A TARSADALMI KÉRDÉS UDVARHELYSZÉKEN AZ 1848-1~49-ES
FORRADALOM IDEJÉN
EGYED AKOS

Az 1848-as erdélyi forradalom - mint általában a polgári forradalmak - mindenekelőtt arra vállalkozott, hogy megdöntse a feudális társadalmi berendezkedést, és kinyilatkoztassa a polgári társadalom eszméinek győzelmét. Ennek a törekvésnek a jegyében válhatott a forradalom
mozgósító programpontjává - mint a feudalizmus tagadása - néhány
olyan polgári eszme, mint a "törvény előtti egyenlőség", a "közös teherviselés", a "személyi-egyéni szabadság" és még több más eszme·. Ezeknek
a győzelme gyökeres átalakulást feltételezett: meg kellett szüntetni a feudális jogrendet s törvényeket, amelyek a rendiség szellemében a társadalmi
hierarchia felső lépcsőin elhelyezkedő rendeket és osztályokat előjogokkal
ruházták fel, viszont az alsóbb osztályokat jogtalanságban tartották, egyedeiket a személyi szabadságtól is megfosztották. Mindennek következtében
a polgári forradalom szélesebben felfogott társadalmi kérdése Erdélyben
magában foglalta a jobbágyság és zsellérség jogi felszabadítását, a nemesség és más társadalmi rendek előjogainak eltörlését. Erdély egyes területein emellett sajátos kérdések is felmerültek Ugyanis az olyan tájegységeken, ahol a korábbi századok alatt nem fejlődött ki a teljes feudális
társadalmi képlet és struktúra, a szabad középrétegek helyzetét is újra
kellett rendezni. Ilyen területként tartották számon mások mellett a Székelyföldet, amelynek társadalma sajátos felépítésü, egyedi jellegü volt.
Kérdésünk az: hogyan nyilvánult meg Udvarhelyszéken az· 1848-as
polgári forradalomban a társadalmi kérdés, és hogyan próbálták megoldani. Témaválasztásunk nem önkényes: már a vonatkozó történeti források
egyszeri átnézése felhívja a figyelmet Udvarhelyszék súlyos társadalmi
kérdéseire a forradalom idején. Emellett már a kortárs publicisztika nem
egyszer szemére vetette Udvarhelyszéknek, hogy annyira elfoglalta magát
belső kérdéseivel, hogy a nemzeti szabadságharcban nem volt képes erejéhez mérten részt venni. Meg kell vizsgálnunk ennek okait, valamint azt is,
hogy mennyire felelt meg a fenti állítás a valóságnak. De mielőtt ezeket
a kérdéseket fejtegetni kezdenők, fel kell vázolnunk Udvarhelyszék társadalmát s a benne rejlő ellentétek természetét.
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Udvarhelyszék társadalma a XIX. század

első

felében

Ismeretes, hogy a feudalizmus korának székely társadalom-fejlődése
sokkal bonyolultabb jelenség volt, mint a klasszikus feudális társadalmaké.
F::s korántsem csak azért, mer-t a székelység körében a feudális társadalmi
formák képződése jóval az erdélyi hasonló formaképződés után ment végbe
s akkor is csak fele útjáig jutott el, hanem elsősorban azért, mert a szé-

kelység megtelepedésétől a Habsburg-foglalásig katonai funkciót toZ:tött
be a középlwri magyar állam, majd ez erdélyi fejedelemség keretében,
s társadalmának szerkezete és struktúrája is ennek megfelelően képződött.
Itt nem jöttek létre a hagyományos földművelő társadalmakra jellemző
társadalmi formák (nemes-földesúr-jobbágy-zsellér), hanem a katonai szerepnek megf.elelő társadalmi rendek {lófőr•end, gyalogrend, vezetők), s
csak ennek alárenldelten és jóval roé'sólbb történt meg a feudális társadalmi kategóriák képződése is.
A feudalizáló történeti folyamat mindenesetre a Habsburg-foglalás
után kissé felgyorsult, annál inkább, mivel a Rákóczi Ferencz-féle szabadságharc leverése után a székelységet megfosztották kollektiv katonai
funkciójától, s ezt követően a társadalmi fejlődés öntörvényű folyamata
szabadabban bontakozhatott ki. E kései feudális jellegű fejlődés következményeként a XVIII. századi és a XIX. század eleji székely társadalom nem
volt egyéb, mint a régi székely rendi társadalom és a későbben képződött
feudális társadalmi formák összefonódása, pontosabban e társadalmi rendek
hierarchikus egymásba való kapcsolódása. Ennek a társadalmi szerkezetnek a modelljét röviden az alábbiakban foglaljuk össze.
A székely társadalomszerkezetnek a XVIII. században és a XIX. század első felében a csúcsán már éppúgy a főnemesség grófi és bárói rendjét taJláljuk, mint Erdély megyés területein. Lefelé ha'la:dva, ezek után a
székely primorság rendje következett, vagyis a főnemességnek az a rendje,
amely már az öntÖ·fiVényű belső támatdalomf•ejlődés eredménye volt; A
középnemesség ebben a társadalomban igen gyenge, viszont annál · jelentőlsebb erőt képviselt a csak egy-két jO!bbálgyos-zselléres kisnemesség,
amellyel majdnem összeolvadt a nemesi osztály legalsó kategóriája, az
egyházas nemesség. Ez utóbbi azonban legalább annyira kötődött a szabad
székelységhez is, mint a nemesi osztályhoz.
A régi székely katonai társadalom rendjei : a hajdani primipilusok (lovagok) és pixidáriusok (gyalogok) a Habsburg-hatalom kezdetén az egyszerű szabad földművelő rend státusába estek vissza, bár előbbi társadalmi
státusukat féltve őrizték, mint családi hagyományt. Ennek soraiban a
gazdasági~társada:lmi rétegződés törvényei az 1848-as forradalom idéjéig
már aJ:apo:s munkát végeztek: közi:Jük 'a cselédtartó, sőt zsellértartó családoktól a teljoesen vagyontalan, szalgálatra kényszerülö családoki1g minden
fokozat megtalálható volt.
Gazdasági funkciója szerint a Székelyföld földművelő társadalmához
tartozott a joblbágyság is, de társadaliini-politikai hely~ete folytán kmön
kategóriát alkotott: a jogilag és gazdaságilag, tehát személyileg is függő
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parasztság kategóriáját. Függőségei a székely nemesi rendhez kapcsolták,
de részben a szabad székely gazdákhoz is kapcsolódott. Földhasználatért
az előbbieknek robot és más természetű szolgáltatásokkal tartozott.
A függőségben élő parasztság másik kategóriáját a zsellérség képezte.
Ennek a székelyföldi zsellérségnek több külön rétegét kell megkülönböztetnünk: zseUérnek nevezték az úrbéres zsellért, de a szabad cselédet (szalgát) is. Éppen a bizonytalan fogalomhasznált és jogi helyzet miatt nagyon
nehéz tiszta képet alkotni a székelyföldi zs-ellérségről.
A fenti modellhez hogyan viszonyul Udvarhelyszék társadalmának
a szerkezete a XIX. század első felében?
A társadalmi hierarchia csúcsán ·levő sz·é kely főnemesség statisztikai
arányait minden más rétegénél nehezebb meghatározni, mert erre a társadalmi kategóriára az összeírások általában nem terjedtek ki. Ezért csak
részleges adatokból tudjuk arányait rekonstruálni, hogy az egész társadalom statisztikai arányaival össz·e vethessük. Udvarhelyszék első komoly
statisztikusa, Szigeti Gyula Mihály 1831-ben felsorolta az udvarhelyszéki
főnemesi családokat; adatait az 1819-1820-Jban készült Cziráky-.,íéle összeírás alapján kiegészíttettük. Ezek szerint Udvarhelyszék falvaiban a nemesi kúriákkal s jobbágycsaládokkal bírtak a gr. Bethlen, Gyulai, Korda,
Komis, Mikó, Kemény, Révai családok, s az olyan bárói családok, mint
a Daniel, Győr'ffy, Orbán, Toldalagi, Szen1!kereszti, WesselényLl A főne
messég körébe sorolta a !Statisztika a székely primori családokat (Ugronok,
MatskáiSi.ak, Bírók, Henterek, Pá1ffyak, Gyárfások és így tovább). Ami a
nemesi osztály arányait illeti: az udvarhelyszéki főnemesi és armalis nemesi családok számát egy 1844-es összeírás 857-ben állapította meg. 2 Az
adózó egyházas nemesekét az 1821-es összeírás viszont 216 családra teszP.
(A családok számával kapcsolatban szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy
sok esetben nagycsaládról van szó; a Bíró családról írta a korabeli statisztikus, hogy voltaképpen tíz kiscsalád tartozott hozzá!). Elfogadhatónak
kell tehát tartanunk azokat az adatokat, amelyek szerint Udvarhelyszék
társadalmának legkev·e sebb 80/0-át a nemesi osztály s ezen belül, mintegy
6, 700/0-át a teljesen mentes jobbágytartó nemesi rend (egyes falvakban ez
az arány meghaladta a 27o;0-ot) képezte. Ez a társadalmi szerkezet meghatározta a társadalmi struktúrát is: a társadalmi ellentétek egyik f·ó for-rása abban keresendő, hogy a birtokos mentes nemesség Udvarhelyszék
társadalmában túl'fejlődött, s amint látni fogjuk, túlszaporodott a teljesen
vagyontalan zsellérség is. A középrétegek viszont, éppen az előbbiek miatt
csak nehezen tudtak megfelelni a rájuk nehezedő súlyos terheknek.
A székely szabad középréteg - a volt katonarendek - arányát az
adóös·s zeírások a:apján állapíthatjuk meg. Az 1821~es ÖSiszeírá's szerint
7341 család, vagyis a társadalom 57o;0-a ehhez a kategóriához tartozott.4
Ez az a;rány kisebb, mint az, amelyet az 1848 eleji állapotokat tükröző
választójogi kimutatás tartalmaz, eszerint ugyanis 61,55o;0-át5 a szék társadalmának a régi katonarendűek tették ki. Mindenképpen ez volt az udvarhelyszéki társadalom legszámosabb osztálya, amelynek vállaira a terhek
zöme nehez.edett; s háborgott amiatt, hogy a mentes nemesi osztály elő
jogok biTtokában, nem vesz részt a terhek hordozásában. Ezért 1848-ban
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a szabad fö'ldművelő rendek egyik fő törekvése az eddigi mentes nemesekkel va,ló teljes egyenlöség, valamint a közös teherviselés megrvalósítása
lesz.
A társadalmi hierarchiában a szabad székely földművelők rendje
után a jobbágyság következett. Az 1821-es adóösszeírás 262,6 jobbágycsaládot, az összes családok 20,500j0-át sorolta ebbe a kategóriába; az 1848-as
összeírás pedig 2432 családot (22,430j0) tartott jobbágynak. A függőségben
élő parasztság másik kategóriáját a zsellérek alkották. Itt szeretnők megjegyezni, hogy a jobbágy és a zsellér közt a Székelyföldön nem volt olyan
nagy kölönbség mint Erdély megyés területein. A zs·e llérek arányát
1821-ben az össztársadalom 7,28o;0-ában állapították meg, 1848-ban pedig
3,580j0-ában. Ha az udvarhelyszéki ·zseHérkérrlést a részadatok alapj,á n
vizsgáljuk meg, kild erül, hogy a fenti arányok kisel)bek a valóságosoknáL
Ugyanis az adótabellákban csak azokat a zsellércsaládokat tüntették fel,
amelyek adót fizettek. A nem adózó zsellérkategóriák s az adó alól uraik
által kivont családok kimaradtak a statisztikákbóL Milyen zse'llérekről
lehetett szó?
Hogy a kérdést megközelíthessük, különbséget kell tennünk a jogi zsellér és a gazdasági zsellér fogalma között: az első esetben tipikus feudális
társadalmi réteggel van dolgunk, a másikban viszont a szabad székely
társadalom egyik rétegéveL Ugyanis a Székelyföldön a jogi zsellér megfelelője volt annak a zsellérkategóriának, amelyet az erdélyi megyékben
úrbéres zsellérnek neveztek, s amely az összes zsellértípusok közül a legközelebb állt a tulajdonképpeni jobbágysághoz. Főként azáltal, hogy bár minimálisat, de olyan földet bírt, amelyik apáról fiúra öröklődött,
akár a jobbágyföld, és amelyet nem is lehetett minden további nélkül
elvenni a zsellér családtól. Ezeket a zsellércsaládokat az összeírások általában házas zselléreknek mondják, bár a két kategória nem fedte teljesen
egymást; a házas zsellérek száma nagyobb volt, mint azúrbéres zselléreké.
Mindenképpen ez a jogi zsellérség (úrbéri zsellér) volt az egyetlen olyan
réteg, amely Udvarhelyszéken is többségében és rendszeresen adót fizetett; a más kategóriák rendsze·r telenül adóztak, többségük nem is szerepelt az adóösszeírásokban. Ezek voltak a gazdasági zsellérek.
A gazdasági zsellérkategóriákat nevezték házatlan zselléreknek, szerződés·es, kurialista zselléreknek, valamint taxás zselléreknek. Velük a
fö·l dtulajdonosok a legtöbbször ideiglenes megegyezésre ~léptek a személyileg is csak az írott vagy szóbeli egyezményben rögzített időre voltak
helyhez és más személyhez kötve. Ezért a forrásokban néha ezeket a zselléreket (és ez igen jól fejezi ki a kérdés lényegét) szabadmenetelű zsellérekként jellemzik. Közelel)b visz a kérdés ibelső összefüg;g:éseine'k a megértéséhez, ha megemlítjük, hogy az ilyen ideiglenes zseliéri szalgálatra
nem egyszer az elszegényedett szabadszékely, sőt nemesi származású s·z ékely is rákényszerült. De ettől a szolgálattól, amely pedig szolgai természetű volt, az illető család rendi természete jogilag mitsem változott. A
fentiek miatt kell a székelyföldi zsellér fogalmát nagy óvatossággal kezelnünk.
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A székely zsellérség meghatározása szempontjából nagy jelentőségű
volt az illető zsellér által használt föld (telek) tulajdonjogi természetének.
A székely úrbéres (Mtalában házas) zseHér helyzete azért volt biz>tonságosabb, mert úrbéri jellegű földet használt, éppen úgy mint vármegyei
társai; ezért aztán felszabadulása is hasonló módon történik. De az úgynevezett székely örökségeken lakó (jobbágy és) zsellér jogi helyzete teljesen sajátos volt. Mivel az udvarhelyszéki jobbágyok és zsellérek nagy része
nem királyi vagy fejedelmi úrbéres adománybirtokon lakott, hanem székely örökség természetű birtokon, meg kell állnunk ennél a fogalomnáL
A széke'l y örökség keletkez>ése visszanyúlik a földközösség bomlásáig;
a közös föLdalaptól elkülönülö, örökölhetövé váló telket és birtokot nevezték székely örökségnek. Az ilyen örökség a katonai terhek hordozásának
alapját képezte, ezért aztán mentes maradt mindenféle más szolgáltatástól
(adó, közmunka és egyebek). A székely örökség jogilag is külön természetű
birtok volt, hiszen a birtokló család magvaszakadása esetén sem szállott
a királyra vagy fejedelemre, hanem a vérrokon vagy - ha ilyen nem
volt - a szomszéd örőklö:lrte. Nos, az ilyen örö~ség-fö1dek nem válhattak a
székely jogszokás szerint úrbéri földekké, még akkor sem, ha jobbágyot
vagy zsel'lért telepítettek rá. Ezeket az örökségeket a Székelyföldön egyszerűen allodiumoknak, majorságbirtokoknak tekintették; márpedig ez mindenhol az illető földbirtokos kizárólagos tulajdonát képezte.
Komplikálta az ilyen örökségeken lakó parasztok jogi helyzetét az
a körülmény is, hogy az ilyen birtok után rendszerint nem kellett adót
fizetni, márpedig az adóz.á s a felszabadulás alkalmával egyik - sok esetben - döntő kritériuma volt annak, hogy az illető állami megváltás, illetőleg önmegváltás mellett szabadult-e fel.
Mivel a kérdés't itt részletesen nem fejthetjük ki, legyen szabad csak
egy falu, nevezetesen Bözödújfa'1u példájára hivatkoznunk. Itt öt székely
"földesúr"-nak 12 zseliére volt, de törvényen bizonyították az előbbiek,
hogy a zsellérek által használt föld székely örökség, melyeket mostani,
vagy volt tulajdonosaik vásár útján szereztek szabad székely családoktóL
Emiatt az ezeken lakó zsellérek ezekhez a telkekhez semmiféle tulajdonosi jogot nem formálhattak. 6 Egyébként, ha a funkcionalitás oldaláról
közelítjük meg a kérdést, kide·r ül, hogy a kisnemeseknél, vagy egyszerű
székely gazdáknál szolgáló zsellérek nagyobb része nem volt más mint
gazdasági cseléd (szolga), vagy S'zegény földbérllő (résZJes); Az itt következő idézet, amelyet a Honvéd dmű lap 1849. május 30-án közölt, képet
ad a székely zsellérkérdés természetéről. "Székelyföldön van egy székely
gazda, szűk jószágon lakik, a szekerével alig fordulhat meg rajta. A falunak a másik oldalában is van egy kis jószága, melyet vagy vett, vagy [az]
ősei, atyafiai halálakor osztályszerint jutott neki, vagy pedig felesége
mint fiú-leány (az olyan leánygyermek, akinek nem volt fiútestvére, az
örökö·södés rendszerében fiú-leánynak számított) hozott. E kis jószágon is
van egy háza, kettőben csak nem lakhatik, hát egybe lakót tett; az ilyen
lakókat a Székelyföldön a régi idő ambíciója nevezte zsellérnek, aki, ha
még egy kevés kukorieát vetett neki gazdája, hetenként két napot robotolt
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érette, igaz, hogy abnormális szolgálat, de a Székelyföldön szűk a föld
és nagy a népesség ... "
Bár többféle zseliért tartottak nyilván, jogi természetétől függetlenül
mindegyik jobbágy és zsellér ragaszkodik majd a felszabadulás idején az
általa használt földhöz és belsőséghez, amelyeket viszont 'a tulajdonosok
nagy része nehezen enged ki a kezéből. Ez az ellentét áU majd Udvarhelyszéken a forradalom idején a társadalmi kérdés kiéleződésének a hátterében.
Mindennek az alapja, amint láttuk, a földkérdés volt.
A források vallatása arról győz meg, hogy az akkori két- vagy háromfor-dulás határhasználat mellett, és a mezőgazdasági kultúra akkori fejlettségi színvonalán, Udvarhelyszéken viszonylagos túlnépesedés következett be. És ez a túlnépesedés valamiképpen minden társadalmi kategóriát
érintett: a társadalom többségét képező székely gazdatársadalomban nagyon
felszaporodott a nincstelenek száma, sok szabad család fia szolgált földbirtokosnál vagy gazdánál, sok elszegényedett szabad székely család vállalt zseliéri szolgálatot. Szegényes gazdasággal rendelkezett a nemesség
többsége is (a "hétszivafás"; "bocskoros" nemes elnevezés is erre vall).
A jobbágytelek elaprózódása is elérte a szélső határt, ezért a népszaporulat a nincstelen zsellérek számát növelte. Az udvarhelyszéki túlnépesedés kérdését feszegetve, nem feledkezhetünk meg arról a körülményről sem, hogy itt a régi nagy fö'ldtartalékok, a közös erdők és legelők
is a minimálisra zsugorodtak össze; ezek nagy részét már régebben felosztották egymás között a falvak, majd a családok. Az. apró falvak, amelyek
Udvarhelyszéken jellemzők voltak, nem tudtak terjeszkedni. A családok
tehát majdnem egészen csak a, minden más székely székhez viszonyítva
szűkösebb földű saját gazdaságra támaszkodhattak. Ilyen feszültségek
mellett nem csoda, hogy a 48-as forradallom újító eszméi Udvarhelyszék
társadalmát gyorsan megmozgatták. De amint azt látni fogjuk, a kibontakozás nehezen és csak részben valósult meg, a rendkívül nehéz belső
körülmények, illetőleg a súlyosbodó külső feltételek folytán.
A társadalmi

~é:vdés

a forradalom idején

Mit várt Székelyudvarhe'ly és Udvarhelyszék társadalma a forradalomtól? Milyen belső átalakulások következtek be a forradalom kezdeti
szakaszában?
Az európai, közelebbről a bécsi és 6l pesti forradalmak hírére már
1848, március 27-én tanácskozást tartottak Udvarhelyszék központjában,
Székelyudvarhely-en, és ott elfogadták a sZiéki közgyűlést előkészitő programot. A prog,ra:mpontok (amelyeken nem nehéz a pesti 12 pont hatását
észlelni) természetesen a társadalmi kérdések mellett a nemzeti kérdésre,
valamint a politikai szabadságjogok kérdésére is kiterjedtek. Az első pont
a haza és fejedelem iránti hűséget hangsúlyozza, a második az unió · mellett szál, a harmadik a sajtószabadság bevezetését sürgeti, egy másik
"a nép felszabadítását és politikai jogokbani részeltetését" kérte. E kér-
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dések tárgyalása. azonban meghaladja tulajdonképpeni témánkat; ezekkel
más alkalommal szeretnénk foglalkozni. Ami a dolgozatunk címében is
jelzett társadalmi kérdést illeti, a március 27-i előkészítő tanácskozás a
következő pontokat tette magáévá: a) közös teherviselés; b) a föld szabaddá tétele. Az állam a jobbágyokért kárpótlást fizet; c) törvény előtti
egyenlőség. 7

A feudális jogrendet tagadó polgári eszmék, s ami még fontosabb: a
jobbá:gy,r endsz,e r eltörlésének programja tehát visszhangra találtak Udvarhelyszéken, s a társadalom gyökeres és azonnali átszervezésére sarkallták
az érdekelt társadaluni erőket. És ez nerrn esupán az érteimiség legjaváról,
a haladó nemességről valamint polgári rétegekről mondható el, de
elmondható a népről is, mind a városiró1, mind a falvak lakóiról, hiszen
ezek türelmet1enül követelték a számukra kedvezőeknek ígérkező átalakulásokat. Ezzel kapcso}auban fQiglalkoznunk kell az április eleji és a
május másodiki székelyudvarhelyi tömegtüntetések eseményeivel.
Aprilis elsején - bizonyosan a régi ellenzék kezdeményezésére nagy néptömeg 'l epte el Székelyudva'I'hely város főterét s tüntetett a régi
állapotok ellen s az új eszmék mellett. Ezekről az eseményekről rendelkezésünkre áll mind a korabeli hatósági jelentés, mind az Erdélyi Híradó
beszámolója, tehátt meglehetősen hü képet kapunk róluk. Mindenekelőtt
jeHemzőnek és sokatmondónak tartjuk azoknak a beszédeknek az -érvelési
rendszerét és tartalmát, amelyek végülis a nép megnyugtatására vezettek.
A szónok - a nép helyeslése mellett - a megbukott Metternkh
kancellár rendszerét mint "a nép zsírját szívó, az erkölcsöket megmérgező", "a hatalmat csak néhánynak kezébe összpontosító rendszert bírálta,
amely a nép t,ö bbi részére minden terhet rárakott. Megnyugodott a nép
abban is, hogy (és itt érdemes megfigyelni a követelések konkrétizálódását) a hazában bekövetkező változások következtében "az urak is" hozzájárulnak a terhek viseléséhez: az útcsináláshoz, katonatartáshoz, fuvarozáshoz; a változások révén a nép "adója kisebb lesz.". S olyan törvényeket fogadnak majd el, amelyek biztosítják hogy "a törvény előtt mindenki
egyenlő legyen".
A korabeli források tanúsítják: a székelyudvarhelyi tüntetéserr a nép
radikális politikai és társadalmi változ.á sokat igényelt. Több mint érdekes,
hogy e kihívásra vaJló válasz].{lént, Pálfy János liberális hail adó politik,us és
birtokos a nyilvánosság előtt tett fogadalmat; ő "boldognak nyilvánította
magát, hogy ezután nem fog hereként élni az. ország javából (javaiból),
hanem annak terheit hordozva, annak jólétét a köznéppel együtt munkál..
hatandja". 8 Este a tanuló és iparos ifjúság együtt járta be az utcákat, miközben Petőfi forradalmi dalait énekelte; korábban az ilyen közös fellépés elképzelhetetlen volt. Este (francia modell szerint) "népes lakoma volt
a város nagytermében". S milyen jellemző a kialakuló politikai hangulatra, hogy mindenfele a "polgártárs" megszólítás járta ...
Ha az, április elseji tömegtüntetést az Erdélyi Híradó tükrében, a beszámoló struktúrája alapján próbáljuk értékelni, meg kell említenünk,
hogy a "nép", "néptömeg", "köznép" kifejezés tíz alkalommal fordul elő
s mindig pozitív összefüggésrendszerben, értésre adván azt, hogy a feu11- ALUTA X-XI
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dális rendi világ helyén egy új, demokratikus viil ág fog épülni, am·elynek
központi célja nem más, mint a nép felemelése·. Természetesen nem
feledkezünk meg a szabadelvű ideológia korlátairól; nem vagyoni, csak
törvény előtti egyenlőség valamint a politikai szabadságjogok egyenlősé
gére gondolt a vezető osztály. De a sok százados rendiség után, amelyben
a születési előjogok életreszólóarr meghatározták az egyén helyét a társadalomban, s a társadalom hierarchikus szerkezetét- a gondolkodásnak,
mentalitásnak ez a változása: forradalmi változás volt.
Ez, valamint a forró hangulatu tömegtüntetések, a külföildről és
Erdélyből érkező hírek nem maradtak hatás nélkül a kiváltságos rendekre sem. Ha a már említett esetet, azt ti., hogy Pálfy János a tömeg
előtt vállalta :a demokirádát s ítéUe •el a renldiséget, elszigetelt kivételnek is
fe'lfoghatjuk, az ápri1i1s 3-án, Székelyuidva~helyen tartott széki közgyűlés
határozata már vitán felülivé teszi állításunkat: a pil.lanat hatása alatt a
kiváltságos rendek hajlandónak mutatkoztak a társadalom demokratikus
átszervezésében részt venni, a néppel együttműködni. A fő ok azért mégis
a népi megmozdu[ásoktól való félel•e mlb en keresendő. A mindjárt ismertetendő ha:Mro~at indoklás a szószerint kimondotta: "E nemes szék rendei
- nehogy a nép felizgatott kedélye csak puszta igéreteket lásson, s nehogy a kivitelig békétlenkedni kezdhessen" elhatározták, hogy "a mai
napon kezdve adó és minden közterhek aránylagos hordozásában tettlegesen részt venni kívánnak".9
Az erre vonatkozó dokumentum U d varhelyszék történetében annyira
fontos, hogy szükségesnek tartjuk egészében közölni. Ime:
Körlevél a dullóknak!
Udvarhely, Szentgyörgy hava 14-én 848
Köröztesse jál'lásálban s álta•lános köztudattá juttatás végett igtattassa
helységenként jegyookönyv!be azt:
1-ör, hogy a Nemes Szék Rendei jelen év és hónap 3-án tartott
közgyűlésükben a kiváltságos nemesség azon önkéntes ajánlatához képest,
mi szerint azon naptól fogva már a törvény előtti egyenlőséget kimondotta, s ilyetén a nemzeti lobogó a:latt eskűvel is biztosított honfiúi ajánlata a Rendek által elragadtatá ihletéssei fogadtatott - , határozottan
mondották ki azt, hogy Udvarhelyszék Rendei közt azon naptól fogva
egyenlőség vagyon törvény előtt és mindenki: adót, katonaélelmezést és
minden közterheket fizetni, hordozni birtokaránylag egyformán köteleztetik.
2-or. Ugyenezen közgyűlésen a grófi, bárói és nemesi megkülönböztető címeknek törvényhatóságunkban megszüntetése határoztatott Olly móddal, hogy szintúgy magános, mint hivatalos megszólítás ezután különbség nélkül az hivatal neve után téjendő, csupán úr kitétel legyen". 10
Az a tény, hogy a szék rendjei - s éppen ez eddigi kiváltságos nemesség kezdeményezésére - ilyen határozatot hoztak, a belső társadalmi
feszültség fokozódására vall; s a határozatnak - . amit láttunk - az lett
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volna a funkciója, hogy a mozgalmak további erősödését és az esetleges
kitöréseket, megelőzze. A feudális címekről való önkéntes lemondás szintén ezt a célt kívánta szolgálni. Mivel azonban a nép elvárásai nem teljesültek gyakorlatilag és azonnal, .a mozgalmak egyre konkrétabb követ elésekkel léptek fel.
A kisebb eseményeket elhagyva, szólnunk kelil a május másodikai
új abb tüntetésrőL
1848. május másodikán már nemcsak Székelyudvarhely s a közelebb
fekvő falvak népe vett részt, mint az áprilisi mozgalomban, hanem a
távalabibi vidék is . . ,Minden já1rás saj,á t nemzeti lobogó alatt gyül t be iszo-n yú csapatokban. Némely járásból puskákkal fegyverkezve ; másból nagy
sereg il ovasság". Ilyen nagy tömeg, írja a szemtanú, még soha sem gyűlt
össze Székelyudvarhelyen, s ami még fontosabb volt, ott többséget alkotott a szabad székelység, és nem hiányzott a jobbágyság sem; "És a nép
nem volt kiváltságos; megjelentek itt a jobbágyfalvak is tömegestől" . 11
Hivatalosan a követválasztás (a képviselőket követeknek nevezték akkoriban) adott alkalmat a nép összegyűlésére, de ezentúl is léptek: mármár rendkívüli tisztújítás történt, mert a nép a régebbi népszerűtlen
tégviselők lemondását követelte. Különösen az Ugron-dinasztia (az
Ugr on család talán a legnépesebb primor család volt a székben, s igen
sok falvában jobbágy és zsellértartó birtokos) ellen tüntettek, sürgetve
U gran Lázár királybíró és U gran Gáspár megyei pénztárnok távozását.
Közben a mozgalom kilép szigorún helyi kereteibőtl: leszedik a Habsbur.g...Jhatalülm jerképeit .s a kétfejű sasok mellett elégetilk a Halbsbur,g ok
erdélyi uralmát maximálisan kiszolgáló J ósika Samu kancellár képmását.
Mindez már, akárcsak Erdély egyes más részein a habsburgok erdélyi
hatalmának kérdéskörét érintette.
Ill yen előzmények után szinte természetes, hogy követekül az erdélyi
országgyűlésre olyan szabadelvű politikusokat választottak, mint ifj Bethlen János, aki jobbágyai egy részét már 1847-ben örökváltság-alapon felszabadította, és Pálfy Jánost, aki - amint azt fennebb láttuk - a birtokos nemesek közül elsőként foglalt állást a társadalmi áta~akulások mellet, üJdvözö[ve a rendi kivá·l tságok eltt örlését. Bmelll ett mindketten hív ei
voltak a függetlenségnek
A negyvennnyolcas forradalom társadalmi programja tehát Udvarhelyszéken határozott elvekben és célkitűzésekben nyilvánult meg, és a
társadalom szinte egyöntetű fellépése révén úgy tűnt, hogy a rendeket
és osztályokat elválasztó falak lerombolása, a polgári egyenlőség elveinek
lerakása itt a belső erők egyetértésével s könnyebben fog megtörténni,
mint máshol. Azt lehetne mondani: a for radalom első heteiben a társadalmi kérdések megoldását a székely székek közül Udvarhelyszéken igényelték a leghatározottabban; és itt látszott a legtöbb hajlandóság a kivMtságos rendek között, annak békés megoldására.
Azonban az etlső biztató lépések után megtorpanás következett be.
Egyrészt azért, mert az erdélyi Főkormányszék, mihelyt tudomást szerzett az udvarhelyszéki határozatokról leiratban figyelmeztette a széket
az erdélyi országgyűlés vonatkozó határozatainak a bevárására, 12 mint~
11°
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egy óva attól, nehogy túlságosan radikális megoldásokra vállalkozzanak:
hasonló leiratok törvényhatóságok részéről is érkeztek. A belső jobborl dalí ellenzék irs fellépett: az Ugron esaládok megbízársából agitátor (vagy
agitátorok?) járta a szék falvait s a tervezett változások "veszélyességére" hívta fel az illetékesek figyelmét; új követeket kell} választani, akik
nagyobb mérsékletet tanúsítanak majd az egyenlőség megvalósítása kérdésében, mint a mostaniak. 13 Mindezek következtében Udvarhelyszék
kiváltságos rendjei és vezetői, félredobva előbbi önkéntes, valóban elő
remutató elkötelezettségeiket, egyre jobban, erősebben kezdtek ragaszkodni előjogaikhoz, pontosabban csak annyit voltak haj:l andók engedni~
amennyit kikényszerítettek tőlük.
A közteherviselés elvét ugyan megszavazták, de amikor az 1848-as
évre kivetett adámennyiség újbóli, igazságosabb felosztása napirendre
került, a volt adómentes nemesek többsége vagy -teljesen visszautasította az adó egy részénél elvállalását, vagy csak minimális részt volt
hajlandó magára vállalni. Lássunk néhány adatot.
A homoródszentmártoni járás volt kiváltságos nemessége a kirótt
adó kifizetését nem tagadta meg, de már a homoródszentmártoni Bíró
család az "adózó polgárokat egy fillérrel sem volt hajlandó segíten "
Bardóc fiúszékben az adóbegyűjtő végigjárta a nemeseket, de "önkéntes
vállalkozókat" (ti. adófizetőket) sehol sem talált. 15 Az etédi járás nemessége hasonló módon viszonyult az adó~ás kérdéséhez. 16 Ez az elutasító
vagy időhúzó álláspont a nemesség, valamint adózó rétegek (szabad székelyek, jobbágyok) közti ellentétet növelte. Dályában, ahol az adózás
terheit 54 szabad székely s 28 jobbágycsalád viselte, s ·viszont a mentes
családok száma 30-ra rúgott (26.780j0), a faluközösség gyűlésbe hívta a
külön közösséget alkotó kiváltságosokat, s a birtok terjedelme szerint
való adókivetést szorgalmazott. Mivel a 30 család közül csak kettő volt
hajlandó adózni, a falusbíró, aki végső soron felelt az adó begyűjtéséért~
kénytelen volt "elköttetni" a nemesség állataitP Lokod helységben az
történt, hogy a nemesek ugyan elvállaltak valamennyit a kirótt adóból,
de a faluközösség keveseUte azt, s ezért vagyon arányában újra kirótta
az adót. 18 Erzsébeten a nemesek kijelentették, hogy nem fognak adót fizetni, úgy a véckeiek is, aminek az volt a következménye, hogy "itt a
székelység is addig nem fizet", ti. amíg a volt mentesek nem adóznak. 19
Súlyosbította a szék helyzetét az a körülmény, hogy a továbbiakban
ez az f!dóügy kimondott politikai-katonai kérdéssé vált; amikor 1848
nyarán az adószedés mellett a katonai toborzások is megkezdődtek, . amiben az udvarhelyszéki székelység egy része valamiféle jogsérelmet látott, ilyen nyilatkozatok hangzottak el: eddig, ha adót, katonát adtunk,
katonának nem hajtottak, most adót is, katonát is kell fizetnünk, mégis
katonának hajtanak mindnyájunkat; ezt bírni nem lehet. Ha a kiváltságosak most katonának mennek is, mit ők (ti. a nép) nem mind hiszik,
de azok adót ·eddig sem fizettek és most sem; így a szegénység áll kettős
terü alatt". 20 Az eredmény pedig az lett, hogy 1848 szeptemberében a
honvéd sereg számára elrendelt falvankénti összeírásokat számos közösség részben vagy egészben megtagadta (Atyha, Pálfalva, Farkaslaka,
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Szentlélek, Malomfalva, Bogárfalva, Lengyelfalva) s hangoztatták, hogy
nem a minisztériUJmnak, hanem a csász·árnaik engedelmeskednek. 21 Látható, hogy itt már egy igen bonyolult jelenségről van szó: a társadalmi
kérdés összefonódott a nemzeti kérdéssel s az előbbi tisztázatlausága és
megoldatlansága akadályává vált a nemzeti érzés és eszme terjedésének,
amelynek persze elősorban azért kell különös fontosságot tulajdonítani,
mert Erdély ekkor már a háború küszöbén állt.
A nemesség és a nép közti ellentétek más formában is kifejezésre
jutottak. Homorodalmásról azt jelentették 184t8 nyarán, hogy a karácsonyfalvi és almási nemesek nem vesznek részt- épp úgy, mint ahogy
régen nem vettek részt - az ott gyakorlatozó dragonyos század eJszállásolásában.22
A fenti példákból kitűnik, hogy a 48-as forradalomban a közös teherviselés esZIITléj'e az egész társadalmat érintő kérdés volt, IS me:rt gyakadati megvalósítása sokkal nehezebbnek bizonyult, mint elvi kinyilatkoztatása, a társadalmi ellentétek erősödéséhez vezetett, annyira, hogy
egy időre a forradalom nemzeti aspektusait is háttérbe szorította ezen a
vidéken. (Ezt egyébként megkönnyítette ,a z a tény, hogy a Metternich-i
r-éndszer alatt a nemzeti irányú nevelés a nép körében elmaradt.) Ennek
pedig súlyos következményei az agyagfalvi székely nemzeti gyűlést
követően, az osztrák Generál Commandának a forradalom elleni általános támadásakor mutatkoznak majd meg. Udvarhelyszéken jórészt a
társadalmi ellentétek nagyfokú kiéleződése miatt éppen az ellenkezője
történt annak, ami történt Háromszéken 1848 őszén: Udvarhelyszéken a
társadalom atomjaira hulott szét, Háromszéken a társadalmi egység megszilárdult, a szék funkcióképessége a legnagyobb fokot érte el. Az udvarhelyszéki események ilyetén alakulásához hozzájárult a jobbágy- és
zsell~rk:érdés rendezetlensége is. :Éppen ezért ki kell térnünk rá.
A jobbágyrendszer eltörlése az 1848-as forradalom első számú kérdése volt Erdélyben. Erre mutatott az is, hogy az erdélyi mozgalom különböző irányzatai: a kolozsvári liberális magyar nemesi mozgalom, a
Marosvásárhelyen tanuló román, magyar és szász jogászifjúság már március végén megfogalmazták a jobbágyfelszabadítás halaszthatatlanságát.
Amint láttuk ez· a kérdés Udvarhelysz~k márdus 27-i tanácskozásán is
fő helyen szerepelt.
A felszabadulást a fentiek mellett a parasztmozgalmak is sürgették;
a jobbágyság és zsellérség robotmegtagadó mozgalmai Erdélyben már
április elején elkezdődtek. A forradalom menete s eredményessege szempontjából, a Habsburg-ellenes harc érdekében, az ideális megdldás a
aobbágyrendszer, de legalább á. robotoltatás azonnali megszüntetése lett
volna. De több, mint két hónapnak kell még eltelnie addig, amíg az erdélyi országgyűlés Kolozsváron 1848. június 6-án törvényt szavaz meg
a jobbágyrendszer eltör:léséről, amely aztán június 18-án lép életbe. Er·
délyben jogHag ekkoT dőiJ..t meg a feudális rendszer. A kolozsvári országgyűlés határozatát Udvarhelyszék követségének titkára, ifj. Pálfy Sándor
lelkes üzenetben hozta Udvarhelyszék közönségének tudomására: nagy-
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"a szabadság s jogegyenlőség megtestesülése" napjának mondja
j únius 6-át.2 3
Témánk szempontjából az a fontos: milyen jobbágy- és zsellérkategóriákra terjedt ki a felszabadító törvény hatálya?
Tény, hogy a törvény egyértelműen felszabadította az úrbéres jobágyokat és zselléreket, de minden más kategóriát függőségben hagyott. 24
A Székelyföldet illetően az volt a kérdések kérdése: mi lesz a székely
örökségeken lakó parasztok sorsa? Nos, a törvény szövege erre vonatkozóan nem volt eléggé világos; a IV. törvénycikk 6. paragrafusa a
székely örökséget allódiumnak nyHváníto:tta, ami .azt jelentette, hogy a
rajtuk élő parasztságot nem szabadította fel, bár meg kell jegyeznünk,
hogy eredetileg csak a székely örökségeknek arról a formájáról volt szó,
a melyet határöfikatonák ~~Csík-, Há·r omszék és Bardóc · fiúszé'k) tartottak,
illetőleg más székekben a székely gazdacsaládok. 25 Ennek megfelelően a
földesúri függőségben élők éppen olyan feltételek mellett szabadultak
volna fel, mint a megyékbeli sorstársaik. De rövid néhány hét alatt e
paragrafus olyan érte:lmezést kapott, amely a földesúri jobbágyság és
zsellérség nagy részét is székely örökségeken lakónak nyilvánította.
Ilyenformán aztán Udvarhelyszéken is a volt föggőségben élő parasztság
nagyobb részére nem alkalmazták a felszabadító törvényt. Ez újabb táptalaja lett a társadalmi kérdések elmérgesedésének, ami kihatott Urlvarhelyszék magatartására a szabadságharc idején.
Az udvarhe:lyszéki jobbágyok és zsellérek felszabadulásának első
állomása kétségkívül 1848. július 18-a volt. A rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy látjuk, hogy ekkor a függőségben élő parasztság többsége - akárcsak Erdély más részein. - itt is abba hagyta a robot szolgáltatását.26 De az esetek többségében a volt jobbágy- és zsellértartók a
felszabadulást nem ismerték el. Talán némi fényt vet a hangulatra s az
elkövetkező küzdelmekre az a példa is, hogy június 18-án, a jobbágyság
alól való felszabadulást ünneplő parasztokkal Udvarhelyszéken csak egy
földesúr, ifj. Bethlen János ürített poharat. 27 Az udvarhelyszéki jobbágyok és zsellérek egy másik része az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés
határozata következtében szabadult fel; más kategóriák az utána következő zavaros időkben hagyták abba a szolgálatot. A szék területén a
társadalmi harcok tulajdonképpen ekkor érték el csúcspontjukat. Helyszűke miatt itt csak néhány de úgy hisszük eléggé meggyőző - esetre
hiva tkozunk.
Közvetlenül Székelyudvarhelynek a Habsburg-hatalom csapatai ált al való elfoglalása előtt, 1849. november 17-én Udvarhelyszék katonai
parancsnoka a dullókhoz intézett felhívásában írta, hogy "székünk falvai(nak) lakosai által több helyeken, több egyének: vératyánkfiai lakjószágai megrohantattak, javaik feldulattak, kiraboltattak". 28
A későbbi vizsgálatok kiderítették a konkrét eseteket is s hogy a
mozgalom méreteit érzékeltessük, a következőkben felsoroljuk a forrásainkban megnevezett azon helységek neveit, aihol a joiblbágyság és zsellérség, valamint a hozzájuk csatlakozott szabad székelység, megtámadta az
udvarházakat és kastélyokat.
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Beneéden 1848 novemberében Pálfy Elek udvarházát dúlták fel,
Betfalván Szentiványi Lászlóné Ugron Zsuzsánna udvarát, valamint a
Bíró család udvarházát. Az előbbinél az iratokat is megsemmisítették
(s a levelesládát Jakab György zsellérnél találták meg, darabokra yágva).
Hasonló mozgalmak zajlottak le Bögözön (itt Ugron István udvarházát
dulták fel), Abrahámfalván (Derzsi Lőrinc udvarát fosztották ki), Agyagfalván (Antal Imre lakát), Arvátfalván, Dályán (Ugron József udvarát),
Derzsen (Bodor Pálné udvarházát), Fiatfalván (a Pálfy család udvarházát), Homoródszentmártonban (a Bíró család udvarházát, valamint
Kovács Farkas haszonbérlő és Martonffy Mihály udvarházát), Homoródszentpálon, Kénesen, Kisgalambfalván (itt a Lukács-féle udvart), Korondon (a Toldalagi-jószágot), Küsmödön, Magyarzsákodon (Horváth Ignác, Horváth János - kastélyát), Martonoson, Musnán, Nagygalambfalván (Fronius Imre udvarát), Patalmalván (a Fererrrezi család udvarházát
és a Magyari családét), Tartsfalván, ahol a "birtokosok jószágai puszta
kietlenné váltak", Szentmihályon, Véckén (amely a forrás szerint "roppant erőszakos falu"). 29
A földesúri udvarházak, ingó javak, erdők megtámadása és pusztítása majdhogy általános volt Udvarhelyszék falvaiban. Nem hagyható
szó nélkül, hogy több helyen az ellenséges katonaság és a falusi nép
együtt támadott.
Kétségtelenül ezek a jobbágy- és zsellérmozgalmak, amelyekhez a
szabad székelység szegényebb rétege is csatlakozott, a lehető legroszszabbkor következtek be, hiszen 1848. novemberében megbénították Urlvarhelyszék társadalmát abban, hogy védekezzék a Habsburg-hatalom
nevében támadó Géneral Commande csapatai ellen. De az sem vitás,
hogy a parasztmozgalmak nem kis mértékben a jobbágy- és zsellérfelszabadítás elhúzódása, felemás jellege miatt következtek be. Dályában
például Forró János és Márton jobbágyok úgy nyilatkoztak, hogy "a nemes emberek okai annak, hogy Szentháromság napján (június 18-án) a
jobbágyok felszabadulása fel nem olvastatoW'. 30
Az udvarhelyszéki mozgalmak híre és kérdése rövid idő múltán,
már 1849 februárjában a közvélemény elé került s a szabadságharc leveréséig nem került le napirendrőL Sokat cikkeztek róla a korabeli lapok, felelős személyek nyilatkoztak. A közvéleményt a mozgalmak okai
érdekelték elsősorban, de mindig konkrét okokra gondoltak; természetesen téves úton haladva, mert itt egy bonyolult jelenségról van szó. Nevezetesen arról, hogy a társadalmi ellentétek olyan fokot értek el, amely
nem vezethetett máshova, csak a nyílt kitörésekhez. Ha szabad úgy mondani: a paraszti osztályharc törvénye nyilvánult meg bennük.
A mozga1mak 1848 novemberében és decemberében zajlottak le;
ezt követően nz általános feltételek gyökeresen megváltoztak: Bem tábornok sikeres téli-tavaszi hadjárata után Udvarhelyszék is a magyar
forradalom zónájává vá1t. És ezáltal a szék társadalma új feladatok előtt
állt.
A szélesebb közvélemény ekkor azt várta Udvarhelyszéktől, hogy
a magyar forradalom Habsburg-ellenes szabadságh arcát minden erejé-
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vel támogassa. Nos, ennek a várakozásnak a szék megfelelt: egyéb hozzájárulásairól itt nem beszélve, 1849. májusáig 7000 katonát adott Bem
hadseregébe.31 Amikor a cári intervenció megkezdődött, az udvarhelyszéki katonák ott voltak a kárpáti szorosokban. Ekkor a külső támadás
szükségessé tette a belső társadalmi egység szilárdítását.
'*
Következtetésként megállapíthatjuk, hogy a forradalom biztató kezdeti sikerek után nagyon nehezen tudott megbírkózni a társadalmi kérdéssel Udvarhelyszéken. Mégis a feudális rendi törvények eltörlése, a
po1gári társadalom alapvető szabadságeszméinek törvénybe iktatása, a
jobbágyfelszabadítás kimondása itt is véget vetett a feudális rendnek,
győzelemi·e juttatta a haladást jelentő polgári társadalmi rendszert.
Dolgozatunk elején azt kérdeztük: melyik társadalmi osztály, rend
mit várt a forradalomtól, most azt vázoljuk fel, hogy mit nyertek ezek
a társadalmi kategóriák. A legtöbbet nyerte az úrbéres jobbágyság és
zsellérség, amely végre lerázhatta magáról a feudális .szolgáltatások terhét s tulajdonába vehette az általa használt földet. Ugyanakkor az egész
jobbágyság és zsellérség előtt megnyílt az út a felszabaduláshoz., bár a
székely örökségeken lakók (vagy azon lakónak nyilvánítottak) később az
önmegváltás módszeréhez voltak kénytelenek folyamodni. A volt székely
földművelő rend a közös teherviselést és a nemesi renddel való teljes
egyenjogúsítást érte el. A nemesség a látványos vesztes, de a veszett robot már amúgy is béklyó volt a haladás útjában. Egyébként a volt ne;"
messég vezetőszerepét a társadalomban továbbra is megőrizte, éppen az
erdélyi polgári forradalom sajátosságai és a forradalmat követő politikai
rendszerek miatt. Végül nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a hazai
civilizáció fejlődésében 1848 mérföldkő volt: a feudalizmus hosszú évszázadai után, hosszú idővel mérve, Erdélyben a kapitalizmusra jellemző
technikai haladás, a művelődési intézmények, a szellemi élet fejlődése
meggyorsult.
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PROBLEME SOCIALE IN SCAUNUL ODORHEl
IN TIMPUL REVOLU'.J'IEI DIN 1848-49.
Rezumat

Autorul se ocupa d e ascutirea contradktii.lor sociale in satele !?Í ora!?ele Scaunului Odorhei in preajma ~?i ín timpul revolutiei burghezo-democrati ce din 1848. In
prealalbil insa, schiteaza problemele speciale ale populatiei secuie~ü, referindu-se in
special la Scaunul OdorheL De~i in. aceasta societate predomina elementul liber
de orice dependenta feudala, totu~i circa 25-300fo din populatie era fol'mat din
iobagi l?Í jeleri. Eliberarea acestora a cons•t ituit ~?i in Scaunu:l Odo~hei o importanta problema ·s ociala. Dar ~i aplicarea legilor eu privire la egalitatea ín fata legilor suportarea comuna a sarcinilor ob~t~ti ~i a altor principii burghezo-democratice au necesitat lupte persevereute pe mai, multe planuri din partea poporului ~i
a con:ducatorilor progresif?U ai revolutiei.
SOZIALE PROBLEME IM STUHL ODORHEl W liHREND
DER REVOLUTION VON 1848-1849
Auszug

Der Verfasser beschiiftigt sich mit der Zuspitzung der sozia1en Gegensatze in
den Stadten un Dörfern des Stuhls Odorhei vor und wahrend der bürgerlich-de-
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mokratischen Revolution von 1848. Vorher aber umkreiGt der szekler Gesellschaf.t
indern er sich vor allem uf den Stuhl Odorbei bezieht. Obzwar in dieser Gesellschaft
das von jeder feudalen. Abhangigkeit freie Element vorherrschte, dennoch waren
25-300fo der Bevölkerung Leibeigene und Sadler. Die Befreiung dieser stellte auch
im Stuhle Odorhei ein wichtiges Problem dan Auch die Anwendung der Gesetze
bezügU>ch der Glek:hheit vor dem Gesetz, der gemeiusamen Tra.gung der öffentlichen Lasten und an:dere lbörgerlich-demokra,tischen Prinzipien benötigten beharrhehe Kampfe auf mehreren Gebieten seitens des Volkes und der fortschr1ttlichen
Führer der Revolution.

