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A jobbágyfelszabadítás parasztságunk történetének korszakalkotó 
eseménye, s a társadalom és gazdaság polgári átalakulása kulcskérdése 
volt. Mégis e kérdés erdélyi irodalma meglepő szegényes. Még nagyob
baknak tűnnek azonban históriánk fehér foltjai, ha annak helyi vetüle
teit veszsük számba, hiszen tudomásunk szerint egyetlen tájegység, 
v1dék vagy megyére vonatkozóan sem rendelkezünk olyan tanulmánnyal, 
amely a jobbágyfelsZiabadítás folyamatát helytörténetileg elemezné. Egy
részt ez a felismerés indított arra, hogy a jobbágyviszonyok megszűnte
tésének történetét tanulmányozzam. Másrészt az, hogy levéltári kutatá
saim során lehetőségem volt felfligyeln:i azokra a sajátosságokra, amelyek 
az úrbéri VJiszonyok felszámolásában több történeti tájegységünkben 
mutatkoznak. Ebből a szemszögből klönösen érdekes a Székelyföld ahol 
a feudális viszonyok terén már a régebbi századokban több fontos helyi 
jellegzetesség alakult ki, amelyek, amint az alábbiakban látni fogjuk, 
rányomták bélyegüket a jobbágyfelszabadítás jellegére is. 

E dolgozat a székely jobbágyfelszabadtás és zsellérkérdés1 történeté
nek vázlatos bemutatását tűzte ki céljául, első lépésként a volt Három
szék megye kereteiben2. Ugyanakkor a téma nyomon követése szüksé
gessé tette, hogy rámutassunk a székelyföldi feudald.zmus néhány sajátos 
problémájára is. Kirinduló pontként természetesen nem a múlt száz·adli 
jogtörténészek nézeteit fogadtuk el, akik a székelyföldi hűbérséget merő
ben másnak látták3, mint a vármegyeit, hanem Imreh István azon meg
állapítását tettük magunkévá, amely szerint az erdélyi feudalizmus -
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legyen az vármegyei vagy székelyföldi - lényegét tekintve azonos, bár 
sok fontos területi sajátossága Vlitathatatlan4. 

Előre szeretném azt is bocsátani, hogy e dolgozatban nem érthettem 
egyet azokkal, akik az erdélyi jobbágyrendszer megszüntetését fuizáró
lag egyik vagy másik évhez, illetve eseményhez kötik. A kérdés tanul
mányozása során ugyanis arról győzödtem meg, hogy parasztságunknak 
a hűbéi'Ii fgüggés nyűgéből való kibontakozása több évtizedet felölelő 
történelmi folyamat volt, melynek elindításához a döntő lökést az 
1848-as polgári-demokrat1kus forradalom adta meg. 

l. JOBBAGYOR ÉS ZSELLÉREK BAROMSZÉK TARSADALMABAN 
A XIX. SZAZAD ELSÖ FELÉBEN 

a) parasztság társadalmi aránya 

Elsősorban arra a kérdésre kell választ keresnünk, hogy mekkora 
lehetett a hűbéri függőségben élők aránya Háromszék társadalmában a 
foroadalom előestéjén. Hogy a válasz megfogalmazását megkisérelhessük, 
Apor Károlynak, a marosvásárhelyá. úrbéni bíróság elnökének az adóhi
vatalok cs úrbéri bíróságak anyagi alapj'án ö·sszeállított tabelláit tanul
mányoztuk5. Ezek szerint6 az 1848-as év tavaszán Háromszéken 7 870 
hűbéri függőségben élő, adófizető családfőt számláltak össze, ami az 
összes családkőknek mintegy 40°fo-át tette kF. 

Reál1is képet mut,atnak-e a fenti adatok ? Tekintetbe véve az Apor 
által felhasznált források megbízhatóságát, igennel felelhetünk e kér
désre, azzal a megjegyzéssel, hogy a tabellák adata:i egy ponton kiegé
szítésre szorulnak. Ugyanis azok csak az olyan családokat tartalmazzák, 
melyek a minimális "fejadón felül" még valamilyen adót fizettek. En
nek következtében a csak fejadóra kötelezett zsellérek, valamint azok 
a jobbágyok és zsellérek, akik majorsági földeken dolgoztak, kimaradtak 
az összesítő adótabellákból. Sajnos szinte reménytelen feLadatnak tűnik 
arra vállalkozni, hogy megállapítsuk az ilyen kategór:iájú jobbágyok és 
zsellérek számát. Mégis, ismerve néhány falu és néhány nagybirtok ada
dait8, úgy véljük, hogy legkevesebb l 500 olyan családdal kell számolni, 
amelyek nem szerepeinek az emlitett kimutatásban. Ilyenformán az 
összes hűbéri függőségben élő, tehát a tulajdonképpeni parasztság ará
nyát Háromszék társadalmában mintegy 45°fo-ra tehetjük. 

Mit mutat ez az arány? Mindenekelőtt azt, hogy a XIX. század első 
felében Háromszéken a feudalizálódás visznyl;ag magas fokot ért el, 
mintegy 12-150fo-kal meghaladva a székely székek átlagát9. Természe-
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tesen tisztában vagyunk azzal, hogy a fenti arányok sok·akban kétsége
ket ébreszthetnek, hiszen még tartja magát az a hamistörténelmi tudat, 
ame ly szerint a székelyek közt nem volt, vagy jelentéktelen volt a hű
béri tagozódás, bár Bözödi György munkái már évtizedekkel ezelőtt 

alapjaiban meglingatták az .ilyen fajta illuziókat. Mi a fenti arányt annál 
inkább valóságosnak tartjuk, mivel azt a korabeli statisztikai adatok 
mellett kortársak megfd.gyelései is megerősítik, sőt még erőteljesebb 

feudalizálásról beszélnek. Itt csak Bíró Sándor, rétyi radikális nézete
ket valló pap észleléseire hivatkozunk, ald az 1848-as forradalom idején 
azt állította, hogy Háromszéken a jobbágy- és zsellérnép száma meg
haladja az "összes nemességét és katonaság ét" 10. Következésképpen úgy 
véljük, hogy a társadalmi valóságot tükrözőknek kell elfogadnunk az 
adótabellákból leszürt adatokat, ileltve azok kiligaz.ított változatát. 

Azt mondottuk, hogy a függőségben élő népesség 45 %-os aránya 
fejlett feudális tagozódásról tanúskodik. Valójában csak viszonylag, a 
többi székely székekhez viszonyítottan volt előrehaladott annak a tár
sadalomnak a feudális jellegű megoszlása, hiszen az erdélyi megyékben 
már a XVIII. század végén az adózó lakosságnak mintegy 81-86 %-a 
volt jobbágy, illetve zsellér11. 

b) Az úrbéri viszonyok sajátosságai. A székely örökség 

A XIX. század közepén a jobbágyviszonyok megszűntetésének, il
letve a felszabadítás módjának alapvető-döntő kr.iténiuma Erdélyszerte 
az úrbéri minőség lett. Ugyanis az 1848-as és az azt követő jobbágyfel
szabadító-törvények csak az úrbéri jellegű kategóriákra írták elő vitat
hatatlanul a társadalmi felszabadítás állami kárpótlás mellett, csak az 
úrbériségnek elismert telket és földet tekintették vitathatatlan paraszti 
tulajdonnak. Csakhogy a földesúr - jobbágy közti viszonyok jellege 
sehol sem volt a Habsgurg-monarchia területén anny,ira kuszált és bi
zonytalan, mint Erdélyben ; a Székelyföldön tovább bonyolította a hely
zetet az ún. székely örökség. Mi következett ebből? Mindenekelőtt: 

végső soron a törvényhozók akaratától függött, hogy mit tekintenek az 
úrbéri jellegű föld és viszony döntő kritértiumának. A jobbágyi, feudális 
szalgálatot az ellető földről, a közadózást vagy a kettőt együtt ? Egy tény: 
a polgári tulajdon krialakításának időszakában az olyan földet vagy tel
ket, amelyet nem feudál.is, hanem már eleve polgári tulajdonnak lehetett 
tekinteni (az adható-vehető nemesi földet, az adható-vehető székely 
örökségeket, ott ahol nem volt katonai rendszer), az úrbárrendezés köréből 

igyekeztek mindenképpen kivonni. 
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Meg kell állnunk tehát ennél a próblémánál. Mivel már az 1848-at 
megelőző évtizedekben ny.ilvánvalóvá vált, hogy az úrbériség kérdésé
nek rendezését nem lehet Erdélyben sem a végtelenségig elódázni, va
lamint az is, hogy a jobbágynép felszabadulásának is napirendre kell 
kerülnie, 1amit egyre sürgetőbben szorg·almaztak az európai hberális esz
meávamlatok, az erdélyi országggyűléseken, a megyei, illetve székgyű
léseken az úrbériség kérdése heves viták középpontjában állt. De a kér
dés demokratikus, pláne radikális rendezését csak kevesen akarták azok 
közül, akik a nemesti jellegű intézményekben résztvehettek, s így előre 
haladásról nem lehetett szó. J ól példáz:ca ezt a háromszéki nemesség 
magatartása. Háromszék nemesli rendjei ugyanis 1846. decemberében a 
székgyűlésen hosszas vita után megáUapodtak abban, hogy úrbériségnek 
tekintenek "minden földet, ami az 1820-beli összeíráskor úrbéres kézen 
volt, s amelyről a földesúr nem tudná bebizonyítani, hogy majorsag1 
birtokból szakította k~"12, de már az 1847-es erdélyi országgyíílésen a 
szék követe - nylilvánv·alóan küldő.i nevében - azt kérte, hogy mondja 
ki az országgyűlés : a Székelyföldön úrbériség nincs13. 

Mint ismeretes az 184 7-es erősen haladásellenes, pa:r~asztellenes ha
tározatairól hirdetett országgyűlés a haladó liberális képviselők nyomá
sára, s az általános körülmények folytán végülis kénytelen volt leszö
gezni, hogy a székely székek területén .is van úrbériség, de egyik Icitétele 
úgyszólván érvénytelenitette a fenti határozatot. Az ti. amey szer-int 
"az allodium és székely örökség (siculica haered!itas) mentes mindenféle 
úrbériségtől"14• Ez a klaum erősen felfokozta a jobbágytartó nemesi ré
tegnek azt a törekvését, hogy lehetőleg minden jobbágykézen található 
földet és telket székely örökség jellegűnek nyilvánítson. Tulajdonképpen 
ekkor vette kezdetét a székelyföldi hűbéri. Vliszonyok misztifikálása mes
terséges elködösítése, mely egy rendkivül nagyméretű társadalmi igaz
ságtalanság, parasztellenes mozg·alom palástjaként játszik majd nem 
lebecsülendő szerepet. Sajnos, a ködösítés eszközéül a jobbágytartók a 
székely örökség fogalmát használták fel, eléggé kompromitálv·a a szé
kelységnek ezt a reális, ősi intézményét. E tényt sulyosbftotta az a kö
rülmény, hogy a magyar nemzetiségű jobbágyok és zsellérek mellett, 
sok esetben a székelyföldi román parasztság is szenvedett emiatt. Min
denesetre az, hogy haladásellenes célok érdekében használhatták fel, bi
zonlftja: a székely örökség fogalma tisztázatlan volt; erre mutat az is, 
hogy a törvényhozás egyszer így, máskor úgy értelmezte, hol szűkítette, 
hol bővítette fogalomkörét. 

Már a fentiek alapján is látható, hogy a székelyföldi úrbériségnek 
jogi szempontból talán legfontosabb kérdése az ún. székely örökség. A 
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székely örökség eredete a földközösség bomlásáig nyúlik vissza. Ugyanis 
mliután először a katonai és igazgatási hatalommal bírók, majd a köz
emberek is, mellőzve az időnkénti nyilszerinti földfelosztást, állandó 
tulajdonukba vették a szántó, majd a kaszáló földeket is, azok fokoza
tosan örökölhetökké válifJak M1vel e földek katonai terhek hordozásának 
anyagj. alapjául szolgáltak általában adómentesek voltak s még a család 
kihalása esetén sem szállltak a királyra. Ezen a helyzeten csak az 1562-es 
felkelés leverése után változtattak a törvények, amennyiben a király 
adományozási (s így öröklési) jogát a székely székekbe is bevtitték Ez a 
változás természetesen nem töröl te el a székely örökséget, de aláásta azt, 
s nagy mértékben felgyorsitatta a feuda~izmus fej lődését. Végeredmény
ben a székely örökség ezután is - mindenféle későbbi misztifikáoió el
lenére -, a családok örökölhető ingatlanvagyonát, belsőségét és külsö
ségét jelentette 15. 

Mi volt az összefüggés a feudalizmus bomlásának idején a székely 
örökség és a nemesi birtok között? Amint Nagyajtai Kovács István, a 
múlt század közepének nevés történetkutatója rámutatott, a székelyföldi 
nemesi nagybirtoknak csak egydk része volt székely örökség jellegü, a 
másik része vagy adományozott föld volt, vagy olyan, amelyre a tulaj
donos maga kért donációs levelet16. E második kategóriába sorolható 
birtok még jogi természete al,apján sem különbözött a megyei területek 
úrbéres nagybirtokátóL 

Ami a közszékelyek jószágai és a székely örökség közti Viiszonyt il
leti : a szabad közszékelyek telkei s az azokhoz tartozó földek alkották 
az ún. tiszta székely örökségeket, melyek a katonáskodás terhét vtiselték, 
illetve kö~adózás és teherviselés alapjai voltak. Ezek úrbériségekké nem 
válhattak még akkor sem, ha azokon jobbágy, vagy zsellér telepedett 
meg : a székely örökség majorsági jellegü földnek számított. 

Természetesen a katonai rendek közül (Háromszéken, Csík-, Gyer
győ- és Kászonszék, s Bardós fiúszék, valamint Aranyosszék néhány 
falvában), illetve a szabad székelyek (Udvarhelyszék, Marosszék, vala
mint Aranyosszék falva:iban) közül csak egy vékony réteg, a lovagoké s 
a tisztviselöké vált, s az is csak részben, jobbágy-illetve zsellértartóvá. 

Mit tartottak tehát úrbérd parasztföldnek? 
A vármegyékben az 1847-es diétai határozat ilyennek ismerte el azt, 

melyet az 1819-1820-as összeírás jobbágykézen talált, amelyért a job
bágy közadót fizetett, s földesúri szalgálatot tett. A Székelyföldön az 
úrbérii föld fogalma alól kivették a székely örökséges földeket - akár 
földesúri, akár közszékely tulajdont alkottak Ebből viszont az követ
kezett, hogy itt úrbéri jellegünek csak a királyi adományozási jog alap-
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ján híl"t föLdeknek is csak azt a részét d.smeflték el, amely .a Cziráky-féle 
össz,eíráskor adózó jobbágy vagy adózó zsellér kezén volt. Ez kimerítette 
a tiszta úrbériiség fogalmát. V~szont a székeily öröksége,t nem tekintették 
úrbéres pai'Iasztföldnek még akkor sem, ha az jobbágykézen volt: az 
ilyen földön települt zsellér vagy jobbágy e határozat értelmében úr
béressé nem válhatott17. 

Már most előrebocsátjuk, hogy az 1848-as IV. t. c., amely az erdélyi 
jobbágyfelsz;abadítást kJimondotta, a székely örökségeknek csak a tiszta 
formáját, vagyis a katonáskodó és adóf;izető rétegekét nyilvánította 
mentesnek az urbériség fogalma alól. Az 1854-es császári nyilt parancs 
viszont lényegében véve visszatért az 1847-es diétai törvény szellémé
hez. Az 1868-as rendelet, majd az 1871-es törvény pedig hatálytalaní
totta az 1854-es pátens rendelkezéseit és ismét csak a tiszta székely 
örökséggel tett kivételt18. 

úgy véljük, hogy a kérdés körüli változások, a székely örökség fo
galma tartalmának másként való értelmezése azzal is összefüggött, hogy 
az adott politikai viszonyok között a nagybirtokosoknak melyik csopor
tosulása : a konzervatív vagy liberális, jutott a poLitikai vezetés bir
tokához. 

c) Az 1848 előtti háromszéki falvak rendi tagozódása. A jobbágyok és 
zsellérek kategóriái 

Az már az eddigiekből is kiderült, hogy a Székelyföldön a hűbéri 
viszonyok nem korlátozódtak a vármegyékben általánosan ismert földes
úr-jobbágy, földesúr-zsellér képletre, s így a kérdés tanulmányozása 
sem szűkíthető csak erre. Háromszéket illetően sem, amit egyébként az 
a tény bizonyít a legjobban, hogy a szék területén a 103 település közül 
éppen 100-ban éltek együtt a katonarétegek nemesekkel valamint job
bágyokkal és zsellérekkeL (Az együttélés nyomait s a régebbi rendi tár
sadalmi tagozódás emlékeit a hűbéri viszonyok felszámolása után mint
egy két évtizeddel, Benedek Elek sasszeme Torja faluképén így fedezte 
fel : "Sűrűn érik egymást a szűkebb, meg tágabb kuriák, a nemesi ud
varházak, még sűrűbben a zsellér-házacskák, a volt jobbágyok már na
gyobbacska házad. s elvétve módosabb házak : hatökrös gazdák laknak itt. 
A székelység ama bizonyos harmadik rendje, mely a lófő-székely után 
következik, s amely 1848 előtt gyalog szolgálta a császárt"19. 

A háromszéki falvak népességének legnagyobb r észét a katonarétegek 
tették ki, akik az összes családoknak mintegy a felét alkották. Bár fő 
funkciójuk az állam irányában a katonai terhek hordozása vol t, egyben 



földművelők is voltak (paraszt-katonák) s mint ilyenek kapcsolatban ál
lottak mind a nemesi, mind a pobbágyiÍ rétegekkeL E v:iszony igen bonyo
lult volt: egyrészt maguk is jobbágytartókká válhattak, am,inthogy kiseb
bik részük azzá is lett (s ezáltal érdekeik egy bizonyos ponton közel ke
rültek a nemesi jobbágytartókéhoz), másrészt a szegényebb katonai ter
het viselők maguk is többször kerültek gazdasági jellegű függőségbe a 
nemeSii. birtoktól : nem volt elszigetelt eset, amikor a katonarendi székely 
nemesi földet müvelt meg "egyezség szevint", s az sem volt ritka, amikor 
kölcsönzés miatt rendelődött alá a földesúrnak20. A katonai rendnek ez a 
rétege, melyet a teljes hűbéri függésbe való jutástól csak a katonai tör
vények mente.ttek meg, bizony igen közel állt a jobbágyokéhoz. Ezen túl 
a dolog másik oldala is lényeges, az t. i., hogy a katonarendiek együtesen 
állandó harcban állottak 1a nemesi hata'lommal és birtokk,al a közföldek 
használata, a közteher viselése és számos más kérdésben. Ilyen esetekben 
a katonáslmdók a határőr katonai intézmény védelmére szorultak. 

A nemesség több, igen különböző anyagi helyzetben levő rétegből állt. 
A jobbágytartók számszerint kisebb, de mégis jelentős csoportját termé
sz,etesen a főnemesek alkották (részben a hajdani primor családok, rész
ben a megyei "bebiró" nemesség). Sokkal számosabb volt a két-három 
jobbágyas kisnemesség és a nem jobbágytartó egyházasnemesség_. Sajnos, 
a kutatás mai állásánál nem tudjuk meghatározni a jobbágyság megosz
lását a jobbágytartók egyes kategóriái szeriint. A nemességnek a Székely
földön is tulajdonosi joga volt, a jobbágyok és zsellérek kezén lévő föld 
fölött, amiért szolgáltatásokat követelt. 

Itt említjük meg, hogy a később (1876-ban) Háromszékhez csatolt 
volt Felső-Fehér megyed. falvak feudalizálódása éppen olyan nagyfokú 
volt, mint más megyei területeken. Ezt eléggé bizonyítja K,aratna, Pesel
nek, Bükszád, Mikóújfalu, Hídvég, Árapatak és a többi faluk példája. 
Viszont a nagybirtok sokkal elterjedtebb volt, mint a székely falvakban. 
Érdekes módon azonban a hűbéri viszonyok (szolgálmányok és egyebek) 
terén nem a megye:i állapotokhoz, hanem a székelyföldiekhez igazodtak21. 

A jobbágyfels~badítás és a zsellérkérdés történetét tanulmányozva 
nem kerülhetjük meg a feudális függőségben élők, a "szolgálattevők" 

főbb kategóriáiinak számbavételét Azért sem, mer.t ezek 1848 és 1896 
között más-más időkben szabadultak fel és ahány réteg volt, anny.iféle
képpen. Az első nehézség mindjárt abból adódik, hogy a forrásokban 
nagyon pontatlan terminológiával találkozunk. Bár már a XV. századtól 
különbséget kezdtek tenni a jobbágy és a zsellér között22, az örökös job
bágyságot eltörlő 1791-es erdélyi országgyűlés után teljes zűrzavar kelet
kezett e két alapvető kategória megjelölésében. fgy például teljesen azo-
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nos jogállású személyt sokszor ugyanaz a korabeli dokumentum hol job
bágyként, hol zsellérként emleget. Még ennél is zavarosabb volt a zsel
lérséggel kapcsolatos terminológia : legaláb bhárom - jogi és gazdasági 
tekintetben más helyzetű - réteget szaktak egysz;erűen zsellérnek nevezni. 

A feudális kötöttségben élők alaprétegeit a jobbágyok alkották. 

Öket az 1819-20-as összeirásokban kolonus, szolgáló ember, jobbágy és 

más elnevezéssel illették. Az adóhiv,atalok kimutatásai szerint 1848 ta
vaszán Háromszék falvaiban 7 218 adófizető jobbágycsalád élt23. Az 

itteni jobbágyok helyzete főbb vonásaiban azonos volt a vármegyei job

bágyokéval; apáról fiúra szálló jobbágytelken laktak (a telek fogalma 

term,észetesen nem volt olyan szilárd, mint ott, ahol úrbérrendezés 
volt). Ami a földdel való ellátottságukat illeti, igen nehéz volna egységes 
képet rajzolni, hiszen lényeges eiltérése:ke,t tapasztalunk vidékenként, 
fallucsoportonként ső:t falvanként is. Bodok Zoltán, M·álnás, Oltszem, 
Uzon és Kökös jiO'bbág)11telkeii.nek átl,agos kiterjedése 10 ho~d (szántó 
és kaszáló) körül mogo~t24, ami a háromszéki földv'Jszonyokat 
véve alrapul, kevésnek nem mondható. Ez az átlag termész;etesen 
kürivó elilentéteket takart, hiszen pédául Zalánban a legkisebb 
jobbágysz;esszió 4 holdat tett ki, a legnagyobb pedig 23 holdat, 
Mállnáson 3 és 20, Ol:tsz;emen pedig 7 és 27 hold között válta
kozott egy-egy jobbágycsalád külsőségeinek területe. Ugyan 
akkor a volt orbai és kézdi székekben jóval kisebb, átlag 4~5 holdat 
tett ki a jobbágyszesszió területe, ami azért különösen fontos, mert Há
romszéken éppen az említett székekben élt a jobbágyság zöme25. E kér
déssel kapcsolatban megemlítjük, bár óvatos'an kell használnunk, hiszen 
a jobbágyfelszabadítás idején a jobbágytartók tekintélyes mennyiségü 
földet vettek vissza volt jobbágyaliktól, az 1854-es kftmUJtatást, amely sze
rint az áUami kárpótlással felsz'abadult jobbágyok telked Háromszéken 
átlag 4,4 hold földet tettek kli, míg Felsö-Fehér megye, később Három
szé~hez csatolt falvaiban 9,52 holdat. 

A háromszéki jobbágyok robotterhének listája szinte falvanként és 
földesúranként változott. Bodokon például hetenként 2 napot szalgáltak 
ökörrel26, és április 24-től november 24-ig 4 napot gyalogszerrel27, Altor
ján és Szentléleken nyáron az ökrös-jobbágyok heti 4, télen pedig 2 
napot szolgáltak28. Zágonban a többség heti 3 napon át robotolt29. A 
kérdés levéltári forrásaiból az tűnik ki, hogy mégis túlsúlyban voltak 
azok a jobbágyok, aklik hetente 2 napot szolgáltak. Megjegyezzük, hogy 
a szolgálmány mennyisége nem a birtokolt földön, hanem sokkal inkább 
az illető telken feküdt. 
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Egyálwlán nem rnellékes szempont, hogy a jobbágyok többsége a 
hirtokolt szesszió mellett kisebb vagy nagyobb terjedelmű állodiMis földet 
és irtványt bírt, melyért rendszerint taksát fizetett30. 

Az úrbéres földért a közadózás terheit a jobbágy viselte, de jelentős 
volt az adózás alól kivett jobbágyok száma is; a falu költségeit is együtt 
hordozta a többi nem nemes rétegekkel, valamint a katonarendiekkeL 

A háromszéki jobbágyok helyzetében jelentős sajátosságokat is ész
lelünk. Ilyen mindenekelőtt az, hogy ezek (akárcsak a többi székely 
székek jobbágyali) földesúri dézsmát nem fizetettek31 • Ezen a vidéken 
általában a jobbágy a földesúrral egyszerre gyakorolhatta k~csmárlási, 

halászati és rnészárszéktartási jogof~2. Más volt a közföldekhez való 
V•iszonya is, mint a várrnegyékben, arnennyiiben a meg nem osztott közös 
erdőket és legelőket bőven használhatta (bár a forradalom előtt ugyan
csak sokasodtak a korlátozások részben a földesurak, részben a katona
rendiek részéről). 

A háromszéki jobbágyviszonyok sajátosságait a szolgálmányok terén 
elemezve először is azt látjuk, hogy a jobbágyföld terjedelméhez vi
szony:itva itt a robot sokkal nagyobb volt, mint a vármegyékben, az 
esetek nagyobbik részében fele akkora kiterjedésű telekért, legalább 
annyi robotot tett, mant a vármegyei jobbágy. Ez összefüggésben lehe
tett a dészmafizetés elmaradásával, valamint azzal is, hogy a fennálló 
viszonylagos túlnápesedés körülményei között az úrbéri viszonyok ren
dezetlensége lehetővé tette a terhek növelését a földesúr részérői33. 

Ugyanakkor a fokozottan jelenlevő patriárkális maradványok többlet
terhet is róttak a parasztság vállaira ; úgy véljük hogy a kalákázások 
igen elterjedt szakása valamilyen összefüggésben lehetett ezzel. S végül 
az a tény, hogy a jobbágyok a szék száz falujában együtt laktak határ
őrkatonákkal, további megterhelésük forrása lett, amennY,iben a katonai 
parancsnokságok igen gyakran folyamodtak a fuvarozások és hírvivések 
alkalmával a jobbágyerőhöz. 

A székelyföldi jobbágyok sajátos viszonyait a legjobban mégis a 
székely örökségekkel való kapcsolatuk fejezte ki. Mint az előbbiekben 
már mondottuk, a jobbágyok egy része örökséges földeken lakott. Eze
ket gyakorlatilag ugyanolyan feltételek meHett bírta, mint más jobbágy 
az úrbéres telket. De jogi viszonya nem válott úrbéri jellegűvé, arninek 
rendkívül súl~os következménye,i a jobbágyfelszabadításkor mutatkoz
nak majd meg. Ebből a sajátosságból kd.indulva úgy véljük, hogy a szé
kelyföldi jobbágyv;iszonyokban különbséget kell tennünk egyrészt az úr
béres (adományozott birtokon élő és arról adozó, szolgáló), másrészt a 
nem úrbéres - székely örökséges - jobbágy között34. Az előbbiek joga 
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helyzete sem a felszbadulás előtt, sem azután nem sokat különbözött 
a vármegyei úrbéres jobbágykétól, míg az utóbbiak sorsa más irányba 
fordult. Ami az 1848 előtti viszonyokat illeti, egyelőre a két típus között 
nem könnyű elhatároló különbségeket megvonni. Mégis úgy véljük, 
hogy a nagybirtokon az úrbéres jobbágyok v,iszonyai megállapodottab
bak voltak, melyeket általában a szokásjog szabályozott ; a székely örök
séges jobbágyok viszont rendezetlenebb körűlmények között éltek, adó
zási viszonyaik rendetlenek voltak, legtöbbször írásbeli egy szóbeE 
egyezség mellett birták a telket és tették a szolgálatot, igen gyakran 
cseréltek tell<:et, önmaguktól vagy földesúrtól kényszerítve. (Ilyen szem
pontból nevezték a székely örökséges jobbágyokat igen gyakran zsel
léreknek). 1848 után az úrbéres, vagy úrbéresnek elismert jobbágyok a 
vármegyei társaikhoz hasonló körűlmények között, állami kárpótlás mel
lett szabadultak fel, a székely örökségeseknek vagy azoknak nyilvánítot
taknak meg kellett váltaniok önmagukat és örökségüket. Be kell azon
ban látnunk, hogy a két típus elkülönítése nagyon nehéz feladat volt, 
s ma éppen olyan nehéz és kérdéses ,a pontos elhatárolás lehetősége. An
nak idején éppen a kettő közötti határok bizonytalanságát használták ki 
a földesurak, a.kiik a valóságos helyzetet mellőzve majdnem az egész 
jobbágynépet székely örökségesnek nyilvánították. 

A XIX. század első felében két ellentétes tendencia érvényesült a 
jobbágyság fejlődésében. Egyrészt számuk növekedett a közföldekből és 
a majorságli birtokból kiszakított jobbágytelkek benépesítése által, va
lamint a telkek felaprózódása következtében35, másrészt folyt a jobbá
gazdák földjeinek kisajátítása is36. Ezen egymásnak látszólag ellent
mondó jelenség okai a helyi körülményekben gyökereznek. Voltak pél
dául községek, amelyekben a jobbágyok adón felüli, bére1t földekkel 
szaporították a telká állományt, más falvakban "zálog, vagy haszonbér 
cimje alatt nemes vagy katonabirtokosok kezéhez jutottak" a jobbágy
parcellák37. 

A zsellérek különböző kategórááinak jogi és anyagi v.iszonyait nem 
állt szándékunkban részletezni. E tanulmány keretében csak arra vállal
kozunk, hogy az egyes rétegek megkülönböztető vonásait számbevegyük, 
a háromszéki viszonyok alapján. Az 1819-20-as összeírásban a zsel
lérek nagyrésze inquilini és subinquHini név alatt szerepel, kiket a köz
nyelv házas, illetve háznélküli zsellérekként jelöl meg. 

úgy véljük, hogy a házas zsellérek között - márcsak a felszada
dulás alkalmával követett különböző eljárások miatt is - két kategórüát 
kell megkülönböztetni. Először azokat a házas zseléreket, akdk "zselléri 
illetőségként" bizonyos külső földeket is bírtak, azért adót fizettek és 
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szolgáltak, másodszor azokat, akiknek adó alatti külsőségeik nem voltak. 
Az előbbiek úrbéri minőségét (amennyiben adornányos földön laktak) 
nehéz lett volna eltussolni, s valóban általában az úrbéres jobbágyokhoz 
hasonló feltételek között váltak szabadokká. (Előre bocsátjuk, hogy a 
székely örökségeken lakó birtokos zsellérek viszont a felszabaduláskor 
osztoztak a székely örökséges jobbágyok sorsában). így a birtoktalan 
házas zsellérek is, akiket - amennyiben belső telküket tulajdonukba 
kiivánták venni - a földesurak rendszerint az önmegváltás terhei válla
lására kényszerí tették:la. 

A birtokos úrbéres zsellérek száma Háromszéken kicsi lehetett. 
Apor Károly már többször említett adatai szerint a fej<adón felül adót 
fizető (úrbéres és székely örökséges) zsellérek száma 888 volt39. A bir
tokos úrbéres zsellérek valószínű a hajdani örökös zsellérek utódai 
voltak. Jogi és anyagi viszonyaik, valamint a szolgálmányok tekinteté
ben közelebb állottak a tulajdonképpeni jobbágyokhoz, mint a zsellérek
hez. Erre vall az is, hogy a legtöbb esetben a közös erdőkhöz és legelők
höz is úgy viszonyultak, mint a jobbágyok40. 

A birtoktalan házas zselléreknek k,isebb-nagyobb belső telkük volt, 
de ahhoz külső birtok "zselléri illetőségként" nem tartozott41. Ezek 
alkották a székely örökséges zsellérek zömét, függetlenül attól, hogy ne
mesi vagy katonai telkeken ültek. A házas zsellér a szalgálatot a belső 

telekért tette, s az többnyire heti egy nap, esetleg évi 24 gyalog-nap
számból állt. A robotra fogott házas zsellérek közül is sokan béreltek 
külsőségeket, amiért külön szalgáltak vagy pénzbért fizettek. A birtok
tal1an házas zsellérek S:aitabodzán, Sósmezőn, az Ojrtozi-szorosban, Zá
gonban és még sok más helyen taxát fizettek, amiért taxaListálmak is 
nevezték őket42. 

A házatlan zsellérek eléggé népes rétegének semmiféle belső, vagi}' 
külső föld nem volt birtokában. Ezek a kolonusok, vagy házas zsellérek 
házaiban laktak. A szalgálatot a lakásért s esetleg a birt irtványfölde
kért, meg a földesúri védelemért tették4:l. 

A majorságú. zsellérek tágabb fog,alma felöleli a kurialisták és prae
daListák réteg ét is. A földesurak nagy része ugyanakkor ide sorol ta a 
székely örökségeken lakó zselléreket is. Ezek mindemik rétege más peri
ódusban és más feltételek mellett szabadult fel. Felmerül a kérdés : 
miért? 

A válasz megfogalmazása korántsem egyszerű. Bizonyos, hogy a 
kérdés megközelítése végett tovább kell differenciálnunk : az úrbéres és 
majorsági zsellér fogalma mellett különbséget kell tennünk egyrészt a 
jogilag zsellér, másrészt a gazdaságilag zsellér kategóriák között is44. 
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Erre azért van szükség, mert a kortársak a praedalistákat és kur.ialis
tákat, valamiint szerződéseseket, szabad cselédeket, cigány zselléreket 
nem sorolták a jogiJlag zsel!lér ~ategóni1ába. Kiiderül ez Felső-Fehér 

megye követének az 1847-es országgyűlésen elhangzott kijelentéséből is, 
amikor arra figyelmeztette a határozat megszövegezőit, hogy a zsellérek 
:fogalmába nem kerülhetnek be a hodájosok, conventionáltusok, kuri~alis

ták és egyebek45. Viszont nem lehet kétséges, hogy a gazdasági és szo
ciológiad. értelemben a fentiek mind a zsellérek nagy családjához tarto
tak, bár helyzetük valóban nem volt egységes. 

Kurialistáknak - s ezt így látta a neves jogtörténész I. Pu~cariu 
is -, a földesúri telken lakókat nevezték46. Ezek nagyrészt udvari szal
gálatban állottak, amiért a lakás mellett a háromszéki falvakban rend
szei'!int egy véka-férejű földet is kaphattak Jórészt a kurialisták közül 
kerütlek ki a földesúr,i gazdaságok cselédei, pásztorai, zenészei, erdé
szei, kertészei és méhészei. 

A háromszékli zselléreknek egy másik rétegét a katonáskodó köz
székelyek telkein lakók alkották. Ezek nagyrészt a csak gazdasági zsel
lérek kategóriájába tartoztak. A belső telket s esetleg a használt külső
ségeket szerződés vagy egyezség mellett bírtálc Bár régebbi irodalom 
nem is méltatta figyelemre őket), szerepüket mégsem lehet alábecsülni. 
I. Benigni, határőrtiszt és statisztikus szerint egyes katonarendiek föld
jelik részes művelőkként vagy cselédekként ők művelték meg s vala
hogyan a katonai rendszerbe is beletartoztak47. A katonai parancsnok
ság meg is tett mindent, hogy e zsellérréteg katonai fegyelem alá kerül
jön48. Számukra a jobbágyfelszabadítás nem jelentett semmi előnyt . 

A zsellérek rétege az 1820-1848-as periodusban felduzzadt. Rész
ben azáltal, hogy tulajdonképpeni jobbágyokat taszítottak zsellérsorsba, 
de főleg új zsellértelkek létesítése által, melyeket Háromszéken igen 
gyakran a közföldekből szakítottak ki49. 

A feudális függőségben élőknek vd.szonylag széles rétegét alkották 
az ún. praedalisták. Az általunk kutatott területeken ilyenek éltek 
Mikóújfaluban, Bükszádon, Előpatakon és Lügeten. Székelyföldi vi
szonylatban a praedalisták és szerződésesek száma 10 OOO körül moz
gottso. Elnevezésük nylilvánvalóan a praedium szóból származik: prae
diumra települtek vagy telepítettekről van szó. Ezért nevezték telepít
vényeseknek is. Az emlitett falvak praedalistáinak helyzetét kutatva az 
derült ki, hogy tulajdonképpen a jobbágyok és zsellérek között elhe
lyezkedő rétegek alkották. Ezzel kapcsolatban talán nem érdektelen 
megjegyezni, hogy önmagukat a XVIII. században "szabadmenetelű zsel
léreknek nevezték51 • A földhöz való viszonyuk tekintetében az úrbéres 
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zsellérekhez hasonlíthatók, anyagi viszon(Yaikat illetően viszont a job
bágyokhoz állottak közelebb. Altalánosítani persze szedelett nehéz, 
mert helyzetük falvanként nem éppen jelentéktelen eltéréseket mutat. 
A 13 OOO holdas praed!iumon települt Mikóújfalu és Bükszád viszonyai 
nem azonos az Árapalbak és Hídvég közötti pamediumra települteké
vel52. Az előbbiek irtványfö[deken gazdálkodrtak és taksa ]izetésre voltak 
kötelezve. Innen nevezték taxásolmak is. Zsellérhelyzetük mégis onnan 
adódott, hogy a földjeikhez való használati joguk nem szilárdult ann~ira 
meg, mint a jobbágyoké53. Külső földjeikért, amelyek majorsági jellegü, 
nemeSli területeknek számítottak, nem fizetrtek adót; csak fejadóval54 
tartoztak, akár a többi nem úrbéres zsellérréteg. A családok többségé
nek ökrei, tehenei, juhai, kecskéi voltak és így a praedaLista önálló 
gazdálkodást folytatott, akár a jobbágy. De itt nem szolgált természet
ben, hanem bért fizetett. (Ennek okai között nyilvánvalóan annak a 
ténynek is szerepelnie kell, hogy itt a földesúrnak nem volt jelentős 

majorsági gazdasága). Mint ilyenek, valamelyest a bérlők kategóriájára 
is hasonlítottak Az előpataki és lügeti praedalisták viszont nem taksát 
fizettek a földesurnak, hanem heti 52 ökrös, vagy 104 tenyeres napszá
mot tettek, robotoltakss. 

Mivel őket az 1848-as törvények, valamint az 1854-es pátens meg
hagy,ta régi helyzetükben, ez a réteg fog a legszivósa!bban küzdeni hasz
nált birtokai tényleges tulajdonjogának megszerZJéséért. 

Végül megemlítjük a teljesen társadalom alatti állapotban élő ci
gány zselléreket is. Számuk Háromszéken elég Jelentős lehetett, mert 
a földesúri gazdaságok szívesen telepítették meg őket, hiszen a legol
csóbb munkaerőt szol:gálbatták. Az 1819-20-as összeírásban hurubás, új
paraszt, cigányzsellér elnevezés alatt fordulnak elő. Közülük kerültek 
ki a földesúri udvarok zenészei és kovácsai. 

* 
A fentiek eléggé szemléltetik a háromszéki agrártársadalom nagy

foiru differenciáltságát, ami ugyanolyan gazdaságli egyenlőtlenség meg
létét feltételezi. Ez önmagában is társ'adalmi feszültségek forrása volt, 
melyet csak tetézett az agrárnépesség számszerű felduzzadása a XVIII. 
század végén és a XIX. század elején. A maradék köz·ös földek birtok
lásáért való harc kiiéleződése, a függő helyzetben levő jobbágyok és a 
nemesség közötti konfliktusok szaporodása, a katonarendiek és nemesség 
közötti ellentétek éleződése mind azt bizonyította, hogy a feudállis tár
sadalom szerkezete nem sokáig tud e válság okozta nyomásnak ellen-
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állni. Másrészt mutatta azt is, hogy a polgári átalakulások kérdései 
éppen olyan aktuálisak a székely székek területein is, mint Erdély más 
részein. 

Az agrárnépesség mintegy 450/o-át kitevő jobbágy és zsellérhelyzetű 
lakosság felszabadítása Háromszéken is régen aktuális volt, akár más
hol. A mlinél hamarábbi és radikál'isabb módon véghezvitt felszabadulás 
kivánatos volt, mind e rétegek felemelkedése, mind az általános gazda
sági-társadalmi haladás szempontjábóL Ugyanis a parasztság munkájá
nak kényszerű jellege, alávetett társadalmi helyzete régtől nem volt 
összhangban a kor kívánalmaivaL Ezt egyébként az a körülmény mu
tatta a legjoban, hogy ebből a helyzetből a parasztság minden áron sza
badulni akart, s a szabadságáért a legmesszebbmenő áldozatot is képes 
volt vállalni. 

2. AZ 1848-AS JOBBAGYFELSZABADÍTÓ TÖRVÉNY ÉS A 

JOBBAGYOK FELSZABADULASANAK PROBLÉMA! A 

FORRADALOM ALATT 

a) Az 1848-as IV. t. c.- úrbéri törvény 

1848 tavaszán Erdélyben ,is forradalmi mozgalmak robbantak ki, 
melyek polgári-demokratikus forradalomba torkolottak Az események 
ilyenszerű alakulásához nyilvánvalóan nagymértékben hozzájárult az 
európai, s különösen a magyarországi forradalom. A forradalom első 

időszakában a társadalmi jellegű kérdések nyomul,tak előtérbe; pa:r.aszt
}ázadások robbantak kii, emiatt ra jobbágyok ügye azonnal megoldandó 
kérdéssé váilt. 

Háromszék falvaiban már ápriLis hónapban egyre szélesebb paraszt

tömegek tagadták meg a robot teljesítését56. Másrészt, a nemesek töme

gesen kezdték "lcihányattatni' telkeiből a jobbágyokat és zselléreket, 

hogy a beigért, küszöbönálló jobbágyfelszabadításkor (ismeretes volt, 

hogy Magyarországra vonatkozóan a pozsonyi országgyűlés március 

18-án elfogadta a jobbágyfelszabadító törvényt) ne "vesszen" el a robot

tal a telek is és a föld is. "Sok helyt a kiváltságos osztály azon meg 

gondolt ténye által, minélfogva a közlakosok a forradalmi időszakban 

addig használt hagyatékokból kihányattatnak, vasbaveréssel fenyegettet

nek, oly .ingerülts'éget idézett elő, me ly hovatovább kitörést hozhat · 



létre57', olvasható egy május 3-án kelt, s Háromszék tiszts,égéhez inté
zett beadványban. 

Az ellentétek nagyfokú kiéleződése miatt fennállt annak a lehető

sége, hogy a jobbágyok a jogfosztásokra nyílt felkeléssrel válaszolnak. 
Hogy ennek elejét vegye, Háromszék tisztsége több alkalommal hivatali 
erővel volt kénytelen megakadályozni a jobbágykJilakoltatásokatsa. Vi
szont olyan esetekben, amikor a földesúr szerződéssel tudta bizonyítani 
jobbágyai robotkötelezettséged.t, a hatoságak általában a földesúr pana
szának szereztek érvényt. A nyílt kitörések bekövetkezését nem sikerült 

megakadályozni. Míg a parasztság ápriLis második felében és május 
elején inkább védekezett, május második felében már többnyire táma
dásban volt. Egyrészt további falvak jobbágynépe tagadta meg a robotot, 
másrészt szaporadtak a nyílt földfoglalásokkal végződő megmozdulások. 
A földfoglalásokat eleinte inkább a katonarendiek kezdeményezték, s 
akkor a jobbágyok csak mellettük, de később tőlük függetlenül is szá
mos földesúri birtokra tették rá a kezüket. 

Május végén a szárazpataki és peselneki jobbágyok és zsellérek 
azért keltek fel, hogy a 48 előtt elvett földjeiket visszaszerezzék59, majd 
az ozsdolaiak is megmozdultak6o. Mikóújfaluban az előljáróság önhatal
múlag ,intézkedett a grófi birtok egy részének felosztásáról61, ahol 50 
praedalista részesit a felparcellázott földből62. Ugyanott az urasági er
dőpásztorokat leváltották és helyükbe a maguk embereit ültették63. Az 

1848 tavaszán Háromszéken lezajlott parasztmozgalmak legkiemelke
dőb b eseménye kétségkívül a május 30-án tartott alsócsernátoni nép
gyűléshez kapcsolódik. Az történt ugyanis, hogy Klapka György és Gál 
Sándor által összehívott katonarendiekkel egyszerre a szomszédos falvak 

jobbágyai és zsellérei is nagy számmal sereglettek Alsócsernátonban. Itt 
a nép a robot eltörlése mellett foglalt állást, és szorgalmazta a közteher
viselés kimondását64. úgy vélte, hogy a nemzetőrségbe való beiratkozás
sal egyidőben a hűbéri függőségtől is megszabaduL A bátor tett hatása 
egész Háromszéken érezhető volt anny.ira, hogy azután falvaiban a robo
toló jobbágy inkább volt kivételes eset, mint megszakott jelenség. Való-

sz,ínű nem tévedünk, amikor azt állítjuk, hogy a háromszéki jobbágyok 
önfelszabadításának ez a legreálisabb dátuma. A források kellőképpen 

bizonyítják azt a tényt, hogy a háromszéki parasztság - jobbágyok és 
zsellérek - igen jelentős, talán nagyobbik része, már a kolozsvári or
szággyűlés jobbágyfelszabadító határozata előtt megtagadta a hűbéri 

függőségből adódó szolgáltatásoknak a teljesítését ; felszabadította 
önmagát. 
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A fenti esemény forradalmi jellegét feltétlen alá kell húznunk azért 
is, mert előzményét képezte az 1848-as háromszéki önvédelmi mozga
lomnak és annak sikereihez nem kis mértékben járult hozzá. 
Ugyanakkor - amint az események igazolták - az önfelszabadítás 
nem bizonyult elegendőnek az 1848 előtt a parasztok kezén lévő földek 
megtar.thatására. A jobbágyvis~onyok töwényes megszüntetése még hátra 
volt, amely - amint látni fogjuk - korántsem volt olyan, amely a há
romszékli jobbágy és zselércsadádok várakozásának teljesen megfelelt 
volna. A törvényhozás is, de még inkább azon mód, ahogyan a törvényt 
a gyakorlatba átültették, tükrözte a hatalmon lévő s a hatalmat a forra
dalom alatt is megtartó köznemesi ur.alkodó réteg aszály-korlátait. így 
az erdélyi jobbágyfelszabadítást úgy értékelhetjük, mint a forradalmi 
helyzet következtében kialakult Vliszonyok és a politikai vezetés közötti 
kompromisszum ot. 

A forradalmi események hatása alatt az 1848 május 29-én Kolozs

váron összeült erdélyi országgyűlés június 6-án elhatározta, hogy 1848 

június 18-án megszűnnek a jobbágyszolgáltatások. Az ott Wesselényi 

Miklós által előterjesztett s a diéta küldöttei által elfogadott IV. t. c. 

félreérthetetlenül leszöge~i, hogy "az úrbériségerr (colonioaturákon) eddig 

feküdt urtiszolgátat (robot), dézma és pénz;beli fizetések e törvény által 

eltöröltetnek."65. Ugyanazon törvény 4. paragrafusa értelmében az úr

béres jobbágyok és úrbéres zsellérek tulajdonosad.vá válnak a kezükön 

talált földeknek, s 'B birtoklásiban bírói eljárás nélkül nem háJborgathatók. 

Amennyiben azonban a föd vitathatatlanul majorsági természetű, vagy 

bíróilag annak nyilvánítják, az, akinek eddig a kezén volt, az szolgálat 

alól nem mentesül66• A fajtizási, nádlási, legeirtetési szokásokat a ~törvény 

nem módosította. A földesuraknak f.izetendő álami kárpótlás kérdésében 

később történt intézkedés. 

A törvény értelmében felszabadultak az úrbéres jobbágyok és úr
béres zsellérek, akik az állam által :liizetendő kártérítés mellett tulajdo
nukba vették eddig is használt födjeiket. A majorság~i jobbágyok és zsel
lérek tömegei viszont nem mentesültek a szolgálattétel kötelezettsége 
alól, ezen rétegek, mivel a törvényhozás a nemesi földesúri (majorsági) 
földhöz nem akart hozzányulni, földet nem is kaphattak 

Amint látjuk, az erdélyi jobbágyfelszabadító törvény súlyos 
problémákat hagyott megoldatlanul. Mégis tényként kell hangsúlyoz
nunk: az 1848-as kolozsvárn országgyűlés határozata több százados job-
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bágyrendszert törölt el s ezzel megvetette a paraszti polgári földtulajdon 
alapjait, véget vetett a nemesség földmonopóliumának. Bár e törvény 
előbb megszüntetett, mint a Habsburg-birodalom számos nyugati tarto
mányaiban a jobbágyfelszabadító tör:vények, a magyarországihoz viszo-

nyítva mintegy 2 hónapos késéssel vetett véget hivatalosan d.s a robotol

tatásnak Erdélyben, s ez a késedelem az adott körülmények között, vég

zetes hiba volt, mert egyik fő okát jelentette a gyorsan kibontakozott 
belső polgárháborúnak. 

A székely székekre vonatkozóan a IV. t. c. 6-ik paragrafusa a székel(}' 

örökségeket majorsági természetűnek ismerte el67 s kimondotta, hogy az 

adazó székelyek és katonarendiek székely örökségein szolgálókra a fel

szabadító törvény hatálya "csak abban az esetben terjedhet ki", ha annak 
székely örökség természetét igazolni nem lehet68. Az úrbéri törvény 6. 

paragrafusánál időznünk kell, hogy megpróbálbassuk eloszlatni néhány 

körül'ötte kialakult téves általánosítást, hogy felvethessünk néhány gon

dolatot újszerű értelmezhetőségével kapcsolatban. 

Először is azt kell észrevennünk, hogy a törvény különbséget tesz a 

jobbágytartó kategóriák között, ami pedig témánkkal kapcsolatban igen 

lényeges. Konkréten ugyan csak az adozó és katonáskodó jobbágytartó

kat említi meg, de véleményünk szerint ezzel meg [s különbözteti őket 

a főnemesi rétegtől, sőt a kisnemesektől is. Hongsúlyozzuk, hogy a l{iato

naréteggel kapcsolatos kitétel Háromszék, Csík-, Gyergyó- és Kászon

szék, valamint Bardóc fiúszékre vonatkozott, míg az adózó közszékelyek 
alatt az udvarhelyszéki, marosszéki és aranyesszéici szabadszékelyek 

értendők. Gazdasági és társadalmi szempontból mind a katonarendűek, 

mind az adozó szabadszékelyek szabadparaszti helyzetűek voltak. 

A törvény két alkalommal is megneve2li a katonáskodó rendek szé

kely örökség jellegű földjeit, mégpedig abban az értelemben, hogy azok 
nem mehetnek át jobbágykézbe. Viszont az említett paragrafus első 

mondlata, az t. i., hogy a székely örökség a tiszta majorságok közé tar

tozik, elegendőnek bizonyult arra, hogy a székely földesurak nagyrésze 

a felszabadító törvényt egyálrtalán ne alkalmaz:za. Pedig az eredeti 

elképzelés szerint a törvény előírásai a jobbágyfelszabadításról a szé

kelyföldi, donáció alapján bírt földekre, illetve az azokon lakó úrbére

sekre is vonatkoztak Ebből a szempontból érdemes összevetni az 1846-
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1847-es Kolozsvárorr tartott országgyűlés nagy vita után hozott döntését 
az 1848-as törvénynek a székely örökséggel kapcsolatos kitételéveL fme: 

az 1846-4 7. III. t. c. 4 paragrafusa 

"Az úrbéri szabadályozásnak 
a székely székekben is helye le
end, oly világos kifejezéssel azon
ban, hogy a majorságfödek és a 
székely örökségek, habár jelenleg 
a szolgáló emberek kezeinél létez-

nének . . . úrbéri szabályozás 
tárgyai nem lehetnek69." 

(Kiemelés-- E. Á.) 

az 1848-as IV. t. c. 6. paragrafusa 

"A Székelyföldön a tiszta ma
jorságok közé értetik a székely 
örökség (siculJica haereditas) is. 
Ennél fogva, minthogy az adófize
tő és fegyvertviselö székelyek jó
szágai köztudat szerint többnyire 
tiszta székely örökségek, az eze
ken lakó kolonusokra azon men
tesség, mely más úrbéresekre e 
törvény nyomán rögtön életbe lép, 
. csak azon esetben terjedhet ki, ha 
az említett adófizető és fegyver
viselő székely tulajdonosok . . . be 
nem bizonyíthatnák, hogy vala
mely telek és föld, mely a kolonu
sai kezén van majorság vagy szé
kely örökség70." 

(Kiemelés - E. Á.) 

A két törvény lényegéből következik : a székely örökségeken lakó 
jobbágy nem válhat telke és földje tulajdonosává. Azonban van egy 

. nagyon fontos különbség, az, hogy az 1846-47-es törvény általában 
beszél a székely örökségekről, míg az 1848-as törvénynek a tiszta székely 
örökségekre vonatkozó határozata, ha nem is teljesen egyértelműen, de 
elsősorban méglis az "adófizető és fegyvertvtiselő" székelyek jószágaival 
van kapcsolatban. Ismerve azt a tényt, hogy már az 1846-47-es ország
gyűlésen többen kérték olyan törvény elfogadását, mely leszögezné, 
hogy a katonai terheket viselők földje úrbériség tárgya nem lehet, nem 
tűnik kétségesnek, hogy az 1848-as törvény 6. paragrafusa ezt a kitételt 
tartalmazza, kissé módosított formában. 

Az 1848-as törvény értelmében minden függő személy elnyerte 
személyi szabadságát*) és ál<talános lett, legalábbis formailag, papíron 
a törvény előtti egyenlőség is. Azok a feudál,is függőségben élő szemé
lyek is, akiikre egyébként a robot megszűntetéséről hozott döntés nem 
vonatkozott, minden tovább~ nélkül elhagyhatták földjeiket és telküket, 

*A k~rdésnek erre a vonClltkozására Kiss András volt sz:ives feLhivni a figyelmemet. 
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melyekért viszont, amennyiben rajta maradtak, további szolgálattétellel 
tartoztak. Csakhogy a jobbágyok nem egykönnyen mondottak le arról, 
hogy az eddig általuk használt telket és földet, melyért robotoltak s 
adóztak, most saját tulajdonukba vegyék. Ilyenformán a szabadság és 
egyenlőség kinyüatkoztatása számukra formális maradt mindaddig, amíg 
csak úgy szabadulhattak fel, hogy közben elveszítik szerzett jogaikat a 
földhöz és telekhez. Ennek kapcsán felmerül a kérdés : nem volna-e 
észserű különbséget tennünk, a jogi, személyi felszabadulás és a gazda
sági felszabadulás között. A továbbiakban a felszabadulás foga1ma alatt 
mi ez utóbbit- a gazdasági jellegűt értjük. 

Az 1848-as törvény 6. paragrafusával kapcsolatban nem árt még
egyszer leszögezni, hogy a;: nem képezte akadályát a székelyföldi jobbá
gyok felszabadításának általában, hiszen csak a közszékelyek földjein 
lakó, tiszta székely örökséget bíró jobbágyokat hagyta eddigi helyzetük
ben. A törvényt így értelmezték a kortársak is. Csík-, Gyergyó- és Ká
szonszék tisztsége 1848 július 3-án kelt határozatában olvasható, hogy a 
jobbágytörvény "Az adózó és katonáskodó székelyek jószágát az eddigi 
mentséges (nemes) személyekétől más természetü.nek képzelvén lenni, 
az adózó és katonáskodó székelyek közlakosait (jobbágyait) mostani álla
potukban meghagyja ... , az eddigi mentséges székelyek közlakosainak 
úriszolgálatokat rögtön megszűntetni7 1" rendeli. 

Háromszéken a hivatalos szervek szintén úgy tudták, hogy a neme
sek jobbágyai felszabadultak 1848 június 18-án. Erre vall az is, hogy a 
jobbágyvédelemmel nem gyanúsítható Horváth Károly alkirálybíró 
július 18-án azt írta, hogy nem ismer olyan utasítást, mely megengedné 
a meneseknek, hogy elfoglalják, elvegyék, vagy eladják azt a földet, ami 
"június 18-án felszadabulásukkor (t. i. a jobbágyok felszabadulásakor) 
kezeken volt72." 

A kérdésben legközvetlenebbül érdekelt felek, a jobbágytartók és 
jobbágyok is úgy tudták, hogy az egész jobbágynép felszabadult, kivévén 
a kuriálJisokon lakó zselléreket. Seethal János szentiváni birtokos, akiről 
tudni kell azt, hogy később egyetlen jobbágyát sem szabadította fel 
állami megváltás mellett, a jobbágytörvény megjelenése után kijelen
tette : "Fejet hajt a robotétel megszűnte előtt7:3". 

A jobbágyok telve voltak reményekkel, mert "polgárositottak"74 

A tudatukban végbement változásokat plasztikusan fejezi ki a kökösi 
jobbágyok magatartása, akik azt "üzenték" a királybirónak, amikor az 
elmaradt robotnapok tételére szálHotta fel, hogy "nekik a királybiró ne 
parancsoljon, mert ők már szabad emberek és katonák"75 • Azaz nemzet
őrök- E. Á.) 
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b) Milyen változások történtek Háromszéken június 18-a után a földes
urak és jobbágyaik viszonyában ? 

Gyakorlatilag ugyanaz, mint a vármegyékben : a parasztságnak az 
a része is, amelyik eddigelé szolgált, most mindenféle feudális függőség
ből következett szolgálattételét beszűntette. Erre vallanak a földesúri 
gazdaságok intézőinek jelentései, akik arról panaszkodnak, hogy cselé
de.ikkel, napszámosokkal és kalákásokkal kénytelenek a soronlevő mező

gazdasági munkákat elvégeztetni, mert a robot elveszett76. 

A fent vázolt helyzetben július végén és augusztus elején fordulat 
következett be. Ugyaruis a földesurak tudatára ébredtek, hogy a törvény
nek a székely örökségekre vonatkozó k.itétele jól gyümölcsöztethető. Azt 
kezdték állítani, hogy a székely örökséges jobbágyok továbbra is szol
gálni tartoznak. Világosan k.iderül a változás a korabeli dokumentumok
ból is, amelyek ezentúl két székelyföldi jobbágykategóriát kűlönböztet
nek meg : először a felszabadultakat, másodszor a fel nem szabadultakat. 
így például Udvarhelyszéknek augusztus elején elfogadott határozata 
szerint nem tudtak megegyeznri "a felszabadult és a fel nem szabadult 
székely jobbágyok ügyében77." 

Háromszéken is már júliusban kezdtek szaporodni a volt jobbágyok 
felvlilágosítást kérő beadványai, hiszen fokozódott a földesuraknak az a 
törekvése, hogy rendszeres szolgálarttételre szorítsák volt jobbágyaikat7B. 

A jobbágyoknak az előbb érzékeltetett magabiztosságát, bizakodását, 
büszke, polgári öntudatát, most elbizonytalanodás, sőt nem egy esetben 
megalázkodás váltja fel. A zágoni székely örökséges jobbágyok írlák, 
hogy mivel "ők olyan jószágban laknak, melyek nem szabadulás alá 
valók, s md.vel, amint közhírből vették észre, őket az eddig súlyos terű 
alatt kivánják hagyni", arra kérik a kormánybiztost, intézkedjék, hogy 
"nyerihetnének valahol szabad-lakó életet79". Mivel a bizottság, amellf 
arra lett volna hivatva, hogy döntsön a nemesi földek úrbéri vagy ma
jorsági jellegét illetően, a forradalom idején nem szállott ki a fal,vakba, 
gyakorLatilag a jobbágytartó földbirtokostól függött, hogy felszabadítja 
jobbágyait, vagy sem. 

Kik nem szabadultak fel 1848-ban? Az 1848-as törvény értelmében 
csak az úrbéres vag~ annak elismert kategóriákat szabadították fel, vi
szont továbbra is a régi helyzetben maradtak a majorsági zsellérek 
különböző kategóriái, a szerződéses zsellérek, a kurialisták és praedalis
ták A törvénynek ez az általános rendelkezése egyformán vonatkozott 
Erdély minden területére. Viszont a székely székekben, így Háromszéken 
is, nem szabadultak fel a székely örökséges jobbágyok és zsellérek sem. 
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1gy aztán a vármegyék és a székely székek között fordított arány ala
kult ki: a megyékben a volt szolgálattevők nagy többsége, mint úrbéres 
jobbágy és úrbéres zsellér felszabadult, a Székelyföldön viszont a füg
gőségben levők nagyobbrésze, mint székely örökséges, vagy annak nyil
vánított jobbágy és zsellér további szolgálattételre volrt kötelezve. 

A helyzet ilyen alakulása miatt a fel nem szabadított rétegek nyug
talansága fokozódott. Hogy a társadalmi feszültség általános nyugtalan
ság rninden felé érződött a székely székekbe n, azt bizonyítja Udvarhely
szék tisztségének a többi székekhez küldött átirata is, melyben "rögtöni 
törvényszék használatának Mterjesztését kéri olyan egyénekre, akik fel 
nem sz·abadult zselléreket (jobbágyokat és zselléreket) izgatnák földes
uraik ellen." U gy anakkor azt ajánlotta, hogy az állam váltsa meg "a 
katonáskodó és adózó székelyek zselléreit (és jobbágyait) is80." Hasonló 
javasrat hangzott el Háromszékről is, a már említett rétyi pap tollából, 
aki azt írta, hogy a székely örökséges jobbágyat "biztosítsuk törvény 
által, hogy a föld az övé, azt tőle senki el nem veheti, és hogy az álla
dalom a kiváltságos Székelyföldet is egy természetűvé téve a vármegyei 
földekkel, az állam fogja a földesúrakat kif~zetnJi81". 

A forradalom idején a székely örökséges jobbágyok sorsa nem dőlt 
el. Háromszéken a késő őszi események s általában az önvédelem meg
szervezése is beleszólt az osztálybarcok spontán menetében. Itt mindent 
alárendeltek az önvédelem ügyének s így egy status-quo al,akult ki a 
földesúr és jobbágy között ; a volt jobbágyok zöme szalgálatot nem tel
jesített, holott a földesurak nem mondottak le székely örökséges jobbá
gyaik javairól és szolgálatairól. Az ellenségeskedés mégis gyakran ki
újult a földesurak és volt jobbágyok közt, amit nem mindenhol sikerült 
visszafojtani. Ennek legkézenfekvőbb példáját Udvarhelyszék nyújtotta, 
ahol 1848 őszén (általános ?) parasztfelkelés robbant lm a volt nemesség 
ellen, am~ nagymértékben elősegítette Puchner generális okupációs ter
veit, s ugyanakkor megnehezítette Háromszék önvédelmét. Háromszé
ken azonban a politrnai helyzet szerencsésebben alakult, bár a bizony
talanság, vagy egyenesen a szolgál,attétel erőltetése, a volt jobbágyság 
és zsellérség odaadását a szabadságharc ügye iránt semmiképpen sem 
erősíthette. Más kérdés, hogy az önvédelem szervezői, akik között nem
egy jobbágy származású értelmiségi volt, találtak olyan módszereket, 
amelyekkel ellensúlyozhatták az osztályérdekekből következett szétzúzás 
negatív kihatását. 

Megállapíthatjuk, hogy bár az 1848-as forradalom több körülmény 
közrejátszása, főleg korai elbukása miatt a székely jobbágyfelsz·abadítást 
illetően bizonytalan állapotot hagyományozott a következő korszakra, 
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meg1s vitathatatlan, hogy a jobbágyfelszabadítás Erdély-szerte, így a 
Székelyföldön is, 1848-ban kezdődött, ahhoz a forradalom nyította meg 
az utat. Döntő tényező volt az, hogy már a forradalom első hónapjaiban 
megszűnt a robottétel, s ezzel a jobbágyfelszabadítás sorrendben első 

számú lépése, megvalósult. A felszabadítás közvetlen következményeivel 
kapcsolatban jellemzőnek tartjuk a Kolozsvári Közlöny erdővidéki le
velezőjének sor·ait : "Egyébiránt az igazság érdekében meg kell val1a
nom, hogy vidékünk munkássági ösztöne kifejtése, s következőleg anyagi 
jobbléte felvirágzására forrtos befolyást gyakorolt a határszél1i katonaság 
eltörlése és az úrbéresek felszabadítása82." 

1848 után a kérdés gyakorlati oldalainak 
pontosabban a nemesség és jobbágyság közötti 
folyamatban több fázist különböztethetünk meg. 

rendezésére került sor, 
osztozkodásra. Ebben a 

3) AZ 1849-1853-AS ÁTMENETI SZAKASZRÓL 

a) A zsellérkedés alakulása 

A zsellér.K~és alakulásában Háromszéken a forradalom alatt, pon
tosabban annak első évében két jellegzetességet kell krl.emelnünk. Elő

ször azt, hogy 1848 tavaszán a zsellérek éppen úgy megtagadták a szol
gál'attételt mint a jobbágyok. Másodszor azt, hogy a zsellérek a forra
dalom vezetőségének támogatása megnyeréséért, tömegesen iratkeztak 
be a nemzeti őrségekbe. Jellemzőnek tartjuk ezzel kapcsolatban a Torján 
történteket. "Félszeg, gyalogszeres ember (zsellér) is őrkatona, hogy 
lakháza neki maradjon(ő ugyanakkor) a földesurak szántó és kaszáló he
lyek reményével van. Ha be nem akarják venni, fenyegetve áll a sorba 
a gyakorlaton83." De az első időszak végén a polgári-demokratikus for
radalom intézményeinek, így a nemzetőrségnek a megszervezésében 
fokozottabban kezdték érvényesíteni az osztály-szempontokat, aminek 
egyik konkrét -- az önvédelem szempontjából káros - megnyilvánulása 

az volt, hogy Háromszéken a zselléreket }{Jirekesztették a nemzetőrsé

gekbőL Ez természetesen összefüggött azzal, miszerint köztudomásúvá 

vált, hogy a majorsági zselléreket a jobbágyfelszabadító törvény meg

hagyta rég'i állapotukban. Ezek miatt itt-ott zsellérmozgalmak bonta

koztak ki 84." 

A zsellér-rétegnek ez a felemás helyzete, az, hogy fel sem szabadult, 

de szalgálatot sem volt hajlandó tenni, fennmarcit a fonadalom bukásáig. 
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Mint közismert, 1849 augusztus 19!-én báró Wolgeinuth altábornagy, 
Erdély katonai és polgáti főkormái1yzójaként g)'akorolni kezdte a győz:.. 

tes ellenforradalom nevében· a hatalmat~ Kérdésessé vált: mi · lesz a for
radolom idején hozott· jobbá.gyfelszabadító· törvény sonia, s egyáltalán 
milyen intézkedések várhatók a jobbágy- és zsellérkérdésben. E téren 
1849 őszét kínos csend• jelleme:z;teas. De már 1850• január lO.:.én napvilá:.. 
got látott a főkormánynak a · zsellérkérdésben hozott határozata:, amely 
félreérthetetlenül leszögezte : "Mindazon zsellérek és kuráalisták, akik 
1848 előtt adó alat1i földeket nem bírtak, a földesúri szelgálatt alól nem 
mentesek86." E rendelkezés alapján a földesurak a legkülönbözőbb mód
s:z;erekkel igyekeztek volt zselléreiket szolgálattétre szorítani. Az akció 
nytilvánvalóan ellenforradalmi jellegű volt, mint maga a Habsburg ... 
hatalom Erdélyben, amely kezdeményezte. 

A hatóságok bátorító ösztönzésének hatása jól nyomon követhető 

a korabe]i dokumentumokban. Bora Elek bölörui · földbirtokos például· 
már áprilisban a · hatósági szervekhez fordult, hogy zselléreit "mint en• 
gedetleneket, kötelességük teljesítésére" szorítsák, vagy telkeikből · ki
tegyék". Hasonló eljárást indítottak más háromszéki · földbif!tokosok ds11• 

A nyomás fokozása egyelőre neni hozta· meg a várt eredrrieriy,t. A" 
bodzai zselléteK például· rriég egyezkedni sem voltak hajlandók-89, Bodok 
és Oltszem zse1lérnépe · pedig· "sem egy'ezkedni, sem fizetni 'nem akart 90", 

a bükszádfiak és mrikóújfalusiak tartozásaikból egy krájcárt sem fizettek 
be, s egyezkedni sem akartak91. Ugyanez volt a hely:z;et Hídvégen és 
Előpatakon92. A zsellérnépet mindenfelé arra akarták rákényszeríteni., 
hogy úgy · szolgáljon, mint 18'4tr előtt. Erinek érdekéHen több faluban ' 
katonai segédlet mellett, végrehajtásokat eszközöltek93, és az enegedet
leneket elzáratták94. Mégis csak igen ritkán sikerült huzamos·abo · időre 
újra robotra fogni a zselléreket. 

b) , A székely örökséges jobbágyok kényszerbérietei 

A székely örökséges jobhagyok ügyébeli · az eWmforradalmi ren:d~zér 
1849 · ősze és 18"53 · között nem · hozotf döntést. F~nnállt teháf a - forrad·a
lom idejéből" öröklött bizmiy'talánság. Ez · lehetőséget; adott 1 a földoortü.:. 
kosoknak arra, hogy volt jobbágya[kat" éppen · úgy próbálják szolg'álat
tételre· bírni; akár zselléteiket. Hátomszéken majdnem· általánds jelenség 
volt, hogy a · földesurak: bérlőkké · nyilvánították volt jobbágyaikat Ez a · 
módszer· két ' szempontból is· eiJ.Oriyősnek ígérkezett: Egyreszt olyan jogi 
formulát kölcsönzött ' a földesúr és volt jobbágJ~ai viszonyának~ amely 
a szabad egyezkedés látszatát keltve, elfedte · ar régebbi feudális · jobbágyi 
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állapotokat, ugyanis a bérleti szerződésekben az állt, hogy a bérlők a 
kivett földekhez semmiféle tul'ajdono!lii igényt nem formálhatnak. Más
részt a bérlet gazdasági szempontból is hasznosnak ígérkezett azáltal, 
hogy a földbirtokosok súlyos munkaerő gondjain segít ; a bérlők kötele
zettségeik között a pénzfizetés mellett évi 10-25 ökrös, vagy ugyan
annyi tenyeres napszám tétel is szerepelt95, mig más esetekben a bérlők 
éppen olyan robotszolgáltatások tételére kötelezte magát, mint 1848 előtt. 

A volt jobbágyok előtt nem maradhatott rejtve a földesurak azon 
szándéka, hogy a r:égebbi és hűbéci. jellegű viszonyt, polgári magánjel
legűvé akarják átalakítani. Erre v~all az altarjad és ik!afalvi jobbágyok 
egyik beadványának az a része, mely sze:rúnt a szerződéseket törvény..;. 
telenül kötötték velük, azért, hogy a "jogos esetünket" "árenda címre vál
toztassák96". A példák felsorolását lehetne folytlatni97. úgy véljük, hog~ 
a legtöbb jobbággyal bíró Í'Öldesuvak már említett esete eléggé bizonyítja 
a székely örökségesnek nyilvánított jobbágyok felszabadulásában át
meneti szakaszt alkotott az 1849-1853-as periódus, amikor a volt job
bágyok afféle kényszerbériökké alakultak át. Hogy a kényszerbér let 
kisérle,te végülis nem járt a földesurak számára a kívánt eredménnyel, 
azt a parasztság ellenállása s az 1854-ben megjelent csálszárti nyílt pa
rancs új rendelkezései akadályozták meg. Ez utóbbival egyidőben kez
detét vette a Székelyföldön az úrbélii viszonyok rendezésének harmad~k 
szak!asza. 

4. AZ 1854-es CSASZAKI NYíLT-PARANCS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

a) A császári nyílt-parancsról 

Az erdélyi jobbágyfelszabadítás és mellérkedés rendezésének egyik 
f6 jellegzetessége az volt, hogy a folyamat gyakoratilag is és jogilag tis 
az 1848-as forradalommal kezdődött el, de a iorradalom elbukás'a miatt 
a foLytatás a Habsburg-önkényuralom lidejére maradt, s a befejezés -
amint látni fogjuk - CS'ak a dual1izmus korában következett be. A poli
tikai VIiszanyak változása természetesen nem maradt hatás nélkül a 
feudális maradványok rendezésének jellegére. 

A Habsburg-önkényuralom intézkedései közül jelentőségénél fogva 
messze kimagaslanak az 1853-as és az 1854-es császád nyílt-parancsok 
Az első, mely Magyarország, a Bánság, Mámmaros és más területek úr
béri viszonyainak rendezését tűzte ki céljául, Erdéyben d.s éreztette 
hatását, mintegy előre megindítva azt a folyamatot, ameyet Er-
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délyre vonatkozóan az 1854-es nyílt-parancs körvonalozott. Ez annyiban 
jelentett előre lépést mégis, hogy konkréten előírta mrind az állam részé
ről Vlaló megváltás, mind a jobbágyok részéről történő önmegváltás · 
módozatait. A rendelkezés véglegesen két kategóriára osztotta a volt 
jobbágyságot és zseliérséget : az urbéresnek elismert kategóriának az 
állam biztosította a megváltási összeget, a nem urbéres, majorsági és 
székely örökséges jellegű parasztokat viszont az önerőből való megvál
takozás útjára terelte. 

Az 1854-es pátens, mint köztudott, nem hatálytalanította az 1848-as 
úrbéri törvényt, de pozitív irányba azt nem is fejlesztette tovább. Az 
a tény ugyanis, hogy lehetövé tette bizonyos zsellérrétegeknek az ön
megváltást, a terheknek az államéről a még fel nem szabadult kate
góriák vállára való áthárítását jelentette, erejükJet meghaladó feladat 
vállalásá!'la kényszerítve azokat. Pozitív vonásai közül kiemeljük azt, 
amelyik a majorsá~i zsellérek és az úrbéresek számára lehetövé tette, 
hogy jogi úton keresetet indítsanak olyan földek tulajdonjogának elis
meréséért, amelyekhez a földesurak az 1848-as törvény értelmében 
tulajdonosi jogot formáltak. Az 1819 január 1-e és az 1848 január 1-e 
között parasztok által használt, közadó alatti s földesú~i terhek viselé
sével járó földekről volt szó, amelyeket a pátenrs úrbéni jellegüeknek · 
ismert el98: A polgárosadást a császári nyílt-parancs azzal igyekezett 
elősegíteni, hogy el~smerte és biztosította a jobbágyok kezén levő föld 
polgári tulajdonjogát, feloldva ezáltal régebbi feudáliis kötöttségeik alól. 
Hogy a tőkés gazdálkodás feltételeinek kialakulását előmozdítsa, elő

irányozta a birtokrendezések, a tagosítás és arányosHás keresztülvitelét. 

f 
b) Az állam által történő megváltásról 

Amint említettük, Erdélyben a jobbágyok állami megváltás mellett 
szbadultak fel. A székely székekben viszont Apor adatai szerint a föld
birtokosok 1868-ig csupán 2 786 jobbágyért, vagyis az 1848-ban szalgá
lattételre kötelezett s adózó !'léteg 15,47%-áért részesültek kártérítésben 
az állam részérő199, ami azt jelenti, hogy a volt jobbágyság és zsellérség 
mintegy háromnegyed része önerőből volt kénytelen megváltani szol
gál'atrait és telkét. Mivel az adatok nem mutatják az egyes székekben 
levő helyzetet, más forráshoz kell folyamodnunk. A jóvátétel helyzetét 
feltűntető levéltári dokumentumok szerint összesen 76 (!) háromszéki 
jobbágy s21abadult fel állrami megváltással ez a szám később va:lameny
nyivel emelkedett). A különbség tehát hatalmas az erdél~i vármegyék
hez v:iszony;ítva, de még a székelyföldi átlaghoz mérten is igen jelentős. 
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A nagyfokú arányeltolódás egyik oka az volt, hogy a· kisebb job
bágytartók mellett Háromszéken a nagyobb földbirtokosok jobbágY'Clik 
nagy többségét, vagy éppen az egészet székely örökséges jobbágyoknak 
nyilvánították1oo. (Ez általános jelenség volt a. többi székely székekben 
is 10\ bár azokban a jobbágyokra nézve valamivel kedvezőbb vot a 
helyzet). Ezt aztán szívesen vette az osztrák kincstár, amelynek any1agi 
gondjain könnyítettek, hiszen az államnak kevesebb kárpótlási összeget· 
kellett kifizetnie. Viszont az egyszer székely örökség jellegűnek nyil
vánitott telekért az Erdélyi Kártérítési Bizottság a későbbiekben általá
ban akkor sem fizetett kárpótlást, ha történetesen a földesúr állami 
kártételért folyamodott. Ilyen esetekben az úrbéri bíróságokra maradt 
a döntés joga. 

A hűbéri viszonyok felszámolásának és az önálló paraszti. gazdál
kodás feltételed. megteremtésének vütatottabb problémái közé tartozik, 
hogy mekkora föld ment át a jobbágyok tulajdonába abból, amit 1:848· 
előtt használtak. Nos, Háromszék falvaiban az államilag megváltótt' 
jobbágyok átlag 4,4% hold földdel szabadultak fel, a . Felső-Fehér me
gyeiek pedig áUag 9,52% hold birtokkal kezdhették meg a gazdálkodást. 
A különbség igen lényeges, de a kérdésnek az az oldala. sem elhanya
golható, hogy a paraszti föld menny1iségének meghatározásánál döntő 
ismérvként azt fogadták el, hogy mekkora területről fizetett az illető 
köMdót 102• Csakhogy ilyen vagy olyan körülmény miatt igen sok job
bágy nem szerepelt az adótabellákon, vagy sokkal kevesebb földdel volt 
bejegyezve, mint amennyit. gyakorlratHag. használt, s amelyrő-l szalgála
tot teljesített)103.- Főképp azért, mert a földes uraság éppen a nem .... adó
zással igazolta az illető föld nemesi jellegét, s ezért jelentős mennyiségű 
földet használhatott a jobbágy "adón felül". Amikor például a kökösi 
jobbágyok adón felüli földjeit visza akarta venni a földesuraság, azok 
így érveltek: "Ha földesuraink nékünk földeinket adózás alá ámbár 
nem. bocsátották is, de ahelyett terhes robotot télben-nyárban szolgál
tunk104:" Mikóújfalu és Bükszád azért nem válhattak soha adózó köz
ségekké, mert a tul1ajdonos földesúr erről hallani sem 'ak!art105. Nyilván
való tehát, hogy már emiatt is sokkal kevesebb föld került a jobbágyok 
tulajdonába, mint amennyit 1848 előtt használtak. 

A veszteségeket bizonyos fokiig ellensúlyozta az a tény, hogy a fel-:

s~abadult jobbágyok igyekeztek mindenféle "adón felüli" fö1dj~iket 

megváltani. Ennek sikere egyrészt attól függött, hogy akart-e ott a volt 

földesrúr. nagy gazdaságot létesíteni, vagy sem, másrészt pedig a paraszt

ság anyagi helyzete befolyásolta a földvásárlásokat 



c) Az·önmegváltásról 

A császári nyílt-parancs megjelenése után kJibon:takozott a székely
földi jobbágyfelszabaditás harmadik szakaszának fő jellegzetessége : a 
tömeges önmegváltás. Ez a vármegyei hasonló folyamattól elsősorban 

abban küliönbözött, hogy míg ott csak a majorsági zsellérek bizonyos 
klategóriái kényszerültek a megváltás nehéz terheit vállalni, addig a 
székely székekben - amint már mondottuk - a székely örökséges job
bágyok és örökséges zselléreknek sem ma~adt más lehetősége. A job
bágyfelszabadításnak ez az önmegváltásos formája a Habsburg-biroda
lomban az osztrák és a cseh tartományokban volt általános, csakhogy 
ott a parasztság anyagi leehtőségei összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek 
voltak, mint a Székelyföldön. 

Háromszéken az önmegváltásnak két tipikus formáját különböztet
hetjük meg : először azt, amikor az örökváltsági szerződés a volt földes
úr és jobbágya békés megegyezésén alapult, másodszor pedig azt, ami
kor a döntés biróság előtt jött létre. A perenkívüli megegyezés rendszerint 
azzal kezdődött, hogy a földesúr felbecsültette a telek és az ahhoz tar
tozó földek, valamint a szolgálmányok értékét, és azt az önmegváltás 
alapd!Íjának tekintette. Ehhez még hozzászámítódott az 1850 január l-től 
elmulasztott szolgálmányok ára is. Az eredeti összeg azonban rendsze
rint többször módosult. Arfla már a kortárs·ak is rámutattak, hogy az 
önmegváltásnak ez a típusa előnyösebb volt a hosszadalmas és költséges 
peres eljárásnáL Nylilvánvalóan ezt igazolj,a az a tény is, hogy tömeg
jelenség volt: bizonyos, de korántsem teljes adatok szerint a székely 
székek területén az 1854-es pátens rendelkezései alapján 3 086 volt szé
kely örökséges jobbágy vátotta meg önmagát közveten egyezkedés 
utján. Természetesen csak a bejelentett esetekről van tudomásunk. 
Ennek következtében a valóságban ennél nagyobb számú jobbágy lépett 
az örökváltság útjára. Ha a 7 870 adózó jobbágy- és zsellércsaládból ke
vesebb, mint 100 jutott telkek tulajdonjogához állami megváltás mellett, 
s tudjuk azt is, hogy l 040 jobbágy indított birói eljárást, feltételezhet
jük: a fennmaradó több mint 7 OOO családnak nem maradt más válasz
táiSi lehetősége, mint telke megvásá:dása, vagy az arról való lemondás. 
Minden bizonnyal kevesen mondottak le önként telkeiről és földjeikről 

és így az önmegváltott családok számát Háromszéken valóban mintegy 
7 OOO-re tehetjük. S még ezen felül a mintegy 1500 nem adózó jobbágy
és zs e Hércsaláddal nem is számoltunk. 

A Vlitatottabb ügyek törvényszékek elé kerültek. Apor Károly adatai 
szerint 1868-ig az összes s.zékekben nem kevesebb, mint 3 926 telek 
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ügyében folyamodtak bíróságokhoz. Az úrbéri pereknek három típusát 
különböztetjük meg : l. am~kor a volt jobbágy azt kérte, hogy a biróság 
mondja ki a felszabadulás~át, mégpedig állami megváltás mellett, mivel 
a telkét úrbéri jellegünek ismeri ; 2. md.kor a székely örökséges jobbágy 
vagy zseUér, esetie g majorsági zsellér, az önmegváltás jogának elisme
rését kéri ; 3. és mikor a földesur indított keresetet, hogy székely örök
ség, vag y majorság természetű földjeit volt alattav:al6itól viss~aszerezze. 

Az első típushoz tartozó esetekben, amennyiben az urbéri viszonyt 
bizonyítand tudta a volt jobbágy, az áUam által Vlaló kártérítés jogát 
megítélték A második típus eseteiben a jobbágy rendszerint bizonyítani 
nem tudott, mert - amint Nagyajtai Kovács István írja: "Minél tisz
tább s:oékely örökség valamely székely földbirtok, annál kevesebb a bi
zonyíthatásáról szóló írásbeli adat106". A harmadik típusnál, ha a job
bágy nem tudta bebizonyítand, hogy úrbéres jellegű telekről van szó, 
a földesúr a pert feltétlen megnyerte. 

A székely jobbágykérdés rendezése természetesen nem maradhatott 
valami:fléle semmitmondó helyli. jellegű probléma. Annyi visszaélés, ér
dekösszeütközés, elégedetlenség halmozódott fel körülötte, hogy orszá
gos üggyé nőtt. Erre v~all az a tény is, hogy az 1863-as nagyszebeni 
o~szággyűlésen is foglalkozta'k vele. Ezen I. Thatiu, a kérdés eHsmert 
szakértője követelte, hogy azoknak a volt jobbágyoknak a helyzetét, 
akiknek 1819-1820-ban olyan külsőségeik voltak, amelyekért adóztak 
és feudális jellegű szolgáltatásokat tettek, úgy rendezZJék, mint a me
gyékben, tekintet nélkül arra, hogy székely örökségen laknak vagy 
sem 107. Teljesen hasonló nézeteket ·vallott George Bariti u is a lobagia 
in Secuime címen a Gazeta Transilvaniei 1868 j'anuár 26-i számában 
közzétett cikkében. A román értelmiség érdeklődését az a tény is indo
kolta, hogy a székelyföldi jobbágyok és zsellérek között jelentős szám
mal voltak román nemzeHségűek is. Közismerten órráffi botrányt k!avart 
fel a cófalvi jobbágyok erőszakos kilakoltatása 1868-ban éppen Apor 
Károly, a marosvásárhelyi úrbéri birósági elnök által. 

Az önmegváltás alapvető kérdései között szerepelt a fizetendő ösz
szeg nagyság,a, a tulajdonba vett föld mennyisége, a kettő aránya, a 
folyamat gazdasági és társadalmi kihatá'S'ai. 

Tévedés volna azt hiinni, hogy a földesuflak jutányos áron bocsá
tották önmegváltás alá a telket s földeket. Az árkosi jobbágyok 1849 
után kötött hasznobéri szerződése például ezzel kapcsolatban nyíltan 
kimondja, hogy a volt jobbágy a telket ". . . annyi áron, mint más ide
gennek bébagyatott volna, magáévá tehetfi.108". Zágonban a Szentkereszti 
család székely örökséges jobbágyainak egy családfia ju~ó általános vál-
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ságdíja az első megegyezés szerint 890 pengőforint volt. Ezt az összeget 
a volt jobbágynak három év lefor,5ása alatt kellett törlesztenie 109. (Hog~ 

a fenti összeg milyen értéket ktpvliselt, s hogy voltaképpen milyen ter
het jelentett az önmegváltás, arre némi tájékozódást nyújt8111ak a kö
vetkező adatok : l hold' föld folyó ára 100 forint körül mozgott a tanul
mányozott vd.déken, s egy pár· igás ökör ára 180-200 forintra rúgott). A 
váltságdíj előteremtése rendkívül nehéz feladat elé állította a jobbágyo
kat, annál inkább, mivel azoknak egyidőben vi:selndük kellett az állami 
adózási és a községi fenntartási terheket, amelyek ugyanoak megemel
kedtek az 1848 előtti helyzethez vd.szonyítva. 

Valóban a jobbágyok többsége képtelennek bizonyult az egész vált
ságösszeg készpénzhez való kifizetésére, s ezért arra kényszerült, hogy 
földet "hagyjon v.issza'. A zágoni, papolci és kőkösi 72 örökmegváltási 
egyezményből ötvennégyen az van feltüntetve, hogy a volt jobbágy 
földet hagyott Vliss~a 110. A zágoni Kiss György és felesége Lótsei Anna 
örökváltsági levele (hasonlót kötött a földesúr minden felszabaduló job
bágycsaláddal) miután leszögezi, hogy " ... ezen egyezésnél fogva fel
szabadult székely birtokot birtokló új polgár és polgárnő" az 1040 pen
gőforint váltságdíj•at a "maguk megrontása nélkül Itifizetni nem tudják", 
előírja, hogy a megváltásra kerülő b'irtokok közül " ... összesen nyolc 
köböl és fél véka férejü szántót és nyolc szekérre való kaszáló helyeket 
640 pengőforintokba ő nagyságoknak önként" vd.sszaadnak111. 

A visszahagyott föld mennyiségének arányában csökkent a kész 
pénzben f·izetendő összeg. Így például az 50 zágoni jobbágy harmadik, 
végleges egyezménylevele szerint az átlagos váltságöszeg az első egyezés 
szerinti 890 forintról 433 feriintra csökkent112• Csakhogy - amint láttuk 
- ennek igen súlyos következménye volt, mert egyre apadt a felszaba
duló családok birtokába jutó föld mennyisége. Hárman földjük "hason
felét" hagyták vissza, egy peddg csak belső telkét tudta megváltani. 
Ezek s a többi jobbágyok a 457 köböl (228 hold) szántóból 167 köböl
nyit (kb. 86 hold), az egésznek, minrtegy 36°/o-át már az önálló gazdál
kodás első lépésénél elveszítették. Ugyanezek a 411 szekér sí'lénát termő 
kaszálóból 176 szekérre valót, az egésznek több, mint 42%-árt adták át 
a földesurnak a megváltásli tőke egy része helyett. Hogy a megváltáshoz 
szükséges összeget előteremthessék, az önmegváltakozás idején sok job
bágy volt kénytelen megválni igavonó állataitól vagy éppenséggel, 
amint Nagyajtán történt, a már tulajdonba vett birtok egy részétől113. 
Ilyen körülmények között jogos a székely parasztság fokozódó prole
tárizálódásról beszélni. Elsősorban azért, mert a székely örökséges job
bágyok jóval kevesebb birtokot vehettek tulajdonukba, mint amennyit 
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1:8.48 ~ő~t ha~znált;ak. 4 m.~r ~:{elho.zo~t ~eilW. ~lq~ ,~elle1~t ;az ·alábbi* 
is .ezt bizonyitjá~. 4rk~on a 3J S;~ttl,{ely öröks~g~s jo~b{lgor ·kö)':ül 22-e.n 
föAdet h~gytak v.i~s~, hogy a y{llt.s.~gdijfit csökJken~ék. ~gy es~~ben .~a 
tö~d~ek fele maradt vis~~ .a volt :fö~desúr .tulajdonába, s a többiek is 
jelentő~ kjirterj~désű földet ~dtak át. így például az árkosi Veres Dál'liel 
és ~eles~ge Örd~g Sára egye:z;ménylevelébe "a székely örqkséget birto
kolt" társaikhoz hasonlóan v:állalták a megváltási össz~g .befizetését, qe 
a :Qatár.idők betartani nem tudták, s .. ezért összesen 8 hold földjü~'Qől 
viss~ahagytak 2 hold szántót és 400 négyszögöl terjede1mű kaszálót114. 
Érdemes felftigyelni arra, hogy Árkosorr némileg módosult formáoan 
ment végbe az önmegváltás. Nevezetesen már 1852-'ben megvették 
házai:kat és belső telküket. S 1853-qan a külsőket illetően is egyezkeclni 
kezdtek, .de akkor a földesúr kevesebb földet volt hajlandó megváltás 
alá bocsátani, mint az 1854-es pátens megjelenése után 115. Az 1854-es 
egyezménytervezet szeflint az átlagos megváltási összeg több mint l 300 
pengőforint volt, viszont a következő évben a végleges egyezségek szö
vegében csak 377, 7 pengőforint szerepel116. NyHvánvaló, hogy ők is 
birtokot hagyt* vissza a fennmaradó pénzösszeg helye:tt. 

Torján, Ikafalván, Lemhényben, valamint az akkor Urvarhelyszék
hez tartozó Bibarcflalván117 93 volt jobbágy118 váltotta meg önmagát az 
Apor-családtól. Az egy családra jutó összeg 458 för,intot tett .ki119. Sajnos 
ebben az esetben sem tudjuk egészen pontosan meghatározni a vissza
hagyott föld mennyiségét. Pedig, hogy az jelentős lehetett, kitünJk abból, 
hogy a megváltásdíj majdnem megegyezik a zágoniak harmadik egyez
kedésekor megállapított összegével, tehát a legkisebbeL Természetesen 
a váltásdíj nem arányosan oszlott meg a jobbágyok között; a fenti eset
ben a legkevesebbet, 225 forintot, Zölde István altorjai jobbágy f;izette, 
míg ,a legnagyobbat : 860 forintot, Nyujtódi Lukács Is'tván120• 

A fentiekből is látható, hogy a megváltott birtok területe f.aluról
:f:alura, sőt esetről-esetre :változott. Ez a tény azzal 1ÍS összefi_iggött, hog~ 
a vol földesurnak szándékában állt-e az Jllető falu határán, vagy közvet
len környékén önálló nagygazdaságot berendezni. Ha igen, úgy mindent 
elkövetett, hogy volt jobbágyaitól földet tartson vissza; ebben az esetben 
jogosan beszélhetünk földrablásróL Viszont, ha az önálló nagygazdaság 
berendezésére nem volt alkalmas az illető hely, ottanli földjeit igyeke
zett, természetesen minél magasabb áron, értékesíteni. Az első válto~t
tal k!apcsolatban jeUem:z;ő, hogy ~5 kézdiszentléleki székely öröksége~ 

jobbágy helyzete m.ég 1~6p-~n s~m volt eliintézve, mert a földesúr ott 
$art "~erjeszkedm', s éirra tq~kedett, hogy .v~lt j.opbágyéiitól a földek 
felét Vlisszaszerezze121 • Az ell~nkező pélqát a Mikó-udvar málnási, Qlt-



s:~;eroi ,és zaláni jobbágyainak ~esete mutatja, azáltal, ·hGgy .ezek .az ön

megváltással egyidőben -a mikóújfaJ usi pFaed'iumban eddig -adón 1elül 

birt földjeiket is megvásárolhattá:k. Hogy ez a ··föld nem lehetett jelen

ték.telen kiterjedésű, az kliderűl .abból is, hogy azért körülbelül 30 OOO 

forintot fizettek ·ki .a földesúrnak122. 

Végül meg kell emLítenünk azt .az egyáltalán nem meUékes tén:Yt 
is, hogy például Torján és Valálban a jobbágyok szabadságuk elnyeré
sekor E:}gy r~gi joguktól is kénytelenek voltak megválni: az aláírt szer
ződésben lemondtak a Bálványos nevezetű hatalmas evdős-legelős terüle
ten lévő közföldek birtokjogáról123. A zágoniak viszont felszabadulásuk 
egyik feltételeként a közös havasok és legelők őket illető részének két
harmadát a földesúri udvarnak engedték át124. 

A három$zéki jobbágyok azt nyilvánvalóan jól tudták, hogy a me
gyékben a felszabadulás terheit az állam V1iseli. Az előnytelen megkülön
böztetés felett érzett elkeseredésüket cs.ak növe:Vhette, hogy bir,tokJaik 
nem kis részét elveszítették Éppen ezért nem valószínű, hogy 
az önmegvál1tás folyamata mentes lett volna a nyílt kitörésektőL 

Erre a jövő kutatásai deríthetnek fényt. Arra azonban már most 
elég bizonyító anyaggal rendekezünk, hogy kijelenthessük : az el
lentétek nagy mértékben kiéleződtek. Erre vall az a tény is, amely sze
rint Háromszéken l 004 jobbágy és zsellér ügye került bírósági fórum 
elé125. A különféle közigazg,atási és más természetű intézményekhez 
pedig a kérvények özönét küldték. Ebből jelentőségénél fogva kiemel
~edett az l 050 háromszékú volt jobbágy által aláírt, s a magyar parla
menthez 1867-ben benyújtott beadvány, amelyben panaszolják, hogy a 
székelyföldi jobbágyok sokkal nehezebben jutottak és jutnak telkük és 
földjük tulajdonába, mint megyebeli társaik. Vallják, hogy az úrbér
r.endezés egyik igen nagy igazságtalansága az volt, hogy a székel~földi 

jobbágyok nagyobb részének fekvőségeit előnytelenül megkülönböztet
ték a "vármegyei úrbéresek úrbéri fekvőségeitől". Ez ugyanis azt vonta 
m9ga után, hogy a "székelyföldi úrbéres úrbéres fe~vösége székely 
örö~ségű fekvőségnek állíttat[k, melyet az úrbéres mag,a tartozik meg
váltani 126''. 

A nagy nyilvánosság elé tárt kérvény s;z:éles visszhangra talált, s 
így a közvélemény egyetértett kérésükkel; hogy őket is az állam váltsa 
:meg, hiszen a Irozös állami ll)egváltási alapok előteremtéséhez adójukkal 
éppen úgy hozzájárulnak, akár a megyebeli adózók. A háromszéki volt 
jobbágyok szószólója Kilyéni Donáth Pál volt, akinek előterjesztése 

logi~i igazságához kétség nem fért. 
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Természetesen sokkal inkább a volt földbirtokosok fellépés~nek, 

semmint a jobbágykérvényeknek tudható be az, hogy 1868-ban rende
leti s2Jinten ismét napirendre került a székely örökséges jobbágyok sorsa. 
Valóban, az 1867-es kiegyezés teremtette új potitikai viszonyok között 
a székelyföldi birtokosok is jobban hallathatták hangjukat az úrbériség 
maradványai rendezésének kérdésében. S éltek is ezzel a lehetőséggel, 

mert kiderült, hogy bizonyos esetekben az önmegvá1tásnál előnyösebb 
az ál1ami kárpótlás. Egyrészt, mert a pal'lasztok közül sokan képtelenek 
voltak eleget tenni vállalt kötelezettségei,knelk127, másrészt minden darab 
visszavett földért pereskedni kellett a volt jobbágyokkaL 

Az 1868-as rendelkezés, különösen az 1871. LIII. t. c. kiszélesítette 
az úrbériség fogalmát, abban az értelemben, hogy rilyennek tekintett 
minden olyan földet, amelyet az 1820-as ös·szeírás jobbágykézen talált, 

s ilyen minőségében került be az összeírásba. A székely örökséggel 
kapcso1atban pedig visszatért az 1848-as IV. t. c. 6-ik paragrafusához, 
amennyiben csak azokat nem tekintette úrbériségeknek, melyek "tiszta 
majorság természetével bíró s:nékely örökségek". Nyilvánvaló, hogy 
ilyenek csak a volt közszékelyek birtokali lehettek. Minden esetre ez a 
józanabb felfogás győzelmét jelentette, amely csak a közs:nékelyek (s 
esetleg az 1-2 jobbágyat tartó kisnemesek) jószágát mentesítette az 
úrbériség fogalma alól. · 

A fenti rendelkezés, iilletve törvény értelmében a volt jobbágytartó 
székely földesúrak jelentős összegeket vehettek fel kártal·anlitás f~ejében. 

Hogy ebből a már önváltott jobbágyoknak mennyi jutott, nem tudjuk 
meghatározni. A még el nem intézett ügyeket, vagy a perek által ismét 
felelevenített eseteket, most már ebben az új felfogásban tárgyalták a 
bíróságok, s annak megfeletően juthattak - legalább is elvileg -föld
jeik birtokába a volt jobbágyok128. úgy véljük, hogy Háromszéken ilyen 
eset lehetett az előbb már említett l 050 jobbágyé. A nagy többség eze'k 
szerint az önmegváltást 1867-ig ellintézte 129. 

Elterjedt volt az a nézet, mely szerint az önmegváltás előnyösen 
befolyásolta a székelyföldi parasztság tulajdonságait. "Hogy a székely 
zsellér tuLajdon erszényéből volt kénytelen önmagát megváltani, annak 
is meg van az az erkölcsi haszna - írta a Kolozsvári Közlöny -, hogy 
kettőzött szargalommal igyekszik megváltott birtokát gyarapítani és a 
megváltásre netalán kölcsönzött adósságtól megszabadulni130". Valami 
alapja lehetett ennek az állításnak, de egészében véve inkább önámí
tásnak tünik, m~nt valóságosnak . Ugyanis az önmegváltás a székelyföldi 
jobbágyokra nagy romlást hozott, s ez elszegényedés irányába terelte a 
kisgazdák tömegei t. Más kérdés, hogy az önmegváLtás útj'a, ha akkora 
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áldozat vállalását követelte is, mégiscsak járhatóbbnak bizonyult a 
jobbágyok tömegének, mint az a "törvényen kiivüliség", amely az 1848-'as 
törvény megjelenése óta gazdaságiLag egyre jobban kiszolgáltatta őket 
volt uraiknak. 

5. A zsellérek felszabadulásának kérdései 1854 és 1896 között 

Az 1854-es császári nyílt-parancs megjelenése a háromszéki zsellér
népet ellentmondásokkal teli helyzetben találta. Nagy részük a forrada
lom óta fels~badultnak tudta magát s mlinden hűbér-jellegű szalgálatot 
nyíltan megtagadott. Mások a már említett kényszerbérleti szerződések 
alapján ugyan vállalták a pénzbeli díjfiZJetéseket, vagy természetbeni 
szolgálattételt, de az még nem jelentette azt, hogy teljesítették is. Mindez 
a:z;t mutatta, hogy a társadalmi ranglétra Leg1alsó lépcsőfokára taszított 
zsellérrétegek mlilyen szívós elszántsággal ragaszkodtak a forradalom 
alatt k:Jivívott szabadságukhoz ! 

De éppen ezzel a magatartással került a zsellérség "törvényen kívüli 
állapotba", ami aztán alkalmat adott a volt földesuraknak, hogy hivata
los köZJegek segítségével nagy nyomást gyakoroljanak zselléreikre. Ezt 
szalgálták a katonai végrehajtások, kilakoltatások és felszólítások a szol
gálattételre, amelyek napirenden voltak. 

a) A székely örökségeken lakó zsellérek önmegváltása 

Az 1854-es pátens erről a pontról mozdította el a zsellérkérdést. 
Először is : a házatlan zselléreket mentes1ítette az 1848 óta felgyűlt tar
tozásaik teljesítésének kötelezettsége alól, ami (s ezt már az 1848-as 
felszabadító törvény értelmében elnyerték) személy:i felszabadulásuk 
nyílt eLismerését jelentette. Ennek a rétegnek semmi birtoka nem volt, 
most sem kaptak semmit. Ök az 1848 utáni kd.alakuló kapitalista jellegű 
társadalmi rétegződésben a falvak agrár-proletariátusának egyik alap
rétegét alkották. Kenyerüket főleg napszámos-rounkával és harmadás
művetléssel kereS'ték. Másods:wr: a volt birtokos h'á:z;as-zseUérek ügyét is 
sz;abályozta a pátens. Ezek 1848-ban személyileg szintén felszabadultak, 
de a gazdasági felszabadulás csak az urbéres házas zsellérekre terjedt ki, 
míg a székely örökségeken, vagy annak nyilvánított telkeken lakók, 
amennyiben nem adták fel házukat és telküket, továbbra is szolgálatté
tellel tartoztak. A pátens most lehetővé tette az ilyen székely örökséges 
zselléreknek, hogy az 1848 előtt adó alatt voU főldjeiket s telküket meg
válthassák131. A volt úrbéres és székely örökséges birtoktalan házas 
zsellérek gazdasági felsZ'abadulása éppen olyan módon ment végbe, mint 
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a birtokos házas zselléreké : amenny.iben nem székely örökségeken -lak
tak, ú~béri -minőségüknél fogv-a állami jóvátétel me11e.tt szabadultak .fel. 
De akárcsak az előbbi ·kategóriánál, a volt házatlan zsellérek hatalmas 
többségét székely örökségesnek nyilvánították, akik telküket és esetleg 
a bírt földparcellákat önerőből kellett hogy megváltsák. Az önmegváltás 
elé azonban sok akadály tornyosult. A z:sellérek ugyanis még inkább 
nélkülöz·ték a váltságdíj előteremtéséhez szükséges anyagi alapot, mint 
a jobbágyok, s különben is a földesurak nem szívesen adtak át földe
ket a zselléreknek Ezért általában v.agy az egylik, vagy a másik fél 
perhez folyamodott. 

A rendszerunt hosszadalmas és költséges perek végülis - ha nem 
kurialisták, praedahlsták, vagy szerződésesek esetéről volt szó - az ál
lam részéröli megváltás elutasításával, de az örimegválthatás tételes ki
mondásával végződtek. Viszont sohasem hiányzott az ítéletből annak le
szögezése, hogy megváltakozásukig a zseHérek kötelesek szalgálatot ten
ni, vagy bérleti díjart fizetni. Lássunk néhány konkrét esetet. Az egyik 
legnagyobb zsellérper, mely Oltszem, Málnás és Zalán házas (részben bir
tokos) zselléreit érintette, 1860-ban ért véget, azzal, hogy a felperes 
zselléreket, mint székely örökségeken lakóklat, önmegváltásra utasítot
ták. A többség azonban nem vetette alá magát a bírói döntésnek, mert 
még mindig azt várta, hogy őket is társadalmilag fogják felszabadítani, 
akárcsak a megyei úrbéres zselléreket Viiszont a földesúri-udvar nem 
riadt vissza az erőszakos megoldástól és végrehajtást kért. A kiuttalan 
helyzet láttán a zsellérek két táborra szakadtak. Az egYlik a további el
lenállás mellett volt, a másik a megbékélés hívéül szegődött. A helyzetre 
- s egy klicsit a kor viszony,aiira is - jellemzőnek -tartjuk az utóbbiak 
érvelését : "A kiszálló exekució - mondogatták a székely zsellérek -
még a fakanalainkat is el becsüli 132.'' 

Miután a többi faluban k!ihlirdették az ítéletet, Oltszemerr 1860 május 
3-án "az egész falu, még az asszonyok is a falu házához gyűltek, vár
ván, hogy kinek fogják a vagyonát elbecsülni 133." Hangosan tiltakoztak 
és zúgolódtak a végrehajtások ellen. Itt is, akárcs·ak Háromszék más 
táj,aJin, a zseUérnép fő támasZia egy Kovács nevű ügyvéd volt, akit Dózsa 
Györgyként emlegettek a birtokosok, "a nép pedlig úgy követett, mint 
(valami) régi szlcit főnököt134." Végül Málnáson, Zalánban és Oltszemen, 
akárcsak a többi fialvakban, a zsellérek nagyobb része megváltotta telkét 
és ritkább esetben egy-két vékás fördjét is135• Viszont azt, aki erre 
nem volt hajlandó, vagy képes, kilakoltatták és telkét eladták136. A zá
goniak és papolciak általában csak telkeiket · vásárolták meg, a szita
bodzaiaknak viszont lehetősége nyilt a földvásárlá·sra is137. Emiatt a 
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volt szitabodzai zsellérek általában mint törpebirtokosok szabadultak 
fel , míg a többiek agrár-proletárokként, aklik napszámoskodásból éltek. 

A zsellérmozgalmak új hullámát idézte elő az 1868-as már említett 
rendelkezés, amely kimondottan a székely örökséges jobbágyokra és 
zsellérekre vonatkozott. Ennek megjelenése azonban elintézettnek vélt 
esetek tömegeit bolygatta fel, újabb reményeket ébresztvén azükban a · 
k!ategóriákban is, amelyekre az említe·tt rendelkezés hatályai nem ter
jedtek ki. Bodokon a kuriális zsellérek közül 7-en megtagadták az új 
szerződés aláírását138, Mikóújfaluban 32 praedalista utasította el a szer
ződések meghosszabbítását139, ami pedlig egyenlő volt a szolgá1la<ttétel meg
tagadásával, és a taksafizetés elhanyagolásávaL Közben minden lehetőt. 
elkövettek, hogy áldatlan· helyzetükből megszabadulj,anak. "fl; taksások 
folyton jövés-menésben vannak ügyvédjükkeL ~ppen ma indult el egy 
depUitáció Kolozsvárra a gubernii.umhoz. Ha ott nem nyernek; mennek 
Pestre á min'isztériumhoz. Az öreg Bartos 140 a szekeresnek mondá, hogy 
a tekintetes urat is fel fogják keresni; Taksa-fizetésről nem d.s akarnak 
hallani. Megváltást vagy megváltatást akarnak141" - írta az uradalom 
gazdatisztje az uradalmak igazgtojához küldött levelében; Előpatakon a 
szalgálatot megtadagó zsellérek először tettlegesen megakadályozták a · 
tervezett erőszakos végrehajtást, majd pedig minden lefoglalt ingóságu
kat elrejttették142. Nyilvánvaló, hogy a zse1lérnép nem almrt továbbra is 
függő, alávetett helyzetben maradni; Amellett a kormányzatot is állan
dóan megújuló támadások érték a zsellérkedés rendezetlenségéért. 

b) A praedalisták felszabadulása 

Végre 1873-ban megszületett' a döntés· a praedalisták; telepítvé
nyesek felszabadításának módozatairól143. Az akkor hozott XXII : t. c. 
megengedi, hogy amennyiben a telepítvényföldek határo2íatlan vagy 
örökidőre "engedtettek át a telepítvényesek használatába... a telepít
vényesnek jogában áll a telepítvényi összes belső és · külső birtokot a 
rajta fekvő szolgálmányok megváltása mellett tulajdonul megsze
rezni144". A Székelyföldre vonatkozóan az 1873-as XXII. t. c. 27 parag
rafusa 2-ik bekezdése egy rendkívül súlyos kirtételt tartalmaz. "Azonban 
a községi birtokok bármikor történendö· felosztása alkahnával a· telepít
vényeseknek ezen törvény erejénél fogva tulajdonukká vált belső és 
külső birtokuk után a · telepítvényesek semmi nemű esedékre vagy osz
tályrészre igényt nem ta!1thatiu~k 145'.'. Ennek a rendelk€-ZéSnek volt · a 
következménye, hogy egyes falvak, így például Mikóújfalu és Bükszád 
teljesen közerdő és kö~legelő nélkül maradtak. A'· törvény szövegéből 



félreérthetetlenül kiderül, hogy a predallisták állami megváltásra nem 
számíthatnak. Maradt tehá't az önmegváltás lehetősége 146. Az általunk 
kutatott területeken a telepítvényesek nem is késtek megtenni a kezde
ményező lépéseket Így Mikóújfalu telepítvényesei 1874 februárjában 
beadványban kérik a tulajdonost, hogy "szabjon ki olyan megváltási fel
tételeket", melyek mellett a telkeket és az azokhoz tartozó külsőségeket 

magukévá tehetik. Nem akarnak továbbra is - írták - e hazának jog, 
birtok és szabadság nélküli helotái lenni", de igen "szabad polgárai147". 

Egyelőre a kísérletek megh~usultak itt is és máshol is. Megkezdődtek 
tehát a perek, amelyeknek kimenetelétől függött. Mikóújfalu és Bükszád 
mintegy négyszáz családjának, Előpatak, Árapatak és Lüget legalább 
száz családjának a sorsa. A törvényszéki döntés végülis a megválthatás 
jogát m~nden telepíwényes falu lakójára kimondotta. A váltságdíj az évi 
taxa huszszarosának megfelelő összegből állt148, melyet husz év alatt, 
évi öt százalékos kamat mellett kellett törlesztend.149. Az önmegváltás 
gyakorlati keresztülvátele a leghevesebb osztályharc kísérletében zaj
lott le. 

Az előpatakiak közül például többen a nehéz feltételek miatt nem 
tudták megváltan~ magukat, hanem családostól áttelepültek Romániá
ba 1so. Az otthonmaradottak ellen végrehajtást rendeltek el, mikoris a 
12 telepesnek elvették 16 hold külső birtokát151. Csak a belső telkeket 
hagyták a rokonok által megvásároltatni, tekintettel arra, hogy a telkek 
kevés értéket képviseltek s " . .. az épü1etek rozzantak", melyek " ... 
egy birtokba vevés költségei t nem fedeznék 152". 

Mikóújfaluban 45 telepes köz~Vetlen megegyeZJéssel megváltotta 
magát153, ötvenegy családot pedig bíráilag utasítottak arra154. Amiatt, 
hogy a !akósság nehéz anya~i viszonyok köZJÖtt élt (abból a 115 család
ból, amelyekre ada1to~al rendelkezünk, 46-nak l holdnál kisebb terje
delmü föld volt a birtokában s 10 holdat meghaladó külső birtoka csak-
24 családnak volt155, a megváltással egyiidőben a pauperizmusa is foko
zódott. "A birtok megváltásának kényszere belevitte (a népet) a nyomor 
szövevényébe, s zsákmányul odadobta az anyagi tönknek, s jórésm az 
idegenbe való kivándorlásnak is. Adósságcsinálás, az igás marhák el
adás~a, a kliáltó bizonytalanságai az egészségtelen anyagi állapotnak. Fáj 
a népnek, hogy míg a szomszéd községeknek lakói erdőben és legelőben 
hiányt nem szenvednek, addig a mikóújfalusi ember itt az erdők kö-
2lött tél idején megfagyhat, ha nincs pénze, mellyel magának tüzifát 
vásároljon, barma elpusztulhat, ha nincs pénze, mivel legelőt béreljen 156". 

Bükszádon a Mikes-cs,alád mindenképpen saját tulajdonába szerette 
volna megtartani a nagy kli.terjedésü birtokot157. tgy aztán a per 1896-ig 

270 



huzódott, felemésztve itt is az 1800 lelket számláló falu anyagi alapjait. 
A helyzetet súlyosbította, hogy éppen akkortájt szüntette be üzemelését 
az üveghuta, s így a falu lakásságának megélhetése ezután a földműve
léstől és mégti.nkább az állattenyésztéstől függött. Olyan körülmények 
között, amikor ·a családok egyetlen talpalatny,i földet sem mondhattak 
magukénak 158. 

Az anyagi romlás és a nyomában szegődött elkeseredés több nyílt 
kitöréshez vezetett. 1894-ben két század katona szállta meg a falut, hogy 
a mozgalmat letörje 159. Találóan írta a Székely Híradó : "A bükszádiak, 
kik a szabadságharc alatt valamennyi székely község közt a legtöbb r.cn
védet állították ki, elkeseredve kérdezik, hogy m~ért harcoltak ők Gál 
Sándor alatt, hamost lis jobbágyként bánhat ·a hatóság és uraság velük160". 

Végülis a birói döntés eliismerte az önmegválthatás jogát, de a vált
ságösszeget olyan magasan állapította meg161, hogy gyakorlatilag majd
nem lehettetlenné tette azt162. Ugyanakkor a tulajdonos a 10 441 hold 
területből 7 500 hoMat megválthatatllan erdőnek deklarált, s 3 OOO hold 
mezőgazdaságti. területből .kJihasított 900 holdat, ami á1tal csak l 800 
holdra ismerte el a megválthatás jogát163. újabb lázadás következett. 
Amikor 1900-ban a grófi udvar 46 család ellen végrehajtást kért, az 
egész falu népe felkelt az illetők védelmére 164. A község lakossága oly 
nagymérvű ellenállást tanúsított, hogy a tervezett árverés csak később 
volt foganatosítható165. Akkor azonban 46 családnak minden ingóságát 
elárverezték 166. 

Mikóújfalu és Bükszád népének kálváriája csak a XX. század első 
felében ért véget, és a hosszas küzdelem alatt anyagi,akban nem előre 

lépett, de visszaesett. Ez a megállapitás természetesen a többi falvakra 
is érvényes. A jelenséget Benedek Elek így látta: "A házak oly egyfor
mák, csupa faház. Az udval'lak szűkek, egyforma szűkek. Mindjárt látod, 
hogy jobbágy volt a falu népe167". 

· A hosszas perek, az önmegváltás költségei, a két-három, sőt négy 
évtizedes lemaradás a felszabadulásban, tönkretette a székely örökséges 
jobbágyok és zsellérek tömegeit. Valószínű, hogy ezalatt a volt határőr 
katonák egy része, alcik 1848-ban gyakorlatilag és 1851-ben törvényileg 
is mentesültek a katonáskodás terhétől, anyagilag valamelyest gyara
podtak. 

c) A kurialista zsellérek felszabadítása 

A XIX. század végéig fel nem szabadított kuriális zsellérek hely
zetét az 1896-os XXV. t. c. rendezte168. Akárcsak a taxalisták, a kurialis-
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~ is az önmegváltás által juthattak kis telkük tülajdon.ába~ A kiilsó 
földeket, ha ilyennel: rendelkeztek - csak abban az esetben veh~ttek 

meg, ha azokat már 1848 előtt is használták az illetök jogelődjeL Nyil
vánvaló, hogy a ku:rúalisták helyzetében a · jogi felszabadulás sok válto
zást nem jelentett169. Ezek, anyagi létfeltételek hiánY'ában a legtöbb ' 
esetben továbbra is földesúi1i szolgálatban maradtak. 

* 
Kelet-Európa legtöbb államában a feudális · viszonyok megszűnte.:. 

tése a . XIX. század közepe tá ján zajlott le, s · úgyszólván m~nden állam
ban másként: Emellett - · s ezt· az· erdélyi• példa is mutatja - táj i és · 
területi egységekként is jelentős eltérések :fligyelhetók meg. A történet
írás számára a - különbözőségek számbavétele elsősorban azél'lt lényeges, 
mert· a paras:ntság felszabadulása, az agrár-reformok, a · polgári átalaku
lás kiiinduló pontjai voltak egyben. Minél korábban és radikálisabb mó
don mentek végbe, annál kedvezőbb feltételeket teremtettek az új. pol
gári rendszer fejlódéséhez. És fordítva: a · megkésettség és felemás meg ... 
oldás nehezen elhárítható akadályokat alkottak 

Erdélyben - mint · általában Kelet-Európában - a feudális v:iszo
nyok. megszüntetése késve következett· be, S· ekkor is a régi; feudális · és 
kapitál;ista viszonyok kompromisszumának jegyében ment végbe. Bár 
az úrbéri viszonyok megszűnte a forradalom következménye volt, a for
radalmár. polgári osztály majdnem teljes hiánya következtében a: tör
vényalkotás is és a végrehajtás is a · nemesd liberális vagy éppenséggel 
konzervatív közép- és nagybirtokos · osztálynak jutott osztályrészül. !gy 
történhetett meg, hogy Erdélyben a megművelhető földnek mintegy 
40°/o-a továbbra is földesúl'li tulajdonban maradt. Az általunk kutatott 
Háromszék, akárcsak a többi székely székek, természetesen ebbe a ke
retbe tartoznak. De minthogy ezeken a területeken másként alakultak 
a jobbágyviszonyok, n~ncs mit csodálkozni azon, hogy sajátos módon 
történt azok megszűntetése is. 

Mennyiségtileg tis jól lernérhető különbségekről van szó. Erdélyben 
a megyei területeken a . parasztság· döntő többsége 1848-ban lerázhatta 
a hűbérli függés igáit és állami kárpótlás mellett vehette tulajdonába a 
parasztföldet, az összes megművelhető területnek m~ntegy 60%-át. így 
a feudál~s viszonyok megszűnte után a tőkés mezőgazldaság fejlődéstör
vényei fokozatosan hatalmuk alá vonták a nagygazdaságok mellett a 
kisga~daságok tömegélit' is. A ' Székelyfőldön és így Háromsreken is a 
pavasztságnak csak kis , része · szabadult· fel · gazdaságrilág is· egyidőben : 
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megyei társaival, állami fedezet mellett. A többség - a valóságosan is 
az, vagy csak annak deklarált - székely örökséges jobbágy és zsellér 
vagy sorsára hagyatott (a katonarendűek vagy adózó közszékelyek föld
jein élők), vagy az önmegváltás nehéz útjára kényszerült (a nagy földes
urt birtokon és a kis nemesi földeken jobbágyoskodók). Ennek következ
tében az utóbbiak már önmegváltásukkor elveszítették földje1ik nem kis 
részét, s anyagi alapjukat tovább emésztette a felszabadulás körülmé
nyes - költséges módja is. 

Mégis nyilvánvaló, hogy a felszabadulásnak ez a formája is forra
dalmi jelentőségű esemény volt. Az 1848-as törvény súlyos osztálykor
látai ellenére évszáz,ados, túlhaladott termelési viszonyokat szüntetett 
meg, jelentős népi erőknek, románoknak, magyaroknak, németeknek és 
másoknak adta Viissza személyes szabadságát, s bontotta le felemelkedé
sük előtt a jogi torlaszokat Elindította a feudális viszonyok felszámolá
sának folyamatát és így hozzájárult a mezőgazda:sági termelés színvona
lának emelkedéséhez. A felszabadult parasztgazda többet és jobban dol
gozott, mint a hajdani jobbágy vagy zsellér. 

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a jobbágyfelszabadítás 
és a zsellérkérdés renaezése egy nagyobb folyamatnak, a polgári rend
szer kialakulásának része és formálója volt. A tőkés gazdálkodás meg
késettsége, a modern gazaaság formáinak majdnem teljes hiánya a há
romszéki tájakon, röviden a nagyon kedvezőtlen közgazdasági viszonyok, 
megnehezítették a felszabaduló rétegek beilleszkedését az új, tőkés
verseny szabályaira alapozott gazdasági-társadalmi rendszer viszonyai 
közé. Ez a tény csak fokozta a múlt század második felében a parasztság 
egyes rétegei elszegényedésének folyamatát. 

A régi zsellérek tömegei már felszabadulásuk alkalmával agrár 
proletárokká alakultak át : jogilag szabad emberek, polgárok lettek, de 
teljesen vagyontalanak maradtak. Háromszék mezőgazdasági népességé
nek a XIX. század második felében majdnem a felét alkotó napszámosok 
és cselédek éppen az 1848 előtti zsellérrétegeknek a kapitalizmus körül
ményei között átalakult utódai. Mivel a megye gazdasága a kapitaliz
mustól vajmi keveset kapott, az őstermelés úgyszalván az egyetlen 
számba jöhető foglalkozás maradt a XIX. század második felében is és 
ennek következtében a századfordulóra tovább duzzadt agrár-szegénység 
nem tudott más termelési szektorokba felszívódni. A tömeges belső és 
külső vándorlások útjára kényszerült, vagy az otthoni szegényes mező
gazdaságban próbálta fennamaradása létalapjait megteremteni. Ugyan
akkor mellékfoglalkozások, az ún. parasztipar krifejlesztésére és űzésére 
kényszerült, vagy - elég nagy számban - a kisipar felé orientálódott. 
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A mezőgazdaságban maradó szegény rétegek életszínvonala rendkivül 
alacsony maradt, aminek megfelelő volt életformája is. 

Ez a he:lyzet nem túlságosan nagy változásokkal, egy évszázadon át 
tartott. 

DESPRE PROBLEMELE ELIBERARII lOBAGILOR $1 JELERILOR 

iN FOSTUL COMITAT TREI SCAUNE (1848-1896) 

Analizind problemele specifice ale desfiintai1i.i relati!ilor urbariale 
pe temtoriul soaunului (,apoi a comitatului) Trei Soaune, autorul a ajuns 
la coneiuzia ca aioi (ca ~i in alte scaune secuie~ti) legea desfd.intarii rela
tiHor urbariale, care prevedea rascumpararea din partea statului, 
n-a fost aplicata consecvent. Datoriita acestui fapt numai o infime parte 
a taranim.ii, aproximativ 15%,a fo$tilor iobagi au f.ost eliberati in con
clitiile susmentionate. Faptul Í$i are obir$ia in neeliberarea urbar,iali$ti
lor de pe a~a ZJisele paminturi ereditare secuie$ti (siculica haereditas.) 
De fapt neme~imea din Tred. Scaune n-a recrmoscut niciodata caracterul 
de urbarialiali~ti al d.abagilor locuiti pe asemenea sesiuni. Preblerna ur
bariali~td.lor din Secuime n-a ramas o preblerna locala. Ea a constituit 
obiectul de discutie la Dieta din Sibiu ~i a srtat in atentJia ziaristidi din 
aceea vreme. Astfel George Bar:itiu, intr-un arnpiu articol publkat in 
Gazeta din Transilvania sub titiul Iobagia din Secuime adHa ca in fond 
caracterul iobagimii din Secuime nu se difera prea mult de iobagia din 
alte meleaguri din TransilvanJia. 

La urma insa, iobagii ~ri jelerii, in majoritatea lor, au fast nevoiti 

sa se rascumpare singuri, ín perioada dintre 1853-1896. Procesul ras

cumparari:i s-a desfa$urat deci intr-o perioda lunga !iii in conditEle in

tensificarii luptei de clasa a taranimiti rarnane ~i maghiare. Eliber,area 

taranilor din scaunele secuie!iiti prin rascumparare efectuata din proprii
le puteri a avut repercursiuni nefavorabile asupra dezvoltarii gospoda

riilor tarane!iiti, intrucit sumele de rascumparare i-au impins la paupe

rlizare chiar in momentul critic in care urmau sa pa~easca pe calea gos

podarliei de sine statatoare. Faptul a atras dupa sine grave consecinte 

sociale. 
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