyu ga lom hely re ál lí tá sát csak a határőr-
ezredek be vo ná sá val lát ta biz to sít ha tó nak, vagy va la-
mi fé le rendőrség meg szer ve zé se ál tal, mert sze rin te 
újabb erőszakos fog la lá sok tól le he tett tar ta ni.

Eb ben a fel boly dult tár sa dal mi lég kör ben ér ke-
zett el az utol só er dé lyi ren di országgyűlés le bo nyo lí-
tá sá nak az ide je. Több fon tos kérdésről is ha tá roz tak 
ez al ka lom mal, de ezek kö zül is ta lán a leg fon to sab-
bak Er dély uni ó ja Ma gya ror szág gal és a job bágy ság 
el tör lé se, te hát az úr bé ri ség meg szün te té se volt. 
Az országgyűlés má jus 29-én kezd te el mun ká la ta it, a 
jobbágyfelszabadító tör vényt jú ni us 6-án fo gad ták el, 
és jú ni us 18-án lé pett élet be. A föld tu laj dont illetően 
az er dé lyi úr bé ri tör vény az adott hely ze tet fo gad ta 
el: a föl des úri sa ját hasz ná la tú (allodiális) bir tok nem 
me het job bágy kéz re, de a job bá gyok ál tal művelt föld 
sem le het ne me si tu laj don. Csak a szé kely ség ben kel-
lett más mér cét al kal maz ni, mert ott el térő vi szo nyok 
ala kul tak ki: a köz ter he ket vi selt szé ke lyek föld jü ket 
nem ve szít het ték el.12 Az úr bé ri ség meg szün te té sét 
ki mon dó IV. Tör vény cikk 6-ik pont ja fog lal ko zott 
a Szé kely föld del: a szé kely örök ség ma jor sá gi bir tok-
nak szá mít, az ezen la kó job bá gyok ra és zsel lé rek re 
a tör vény előbbi ren del ke zé sei nem ér vé nye sek. Te-
hát ezek a föld te rü le tek nem ke rül het tek ez után sem 
job bágy kéz re, csak az ado má nyos ne me si bir tok tu laj-
don. A tör vény em lí tett ki té te le a szé kely örökségről 
ere de ti leg az olyan ka to na szé ke lyek és adó zó gaz dák 
bir to ká nak vé del mé re volt hi va tott, akik egy-két, 
job bágy nak vagy zsel lér nek ne ve zett pa rasz tot fo gad-
tak be nap szám té tel fe jé ben. De a tör  vény ha tá lyát 
a na gyobb job bágy tar tó ne me sek is al kal maz ták sa ját 
bir to kuk ra, s így a Szé kely föl dön az összes szol gá ló 
né pes ség nek csak mint egy 10-13 szá za lé ká ra ter jedt 

ki a job bágy tör vény fel sza ba dí tó ha tá lya, amely a vár-
me gyék ben az úr bé re se ket mind fel sza ba dí tot ta.

A szé kely föl di job bágy fel sza ba dí tás kér dé sé ben 
fel me rült egy fur csa öt let, ne ve ze te sen a szé kely nép-
fe les leg ki te le pí té se. Úgy lát ták, hogy Szé kely föld, 
elsősorban Há rom szék és Csík szék túl né pe se dett, 
a termőföld pe dig túl sá go san fel da ra bo ló dott, emi-
att az so kak szá má ra nem nyújt elegendő megélhe-
tőségi lehetőséget. S ha az úr bér ren de zés so rán a szé-
kely gaz dát ar ra fog ják kö te lez ni, hogy bir to ka egy 
részéről le mond jon a job bá gya ja vá ra, ab ból sú lyos 
belső za va rok kö vet kez het nek be. A ter ve zet sze rint 
a nép fe les le get ked vező és ösztönző fel té te lek mel lett 
a Bán ság ba és Bács ká ba le he tett vol na ki te le pí te ni.13

A föl des úr és a job bá gyok vi szo nya jú ni us 18. után 
jó sze ré vel ugyan azt az utat kö vet te Há rom szé ken is, 
mint min de nütt, ahol job bá gyok él tek. A pa raszt-
ság nak az a ré sze, ame lyik ed di ge lé szol gált, most 
min den fé le fe u dá lis függőségből kö vet ke zett szol gá-
lat té tel ét be szün tet te. Er re val la nak a föl des úri gaz-
da sá gok intézőinek pa na szai, hogy a mezőgazdasági 
mun ká la tok kellős kö ze pén munkaerő nél kül ma rad-
tak. Ezt a hely ze tet két fé le kép pen le he tett ke zel ni, 
vagy nap szá mo sok szerződtetése ál tal, vagy pe dig 
a volt job bá gyo kat ar ra kény sze rít ve, hogy to vább ra 
is ro bot ter hü ket tel je sít sék. Sza po rod tak a job bá gyok 
be ad vá nyai, hi szen fo ko zó dott a föl des urak nak az a 
tö rek vé se, hogy rend sze res mun ká ra szo rít sák volt 
job bá gya i kat. A zágoni szé kely örök sé ges job bá gyok 
pa na szol ták, hogy mi vel ők olyan jó szág ban lak nak, 
amely nem sza ba du lás alatt va ló, „s mi vel, amint 
közhírből vet ték ész re, őket az ed di gi sú lyos terű alatt 
kí ván ják hagy ni, ar ra ké rik a kor mány biz tost, in téz-
ked jék, hogy nyer het né nek va la hol sza bad-la kó éle tet.” 
Mi vel a bi zott ság, amely nek dön te nie kel lett vol na 
a ne me si föl dek úr bé ri vagy ma jor sá gi jel le gét illető-
en, a for ra da lom ide jén nem szál lott ki a fal vak ba, 
gya kor la ti lag a föld bir to kos tól füg gött, hogy el is me-
ri-e job bá gya i nak a föld höz va ló jo gát, vagy sem.

Azok nak a szé kely föl di job bá gyok nak a szá ma, 
akik a vár me gye i ek hez ha son ló fel té te lek mel lett, 
te hát ál la mi kár té rí tés út ján sza ba dul tak fel, igen ki-
csi volt. Ez Há rom szék ese té ben még a töb bi szé kely 
szé kek hez ha son lít va is rop pant ke vés nek szá mí tott. 
Mind össze 121 csa lád ról volt szó, a 7876 kö zül, te-
hát szá za lék ban ki fe jez ve az ele nyésző 1,5%-ot je len-
tet te. A szé kely örök sé ges job bá gyok sor sa te hát nem 
dőlt el. Agyag fal ván a Szé kely Nem ze ti Gyűlés ki nyi-
lat koz tat ta a szé kely szé kek min den la kó já nak a tör-
vény előtti egyenlőségét és sze mé lyi sza bad sá gát, és 
ennyi ben ál lást fog lalt a job bágy fel sza ba dítás mel lett, 
de nem bo csát ko zott a vi tás kér dé sek ren de zé sé be.14

11 SÁL Fond 8, fasc. 451, nr. 241.
12 EGYED Ákos 2001, 126.

13 Uo., 134.
14 EGYED Ákos 1981, 130.
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Há rom szé ken a ro bo tot a job bá gyok fo ko za to san 
hagy ták ab ba. Tor ján jú ni us ele jén je len tet ték a föl-
des urak a dúllónak a job bá gyok renitenskedő ma ga-
tar tá sát: „az adó zó rend közt meg je lent a sza bad ság 
kor szel le me, hogy sem mi eset re a he ti tar to zá su kat fi  zet-
ni nem akar ják” – bá ró Apor Jó zsef tel kén az ad dig 
bé ké sen viselkedő job bá gyok az ese mé nyek ha tá sá ra 
fel bá to rod tak, és kö ve tel ték az ál ta luk la kott föl dek 
tu laj do nuk ba vé te lét. 

A Gál- és Béldi-udvarokhoz tar to zó job bá gyok 
is meg ta gad ták a he ti szol gá lat tel je sí té sét. Min den 
ilyen eset ben a szé ki ve ze tés dol ga volt az igaz ság té-
tel. „...föld ré sze i ket a hátralévő ro bot be li szám ve tés re 
egy a ki rály bí ró ál tal ki ren delt számvető bi zott ság ele-
jibe ál lí ta ni és a tisz tá ba ho zan dó hátrálékrobotot akár 
mun ká val be szol gál tat ni, akár pén zül be fi  ze ttet ni ne 
ter hel tes sék” – állt az uta sí tás ban. Kézdiszentléleken 
Könczei Kár oly job bá gyai nem csak hogy meg ta gad-
ták a ro bot kö te les sé gü ket, ha nem a ne mes úr el le-
ni buj to ga tás tól és éle te irán ti fenyegetőzéstől sem 
ri ad tak vissza. Az ügy ki vizs gá lá sá ra Cseh Ig nác 
táb la bí rót és Pótsa Jó zsef dúllót bíz ták meg, az zal 
a fel ha tal ma zás sal, hogy az úr bé re se ket az el ma radt 
szol gá lat tel je sí té sé re kö te lez zék. Az országgyűlés 
úr bér ren de zé si tör vé nyé nek élet be lé pé sé ig oko zott 
mun ka ki esé si ká ro kat min den eset ben a job bá gyok-
tól kel lett vol na be haj ta ni. A kézdiszentléleki eset 
nem volt egye dül ál ló, mert a fa lu ban öz vegy Kön-
czei Ferencné Ugron Ve ro ni ka úr bé re sei is meg ta gad-
ták a hét szám-szol gá la tot. Ez eset ben is a tör vé nyes 
előírásokra hi vat koz tak, mi sze rint az el ma ra dott 
mun ka na po kat vagy ter mé szet ben, vagy pénz ben 
kell ki egyen lí te ni. A ne mes asszony Mar ti Pál ne ve-
zetű zsel lé re a mun ka meg ta ga dá sát az zal in do kol ta, 
hogy falusfelei, Volonts An tal és Tom pos Mi hály 
meg til tot ták ne ki a to váb bi szol gá lat té telt. Ilyés Mi-
hályné, mi u tán tár gya lás ra ma gá hoz hí vat ta úrnője, 
min den fé le alá za tot és en ge del mes sé get el uta sít va je-
len tet te ki „hogy én a ku tyák nak pa ran cso lok, nekiek 
töb bet nem”. Zsel lé rei el len sé ges ke dé sét lát va Kön-
czeiné a bir to ká ról va ló el tá vo lí tá su kat kér te.15

A job bágy tör vény ha tály ba lé pé se után en nek 
a népszerűsítése volt az egyik fő fel adat. Gróf Te le ki 
Jó zsef kor mány zó 1848. jú ni us 17-én kör le vél ben 
ér te sí tet te a tör vény ha tó sá go kat, mi sze rint a job bágy-
fel sza ba dí tás és úr bér ren de zés előírásainak mi nél 
pon to sabb meg is me ré se vé gett elegendő szá mú nyom-
tat ványt kül de nek szét, hogy mind a bir to ko sok, 
mind a volt úr bé re sek pon to san tá jé ko zód has sa nak 
a tör vény tar tal má ról, ugyan ak kor szakértők be vo-
ná sá ra is szük ség volt, akik a fel me rülő tisz tá zat lan 
kér dé sek re meg fe lelő vá laszt ad hat nak.16 A ha tó sá gok 
erőfeszítései el le né re az el ma ra dott ro bot tel je sí tés 

meg ta ga dá sa ál ta lá nos mé re te ket öl tött. Hor váth 
Al bert főkirálybíró 1848. jú ni us 24-én mind a négy 
ha tó sá ga alat ti al ki rály bí ró nak uta sí tás ba fog lal ta: 
„a fel sza ba dult ha tó sá ga allatti úr bé re se ket, mai sza bad 
pol gá ro kat ne ter hel tes sen ar ra uta sí ta ni, mi kép pen ők 
le hető he ti szol gá lat be li tar to zá su kat ön kén te sen akár 
mun ká val, akár pénz be li fi  ze tés sel le fi  zet ni el ne mu-
lasszák”. A fel sza ba dí tott job bá gyok kö ré ben azon-
ban a rá be szé lés nek, a meggyőzésnek sok ered mé nye 
nem volt. Seethal Já nos bir to kos nak a főkirálybíró-
hoz cím zett pa na szá ban te he tet len el ke se re dett ség 
tükröződik: „a ro bot té tel meg szün te té sét, mi nek tisz-
te let tel fe jet haj tok, de úr bé re se im egy ál ta lán mind nyá-
jan több na pok ból ál ló res tan ci ák kal tar toz nak, s a ro-
bot meg szün te té se al kal ma tos sá gá val mind nyá jan oly 
nagy sza bad ság gal va ló élés re szi lár dít tat tak, hogy az 
érin tett res tan ci á kat sem akar ják meg ad ni több íz be li 
fel szó lí tá sok után is”. A tör vény rosszul ér tel me zé se, 
vagy an nak fi  gyel men kí vül ha gyá sa az ál ta lá nos tól 
el térő je len sé gek hez is ve zet he tett. Zalánban az Apor 
Fran cis ka jó szá gán la kó Sán ta Im re azt ne hez mé nyez-
te, hogy no ha az il le té ke sek nyi lat ko zat ban hoz ták 
a köz vé le mény tu do má sá ra, hogy a tör vény ha tály ba 
lé pé se után töb bet ro bot szol gá lat nem lé te zik, a ne-
mes asszony en nek to váb bi tel je sí té sét kö ve tel te, és az-
zal fenyegetőzött, hogy a nem dol go zó kat vagy nem 
fi zetőket bir to ká ról el tá vo lít ja. Nagy And rás ki rály bí-
ró nak szab ták fel ada tul, hogy ki hall ga tás után a ké rel-
mes nek tör vé nyes elég té telt szol gál tas son. 

Pa nasszal volt te le a fal vak tár sa dal ma: nem csak 
a job bágy tar tók elé ge det len ked tek a sza bad sor sú-
vá vá ló em be re ik el len ke zé se okán, de a pa rasz tok 
is keserűséggel telítődtek a vélt vagy va lós igaz ság ta-
lan sá gok mi att. A szentiványi job bá gyok ál tal a fő-
királybírónak kül dött ki fa ka dás a fal va kon ural ko dó 
fe szült sé gek re vi lá gít rá. Henter Sán dor igaz ság ta lan-
sá ga it, diktatorikus vi sel ke dé sét pa na szol ják fel. A té li 
hét szá mot nyá ron nagy dologidőben kö ve tel te tőlük, 
sa ját gaz da sá guk el ha nya go lá sa árán. A föl des úr ga bo-
ná ját Bras só ban és Szentgyörgyön áru sí tot ták, de ha 
nem tud ták el ad ni, és vissza hoz ták az amúgy is szű-
kön mért por té kát, sok eset ben a sa ját juk ból kel lett 
ki pó tol ni. A nap szá mot be lá tá sa sze rint kö ve tel te, ha 
ne ki úgy tet szett, két nap szá mot egy nek te kin tett. 
A ro bot be li tar to zá su kat Szent György-nap tól fog va 
Szent há rom ság va sár nap já ig tel je sí tet ték, a té li el ma-
ra dá so kat vi szont a mun ka különböző mennyi sé ge 
mi att már nem vol tak haj lan dó ak el vé gez ni. Há lát ad-
tak az Is ten nek, hogy vég re meg sza ba dul tak a sar co ló, 
sa nyar ga tó föl des úr nak va ló ki szol gál ta tott ság alól.

A job bá gyi si ral mak Há rom szék egész te rü le tét 
át fog ták, nem csak a ro bot be li el ma ra dá sok te rén 
ta pasz talt erőszakosságot fáj lal ták, de a tör vény 

15 SÁL Fond 8, nr. 5946. 16 Uo.
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szá muk ra ér vé nyes kirekesztő, diszk ri mi na tív jel le-
gét sem akar ták el fo gad ni. A pa raszt em ber rel az ő 
jo gi jár tas sá ga mel lett ne he zen le he tett meg ér tet ni, 
hogy Er dély nagy részében a job bá gyok az ál ta luk 
hasz nált föl dek tu laj do no sa i vá vál tak, ők pe dig 
a tör té nel mi fejlődés kedvezőtlen ala ku lá sa foly tán 
a föld höz jut ta tás ból ki ma rad tak. A barátosi job-
bágy Bibó Já nos, Bog dán Mó zes, Ka tó Já nos azt fáj-
lal ta rend kí vü li mó don, hogy őseik év szá zad okon 
ke resz tül a Ba log és Hor váth ura dal ma kat szol gál-
ták, az utób bi évek ben a ke gyet len ro bot és úr bér az 
el vi sel he tet len sé gig fo ko zó dott, ezért kény te le nek 
vol tak meg vál ni hasz ná lat ban lévő földjeiktől, aho-
vá ide ge nek szál lot tak be, de ők is rö vid idő múl va 
to vább ál lot tak a tel je sít he tet len fel té te lek mi att, így 
utá nuk is má sok jöt tek. Ki fo gá sol ták: „ke ser ves szem-
mel néz zük, hogy ha a mos ta ni ben ne ta lál ta tók azon 
sze ren csé vel jár nak, mi a mos ta ni hírek alatt zenge-
dett, hogy ki hol ta lál ta tik, ott ítél te tik, azaz úrbéresi 
jus sal fegy vert fog, ott rögtönös lészen. Mi pe dig, akik 
szám ta lan adót ad tunk, és a juss ról szol gál tunk, sze ren-
csét len né le szünk, és a juss ból ki re ke dünk, de a fent ne-
ve zett ügyünk meg té rí té sé ért és min ket a ke gye lem be 
vé te lért meg nem szűnünk kö nyö rög ni, és jus sunk ba 
min ket vissza ren del ni, és ha a fel sé ges ren de let úgy 
jött, min ket ott rögtönösíteni, és a mos tan ott talál-
tatottakat on nan mint adót nem fi zetőket más lak ba 
uta sí ta ni.”17 Há rom szék tiszt sé ge 1848. jú li us 29-i 
ülé sén tár gyal ta a be ad ványt, ame lyet tör vény el le-
nes nek minősített, és el uta sí tott.

Ha son ló tör té ne tet me sélt el a kökösi Ko vács 
Má ria, aki hét év vel azelőtt Kökösi Kár oly un szo lá-
sá ra köl tö zött hoz zá, az zal az ígé ret tel, hogy fér jé vel 
együtt éle te vé gé ig ná la ma rad hat nak. A po li ti kai 
vál to zá sok azon ban az ura ság vi sel ke dé sét merőben 
meg vál toz tat ták. A nemesúr a két öreg szol gá já val 
szem ben egy re ke gyet le neb bül vi sel ke dett, meg ver te 
őket, a por té ká i kat a ház ból ki do bál ta, az zal a nyil-
ván va ló szán dék kal, hogy őket bir to ká ról elűzze. 
A panasztevők a ki rá lyi biz tos hoz cím zett le ve let 
az zal a ké re lem mel zár ták, hogy: „azon emberségről 
meg fe led ke zett urat, va gyis zsar no kot a fel sza ba du lás 
ko rá tól és ez zel já ró sza ba dal mak ról ér te sí te ni, hogy 
töb bé ne le gyünk kény te le nek mél tat lan sá got szen ved-
ni”. Nagy And rás ki rály bí rót meg bíz ták a ké rel mes-
nek tör vé nyes elég té telt szol gál tat ni. 

A ház ból, a bennvalóból, a termőföldről va ló ki-
szo ru lás a leg több job bá gyi pa nasz tár gya. Gelencei 
Ta más Jó zsef is azt fáj lal ja, hogy 34 évet dol go zott 
csa lád ja a gró fi  bir to kon. 7 év vel ezelőtt a már idős 
há zas pár he lyett fi  a ta lo kat szerződtettek oda, ők pe-
dig el kel lett, hogy köl töz ze nek. Ta más Jó zsef ké ri 
vissza he lye zé sét szü le tett la kó he lyé re. A tisz ti hi va tal 

au gusz tus 5-i ülé sén ho zott vá la szá ban köz li, hogy 
a ké rés nem teljesíthető. Olyan eset tel is ta lál ko zunk, 
ami kor az el ke se re dett job bágy egyszerűen nem haj-
lan dó la kó tel két el hagy ni. Ez tör tént Szentléleken 
a Könczei An tal bir to kán la kó Zsi dó Mi hállyal, aki 
1847. jú ni us 12-én tör vé nyes szám ve tés mel lett mon-
dott le telkéről, szán tó- és szénahelyéről. Ki hasz nál va 
azon ban a for ra dal mi hely zet nyúj tot ta lehetőséget, 
vissza fog lal ta el vesz tett te rü le te it. A ha tó sá gok nak 
az lett vol na a fel ada tuk, hogy kar ha ta lom se gít sé-
gé vel erőszakosan ki la kol tas sák a volt job bá gyot, de 
a kö rül mé nyek kény sze re óva tos ság ra in tet te őket, és 
a meg ol dást a főkormányszéktől vár ták: „a tu laj do-
no si jog szent sé gé nek biz to sí tá sá ról”. A zaláni job bágy 
Toth And rás és Jó zsi Fe renc is, at tól va ló fé lel mük-
ben, hogy lak he lyü ket el veszt he tik, akár kár pót lást 
is ké szek vol tak fi  zet ni a ne mes nek: „minő rendeletből 
kí ván min ket lakhelyeinkből ki hány ni, ja va ink ból meg-
fosz ta ni, nem átall ja a ha za tör vé nye el len cse le ked ni, 
a jó szá got ké szek va gyunk az illendőségig ki elé gí te ni, 
csak hogy mos tan ah hoz já ru lan dó bir tok ban ma rad has-
sunk, ha tud juk is, hogy fi  ze tünk, fel sé ges urun kat szol-
gál ni ön kén te sen ké szek va gyunk”.

A lisznyói zsel lé rek, mint hogy gaz dá ik a tör vény 
élet belé pé se után is hétszámszolgálatot kö ve tel tek 
tőlük, el bi zony ta la nod tak, nem tud ták, mitévők le-
gye nek, és a ha tó ság se gít sé gét kér ték, ahon nan a vá-
lasz nem is kés le ke dett: az úr bé ri vi szo nyok meg szün-
te té sét el ren delő cik kely ér tel mé ben a kérelmezőket 
fel men tet ték a to váb bi ro bot ter hek alól. A zágoni job-
bá gyok is fel mér ték ki lá tás ta lan hely ze tü ket, és mint 
olyan sze mé lyek, akik szé kely örök sé ges te rü le ten 
lak nak, re mény te len sé gük ben se gít sé gért fo hász kod-
nak: „csak hogy va la hon nan, ahol va gyon, nyer hes sünk 
sza bad-la kó éle tet, hogy így ma gunk és szá mos gyer me-
ke ink le hes sünk ki rá lyunk nak hí ven szol gá ló szol gái, 
mi vel olyan jó szá gok ban lak nak né me lyek, amely nem 
sza ba du lás alá va ló”.

Gáll Jó zsef sepsiszéki al ki rály bí ró 1848 no vem-
be ré ben a tisz ti hi va tal nak kül dött je len té sé ben jel-
zi, hogy egy re gya ko rib bak azok az ese tek, ami kor 
a job bágy előzőleg be je len tet te el köl tö zé si szán dé kát, 
jó szá gá ról le mon dott, a föl des úr pe dig új munkaerőt 
szerződtetett he lyé be. Ám a for ra dal mi ese mé nyek 
ha tá sá ra a volt bérlők meg vál toz tat ták el ha tá ro zá-
su kat, és már nem vol tak haj lan dó ak ré gi he lyü ket 
el hagy ni.18 Mint lát ha tó, tel jes volt a ká osz, az el bi-
zony ta la no dás, az el ke se re dés a job bá gyok részéről, 
a job bágy tar tók pe dig ki hasz nál ták em be re ik tu dat-
lan sá gát, jo gi já rat lan sá gát, és így meg pró bál ták a ré-
gi vi szo nyo kat to vább ra is al kal maz ni.

A nemzetőrség szer ve zé se is ehetőséget kí nált Há-
rom szék-szer te a job bá gyok nak elé ge det len sé ge ik 

17 Uo. 18 Uo.
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ki nyil vá ní tá sá ra, amely ben sok eset ben a ka to na la kos-
ság részéről is part ne rek re ta lál tak. A sep si szent györ-
gyi ese mé nyek kró ni ká sa Szé kely Ger gely és Daczó 
Ger gely volt: „min den meg fe szí tett igye ke ze tünk mel lett 
is a mindenfelől cso por to zó bé két le ne ket egé szé ben meg 
nem nyug tat hat tuk, sőt az in ge rült sé get annyi ra nö ve ked-
ni ta pasz tal tuk, hogy ki tö ré sek re, sze mé lye ink meg tá ma-
dá sá ra cél zá so kat vet tünk ész re. Ez ok ból célszerűnek lát-
tuk be je len te ni, hogy ily kö rül mé nyek kö zött to bor zá si 
el já rá sun kat to vább foly tat ni szin te le he tet len né vált.” 
Nem csak Sep si szent györ gyön, ha nem más he lye ken 
is za var gá sok kö ze pet te ke rült sor a nemzetőrségek 
meg ala kí tá sá ra. Szentléleken és Tor ján is tör tén tek in-
ci den sek: „nem csak a köz csend, sze mély- és va gyon bá tor-
sá gok ve szé lyez tet ve vol ná nak, ha nem a köz igaz ga tás nak 
ha tó sá gát is ta gad ni kezd ték vol na, s ez el len na pon ként 
sze gül né nek” – jegy zi meg a szem ta nú Cseh Ig nác al ki-
rály bí ró. Tor ján odá ig fa jul tak az ese mé nyek, hogy a 
fel iz ga tott job bá gyok Kézdivásárhelyre men tek, ahol 
az ez red pa rancs nok tól fegy vert kö ve tel tek. Jancsó 
Já nos kézdivásárhelyi gombkötő mes ter to vább lá zí tot-
ta az amúgy is fel tü zelt em be re ket: „üsd agyon mind 
a ne mes em bert, akit ta lálsz, mind ku tya, mind csa ló”. 
Dálnokon az elégedetlenkedők Láz ár Dá vid al ki rály-
bí rót ha lá lo san meg fe nye get ték. Ve res Já nos és Pol gár 
Mi hály ka to nák pe dig ar ra biz tat ták a job bá gyo kat, 
hogy úri szol gá lat ra ne men je nek, a ro bo tot ta gad ják 
meg. A fa lu ba táb la bí rót ren del tek ki, az zal a fel adat-
tal, hogy a job bá gyok nak ma gya ráz za el az országgyű-
lésen el fo ga dott tör vé nyek ér tel mét.

Gelencén is a nemzetőrök össze írá sa kor né pes tö-
meg előtt Ká dár Jó zsef gya log ka to na a job bágy sá got 
biz tat ta az ál lam mal szem be ni és úr bé res szol gá la tuk 
meg ta ga dá sá ra: „ken tek az adót meg ne fi  zes sék, ku-
tyateremtette, mert ha unio van, egy for mák va gyunk, 
én tu dom azt, hogy kend tek adó val ad dig tar toz nak, 
míg más is fi  zet, akár mer re csa var ják a dol got az urak, 
nincs töb bé úr”. Kökösben is fe szült lég kör ben ke rült 
sor a nemzetőrség to bor zá sá ra, itt Orbók Ist ván gya-
log ka to na és a hoz zá csat la ko zó Kökösi Bá lint job-
bágy uszí tot ta az összegyűlteket a ne me si szol gál ta tá-
sok meg ta ga dá sá ra és ál ta lá nos en ge det len ség re. 

A nemzetőrségek szer ve zé se jó al ka lom volt te hát 
a fel gyü lem lett fe szült sé gek nap vi lág ra ke rü lé sé re. 
A ka  to nák és job bá gyok szó szó lói pe dig a ne me si 
szol gál ta tá sok nyílt meg ta ga dá sá ra uszí tot ták a fal-
vak la kó it. A buj to ga tók kö zül né me lye ket ve rés sel és 
bör tön nel bün tet tek. Kökösi Bá lin tot há rom hó na pi 
bör tön nel és 50 pál ca ütés sel, pá kéi Üke Sán dor nap-
szá most szin tén há rom ha vi bör tön re és 25 bot ütés re 
bün tet ték.19

A szé kely föl di nem job bágy la kos ság min den meg-
tett an nak ér de ké ben, hogy népszerűsítse azt az esz-

mét, mi sze rint a szé kely örök ség cí mén bir to kolt föl-
dek nem tar toz hat nak a ki sa já tí tan dó te rü le tek kö zé. 
A Szé kely föld tör té nel mi, ka to nai sa já tos sá ga it min-
den áron bi zo nyí ta ni tö re ked tek, és a job bágy la kos-
ság vi szony la gos jó lét ét, a ki sebb mér tékű job bá gyi 
szol gál ta tá so kat hang sú lyoz ták. Főleg a szom szé dos 
Csík szék ese té ben tör tént ez, ahol ki ter jedt köz föl dek 
vol tak, és a csí ki ak ezek hasz ná la ti jo gá ra hi vat koz va 
nem csak hogy el fo gad ták az er dé lyi országgyűlés úr-
bé ri tör vénnyel kap cso la tos ha tá ro za ta it, de ah hoz 
min den áron ra gasz kod tak is. Az im már kö zös ma-
gyar országgyűlésen a szé kely örök ség jo gos sá gá nak 
erőltetése nem tett jó szol gá la tot a tár sa dal mi bé ke 
ügyé nek, és a csí ki közgyűlés job bágy el le nes ma ga tar-
tá sa el tá vo lí tot ta egy más tól az egyéb ként egy tá bor ba 
tar to zó ka to na- és job bágy la kos sá got, ele ve meg hi-
ú sít va ez ál tal a sza bad ság harc ban a kö zös fel lé pést. 
Csíksomlyón az 1848. jú li us 3-án tar tott közgyű-
lés a ma gyar országgyűlésnek kül dött üze net ében, 
an nak a meg ál la pí tás nak a han goz ta tá sá val, hogy 
a job bá gyok a ka to nák nál jobb sors ban len né nek, 
előbbiek el len ér zés ét vál tot ta ki: „a mos ta ni rend szer 
mel lett ka to nás ko dó szé ke lyek nél sok kal bol do gabb em-
be rek, ha egy helyről a föl des úri iva dék meg sza po ro dá-
sa mi att ki szo rul nak, má sutt mind járt helyt ta lál nak, 
ha a szán tó, úgy ka szá ló ke zü kön nin csen, sza bad erdő, 
le gelő és egyéb regálisok hasz ná la tá ból, és ki vált a ha-
va sos ré sze ken ké nyel me sen meg él het nek”. Ezért ké rik 
a tör vény ho zást, hogy a re á lis té nyek is me re té ben ne 
fosszák meg a ne me se ket a szé kely örök ség bir tok lá sá-
nak lehetőségétől, de ha mind ezek el le né re is „sza bad 
föld ter jesz té se a sza bad szé kely föl dön is szük sé ges nek 
lát tat nék, min den bir tok nak va ló sá gos ér té ke sze rint 
kár men te sí ttes se nek a tu laj do no sok”.20

Há rom szé ken nem ta lált táp ta laj ra a csí ki ak nak 
a szé kely örök ség ér de ké ben ki fej tett pro pa gan da te-
vé keny sé ge. Az it te ni vezetők a ra di ká lis Kis Ko mi-
té vel az élen fel is mer ték azt a tényt, hogy a Habs-
burg-el le nes sza bad ság harc si ke ré nek egyet len esé lye 
a tár sa dal mi össze fo gás, a ki egye zés, a sa ját ér de kek 
alá ren de lé se a nagy ál ta lá nos kö zös sé gi ér dek nek, 
ami pe dig az ön vé del mi harc si ke res meg szer ve zé sét 
eredményezte.

A job bágy ság szá má ra tett jó szán dé kú lé pé sek 
kö zött em lít jük a ta va szi hó na pok ide jén az alsócser-
nátoni népgyűlésen 1848. má jus 30-án tör tén te ket, 
ahol a nagy szá mú ka to na ren di és job bágy la kos ság je-
len lét ében Pünkösti Ger gely határőr tiszt hir det te ki 
az országgyűlés ha tá ro za tát a job bá gyi ter hek meg-
szüntetéséről. Ak kor, ami kor min den tár sa dal mi 
ré teg sa ját ér de ké ben moz dult, en nek a for ra dal mi 
tett nek a jelentősége igen nagy volt, a ha la dó erők 
össze fo gá sá nak ügyét szol gál ta.

19 CSEREY Zol tán 2006. 20 SÁL Fond 8, nr. 5946.
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A job bágy ság Há rom szé ken az 1848-as for ra da lom ide jén

1848 nya rán el sza ba dul tak az in du la tok, a ne-
mes ség és a job bá gyok kö zött az el len té tek el mér-
ge sed tek, mind in kább szét esett a ta vasz fo lya mán 
oly ígé re te sen ala kult egy ség front, s már-már bel há-
bo rú ve szé lye fe nye ge tett. Ez el len lép tek fel a for-
ra dal má rok, a ha la dó ér tel mi sé gi ek. Biró Sán dor 
lel kész új job bágy tör vényt kért, hogy a né pi erők 
a ha za ér de ké ben el fog lal has sák he lyü ket. Az egyik 
fő kö ve te lés az volt, hogy azo kat a job bá gyo kat, 
akik ön ként vál lal ják a ka to nás ko dást, tel ke ik ben 
meg kell tar ta ni. Vé gül is ez az ál lás pont győzött. 
A köz te her vi se lés ál ta lá no sí tá sa ér de ké ben pe dig 
1848. szep tem ber 16-án, a Sep si szent györ gyön tar-
tott közgyűlés el ha tá roz ta a határőrség kö te le zett-

sé gé nek meg osz tá sát a katonarendűek, a ne me sek 
és a job bá gyok kö zött. Ez zel is mét re á lis esély nyílt 
a tár sa dal mi erők szö vet sé gé nek meg szi lár dí tá sá ra, 
a kö zös gya kor la ti fel lé pés re. Há rom szé ken nem 
té vesz tet ték szem elől, hogy a határőri ren dek mel-
lett a Habs burg-el le nes ön vé de lem tö meg alap ját a 
volt job bá gyok és zsel lé rek je len tet ték, akik a jog-
egyenlőség ki hir de té se után lel ke sül ten je lent kez tek 
a nemzetőri szá za dok ba.21

1848. no vem ber 28-án, azon a ne ve ze tes szék-
gyűlésen, ahol az ön vé de lem hi va ta los ki mon dá sá ra 
ke rült sor, Há rom szék tár sa dal ma egy sé ges aka ra tot 
kép vi selt: fel té tel nél kü li har cot hir de tett az ide gen 
el nyo mók kal szem ben.

21 EGYED Ákos 1978, 68–89.
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CSEREY Zol tán

Iobăgimea în Trei Scaune în perioada revoluţiei de la 1848
(Rezumat)

În perioada premergătoare revoluţiei de la 1848, un procent de 45% din populaţia din Trei Scaune a fost 
formată din persoane aservite (iobagi şi jeleri), care trăiau în circa 100 de localităţi, împreună cu familiile de 
grăniceri şi de nobili. Situaţia iobagilor din Trei Scaune a fost mai precară decât cea a persoanelor cu acelaşi 
statut din comitate deoarece obligaţiile lor n-au fost reglementate precis, iar loturile, pe care le foloseau (aşa 
numitele „moşteniri secuieşti”), nu erau transmisibile nici în cazul eliberării lor. În cursul eliberării iobagilor 
aceştia au fost împroprietăriţi doar cu acele loturi, care se găseau sub incidenţa directă a coroanei, dar acestea 
erau neînsemnate cantitativ în regiune.

În pofi da acestor neajunsuri persoanele aservite din regiune au participat cu entuziasm la evenimentele 
din timpul revoluţiei deoarece persoanele progresiste au reuşit să-i convingă că situaţia lor se va îmbunătăţi 
odată cu reuşita revoluţiei.

Serfs in Háromszék Székely seat in the time of the revolution of 1848
(Abstract)

In the period before the 1848 revolution, 45% of the population of the Transylvanian Székely seat 
Háromszék was formed by dependent people (serfs and cotters) who lived in around 100 villages together 
with the board-guard and noble families. Th eir situation was worse compared to the same people who lived 
in the other parts of Transylvania, because their obligations weren’t fully defi ned, and the properties (the so 
called “Székely succession”) and the right to use them weren’t assignable, not even after they were set free. 
With the process of liberation of the serfs, they were given only those lots that belonged directly to the 
Crown, but these ones were insignifi cant in the region.

In spite of their problems the serfs of the region took part with an enthusiastic attitude in the events of 
the revolution, being persuaded by the progressists to believe that their situation would be improved after 
their victory.
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