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INTRODUCERE

Volumul al V-iea al colecţie( Revoluţia din 1848 în ţăril~ române,
seria C. Transilvania aetuali:zează . din nou întrebarea: cînd. începe revolutia românilor din Transilvania? Pînă mai în anii din urmă se dispundea, de obicei, că revoluţia-~ izbucnit în toamna anului 1848, după
cea de a treia adunare de la BlaJ, din luna septembrie: Această concepţie
putea fi crezută înainte de apariţia volumelor I-V din colecţia· noastră
de documente, cînd informaţia referitoare la primăvara anului 1848 era
incompletă smi chiar săracă. Pe m~sur"cl apariţiei volumelor corpusului
nostru au apărut îqdoieli eu· privire 'la începuturile 'revoluţief româneşti
transilvănene în toamna anului 1848. Deoarece· ·tot' mai numeroase sînt
ştirile cu privire la mişcările ţără·nimii transilvănerie · iobage împotriva
stărilor sociale nedrepte, împotriva obligaţiilor feudale\ şi, îndeosebi; împotriva robotelor. ·Tot mai numeroase sînt .întrunirile.. şi: proclamaţiile
<·u caracter revoluţionar, cu ·deosebire proclamaţia.Jui.Simion Bărnuţiu
din 25 · niartie şi urmările' ei, cea dintîi adunare de· la Blaj din Dumineca
Tomii (30 aprilie), la care participă mii de oameni, 'înfrurttînd .primejdHJe, moţii organizaţi milităreşte' de. Avram Iancu şi Ioan Bute·anu. Era
începutul revoluţiei, o dată cu primăvara popoarelor dhi cea ma:i mare
parte a Europei.
Revendicările ·ţărănimii nu' mai îmbracă ·forma cererilor, ·ci a pre·tenţf!lor, iar· dacă acestea nu etau·1uate în seamă de nobilime, trebuiat1
cucerite cu forţa maselor populare, a ţărănimii.
Dacă eV'enimerttele din a· doila ·jumătate a lunii 'martie, cele·- din
luna aprilie şi din prima jumătate a lunii ·mai (3/15 mai) pot fi caracterizate prerevoluţionare, pregătitoare ·ate· revoluţiei, Adunarea Naţională
de la Blaj, din 2/14- mai în piaţa Blajului şi isto·rica' ~uNintare a
lui Simion Bărnuţiu pot fi considerate începutul revoluţiei propriu-zise.
Documentele cuprinse încă· în voluinul IV al corpustitlii nostrn relevă cu pregnanţă saltul calitativ dintre caracterul evenimentelor de pînă
atunCi şi al celor ce au urmat zilei de 14- mai: Se cuprindeau în istoricul
-discurs· bărnuţian problemele fundamentale ce caracterizează schimbarea
radicală a înfătisării societătii din Transilvania: recunoasterea românilor
ca naţiune poiH~ică; desfiintarea iobăgiei şi îrripropdetărtrea ţăranilor;
nerecunoaşterea hotărîrilot -dietei ,nobiliare' luate· fără . âsentimentul românilor. Revoluţionar a fost programul vota+· cti · unanimitatea vrerilor
celor 40 000 de oameni prezenţi ·pe·Câmpia ·tibertăţii din marginea ·Bla:jului la 4/16 mai: recunoaşterea naţiunii româi1e egal Îndreptăţită; desfiinţarea, fără întîrziere,· a iobăgîeL.fără 'nici o ;desp:ăgtibire; înfiinţarea
·de· şcoli româneşti în toate satele şi oraşele şi a. unei universităţi :ronlâ"neşti, susţinute din bugetl!l statului;_. desfiinţeţrea:-·privilegiilor _nobiliare;
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adunare constituanEt la care să participe toate "naţiunile"" şi care să se
intemeieze pe principiile de dreptate, libertate, egalitate şi frăţietate.
Revoluţia din Transilvania era o realitate în gîndurile şi dorinţele
maselor populare, în pror-amele şi mişci'i.rile acestora, care· cuprind întreagă Transilvania. Nimic şi nimeni n-o n1ai putea opri din mers·ul el
Nici urmărirea :tribunilor şi "instigattorilor", nici înfiinţarea tribunalelor
statariale.
Vecinătatea Blajului explică intensitatea mişcărilor ţărăneşti în zona
Tirnavelor, îndată după Adunarea de pe Câmpia Libertăţii, în vreo 20
de sate 1nenţionate în documente. Răzvrătirile ţărăneşti se răspîndesc
în con1itatele Alba de Jos şi Alba de Sus, menţionate în documentele
vremii, unde revendicările cu caracter social ale ţăranilor sînt· completate cu altele, cu caracter naţional: dregători români în locul celor abuzivi. în :Munţii Apuserii mişcările J.au amploare datorită activităţii lui
Avran1 Iancu, Simion Balint, Ioan Buteanu şi alţii. Răzvrăţirile se extind şi în comitateJe Turda şi Cluj, unde alte· zeci de sate ,se răscoală.
Revol-L1ţia odată pornită şi-a urmat legile proprii de dezvoltare în
toate sensurile: accentuarea . contra~icţiilor .antagonice dintre masele
populare şi nobilime; înmulţirea .actelor de nesupunere ale ţărănimi.i
taţă de·- stăpînii: feudali.; refu.zul împlinirii obligaţiil()r feudale faţă de stă
pînul de pămînt;. ,înmulţirea răzvrătirilor şi răscoalelor ţărănimii român2
pentn1 ."naţionalitate", dreptate şi libertate; strîngerea legăturilor dintre
_mulţimi şi conducători; 1nai buna organizare a mişcărilor populare etc.
Evoluţia ascendentă a revoluţiei în cele 10 zile (26 mai 4 inn.ie)
se explică şi prin apariţia unei noi i probleme. care însemna o nouă nedreptate,· o ameninţare. şi mai mare pentru "naţionalitatea română", prin
planurile urzite de nobilime, care-şi căuta salvarea în "uniunea" Transilvaniei cu. Ungaria, însoţite de ameninţarea cu moartea a celor ce s-ar
fi împotrivit. Cele petrecute ,în scaunul Orăştie,. relatate 1nai întîi la 26
mai şi elin nou la 30 mai, sînt pe deplin concludente. Vreo 20 000 de
români din scaunul amintit s-au adunat în oraşul Orăştie şj.; i-au cernt
;alesu1ui la dieta nobiliară din Cluj să pretindă să se recunoască revendicările românilor cuprinse în 25 de puncte, în general s.imjlare sau
identice cu Hotărîrile Adunării Naţionale de la Blaj (vol. IV, doc. nr.
199 şi vol. V, doc. nr. 123).
Probleţna "uniunii" forţate a Transilvaniei cu Ungaria a stîrnit proteste şi mişcări antinobiliare chiar şi la populaţia secuiascb din scaunul
Ciuc. Adunări populare au avut loc în mai multe sate în ccl:re s-a discutat ocuparea cetăţii de la J\1iercurea Ciuc, pentru a-şi însuşi bunurile
din cas.ierie, armele şi muniţiile aflătoare acolo.
1
Saşii, la rîndul lor, sînt alarmaţi ·de programul dietei. Universitatea
săsească declară că nu poate fi de acord cu limba maghiară ca Hmb;J.
{)ficial4, nici cu "uniunea", deoarece ac-easta ar însemna pierderea autonorrd(.'!i săseşti. Saşii intervin chiar la Curtea din Viena pentru a şterge
de pe ordinea de zi problema "uniunii" şi transferarea dietei de la Cluj
la Alba Iulia sau Făgăraş. Comitele saşilor, Sahnen, insistă pentru solidarizarea tuturor scaunelor 'Săseşti în faţa presiunilor nobilimii maghiare, care forţează ,.uniunea". Judele Braşovului, la rîndul s?u, sugerează convocarea, înainte de înoeperea lucrărilor dietei, a unei adunări a saşilor cu scopul ca deputaţii lor să se pună de acord cu privire
la atitudinea faţă de problema uniunii. Saşii se mai gîndesc la înarmarea
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poporului pentru a face faţă oricărei primejdii. care le-ar ameninţă n.:.:
bertatea. Gărzi cetăţeneşti se ong:anizează în acest scop în mai multe
scaune săseşti în câre erau admişi şi românii proprietari de păn1:int.
In asemenea situaţie, din ce în ce mai tensionată, contradicţiile social-naţionale sau naţional-soCiale se accentuează, concretizate într-un
lanţ nesfîrşit de mişcări revoluţionare ce în1bracă ·eele mai variate forme.
Pentru a împiedica amplificarea acţiunilor revoluţionare, se trimit trupe
de grăniceri mai numeroase în, diferite părţi ale ţării, potrivit înţelegerii
dintre guvernatorul Transilvaniei, Teleki, şi generalul comandant al armatei habsburgice.
In fiecare zi soseau ştiri diri. diferite părţi cu privire la mişcările ţă
răneşti şi la măstirile de represh1ne luate de autorităţile civile şi n1ilitare
împotriva "rebelilor", ,,răzvrătiţilor",·,"nesupuşilor". Astfel, în mai multe
documente din prima zi, 26 mai, cuprinse în acest volum, sînt Jnenţionate, in comitatul Hunedoara,. mişcări de mai mare amploare .pe domeniile baronului Bornemisza, dacă a. fost nevoit să fie numit 'UR CO-;,
misar gubemial cu .Inisiun~a de a aduce la ascultare, -prin forţă militară,:
pe ţăranii de pe domeniul Ilia care refuzau să mai. presteze robotă, .defrişau ,. PflQ.uri şi ocupau pămînturi alodiale nobiliare. R;:1zvrătiţii mai
puţin vin9vaţi trebuiau pedepsiţi pe loc, iar vinovaţii principali urn1au
să fie închişi în închisoarea comitatului {doc. nr. 4).
In acelaşi timp alte răzvrătiri sînt raportate în comit:.ltul Turda, ·
unde. s-au răsculat mai multe sate, iar insti.gatorii prinşi au fost trimişi
la Turda pentru a fi întemniţaţi (doe:. nr. 5).
·
De asemenea în aceeaşi zi de 26 mai a fost nevoie să fie trimisă o
companie de infantede din Sibiu la Şoroştin, pe Tîrnave, pentru a restabili ordinea, ceea ce înse.amnă că revolta luase amploare {doe. nr. 8).
De mai mare amploare a putut fi revolta satului Beţa din comit.ah1l
Alba de .Jos, fiind nevoie de un regiment de cavalerie pentru restabiHrea liniştii. t~Instigatorii" principali prinşi au făcut cunoştinţă cu tem~
niţa din Gherla (doc. ~r. 3 şi 8).
Revoltele cuprind şi Ţara Făgăraşului, unde a fost trimiqă arn1ată
pentru restabilirea liniştii, dar boierii şi iobagii făli!ărăşeni nu se lasă intimidaţi: cei dintîi au început să defrişeze pădurile, iar iobaQH refuză
să mai presteze robota (doc. nr. 15). Măsurile de pacifkare a iobagilor se
iau în Bretea J\1ureşană din comitatul Hunedoarei, ceea ce înseamnă că
insurecţia în satele respective începuse cîteva zile mai devreme (doc.
nr. 11).
Liniştea nu mai e la ea acasă· nici în părţile nord-vestice ale Transilvaniei, în 11aramureş, unde autorităţile, pentru a linişti pe răsculaţi,
au introdus iudecata statarială ·(doc. nr. 17). Solicită armată comitatele
Solnocul de Mijloc, Satu Mare pentru reprimarea revoltelor din această
parte nord-vestică a Transilvaniei, din "Partiumc', mai ales din satul
Hodod şi tîrgurile Şirnleul Silvaniei şi Cehul Silvaniei (doe. nr. 7 şi 20).
A doua şi a treia zi,. 27-28 mai, răzvrătiri care îmbracă diferite
forme sînt raportate, de asemenea, în multe părţi ale Transilvaniei: la
Ocna Sibiului şi în scaunul Sibiu, ţăranii ameninţau liniştea şi ordinea
constituită; în mai m11lte localităţi -de pe Tîrnave (Valea Buiei, în scaunele săseşti Rupea, Sighişoara, Retiş, Şaroş, Ungheni etc.) au reizbucnit
cu şi mai mare putere răzvrătirile, determinînd oficialitatea să ceară
ajutor pentru înăbuşirea acestora (doc. nr. 27, 35, 40, 53, 50).
VII

Răzvrătirile··ţă:rafiilor continuă îri ·eomitatele Alba, Turda, ··Cl\\j, Sol'nocul de Mijloc~· făurlhdu-şi · arme, cum. ·se găseau la ţăranul Beldianu
din Ciugudul de Sus; 40---50 de ţevi· c~f puteau fi transformate îh puşti
şi pistoale·, ·iar hr cererea·.autor~tăţilor se 'trimite armată din regimentele
de grăniceri secui pentru liniştirea revoltelor şi tot la cererea aceloraşi
autorităţi se introduce judecata statarială -în·· satele comitatului Alba. Ţă ...
ranii din Mihăieşti; ..în loc .s.ă îndeplinească ·muncile obligatorii stăpînului
de·pămînt, ocupă .:pămînturile· alodiale- ale acestuia;. Se trimit arme (50
de ..puşti) . Ia Miercurea' Sibiului şi :o 'companie de soldaţi lCll Apoldul de
Sus pentru a înăbuşi răzvrătirile din acele sate. Se .trim.it soldaţi la
Călvasăr şi Boarţa.dil). comitatul .,Alba .cu acelaşi scop (doc. nr. 33, 37).
. . Arme se-au găsit la. ţăranii din· Hodod (Solnocul de Mijloc), ţărani
rom.âni şi magJ;liari, pedepsiţi :cu închisoarea pentru răzvrătirea lor (doc.
nr, . 29, 32, 38, ~3)·.·
·
·
· E ·cuprinsă "Câmpia'' de- ·mişcări revoluţionare, la Ielandul l\1are,
Iclandul Mk şi Budiu :de·· Cîmpie, ca· urmare:. a activităţii preoţilor Ioan
Pop din Budiu şi· a fiul"l1i' acestuia, Aiexandru · Papiu Ilarian, a preotltiui
Nicolae ·vlăduţ.:din ·Bogata de Mureş, care i-a pt\s pe oameni să· jure
credinţă ''ilnpănitului şt:i:să fie· ·Solidari în:tre: -ei (doc. nr. 46, 57, 58). ·
Mişcările·· şi·· nemu!tuinirile ce. le. alimentau se răspîndesc tot. mai
mult, atît în _şpaţiu, cît' şf ·în stru~turile sociale. La Ocna Şugatag· din
Mara:n.ureş;- tăietorii' de: :sare s-au împotrivit citirii noilor legi, declarînd
că ei nu le· vor r.E?specta···şi ·nu se var rnscrie în garzile cetăţeneşti. Pentru liniştirea minerilor se solicită o .Companie de soldaţi, care urmau
să-i aresteze pe .Gei mai _.,jnţăpăţînaţi" ştdn acelaşi timp să se introducă
1uQecq,ta s.ta:tarială (doc. nr. 44)..
·Şi iobagii se·cJUi · erau în fierh~te. La ·'Ojdula (Trei Scaune) au în~
cercpt. să deva,şteze pădl}rile, nobil Ului ·şi, i-au alungat h~ghelia după
ce, ~u. bătut ,:,zdravăn'~ pe -administratorul ·moşiei; la DoboHi de Bu)3
fl':re.i Sca\l,ne)~ secuii. au încercat să. :o.cupe moşia vie~judelui regesc; la
Zălan iobagii au fost îndemnaţi să nu mai: presteze robotă; la Angheluş
şi Pădureni au fosţ molestaţi ju.zii. nobiliarj şi s...,a înceJ.:Cat omorîrea nobilului" şi a fiull!i a~estt1ia (doc .. nr. 61).
·
·Ultimele trei zile ·din.lun.a· mai (29_;31) sînt şi mai .fierbinţi. Ac- ('
ţi unile ,revoluţionat~·. s.e înte~sc, atît ca număr cît şi ca amploare din
sud-estill .pînă: în. nord:..vestl;ll Transilvaniei. Se întrunise dieta nobiliară
la Cluj,, care, prin program1.1l ei ,şi prin atitudin~a, ·uno:r nobili, a·accentuat şi mai mult învechitele racile şi, ca urmare, constituia o ameninţare
şi mai mare pentru. rna~~le, populare.
Iobagii secui din Reci •(Trei Scaune) refuză supunerea faţă .de. stă
pînul moşiei; refuză~ de: -a.semenea-. prestarea slujbelor ·: iobăgeşti şi ameninţă ~tl moartea ·•,pe văduva·· nobil ului şi pe fiul acesţuia. ·Refuză să
presteze' robote iobagiidin Făgăraş şi Eorumbac, iar pentru cei .din Bogatul' Român, din părţile sibiene, preotul Dănilă Răulea, împreună ·cu"
11 .ţărani,. depun chezăşi~ .că nu s~. vor -mai răzvr.ăti, ceea ce înseamnă
că acest sat se. răzv.rătise înainte de 29 rnai.
·
Tîrnavele, corhitatul Alba, nu. -se dezmint nici acum, ci dimpotrivă,
ocupă un loc· ceptral· în mişc.ările revoluţionare şi în ultimele zile ale
lunii mai 1848. Satele. Călvasăr, .. Bo.aFt~j MihăHeni, Ştenea, Retiş, Grînar.i; Turdaş, ;·•Spălnaca, ·Hopîrta:,: · Şor{)ştin, Hoghilag, Coşlariu, Mihalţ,
Obreja, Micăsasa· ~e· răzvrătiseră·,şi ele: în zilele· premergătoare, .pentru
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ca la 30 mai să fie trimisă._ încă .o: unitate d~ .grăniceri secui pe lîngă
alta detaşată mai înainte. Pentru reprimarea ră~vrătirilor companii de
grăniceri secui au fost ,trimişe în satele respective- (doc. nr. 77-?8, 8081, 83-84, 100, 105,- 107, 1~-~,. 12Q).
.
.
Mişcările ·ţărăneşti
cuprind Câmpia, comitatele Cluj, Hunedoara"
3olnocul de J\lfijloc, Satu Mare şi Bihor. La Luduş, Bogata de Mureş, HoJăş, Brad, Hălmagiu, Cig,· .C_ehu. Silvaniei, Şimleu, Zalău, Ulciug, etc.~
ţăranii încearcă să-şi recupereze pămînturile şi pădurile răpite de nobili, care le transformaseră jn alo.dii. Liniştea e "restabilită" cu ajutorul armatei, care urmăreşte şi arestează pe "ră·zvrătiţi" (doc:. nr. 79,
92, 97, 104).
'
.
:
.
.
:
. .
În sfîrşit o răscoală de arnploare este menţionată în ultima zi a
lunii mai la Vărşand (Arad), care a avut loc în 25 aprilie împotriva
autorităţilor nobiliare. Au fost întemniţaţi mai mulţi ţărani din Vărşand,
care cer să fie eliberaţi pe cauţiune penţru a-şi putea t;fectua muncile
agricole de primăvară, altfel li se vor ruina gospodăriile şi nu-şi vor
putea plăti impozitele datorate comitatului şi statului (doc~ nr. 122).
Mişcările ţărănimii române şi maghiare din Transilvania din ~cea
primăvară a popoarelor, nu s-au răspîndit în lanţ, în sensul că e~e nu
s-au transmis de la sat la sat într-o succesiune cronologică. Ele s-au
dezlăntuit simultan, într-0 parte sau alta a Transilvaniei, deoarece condiţiile 'erau coapte pentru revoluţie, peste tot, datorită nedreptăţilor,
identice peste tot.
Un rol de seamă în dezlănţuirea mişcărilor, revoltelor şi răzvrăţiri
lor ţărăneşti I-au jucat preoţii şi tinerii tribuni care .colindau satele,
instigînd ţărănimea la revoltă. Docurt;}en:te1e ·rnenţione1ază din nou numele preotului Nicolae Vlădut, al preotului din Păclişa (Hunedoara),
tînărul Vasile Fodor, fiul protopopului Ioan Fodor din Bistra, arestat
la Cluj sub învinuirea de instţg•aţîe la revoltă, care ar fi vorbit românilor despre vechimea · şi . originea lor şi ca urmare despre dreptul de
a fi stăpîni pe pămîntul pe care-{ locuiesc, tespjngînd, totodată, şi "uniunea" Transilvaniei cu Ungarla. 'Unii ·diri · ,,instigatori" au tfost arestaţi,
cum a fost cazul lui Florian·. Mioaş, alţii urmăriţi cu aeelaşi scop: Ioan
Buteanu, Alexandru Papiu-Iliriari, Ioan' Sudu (doc. nr. 90, 95, 110-111,
114, 161).
. . . .·
. '
Evenimentele din Ban'at iau un noi1 curs, datorită schimbării atitudinii politice. a lui Eftiffi.ie Murgu; care în apelul adresat la sfîrşitul
lunii mai românilor din Ban_a't le ·spune· că au. devenit propriet~ri deplini pe sesiile lor, .elib~raţi. de' obligaţii iobăgeşti, cu dreptul de a-şi
alege deputaţi în dieta de h1' Pest~; şi~l îrideanină să se)r,tscrie în gărzile
cetăţeneşti pentru apărarea· patriei . comune şi. să fie r~curioocători nobililor unguri pentru sacrifieiile făcute în folosul lor. Se asociază po-·
liticii lui Murgu' şi Sigismurid · Pop,' care desfăşoară propagandă în Arad
şi Bihor în favoare~ revoh~ţ~ei :uriga:re. Un emisar al revoluţionarilor
unguri, SziOIOsi, faee acelaşl.·lu:cru în Serbia, Tran·snvania, Moldova ·şi
Muntenia, încercînd să cîştige presa· îri acest scop (doc. nr: 141r
Mişcările ţărăneşti din ~oniitatur Albe!' continuă şi· în cele patru zile·
(1-4) din luna iunie, cupdrise' în documentele acestui volum, iar· continuarea lor înseamnă şi persistenta ştirilor cu 'privire la ele. Revolta din
Mihalţ e amintită în fiecare din cele patru zile, datorită· amploarei şi
intensităţii ei. Autorităţile: comitatului· Alba· de·· Jos .au încercat să-i
aducă la ascultare şi supunere pe "răzvrătiţii" din , Mihalţ cu ajutorul a
două companii de grăniceri seeui. .Dar· la intra:rea ,grănicerilor satul s-a
0
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împotrivit, găsindu-şi moartea, cu acest prilej, mai mulţi ţărani 'români.
Rezistenţa mihălţenilor continuă şi a doua zi, cu sprijinul locuitorilor din
satele învecinate. Intervine însuşi guvernatorul Transilvaniei, contele
Teleki, care hotărăşte să fie trimise noi armate pentru reprimarea revoltei de la Mihalţ. Revolta de la Miha1ţ s-a soldat cu moartea unui
· grănicer secui şi a cel puţin 50 de iobagi români, iar din cei peste 70 de
răniţi, unii s-au înecat în 1\iureş şi Tîrnava (doc. nr. 129, 152, 159, 171172, 197).
Revoltele ţărăneşti continuă şi în scaunele săseşti, la Zlagna, Hoghilag, Grînari, Păuca; se amplifică în Munţii Apuseni, în Hunedoara, pentru
înăbuşirea cărora se cer arme pentru cinci companii ale gărzilor naţionale maghiare din acest cmnitat (doc. nr. 128-129, 148, 187-188) .
. Iobagii' secur erau şi ei nemulţumiţi şi, ca Ulrmare, şi eli se revoltă, refuză să mai presteze robote stăpînilor de pămînt, la "insţigarea"
iobagului Simon Istvăn din scaunul Sepsi. Se revoltă secuii din Estelnic
care atacă familia nobiliară din localitate, ocupă fînaţul ce le-a fost ră
pit, iar pentru pedepsirea vinovaţilor se propune proces pubLic spre a
abate de la gîndul revoltei alţi ţărani. Se revoltă ţăranii secui din Dalnic
la instigaţia iobagilor Veres J anos, Polgar Mihaly şi a fiilor acestora.
RăscGala de' la Dalnic luînd amploare, oficialitatea era cuprinsă de frica
extinderii revoltelor care puneau în pericol . viaţa şi averea nobilimii
(doc. nr. 133, 173-175}.
Revoltele ameninţă şi Banatul; de aceea conducerea comitatului Timiş cere să se intensifice eforturile pentru asigurarea liniştii şi ordinii,
·să fie supravegheaţi cei veniţi din Serbia, să fie confiscate manifesteJe
aduse de la Karlowitz şi Novisad, să se caute învăţători şi preoţi de
încredere între români şi sîrbi pentru a fi .folosiţi ca propagatori în favoarea revoluţiei maghiare (doc. nr. 198).
Spaima oficialităţilor erau "instigatorii" care semănau s~'lmînţa revoltei antinobiliare. Trebuiau, de aceea, urmăriţi, prinşi şi arestaţi. Cei
mai primejdioşi erau socotiţi Iancu, Buteanu, Balint, Vlăduţ din Bogata,
Papiu Ilarian, preotul Simion Pop din Sîmboleni, profesorul Aron Pumnul care plecase în Făgăraş pentru a "instiga" l0cuitorii de acolo, preotul
din Zlagna care a cerut enoriaşilor săi să jure pe jură1nîntul de la Blaj.
Lista "instigatorilor" se completează cu numele evreului românizat J osif
Grecu care a instigat la revoltă locuitorii din Ighişul Vechi (Alba). Iar
o scrisoare din 1 iunie denunţă convorbirea dintre doi ron1âni la Negreni
(Bihor), din care rezultă că s-ar pregăti declanşarea unei revoluţii a românilor cu sprijinul unor "instigatori" din Moldova ce s-au răsctvlat
~i şi-au împărţit pămînturile boiereşti de acolo (doc. nr. 10, 128, 129,
139, 148, 160, 179, 182, 187, 188).
Oficialitatea din comitatul Caraş, speriată de prezenţa lui Eftimie
Murgu în Banat, îi face o adevărată ,,fişă de cadre", cuprinzînd activitatea revoluţionară a acestuia înainte de 184R, la Bucureşti şi în Banat,
arestarea şi întemniţarea lui la Pestp. Se cer măsuri pentru eventualitatea că, s-ar intoarce la Lugoj, deoarece, prin popularitatea lui, Murgu
ar putea ridica la luptă pe românii din Banat pentru a-i despărţi de
Ungaria şi a se uni cu· fraţii lor din Transilvania, Moldova şi Ţara Românească (doc. nr. 130).
Alte stiri alarmiste se răspîndesc în Transilvania în legătură cu revolutia ro'mânilor. Un emisar sau "spion" rus din Moldova ar fi sosiţ
în T~ansilvania, deghizat în negustor, sub nun1ele de Manilcha sau Da-

hila, cu miSiunea de a-i atrage pe români şi pe s.îrbi de partea· ru~Hor
cu ajutorul preoţilor. Boieri din JVfoldova, refugiaţi în Transilvania cu
scopul organizării revoluţiei, sînt amjntiţi în unele rapoarte. La Braşov
urmau să se întîlnească reprezentanţii tuturor românilor - din Transilvania, Ungaria, Bucovina, Basarabia, Muntenia, Moldova - ca:re nu vor
accepta să devină instrumente ale panslavismului, ci vor să-şi impună
propria naţionalitate. Iar în Moldova şi lVIuntenia se profilează qeclanşarea unor acţiuni revoluţionare, r~porta consulul Prusiei la ,Iaşi,, Richthofen, ministrului de e:xterne von Arnj1n (doc. nr. 23, 76, )26; 138).
Ştiri nu lipsite de temei, mai ales cea din urmă, dar nici celelalte;, fi,ecare
şi toate la un loc sub influenţa mişcărilor revoluţionare din. 'ţrâ:p.,sil
vania, mai ales ale ţăranilor români. Toate acestea, în cea mai mare
măsură, erau urmare a Adunării Naţionale de la Blaj, a hotărîrilor .a~ElS.
teia, dezvoltarea sentimentului naţional ce trăia în stare latentă aştep"1
tind momentul potrivit pentru a izbucni cu toată puterea, mai a\les că
întreg Imperiul habsburgic era zguduit din temelii de mişcările revoluţionare ale popoarelor oprimate. Acestea fură însă numai ocaziile, cau.....,
zele reale fiind veacurile de asupriri şi nedreptăţi, cum ar fi spus Băl
cescu.
Dar românii şi în asemenea împrejurare erau dispuşi să colaboreze
cu naţionalităţile conloeuitoare, cum afirma Ioan Buteanu şi mai ales
cun1 se propunea în proclamaţia "naţiunii române" dinainte de 29 mai,
adresată "fraţilor unguri, secui şi saşi", chemîndu-i să îndepărteze temerea şi suspiciunea dintre naţionalită-ţi. Şi se atrage luarea aminte
celor invitaţi la bună convieţuire, că "unirea" ce urma să fie votată nu
poate fi acceptată de români;n o astfel de "unire" românii nu numai că
nu o vor recunoaşte, dar o vor denunţa în faţa Europei; o astfel de unire
va putea duce la vărsare de sînge (doc. nr. 67).
O problemă importantă, reflectată în documentele acestui volum, este
a poziţiei deputaţilor saşi la dieta nobiliară din Cluj. Ezitările şi lipsa
de hott1rîre fermă faţă de programul dietei şi de solidaritate a tuturor
deputaţilor. saşi au caracterizat poziţia lor în timpul dietei şi mai c..\es
în problema "unirii" Transilvaniei cu Ungaria.
Cea dintîi ştire cuprinse:) în volumul de faţă se referă la deputaţiţ
scaunului Sibiu, care erau împuterniciţi a susţine cu hotărîre cererile
românilor, de egală îndreptăţire cu celelalte ,,naţiuru", precum şi împotrivirea faţă de "uniune". Şi dacă totuşi s-ar fi votat, deputaţii scaunului
Sibiu trebuiau să protesteze împotriva votului şi să depună o · moţiune
în care să se sublinieze opinia lor. Saşii sibieni îşi mai exprimă teama ca
deputaţii saşi să nu fie supuşi, în timpul dietei, unor presiuni şi terorizări. în acelaşi timp, sibienii îşi exprimă
dezaprobareâ în: problema.
"uniunii", dar deputaţii saşi din dife'rite scaune au instrucţiuni diferite, şi,
ca urmare; nu puteau adopta o poziţie comună, solidară (doc. · nr~ 49, 63)·.
l\1unicipalitatea din Braşov aprecia prea rădicale reformele,
t1r.:.
mau să fie introduse în scaunele şi districtele săseşti, obiecţiuni -respinse
de Universitatea săsească, apreciind reformele potrivite cu spiritul timpului. Universitatea săsească aprecia că reformele nu· sînt prea: liberale,
deoarece dreptul de vot a fost acordat doar celor cu ştiinţă de carte, cîtă
vreme plebea nu avea acces la putere (doc. nr. 75).
Universitatea săsească mai încearcă .să repare ce se ·mai· putea re~
para, adică să contracareze votul ·.prounionist al deputaţilor· saşi,. prin
intervenţia la împărat de a tergiversa ~ancţionarea legţi "unt\lnH".;, dec;>a~
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rece votul deputaţilor saşi a fost .smuls prin ameninţări şi nu reprezenta voinţa majorităţii populaţiei săseşti. O adunare de peste 600 de
cetăţeni sibieni se adresează scaunelor şi distdctelor săseşti cerîndu-le
să dezbată comportarea deputaţilor saşi la dieta nobiliară din Cluj şi
să se ia măsuri urgente pentru ·prevenirea urmărilor votului prounionist
al deputaţilor saşi şi pentru refacerea solidarităţii comunităţii săseşti
(doc. nr. 144, 165, 166, 167).
Disputa nu ~e încheie nici după această adunare, ci continuă, alimentată de magistratul braşovean care se declară de· acord cu votul prounionist al deputaţilor saşi, dar pledează pentru solidaritatea tuturor saşilor spre susţinerea drepturilor ·şi libertăţilor săseşti; de· asemenea, în
stabilirea censului de 8 florini în scopul împiedicării accesului plebei la
vot, pentru ca apoi să ceară ..losfiiriţarea Universităţii săseşti, care, în
noua situaţie, nu-şi n1ai avea J u~tificarea. Face opinie aparte deputatul
braşovean Johann Graef care afirmă că deputaţii saşi prin votul lor prounionist au acţionat împotriva intereselor naţionale ale saşilor şi au înşelat naţiunea română, cum s-au plîns George Bariţiu şi Verzea, car·e doreau o acţiune comună a românilor şi saşilor împotriva "uniunii". Intervine în dezbaterea problemei comportamentului deputaţilor saşi la
dieta nobiliară din Cluj judele din Sighişoara, care cere Universităţii
săseşti- convocarea adunării scaunelor şi districtelor săseşti pentru a discuta situaţia în urma votului prounionist al deputaţilor saşi. .Pînă ia întrunirea adunării sugerate, o delegaţie va fi- trimisă la Viena pentru a
interveni la împărat să nu sancţioneze proiectul de leg~/ privitor la
,,uniune", sau să-1 accepte numai după modificarea lui în sensul păstră
rii autonomiei saşilor (doc. nr. 169, 183, 191, 192, 193).
În asemenea atmosferă încărcată îşi desfăşoară activitatea delegaţia
Adunării de la Blaj, care avea misiunea ·să înainteze dietei nobiliare din
Cluj hotărîrile acesteia, însoţite de o petiţie în care se cerea: desemnarea unei comisii care -să cerceteze răpirile de hotare, munţi, păduri _şi
mori de către saşi, care dacă nu-şi vor dovedi dreptul de proprietate
asupra lor, acestea să fie restituite românilor; retrocedarea pămîntu
rilor din cercul Tălmaciu comunităţilor româneşti, deoarece· acestea au
păzit graniţa; cedarea din partea bisericilor săseşti bisericilor româ ...
neşti de pe pămîntul crăiese a părţilor ce li se cuvin; împărţirea hotarelor în comunele mixte, proporţional cu populaţia (doc. nr. 56).
în discuţia cu preşedintele dietei; acesta a informat dei.egaţia română cu privire la înclinarea deputaţilor din dietă către recunoaşterea
revendicărilor românilor; în afară de recunoaşterea lor ca naţiune. Se
fac încercări de a-l cîştiga pe Şaguna pentru "uniune", iar judele Gheorghe Jura din Maramureş urma să fie trimis în Moldova şi Muntenia
pentru· a cunoaşte atitudinea românilor de acolo faţP. r;~e situaţia din
\rransilvania (doc. nr. 56, 85, 86, 186).
În aceste condiţii dieta nobiliară din Cluj votează mai multe legi:
"uniunea" Transilvaniei cu Ungaria, la propunerea baronului Wesseleny Mikl6s,; legea electorală cu un oens de 8 fl., - faţă de 5 rfl., cit
hotărîse dieta de la Bratislava pentru Ungaria - , datorită presiunii nobilimii conservatoare; legea pentru înfiinţarea gărzilor cetăţene-şti; desfiinţarea legilor feudale; des:fiiinţarea iobăgiei, a robotei şi a celorlalte
-obligaţii -iobăgeşti sau urbariale, cu despăgubirea proprietarilor de către
stat. A fost acceptată legea cu privire la egalitatea cetăţenilor in faţa

lXIl

legii, desfiinţarea privilegiilor feudale, s-a mai adoptat legea cu privire
la egalitatea confesiunilor, inclusiv cea ortodoxă.
·
.În sfîrşit, volumul V al colecţiei Revoluţia din 1848 în Ţările Române, seria C. Transilvania mai cuprinde ştiri cu privir~ la politica ţa
ristă faţă de rev<?luţie. La 28 mai se anunţa că o armată rusească de
60 000 de soldaţi era gata să treacă Prutul, dacă se va dovedi că boierii
opoziţionişti au adunat în Transilvania 30 000 de oameni pentru a-1
detrona pe domnul Moldovei, Mihail Sturdza. Peste 3 zile alte ştiri menţionează că armata ţaristă, concentrată pe malul răsăritean al Prutului,
era doar de 30 000. Pentru a linişti oficialitatea ungară, Paul Dunca şi
George Bariţiu dau asigurări că românii transilvăneni nu nutrese sentimente panslaviste şi nu aprobă intervenţia rusească în Principatele
Române_ (doc. nr. 62, 105).
*
Noul volum al marelui Corpus de documente privitoare la revo:luţia . din 1848 în Transilvania îmbogăţeşte în chip substanMal informaţia cu privire la importantele evenimente. El oferă, astfel, posibilitatea unei viziuni n1ai cuprinzătoare, a pătrunderii mai în adîncime a
fenomenului istoric paşoptist, a înţelegerii mai obiective a revoluţiei
nu numai în timpul desfăşurării ei, ci şi pentru evoluţia ei ulterioară.
Volumul confirmă realitatea şi anume că revoluţia din 1848 a însemnat
un eveniment crucial în istoria poporului român şi a celorlalte popoare
din Transilvania, că a marcat încheierea procesului de formare a naţiunii
romfme moderne, a cristalizării conştiin1ei naţionale, piatra de temelie
în devenirea istorică a poporului român în intregimea sa.
Acad., prof. ŞTEFAN P ASCU
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REZUl\iATELE DOCU1\ffiNTELOR

1. Cluj, 26 mai 1848. Guvernatorul Teleki către Guberniul Transilvaniei. 1l
cu generalul Puchnff, comandantul suprem al armatei,
trupe de grăniceri secui pentru a împiedica amplifica-

informează că va discuta
problema deplasării unor
rea mişcărilor izbucnite.

2. Cluj, 26 mai 1848. Guvernatorul Teleki către episcopul ortodox Andrei Şa
guna. Ii comunică hotărîrea Guberniului de a-i încuviinţa cererea referitoare la
plata anticipată a salariului de 4 000. fi. pe an. Totodată îl anunţă că a ordonat
Comisariatului regional să-i achite salariul solicitat.
3. Cluj, 26 mai 1848. Guvernatorul Teleki către: a) comitele suprem al comitatului Alba de Jos, baronul Banffy Mikl6s; b} comandantul cetăţii Gherla. Celui
dintîi îi face cunoscut că i-a indicat celui de al doilea să-1 primească pe "instigatorul" Vonu Radu din Aiud la inchisoarea din Gherla. Comandantului cetăţii
Gherla îi cere să-1 primească pe Vonu Radu, explicîndu-i că circumstanţele anului
1848 nu permit ·întemniţarea lui la închisoarea comitatului Alba de Jos.
4. Cluj, 26 mai 1848. Rezoluţia Guberniului pe marginea plîngerii baronului
Bornemissza Ignac împotriva iobagilor săi din satele aparţinătoare domeniului Ilia.
Intrucit iobagii din aceste sate refuză să mai presteze robote, defrişează păduri şi
ocupă. pămînturi . alodiale, Guberniul îl numeşte comisar gubernial pe baronul
Gyorffy Samuel pentru a-i aduce la ascultare.
5. Cluj, 26 mai 1848. Guvernatorul Teleki ~ătre comitele suprem al comitatului Turda, Thorotzkai Mikl6s. Îi trimite sub escortă citeva persoane pentru a le
aresta, dacă le va găsi vinovate. In caz contrar, le va da drumul să plece acasă.
6. Cluj, 26 mai 1848. Guvernatorul Teleki către baronul Apor Lâzâr de la
Cancelaria aulică a Transilvaniei. îi mulţumeşte pentru informaţiile referitoare la
plecarea monarhului din Viena şi aprobă măsurile luate de guvernul din capitala imperiului pentru menţinerea liniştii şi ordinii. Oraşul Cluj a apreciat pozitiv atitudinea locuitorilor capitaţei faţă de monarh. La Cluj toată lumea se pregăteşte
pentru deschiderea diete1. .
.
7. Pesta, 26 mai 1848. Ministrul de război al Ungariei, Meszăros Lazăr, către
ministrul de interne Szemere Bertalan. il informează cu regret că nu-i poate satisface cererea de a trimite forţă militară in Solnocul de Mijloc. A intervenit insă
la Ministerul de Externe, pentru ca acesta să facă demersurile necesare in vederea trimiterii din Transilvania a unor trupe. După cum a fost informat, s-au şi
trimis la Zalău trei companii din regimentul Turszky.
8. Sibiu, 26 mai 1848. Feldmareşalul Pfersmann către Guberniul Transilvamel. li face cunoscut că: a trimis de la Sibiu o companie de infanterie din regimentul Bianchi la Soroştin; satul Beţa a fost pacificat de o unitate a regimentului
de cavalerie Ferdinand Maximilian.
9. Sibiu, 26 mai 1848. Comitele saşilor Franz Salmen către baronul Beldi
CSyorgy de la prezidiul Tezaurariatului. Il asigură că noul comitet pentru păstrarea
ordinii constituite nu are puteri extraordinare. Menirea lui este să se ocupe cu:
aprovizionarea locuitorilor, asigurarea securităţii vieţii şi averii cetăţenilor, supravegherea "agitatorilor", transportul armelor pentru gărzile cetăţeneşti, întărirea
apărării oraşului.
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10. Matiş, 26 mai 1848. Dregătoria comitatului Alba de Sus către eomisarul
comitatens, Nânâsi samuel. li trimite raportul judelui nobiliar Szaboszlai Lajos,

1

.t·eferitor la activitatea ,.instigatoare" a evreului românizat Iosif Grecu, precum şi
cererea acestuia prin care caută să se dezvinovăţ-ească.
li. Deva, 26 mai 1848. Prim-judele diriguitor al comitatului Hunedoara, Lukacs Jozsef, către Guberniul Transilvaniei. Ii raportează că s-a conformat ordinu:..
lui gubernial de a întreprinde măsuri pentru pacificarea iobagilor baronului Bornemissza Ignac din Bretea Mureşană şi Ilia.
12. Corunca, 26 mai 1848. Judele regesc suprem al scaunului Mureş, Toldalagi Ferenc, către guvernatorul Teleki. li înaintează in copie propunerea casierului.
regal Benko Ferenc de a nu duce banii la controlul financiar de la Sibiu, deoarece
in conjunctura anului 1848 nu se vor putea strînge impozitele şi astfel vistieria
scăunală va rămîne goală.
13. Odorheiu Secuiesc, 26 mai 1848. Judele regesc Galffy Elek şi prim-no·
tarul Jakab Lajos către concetăţenii lor din scaunul Ciuc. Le recomandă atenţiei
şi bunăvoinţei lor pe trimişii guvernului maghiar, Gcll Sandor şi Klapka Gyorgy.
14. Cristuru Secuiesc, 26 mai 1848. Judele regesc suprem al scaunului Odorhei către guvernatorul Teleki. îi trimite în copie proclamaţia şi instrucţiunile emisarilor guvernului maghiar, Gal Sandor şi Klapka Gyorgy. A decis să nu convoace
adunarea populară propusă de cei doi emisari fără aprobarea Guberniului Transilvaniei.
15. Făgăraş, 29 mai 1848. Vicecăpitanul diriguitor al districtului Făgăraş, Jakab Gyorgy, către guvernatorul Teleki. Ii face cunoscut că s-a deplasat personal
la Mîndra în 23 mai, unde boierii, aflînd de venirea armatei, au încetat defrişarea
pădurii, au predat-o paznicilor saşi şi s-au angajat să plătească despăgubirile ce
vor fi fixate de o comisie de evaluare. întrucît iobagii domeniului Făgăraş refuză
să mai presteze robote, va încerca să-i convingă să le îndeplinească pînă se vor
desfiinţa legal, inainte de a se trimite impotriva lor armata.
16.

Braşov,

26 mai 1848. Consiliul şi comunitatea din Gherla către Magistra"

dea instrucţiuni deputaţilor săi să sprijine cererea ora,Gherla şi Dumbrăveni de a avea cîte doi reprezentanţi la viitoarea Dietă a
Ungariei. Magistratul Braşovului se declară de acord cu cererea.
tul

Braşovului. Îl roagă să

şelor

17. Sighetu Marmaţiei, 26 mai 1848. Extras din hotărîrea adunării comitatu·
lui Maramureş, ţinută la Sighetu Marmaţiei în 26 mai. Adunarea comitatensă de·
cide introducerea judecăţii statariale şi trasează juzilor nobiliari sarcina de a
anunţa în termen de opt zile instituirea ei impotriva acelora care se vor fa~
vinovaţi de: jaf, hoţie, incendiere, instigare la răzvrătire contra ordinii legal constituite sau a funcţionarilor aparatului de stat, atac în grup al proprietăţilor.
18. Cluj, 26 mai 1848. Comisarul regal pentru reanexarea Partiumului la
Ungaria, baronul Wesseh~nyi Mik16s, către pdmul ministru al guvernului ungar,
contel-e Batthyany Lajos. ti raportează că a restabilit ordinea în Partiumul reanexat.
lQ. Cluj, 26 mai 1848. Imputernicitul guvernului ungar pentru anexarea Par·
tiumului la Ungaria, baronul Wesselenyl Mikl6s, către amicul său Deak Ferenc,
ministrul justiţiei din guvernul de la Pesta. Il informează că în Dieta de la Cluj
perspectivele votării uniunii sînt mari, după terminarea Adunării româneşti de la
Blaj. Dar în Transilvania românii formează majoritatea atît în scaunele săseşti,
cît şi în comitate. După Adunarea de la Blaj, în rîndurile poporului român e mai
dezvoltat sentimentul naţional decît printre slovaci. De aceea, cei cu drept de vot
îi vor alege pe conaţionali şi astfel deputaţii vor fi români în multe cercuri electorale. Pentru a se evita acest lucru, împreună cu Bethlen Janos senior, Kemeny
Domokos, Zejk Jozsef, Zeyk Karoly şi Teleki Domokos, opiniază să nu se facă noi
alegeri. Doar Szasz Karoly se pronunţă în favoarea lor.
20. Cluj, 26 mai 184R. Cmnitele suprem al comitatului Solnocul de Mijloc.
baronul Wesselenyi Miklos, către primul vicecomite Balint Elek. ti face cunoscut
că cele trei companii sosite la Brebi, întrucît au un efectiv redus de soldaţi, cer
să .fie cantonate împreună. Şimleul Silvaniei nu poate rămîne totuşi fără armată.
De aceea o companie se va stabili aici. Celelalte două vor putea staţiona fie la
Hodod, fie la Cehu Silvasiei. Cu ele va colabora unitatea de husari de la Zalău.
Tăşnadul neputînd fi asigurat deocamdată cu trupe,· dacă se vor răzvrăti la Cig
sau pe Valea Eriului, se· va apela la armata de· la Carei.
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21. Cluj, 26 mai 1848. Comisarul regal Asztalos: Pai către. ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Îi scrie despre: situaţia din comitatele Zarand.
Crasna şi Solnocul de .Mijloc, unde, după reanexare, sînt în vigoare două categorii de dispoziţii (ale Guberniului Transilvaniei şi ale guvernului .Ungariei).

22. Pesta, 26 mai 1'848. Împuternicitul guvernului ungar şi comitele suprem al
comitatului Timiş, Csernovics Peter, către comitele suprem al comitatului Arad,
Bohus Janos. Îi ordonă să acţioneze împotriva foştilor iobagi din Ş~IJ1lac, întrucît
au pus stăpînire pe o păŞune de pe malul Mureşului, pe o insulă a Mureşului cu
sălcii şi pe o grădină cu duzi, răpite de contele Hadik Gusztav în urmă cu patru
ani.
23. Oituz, 26 mai 1848. Medicul staţiunii de ~arantină, de la Oituz, August
Meyer, către comandantul unităţilor de grăniceri. Ii relatează că un prieten l-a
informat despre sosirea unui emisar rus în Moldova care l-a împăcat pe domn cu
boierii. El are misiunea de a merge la Semlin, în Banat, în apropierea graniţei cu
Turcia, pentru a-i atrage pe sîrbi şi pe români de partea ruşilor cu ajutorul preoţilor.

24. Alba Iulia, 26 mai 1848. Comandantul cetăţii Alba Iulia, Horak, către
Guberniul Transilvaniei. îl înştiinţează că s-a aprobat împuternicitului ·din Abrud,.
Szekely Karoly, o escortă formată dintr-un caporal şi şase soldaţi care va asigura
securitatea transportului pînă la Cluj a celor 100 de puşti cu cremene, destinate
inarmării gărzii cetăţeneşti abrudene.
25. Fără loc, 26 mai 1848. Adunarea învăţătorilor calvini din protopopiatu!
Valea Eriului, către ministrul cultelor şi instrucţiunii publice din guvernul ungar.
baronul Eotvos J6zsef. Ii înaintează o petiţie prin care cer: emanciparea învăţăto
rilor de sub tutela instituţiilor clericale; asigurarea lor cu un salariu corespunzător;
egalizarea situaţiei învăţătorilor cu aceea a preoţilor; ridicarea bunăstării poporului pentru ca părinţii să..:şi poată trimite copiii la şcoală.
26. Carei, 26 mai 184R. Moise Sora Noac către G. Bariţiu, redactorul Gazetei
Transilvaniei. Îl înştiinţează că a fost eliberat din închisoarea comitatului Satu
Mare, deoarece la judecată s-a dovedit că învinuirile ce i s-au adus erau nefondate.
Totodată îl informează că la închisoare se aduceau zilnic foşti iobagi c·are S"'au
făcut vinovaţi de a încerca să reintre în stăpînirea unor păşuni şi a altor terenuri
răpite anterior de către nobili, încît nu mai încăpeau în temniţa comitatensă.
27. Cluj, 27 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) Comandamentul suprem al armatei; b) Tezaurariatul crăiese. Le face cunoscută îngrijorarea Magis. tratului sau Consiliului din Ocna Sibiului faţă de starea de agitaţie a românilor din
acest tîrg care ar putea să periditeze liniştea şi ordinea constituită; i-a recomandat
ca în caz de nevoie să colaboreze cu Oficiul perceptoratului sării din localitate şi
impreună să intervină pentru ajutor la Comandamentul militar suprem; acestuia
îi cere să satisfacă cererea de ajutor 1 iar. Tezaurariatului să îndemne Oficiul perc.eptoratului sării la colaborare. ·
28. Clu?, 27 mai 1848. @uvernatorul Teleki către Consiliul oraŞuluCOCiiă-Si
biului. La adresa din 22 mai îi răspunde că nu poate admite pretenţia românilor
agitaţi de a se înscrie în gărzi numai dacă vor avea ofiţeri şi ·arme proprii, deoarece ele nu se organizează pe naţionalităţi, ci pentru apărarea averii ~Şi vieţii tuturor cetăţenilor.
29. Cluj, 27 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către comitele suprem. al Comitatului Turda. Îi ordonă să-i raporteze dacă e adevăratft afirmaţia judelui regesc
suprem al scaunului Arieş, potrivit căreia ţăranul român Beldian din. Ciugudu de
Sus ar avea în atelierul său 40-50 ţevi, ce. ar putea fi transformate în. puşti sau
pistoale.
30. Cluj, 27 mai 1848. Guvernatorul Teleki către judele regesc suprem al scaunului Odorhei. Ii comunică asentimentul comandantului suprem al armatei de a
participa la instruirea gărzilor cetăţeneşti atît ofiţeri şi subofiţeri activi ai unită
ţilor militare regulate, cît şi cei pensionaţi. Cererea de a .l.i se furniza gărzilor
cetăţeneşti arme nu se poate îndeplini deocamdată. In schimb, împuternidţii jurisdicţiilor pot ridica praf de puşcă din magazinul militar de la Alba Iulia contra
cost.
·

31. Cluj, 27 mai 1848. Guherniul Transilvaniei către prim judele diriguitor
al comltatului Hunedoara, Luk:\cs J6zsef. Îi face,. cunoscut. raportul comitetului pentru apărarea ordinii constituite din oraşul Haţ~g. conform ·căruia unul din depu.-
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pentru dietă ar fi fost impus. în mod ilegal prin presiuni şi amenintări de
unele elemente turbulente. n ordonă să ancheteze cefe reclamate şi să întocmească
un raport în această privinţă.
32. Budapesta; 27 mai 1848. Ministrul de interne al Ungariei către comitatu! Zarand. Îi t:r:imite petiţia moşierului Szogeny care se plînge că foştii iobagi
din Mihăieşti refuză să îndeplinească muncile prevăzute în contract şi ocupă pă
mînturi alodiale,
33. Sibiu, 27 mai 1848. Comitele saşilor Franz Salmen către dregătoria scaunului Miercurea. O . informează că va acţiona pentru a-i furniza cît mai repede
. posibil 50 de puşti. Va acţiona, de asemenea, şi pentru detaşarea unei companii de
soldaţi la Miercurea. Îi este însă imposibil să procure arme şi satelor săseşti.
34. Cluj, 27 mai 1848. Judele primar al Clujului, Grois Gusztav, către guvernatorul Teleki. Ii raportează că avocatul Szigethi Gyula M6zes care a solicitat
permisiunea' de a scoate un ziar cu titlul "Beke" [Pace] are o purtare morală ireproşabilă. Asupra averii lui n-a reuşit însă să afle nimic exact.
35. Micloşoara, 27 mai 1848. Comitele suprem al comi+.atului Alba de Sus,
groful Kâlnoky Denes, către: Guberniul şi guvernatorul Teleki. Le face cunoscut
că, dPŞi a pus capăt personal răzvrătirilor de pe Valea Buiei, ele au izbucnit după
Adunarea de la Blaj, concretizîndu-se în devastarea pădurilor alodiale. Agitaţii se
manifestă si în satele din cercul inferior, îndeosebi în cele învecinate cu scaunele
săseşti Rupea, Sighişoara şi Sibiu.
36. Călvasăr, ?.7 mai 1848. Vicecomitele Miske Imre către dregătoria comitatului Alba de Sus. Îi aduce la cunoştinţă că la Călvasăr s-a restabilit liniştea. Fiindcă armata mai era necesară pînă după tîrgul de la Şeica Mare, roagă dregăto
ria să ordone judelui nobiliar :((omâromi Istvân să aprovizioneze din plasa sa soldaţii Şi caii acestora cu 510 porţii de fîn ·şi tot atîtea de ovăz, precum şi cu 276
porţii de pîine.
37. Călvasăr, 27 mai 1848. Vicecomitele Miske Imre către dregătoria comitatului Alba de Sus. îi propune să aprobe transferarea grănicerilor secui de la
Călvasăr. la Boarta, unde ar putea fi mai bine aprovizionaţi. La Călvasăr să rămînă
numai cavalerişti, pe care sătenii îi socotesc soldaţi ai împăratului, pe cînd pe
grănicerii secui îi consideră instrumente ale. nobililor.
38. Metiş, 27 mai ·1848. Dregătoria comitatului Alba de Sus către vicecomitele
Miske Imre. Ii aprobă propunerea de a cantona 1a Boar~a compania de grăniceri
secui. Totodată îl anunţă că ordinele referitoare la introducerea judecăţii statariale
au fost înmînate juzilor nobiliari Foldvâri Pâl şi Komâromi Istvân pentru a fi
aduse la cunoştinţa comunelor.
39. Sfîntu Gheorghe, 27 mai 1848. Dregătoria din Trei Scaune către cea din
scaunul Odorhei. Se decla_r:ă ·de acord cu proiectul unei adunări naţionale a secuilor la Lutiţa sau Ia Odorheiu Secuiesc.
40. Braşov, 27 mai 1848. Joseph Graef, delegat braşovean la şedinţele Universităţii săseşti, către Consiliul oraşului Braşov. Acceptă .să acţioneze în sensul instrucţiunilor primite de a sprijini prezenţa deputaţilor Braşovului şi ai celorlalte
oraşe săseşti- Ia Dieta de la Cluj; generalul Puchner a plecat şi el la dietă; comitele saşilor Franz Salmen nu va participa însă la lucrările ei; pe timpul dietei ..
Universitatea săsească. îşi va înceta activitatea.
41. Sibiu, 27 mai 1848. Dregătoria scaunului Sibiu către Consiliul oraşului;
Sibiu. Îi face cunoscut că dregătoria scăunală a revenit asupra hotărîrilor anterioare de a nu se trimite deputaţi la di-eta de la Cluj. Au şi fost aleşi deputaţii~
Konrad Schmidt şi Joseph Schneider. Lor li s-au dat următoarele. instructiuni:
a) de a susţine cu toată hotărîrea eventuala cerere a românilor de a li se a~orda
aceleaşi drepturi politice· ca şi celorlalte naţiuni; b) de a se pronunţa împotriva.
uniunii, iar în cazul că totuşi se va vota să protesteze şi să depună o moţiune cu
opinia lor separată.
·
42. Tăşnad, 27 mai 1848. Vicecomitele Bâlint Elek către· superiorul său baronul Wesselenyi Mik16s, comitele suprem al comitatului Solnocul de Mijloc. ii
raportează că: a confiscat armele găsite la locuitorii din Hodod şi le-a trimis- suh
escorta husarilor la Zalău; a ordonat punerea în lanţuri a "instigatorilor", precum
şi· a "complicilor" lor; a poruncit anchetatorilor Hatfaludi Elek, Wiski Gyorgy şi
Bocz6 Kâroly, să continue investigaţia la Ulciug, Someş-Uileac şi Cehu Silvaniei.
după ce o vor termina la Hodod.
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43. Tăşnad, 27 mai 1848. Vicecomitele Balint El~!r către comitele suprem al
comitatului Solnocul de Mijloc, baronul Wesseleny1 Miklos. Ii aduce la cuno:<;>tinţă
că Hododul fiind .,pacificat", a trimis soldaţii la Şimleu.
44. Sighetu Marmaţ.iei, 27 mai 1848. Vicecomitele Pogany Karoly către comitele suprem al comitatului Maramureş. Îl informează că la Şugatag s-au produs
tulburări. Tăietorii de sare, în număr de vreo 160, s-au opus încercărilor judelui
nobiliar Ioan Jurcă de a citi noile legi. Numai aducerea a 160 de membri ai găr
zii cetăţeneşti din Călineşti i-a potolit. Cere să se trimită împotriva răzvrătiţilor
o companie de soldaţi din Bocicău. Totodată îi anunţă hotărîrea comitetului pentru păstrarea ordinii constituite de a introduce judecata statarială, înainte chiar
de a obţine aprobarea palatinului Ştefan.
45. Şumuleu, 27 mai 1848. Dregătoria scaunului Ciuc către judele regesc
Endes Miklos. Îi aduce la cunoştinţă că locuitorii din Tuşnad, Vrabia şi Lăzăreşti
s-au întîlnit într-o adunare populară şi, la un apel sosit din Trei Scaune, au ho'tărît să-şi procure cu forţa arme şi muniţii, cu toate că nu există vreun pericol
nici din partea saşilor, nici din acela al românilor.
46. Bogata de Mureş, 27 mai 1848. Comisarii guberniali Kemcny Farkas şi
Boer Simon către dregătoria comitatului Turda. Raportează că în 24 mai s-au deplasat la Iclandu Mare, însoţiţi de o unitate de cavalerie, unde au chemat şi locuitorii din Iclandu Mic. I-au lămurit pe cei adunaţi să nu dea ascultare .,agitatarilor", ci să presteze robote pînă cînd dieta va vota legea desfiinţării lor. Acelaşi
lucru I-au făcut la Budiu de Cîmpie. După ce la Budiu de Cîmpie au lăsat 50
de grăniceri secui, iar cavaleria au trimis-o la locul ei de staţionare, s-au îndreptat
spre Bogata de Mureş.
47. Karlowitz, 27 mai 1848. Protosinghelul Patrichie Popescu către episcopul
li relatează despre: proclamarea de către Congresul naţional sîrbesc de la
Karlowitz a mitropolitului Josip Rajacic ca patriarh şi a colonelului im'perial Stevan Suplikiac drept voievod al Voievodinei; înarmarea poporului sîrb, sub conducerea unui comitet naţional condus de Stratimirovic; un apel al sîrbilor către români, tipărit la Belgrad, pe care i s-a poruncit să-I trimită în toate părţile.

Şaguna.

48. Ungheni, 27 ma-i 1848. Notarul comunal Szanto Janos către vicejudele
regesc al scaunului Mureş, Szentivany Janos. Îi denunţă prezenţa la Ungheni a
preotului din Şaroş pe Tîrnavă, care a ţinut cu românii o consfătuire secretă, propovăduindu-le ideea g·reşită a existenţei unui rege unguresc; şi îndemnîndu-i să
nu mai dea ascultare nici domnilor de pămînt, nici funcţionarilor scăunali.
49. Viena, 27 ma-i 1848. Tezaurarul Mik6 Imre
de la Viena.

acţiunile revoluţionare

către soţia

sa. li scrie despre

50. Sibiu, 27 mai
1848.
Al.
Bătrîneanu
către concetăţeanul
său
Nicolae Boier. Il informează despre: plecarea lui din Blaj numai după ce s-a dat
formă definitivă procesului verbal şi celorlalte acte ale Adunării Naţionale; rolul
pe care-I îndeplineşte la Sibiu, în calitate de membru al eomitetului permanent;
revoluţia de la Viena şi pericolul dezagregării monarhiei; posibilitatea unei conflagraţii europene; stringenta unirii forţelor românilor pentru a-şi putea cîştiga
drepturile la momentul oportun; congresul panslav de la Praga; nădejdea pe care
şi-o pune comitetul în organizarea moţilor de către Avram Iancu şi de către ceilalţi intelectuali din Munţii Apuseni.
51. Sibiu, 27 ma-i 1848. Avocatul Ioan Buteanu către concetăţeanul său
Nicolae Boier. Complettnd epistola precedentă, îi scrie despre speranţa pe care şi-o
pun popoarele în congresul germanilor de la Frankfurt pe. Main şi în parlamentul
francez de la Paris, pentru dărîmarea despotismului în toată Europa şi pentru
trimnful dreptăţii şi al libertăţii popoarelor.
52. Cluj, 28 mai 1848. Guvernatorul Teleki către feldmareşalul Pfersmann.
Il roagă să-I informeze dacă între persoanele care au încercat să-i "instige" pe soL·
daţi împotriva celor ce vorbesc nemţeşte au fost implicate şi persoane civile.
53. Sibiu, 28 mai 1848. Feldmareşalul Pfersmann către guvernatorul Teleki.
Il înştiinţează că există posibilitatea ca cererea adresată de comitatul Tîrnava comandantului divizionului de grăniceri secui cantonat la Mediaş să se îndeplinească,
deoarece compania trimisă la Dileu Vechi, unde între timp s-a restabilit liniştea·,
poate fi mutată la Tîrnăveni. Comitatul Turda putea apela la generalul Galbrunn,
pentru a-i permite să utilizeze divizionul regimentului 2 de grăniceri secui care
staţiona în oraşul Turda.
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54. Arad, 28 mai 1848. Comitele suprem al comitntului Arad, Bohus Janos,
ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Ii comunică hotărîrea
vechiului corp de funcţionari comitatenşi de a demisiona, în frunte cu vicecomitcle Tor5k Gabor, pentru a se da posibilitatea alegerii noilor dregători potrivit
le,:;ii din 1848. Totodată îi înaintează lista noilor dregători, aleşi de cetă~enii cu
drept de vot.
55. Bogata de Mureş, 28 mai 1848. Comisarul gubernial baronul Kemeny Farkas, către Consistoriul Calvin reformat suprem din Transihrania. Îi atrage atenţia
că la Bogata de Mure·? lipsa unui preot calvin i-a permis preotului greco-catolic
român (Nicolae Vlăduţiu) s-ă-i atragă pe mulţi enoriaşi reformaţi la biserica sa.
De aceea propune să fie acceptată alegerea de către credincioşi a lui Tokai ca
preot calvin în Bogata de Mureş.
către

56. Cluj, 28 mai 1848. Petiţia celor aproape 50 de delegaţi aleşi de Adunarea
de la Blaj, în frunte cu episcopul Lemeni, înaintată Dietei de la Cluj. P~in ea cer:
numirea unei comisii mixte care să cerceteze răpirile de hotare, munţi, păduri
şi mori de către comunităţile săseşti pentru a fi restituite comunităţilor româneşti;
cedarea de către bisericile săseşti, celor româneşti, a unei părţi din terenurile
comune de pe pămîntul crăiese; împărţirea hotarelor în comunele mixte proporţional cu populaţia.
57. Turda, 28 mai 1848. Oficialitatea comitatului Turda către comitele suprem
ai. aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale. Invocînd conţinutul procesului verbal întocmit de comisarii guberniali, propune să fie traşi la răspundere pre:>tul
român din Budiu de Cîmpie (Ioan Pop) şi fiul acestuia (Al. Papiu Ilarian) pentru
activitatea lor antiunionistă.
58. Bogata de Mureş, 28 mai 1848. Proces verbal întocmit de comisarii guberniali Kemeny Farkas şi Boer Simon cu ocazia anchetei efectuate la Bogata de
Mureş. Din procesul verbal reiese că au fo~t interogaţi 23 de martori. Toţi eei
care au recunoscut că au fost la biserică in duminica precedentă au mărturisit
acelaşi lucru; preotul Nicolae Vlăduţiu i-a pus să jure credinţă împăratului Ferdinand, atît pe români cît şi pe maghiari şi pe armeni; i-a îndemnat de asemenea
să fie solidari între ei, să trăiască în pace unii cu alţii şi să presteze rbbota
domnilor pînă va fi desfiinţată prin lege.
59. Albeşti, 28 mai 1848. Judele nobiliar Somogyi Istvăn către oficialitatea
comitatului Alba de Sus. îi raportează că la Brateiu, după adunarea de la Blaj,
din cei 300 de iobagi nu ies la lucru decît vreo 20 şi şi aceştia muncesc cum
vor, astfel că porumbul grofilor Haller a rămas neprăşit. Pentru a-i aduce pe
iabagi la ascultare, solicită să i se trimită de la Sighişoara o companie sau două
dia regimentul Carol Ferdinand.
60. Metiş, 28 mai 1848. Dregătoria comitatului Alba de Sus către vicecomitele Miske Imre. Il informează că satele răzvrătite sînt obligate să suporte întreţinerea soldaţilor cantonaţi la Boarta, atit în ceea ce priveşte cazarea, cit şi
pîinea. Doar carnea va fi achitată.
61. Sfîntu Gheorghe, 28 mai 1848. Judele regesc suprem din Trei Scaune,
Petrichevich Horvath Albert, către guvernatorul Teleki. Îi aduce la cunoştinţă
acţiuni cu caracter antinobiliar ale grănicerilor secui, care s-au produs la Ojdula.
Cere instrucţiuni in vederea împiedicării extinderii tulburărilor.
62. Braşov, 28 mai 1848. Judele.
primar al oraşului
Braşov, Johann
Albrichsfeld, către guvernatorul Teleki. li comunică, la fel ca şi Consiliul oraşului Braşov~ informaţia provenită din Moldova, potrivit căreia o armată rusească de 60 000 de soldaţi e gata să treacă Prutul, dacă se va adeveri că boierii opoziţionişti au strîns în Transilvania 30 000 de oameni pentru a merge să-1
alunge pe domnitorul (Mihail Sturdza).
63. Sighişoara, 28 mai 1848. Delegaţii sighişoreni la Universitatea săsească,.
Michael Wennrich şi Johann Schwarz, către Consiliul oraşului Şighişoara. Raportează că pînă în 26 mai .Sibiul nu şi-a desemnat încă deputaţfi pentru dietă.
In schimb şi-au ales Braşovul, Mediaşul, Bistriţa, Sebeş,ul, Şeica Mare, Rupea,
Miercurea Sibiului, Nocrichul şi Orăştie. Sibiul mai ezită ·pînă va avea siguranţă
că deputaţii nu vor fi supuşi presiunii· şi terorizării. Regretă că în problema uniunii deputaţii. scaunelor şi districtelor au instrucţiuni diferite, deoarece în acest
fel pu vor putea ·adopta o poziţie ,comună şi solidară.
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64. Ungheni, 28 mai 1848. Vicejudele regesc Szentivanyi Janos către vicejudele regesc Szeredai Benedek. Îi face cunoscut că în urma anchetei întreprinse
la Ungheni a constatat că denunţul împotriva preotului român Ioan Pop din
Şaroş pe Tîrnava s-a dovedit neîntemeiat.
65. Ungheni, 28 mai 1848. Procesul verbal al anchetei întreprinse la Ungheni
de vicejudele regesc Szentivanyi Janos şi de asesorul jurat al scaunului Mureş,
Markodi Sikl6di Marton.
66. Cluj, 28 mai 1848. Redactorul "Gazetei Transilvaniei", G. Baritiu către
Comitetul naţional de la Sibiu. Îl informează despre atmosfera de la Cluj 'şi din
sînul delegaţiei aleasă la Adunarea de la Blaj. După ce s-au sfătuit în 27 seara,
Il
doua zi dimineaţa membrii delegaţiei, în frunte cu episcopul Lemeni, au
făcut vizite: comisarului imperial (Puchner), guvernatorului (Teleki) şi preşedintelui
dietei (Kemeny); Ultimul i~a informat că deputaţii sînt înclinaţi să satisfacă revendicările românilor în afară de recunoaşterea lor ca naţiune.
67. Sibiu, 29-30 mai 1848. Natiunea română către fratii
unguri, secui şi
saşi. Pe toţi îi cheamă să elimine temerea şi suspiciunea dintre naţionalităţL Ungurilor şi secuilor le atrage atenţia că o uniune votată de o mjnă de aristocraţi
nu poate fi acceptată de români, fără a-şi da ei înşişi consimţămîntul ca naţiune.
68. Cluj, 29 mai - 18 iulie 1848. Procesul verbal al şedinţelor Dietei de la
Clt1j. Cuprinde: numele deputaţilor aleşi şi regalişti; dezbaterile prilejuite de
discutarea proiectelor de legi şi adresele însoţitoare; diferite cereri şi rezoluţii
adoptate în legătură cu ele; cuvîntările unora ctin liderii nobilimii liberale maghiare etc.
69. Cluj, 29 mai - 18 iulie 1848. Colecţia cu actele Dietei de la Cluj. Conţine: a) legile adoptate de dietă şi anume: a uniunii, electorală, a gărzilor cetă
ţeneşti, a desfiinţării robotei şi a celorlalte obligaţii iobăgeşti, a despăgubirii
fo~tilor proprietari feudali individuali şi colectivi de către stat, a purtării comune
a sarcinilor obşteşti, a egalităţii confesiunilor; b) adrese către monarh, comisarul
regal, palatinul şi guvernul Ungariei, care au însoţit proiectele de legi.
70. Cluj, 29 mai 1848. Procesul verbal al şedinţelor deputaţilor saşi de la
Dieta de la Cluj. In prima parte reflectă strădaniile deputaţilor saşi de a-şi justifica atitudinea prounionistă prin acceptarea uniunii fără condiţii; în a dou;1
parte relevă regretul aceloraşi deputaţi saşi că şi-au dat prea uşor votul pentru
uniune.
71. Innsbruck, 29 mai 1848. Împăratul Ferdinand către: a) guvernatorul
Transilvaniei, contele Teleki; b) comandantul suprem al armatei, generalul Puchner. Le aduce la cunoştinţă încuviinţarea dată apelului adresat de priii'l:ul ministru al Ungariei, contele Batthyany, către grănicerii şi scaunele secuieşti.
72. Viena, 29 mai 1848. Şeful Cancelariei aulice a Transilvaniei de la Viena,
baronul Apor Lazar, către guvernatorul Teleki. Îl vesteşte despre numirea sa
de către monarh la conducerea Cancelariei aulice în locul contelui Mik6 Imre,
pr~şedin tele Teza uraria tul u i transilvănean.
73. Pesta, 29 mai 1848. Ministerul Justiţiei de la Pesta către locuitorii comitatului Timiş. Ii informează că prin legea nr. 9 au fost desfiinţate numai prestatiile iobăgeşti de natură urbarială. Cele pretinse după pămînturile alodiale ră
mîn în continuare în vigoare. Prin urmare se menţine şi taxa morăritului, ea
nefiind considerată îndatorire urbarială, ci drept regalian.
74. Cluj, 29 mai 1848. Comandantul suprem al arm~tei transilvănene, generalul Puchner, către guvernatorul Teleki. Îi face cunoscută dispoziţia monar'hului de a colabora împreună pentru a asigura liniştea şi sec.uritatea membrilor
·dietei, a le garanta libertatea cuvîntului şi a votului:
.
75. Sibiu, 29 mai 1848. Universitatea săsească din Sibiu către Magistratul sau
·Consiliul oraşului Braşov. Răspunde la obiecţiile publicului braşovean: aduse proiectului de rerglementare a relaţiilor cetăţeneşti a populaţiei· de pe t~ritoriul scaunelor şi districtelor săseşti. Obiecţiile . nu le 'consideră fondate, deoarece refor·mele prevăzute în proiect sînt cerute de spiritul timpului.
76. Iaşi, 29 mai 1848. Consulul prusac la -:Iaşi, Bichthofen, către superiorul
ministrul de externe al Prusiei, von Arnim. Ii raportează că: la Iaşf este
aşteptat să vină de la Bucureşti generalul; rus Duhainel, trimis de ţar In prin-

său,
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cu o m1smne sp_ecl~Jă; la B:aşov_ urme~z~. să_ aibă lo~ o i~tîlnire a. repretuturor provmcnlor romaneşti; romann dm . Transllvama, Ungaria, Bucovina, Basarabia şi cele două principate nu vor accepta să devină instrumente
ale panslavismului, deoarece vor să-şi impună. propria naţionalitate; în Moldova
71 Ţara Românească se profilează declanşarea unor acţiuni revoluţionare.
77. Tîrnăveni, 29 mai 1848. Proces-verbal luat în şedinţa oficialităţii comitatului Tîrnava din 29 mai 1848, desfăşurată sub preşedinţia prim-judelui nobiliar FOldvari Perene. Acesta ii informează pe cei prezenţi că: în vederea restabilirii ordinii, o companie de grăniceri secui va stc:1ţiona la· Cucerdea.
78. Aiud, 29 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Alba de Jos, baronul
Bănffy Mikl6s, către guvernatorul Teleki. Ii aduce la cunoştinţă că a. reuşit să
r·eprime acţiunile iobagilor din Turdaş, Şpălnaca şi Hopîrta.
79. Zalău, 29 mai 1848. Vicecomitele comitatului Solnocul de Mijloc, Balînt
Elek, către ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. · Ii raportează
despre: restabilirea liniştii şi ordinii în comitat.
80. Metiş, 29 mai 1848. Dregătoria corriitatului Alba de Sus către judele nobiliar Somogyi Istvan. Îi răspunde la raportul din ziua precedentă prin care a
cerut ajutor militar împo'triva răzvrătiţilor din Brateiu.
81. Boarta, 29 mai 1848. Comisarii pentru menţinerea 'ordinii constituite;
Nagty Sandor şi Mih<Uy Karoly, către oficialitatea comiiatnlui Alba de Sus. Ii
relatează că la 25 mai s-au deplasat la Călvasăr, însoţiţi de trupe de represiune,
pentru a ancheta acţiunea sătenHor, concretizată în stăpînirea asupra pădurii alodiale. Cu ocazia anchetei întreg satul s~a dovedit solidar.
82. Viena, 29 mai 1848. Graful Mik6 Imre către soţia sa. îi scrie despre:
potolirea agitaţiei revoluţionare d~ la Viena; vizita pe care i-a făcut-o Nopc,ea ca
membru al delegaţiei rornâ.ne; îngrijorarea provocată de revendicările românilor;
acceptarea de către monarh a demisiei ~ui din funcţia de şef al Cancelariei aulice
a Transilvaniei de la Viena etc.
83. Bogatu Român, 29 mai 1848. Parohul Daniilă Răulea către profesorul
Ioan Panovici de la Seminarul teologic din Sibiu. 11 roagă să-1 îndrume cum să
redacteze actul de chezăşie cerut de dregătorii comitatenşi pentru ca satul să nu
se mai răzvrătească.
84. Cluj, 30 mai 1848. Guvernatorul Transilvaniei către comitele suprem al
comitatului Alba de Sus. Il anunţă că în urma ordinului Comandamentului suprem al armatei o unitate de grăniceri secui va fi detaşată la Călvasăr, Boarta,
Mihăileni şi Ştenea pentru a restabili ordinea tulburată.
85. Cluj, 30 mai 1848. Imputernicitul guvernului ungar în Transilvania, baronul Perenyi Zsigmond, către ministrul de interne Szemere Bertahm. Ii raportează
despre: atmosfera prounionistă pe care a găsit-o la Cluj printre maghiari şi
secui; opoziţia sa faţă de propunerea unora de a merge toţi deputaţii din Dieta
Transilvaniei în parlamentul comun de la Pesta, deoarece acest lucru ar contraveni dispqziţiilor legii electorale din Ungaria referitoare la reprezentanta populară;
capitularea deputaţilor saşi şi a episcopului Lemeni în problema uniunii; încercarea de a-l cîştiga pentru uniune pe episcopul ortqdox Şaguna.
cipate

zentanţilor

86. Fără loc, 30 mai. 1848. Comisarul pentru păstrarea ordinii constituite, ba,,ronul Kemeny Farkas, către oficialitatea comitatului Turda. Ii aduce la cunoştinţă
că localităţile Dileu Vechi, Iclandu Mare, Budiu de
Cîmpie şi Bogata de Mureş
n-au fost de fapt revoltate.
87. Cluj, 30 mai 1848. Deputaţii braşoveni la Dieta de la Cluj, Elias Roth
Ludwig Brennerberg, către Magistratul sau Consiliul din Braşov. !i relatează
despre atmosfera pe care au observat-o la Cluj in preajma şi în primele două
zile ale dietei: la reprezentanţii stărilor privilegiate ale maghiarilor şi secuilor au
constatat graba· de a realiza uniunea~ atît· timp cît mai deţineau majoritatea absolută în dietă prin excluderea românilor; la inchiderea şedinţei din 30 mai dieta
a ales din sînul ei o comisie regnicolară de 24 membri care să discute cu guvernul şi Parlamentul Ungariei adoptarea formei definitive a legii· uniunii;
şi,

88. Cluj, 30 mai 1848. Deputaţii armeni la Dieta stărilor privilegiate de la
Cluj, Mâsvilagi lstvan şi Karatsony Janos, către Consiliul oraşului Dumbrăv_eni.
Il informează despre deschiderea dietei şi propunerile prezentate in şedinţele din
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menţionează cele referitoare la legea uniurd~
legea electorală, petiţia românilor, condiţiile saşilor, dreptul oraşului Dumbră
veni de a-şi trimite doi deputaţi în viitorul parlament ungar.

29--30 mai. Printre aceste propuneri

89. Drăuşeni, 30 mai 1848. Judele primar al satului Drăuşeni Markos Mihaly, către dregătoria scaunului Odorhei. Ii face cunoscut că zvonul despre atacarea satelor de pe Tîrnave de către 2.000 secui s-a dovedit neîntemeiat.
90. Păclişa, 30 mai 1848. Judele nobiliar Pogany Istvan către oficialitatea
\~omitatului Alba de Jos. O înştiinţează
că a întreprins o anchetă la Păclişa $n
u-rma căreia a constatat că preotul din această localitate a îndemnat en:oria5ii
să se înarmeze şi să nu dea ascultare dispoziţiei de introducere a statariului.
91. Cluj, 30 mai 1848. Baronul Wesselenyi Mikl6s către amicul său Deak
Ferenc, ministru în guvernul ungar. Îi scrie despre: atmosfera prounionistă ce a
domnit în dieta stărilor privilegiate ale maghiarilor şi secuilor cu prilejul votării proiectului de lege referitor la uniune; controversa ivită în
sînul dietei
asupra modalităţii trimiterii deputaţilor Transilvaniei în Parlamentul Ungariei.
92. Nadeş, 30 mai 1848. Intendentul Gazda J6zsef către stăpînul său baronul Apor Karoly. îl înştiinţează despre: atitudinea antinobiliară ·a iobagilor şi
vefuzul lor de a mai presta robotele; teama de maghiari, care domneşte în sat.e~.e
româneşti şi săseşti, concretizată în fuga în păduri la auzul oricărui zvon air:eninţător.

93.' Sibiu, înainte de 31 mai 1848. Răspunsul Comitetului naţional de la Sibiu la proclamaţia românilor din Ungaria apărută în "Pesti Hirlap". Proclamatia
se poate considera ca emanînd de la o persoană sau alta şi nu de la reprezentanţii
tuturor românilor bănăţeni, bihoreni, sătmăreni şi maramureşeni, deoarece ei nu
s-au întrunit într-un congres pentru a se proclama naţiune de-sine-stătătoare. ln
schimb cei din Transilvania au făcut acest lucru la Blaj în 15 mai. Prin uniunea cu Ungaria, Transilvania şi-ar pierde libertatea de stat neatîrnat supus numai
împăratului. Intr-un Ardeal liber, românii vor avea posibilitatea să-şi păstreze
naţionalitatea şi limba naţională. fn consecinţă nu românii din Transilvania ar
trebui să se integreze în Ungaria, ci cei de acolo să vină şi să formeze cu fraţii
lor transilvăneni o singură (naţiune.
94. Cluj, 31 mai 1848. Guvernatorul Teleki către stările privilegiate din scaunul Odorhei. Le aduce la cunoştinţă că nu poate aproba hotărîrea pe care au luat~o
în şedinţele din 2. şi 3 mai de a cere dietei să interzică atît scoaterea veniturilor·
fiscale din Transilvania, cit şi trimiterea impozitelor strînse din scaunul Odorhei
la casieria de stat din Sibiu. De astfel chiar dacă dieta ar aproba astfel de propuneri, ele n-ar avea valabilitate decît după ce ar fi sancţionate de monarh.
95. Cluj, 31 mai 1848. Guvernul Transilvaniei către: a) directorul Procuraturii publice; b) comitele suprem al comitatului Cluj; c) scaunul Mureş; d) Capitlul din Blaj. Le face cunoscut că avocatul Florian Micaş din Cluj a fost aresta::,.
deoarece împreună cu Ioan Buteanu, AL Pop (Papiu-Ilarian) şi Ioan Suciu din
Cluj s-au făcut "vinovaţi" de a-i "instiga" pe români contra stăpînitorilor m<1~
ghiari pe care i-au etichetat drept asupritori.
96. Cluj, 31 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către comitele suprem al comitatului Alba de Sus. il vesteşte că: este scutit de a se prezenta la Dieta de la
Cluj; i se acordă împuternicirile cerute pentru a preveni o răscoală pe valea
Buiei; s-au făcut demersuri pentru a i se pune la dispoziţie forţa militară solicitată.
•
97. Cluj, 31 mai 1848. Guvernatorul Teleki către comitetul pentru păstrarea
ordinii constituite din comitatul Hunedoara. li înştiinţează că nu i se poate satisface cererea de a i se pune la dispoziţie patru companii de grăniceri secui de
către Comandamentul suprem 'al armatei, deoarece la Deva este cantonată deja
o companie a regimentului Bianchi.
98. Cluj, 31 mai 184~. Guvernatorul Teleki către comitele suprem al comitatului Turda. Ii răspunde că a primit informaţia liniştitoare din care rezultă că
la Lupşa şi imprejurimi nu există pericolul unei răscoale; de asemenea că s-a
dovedit neîntemeiat zvonul despre confecţionarea de lănci. şi de alte arme ţără~
neşti.

99. Cluj, 31 mai 1848. Guvernatorul. Teleki către comitele suprem al comitatului .· Tu:rda. întrucît din actele ţnaintgte rezultă ·că la Dileu Vechi şi împreju;..

,xxn

Timi poporul agitat s-a
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liniştit, consideră justificată menţinerea
pînă încetează

acolo

tendinţele

armatei în plasa
de nesupunere.

100. Cluj, 31 mai_ 18L18. Guvernatorul Teleki către comitele suprem al comitatului Alba de Jos. Il anunţă că a primit informaţia comitetului pentru păs
trarea ordinii din comitat despre aducerea la ascultare a iobagilor din Turdaş.
Hopîrta, Spălnaca, Soroştln şi Hoghilag.
101. Pesta, 31 mai 1848. Primul ministru al Ungariei, Batthyany Lajos,
Wesselenyi Mikl6s. La întrebarea privind participarea reprezentanţilor din
Parţ.ium la parlamentul de la Pesta. îi răspunde că ei trebuiau aleşi potriwit
Jegii.
către

102. Pesta, 31 mai 1848. Ministerul de Interne de la Pesta către congrecomitatului Maramureş. Ii cere să soluţioneze petiţia Consiliului oraşului
Sighetul Marmaţiei de a se lua măsuri pentru a se realiza contopirea instituţiilor
·nobiliare, existente înainte de 1848, cu cele ale burgheziei.
gaţia

103. Budapesta, 31 mai 1848. Ministrul de
interne al Ungariei Szemere
Bertalan, către vicecomitele comitatului Timiş, Vukovics Sebo. îl sfătuieşte să-I
menajeze pe comitele Csernovics Peter şi să împartă puterea cu el, deoarece,
<ieşJ nu s-a dovedit prea folositor, putea să facă în viitor mult rău. La fel îl
:sfătuieşte să se comporte cu tact faţă de Eftimie Murgu care a redactat manifeste către românii bănăţeni convenabile guvernului ungar.
104. Budapesta, 31 mai 1848. Ministrul de interne din guvernul de la Pesta,
Szemere Bertalan, către Wesselenyi Mikl6s, comitele suprem al comitatului Solnocul de Mijloc. Îl informează că a intervenit la Ministerul de Război, pentru a i
se pune la dispoziţie unităţi militare.
105. Cluj, 31 mai 1848. · Imputernicitul guvernului de la Pesta, baronul Perenyl Zsigmond, către ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Îi retatează despre: propunerile privind alegerea deputaţilor pentru viitorul Parlament
.al Ungariei, fie pe baza unui cens de 5 florini, fie prin vot indirect; concentrarea pe malul răsăritean al Prutului a unei armate ţariste de 30.000 oameni şi
pericolul intervenţiei ei în principatele de la Dunărea de Jos; inexistenţa unor
dovezi ale influenţei ce s-ar exercita din cele două principate asupra agitatorilor
antiunionişti din Transilvania; discuţiile cu Paul Dunca şi G. Bariţiu care i-au dat
"asigurări că românii transilvăneni nu au sentimente panslaviste.
106. Sfbiu, 31' mai 1848. Feedmareşalul Pfersmann, adjunctul comandantului
suprem, către guvernatorul Teleki. li face cunoscut că va trimite o companie a
primului regiment de grăniceri secui în comitatul Tîrnava.

107. Sibiu, 31 mai 1848. Universitatea săsească decide că nu poate aproba
cererea arendasului mosiilor lui Karl von Bruckenthal din Făgăraş şi Porumbac
de a se lua m"ăsuri contra iobagilor care refuză să mai presteze robotele: o hotărîre în această cauză se va putea adopta numai dup~ ce se va afla decizia Dieiei de la Cluj în problema relaţiilor urbaniale.
108. Sibiu, 31 mai 1848. Episcopul ortodox Şaguna către guvernatorul Te1eki. Ii aduce la cunoştinţă că la 1 iunie va pleca la monarh cu scopul de a-i
:mulţumi pentru confirmarea sa ca episcop.
109. Lugoj, 31 mai 1848. Proces-verbal luat în şedinţa comitetului perma'nent pentru păstrarea ordinii constituite din comitatul Caraş. Se consemnează că
.s-a luat la cunoştinţă ordinul ministrului de interne de la Pesta, Szemere Berta.,_ăn, prin care se vesteşte că alături de comitele suprem Csernovicş; Peter, se
:numeşte cu prerogative egale în calitate de vicecomite Vukovics Sebo.
·către
nărul

110. Cluj, 31 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Cluj, Matskasi Pal,
guvernatorul Teleki. Ii înaintează raportul comisiei care l-a anchetat pe tîVasile Fodor.

111. Cluj, 31 mai 1848. Proces-verbal întocmit la Cluj în 30 mai de comisia
anchetatoare care l-a interogat pe tînărul practicant la Tezaurariat, Vasile Fodor,
fiul preotului Ioan Fodor din Bistra. Din procesul verbal reiese că Vasile Fodor
,a fost arestat pentru că a vorbit în faţa oamenilor despre: vechimea şi originea
românilor care le dă dreptul de a fi stăpîni pe pămîntul ce-l locuiesc; desfiinţarea
.a)a-ziselor drepturi regaliene ale morăritului .şi cîrciumăritului; necesitatea de a
,nu se accepta uniunea cu Ungaria.
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112 .. Tîrgu S~cuiesc, 31 mai .1848. J.ude~e :Primar Kovăcs_ Daniel şi prim-notarul Szab6 Daniel din Tirgu Secuiesc· către guvernatorul Teleki.. 11. roagă să . intervină la Comandamentul suprem al armatei în problema voluntarilor.
113. Sfîntu Gheorghe, 31 mai .1848. Judele regesc suprem din Trei scaune
către: Judele crăiese al scaunului filial Sepsi; b) comandanţii unităţilor de gră
niceri secui din Sfîntu Gheorghe. Celui dintîi îi ordonă să se deplaseze în localitatea Reci şi împreună cu delegatul numit de comandanţii militari să ancheteze
cine i-a instigat pe· urbalialişti să nu se mai supună proprietarilor de moşii şi
să nu mai presteze slujbe iobăgeşti. Comandanţilor le cere să numească militarii
anchetatori.
114. Cluj, 31 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Turda, Thoroczkai
Mikl6s, către Guberniul Transilvaniei. Ii înaintează raportul întocmit de comisarul
pentru ·păstrarea ordinii.
115~ Dalnic, 31 mai 1848. Vicejudele regesc al scaunului filial Kezdi, Lazăr
David, către judele crăiese suprem din Trei scaune Petrichevi Horvath Albert.
li raportează despre o adunare populară care a avut loc în ziua precedentă la
Cernatu de Jos cu participarea locuitorilor din satele învecinate.
116. Sibiu, 31 mai 1;S48. Universitatea săsească din Sibiu către Magistratul
sau Consiliul oraşului Braşov. în numele Universităţii, comitele saşilor Franz
Salmen şi notarul Friedrich Arz îi reproşează Magistratului din Braşov că a
făcut o 'notă discordantă faţă de celelalte scaune şi districte în problema participării la lucrările Dietei de la Cluj şi îndeosebi în aceea a atitudinii faţă de
uniune.
117. Cojocna, 31 mai 1848. Consiliul localităţii Cojocna către guvernatorul
Teleki. li face cunoscut că la Cojocna s-a constituit o gardă cetăţenească şi-1 roagă
să intervină la Comandamentul militar din Cluj pentru a i se repartiza 300 de·
puşti şi pentru a i se trimite un soldat care s-o instruiască.
118. Siculeni, 31 mai 1848. Vi(:!ejudele regesc Szekely Zsigmond către judele
crăiese suprem al scaunului Ciuc, Balasi J6zsef. li aduce la cunoştinţă că problema uniunii a determinat exacerbarea acţiunilor revoluţionare antinobiliare ale
poporului la Lăzăreşti, Tuşnad, Vrabie şi Curcani.
119. Siculeni, 31 mai 1848. Vicejudele regesc al scaunului· Ciuc, Szekely Zsig- .
mond, către reprezentanţii adunării populare din Ciucul inferior care a avut loc
la Cetăuţia. Le propune să se amine cu două-trei zile întrunirea adunării generale
pe întreg scaunul Ciuc.
120. Cluj, 31 mai 1848. Samuil· Poruţiu, membru al delegaţiei aleasă la
Adunarea naţională de la Blaj pentru a prezenta Dietei de la Cluj programul
revoluţionar în 16 puncte sub forma unei petiţii, către S. Bărnuţiu, vicepreşe
dinte al Comitetului naţional permanent de la Sibiu. îi relatează despre: atmosfera
protmionistă observată printre maghiarii din Cluj; incercarea episcopului Lemeni,
sprijinit de Dumitru Moga, de a aduce unele modificări petiţiei; deschiderea dietei de către Puchner, în calitatea lui de comisar imperial; proclamarea uniunii la
propunerea ·baronului WesselEmyi Mikl6s; acceptarea ei de către deputaţii saşi şi
de către episcopul Lemeni.
"
121. Cluj, 31 mai 1848. Tinerele calfe din breslele clujene către preşedintele
dietei. îi înaintează o petiţie prin care roagă dieta să acorde libertăţi depline tuturor.
celor ce voiau să practice o meserie.
122. Arad, 31 mai 1848. Trei locuitori din Vărşand, întemniţaţi în inchisoarea comitatului Arad pentru că au participat la răscoala din 23 aprilie contra
autorităţilor, către judecătoria comitatensă. Cer să fie eliberaţi temporar pe cauţiune penţru a putea efectua muncile agricole de primăvară în gospodăriile lor.
123~ Cluj, sfîrşitul lunii mai 1848. Deputaţii scaunului Orăştie, Leszai Antal
şi Molnar Karoly, către dietă. înaintează pentru soluţionare petiţia în 25 de
puncte, adoptată la adunarea generală a scaunului Orăştie pe baza programului
redactat cu ocazia "consfătuirii" românilor care a avut loc la Blaj in 15--17 mai.
124. Buda, sfirşitul lu.nii mai 1848. Apelul lui Eftimie Murgu adresat românilor bănăţeni. Invocînd legile adoptate de dieta de la Bratislava, prin care au
~evenit proprietari deplini pe sesiile lor, au fost eliberaţi de obligaţiile iobăgeşti
Şl au primit dreptul de a-şi alege reprezentanţii în parlamentul de la Pesta, îi
indeamnă să se Inscrie ln gărzile cetăţeneşti.
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... 125. Boarta, 30 mat -

1 iunie t848. Proces _verbal întocmit

de

Szarka: Janos·

~i Mihaly Karoly, comisari pentru apărarea ordinii constituite, cu prilejbl anchetărij acţiunilor. antinot>iliare ale iobagilor din Boarta. Din cele .spuse ~-~e maj:oritatea
celor interogaţi reiese că în 25 mai, pe baz~- hotărîrii intregului sat, i-au in- .

tcrzis judelui domenial al
pi'idure.

nemeşului

SzaMnczi samuel

să

ma~.·

taie- lemne ·din

126. Cluj, 1 iunie 1848. Guvernatorul Transilvaniei, Teleki J6zsef, către arhipalatinul Ungariei. Ii aduce la cunoştinţă informaţia potrivit căreia
ar- urma· să. treacă in curi11;d din Moldova în Transilvania un spion -ţarist deghizat
în .-comerciant, cu misiunea d.e ;:t ,merge în Banat pentru a~i determina pe slav-ţi de
.acolo să-şi dovedească ataşamentul· cu armele în. miini faţă de Rusia,
127. Viena, 1 iunie 1848, Şeful C;:tncelc;triei aulice a Transilvaniei de la
Vieha, baronul Apor Lazăr, către guvernatorul Teleki. :'11 anunţă că a primit adresa
-cu ·informaţia despre cei trei erriisa:ri trimiŞi de guvernul ·urigar· la grănicerii
~ecui.
·
·
· ·
·
·
"duc~le Ştefan,

128, Cluj, _1 iunie 1848. Comitele _suprem _al comitatului Clui: __ Matskasi Pal
Vicenotarul ·Som1ya Mih<ily către guverriatoriJl Teleki. îţ raportează _ ca o comisie, însoţită de forţ~ militare, a reuşit să-i "pacifice" pe ·"răzViătiţîf'• ciin Sîmlboleri.i.
·
· ··
'
'
,. ".
.· · ·
·
·
şi'

129. Aiud, 1 iunie 1848. Comitele suprem al comitatului Alba de Jos, baTonul Banffy Mikl6s, către guvernatorulTelekL tl informează ·despre retişita acţittrHi pe care a intreprins-o. la Coşlariu.
130. Lugoj, 1 iunie, 1848. Prim-viceconiitele _ comitatului Caraş, Jak~bffy
Krist6f, către ministrul de interne al· Ungariei,· Szemer:e. Bertalan. !i .reaminteşt~
activitatea lui Eftimie Murgu de dinainte:. de .. la48, mai intîi la Bucureşti- şi .apoi
in :Banat.
131. Zală1t, 1 iunie. 1848. Judele pr-imar ·.din. .Zalău. Kiss. Kt1roly, ..către ministrul de interne al Ungariei. Szemere·. Bertalan. li raportează că la Zalău :_ se
menţine linişteâ; a avut :loc. alegerea dregătorilor. oraşu,Iui; a începu.J conşcrierea
în gărzile 'Cetăţeneşti..
· .. ··
·
·
132. Ocna Şugataq, 1 iunie 1848. Vicecomitele Gabriel Mihali către superiorul
c6mitele suprem al comitatului Maramureş. li~face.;cutlo$cut că: la Cluj, dieta
.a votat uniunea; revolta tăietor.ilor de .sare a -fost reprimată.;
său,

133. ·Dalnic, 1 iunie 1848.' Vicejudele regesc al scaunului Kezdi, L<izar David,
judele crăiese suprem din Trei· Scaune, ··Petrichevich Horvath Albert. Il
pune la. curent -cu "instigaţia:•. săvîrşită de ţăranul dependent Veres· Janos de a
nu se mai presta- robote.
către

1

134. Viena, l iunie 1848. Tezaurarul Mik6 Imre către soţia . sa.
·curent cu atmosfera creată la Viena ·de starea de spii-it revoluţionară .

o·

pune la

.135. Cluj, 1• iunie J848 .. Deputatul §îbiului la Dieta stărilor. privilegiate de
1a .C.luj, Joseph _Schneider, căt~e comitele saşilor Franz. Salmen. îi· înaintează proiectul legii uniunii trim.is la monarh în vederea sat;lCţl.onării, precurn ~i declaraţia
_prin care deputaţii sa5i ÎJlCearcă să-_şi' _just_ifice. v_otul proun~onist.
136. Nădălbeşti, 1 iunie 1848. Protopresbiterul Moise Ghergariu din Ineu
-.cafre episc'opul Gherasirh Ri:lţ ·şi Consistoriul episcopal din Arad. Le propune să-i
numească preoţi· în parohiile Berindea $i' · Minead pe învăţătorul Alexandru Beltechi şi respectiv IU:on Droriea, deoarece amindoi au avut o contribuţie importantă
la reîntoarcerea acestor localităţi şi a· altora de la greco-catolicism la ortodoxism.
137. Calvasăr, 1 iunie 1848. Nemeşii Torok Samuel,. Tamasi Istvan şi Szab6
Andras din Călvasăr către comisarUl' gubernial Pocsa Perene. U roagă să nu-i pe-.
-depsească pe iobagii din Călvasăr pentru. acţiunile lor,· deoarece au ajuns la înţelegere cu ei.
138. Oradea, 1 iunie 1'848; Informatorul Jablonczy către generalul Puchner:
să-i urmărească pe· boierii refugiaţi din Moldova în trecerea lor
dandestină prin Bistriţa şi Cluj. Totodată ii dă ca sigură ştirea despre dedan'?area revoluţi_ei românilor care ar urma să se prop~ge de la apus spre răsărit.

Ii- ·''recomandă

139. Oradea, 1 iunie 1848~ Informatorul Jablonc.zy
vicecomitele comitatului Bihor. îl avertizează că s-ar

către· comitele

suprem şi
unei

pregăti- -declanşarea
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revoluţii
răsculat

a rom&ni.Ior; ea ar avea sprijinul aderenţilor. ~in .Moldova, care s-car ii
dej<,l, şi ar urmări hnpărţirea pămînturilor nobiliare. .
140. Viena~ 2 iunie 1848. Expunerea ministrului de război al Austriei, Manhern, care însoţeşte· proiectul de lege privind îngrădirea pedepselor· corporale 5n
armată, înai.ntat. spre sancţionare împăratului.
141. Pesta, 2 iunie 1848. Ministrul de interne de la Pesta, Szemere Bertalan,.
către imputernicitlil guvernului Ungariei în Transilvania, baronul Perenyi Zsigmond.
înformează despre: manifestaţii la Buda ~i Pesta prilejuite de Yotarea
uniunii de către. Dieta. stărilor de la Cluj; hotărîrea guvernului ca primul ministru Batthyimy să:-i~ însoţească pe cei doi delegaţi trimişi de dietă cu proiectul
legii uniunii la îll1părat··pentru a o sancţiona cît mai grabnic.

n

142. Sibiu,. 2. iunie 1848. Feldmareşalul Pfersmann, loctiitorul comandantului
suprem, către guvernatorul .T~Jeki. Se declară de acord cu renunţarea la anche·,area nesupunerii grănicerilor secui de la Ozun, deoarece în împrejurările date ea
ar putea proyoca o răsco~.lă a populaţiei secuieşt'i c~. urmări imprevizibile.
143. Orăştie, 2 iunie ·1848. Episcopul ortodox Şaguna către .guvernatqrul Teleki. !1 anunţă că a fost informat despre alegerea sa de către Dieta de la Cluj
printre membrii comisiei· regnicolare care va trata cu guvernul ungar problema
uniunii.
144. Sibiu, 2 iuni~ 1848. Universitatea săsească din Sibiu către ·~Jelegaţia tri~
misă la Viena .. lidă noi )nsţrucţiuni>pentru a acţiona pe lîngă autorităţ.ile competente de la Viena şi la· ·curtea imperială, în aşa fel încît să se tergiverseze sanctionarea legii uniunii de către monarh; membrii delegaţiei să argumenteze că votul
dat de deputaţii saşi la dietă in favoarea uniunii sub presiuni 7i am2ninV\ri nu
reprezintil v,_}inţa majorităţii populaţiei săseşti.

145. Cluj, 2 iui-1.ie 1848. Comitele suprem al comitatului Solnocu1 de Mijlor,?,
baronul Wesselenyi. Miklos, către suborqonatul său vicecomitele Balint Elek. li
răspunde ]a adresele pe care i le-a trimrs şi-1 îndenmn;:1 sa continue acţiunile ce
vizau orgaHizarea grabnică a gărzilor civile şi îna1:marea lor cu lănct; dintre cei
ce au devenit cetăţeni noi ca urmare a desfiinţării iobăgiei, acei care erau remâni
nu trebuie forţaţi să se inscrie in gărzile civile.
146. Cluj, 2 iunie 1848. Comitele suprem al comittottului Solnocul de Mijloc,
· baronul Wesselenyi Mikl6s, către judele primar al oraşului Zalău, Kiss Kăroly. Ii
CPre să se gîndească la persoana cea mai potrivită pentru a reprezenta ora~ul ZuUm în viito,·ul parlament de la Pest;l.
147. Sibiu, 2 iunie 1fl48. Secretarul Tezaurariatului de la Sibiu, Gyergyei Sitmuel. către guvernatorul Teleki. 1I reclamă pe redactorul ziarului "Siebenburger
Bote", Joseph Benigni, că l-a ap~trofat în public şi, pentru .activitatea lui de cf"nzar oficial, l-a jignit cu epitetele de ultram<lghiar, fanatic etc.
148. Metiş, 2 iunie 1848. Oficialitatea comitatului Alba de Sus dHre, judele
nobiliar Szabosziai Laios. Ii face cunoscut că i-a primit rel<:1tarca din care rezultă
că preotul din Zlagna -i-a pus pe enoriaşii săi să jure poţrivit t~xtului jurămî':tu.~u~
de la Bla:i; totodată i-a îndemnat să nu mai presteze stăpîmlor lor munci mei
pe bani, nici în parte, pentru a-i determina să plece din sat.
149. Coşeni, 2 iunie 7848. Vicejudele regesc al scaunului filial Sepsi, No.gy
Andras, către superiorul său judele crăiese suprem din Trei Scaune, baronul Petrichevich Horvath Albert. li raportează eă · s-a conformat ordinului pe care i l-a
dat de a-l repune în sesia lui pe iobagul Simon Istvan din Sociova.
150. Dalnic, 2 iunie 1848. Vicejudele regesc al scaunului filial Kezdi, că.tre
judele crăiese suprem din Trei Scaune. li aduce la cunoştinţă raportul judelui nJhiliar din care reiese că la Turia au incetat robotele.
151. Deva, 2 iunie 1848. Prim-judele diriguitor al comitatului Huned;:>ara, :LuJ6zsef, către Guberniul Transilvaniei. Reînnoieşte cererea de a Ii se furniza
arme celor cinci companii ale gărzilor civile maghiare din Deva, Geoagiu, Hiir:.\u~
Haţeg şi împrejurimi.

kăcs

152. Teiuş, 2 iunie 1848. Comitele suprem al comitatu1ui Alba de Jos. baron~l
Banffy Mikl6s, către guvernatorul Teleki. li descrie incidentul sîngeros de la Mihalţ, soldat cu moartea mai multor ţ.ărani români ca urmare a încercării mihălţe-
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nUac de a li se opune celor
muna lor.

d.:>uă

companii

secuieşti

de

grăniceri să

intre 1n

Ct.•-

153. LugoJ, 2 iunie 1848. Procesul verbal al comisiei electorale comitatense
din comitatul Caraş. Se respinge memoriul minerilor şi al funcţionarilor mineri
de a li ~e recunoaşte dreptul de alegători.
154. Sighişoara, 2 iunie 1848: _Magistratul şi comunitatea oraşului şi scaunului Sighişoara către Universitatea şi comitele saşilor. Le. propune să convoace
o adunare generală a saşilor In Sighişoara sau Medias pentru a stabili mijloacele
si căile prin care să-şi promoveze interesele la viitorul parlament comun de la
:resta, după ce monarhul va sancţiona ·legea uniunii.
155. Valea Mare, 2 iunie 1848. Judele domenial Petru Aranioşi către judele
no.Oiliar Bisztray J6zsef din Bistra. Îl i.nformează că n-a putut să rezolve problema
seo?hestrării vitelor sătenilor, deoarece nu s-a prezentat la faţa locului judele prif:1ar comunal.

156. Aiud, 2 iunie 184:8.
la Aiud către prietenul
d.in comitatul Alba de Jos.
ŞJ..~e

Ofiţerul

său

Szabo din unităţile de grăniceri secui detaBenk3 Denes. Ii scrie despre acţiunile iobagilor
'

157. Alba Iulia, 2 iunie 1848. Avocatul Petre Dobra către Ioan Buteanu. Ii
il'lformeze despre: zvonurile ce circulau referitor la episcopul Şaguna, dacă
emu sau nu adevărat~; măsurile întreprinse de Comitetul: de la· Sibiu. pentru apă
ra:'ea interaselor naţionale în condiţiile 'in care Dieta de la Cluj a votat. legea uniunii· fără· să se amintească măcar de existenţa românilor din Transilvania.
·
ce::-·~ să-1

158. Cluj, 3 iunie 1848. Guberniul transilvănean. către: a) împăratul Ferdin<:md: b) Tezaurariat; c) episcopul Şaguna şi Consistoriul ortodox; d) j.lltfele primar
a! .Sibiului. Monarhului îl denunţă pe episcopul Şaguna pentrti atitudinea adoptată
dupii Adunarea de la Blaj. Tezaurariatului îi cere să, nu mai permită funcţionari
lor s{ti Petru Man ~i Paul Dunca să particip~· la şed\.nţele... ·Comitetu_lui de la Sibiu; episc~)putui Şaguna, iar în lipsa acestuia Consistoriului, 1~. pretinde să anunţe
Comitetului interdicţia. gubernială de a-şi mai continua activ~tatea; jud~lui primar
at Sibiului îi ordonă să ia măsur,i pentru. a împjedeca funcţionarea aceluia~i Co-

mitet.
159. Cluj, 3 i'Hnic 1848. GuViernatorul Teleki căt~e ,comitele suprem' al comiAlba de Jos, baronul B~nffy Mtkl6s. tlitinrormeazăl că a prirhit raportul
despre răzvrătirea iobagilor de la Mihalţ şi-i poruneeşte sa-i aducă la ascultare
·CU ajutorul unităţilor m-ilitare pe care
arel~ disp.oziţie.
t.at~JlU:i

le

160. c(uj, 3 iunie 1848. Guvernat~rul' Teleki către: a) vicecăpitanul districb) epis~opul Lemeni. Primului 'fi semnalează plecarea profesorului
.Ar-on Pumnul către Făgăra~ ~?i-i cere să-1 supravegheze şi să-1 aresteze, dacă v-a
h--:erca să asite spiritele: pe cel de al doilea îl avertizează să-şi controleze preoţii subo:donaţi de la Blaj-.
tu~ui

Făgăraş;

161. Cluj, 3 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către· comitele suprem al comi~
tatului Turda. Thoroczkai Mikl6s. îl anuntă că a studiat dosarul tînărului Vasile
Fo:lor din Distra, aflat în arest la Cluj. D~oarece arestatul nu reeunoaşte că ar fi
t{a.cut a,:)taţie, îi ordonă să întreprindă cercetări suplimentare la. Bistra.
162. Cluj, 3. iţmie 1848. Guvernatorul Teleki către prezidiu! Comandamentului suprem at armatei din Transilvania. Il în~tlinţează că, la solicitarea judelui
su;yrem din Trei Scaune de a-i da instrucţiuni în soluţionarea problemelor ridicate
c!.::- dezordinile semnalate pe teritoriul scaunului, l-a îndrumat să colaboreze cu co.:.
rn.:'Jlndanţil regimentelor de grăniceri secui pentru a restabili liniştea şi ordinea.
1G3. Clttj, 3 iunie 1848. 1mputernicitul guvernului ungar în Transilvania, baronul Perenyi Zsigmond, către ministrul de interne de la Pesta, Szemere Bertalan.
li raportează despre: noua lege electorală adoptată de Dieta de la Cluj care prevede un cens de 8 florini pentru nenobili - în loc de 5 florini cît a propus el --;
refuzul membrilor dietei de a fixa o jumătate de sesie ca în Ungaria pentru cei
Ci:' ar urma să facă parte din gărzile cetăţeneşti, pe motivul că în multe cazuri în
(~::!. se include şi pămîntul alodial; necesitatea de a împiedica formarea unui front
comun antiunionist româna-săsesc; disensiunile ce s-ar ivi între secui şi români
în scaunele secuie~te dacă s-ar aplica şi aici legea agrară; ciocnirea de la Mihalţ
dintre szrănicerii secui !;\i iobagii români răsculaţi, soldată cu morţi şi răniţi.
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164. Sibiu, 3 iunie 1848. Franz Salm.en, comitele suprem al "naţiunii" săsesi!
al Universitătii ~ă
prounionist dat- de
deputaţii saşi în Dieta de la Cluj, contrar instrucţiunilor primite. de la cei ce i-au
trimis.
·

către deputaţii saşi la Dieta de la Cluj. În numele său şi
- seşti pe care o conduce, îşi exprimă indignarea faţă de votul

165. Sibiu, 3 iunie 1848: Universitatea natională săsească de la Sibiu către
Magistratul sau Consiliul din Sightşoara. Îi solicită părerea în legătură cu necesitatea întreprinderii unei acţiuni pentru contracararea votului preunionist al deputaţilor saşi· la Dieta de la Cluj.
166. Sibiu, 3 iunie 1848. Aqunarea a peste 600 cetăţeni din Sibiu către Universitatea săsească. Adresează scaunelor şi districtelor săseşti invitatia de a se
ccmsfătui asupra următoarelor. chestiuni: comportarea deputa:ţîlor la dietă; luarea
urgentă a unor măsuri pentru prevenirea urmărilor defavorabile ale votului lorprouriionîst; necesitatea restabili:di încrederii şi refacerii solidarităţii naţionale a
intregii comunităţi săseşti.
167. Sibiu, -3 iunie 1848. Apelul comunităţii din Sibiu adresat populaţiei să
seşti. Cheamă· la o acţiune solidară pentru a contracara efectele negative ale vo~
tului prounionist dat de deputaţii saşi în şedinţa Dietei stărilor privilegiate de -la
Cluj din 30 mai.
168. Cluj, 3 iunie 1848. 'Deputaţii Elias Roth şi Ludwig Brennerberg către
M·agistratul sau Consiliul din Braşov. fi raporte·ază despre: proiectul de lege electorală adoptat de reprezentanţii stărilor maghiarilor şi secuilor şi despre respingerea protestului deputaţilor saşi îri această chestiune; punerea prin -surprindere
In discuţie a proiectului de lege cu privire la transformarea grănicerilor secui în
gardă naţională maghiară şi adoptarea lui făr_ă a li se 'da deputaţilor saşi posibilitatea de a .. şi expune opinia. - ·
··
169. Braşov, 3 iunie 1848. Membrii Magistratului .sau Consiliului din Bra-:se declară de acord cu concluzia comisiei pentru dietă referitoare la votul pro~
uriionist dat de deputaţii saşi în 30 mai şi decid să ceară: dizolvarea Universităţii
săseşti de la Sibiu care în noua conjunctură nu şi-ar maigăsi justificarea; plecar~a comiteHui naţiunii săseşti la Dieta de la Cluj.
170. Sibiu, 3 iunie 1848. Feldmareşalul Pfersmann, adjunctul comandantului
suprem al armatei, către guvernatorul Teleki. Ii răspunde la 9 adresă din 28 mai,.
informîndu-1 că este_ la. curent cu încercările ;,agitatorilor" de a răspîndi printresoldaţi . zvonuri "instigatoare".
·
·
171. Aiud, 3 iunie 1848. Comitele suprem al comitatultii Alba de Jos, baronul
Banffy Mikl6s, către. guvernatorul Ţeleki. Ii descrie împrejurările în care s-a produs in ziua precednetă incidentul de la MiQ.a1t...
·
·
172. Aiud, 3 iunie 18'48. ·Prim-judele nobiliar Bertedek J6zsef, membru al comitetului pentru păstrarea ordinii constituite din comitatul Alba de Jos, către
guvernatorul Teleki. ti avertizează asupra pericolului unei revolte generale ca urmare a reprimării sîngeroase a iobagilor din_ Mihalţ de către g-rănicerii secui.
173. Sjîntu Gheorghe, 3 iunie. 1848. Judele regesc suprem din Trei Scaune,_
Petrichevich Horvath Albert, către Guberniul de la Cluj. ti propune iniţierea unui
proces public împotriva răzvrătiţilor din Estelnic care au atacat familia. neme~ească Szacsvay, obligînd-o să le restituie fînaţul obştesc pe care li l-a răpit anterior.
şov

174. Sfîntu Gheqrghe, 3 iunie 1848. OfiCialitatea scăunală din. Trei Scaune
juqel.e regesc al scaunului fili.al Sepsi. Ii răspunde că a l1,1at act de reaşezarea iobagului: Simon Istvăl:l pe sesia lui.
_·
i
către

175. Sfîntu Gheorghe, 3 iunie 1848. Dregătoria _scăunală din Trei Scaune că
tre asesorii nobiliari Tompa Mikl6s şi Gyong;yosi Gabor: Le porunceşte să ancheteze
acţiUnile grănicerilor Şi iobagilor din Ozun care au vizat pămînturile obşteşti.
.
.
.
:.
.
.

'

· 176. Tîrgu Secuiesc, 3 iunie 1'848. Comandantul regimentului de. grăniceri in-fanterişti· secui;: Colonelul Dobay; către judele regesc suprem din Trei Scaune. li
anunţă că 1-a: împuternicit· pe.. sublocotenentul J~novics în· comisia mixtă ce. urmează să ancheteze disputele dintre nemeşi.

Mih_ăileni, 3 iunie 1848 .. Ancheta întreprinsă de judele nobili~r Komaromi Istvan ŞI asesorul Szarka Janos la Mihăileni.: Din depoziţiil~ mar.torilor. re-

l-77:.
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178. Groşi, 3 iunie 1848. Petru Aranioşi, jude domenial, către judele nobiliar de plasă. I se plînge că sătenii continuă să-şi ducă la păşunat vitele pe cîmpul interzis denumit Groşi. De aceea îi cere sprijin.
179. Cămăraşi, 3 iunie 1848. Zece iobagi din Sîmboleni se obligă în fata
protopopului Vasile Turc să devină garanţi ai preotului lor Simion Pop, arestat fiindică şi-a "instigat" enoriaşii să nu mai presteze robotă.
180. Dragu, 3 iunie 1848. Iobagii din Dragu către guvernatorul Teleki. Ii
o petiţie prin care se plîng că stăpînul lor, baronul Wesselenyi Ferenc,
le-a interzis să se mai aprovizioneze cu lemne uscate de foc ~i să-şi mai păşuneze
vitele în pădurea alodială, deşi au ajuns la înţelegere cu el şi au acceptat să reia
prestarea robotelor.

înaintează

181. Cluj, 3 iunie 7848. Referat gubernial pe marginea petiţiei comunitătii
contribuabililor din Adalin. Din petiţie rezultă că baronul Wesselenyi Ferenc le~a
mterzis ~i iobagilor din Adalin să se mai aprovizioneze cu lemne de foc şi să-şi
mai trimită vitele la păşunat în pădurea alodială, deşi, după ce au ajuns la înţe
legere cu el, i-au prestat punctual cîte o zi şi jumătate de robotă pe săptămînă.

182. Cluj, 3--4 iunie 1848. Samuel Poruţiu, membru al delegaţiei aleasă la
Adunarea de la Blaj pentru a prezenta dietei revendicările sub forma unei petiţii, către Comitetul naţional de la Sibiu. Îi relatează despre: atmosfera preunionistă printre maghiarii din Cluj; încercarea episcopului Lemeni de a face modificări în petiţia adoptată la Blaj; vizita făcută de membrii delegaţiei la generalul
Puchner în calitatea lui de comisar imperial, la guvernatorul Telekl şi la preşe
dintele dietei, baronul Kemeny Ferenc; deschiderea lucrărilor dietei în 29 mai de
catre Puchner printr-o cUVîntare în limba_ maghiară; încercarea deputatului Bohă
ţel de a determina dieta să ia în discuţie petiţia românilor care a fost pusă însă
la dosar pentru arhivă; votarea în 30 mai a uniunii de către deputaţii maghiarilor, secui lor şi saşilor, precum şi de episcopul Lemeni; adoptarea proiectului- de
lege electorală bazat pe un cens de 8 florini 0i pe votul indirect pentru foştii
iolJagi.
183. Braşov, 3-4 iunie 1848. Procesul verb(}l al şedinţelor Magistratului sau
Consiliului din Bra!)ov din 3 şi 4 iunie, întrunit pentru a dezbate şi elabora instrucţiunile cerute de deputaţii braşoveni referitoare la: proiectul de lege electorală aflat pe ordinea de zi a dietei; actele privind drepturile cetăţeneşti acordate
românilor de pe teritoriul crăiese. Consiliul decide în ziua de 3 iunie următoa
rele: în chestiunea legii electorale, deputaţii braşovehi vor acţiona solidar cu ceilalţi reprezentanţi ai saşilor pentru a impune modificări censului de avere;
.:~c.tele
pr~vind
drepturile acordate românilor din scaunele şi districtele să
seşti; li se vor trimite în original, cu condiţia restituirii lor. În şedinţa din 4 iunie se aprobă votul prounionist dat de deputaţii saşi la dietă în ziua de 30 maL
184. Innsbruck. 4 iunie 1848. Ioan Eran, membru al delegaţiei aleasă la Blaj
pentru a prezenta împăratului programul în 16 puncte sub forma unei petiţii,
către George Bariţiu. Ii scrie că în 27 mai a ajuns la Viena; aici a aflat că impăratul s-a refugiat la Innsbruck; de aceea împreună cu braşovenii Orghidan, Iuga~
Lacea, Sedireanu, Popazu, precum şi cu Măcelariu, Laurian şi Maiorescu, au pornit
spre Innsbruck; în 30 mai au predat petiţia la Cancelaria imperială, iar în 4 iunie
li s-a comunicat că a doua zi vor fi primiţi în audienţi la monarh.

185. Cluj, 4 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către judele regesc suprem din
Trei· Scaune, Petrichevich Horvath Albert. Îi recomandă să ia măsuri de prevenire a unor tulburări printre· grănicerii secui.
186. Cluj, 4 iunie 1848. Baronul Wesseh?nyi Mikl6s, deputat în Dieta de la
Cluj, către amicul său Deak Ferenc, ministrul finanţelor în guvernul de la Pesta.
Il informează despre atmosfera conservatoare ce domne:;;te printre deputaţii dietali; referitor la desfiinţarea iobăgiei, unii dintre deputaţi au încercat să impună
amînarea ei pînă în toamnă sau cel puţin cîteva săptămîni.
187. Abrud, 4 iunie 1848. Judele primar al oraşului Abrud, Laborfalvi Nagy
Karoly, şi secretarul său, Deesi Andras, către guvernatorul Teleki. li raportează
despre: agitaţia ce domne!)te printre românii din Abrud şi împrejurimi după Adunarea de la Blaj ~i mai ales după anunţarea votării uniunii de către dietă: contribuţ.ia preotului Simion Balint din Roşia Montană la întreţinerea acestei stări de
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snirit, dar si a tînărului Avram Iancu, care agită în împrejurimile Cîmpenilor,
p"recum ~i a' lui I. Buteanu, după cum reiese dintr-o s-::risoare trimisă de el abrudeanului Nicolae Boer.
188. Zlatna, 4 iunie 1848. Administratorul domeniului minier Zlatr>a, Nemegyei J'ions, către vicepreşedintele Tezaurariatului Transilvaniei, groful Beldi
Gyorzy. Il informeazti despre: starea de spirit agitată a iobagilor moţi din regiunea Cîmpenilor; ataşamentul lor faţă de tînărul avocat Avram Iancu, întrucît
el a promis C:ă li se vor restitui pădurile. Spre sfirşitul raportului său sugerează
Guberniului: să afle planul de acţiune al Comitetului de la Sibiu; si'l-i îndepăr
teze de pe domeniul fiscal pe Simion Balint şi Avram Iancu.
189. Ro.;:ia Mon'ană, 4 iun,:e 1848. Reprezentanţii comunităţii româneşti din
Ro'?ia Montană către Consiliul oraşului Abrud. Se plîng de atitudinea provocatoare
a conducătorilor comunităţii maghiare din Roşi a Montană ~l îndeosebi a ~efului
securităţii publice care i-a pus pe români să facă pază de noapte.
190. Sibiu, 4 iunie 1818. Com:tele saşilor Franz Salmen către Magis"ratul sau
Consiliul din Sighişoara. Îl informează c~1. datorită votului dat de deputaţi la
Dieta de la Cluj în favoarea uniunii, a propus scaunelor şi districtelor să împuternicească Universitatea rle la Sibiu să întrcprindă măsurile ne:esare în direcţia apărării intereselor naţionale ale sa-:;ilor.
191. Slbiu, 4 iunie 1848. Delegatul braşovean la Universitatea săsească de
la Sibiu, Johann Gr3ef, către lVIa:gistratul sau Consiliul din Br<'lsov. Cere să fie rechemat ·de la Sibiu, dcoarec;e s-a convins că depntaţii saşi la Dieta ele la Cluj au
acţionat împotriva intereselor . naţionale 3le sctşilor prin votul dat în favoarea
uniunii. Totodată exprimă opinia că românii şi saşii ar trebui să acţioneze strîns
uniţi contra uniunii.

192. Sighişoara. 4 iunie 1848. Magistratul sau Consiliul din Sighi~oara către
UniversitateA. naţională săsească din Sibiu. Îi propune conv0carea unei adunări a
scaunelor si districte1or si'isesti în vederea discutării situatiei nou create în urma
vo~ului pr~unionist dat de deputaţii lor la Dieta de la Ciuf.
Sighişoara pune la di<>pozitia
d::.tte deputaţllor sighişoreni. pentru a-i set·vi .
.la redactarea memoriului ce urma să fie înaintat împăratului de la Viena.

193.

Sighişoara,

Universităţii

săseşti

4 .Ztmie 1848. Magistratul din

instrucţiunile

194. Dcj, 4 iunie 7848. Judele suprem diri'!uitor al comitatului Solnocul In-.
te.rior. Mosa J6zsef, către guvernatorul Telekl. !l confirmă primirea <Flresei prin
car·e i se cere s-o repună în sesie pe soţia lui Mucea Ţilicui, de pe care "' fost ~iun
gată pe nedrept.

195. S_iîntu GheorghP, 4 ittnie 1848. Comandantul regimentului ele husari secui, colonelul Sombori, către oficialitatea din Trei Scaune. O înştiinţea.ză despre
p!bgerea grănicerilor şi a unor iobagi din Ozun.
• t •
·
196. s:·întu Gheorghe, 4 iunie 1848. DrePătoria sc:ăunală din Trei Sc:,urv~
d\tre comandantii celor două regimente de grănlceri secui. Le aduce la <;U!'lO::;tin'ă
că cererea cuprin~ă în petiţia grănicerulni Ist-ok Mihaly şi a tovarăşilor· "h.ii de a
~e ancheta situ;1ţia părţii de hotar a localităţii Ozun, nu poate fi îndeplinită.· ·
197. Aind, 4 iun:e 1848. Administratorul Ferentzi Janos d\tre

stăpînul

s::u.

Îi descrie mai în1li pe scurt acţiunea de reprimare a iobagibr de 1"!, Coşlariu ~i

al)Oi pe larg incidentul sîngeros de la Mihalţ.

·

198. Becicherecu Mare. 4 i.unie 1848. Of;cialitatea comitatu1ui Timiş către
judel.e nobiliar Velinor Stephanovic. Ti recomandă ·să-şi intensifice eforturile în
ve!.le:·ea asigurării ordinii şi liniştii publice
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1
Cluj, 26 mai 1848

Ezen nagymelt6sagu kircilyi fokormanynak foly6 h6 23r6l 6707.
Urb. 212. szam alatt hozz;-inî intezett megtalasara, melyben a koznep
kozt leheto rendetlensegek elharap6zasa megg<itl~lsaert, 1neg tobb hatar
szelbeJi katonaS{lg kihozatala irant altalon1 teendo intezkedesek iranti
kivanat<:it nyilatkoztattya ki, ezennel vissza irni kiv<:1ntam: In1szerent hazcti
f6 hadi vezer 6 nagymelt6saga Kolozsvarra megerkezven, ez irant vele
sz6val ertekezendek.
Kolozsvart, majus 26kan 1848.
Grof Teleki J6z.sef
Către·

preaînaltul Guberniu

crăiescJ

Preaînaltul Guberniu crăiese mi-a înaintat adresa nr. 6707/212 din
2-3 ale lunii curente, prin care exprimă dorinţa de a se lua m.t1suri eu
privire la deplasarea unei forţe armate mai mari din zonele de graniţ{t
pentru a împiedica răspîndirea dezordinii în mijlocul poporului de rind~
doresc să-·l informez că voi discuta această problemă cu excelenta sa
comandantul militar suprem al ţării, cînd va sosi la Cluj.
Cluj, 26 mai 1848.

Conte Teleki J 6zsef
Concept. Arh. St Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1 299/1848. Foto:
12 886-12 887. Original. Arh_ St. Budapesta_ Fond. G.P., nr. 7 063/1848.
Fo:o: 12 596.
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Cluj, 26 mai 1848
a) Gorog nent egyesillt pii.spăk Saguna Andrcisnalc
b) A tartomanyi F6biztossagnak
a) Fotisztelendosegednek
b) Gorog nem egyeslilt pllspok Saguna Andrasnak
t

a, b) idei Piinkosd -h6 24r6l ide folterjesztett. azon kerelme kovetkezteben, melyben addig is,· mig legfelsobb helyr61 fizetese irant rendeles tetetnek, pi:ispokke ·lett kineveztetese napjat61 kezdve jarand6 rendes fizeteset megrendeltetni keri, e kiralyi fokormany legfelsobb j6vâhagyas remenye alatt meghatarozta, hogy addig is, mig e targyban legfelsobb rendelet erkeznek
a) f6tisztelend6segedNek
b) nevezett piispoknek
a, b) evenkenti 4 000 azaz negy ezer pengd forint fizetese, kineveztetese napjat61, azaz: foly6 ev bojtel6 hava 5t61 kezdve adattassek ki,
azon feltetel alatt, hogyha 6felsege ebeli legalazatosabb keresenek helyt
nem adnf melt6ztatnek, azon esetben a kineveztetes napjat6l a beigtatas
napjaig a piispoki helyettesi fizetesen felyiil kivett penzoszveg piispoki
fizeteseb61 12 h6napok alatt levonattassek.
a) Mi is fotisztelendosegednek sziikseges tudas vegett, oly hozza
adassal iratik ·meg, miszerent mai napon fizetesenek fen:n irt n16doni- ki.;..
fizetese irant a tartomanyi F6biztossaghoz a sziikseges rendeles megtetetett.
· b) Mely hatarozata e kirâlyi :r6kormaţJ.ynak azon .meghagyassal
iratik meg a tartomanyi F.Obiztossagnak, hogy a piispoki szorgalmazott
fizetesnek a gorog nem egyesiilt papber alapb61 a fenn itt m6doni kifi.zeteset rendelje eP.
Kolm~:svart, Piinkosd h6 26·an 1848.
a) Episcopului ortodox Andrei Şaguna
b) Comisariatului regional suprem~ ..
....
a) Ca urmare a cererii reverendissimei voastre
b) Ca urmare a cererii episcopului ortodox Andrei Şaguna,
a, b) înaintată în ziua de 24 ale lunii rusaliilor, prin care se solicită
acordarea salariului cuvenit din ziua numirii ca episcop,· înainte<de a dispune forul cel mai înalt, în speranţa aprobării superioare şi a sosirii ordinului [de plată], Guberniul regal a hotărît următoarele în această
'·

privinţă:

a) reverendissimei tale,
b) numitului episcop,
a, b) i ·se va achita salariul anual de 4 000, adică patru mii de iforinţi, începînd cu ziua numirii, adică din 5 luna premergătoare poS.tului; dacă maiestatea sa nu ar binevoi însă să aprobe cererea d-vpastră
. umilă, În acel caz suma primită peste salariul de locţiitor de episcop de
fa data numirii şi pînă la zi o veţi restitui din remuneraţia episcopală
pe 12 luni;
.. a) oeea' c.e se aduce la cunoştinţa reverendissimei tale, adăugînd că
s:..au făcut demersurile necesare la Comisariatul suprem regional pentru
a vi se acorda salariul în modul specificat mai sus;
b) hotărîrea Guberniului regal se trimite Comisariatului suprem
regional cu ordinul,. de a dispune achitarea salariului episcopal solicitat
din fondul de salarii al preoţilor ortodocşi în modul specificat mai sus 1;
Cluj, la 26 luna Rusaliilor 1848
.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 6 797/1848. Foto: 1938~1941.
1 Impăratul
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este înştiinţat despre măsurile luate sub acelaşi număr.

3
C1uj~ 26 mai 1848

Nemes Als6 Fejer -megye tfoispanyanak_
A Melt6sagod kormanya alatti nemes megyeben letezo alland6 bizotmanynak foly6 h6 25rol 76. szam alatt ~olt ~es nagyenyedi lakos Rad
Vonu _ellen kozcsend haboritas es lazasztas vetkeert. inditott keresetben
a rogton torvenysz-ek altal ki mondott iteletet fel terjesztO tud6sitasara,1
W.gy melt6sagodnak ugyan azon napr6l 285 elnoki szam alatt kolt -azon
tud6sitasa 2 folytan, melynel fogva, noha emlitett alperes rab a Pogton
itelO bir6sag ala vonhat6nak nem tekintetett, • megis vetkes bujtogatasai
es elfogott bunosok ki szabaditasânak meg ~serthetese tekintetebol 6t
ideiglenesen is, mig rendes torveny · uttyan el iteltethetnek, a szamosujvari foghazba atszallitatni- keri, ez€mnel vissza imi kivant'am;~ noha
cit la tom magam is mikent e_zen nemes _megye foghaza az iiy vetkes buj-.
togat6knak a jelen korulmenyek kozt eleg biztos orhelyiil nem szolgalhat,
mindazonaltal a szamos-L1jvari var csak oly intezetnek tekint<:~thetik.~
melyben a vegkep elitelt rabok tanalhatnak helyt, ~ igy jovendore nezye
semm~ ilyet~ri szamos:Ujvari var ba kert atszallitasoknak torvenyes _ eliteltetesok elOtt helyet nem adhatok, s. e reszben .azon e1jaras lett volna
kovetendo, miszerint az illeto rabnak a fennemlitett fenyitO intezetbe kert·
ăt -s.zallitasa elOtt hozzam eloleges utasitasi jelentes lett volna intezendo;
a jelen esetre azonban csakis a mostani koriilmenyek tekintetebol, irt
rabnak Szampsujvarra leendo at -szallitasara nezve az illeto .varnagyhoz
az intezkedeseket meg tettem.
·
Szamosujvari V arnagy Racz Peter urnak:
Nagyenyedi veszedelmes bujtogat6 Rad Vo:hu ·· alperes 'rab ellen
kozcsend habotitas es lazzasztas vetkeert, nemes Als6 Fej-er megye rogton torvenyszeke elOtt inditott keresetben, foly6 h6 25en hozott iteletet,
oly utasitassal kuldom at Urasagodnak: hogy noha afennebbi rab vetkes
tennyeiert, a rendes torveny utyan iteltetett meg perlef}dor1ek; . mindazonaltal neki a mostani koriilmenyek k:;ozt nem:es Als6 Fejer -megye
foghaza biztos orizet helyet nem nyujthatvan, Urasagod ot ideiglenesen
az igazgatasa alatti varba be veven, elhelyezeserol oly m6ddal gondoskodjek: .miszerint neki bujtogatasra semmi all~alom ne ad~ssek.
KolosvAr, maius 26. 1848.
Comitelui suprem al nobilului comitat Alba de Jos·.
Vă răspund

prin prezenta l;;t r·aportul nr. 76 dil). 25 a. lunii, cy~.
înaintat de comisia perman.entă a comitatului de sub jurisdicţia
măriei voastre, prin care ni se aduce la cunoştinţă sentinţa pronunţată
de către tribunalul statarial 'în procesul intenti:l.t împotriva lui Vonu.
Radu din Aiud, acuzat de tulbure1rea liniştii public~ şi de răzvrătire 1 ;
de asemenea la informarea prezidenţială nr. 285 din .aceeaşi zF, prin
care cereţi trqnsferarea provizorie a vinovatului-. la închisoarea din
Gherla, pînă la condamnarea lui pe cale judiciară obişnuită; aceasta da ...
torită faptului că deţinutul nu poate fi adus în .faţa judecăţii statariale.,,
cu. toate că este vinovat ele instigare şi de încercare de eliberare a in..culpaţilor arestaţi. Înţeleg că închisoarea comitatului 11u poate servi., în
rent~,
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conjunctura actuqlă, ca loc de pază sigură pentru asemenea instigatari vinovati. Totusi cetatea din Gherla este considerată o institutie în
care sînt găzduiţi 'numai deţinuţii condamnaţi definitiv. Ca atar~, pe
viitor nu voi putea aproba o asemenea cerere de transferare la cetatea
din Gherla, înainte de judecarea legală. Procedeul indicat ar fi fost să mi
se adreseze un raport prealabil !Înainte de transferarea solicitată a detinutului la închisoarea amintită. Tinînd cont de' circumstantele actuale
pentru cazul de faţă am trimis o~din comandantului cetăţii' respective
cu privire la transportarea deţinutului la Gherla.
Domnului Racz Peter, comandantul

cetăţii

din Gherla

Vă

trimit sentinţa pronunţată în ziua de 25 a lunii curente de
tribunalul statarial din comitatul Alba de Jos, în. procesul intentat împotriva insţigatorului periculos Vonu Radu, învinuit de tulburarea liniştii publice şi de răzvrătire. Totodată vă dau următoarea dispoziţie: deşi numitul deţinut, considerat vinovat pentru faptele sale, va
fi judecat pe cale judiciară obişnuită, totuşi, închisoarea din comitatul,
Alba de Jos nu-i asigură, în circumstanţele actuale, un loc de pază si-.
gur; ca urn1are, îl veţi primi - în mod provizoriu - în cetatea de·
sub conducerea d-voastră şi veţi lua măsuri pentru a fi deţinut în aşa
fel, încît să nu aibă nici un prilej de instigare.
către

Cluj, 26 mai 1848
Concept. Ark. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1 340/1848.· Foto: 12 947

-12 950.
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V. vol. IV, doc. 194:.
V. vol. IV,· doc. 295.

4
Cluj, 26 mai 1848
Beadatott punkosd h6 26. 1848.
Ellattatott azan napon.
Bar6 Bornemissza Ignac az illyei uradalmahoz tartoz6 marosbrettyei,
uliesi, gothatyai, bogartai, csertesi, vorcai, szakam·asi szolg:H6 embereinek kihăgasait panaszolvan, 1 oket katonai erovel rendre es engedelm.essegre teri ttetni keri.
E kerelem levelbol ugy ertesulven e kirălyi fo korm{lny, misze:int
a kerelmesnek. fenn irt uradalmahoz tartoz6 szolgal6 em berei a torvenyes
engedelmesseg megtagadasaval szolgalataikat nagyobbreszint nen1 teJ:jesitik, sot a tulajdonosi jog megsertesevel erdoirtasokat tenni es majorşagfoldekct elfoglalni mereszlettek; ezen rendetlensegek, s ez altal rJc.<:1s
helyekre is veszellyel hat6 pelda tovabbterjedese meggatlasara, 'L1gy az
engedetlen lakosoknak torvenyes engedelmessegre teritesere e kiralyi fo
kormăny bar6 Gyorfi Samuelt olly hozzăadassal nevezte ki biztosnak:
miszerint a fennebbi ertelemben hozzateendo rendelet vetelevel azonnal
a hely szinere kiszallvan es a kozelebbi katona allomasi helyrol egy
szazad katonasagnak megrendelese irant megtalaland6 hazai fă hadvezerseg utjan kirendelendo katonai szazadot nwga melle veven, es a ka~
4

tonai erot a szazadossal egyetertoleg fE'lhaszn<ilvan, a dolog allâsat rogton nyomozza ki, es elObb az engedetlen lakosokat foldes uroknak tartoz6
enDicdelmcssegre es szolgalatjaiknak addig is, mig a kozelebbi torvenybo~ăs utje:in· 6 felsege kegyellnes n1egegyezese · hozzâjarultaval e rcsz)en
celszeru intezkedesek tetetnek, pontos teljesiteset. e kirâlyi fo kormany
. neveben nekik szorosan meghagyvan, es . a rogton vîsszavecnd5 erdok,
es majorsagfoldek elfoglalâsa merenyletetol oket komolyan eltiltvan, a
fobb bujtogat6lcat fogassa el, a megye bortonebe kisertesse be, a nem
fogsaggal bCmtetendo kisebb vetkeseket peldaadasert a hely szinen fenyîteki uton fenyittesse meg, e rendelet eredmenyerol 11ogton tud6sitasat
id\2 megteven, es a katonasagriak a hibas es engedetlen helysegek altali
elelmezeserol gondoskodvan. l\li is a jelen szâm alatti b~relemnek eredetil-eg visszav<1rcmd6lag kozlese mellett olly hozzaadasse1l ir<1ssek meg a
fen.n irt f()korm::myi biztosnak: hogy meghagyatott mai napon es jelen
sz:,_m alatt nemes Hunyad megyenek is (valan1int hagyassek is meg)~
rniszerint elj{ln'lsa kfnnyitescre Hleto tisztek {lltal minclenekben segede. lernmel lenni kc)tclcssegench: tartsa. A haz;c.1i fă Jwdivezers{'g pcdig talaltas.seJii: meg az inint: hogy fenn 1rt fokormanyi biztosnak segedelmezese.re az Illychez kozelebb eso katona allomasi helyrol egy szazad katonasagot rendelni, illeto sz{tzadosnak a fennebbi rendelk:ezeshez hasonl6
uta:si tast adni, es a fokormanyi Liztossali egyetertest meghagyni ne terhelt,essck.
•

•

;
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S-a înaintat în 26 a lunii rusaliilor 1848.
Rezolvat în aceeaşi zi.
Baronul Bornemissza Ignac, plîngîndu-se 1 împotriva abaterilor iobagilor lui din localităţile Bretea Mureşană, Ulieş, Gothatea, Valea Poienii, Certej, Vorţa, Săcămaş, aparţinătoare domeniului de la Ilia, cere
readucerea lor la ordine şi supunere cu ajutorul fbrţei armate.
Din această petiţie, Guberniul regal a luat la cunoştinţă că iobagii
solicitantului, ·aparţinători domeniului de mai sus, nu-şi 'îndeplinesc în
mare parte robotele, refuzînd să se supună legii. J'vfai mult, fac defrişări
de p<:1quri, violînd astfel dreptul de proprietate, şi îndrăznesc să ocupe
pămînturi alodiale. Pentru împiedicarea dezordinilor şi a răspîndîrii pe
mai departe în alte localităţi · a acestui periculos exemplu, precum şi
pentru readucerea la ascultarea legală a acestor locuitori nesupuşi, Guberniul regal l-a numit comisar regal pe baronul Gyorfi /Samuel. El are
poruncii de a se deplasa imediat Ia faţa locului, după primirea ordinului
cu conţinutul de n1ai sus, luînd cu sine o companie de soldaţi de la cea
mai apropiată garnizoană militară, care îi va fi pusă la dispoziţie de
către 0omandantul _suprem al armatei din ţară (înştiinţat în acest sens).
Folosind forţa militară în înţelegere cu comandantul ei, va face cercetările necesare şi va lua măsuri, în numele
Guberniului, în primul
rînd cu scopul readucerii la supunere faţă de stăpîni a locuitorilor recalcitranţi, pentru îndeplinirea punctuală a slujbelor iobăgeşti pînă cînd
se vor lua măsuri corespunzătoare pe cale legislativă, cu consimţămîntul
mHos:tiv la maiestăţii sale; de asemenea, în vederea restituirii pădu
rilor şi. a pămînturilor alodiale ocupate, interzicînd în mod sever astfel
de atentate.
Instigatorii principali vor fi arestaţi şi escortaţi în închisoarea comitatului. Vinovaţii mai mici. care nu pot fi întemniţaţi, vor fi pedepsiţi la faţa locului pentru a servi ca ex~mplu. Vom fi înştiinţaţi' imediat

despre rezultatele executării ordinului şi se vor lua măsuri pentru ali~
mentarea armatei pe socoteala localităţilor vinovate nesupuse. Scriindui-se cele de mai sus, comisarului gubernial sus-an1intit, i se trimite în,
anexă cererea în original sub acelaşi număr şi se aşteaptă restituirea ei.
Totodată i se precizează că astăzi i · s-a ordonat sub acelaşi număr şi '
nobilului comitat Hunedoara de a se considera dator să înlesnească
acţiunea şi să-i acorde tot ajutorul
prin dregătorii lui. La [el se vor
d:ace demersuri la Comandamentul militar· suprem din ţară, pentru ca
acesta să pună la dispoziţia comisarului gubernial o companie de la
Ilia, cea mai apropiată garnizoană militară, şi să-i dea ordin căpitanului
acestei companii în vederea colaborării cu comisarul gubernial.
. Referat gubernial. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6 827/1848. Foto:

1946-1947.
1

V. vol. IV, doc. 304.
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Cluj, 26 m~i 1848
N emes Torda megye foispanjanak
Ezen salvus conductusert hozzam folyamodott torock6szentgyorgyi
egyeneket, ha azok val6k lennenek kikrol melt6sagod kozelebbi talallkozasunkor emlitest tett, orizet alatt a vegett ki.ildom alt, hogy ha a
focinkosok ·koziiliek 1ennenek, azokat tostent tart6ztassa le, ha· pedig
kisebb hibasok lennenek, j6 kezesseg :rnellett bocsattassa haza.
Majus, 26an 1848.
Comitelui suprem. al nobilului comitat Turda
Trimit snb. escortă ·aceşti indivizi din Colţeşti, ce mi s-au adresat
pentru salvus cori.ductus, cu îndrumarea de a lua măsuri pentru ares,..
tarea lor imediată în cazul că ei sînt dintre aceia pe. care domnia ta
i-a. amintit cu ocazia întîlnirii noastre avute nu de n1ult sau dacă ar
ifr compUei ·principali. nacă vor fi cu vini mai mici, să li se permită să
plece acasă, c;:ontra unei garanţii sigure.
26 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 1324j1848. Foto: 3163--

3164.
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Cluj~

26 mai 1848
An. den Herrn Pra'sidiums Verweser der k. Siebenburgischen
Hofkanzlei, Freiherrn Lazar von Apor

Fiir dle mittels scha'tzbarster Zuschrift vom 19 ten Ll\1. Zahl 18!
mir gefa1l~gst gemachte Mitteilung iiber die am 17 ten dieses Abend'
von ·Wien ·in der Richtung · nach Innsbruck ganz unerwartet erfolgte
6

Abreise Seiner Majestift, und die in Folge dieses Ereignisses vom Ministerium zur Aufreohthaltung der Ruhe und Ordnung in der Hauptund Rezidenz Stadt getroffenen MaBregeln, so wie endlich den guten
Geist, welcher auch bei diesem AnlaB die gesamte Burgerschaft der Residenz durchwehet hat, statte ich. hiemit Eurer Hochwohlgeboren meinen
verbindlichsten Dank mit der Versicherung ab, daB die Kunde dieses
Ereignisses bei der BevOlkerung dieser Stadt zwar anfa'nglich das
tiefste Bedauern liber die noch mit einem undurchdringlichen Schleier
verhullten Ursachen, welche Seine Majestat zu diesem Entschlusse bewogen haben diirften,
hervorgerufen, bald aber den Gefiihlen der
innigsten Freude liber die unersch:iitterliche Treue und Anhanglichkeit,
·welche von Seite der Bewohner Wiens gegen Seine MajesUi't und des
Allerdurchlauchtigsten Kaiserhauses auch bei dieser Gelegenheit aui
eine so glahzende Weise bewăhrt wurde, Platz gemacht und auch bei
ihr gleiche loyale Gesirmungen der angestammten Treue ·. erweckt habe, daB iibrigens die in dieser Stadt fortwăhrend herrschende vollkommene Ruhe und Ordnung hiedurch nicht einen Augenblick unterbrochen
worden sei, und daB man sich hier allenthalben blos mit der Vorbereitung zum bevorstehenden Lan~tage beschăftige.
Klau~enburg am 26clen Mai 1848

Domnului preşedinte al Cancelariei aulice crăieşti
a Transilvaniei, baronul Apor Laz'ar
' .
Mulţun1esc domniei voastre pentru relatările din apreciata dumneavoastră
scrisoare din 19 mai nr. 182 în legătură cu plecarea din
Viena cu totul neaşteptată a mai~sţaţii sale în seara zilei de. 17 n1ai în
direcţia Innsbruck. La fel şi pentru relatările .în legătură cu măsurţle
luate în urma acestuj eveniment de către minister pentru menţinerea
liniştii şi ordinii în capitală. Mă bucur şi de spiritul bun de· care ;iU
fost străbătuţi şi cu acest prilej toţi cetăţenii reşedinţej. Vă asigur, la
rîndul meu, că vestea referitoare la eveniment a provocat la început
în rîndul locuitorilor acestui oraş cel. lnai profund regret în privinţa
motivelor învălui-te încă în proftmd mister care au determinat-o pe inaiestatea sa să ia o astfel de hotărîre. Acesţ sentiment a făcut însă repede
loc simţămintelor de adîncă bucurie- în· privinţa fidelităţii nezdrunQinate
şi ataşamentului faţă de maiestatea sâ şi casa imperială apostolică de
care au dat dovadă cu acel prilej locuitorii Vienei într-un chip atît de
strălucit. Faptul a provocat şi· în sufletul locuitorilor
oraşului Cluj
aceleaşi sentimente rnoştenite de fidelitate. Vă mai comunic că în acest
oraş liniştea şi ordinea n-au fost încălcate nici o clipă; aici ne pre.ocupăm doar de pregătirile pentru viitoarea dietă.
·
Clu_j, la 26 mai 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1 342/1848. Foto: 12 g6o
-12 961.
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Budapesta, 26 mai 1848
A hadugyminisztertol
A beliigyi ministeriumnak
· Budapest, majus 26n 1848.
7

Kozep-Szolnoi( vdrmegyebe az ottani mozgalmak elfojtcisa vegett
kivant katonasag berendelese inint foly6 h6 19rol 1 425,/B. szam alatt
tett (ljabb kozlesere a belugyi ministeriumnak ezennel vc'tlaszolom: hogy
barmennyire kivanta volna is a hadiigyi ministerium a beliigyi rninisteriun1nak ebbeli kivanatat teljesiteni, ezt azon koriilmenynel fogva, ha:TY
miutan Szatmar es Bekes varmegyekben az illeto hat6sagok eloterjesztesei kovetkezteben re~desnel nagyobb szaml'1 katonasăg alkalmazasa elkeriilhetlenne valt, es mivel Bihar varmegyeben jelenleg a Nagyvaradon
tanyaz6 csekely szamu varorsegi gyalog 'katonasagon kivtil csak egy lovas
szazad vagyon elhelyezve, nem teljesithette; hanem illy helyzetben celszerunek talcUta meg majus 5. 131/H.u. szam alatt a kuliigyministeriumot az iranti lepesek megtetelere felsz6litani, miszerint Erdelybol rendeltessek katonasăg Kozep-Szohi.ok megyebe es hogy nem ngyan hivatalos
uton az irant ertesiiltem miszerint n1aga tltj<:'in rendelkezesek tortentek,
hogy az Erdelyben tanyE'iz6 Turszky-fele ezred 3ik zaszl6ally<-'mak egy
resze !""lilahra vonuljon.
Hadugyminister: J\ifeszaros Lazar.

~

De la Ministrul de Război către Ministerul de Interne!
Budapesta, 26 mai 1848.
Prin prezenta răspund Ministerului de Interne la înştiinţarea dată
mai recent, sub nr. 1425/B din 1~ a lunii curente, cu privire la deplasarea forţei militare solicitante pentru înăbuşirea r;nişcărilor din comitatul Solno~ul de Mijloc. Deşi Ministerul de Război ar fi dorit mult să
îndeplinească cererea 1\iinisterului de Interne în acest sens, uu a pntuţ
din cauză că: în comita tele Sa tu Mare şi Bekes a devenit inevitabiEi in urma cererilor autorităţilor respective __;_. întrebuinţarea unei. forţe
miU tare mai mari. dedt cea obişnuită, iar în comitatul Bihor nu se află
în prezent decit un efectiv mic de infanterie, la Oradea, pentru paza
cetăţii, şi o companie de· cavalerie.· In asemenea condiţii recomand să
se facă demersuri prin adresa nr. 131/K.U. din '5 mai la Ministerul de
·.Externe pentru ca acesta să intervină -în vederea detaşării din Transtlvania a t.mei forţe militare necesare în comitatul Solnocul de Mijloc.
Am fost informaţi, pe .cale ·:neoficială, că s-au şi· dat dispoziţii pentru
deplasarea la Zalău a unei părţi din escadronul nr. 3 al regimentului
Turszky, cu locul de staţionare în Transilvania.
Ministrul de război: Meszaros Lazar
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Levdtăr.

Belugymiry.iszter:um, nr. 2 354 .'1846. Foto: 12 101-12 103.
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Sibiu, 26 mai 1848

An das lObliche k. Landes Gubemial Pdi'sidium
Hermannstadt am 26 ten Mai 18•8
Unter AnschluB der mit der schă"tzbaren Note vom 22 ten d. Mt~.
hieher iibermittelten 4 Sti..lck Communicate beehre ich mich, Einem loblichen k. Gubernial Pră'sidium zu eroffnen, daB heute bereits 1 Kompagnie des Infanterie Regiments Baron ~ianchi .von hier nach Sorostely
'8

mit der Weisung abgefertigt worden 'sei, v;omit sich der Komr:nandant
derselben mit dem Herrn Oberg.espann Niclas Baron B{mffy oder dessen
stellvertreter bezuglich der zur Herstellung der dort gestorten Huhe
erforderlichen 1\IaBregeln ins Einvernehmen setze 1 .
Wie bereits mit hierortiger Note vom 21ten d.lVL, Prăs. Nr. 495.
Seiner Excellenz dem Herrn Landes Gouverneur eroffnet wurde, ist die
zar Herstellung der gesetzlichen Ordnung fi.ir den Ort Betze des Unteralb@O.ser Komitats angesuchte lOte Kompagnie des Inft. Regts Br. Bianchi zum Abmarsche nach ReiBmarkt in Folge einer diesfalls schon frnher getroffenen Verfugung beordert, dafur aber der Herr Major von
Balas des 2ten Szekler Regiments beauftragt worden, eine Kompagnie
von der'1 in Enyed bereits schon eingetroffenen Division des genannten
Regiments nach Betze, einvernehmlich mit der Unteralbenser permanenten Sicherheits Commission, zu entsenden.
Da nun aber nach einer spăter erhaltenen Anzeige des Chevauxlegers Regiments E. H. Ferdinand Maximilian die Sicherheit im genannten Ort durch ein aus 3 Unteroffizieren und 40 Gemeinen dieses Regiments zusammengesetztes, unter Fiihrung eines Offîziers dahin entsendetes Commando bereits hergestellt worden ist, so wurde -der Herr Major von Bal8s angewiesen, die nach Betze bestimmt ge\vesene Kompagnie
des 2ten Szekler Regiments dem Herrn Obergespann · Br. Banffy oder der
permanenten Unteralbenser Sicherheits Commission zur Entsendung in
jene Ortschaften des genannten Itomitats zur Disposition zu stellen, wo
die Sicherheit und Ruhe gefărdet ist - Uberhaupt diese in Enyed liegende Division des 2ten Szekler Regiments zur Aufrechtaltung der gesetzlichen Ordnung im genanten Komitate, einvernehmlich mit der hiezu
aufg:estellten politischen Behorde, nach MaBgabe der eintretenden Umstănde zu verwenden..
Pfersmann, FJvi.L.
Către

onoratul prezidiu cr[tiese al
Guberniului ţării

Sll)iU, 26 mai 1848
Anexînd cele patru comunicate trimise aici cu apreCiata adliesă din
22 mai, am onoarea să înştiinţez onora.tul prezidiu regesc al Guberniulu~i ţării că i-a fost trimisă deja de aici o companie a regimentului de
lnfanterie baron Bianchi la Soroştin, cu îndrumarea ca să se pună de
acord comandantul ei cu c01nite-le suprem domnul haron Banffy Mikl6s
sau cu locţiitorul acestuia în privinţa măsurilor necesare pentru resta- '
bilirea liniştii tulburate 1•
După cum s-a comunicat deja excelenţei sale domnului guvernator al
• ţării, compania a 10-a a regimentului de infanterie baron Bianchi care
a fost solicitată pentru restabilirea ordinii legale în localitatea Beţa din
comitatul Alba de Jos, a primit ordin să se deplaseze la Miercurea în
urma unei dispoziţii dată anterior în acest scop. !n schimb, domnul maior Bal~ts de la regimentul 2 de secui a fost însărcinat să trimită la Beţa
o companie care a sosit la Aiud, de comun acord cu comisia permanentă
de securitate din comitatul Alba de Jos. Conform unei informaţii primite
mai tîrziu de la regimentul de cavalerie uşoară arhiducele Ferdinand
Maximilian, liniştea a fost deja restabilită în localitatea menţionată de
C<ltre o unitate condusă de un ofiţer, cmnpusă din 3 subofiţeri şi 40 de

·soldaţi.

Domnul- maior Balas · a fost îndrumat să pună la dispoziţia comite lui suprem baronul,Banffy sau comisiei permanente de securitate din
comitatul Alba> de Jos compania din regimentul 2 de secui. Aceasta a
fost destinată iniţial să plece la Beţa pentru a fi detaşată în acele localităţi din comitatul menţionat unde siguranţa şi liniştea sînt periclitate
şi să folosească oricum acest divizion al regimentului 2 de secui care
se află la Aiud pentru menţinerea ordinii legale în comitatul menţionat,
de comun acord cu autorităţile politice constituite ·şi în funcţie de condiţiile existente:
Pfersmann, F .M.L..
Original. Arh.
1

Sţ.

Budapesta. Fond.. G. Pr., nr. 1 367/1848. Fato: 3 172-3 175.

Cf. vol. IV, doc. 176.
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Sibiu, 26 mai 1848
Dem Vize··Praesidenten des Thesaurar~ats Grafen Georg Beldi!
Erledigung der soeben ·erhaltenen. verehrlichen Praesidial Zuschrift Euer Hoch\\f~hlgeboren. vom ·23. _d._M." Z .• 5 180, womit es Hochdetp.selben gefallig \.var, · liber die Veranlassung zur Errichtung des hiesigen Sicherheits Comitee unc;l i.iqer den Umfang der Wirksamk;eit desselben nahere Auskunft von rnţr· .·zu verlangeri, h;;tbe ich die Ehre,_ hei
RiickanschluB der mitgetheilten Druckbogen zu erwidern, daB ich l)lich ·
- nachdem die gegenwărtigen bewegten Zeiten, deren Ernst und Bedenklichkeit · das: Gemiith eines jeden Menschen mehr oder weniger befăngt, daher keiner Belege bedarf, allerdings vermehrte Wachsamkeit
und Vorkehrung geg~n moglichen Einbruch von Gefahren und Ungliick
erheischen, auch ungeachtet dessen, daB die hiesige Stadt und Gegend
bis noch unstreitig zu den ruhigsten und sichersten im Lande gehort veranlaBt gesehen, die hiesige, wegen beschrănkten1 Personal oft unzureichende Polizeibehorde durch Zutheilung tha'tiger Beamten in den.
Stand zu versetzen, . als Sicherheits Comitee eine der Zeit angemessene
Wirksamkeit entwickeln zu konnen, und diesem Comitee unter dem
V0rsitz des· Polizei Directors eine wirksamere Sorge fur die Sicherheit
der Personen 'tmd des Venn16gens sowie fur die Verpflegung der Be'-wohner der Stadt und des Stuhles,. eine strengere polizeiliche Aufsicht
besonders auch auf Fremde und zahlreiche Emmissaire, welch~ diese
Gegend fortwăhrend durchkreuzen und das Volk zu verfi.ihren bemuht
sind, ferne;r die Beforderung -der Allerhochst- genehmigten Volksbewaff..:.
nung· und der damit in Verbindung stehenden Befestigung der Stadt
zur Pflicht zu machen. AuBerordentliche Vollmachten sind die5em Comitee nicht ertheilt worden, daher auBerordentliche MaBregeln nur in
aul3erordentlichen Făllen schwieriger Zeiten bei Verantwortung in Anwendung gebracht. werden durften, im allgemeinen aber sind nach dem
Begriff der Polizei und bestehender Vorschriften alle Bewohner der
Stadt, unbeschadet derjenigen Riicksichten, welche hohere Verordnungen fiir die Dicasţerial. Beamten vorschreiben, der Polizeibehorde unter"'.Vorfen.

In

Uebrigens ist nach · allen Anzeichen bis jetzt die Bicherheit in dieser Stadt nicht gefăhrdet. und eben so wenig .fUr die Cammeral Cassen
als die Beamten ein Grund zur Besorgnis vorhanden. '
Salmen

Hermannstadt den 26. May 1848
Domnului preşedinte al Tezaurariatului,
contele Beldi Gyorgy
Am rezolvat apreciata adresă prezidială a domniei voastre din 23- maf.,
nr. 5 180, pe care tocmai am primit-o; prin ea aţi binevoit să cereţi amă
nunte în legătură cu motivul constituirii. comitetului de securitate de aici
şi despre raza sa de acţiune; anexînd actele trimise. am onoarea să vă
raspund că în timpurile actuale agitate ale căror seriozitate şi gravitate neliniştesc mai mult sau mai puţin spiritul oricărui om, se cer mai
multă vigilenţă şi mai multe măsuri preventive împotriva unor eventuale
pericole şi nenorociri, în . ciuda faptului că acest oraş şi această zopă
este una din cele .mai liniştite şi sigure din ţară. M-am văzut silit să
inzestrez cu funcţionari energiei autorităţile poliţieneşti, care .sînt adesea insufiCiente la număr din cauza personalului limitat, pentru a putea
desfăşura o activit~te pe măsura timpului. Am însărcinat comitetul
de securitate de sub preşedinţia directorului poliţiei să ţină sub supraveghere poliţienească severă mai ales numeroşii emisari străini care
străbat necontenit acest ţinut şi se străduiesc să inducă în eroare poporul. Să se îngrijească mai eficient de securitatea persoanelor şi a averii cît şi de aprovizionarea populaţiei rurale şi urbane şi să urgenteze
inarmarea populară aprobată de împărat şi legat de aceasta şi fortifi- ,
carea oraşului. Nu i-au fost acordate acestui comitet puteri discreţio
nare deoarece numai în caz de forţă majoră se vor aplica măsuri excep'ţionale pentru care ne putem asuma răspunderea. In·. general însă, după
părerea poliţiei, conform legilor în vigoare toţi locuitorii oraşului sînt
supuşi autorităţii ei fără a se afecta prin. aceasta indicaţiile care prevăd ordine superioare în ceea ce-i priveşte pe funcţionarii dicasteriali.
De altfel, după cît se .pare, în acest oraş securitatea nu este periclitată; de asemenea nu există nici un motiv de îngrijorare pentru casieriile camerale şi funcţionarii acestora.
Sibiu, 26 mai 1848
Salinen
Concept. Arh. St~ Sibiu. Fond. Arh. comiţiale, nr. 734/1848. Foto: 5 847-

5 848.
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Metiş,

26 mai 1848

Csendor 'biztos Nanasi Samu 'atyankfi<:inak
Punkosd hava 26-an 1848.
Szolga bir6 Szoboszlai Lajos foly6 ev es h6 24rol tis·ztsegunkhez
intezett jelentese1, melyben bekisertetett olahivânfalvi meg keresztelkedett zsid6 J osziv Griku lăzzaszt6 beszedeit .fedezi fel - nem kulonben
1,1

Josziv Griku kerelme, melyben fel fedezett lazzaszt6 beszedet modositani
kivănnya, oly hivatalos ajanlassal klildetnek ki a tekintetes biztos itrnak,_
miszerint a jarasbelî szolga bir6 Szoboszlai Lajossal edgyett ertve OLi:nivC:mfalvara szaljanak ki, s a felfedezett lazzaf~zt6 kornyulmenyeket, a
falusiak s masok kiha1gatasokkal szigoruan nymnozzak ki, s az arr6li
jegyzo konyvet velekedesek hozza adasaval mental elebb tisztsegunkhez be adni igyekezzenek.
Confratelui nostru Ne:l.nasi Samuel, comisar pentru
~6

menţinerea

ordinii.

ale lunii rusaliilor 1848.

Trimitem domnului comisar raportul judelui nobiliar Szaboszlai
Lajos din ziua de 24 a lunii şi anului curenti, înaintat la dregătoria noastră, în care ni se fac cunoscute cuvîntările instigatoare ale evreului botezat Josiv Grecu din Ighişu Vechi, arestat; de asemenea cererea lUii
losiv Grecu, prin care acesta vrea să-şi rectifice c-uvîntările instigatoare
demascate. Vă atragem atenţia să vă deplasaţi - împreună cu judele
nobiliar de plasă Szaboszlai Lajos - la Ighişu Vechi şi să cercetaţi cu
severitate împrejurările periculoase descoperite, audiind în acest scop să
tenii şi alte persoane. Procesul verbal întocmit împreună cu concluziile
d-voastră să le înaintaţi cît mai repede dregătoriei noastre.
Concept. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond Arh. comitat. Alba de Sus. Acte ad-

ministrative, nr. 803, 826,1848.
1

V. vol. IV, doc. 249
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Deva, 26 mai 1848
Felseges Kirallyi Fo Kormciny Szek1
A felseges kirallyi fo kormc'my szek melt6ztatvan melt6sagos Bar6
Bornemissza Ign~tc urnak marosbrettyei, s illye l (trbereselt bujtogat6k
s azoknak szolgălattyok meg tagadasa, s majorsag foldei fel osztc\sa iranti
mereszletek targyaba beadott kerelem levelit, s zc1ratait1 idei 5 819 szam
alatt kolt kegyes rendeleseben 2 oly meghagyassal kozolni, hogy ezen
panasz miben allasat rogton kinyomoztatvan., a kerelmes bar6 javaiban
felzavart l~oz csendnek helyre allitasar61, a bujtogat6k elfogatasavalt
es szi.ikseg esetebe katonai era alkalmazasaval is gondoskodni, es a rendelet eredmenyerol a felseges ldralyi fo kormanyszeket sietoleg tud6sittani el ne mulassam.
Ezen melyen tisztelt kegyes rendeles vetelevcl J\1aros als 6 keruleti
al ispany Farkas Elek atyamfiat ennek tellyesittese vegett, rokton ki
kiildeni el nem mulattam, a ki a fenn forg6~ helyre ki szfllvan, a tisztelt
parancs ertelmebe a kinyomozăst meg tette, s arr6li munkalatat beadvan, azt es tablabir6 Simon Janos atyămfh1nak a panasstal egybefliggesbe levo A betuvel jegyzett nyilatkozatat, a velem kozlătt levelek
vissza rekesztese mellett a felseges kinilyi fo kormany szeknek azzal
az alazatos jelentessel vagyok bator be mutatni, hogy fo birt> Varadi
J c'mos atyamfiănak nyilatkozata szerent e targyba tett hatarozasa felol
1

[2

azon jarasbeli szolga biir6 atyamfia altal; valamint a pana.szos b'ar6 ur
udvari tisztye, ugy az urberesek is roaga rendin ertesittessek.
Tovabba mely tisztelettel vagyok a F'elseges Kirâllyi F6 Kornlanyszeknek aUtzatos szolgaja.
Lukics J oscff, fo bir6.

Devan, Ptinkosd h6 26an 1848ba.

înalte Guberniu regal!
înaltul Guberniu regal a binevoit să-mi cmnunice prin ordinul
nr. 5 819. scrisoarea 1 anexată a măriei sale baronul Bornemissza Ignae,.
In care se plînge de iobagii din Bretea Mureşană şi Ilia că au retfu;zat
executarea robotelor şi au îndrăznit să-şi împartă pămînturile alodiale 2 •
::->e ordonă: să se cerceteze imediat starea lucrurilor şi să se ia măsuri
pentru stabilirea liniştii publice tulburate pe proprietăţile baronului
solicitant; să se aresteze instigatorii, iar în caz de nevoie să se întrebuinţeze forţa militară; să se informeze grabnic Îifaltul Guberniu regal
despre rezultatele executării ordinului.
Primind acest ordin milostiv şi mult respectat, n-am omis a-l trimite pe confratele nostru Farkas Elek, vicecomitele din cercul inferior al
Mureşului, pentru îndeplinirea misiunii. Deplasîndu-se în locul sus-amintit a şi făcut investigaţiile conform sensului ordinului şi mi-a trimis
raportul acesta, împreună cu declaraţia notată cu litera A a confratelui nostru asesor onorific Simon J anos. Raportul, împreună cu scrisorile
adresate mie, pe care le anexez, îndrăznesc a le înainta măritului Gu~
berniu. Subliniez şi măsurile luate de prim-jud ele din cercul respectiv
pe baza declaraţiei confratelui plim-jude Varadi Janos. Cer ca administratorul baronului suplicant, precum şi iobagii să fie înştiinţaţi.
Rămîn serv umil cu stimă al preaînaltului Guberniu.
Deva, 26 ale lunii rusaliilor 1848.
Lukacs J6zsef, priln-jude diriguitor
Ori;inal. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 7 162/1848. Foto: 2 031-2 032.
1
2

V. doc. 4.
V. vol. IV, doc. 304; voL III, doc. 86; voi. II, doc. 274.
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Corunca, 26 mai 1848
Nagymelt6sagu Gr6f es Kiralyl Fo Kormanyz6 Ud E.cgyehnes
Uram!
A kormanyom alatti nemes szek felso kerulete kiralyi penztarnoka
Benko Ferencnek hozzam be adott s rr.ăsolatilag tisztelettel ide mellekelt k~relmit meltc'myolva, azon alazatos ajanlflSSal . es keressel vagyok
ba tor nagy melt,6sagod eleibe terjeszteni: hogy a midon jelen bizonytalc:m korillmenyeink kozott a tiszti hatalom minden celszeru m6dokat
felhasznalva is nem kepes a kiralyi ad6t azon sikerrel, mint 1nas rC'ndes
idobe be szolg[i.ltatni; katonai er6t pedig alkalmazni telyes,"eggel nem
tanacsos, ,es a n1idon azon mar-mar. mutatkoz6 aggodalom, hogy a kL·alyi
ad6t be gyujteni maga idej.ebe ner..1 lehetven, az elOl emlit2tt penztar
13

a kebelbeli szokott rendes ki adasokra sem leend elegseges, melt6ztasson
nagymelt6sagod. ha bolcs be latasa szerint j6nak latandja, mentol elebb
es ugy intezkedni: hogy az elOI nevezett penztarnok a kozelebbrol Szebenbe tartand6 altalanos szamvetelre penzt ne vigyen, a gondj~lra bizatott s kiilonben is csekt~ly mennyiseggel bir6 penztart iiresen ne hadja,
kulOnben az oly hamar felmertilheto ingeriiltseg kedvetlensegeitol meltan
tarthatni.
Egyebanint alazatos tisztelettel oroklOk a nagym·elt6sagu gr6f es
kirălyi f.okormanyz6 urnak alazatos szolgăja
Koronka, pi.inkost h6

26ăn

1848.
G. Toldalagi Fetenc,

f6kirălybir6

Preailustre domnule conte guvernator regal! Milostivul meu domn!
Am onoarea -să înaintez cu respect preaînălţimii voastre, alăturată
in copie, cererea pe care mi-a trimis-o Benko Ferenc, vistierul regal al
·cercului superior al scaunului de sub jurisdicţia mea. În cererea lui umilă
el arată că în împrejurările actuale nesigure puterea dregătorească nu are
posibilitatea să perceapă impozitul regal la timp şi în aceleaşi condiţii
ca în trecut, deşi foloseşte toate mijloacele corespunzătoare, [cu excepţia]
!forţei militare a cărei întrebuinţare este total inoportulfă. Situaţia: est~
aproape îngrijorătoare, întrucît casieria amintită, neputînd strînge la
timp impozitul regal, nu va putea plăti nici cheltuielile interne obişnuite.
Din aceste considerente să binevoiţi cît se poate de repede a-i da dispoziţii numitului vistier, dacă socotiţi oportun, să nu ducă banii la controlul financiar general, ce va avea loc în curînd la Sibiu, pentru a nu
lăsa goală visteria, care dispune de altfel de sume neînsemnate, şi a nu
se produce c;1stfel enervare şi nemulţumire.
Rămîn cu tot respectul serv umil al preamăritul11i conte şi guvernator regal.
Corunca, luna rusaliilor, ziua 26, 1848.
G[rof] Toldalagi Ferenc,

~ude

regesc suprem.

Original. Arh. St. Budapesta. Fond G. Pr., nr. 1 370/1848. Foto: 12 990-12 991.

13
Odorheiu Secuiesc, 26 mai 1848
Kedves baratink es atyankfiai!
Magyar ministerelnok gr. Batthyanyi Lajos O melt6saganak rendeletevel a magyar ministerium kiildottei Gal Sandor es Klapka Gyorgy
urak a nemes szekely nemzethez intezett .felszollitast keziinkbe szolgâltatvant, miutan Kolozsvarr6l ez 6raban erkezett gyors postai tud6sităsb61
· vett ertesiilesnel fogva is biztositva letti.ink e kovetseg minden esetrei
'bitelessege felOll, ennel fogva jelen sorainkat 'megad6 e kovet urakot
onoknek rokonkebh1 partolasukba atyafisăgosan ajanljuk. Atyafi baratsagos indulattalleven onoknek atyafi barăti
Nemes Udvarhelyszek Tisztiszeken.
Szekelyudvarhely, piinkosd h6 /26ăn 1848.
Gălffy Elek, kiralybir6
Fojegyzo: J akab La jos

il4

Dragi prieteni

şi concetăţeni!

Am primit apelul către naţiunea secuiască al domnilor Gal Sandor
Klapka Gyorgy, trimiş,i de guvernul ungar, la ordinul excelenţei sale
contele Batthyany Lajos1 • Am fost anunţaţi despre caracterul oficial
al acestei misiuni şi de înştiinţarea sosită prin poşta rapidă din Cluj
în acest moment. În continuare îi recomand pe deputaţii noştri, cei care
vă înmînează rîndurile de faţă, bunăvoinţei domniei voastre, solicitînd
sprijinirea lor prietenească. Rămînem cu sentimente prieteneşti.
Din şedinţa oficialităţii scaunului Odorhei, 26 mai 1848.
şi

Galffy Elek, jude regesc.
Jakab Lajos, prim-notar.
Original. Arh. St. Miercurea Ciuc. Fond. Arh. scaun. Cine. Acte administra-

tive, nr. 592/1848. Foto: 17 528-17 529.
1

Vezi Egyed FÂ: Haromszek 1848--J849,

Bucureşti,

1978, p. 55.
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Cristuru Secuiesc, 26 mai 1848
N agym>l~lt6sagu g~6f, Kiralyi Fdkormanyz6 Dr!
Excellentiadnak 1 289, idei elnoki szamu rendelete kovetkezeseben
sietek jelentesemet ezekben tenni meg: a magyar ministerium ki.ildottei
Gal Sandor es Klapka Gyorgy folyo h6 24en nalam meg jelenve a ministerium azon fel szollitasat adak eredeti irasba be hozzam, mely szerint
a szekely nemzet fel szollitatik, - e proclamatio egy masolatat s. illetoleg nyomtatott peldanyat ide csatolva ki.ildom 1, valamint az erdekelt
kiildottek ministeri utasitasat is masolatban - a mi mar itten meg tortent, ez abb6l all: mivel a ki.ildotiek nem a nepet fel~· zavar6 lepeseket
tevenek, az erdekelt felszollftast at adtam a esend es rend fentart6 bizottmanynak, a tisztseget pedig az iranti ertekez6des vegett oszve rendeltem; a csend fentart6 bizottmany :pezete, miutan ezen eljaras az erdelyi
kormany tetleges ki keri.ilesevel tortent, ott allapodott meg, hogy ambar
rneleg reszvettel fogadtatik a magyar nemzetiseget fenyeget6. vesz elharintâsara tett fel sz6litas, mindazâltal tettleges reszvet, eppen i.igyeink
leg bonyolodottabb allasaban csakis kormanyunk fel hiv6 rendelete utan
szi.iletheti~. A kori.ilmenyek ilyeten allasar6l magok a .kuldottek; is kell6leg ertesitvek meggy6z6dtek 6k is a fe16l, hogy a larrnaharang csak
veszthoz6 lenne, anelki.il hogy a veszely kell6leg harinoodnek. Mely
alazatos jelentesem mellett hasonl6 tiszte'lettel vagyok ,a nagymelt6sagu
gr6f kiralyi f6kormanyz6 ur alazatos s.zol!gaja
Keresztl1r, pi.i,nkăsd h6 26,an 1848.
· Macskăsi Lajos

f6kirălybir6

Preamărite domnule conte guvernator crăiescl
. In urina ordinului prezidial al excelenţei voastre nr. 1 289, anul curent, mă grăbesc să-mi prezint raportul, âŞa după cum urmează: in
ziua de . 24, luna ..curentă, s~au prezentat la ·mine trimişii guvernului
ungar, Gal Sandor şi Klapka Gy.or~y; ei.thi-:au înmînat în original apelul

către naţiunea secuiască al guvernului ungar; înaintez alăturat o copie
proclamaţiei, respectiv un exemplar tipărit!, -- precum şi copiiJe
instrucţiunilor ministeriale ale trimişilor amintiţi; iată cele ce s-au pe-.
trecut aici: întrucît trimişii nu. au făcut paşi pentru tulburarea poporului, apelul amintit l-am predat comitetului pentru menţinerea ordinii
şi liniştii, iar dregătoria a fost convocată pentru discutarea problemei;
avînd în vedere că procedeul a echivalat cu ocolirea totală a Guberniului Transilvaniei, părerea ce s-a format în sînul comitetului a fost
că în împrejurănle noastre complexe nu va putea avea
loc o participare activă decît în urma ordinului Guberniului nostru, dat în acest
sens, deşi apelul pentru înlăturarea pericolului care ameninţă naţiunea
ungară s-a primit cu caldă simpatie; de fapt, şi trimişii au luat cunoştinţă despre starea aceasta a împrejurărilor şi s-au convins că alarma
ar aduce numai prejudicii, fără ca pericolul să fie îndeajuns de înlăturat.
Rămîn cu tot respectul servul umil al preaînaltului conte şi gu-

a

vernator regal.
Cristuru Secuiesc, luna rusaliilor, ziua 26, 1848.
Macskasi Lajos, jude regesc suprem.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1376.'1848. Foto: 15 779-15 780.
1

V. vol. IV, doc. nr. 13.

15
Făgăraş,

26 mai 1848

Nagy Melt6sagu Gr6f, Kiralyi Kormanyz6 Ur!
Igazgat6 tiszti kotOlossegembol kifoly6nak ismerve a mondrai boersag merenyleti iigyeben sietOleg nyugtat6 jelentest tenni; bizton irhatorn: mikent foly6 h6 23an oda kisz·allva, a katonasagnak ellenok lett
kirendelteteserol ertesiilve, rogton nemcsak ;megszuntek az erdo irtast61;
sot a kiseretemben megjelent szasz nemzeti ket erd6keriil6nek es csoszoknek drizete ala is bocsatak az erdot, iinnepelyesen [ogadvan, mi szerent torveny utjan kiviil oda tobbe nem [ognak ~arulni, egyszersmind.
Lfolvilagositasomra, hogy az okozott kar, p6tlas nelkiil nem maradhat~
azonnal folmondak neveiket szolgabir6i toll ala mind azoknak, kik az
erdo irtasban reszt V10nek. Mas napon, biztosaik altal, Fogarasban meg1elenve, becsiilO bizottmanyt siirgettek, s ennek nyoman a szasz nemzeti
gog făliigyel6je [611-eptere tiszti rendeletem mellett, 25en a ifolszâmitas
es becsiiltetes letre is jott, s a becsiilevel szerent, melly meg kikeszites
alatt van, 260 darab csere fa erteke, aranylag da:rabja 5-4-3 pengo
Lforintba szamitva, tetemes karp6tlasi oszleg fizetesere is ajanlkozik a
boersag, beke [ejeben. Ehoz kepest, meg szunven a katonasâg alkalmazasanak sziiksege, egyuttal szerencses vagyok nagy melt6sagodat videkunkben uralkod6 rend es csend fel61 tud6sitni, azon egyetlen kivetellel, hogy: a fogaras~ ţirad?lmi urberesek egy resze mar vonakodik
az uri szolgalat teteltol,. s. a l~ozepponti ~izottmany, a f:oldos,ur abeli panaszara, sziikseg eşeteberi katonai ero forditasat is helyen lenni nyilvanita. Ez okon ·elso teendom, s jelenleg mar benne is forgok, az: urbe_:
reseket rea besz;ellessel· birni szolgalatjuk tetelere, mfg rorveny kimon-

l6

dandjq mentessegoket, az eredmenyt sziikseghez kepest, foljelcnteni tisztemnek tartva; hodol6 aUlzattal oroklok nagy meltosagod alazatos szolgaja.
Fagaras, 1848. Majus 26an.
J akab Gyorgy, igazgat6 al kapitany.

Preailustre domnule conte guvernator!
Consider de datoria mea de dregător a vă prezenta un raport liniştitor în legătură cu atentatul boierimii din Mîndra; pot să vă scriu,
cu certitudine, că deplasîndu-mă la faţa locului în ziua de 23 a lunii
curente, la primirea ştirii -despre trimiterea armatei împotriva lor, nu
numai că ei au încetat imediat defrişarea pădurii, dar au şi reda:t-o
in grija celor doi pădurari saşi şi a paznicilor care m-au însoţit; totodată
au făgăduit în mod solemn că nu vor mai intra acolo ilegal; la acea
înştiinţare a mea că pagubele pricinuite nu pot rămîne fără despăgu
bire, imediat au spus judelui nobiliar atît numele lor, cît şi al acelor~
care au luat parte la defrişarea pădurii; a doua zi s-au prezentat la
l4'ăgăraş şi prin reprezentanţii lor au soliCitat o comisie de evaluare;
ca urmare, pe baza intervenţiei intendentului dreptului naţional sâsesc
şi a dispoziţiilor mele, în ziua de 25 a avut loc constatarea şi evaluarea;
conform actului de evaluare, care este în curs de întocmire, valoarea
pagubelor este egală cu 260 de ceri [stejari], calculînd bucata cu 5-4-3
florini; boierimea este gata să plătească această sumă destul de mare
de despăgubire, în schimbul păcii; totodată am onoarea a o înştiinţa
pe preaînălţimea voastră despre liniştea şi ordinea care domină în ţi
nutul nostru; cu o singură excepţie, în domeniul Făgăraşului, unde o
parte a iobagilor refuză să îndeplinească prestaţiile urbariaJ.e. Comisia
centrală, luînd în considerare plîngerea domnului proprietc.r, a declarat
că ar fi oportună folosirea forţei militare în caz de nevoie. Din această
cauză prima mea sarcină, pe care o şi execut, este să-i conving pe
iobagi să-şi îndeplinească robota, pînă ce vor fi scutiţi legal de ea.
Vă voi raporta rezultatele, după necesitate.
c:;u

stimă supusă rămîn

Făgăraş,

26 mai 1848.

Original. Arh.
3193-3 196.

serv umil al prea

măL·iei

voastre.

Jakab Gyorgy, vicecâpitan dirîguitor.

St. Budapesta.

Fond

G.

Pr.,

nr.

1 399/1848.

Fato:

16
Braşov,

26 mai 184S

Erhalten den 26 ten Mai 1848
Magistrat und Com1nunităt der k. freyen Stadt Szamosujvar ersuchen unterm 6 ten d.M., den hiesigen Landtags Deputirten die Weisung zu ertheilen, daB dieselben bei Berathung der beantragten Vereinigung Siebenburgens mit Ungarn den im diesfă1ligen 7 ten Gesetzartikel
des Konigreichs Ungarn eingeschlichenen Fehler, daB nehmlich Szamos'Ujvar und Elisabethstadt nicht in die Reihe der k.· Freystădte aufgeno·mmen worden, zu verbessern und den ger1:annten Stă'dten das Recht,
17

zum nă'chsten ungarlănder Landtag je 2 Abgeordnete zu senden, zu
erwirken trachten mochten.
Mief:J. Dieses Ersuchschreiben ist den hiesigen Landtags Abgeordneten Elias Roth und Ludwig von Brennerberg mit der Weisung zu
tibersenden, daB sie die Rechte der genannten 2 k. Freystă'dte nach
Vorlage der durch die betreffende Verhandlung sich herausstellenden
Umstă'nde und Verhăltnisse zu unterstiitzen sich bemU.hen sollten.
DaB dies geschehen, ist dem Szamosujvarer J.\tiagistrat zu erwiedern
und der hiesigen Ştadt. Communităt bekannt .zu geber!.
Prin1it în 26 mai 1848
Magistratul şi comunitatea oraşului liber regesc Gherla, într-o
adresă din 6 mai, roagă .să li se dea deputaţilor de aici la dietă îndrumarea să acţioneze în timpul consfătuirii cu privire la uniunea TransHvaniei cu Ungaria, pentru ca in cazul realizării acesteia să se eorecteze greşeala care s-a strecurat in articolul 7 al legi;i: ainlume că
Gherla şi Dumbrăveni n-au fost cuprinse în rîndul oraşelor libere regeşti din regatul Ungariei, pentru ca acestea să poată trimite la urmă
toarea dietă maghiară -cîte doi deputaţi.
Myss
Această cerere să fie trimis:ă deputaţilor de aici la dietă, EHas
lRoth şi Ludwig von Brennerberg, cu îndrumarea să se străduiască să
sprijine drepturile celor două oraşe libere menţionate mai sus în funcţie de condiţiile din timpul dezbaterilor.
Că s-a făcut acest lucru va fi comunicat Magistratului din Gherla
şi comunităţii 0raşului de aici.
1

Braşov. Fond. Arh. Magistrat
procese verbale, IV C, 321, 2 042. Foto: 9 365.

Original. Arh. St.

Braşov.

Registrul de

17
Sighetu

Marmaţiei,

26 mai 1848

·. M aramaros megyenek 1848k evi piinkosd ha va 26k napjan koronai
Sziget. Vei ros ban. tartott kepviseloi valasztmany iilesebol kolt
Hatarozas
"
1556. E komoly figyelmet igenyl6 s rogtoni gyors intezkedest parancsol6 esemeny tudata utan nem. kesett e bizotmany - tekintve aztt
hogy csak egy pillanatnyi mulasztas is visszahozhatatlanul veszelyeket
idezhet eld, es hogy a haza bekeje s jolete forogvan kerdesben, ezt a
tformaknak folaidozni nem szabad - azonnal r5gt5n biiriteto bir6sagot
hirdettetni ki; s ugyan ennek itt Szigeten azonnal leendo kozhirre tetele
elrendeltetven, szolgablfrâknak k5telesseg5kul tetetik, miszerint ezen rogton .bu11.tet6 bir6sagot keruleteikben 1egfelyebb e mai napt61 szamitand.O
8 napok alatt hirdessek ki, annak vilagos megmagyarazasa mellett, mikent
ezen rogton bunteto bfr6sag hatahna minden rablas, gyujtogatas, ifosztas,
bujtogatas, a 'fennall6 allodalmi egyseget megzavarni torekvo lâzitas~ ugy
szinte a torvenyek:rendeleteinek makacsul1ett e1len szegules es a bekes
birtoknak csoportosan tchnegek Mtal lett ·meghaboritasa ·:tninden eseteire
kiterjesztetik, - azon megjegyzessel, miszerklt a mostani veszelyes: ko.18

riilmenyek tekintetibol m·ar magânak a fentebb nevezett bunteny akarmellyikenek elkovetese n1inden eddigi szokasos foltetek es kivetelek nelkiil is elegendo a rogtoni biraskodasra.
·
Egyeb erant a tortent ki hirdetesrol az illeto torvenyszeki elnoknek
azonnal jelentest tegyenek.
·
·
Megolvasva kiadta
Varady Gabor, t. aljegyzcP
în

Hotărîrea adunării comitatului Maramureş, ţinută
oraşul regesc Sighetu .Marmaţiei.

la 26 mai 1848

1556. După aflarea acestui eveniment care reclamă o atenţie serioasă şi necesită măsuri prompte, comitatul nu a întîrziat să proclame
instituirea imediată a judecătoriilor statariale, întrucît o neatenţie mo-·
mentană ar putea atrage după sine pericole iremediabile. Fiind vorba
de pacea şi bunăstarea patriei, ea nu poate fi jertfită din cauza unor formalităţi. Se ordonă să se aducă deîndată la cunoştinţă acest fapt a:ici la
Sighetu Marmaţiei. Totodată se impune juzilor nobiliari ca o datorie:
să anunţe în termen de 8 zile instituirea acestor judecătorii pe raza jurisdicţiilor

lor; să expli~e că autoritatea judecătoriilor statariale se extinde asupra tuturor cazurilor de jaf, incendiere, hoţie, 'instigare la răz
vrătire faţă de unitatea statală existentă, împotrivire faţă de legi, precum şi asupra violării în grup a proprietăţilor necontestate; să atragă
atenţia că în împrejurările grave actuale comiterea oricărei nelegiuiri
dintre cele mai sus citate este suficientă, fără condiţiile şi excepţiile obiş
nuite, pentru a fi deferită tribunalelor stataiiale.
In acelaşi, timp, i se va raporta şi preşedintelui tribunalului instituirea judecătoriilor statariale.
·
Confruntat [cu originalul] şi eliberat· de
Varady Gabor, vicenotar al comitatului 1
Extras legalizat: Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi
Leveltăr.

Be!Ugyminiszterium, nr. 2 665/1848. Foto: 12150-12152.

I Despre măsurile luate de către comitatul Maramureş, Ministerul de Interne al Ungariei a fost înştiinţat în aceeaşi zi, sub acelaşi număr de înregistrare. Foto: il2148.
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majus 26~

Ministerelnok Or! Jelentem, miszerent a vissza csatolt reszbeli megyeR:ben a torvenyes rend es engedelmetSseg helyre van allitva. Az uj
polgarok most mar nyugodtan viselik, magokat; s az olahok kozt sincsenek az erdelyiekhez hasonlo mozgalmak, sot fokent a csaknem mind olahokb61 all6 Kovarban is a magyarok irant minden j6ra kesz szellem mutatkozik.
Ezen jelentesem nem oly ~ieU> ugyan hogy siirgonyt igenyelne, de
megis azâltal kiildeni helyesnek latam, mert Deăk, Klauzăl, Szemere es
4 - Jtocllltle:ate

pri:Ybtd reYoluţia de la 1548 in ţările române, voi. 'V
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Eotv.os minister uraknak igen fontos es nagyon si.irget6 targyr61 kelle a
vegre irnom, hogy ok azt onnek, a fenseges . helytart6nak, s az egesz
ministeriumnak igen sietve elebe. terjesszek Konyorgok onnek e vegre
haîadek nelkul ministertanacsot tartani s nekunk, az erdelyi orszaggyu.les
tagjainak sietve valaszt adni, mert tt61 hogy hamar es j6 valaszt kapjunk
nagyreszt fugg az uni6 sikerulese vagy nem sikerulese.
Domnule prim-ministru! Raportez

că

în

părţile

reanexate ordinea
deja
cele
din Transilvania. În special în Chioar, locuit aproape în întregime de
români, domneşte o atmosferă binevoitoare faţă de maghiari.
Acest-raport al meu nu este atît de urgent ca să necesite trimiterea
unei depeşe; totuşi, am găsit oportună folosirea acestei căi, deoarece trebuie să scriu domnilor miniştri Deak, Klauzal, Szemere şi Eotvos despre
un subiect foarte important, foarte presant, pentru ca ei să v-o prezinte
imediat d-voastră, alteţei sale looţiitorului [regal] şi întregului guvern.
Vă implor să ţineţi fără întîrziere consiliu de miniştri şi să ne daţi
nouă, membrilor Dietei Transilvaniei, recomandări grabnice, fiindcă reuşita sau nereuşita tiniunii depinde în mare parte de răspunsul urgent şi
favorabil pe care-I vom primi.
şi supunerea legală sînt restabilite. Acum noii cetăţeni se comportă
liniştiţi şi nici printre români nu se arată mişcări asemănătoare cu

Cocnept. Arh. Ist. Fil. Acad. Române, Cluj-Napoca. Fond Arh. fam. Wes-

selenyi. Copierul de scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s.
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Kolozsvar, 1848 majus 26. ,
Deak Ferenc. Szeretett baratom!
Az uni6 eszkozolhetesenek remenye itt jobban all mint a hogy tobb
eF~zmenyek s fokent a balasfalvi roppant nagy olahgyules utan lehetett
ren1elleni. ElOlegesen megallapodtunk azon lenni, hogy mindenek el6tt
a 7i.k torvenycikk fogadtassek el s az azontJ.al n1eg er6sites veget terjesztessek a felseg elebe. Kerdesul merult fel hogy e torveny elfogadasa kovetkezteben az abban kijeleltek a magyarhoni gyuJesen megjelenend6lc
1ev.en, a most itt jelen levo kovetekbol menjen-e fel annyi, mennyinek
ott hely van adva, vagy pedig uj kovetek valasztassanak.
Az uj valasztas mellett sz6l, 1. hogy a mostani kovetek kozlil f6l:2nt a megyebeliek nem oly ontetilek, mint a magyarhoniak, mert
ezeket csak nemesek valasztottak s igy amint ezeken demokratikus, ugy
an1azokon aristokratikus bejeg van; 2. hogy a kepyiseleti elvek szerent
valasztand6 uj kovetek oda fen jobban fogadtatnanak s hatasuk tobb
Ienne mint a mostaniak kozill felmenend6knek.
Ellenben uj valasztas ellen kovetkezok sz6lnak: 1. a megyekben
a sz<iszok kozt s m:eg egy par varosban is oly sokkal de sokkal fejul
haladja a magyarok s illetdleg a szaszok szam·at az olahoke, mikent a
n1agyarhoni szeles valasztasi alap szerint valasztvan ketsegen kîvill nemcsak tobnyire, sot mind olah kovetek mennenek. Es ez itt Erdelyben az
olahokat illetoleg sokkal bizonyosabban t()rtennek îgy, mint amennyire
felheto, hogy Magyarhon barmely t6t megyejeben is a szlav elem a
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rnagyart el ilyomja, mert itt Erdelyben a balasfalvi gyules ut<'tn s a min-·
denfele machinatiok s agitaciok kovetkezteben az olahok nemzetiseg utani
ve:1gya s kozdolgokbani befojas utani torekvese nagyobb s - arni 1egtobb - a koznep kozt terjedtebb mint a t6tok kozt s ezen fiatal hevii
vagy meg oly meleg s eleven, hogy bizonnyal a legnagyobb reszvettel s
tuzzel veend minden arra jogositott olah a valasztc1sokban reszt. Kik e
veszelyt L1tjak de megis uj Vcilasztast hisznek szilksegesnek javaly<-ik~
hogy vagy oly kozgyulesek valasszak a koveteket, milyenek a 16ik torvenycikk kovetkezteben Magyarhonba valasztak az alland6 valasztma.:..
nyokat, (ilyenforma a Szasz Karoly velemenye) vagy pedig a magyar
honilag valasztott alland6 valasztmany valasztana a koveteket (ez a Kerneny Denes javalata) a rnondott szerenti kozgyiilesre nemelyek szercnt
minden helysegb6l egy vagy ket egyen, masok szerent minden szaz·
i'ust utân egy lenne valasztand6, azonban tagadni nem lehet, hogy ezen
b~t s illet6leg _harom foku valasztas nem sokkal lenne a magyarhonihoz
hasonl6bb s kevesebbe aristokratikus, mint az eddigi; s ezen annyira
dilualt nep hozza jarultaval valasztott kovetek ezen, simulacrumai, mondhatni gunykepei a nepkepvisel6knek aligha kielegitenek, n1egnyugtatnak
azokat, kik netalan idegenkednenek az eddigi m6d szerent valasztott
mostani koveteket elfogadni.
2ik ok, mely az uj valasztasok ellen felhozatott az, mikent D10St
orszaggyulesileg itt Erdelyben tlj valasztasi m6dot dolgozni ki s ·vinni
kereszful oly feladat, mely az orszaggyulest igerultte tehetne s szasz es
szekely erdekeket nagyon is serthetne e:s sokkal tobb id6t igenyelne
Inint amennyire az orszaggyulest itt nyujtanunk tanacsos lehetne.
3or Az uj valasztasokat tobben az okb6l is ellenzik, mivel annyival
kevesbe latjak sziiksegesnek, minthogy a 7ik torvenycikk mondja, mi,;_
kent a kozelebbi magyarhoni orszaggyulesen - tehat nem az Erdelyin
leend - az erdelyi erdekek kepviseltetese elrendezendo.
4er Mindenekfeletti ok pedig az uj valasztasok ellen az, hogy ha az
orszaggyules a mikEmti valasztas feletti hosszas tanacskoze:'isba s e1enk
vitatkozasba elegyedik s azok majd j6 kes6n tortenendo bevegzese a ki
tudja niikori felsdbb meger6sites utan tortenendenenek a hasonl6kep
hosszasocska valasztasok ugy a julius 2an Pesten megnyitand6 orszaggyulesre meg nem jelenhetnenek a kovetek. fgy tehat az alternativa
ugy all, hogy vagy a mostaniak, vagy epen ne jelenjenek meg Erdelybdi
kovetek a magyarhoni orszaggyules elso hetei, lehet - h6napjai - ahltt.
Mind ezt meg fontolva Bethlen Janos, Kemeny Domokos, Zejk J6zscf
es Karoly, Teleki Domokos es en a mellett voltunk, hogy ne tortcnj.ek
uj valasztas.
Annyival kevesbe lattuk uj valasztasnak sziikseget, mivel a mos-··
tani kovetek nagyobb resze mar a magyarhoni gyules szamara is van
valasztva. Reszemr6l mostani koveteinknek el nem fogadtatasa iranti agg::>'dalom ellenebe azt is nyilatkoztattam, miszerent bizonnyal minden gancs
el leend enyesztetve, annak ki jelentese âltal, hogy a Pesti orsza~gyu-·
lesnek ily varatlan j6kor tortent kihirdetese kenytetett ily koveteket kuldeni oda, es hogy mihelyt a kozos torvenyhozas meghatarozandja, ho:IY
Erdelyre nezve a nepkepviseleti alap s arany milyen legyen, azon'~Er
uj valasztasok fognak itt Erdelybe eszkozoltetni s az ujonnan valasz-tand6 kovetek meg az orszaggyules fojta alatt fogjak a most egy eWre
fel menendoket fel valtani. Azonban az att6li felelem, hogy mostani
koveteink el nem fognak vagy rosszul fognak fogadtatni arra birta azon
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hizotmanyt, mint a teenddk el6leges elhatarozasara valasztottat mely · a
felett ma tanacskozott, mikent tegyiink kerdest nallatok s kerjiink
toletek megnyugtatast.
En tehat ezennel kerlek teged terjezd sietve e targyat a Ministerium
elebe. A dolog nagyon siet6 leven slirgony altali es sieto vălaszt kerek
es kerunk. En eppen ezeket es igy iram meg Klauzalnak, Szemerenek,
Eotvosnek.
Meggyozodesem szerent ha uj vălasztas eszkozlese hataroztatik, s
ezen orszaggyiiles- mely csak ha rovid lesz lehet j6 - hosszura nyulik,
nagyon zajos es ingerlilt lessz, s maga az uni6ra nezve is rossz vagy
talan eppen ellens~ges iranyt vehet: s a mellett az olah mozgalmaknak
veszelyes mezot nyitand s Pestre hu szovetsegesek helyett egy j6 rakas
·ellenseg fog kuldetni. Nagyon kerlek azert, kovess el mindent, hogy oly
valaszt, espedig sietve kaphassunk, mely agg6d6inkat megnyugtathassa.
· Ezenkivlil reszemrdl s Teleki Sandor kovari tfokapitai).y reszerdl arra
kerlek, ird meg velemenyetoket, lehetunk ·e mi kovetek: peldaul o Kovarb61, en Szolnokb6l vagy pedig valamely erdelyi varos avagy m·egye
reszerdl. Maradok baratod.
tărgy

Cluj, 26 mai 1848.
Deak Ferenc! Iubitul meu prieten!
Speranţa realizării
aştepta după mai multe

uniunii stă aici mai bine decît s-ar fi putut
antecedente şi în special după marea Adunare
românea~·că de la Blaj. În prealabil ne-am înţeles ca înainte de toate să
fie acceptat articolul de lege nr. 7, care să fie înaintat imediat spre întărirea maiestăţii sale. S-a pus întrebarea: dacă se aprobă legea, cei designaţi de ea trebuie să se prezinte la Dieta din Ungaria, să meargă dintre delegaţii prezenţi aici atîţia cîte locuri au fost repartizate sau să se
facă alegeri noi de deputaţi?
.
Pentru o nouă alegere pl·edează faptul că deputaţii actuali transilvăneni şi în special cei din comitate nu sînt la fel cu cei din Ungaria,
deoarece au fost aleşi numai de către nobili astfel că ei au un car:acter
aristocratic. pe cînd ceilalţi prezintă un aspect democratic;
2. deputaţii noi aleşi după principiile reprezentative ··ar fi primiţi
mai bine acolo sus şi influenţa lor ar fi mai mare decît a celor care ar
merge dintre cei actuali.
Însă contra unei noi alegeri pledează următoarele circumstanţe:
1. Între saşi, în comitate şi în cîteva oraşe, numărul românilor îl
depăşeşte cu mult pe acela al maghiarilor. şi respectiv al saşilor; astfel
:L în cazul că] alegerile ar urma să se facă după principiile electorale largi
din Ungaria, ar fi aleşi mai mulţi dacă nu chiar în întregime numai deputaţi români; aici în Transilvania, în ceea ce-i priveşte pe rom_âni,. o
.atare posibilitate ar fi cu mult mai cu putinţă decît în orice comitat slovac din Ungaria, unde este mai puţin de temut că elementul slav i-ar
oprima pe unguri; î;n Transnvania, ca urmare a Adunării de la Blaj, dar
~i ca o consecinţă a maşinaţiilor şi agitaţiilor, dorinţa românilor de a
exista ca naţiune aparte, precnm şi străduinţa lor de a deveni influenţi,
este mai mare şi mai răspîndită, .în poporul de rînd, decît în ·mijlocul
slovacilor; această dorinţă, de o inflăcărare tinerească, este aşa de fierLinte şi de vie, încît putem fi si~uri că fiecare român îndreptă.ţit va lua
parte la alegeri cu cel .mai mare devotament şi foc; cei care văd peri-

colul, dar consideră totuşi necesal}e alegeri noi, propun ca deputaţii să
tie desemnaţi ori de adunările generale, care au ales conform articolului
16 comitetele permanente în Ungaria (aceasta este de exemplu părerea
lui s~asz Karoly), ori de către comisiile permanente constituite după
Jcgile din Ungaria (.aceasta este părerea lui Kemeny Denes). în ceea ce
priveşte alcătuirea adunării amintie, ar trebui alese după unii 1-2 persoane din fiecare localitate, după alţii 1 individ la 100 de fumuri. Nu se
_poate însă nega că cele 2, respeetiv 3 forme de alegeri n-ar ifi prea asemănătoare cu cele din Ungaria şi mai puţin aristocrate decît cele de, pînă
acum. Deputaţii astfel desemnaţi cu participarea diluată a poporului,
putem spune [că ar fi] un adevărat simulacru, o caricatură a reprezentanţei poporului; aceasta cu greu i-ar .linişti pe cei ce refuză să accepte
deputaţii aleşi după vechiul sistem.
_ .
2. Un alt argument adus împotriva unor noi alegeri: elaborarea şi
Tealizarea de către dietă a unui nou sistem electoral aici în Transilvania
ar fi o sarcină de natură a o enerva; el ar putea dăuna şi intereselor sa'Şilor şi secuilor; totodată [alegerile] ar pretinde o durată de timp mult
prea mare; ori trebuie luat în considerare faptul că prelungirea Dietei
,aici nu ar fi delbc oportună.
3. Mulţi resping efectuarea unor noi alegeri, spunînd că ele nu
sînt necesare, întrucît articolul de lege nr. · 7 arată clar că rezolvarea
reprezentării intereselor transilvănene se va face la proxima Dietă din
Ungaria şi nu la cea din Transilvania.
4. Un alt argument care se ridică împotriva unor noi aleg~ri: în
cazul că Dieta [transilvăneană] se angajează într-o discuţie de lungă
durată în problema alegerilor, dacă aceste discuţii se termină tîrziu,
iar hotărîrile adoptate vor fi sancţionate cine ştie cînd, în eventualitatea că desfăşurarea alegerilor se va prelungi· mult, atunci este tfoarte
probabil ca deputaţii să· nu se poată prezenta la Dieta [Ungariei] ce
se va deschide în ziua de 2 iulie la iPesta. Prin urmare alternativele
sînt: ori se vor prezenta deputaţii actuali la Dieta Ungariei, ori în primele săptămîni sau chiar luni ale lucrărilor ei cei din Transilvania
vor lipsi.
Cugetînd asupra celor de mai sus, noi (Bethlen O'anos [senior],
Kemeny Domokos, Zeyk J6zsef şi Karoly, ~eleki Domokos şi eu) sîntem
de părere să nu se facă noi alegeri. Considerăm cu atît mai puţin necesară organizarea de noi alegeri, cu cît o mare parte a deputaţilor au
fost desemnaţi şi pentru Dieta din Ungaria.
Pentru risipirea îngrijorării cu privire 'la neacceptarea deputaţi
lor deja aleşi, am declarat că toate piedicile vor fi înlăturate, arătînd:
fpe de o parte] că am fost nevoiţi s.ă trimitem aceşti deputaţi datorită
anunţării atît de devreme a deschiderii dietei de la Pesta; [iar pe de
altă parte] că imediat ce dieta comună va hotărî asupra normelor de
reprezentare, respectiv proporţiile pentru ·Transilvania, aici se vor organiza alegeri noi; [drept urmare], deputaţii nou aleşi îi vor înlocui pe
cei ce vor -pleca acum chiar în perioada lucrărilor dietei; îngrijorarea
că deputaţii noştri .actuali nu vor fi [acceptaţi] sau vor fi primiţi rău,
a determinat comisia, aleasă cu scopul de a hotărî în prealabil in
privinţa celor ce sînt de !făcut, şi cal'le s-a cons:ultat tocmai azi în respectiva problemă, să ceară lămuriri şi liniştire din partea voastră.
Eu te rog prin aceasta să prezinţi problema imediat în faţa guvernului. Nesuferind amînare, cer şi cerem răspuns prin curier urgent.
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Le-am scris despre această problemă în acelaşi fel şi lui Klauz{1l, Sze-mere şi Eotvăs.
Convingerea mea este că, dacă se va hotărî organizarea de noi
alegeri, atunci această dietă va fi bună numai în cazul în care va fi
scurtă; dacă se va prelungi, va fi zgomotoasă şi agitată, putînd lua o
direcţie nefavorabilă sau chiar duşmănoasă faţă de uniune. Pe lîngă
acestea, mişcările româneşti ar putea deschide un cîmp periculos, astfel
că în locul unor aliaţi fideli vor pleca la Pesta o mulţime de duşmani.
Te rog foarte mult să faci totul pentru a prin1i un răspuns urgent, care
să ne liniştească.
Afară de acestea, te rugăm, eu şi căpitanul suprem din Chioar'"
Teleki Sandor, să ne scrii despre părerea voastră, dacă- putem fi şi noi
deputaţi: de exemplu, el din partea Chioarului, iar eu din partea Solnocului sau a unui oraş ori comitat din Transilvania. Rămîn prietenul'
tău.

Cocnept. Arh. Ist. Fil. Acad. Române, Cluj-Napoca, Fond. Arh. fam. Wesseh~nyi.

Copierul de scrisori al lui \Vesselenyi lVIikl6s.

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Mjniszteriumi LeVE'l-

t<ir. BeHlgyminiszterium. Elnoki iratok, nr. 255 ;1848. Fato:

6:~2-645.

20
Cluj, 26 mai

18~8

Kolozsvar, 1848. majus 26_
Elso Alispan, Biil.int Elek! 11""ost reggel vevem si.irg~ăny altal Bredrol"
az ott megjelent harom szazad reszerdl azon tud6sitast, mikent o ly ke-ves sza,mb61 all6, hogy ki.ilOn nem alkalmaztathatnak, azert kerik egyutt
maradhatasukat. Somlyot katonase:'ig nelki.il hagyni nem lehet, de abh~;
bele egyeztem, hogy a m<c'is ket szazad egyiitt maradjon. Ezeket ()n mint.
jobbnak latja vagy Hadadba vagy Szţlagycsehbe sz61itc<:a. Ha onnan kil::·
vagy amoda kellene a ket vagy egyik szazadot ki.ildeni, ezen csetre a
zilahi huszărok legyenek, segitsegăkre, mirol on az ottanî fohadnagyvt
most mar elOre ertesitcse. Ha Csogbe leendene katonasagra szliks·eg vagy
pedig masutt valahol az Ermelleken, ugy nem lehetven ·most Tasnadn:1
katonasc'tgot tenni a kiralyi katonasagot kell requiralni, mely az asis-tentia adasrai keszseget, tett felsz6litasomra kinyilatkoztatta.
A bărten s rabok allapotjarol a foi.igyesztol a je1entest elvarom~,
valamint ănnek a nemzeti rendorseg s egyeb nevezetesebb targyak kcriH
tett lepesek iranti tud6sitasat.
A fd kormanyz6val sz6ltam az Aediliş d:irektional l<~vo ut s egyeb
rajzaink irant; s igeretet kaptam azoknak mental el6bbi kiadasa fel6L

Prim-vicecomite Balint Elek! În această diminealţă am primit cu
trei companii sosite acolo, înştiin
la număr, încît nu pot fi utilizaţi
separat. Acesta este motivul pentru care ei cer să rămînă împreună.
~imleu Silvaniei nu poate fi lăsat fără armată, dar am consimţit ca
celelalte două companii să rămînă împreună. Pe aceştia, d-voastră îi
puteţi chema la Hodod sau la Cehu Silvaniei, cum consideraţi că e mai
ştafeta de la Brebi, din partea celor
ţarea că [soldaţii] sînt atît de puţini
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tine. În cazul în care companiile vor trebui să fie trimise încoace sau
:incolo, ambele ori una dintre ele, husarii din Zalău să le ste(ai în
a~~:tor, inştiinţîndu-1 în prealabil pe locotenentul de acolo. Dacă va fi
nevoie de forţă armată la Cig sau prin împrejurimile văii Eriului,
.atunci, nefiind posibil deocamdată să asigurăm trupe pentru Tăşnad,
va trebui să trimitem armata aflată la . Carei, care la rugămintea mea
şi-a exprimat acordul de a ne da ajutor.
Aştept raportul prim-procurorului despre starea închisorii şi a
-deţinuţilor, precum şi înştiinţarea d-voastră asupra măsurilor pe care
le-aţi luat în privinţa găr'zilor civile şi a altor probleme însemnate.
Am vorbit cu guvernatorul despre proiectele de drum şi de aută
natură, aflate la - Direcţiunea construcţiilor, şi am primit promisiuni
:privind elaborarea lor .cît mai urgentă.
Concept. Arh. Ist. Fil. Acad. Române, Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.

Wesselenyi. Copierul de scrisori al lui \Vesselenyi Mikl6s.
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·Cluj, 26 mai 1848
Kolosvar, majus 26k, 1848.
Tisztelt Baratoml
Elnoktink 1 altal idorol idore ertesfttettel munk<ilkodasunk folyamatar6l, es en tăm-erdek elfoglaltatasaidat tudva, nem akarek terhedre lenni,
azok ismetlesevel. Most azonban, mint minden, mi is bonyol6dasnak indultunk, s errol s egyebekrol kotelessegen1nek ismertem irni.
A bizottmany ket fele mukodott, de ez celszeruleg, csak az inne~
pelyes eljarast teljesithete - s minthogy az egyseg szempontjab6l, a
reszletes rendelkezesek mindnyajunk osszejovetelet, s a teend6kbeni megaHapodast igenyli, Wesselenyi Bothyt koloz,svâroni megjelenesre szollita
.fol, 6 azonban mar akkor, midon mi ide megerkeztunk, tudata, hogy nem
es o mar a reszletes eljarast is bevegze Zarandban, s ma 26n Kraszn{lban van, hol az innepelyes visszacsatolas mar megtortent, a reszletes
m.unk[llatokat bevegezni. fgy azon allapotban j·ottiink, hogy ket [ele
rendelkezesek fognak a Reszekben eletbe leptettni - mi ha Krasznâban
megtortenik, annal szembetunobb, hogy a hatăros Szolnokban maskent
1esz mint Krasznâban a dolgok rendje. Az ejjel sti:ngonyt kuldenk hozză,
hogy ălljon el, mi tortenik, mi nem, nem tudjuk.
Ma az erdelyi kovetek tanacskozmanyaban voltunk, itt csak is a
tanacskozas rendszere volt a targy, az inditvanyok '(rezetese~ egy vci1asztmăny ktildetett ki. Az · unio letesulese csak nem bizonyos, a szasz
drcumspectusok is olcs6bban kezdik az ărut- meg eddig szasz kovet itt
nincs egy is.
Azonban a ministerium, ha szabad mondanmn, ~gy hibat kovetett
el, mi itt igen rosz erzest szult. A szekelyekhez egyeneket kiildăttetet,
kik itt keresztlil utaztak, de Erdelynck egy befolyasos einberevel se ertel::cztek - kulcnosen, kik eldtt a szekelyek meghajolnak, s kikre hallgatnak, s igy azon emberek nem sok jot tehetnek, s te:l:n csak is arthatnak - kiv~Ht a fegyveres szekelyek kozt; ezen elje:iras serti az erdelyieket, hogy illy nevezetes dologban ok egyszeruen mell6ztettek; ha j6nak
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latjatok, egyenlitsetek ki valahogy a minden esetre nem celszeru intezkedes altal keltett kedely ingerultseget.
A ministerium ininti rokonszenvet tanusit6 pesti demonstratia igen
j6 hatast szi.ilt, mert mar nagy mertekben ingeri.iltek voltunk Pest magaviseleten, nem azert mintha a scriblerekkeli egyetertest foltettiik volna
r6luk: hanem azon gyavasagert, hogy nyilatkozni nem mertek. Edes
Bertikem2 , kimeljetek a municipalitast, itt van nektek, altalunk megdonthetetlen tamaszotok, nem a pesti bourgeoisiban, se nem a scriblerekben - hidd el Jmentdl tovabb gondolkozom uj valasztasi torvenyunkon,,
s az utasitas eltorlesen, annal inkabb meggyozodom s eros hitem, hogy
a v.esz nem az illirtol, t6tt61, olaht61, vagy a muszka ca:rt61 jo; hanem
a valasztasban es azon sok kovetben van elrejtve a yesz csiraja, melly
elnyo'mandja torvenyhozas utjan a szabadsagot, el az ezzel ugyanazonos
protestantismust. Kinek befolyasa alatt allanak a valaszt6k? A papok
befolyasa alatt, az intelligentia el van zarva a befolyast61, mert eddig
oszpontosulvan egy helyt hatott a nepre s az absolutisticus befolyast paralis:Ellta, most eloszlik, s ereje :gyengul. En tartok tole, hogy MagyarL..
orszag Regnum Marianum ezutan leend, s a jesuitak hazankban utik foi
taborokat - emlekezz a catholikusok petitiojara, ugyan azon szellem van
elrejtve bennok, ·melly ellen tort·ent Thiers hires interpellati6ja. A papai
hatalom ujra felerdsill, mas rendje leven a dolgoknak, mas alakban, de
lenyegben egy IXk Pius a jesuitismus quintessentiaja, a mozgalmak elire
allott, hogy ura Jehessen. A XIIk szazadban hasonlo lepesek tortentek
R6mab6l - a szolgasag eltorlese proclamaltatott, a nepeket magahoz
h6ditâ, a fejedelmek ellen, ezeket azok altal elnyoina, s aztan ezeket
is - na de mundus se expedi_t.
Bator voltam hozzad Szigetrol egy levelet frni, hol tud6sitalak
gyulesiink folyamar61 is - ezen levelemben figyelmeztetelek bizonyos
Hrobonyi nevu kilepett f·ohadnagyra, onkentes. csapatot alakitatot mint
ertem, ez az ember igen hasznalhat6, mert desperatus, es arthat sokat,
ha nem alkalmazzatok, ujra kerlek legy' gondal rea. Ad vocem, onkentes
csapat, ez se nagyon tetszik nekem, napr61 napra az esemenyek oda fejIOdnek, hogy hajsz·alig hasonlit allapotunk fobb vonasaiban az 1789ki
francia forradalomhoz, ezeket aligha eltukmalhatjatok majd nyakatokrol
az ellens.eg elibe, s ha ~gen, a sorkatonasagnal a demoralisatio apostolai
lesznek - de inkabb hiszem Pest alatt maradnak, s a scriblerek kezeben
erot adtok- ez semmi egyebb, mint a Marsellei csapat. Azert szerintern
tiszteket j6kat adjatok nekiek, Wesselenyi mellett van baratom, egy igen
jeles fiatal ember, neki titoknoka, katona volt es erzelmeiert tobb tarsaival negy evig volt fogsagban. Gal is koztok volt, es tokelletes katona;
talpig becsuletes fiu Martonfi Zsigmond, legy figyelemmel, vagy figyelIneztesd, akiktol fugg. Testverem irant is inteztem kerest hozzatok, eljottomig meg levelE.-i nem vettem. Ha nem tehettetek meg ker·esemet,
legyetek rea figyelemmel, hogy ezen onkentes csapatnal alkalrnazast
nyerjen - nekem allapotom igen terhes - szegeny legeny vagyok.
Apam szegenyul haltt el, es en buszke vagyok rea, mert becsiiletesseget bizonyita be;l anyam - harom testveremrol ~ell gondoskodni - ha
lehet k(5nnyitsetek rajtam. KossuthaJ ha osszejosz, add · at szfves idve_zletemet neki - ha terhere nem lennek levelemmel, irnek neki.
M aramaros ininti figyehnezteteE:emet ne feledd, Miha.Iyt menageiro:Zni kell, kivalt a mostani olâh mozgalmak idejeben. Csillapulva majd
tobbet irok, vagy szollok.
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Hosszas levelemet. tekintsd. irantadi tiszteletem s szeretetem je!E~iil.
Elj boldogul - bizalmunkat birod, ha haza menyek, megyeileg nyilatkozunk, ne gondolj a scriblerekkel. Vale si tu vales ego valeo.
Oszinte

barătod

Asztalos
Gr6f Teleki Sandor epen most erkezett ·meg - azon kerdest t~teti
vallyon 6 mint fo kapitany kovetnek megvalasztathatja-e magat Kovarr6l s ker: ez irant irass neki egy par sort Nagybanyara. ·
Stimatul meu prieten!
Din timp .în timp .ai fost înştiinţat de către. preşedintele nostru1
cum merg lucrurile pe la poi. ·Cunoscînd. sumedenia de preocupări pe
care le ai, n-am vrut să te deranjez cu repetarea lor. Acum, însă, cînd
toate lucrurile noastre sînt pe cale de .a se încurca, mă simt dator să-ţi
scriu despre ele şi despre altele.
· Comisia a func·ţionat în două locuri, dar aceasta nu putea. satisface decît ceremonialul solemn. Ordirie'Ie . privind detaliile aiipirii
cer însă întîlnirea noastră a· tuturor şi imitate ·de acţiune. Wasselenyi
i-a ctdresat lui B[e]othy invitaţia de a se duce la Cluj. ·Cînd. noi a;m
sosit·aici~ el ne-a înştiinţat însă că riu va veni, dar
terminat lucrările
de detaliu în comitatul Zarand, iar azi; în 26, va fi în comitatul Crasna.
Aici realipirea solemnă a avut deja loc, dar va pune la punct chestiunile · de amănunt.. Am ajuns astfel în situaţia de a intra în vigoare
în Partium două categorii de dispoziţii. Dacă aceasta se va întîmpla, în
comitatul Crasna va fi cu atît mal bătător la oc;hi, cu cît în eomitatul
vecin Solnocul de Mijloc starea ·lucrurilor va fi alta. ·
Azi-noapte i-am trimis o scrisoare urgentă prin ştafetă, să oprească
lucrurile. Nu ştim ce se va întîmpla şi ce nu.
Tot astăzi, noi am participat la consfătuirile deputaţilor. din Tr:an-silvania. Subiectul a fost exclusiv sistemul dezbaterilor. A fost de~
legată o comisie pentru a face evidenţa propunerilor. Realizarea uniunii este aproape sigură. Circumspecţii saşi încep să-şi vîndă marfa
mai ieftin;· aici nu este nici un delegat sas.
Dacă-mi dai voie 'Să-ţi semnalez, guvernul a comis o greşeală, care
aid a dat naştere unor resentimente. S-au trimis nişte persoane la
·secui, care au trecut pe aici, dar nu s-au sfătuit cu nici o personalit~te ~nf~uen~~ din. Transilvan~a. Aceşti del~ga_ţi n-au luat .le?ătura cu
trans1lvanenn, ma1 ales cu ce1 pe care secu1T 1-ar asculta ŞI h s-ar supune. În astfel de condiţii ei nu pot fi de folos. Dimpotrivă, pot fi
dăunători, mai ales printre grănicerii secui. Procedeul i-a jignit pe
ardeleni, deoarece în lucruri atît de importante au fost neglijaţi. Dacă
sînteţi de acord, potoliţi cumva spiritele agitate de aceste măsuri nepotrivite.
Demonstraţia de la Pesta, care a exprimat simpatia faţă de guvern a avut un efect favorabil; eram deja foarte iritaţi de con1portarea
'()raşului Pesta; nu pentru că am fi presupus vreo colaborare între locuitorii ei şi birocraţi, ci datorită atitudinii lor nehotărîte de a nu ,îndrăzni să se pronunţe.
Dragul meu Berti2 cruţaţi municipalitatea; aici v·eţi avea sprijin
indiscutabil în noi şi nu în burghezia şi nici în birocraţii din Pesta,

a

crede-mă.
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Cu cît îmi bat mai 'mult capul cu noua noastră lege electorală şi
cu anularea regulamentului de executare, cu atît sînt mai ferm con.... ·
vins că pericolul nu vine din partea ilirilor, slovacilor, românilor sau
a ţarului muscalilor. Germenii pericolului sînt ascunşi în alegeri şi în
numărul mare al deputaţilor care vor oprima libertatea prin legislaţie
şj prin protestantismul identic cu aceasta. Sub înrîurirea cui se află
alegătorii? Sub aceea a· preoţilor. Intelectualitatea nu mai poate infh.Ienţa poporul ca pînă acum. Pînă au fost concentraţi într-un loc,.
intelectualii au influenţat poporul, paraJ.izînd înrîurirea absolutistă ..
Acum însă ei ·se împrăştie şi le slăbesc puterile. Mi-e teamă că Ungaria va deveni de acun1 înainte Regnum 1\!Jarianum, iar iezuiţii îşi vor
aşeza tabăra în ţara noastră; (aminteşte-ţi de petiţia catolicilor); în e]
se ascunde acelaşi spirit, contra căruia a avut loc renumita interpe~are
a lui Thiers. Puterea papală va creşte iarăşi, sub altă formă, deoarece·
lucrurile au
ordine nouă. În fond, un Pius. al IX-lea este chintesenţa
iezuitismului. El s-a aşezat în fruntea mişcării pentru a o stăpîni. ln
secolul al XII-lea la Roma s-a luat o astfel de măsură: s-a proclamat
desfiinţarea servituţii [şi papa] a cucerit popoarele contra principilor;
pe aceştia i-a asuprit prin popoare, iar pe urmă şi pe ele;· dar, de
n:undus se expedit.
Am avut îndrăzneala să-ţi scriu o scrisoare de la Sighetu 1viar...,.
maţiei în care te-am înştiinţat despre desfăşurarea şedinţei noastre: În
acea scrisoare ţi-am atras atenţia asupra locotenentului major în re-·
tragere Hrobony. După cum am înţeles, el a înfiinţat o ceată de vo-·
Iuntari. Omul este foarte potrivit pentru a fi folosit, întrucît e dispe-:.
rat, Ar putea deveni însă dăunător, dacă nu-l angajaţi. Iţi atrag atentia
djn nou asupra acestei persoane. Ad vocem, ceată voluntară; nici asta
nu-mi place prea mult.
Evenimentele iau amploare din zi în. zi. In linii mari situaţia
noastră seamănă exact cu revoluţia franceză din 1789. Pe [voluntari}
cam greu o să-i puteţi trimite de pe spatele vostru În faţa inamicului~
iar în caz că veţi reuşi, În armata regulată vor fi apostolii unui spirit demoralizator. Cred că n1ai bine vor rămîne în apropierea Pes.tei
sub puterea birocraţilor; nu-i nimic altceva~ decît trupa de la MarseHles_
Pentru aceasta părerea mea este: să "le daţi ofiteri buni. Ainice, lîng:ă.
V.Vesselenyi este un tînăr foarte talentat, secretarul lui. A fost soldat.
Pentru simţămintele sale a făcut închisoare patn1 ani împreună cu camarazii; săi. Gal a fost de asen1enea întPe ei. Şi el este tţn suldat
perfect. Este vorba apoi dt Martonfi Zsigmond. Urmăreşte-] cu grijă
sau atrage-i atenţia asupra lui celui de care depinde. Am înaintat o cerere
şi în privinţa fratelui meu. Pînă la plecarea mea nu ain primit vreo
scrisoare de la el. Dacă nu aţi putut îndeplini cerinţele mele, aveţi
grijă de el să obţină angajarea în cadrul trupelor de voluntari. Starea
mea este foarte grea. Sînt un om_ sărac. Tatăl meu a murit sărac şi eu
sînt Ihîndru de aceasta, deoarece astfel şi--a dovedit onestitatea. Trebl_rie
să am grijă de mama şi trei fraţi. Dacă se poate, uşuraţi-rni soarta.
In cazul că te întîlneşti cu Kossuth. trans:rhite-i saluturile n1ele
călduroase; dacă nu l-aş deranja cu scrisoarea mea, i-aş scrie.
Nu uita avertismentul meu privind Maramureşul. Mihali trehLlie
ajutat mai ales în timpul mişcărilor româneşti. Cînd vei fi mai liniştit~
iţ.i voi scrie sau îţi voi vorbi mai mult.

o

28

Lunga n1ea scrisoare consider-O ca pe un se1nn al consideraţiei
'Si dragoste{ mele faţă de tine. Fii fericit! Ai toată încrederea noastră.
JJacă mă duc acasă, vom lansa o declaraţie a comitatului. Nu te gîndi

la

birocraţi.

Vale si tu vales ego valea.

Sincerul

tău

prieten
Asztalos

Contele Teleki Sandor a sosit tocmai acum. întreabă dacă el poate
fi ales deputat în districtul Chioarului în calitate de căpitan suprem şi
te roagă să-i trimiţi cîteva rînduri la Baia Mare.
Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1B48-49-i Miniszteriumi Leveltar. Beh.igyminisz~:erium. Elnoki iratok, nr. 254/i848. Foto: 638-641.

Oriqinal.

1 \Vesselt~nyi Mikl6s, pre~edintele comisiei numită de guvernul de la Pesta
pentru reanexarea Partiumului la Ungaria.
2 Szemere Bertalan, ministrul de interne cUn guvernul de la Pesta.
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l?esta, 26 mai 184:8
F6 Ispan Ur!
Gr6f Hadik Gusztav az ide ./. rekesztett folyamochisciban panaszolv:i':-:.: rniszerint szemlaki jobbagyai, a ~l aros partjan fekv6 legeWjet, s
cp~es kertjenek egy reszet, Y.gy szinten Prunda nevezetu erd6 1 reszet a
n"ndezesi por veglf~jart<ival, negy eves bekes birtokle:is utan er6szakosan
elf:J.glaltak es azokat a megyei al.ispe:'in elnoklete alatt kikuldott bizotmc'my
tltal veghez vitt vizsg<:'tlat s a panaszolkod6 graf torvenyes joganak elisme.;:0sc ut~1n, is vissza bocs{1tani nem akarjak.
Ezekhez keppest hivatalosan n1eghagymn fo ispcin t'1rnak, miszerent
::Hvc1n a folyamodo elOterjcsztese, azonnal egy bizottm·anyt rendeljen ki
:a belyszinere, melly a hatalmaskod6 volt jobbagyokat az elfoglalt birtok
'~ris:szaadasara s az okozott karok megtetitesere komolyan intse m.eg; mi
h:.1 illy n16don nem sikerillne, keresse meg hivatalosart az Aradon levo
·dzsid~ts ezred parancsnoksâgat, hogy a megyei bizottmanyi eljân\s tamog.~lt~i.sara annyi katonasagot rendeljen ki, mennyi az er6szakoskod6k mers...,·
fekezeserc elegsegesnek fog talâltatni. Az erintett ezred parancsnoks<:tga
T""I·::~.i napon a1talam a kivantat6 katonai er6 kiallitasâra hivatalosan megl;::e:testetend. Az okozott karok torvenyszabta modon megbecsUltetenddk s
D folya.mod6nak megteritend6k, a vetkesek kitapogatand6k s megfenyi~
t·,::-:1d6k lcsznek. Pesten, m;:\jus 26-kan 1848.
Tcmesi gr6f, f6ispan s teljhatalmu kinUyi biztos,
Csernovics Petcr.
Domnule comite suprem!
Contele Hadik Gusztâv în cererea sa alăturată ./. se plînge de
următoarele: după terminarea procesului de separare şi după o posesiune paşnieă de 4 ani, iobagii săi din Semlac i-au ocupat cu forţa
pă.şunea de pe malul JY1ureşului, o parte din· grădina sa de· duzi, precum
şi o porţiune din păduricea [pîlcul de sălcii] numită Prundu 1 . Aceste
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{terenuri] nu vreau să i le restituie nici după cercetarea efectuată deun comitet sub preşedinţia vicecomitelui, care a stabilit drepturile sale
legale.
Din această cauză ardon oficial domnului comite suprem, întrucît
plîngerea petiţionarului este dreaptă, să se delege o comisie la faţa locului, pentru a-i ancheta în mod sever pe iobagii care au folosit forţa,.
a-i restitui pămînturile alodiale ocupate şi a repara daunele cauzate.
iDacă nu veţi reuşi pe această cale, să vă adresaţi oficial comandamentului regimentului de cavalerie din Atad, care să detaşeze, pentru spridinirea comisiei comitatense, o trupă de soldaţi cu un număr suficient
de mare pentru a putea stăvili violenţele.
Comandamentul regimentului în cauză îl voi sesiza oficial în ve- /
derea pregătirii respectivei unităţi. Daunele cauzate vor fi constatate
oficial şi vor fi compensate de către petiţionar. Cei inculpaţi vor fi cercetaţi şi pedepsiţi.

!Pesta. 26 mai, 1848.
Comisarul regal

plenipotenţiar şi

comitele suprem al comitatului

Timiş

Csernovics Peter.
Original. Arh. Sat. Arad. Fond. Arh. comitat. Arad. Acta Cong-rega-

tionum, nr. 949/1848.
·l

V. voi. IV, doc. 26

şi

268.
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1848

Hoch und Wohlgeporner Herr Oberst und Grenz Commandant!
Der in Ehrerbiethung Gefurtigte erlaubet sich, Euer Hoch und
Wohlgeboren einen }leute an ihn gelangten vom 9 ten May alten Styl$
(21. May neuen Styls) datirţen privat Brief eines in der Moldau wohnenden Osterreicher-Deutschen im _Auszqge mitzutheilen, da der Hauptgegensrtand desselben die Aufmerksamkeit sowohl der Genz- a]s,
.~nstigen Sicherheits
Behorden um so mehr in Anspruch nehmen
diirfte, als unter den heutigen politischen Verhăltnissen und bei der
sonst allgemeinen Begriffsverwirrung der leidenschaftlich aufgeregten
Menge in Bezug auf die Frage des Tages, den Treiben der Emi.ssa]re
aller Partheien, ein fernerer Spielraum, als je eroffnet und der entschiedenste EinfluB auf die leicht beweglichen niederen Schichten der Bf'volkerung in Aussicht gesteUt ist.
Der besagte Brief lautet folgendermaB.en:
"Dieses Schreiben sende ich Ihnen in Eile und per Express, um·
Sie in Zeiten zu unterrichten, daB in wenigen Tagen an einer Grenze
von der Moldau nach Siebenbi.irgen, wahrscheinlich durch den Ojtozer ,
PaB ein Russe passiren will, als Kaufmann, welcher der Abgesandte
RuBlands ist, um den Zwiespalt der Bojaren mit dem Woiwoden der
Moldau beizulegen, und es ist ihm in Jassy und Gallatz soweit gegluckt,.
solche fur den Augenblick zu beschwichtigen, wenn die Herrn Bojaren
anders ihre empfangenen Priigel ruhig tragen werden".

ao

Es folgt nun· eine sarkastische Bemerkung liber die Indolenz,
mit welcher der moldauische Adel, die ihm durch den regierenden Fur~
sten zugefi.igten MiBhandlungen hinnimmt, und hernach kehrt der Correspondent in folgender Weise zur Hauptsache zuriick: "Dieser Diplomatt
welcher hier Herr Manilcha oder Dahila heiBt, beabsichtigt durch Siebenblirgen ins Banat und von da an unsere ti.irkische Grenze bis Semlin hinauf• incognito. zu reisen, um die Gemi.ither der dortigen Hirten~
sogenannten RuBnaken und Romanen zu erforschen, die bedeutendsten
zu gewinnen, damit sich dann alle seiner Zeit auf ein gegebenes Zeichen
erheben sollen, die russische Fahne aufpflanzen und zu den !Russen
{iherzutreten verlangen. An Mitteln aller Art, besonders an. Geld und
Verstand. solle es ihm nicht fehlen und er dilrfte hauptsăchlich die
Geistlichkeit als Hebel gebrauchen wollen; wenigstens habe ich in der
Moldau gesehen, daB der moldauische Geistliche den dummen Moldauer
!Bauer zu Allem zu bringen vermag. ·
Ob dieB alldort auch gehen wird, \VeiB kh nticht1; das
weiB ich aber ganz bestimmt, daB vor mehreren J ahren, als ich diese
Gegenden ofters bereiste, qer groBte Theil der Bewohner sich dahin
erklărte, daB ihr eigentlicher aeherrscher der Zaar von RuBland seye,.
und ith glaube daher, \venn dieser Spion (Diplomat) dahin kommt, er
ziemlich leichtes Spiel haben diirfte. DieB veranlaBte mich hauptsăchlich
als Patriot, Sie aufmerksam zu machen und zu bitten, von dieser Anzeige jenen Gebrauch zu machen, welchen Sie fUr nothwendig finden
werden.
Sollten Sie es wunschen und glauben Sie, daB in meinem Vaterlande irgend etwas niitzen kann, durch zeitliche Mittheilung aller
politischen Vorgănge in der Moldau, so· konnen Sie iiiber mich befehlen; es geschieht hier wenig, von dem ich nicht vorher genau unterrichtef wăre, und es ist mir selbst nothwendig, unterrichtet zu seyn;
unsere Correspondenz kann schnell und sicher eingeleitet werden, nur
bitte ich gegen die Moldauer vorsichtig zu seyn!"
Der Rest des Briefes enthălt Privat Angelegenheiten und Freundschafts-Versicherungen.
Indem der ehrerbiethigst Gefertigte durch die dienstliche Gebrauchsnahme der besagten brieflichen Eroffnungen einer wichtigen
Pflicht Geniige geleistet zu haben glaubt und um die beziiglichen Verhaltungs MaBregeln bittet, geha:rret derselbe mit unbegrenzter Hochachtung und Ergebenheit.
Euer Hoch und Wohlgeboren gehorsamster
Doktor August B. Meyer, m. pr., Contum [anz] Director
Ojtoz am 26. May 1848
Abgefertigt Nachmittag 2 Uhr
Domnia voastră domnule colonel şi comandant de graniţă
Cel care cu supunere subscrie îşi permite să vă comunice extrase
djntr-o scrisoare particulară din 21 mai, primită din partea unui austriac german care locuieşte în Moldova, deoarece problema principală din conţinutul acesteia ar putea interesa atît autorităţile de graniţă, cît şi alte autorităţi de securitate. Aceasta cu atît mai mult, cu cit
în condiţiile politice actuale şi a derutei mulţimii tulburate pătimaş în
ceea ce priveşte problemele prezente activităţilor emisarilor tuturor par-

{terenuri] nu vreau să i le restituie nici după cercetarea efectuată d~
un comitet sub preşedinţia vicecomitelui, care a stabilit drepturile sale
legale.
Din această cauză ardon oficial domnului comite suprem, întrucît
plîngerea petiţionarului este dreaptă, să se delege o' comisie la faţa' locului, pentru a-i ancheta în mod sever pe iobagii care au folosit forţa.
a-i .restitui pămînturile alodiale ocupate şi a repara daunele cauzate.
Dacă nu veţi reuşi pe această cale, să vă adresaţi oficial comandamentului regimentului de cavalerie din Arad, care să detaşeze, pentru spritlinirea comisiei comitatense, o trupă de soldaţi cu un număr suficient
de mare pentru a putea stăvili violenţele.
Comandamentul regimentului în cauză îl voi sesiza oficial în vederea pregătirii respectivei unităţi. Daunele cauzate vor fi constatate
oficial şi vor fi compensate de către petiţionar. Cei inculpaţi vor fi cercetaţi şi pedepsiţi.

!Pesta. 26 mai, 1848.
Comisarul regal

plenipotenţiar şi

comitele suprem al comitatului

Timiş

Csernovics Peter.
Original. Arh. Sat. Arad. Fond. Arh. comitat. Arad. Acta Congrega-

tionum, nr. 949/1848.
·1

V. voi. IV, doc. 26·· şi 268.

23
Oituz. 26 mai 1848
Hoch und Wohlgeborner Herr Oberst und Grenz Commandantt
Der in Ehrerbiethung Gefurtigte erlaubet sich, Euer Hoch und
Wohlgeboren einen }leute an ihn gelangten vom 9 ten May alten StyJs.
(21. May neuen Styls) datirten privat Brief eines in der Moldau wohnenden Osterreicher-Deutschen im _Auszuge mitzutheilen, da der Hauptgegensrtand desselben die Aufmerksamkeit sowohl det' , Genz- a]s.
~nstigen Sicherheits
Behorden um so mehr in Anspruch nehmen
durfte, als unter den heutigen politischen Verhăltnissen und bei der
sonst allgemeinen Begriffsverwirrung der lei~enschaftlich aufgeregten
Menge in Bezug auf die Frage des Tages, den Treiben der Emissaire
aller Partheien, ein · fernerer Spielraum, als je eroffnet und der entschkdenste EinfluB auf die leicht beweglichen niederen Schichten der Bf'volkerung in Aussicht gestellt ist.
Der besagte Brief lautet folgendermaB.en:
,,Dieses Schreiben sende ich Ihnen in Eile und per Express, um·
Sie in Zeiten zu unterrichten, daB in wenigen Tagen an einer Grenze
von der Moldau nach Siebenbiirgen, wahrscheinlich durch den Ojtozer ,
PaB ein Russe passiren will, als Kaufmann, welcher der Abgesandte
RuBlands ist, um den Zwiespalt der Bojaren mit dem Woiwoden der
Moldau beizulegen, und es ist ihm in J assy und Gallatz so~eit gegltickt,.
solche fur den Augenblick zu beschwichtigen, wenn die Herm Bojaren
anders ihre empfangenen Priigel ruhig tragen werden".
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Es folgt nun eine sarkastische Bemerkung liber die Indolenz,
mit welcher der moldauische Adel, die. ihm durch den regierenden Fur~
sten zugefiigten MiBhandlungen hinnimmt, und hernach kehrt der Correspondent in folgender Weise zur Hauptsache zurilck: "Dieser Diplomat,
welcher hier Herr Manilcha oder Dahila heiBt, beabsichtigt durch Siebenbiirgen ins Banat und von da an unsere tiirkische Grenze bis Semlin hinauf• incognito zu reisen, um die Gemiither der dortigen Hirten~
sogenannten RuBnaken und Romanen zu erforschen, die bedeutendsten
zu gewinnen, damit sich dann alle seiner Zeit auf ein gegebenes Zeichen
erheben sollen, die russische Fahne aufpflanzen und zu den !Russen
{lberzutreten verlangen. An Mitteln aller Art, besonders an. Geld und
Verstand solle es ihm nicht fehlen und er di.lrfte hauptsăchlich die
Geistlichkeit als Rebel gebrauchen wollen; wenigstens habe ich in der
Moldau gesehen, daB der moldauische Geistliche den dummen Moldauer
!Bauer zu Allem zu bringen vermag. ·
Ob dieB alldort auch gehen wird, \VeiB kh nti~ht); da:s
\veiB ich aber ganz bestimmt, daB vor mehreren J ahren, als ich diese
Gegenden ofters bereiste, qer groBte Theil der Bewohner sich dahin
erklărte, daB ihr eigentlicher Beherrscher der Zaar von RuBland seye,.
und ich glaube daher, wenn dieser Spio.n (Diplomat) dahin kommt, er
ziemlich leichtes Spiel haben diirfte. DieB veranlaBte mich hauptsăchlkh
als Patriot, Sie aufmerksam zu machen und zu bitten, von dieser Anzeige jenen Gebrauch zu machen, welchen Sie fiir nothwendig finden
werden.
Sollten. Sie es wunschen und glauben Sie, daB in meinem Vaterlande irgend etwas niitzen kann, durch zeitliche Mittheilung aHer
politischen Vorgănge in der Moldau, so' konnen Sie iiiber mich befehlen; es. geschieht hier wenig, von dem ich nicht vorher genau unterrichtef wăre, und es ist mir selbst nothwendig, unt-errichtet ·zu seyn;
unsere Correspondenz kann schnell und sicher eingeleitet ·Werden, nur
bitte ich gegen die Moldauer vorsichtig zu seyn!"
Der Rest des Briefes enthălt Privat Angelegenheiten und Freundschafts-Versicherungen.
Indem der ehrerbiethigst Gefertigte durch die dienstliche Gebrauchsnahme der besagten brieflichen Eroffnungen einer wichtigen
Pflicht Genuge geleistet zu haben glaubt und um die beztiglichen Verhaltungs MaBregeln bittet, geharret derselbe mit unbegrenzter Hochachtung und Ergebenheit.
·
Euer Hoch und Wohlgeboren gehorsamster
Doktor August B. Meyer, m. pr., Contum [anz] Director
Ojtoz am 26. May 1848
Abgefertigt Nachmittag 2 Uhr
Domnia voastr;:l domnule colonel şi comandant de graniţă
Cel care cu supunere subscrie îşi permite să vă comunice extrase
dintr-o scrisoare particulară din 21 mai, primită din partea unui austriac german care locuieşte în Moldova, deoarece problema principală din conţinutul acesteia ar putea interesa atît autorităţile de graniţă, cît şi alte autorităţi de securitate. Aceasta cu atît mai mult, cu cit
în condiţiile politice actuale şi a derutei mulţimii tulburate pătimaş în
ceea ce priveşte problemele prezente activităţilor emisarilor tuturor par-

tidelor li s-a deschis un cîmp de acţiune mai larg decît oricînd. Faptul
ar putea avea o influenţă hotărîtoare asupra păturilor de jos ale populaţiei atît de uşor de manevrat.
Scrisoarea respectivă sună astfel:
"Vă tri~it în grabă şi per expres această scrisoare pentru a vă
infonna din timp că peste cîteva zile va voi să treacă graniţa dintre
Moldova şi Transilvania, probabil prin pasul Oituz, un rus deghizat în
-comerciant; el este emisarul Rusiei pentru aplanarea conflictului dintre
boieri şi domnul Moldovei; la Iaşi şi la Galaţi a reuşit să-i liniştească
pentru moment pe boieri să suporte cu calm bătaia primită".
Urmează o observaţie sarcastică asupra indolenţei cu care nobiliinea moldoveană acceptă maltratările din partea principelui stăpînitor;
d'upă aceea corespondentul revine astfel asupra problemei principale:
"Acest diplomat care aici se numeşte domnul l\1anilcho sau Dahila intenţionează să călătorească incognito prin Transilvania îh Banat şi de
aici la graniţa noastră turcă pînă la Se1nlin pentru a examina starea
de spirit a păstorilor de acolo, aşa-numiţii rusniaci [ruteni] şi romani şi
a-i cîştiga pe cei n1ai importanţi, pentru ca toţi să se ridice cîndva la
un semnal ce se va da, să arboreze steagul rusesc şi să treacă de partea
ruşilor. Nu duce lipsă de mijloace de tot felul, mai ales bani şi minte;
probabil că va încerca să folosească mai ales clerul ca pîrghie; cel puţin
eu am văzut în Moldova că preotul moldovean poate să facă ce vre:a
cu ţuranul fără ştiinţă de carte.
Nu ştiu dacă asta va merge şi acolo; ştiu însă precis un singur
lucru că în urmă cu mai mulţi ani, cînd am călătorit în zona ac~asta,
·cea mai mare parte a locuitorilor au declarat că de fapt stăpîn-e1l lor
este ţarul Rusiei; de aceea eu cred că dacă acest spion (diplomat) ajunge
acolo, probabil îi va fi destul de uşor. Acest lucru mă dete-rn1ină mai
ales ca patriot să vă atrag atenţia şi să vă rog să folosiţi în aşa fel
1nformaţia, după cum consideraţi că este necesar.
_
Dacă doriţi şi credeţi că mi-aş putea ajuta ,intr-un fel patria prin
informaţii la timp asupra tuturor evenimentelor politice din Moldova,
atunci să-mi porunciţi. Puţine evenimente au loc aici despre care să nu
fiu dinainte informat exact. Eu însumi am nevoie să fiu bine infonnat.
Gorespondenţa noastră poate fi iniţiată repede şi sigur, numai vă rog
să fiţi prudenţi faţă de moldoveni!
·
Restul scrisorii conţine chestiuni particulare şi asigurări de priet?nie.
In această privinţă şi rămîne cu nemăsurată consideraţie şi respect servitorul domniei voastre
Dr. August B. Meyer, director al contumaciei [carantinei]
Oituz, 26 mai 1848
Trimis după masă la ora 2.
Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi Leveltar. Belilgyminiszterium. Elnoki iratok, nr. 314/1848. Foto: 26 8J326 834;

Despre relatările lui Meyer, guvernatorul Teleki îl înştiinţează pe palatiîn ziua de 1 iunie 1848. V. Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr.,
nr 1 401/1848.
1
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Alba Iulia, 26 mai 1848
An Ein hohes konigliches Landes Gubernial Praesidium in Siehenburgen zu Clausenburg
Euer Excelh;nz hohen ErlaB vom 24 ten 1. JVL, E. 1293, gemăH habe
ich dem von Abrudbanya bevollmă'chtigten Commissair Herm Carl von
Szekely zum Behuf der Weiter-Transportirung der zu Clausenburg
Ubernommenen 100 Stuck SteinschloB Gewehre Hir die in Abrudb<:'tnya
zu errichtende Bi.irger Garde von hier bis an Ort und Stelle eine Escorte
von 1 Corporal und 6 Mann beigegeben, vv-elche auch heute ihren Marsch
dahin fortgesetzt haben.
Horak, G. M.
Carlsburg am 26. May 1848
CătrE'

onoratul Prezidiu gubemial crăiese al Transilvaniei de la
Cluj

, Conform înaltei dispoziţii a excelenţei voastre din 24 mai nr.· ]. 293
r-am dat comisarului împuternicit din Abrud, domnul Szekely Karoly, o·
E?6clortă compusă din 1 caporal şi 6 soldaţi pentru a însoţi de ~ci şi
pînă la faţa locului. transportul celor 100 de puşti cu cremene preluate
de la Cluj şi destinate gărzii cetăţeneşti ce se va înfiinţa la Abrurl.
Aceştia şi-au continuat azi marşul.
Horak

Alba Iulia, 26 mai 1848
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr .., nr. 1400/184K Foto: 15 818

-15 819.
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. [Fără loc], 26 mai 1848
l\liniszter Dr!
Haz,1nk illy dics6, illy bekes utoni <it-alakul{u;i.'tban, mellyhez ha-·
sonl6val egy nemzet sem dicsekhetik a magyaron kivul az elnymnatott
nep es felekezetek termeszet-adta jogai ki vive:1si diadah'tban az aldott
szabadsag, egyenlOseg es testveriseg arany kon1ban, mellyben le· dontettek, le romboltattak a sze:\zadok olta embert en1bert6l elvalaszto, el
ki.ilOnito gyiil<oletes koz-falak, illy nem remenylt es nem is almodott
dics6 gy6zelmek kozepette, midon mindenki a haza fol virulasan gondolkodik, a roppant tejendok, si.irgetos reformok kozt minden igaz hazafi
a nep-nevelesre mint elso tejendore s az azzal mukodo egyenekre fuggeszti eber figyelmet s azokt6l meltan koveteli s· varja a nep s a 1najdan
fi'Sl-viruland6 hon gyenge ivadek polgarainak a dicsoen .ki vivott alkotmanyos elet, szabads·c:ig, egyenlOseg es testveriseg magasztos eszm·eirol
hellyes foi-vilagosfttatasat s azok halas erzessel lejendo elvezesenek eszkozleset. Bunnek tartottuk volna tovabb tetlensegben maradni, bum1ek
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most, midon mindenki szabadon lelekzhet, szabadon szollhat,
midon Istennek halal megajandekozott bennlinket jo es szeretett kiralyunk a hon legkedveltebb, legnepszerubb s legjelesebb egyeneibol valasztott s az egesz nemzet tellyes bizalmat ki erdemlett magyar }Uggetlen
felel6s miniszteriummal, kik ajtajai ejjel'-nappal nyitvak a szenvedo~ es
panaszos magyar, a legszegenyebb eldtt csakugy, ·mint a leg hatalmasabb
gazdag el.ott, bun volna nem ebredeznlink on magunk, bun, szeretett hazank, bun, a nep neveles szent Ugye ellen.
·
Mi bat az alkotmanyos elet bar paranyi tenyez6i a l?.a;za szep remenyu sarjadekinak a baza s kor-kivanatihoz illo s · celszeruleg kikepzesevel mukodo ut61 irt iskola tanit6k, reszint a szabadsag szent erzete,
a nep-neveU~s szent Ugye, reszint es legfokepp a ·miriiszter urak eranti
hatartalan tisztelettel s szeretettel pârosult bizodalmunk es miniszter ur~
nak a protestâns felekezetbez intezett bathat6s rendelete es folbivasa
altal :osztonoztetve, fol hiva ereztlik magonkat osszejovetelt tartani s ott
panaszainkat, serelmeinket es a nep neveles erdekeben korszeru igazsagos
kivanatinkat komoly tanacşkozasok kozbe fOI eleszteni, s annal$: utanna
egyenesen' miniszter ur eleibe terjeszteni panaszos serelminket s kol'lszeru kerelminket, mert egyedlil miniszter ur s ţtz osszes miniszteriumba
vagyunk batrak bizodalminkat bellybeztetni, bogy serelmeink, panaszos
elo adasaink meltanyoltatnak es igazsâgos kereseink a nep neveles folvirulhatasa .erdekeb61 meg adatnak .s a baza minden tanit6ira· kiterjesztetnek. Eddigele sorsunk s allasunk termeszet adta rendelteteslinktol eltaszit6 s lealazo· es sok tekintetben a mar csak voit jobbagyokeval~ ugyan
azonos egy categ6riaju volt. Mi -'-- omint amazok ....:_ a· sz6 tellyes ertelmeben jogi tekintetben ven-korurrklban is. kis-koruak s papi gyamsăg \
alattiak voltunk. Ki voltunk rekesztve, ki voltunk zarva minden joggyakorolhatasb6l; rollunk, nelkUliink hozattak a rank csak terhet, kotelesseget s a papsag erant batartalan, mondhatni szolgai felelemmel parosult engedelmesseget parancsol6 s reszunkre leg kisebb jogot sem lehell6 tqryenyek, mellyek IDÎlftbogy bef9ljaS1,1nk . nelkfil hozattak, rank,
iskola tan'it6kra, felette nyomasitolag, fontos terbes bivaţalunkhoz nem
edesget6leg, sott el idegenit6leg hatottak. Innen szarmaztak fellilrol es
alulr61 a sok panaszok, elegedetlensegek ellenUnk es kozottlink. Hogy
hat a sok panaszok kozzlillink szamuzessenek, az elegedetlense,get sorsunkkali ki bekti.les es meg elegedes valtsa fel es a baza rank fliggesztett
figyelmet s r6lunk lejendo ·edesanyai gondoskodasât meg erdemeljlik,
melt6 varakozasanak illOleg meg feleljunk: surget6s edes kătelessegiin
ket veljlik teljesiteni, midon bator fol-lepeslink es hazafiui fol szollalasunk altal a nep-neveles nagy epuletinek alapjâhoz mi is jarulunk nemi
csekely anyaggal.
A nep-neveles fălvirulhatasanak, valamint annak eddigi sinylesenek tenyezo okait ahâny ember, ahany testiilet :van, annyifele szemlivegen nezi s iteli. Mi, kik benne vagyunk a fontos, a .terhes hivatalban, kik
eltlink nap]ait, 6rait ahban tăltjiik el, ugy veljlik, nem fog megbotrankozni senki is, ha nyiltan ki mondjuk, hogy nagy reszben mi is ismerjti.k
es tudjuk a nep-neveles, az ido lelkehez s kor-kivanatihoz ill6 fol-virulâsanak leg f6bb akadâjjait. A f6bb akadâjok kozt szabad legyen nebâny
kovetkezoket el6 sorolni. F6 akadaly a nep-neveles ill6. s kor-szeru folvirulhatasanak:
1. Tanit6-kepezdek hijannya, s igy nincsenek alkalmas t.1.nit6k~ kik
a kor-kivanatihoz, ido lelkebez ill6leg kepezni kepesek volnanak az artatlan nevendekeket es enn€1 fogva kenytelen sok egyhaz olydn egyent
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fogni fel tanit.Onak, ki minden egyebre inkc:ibb, mint tanit6sagra alkalmas, es igy avatatlan kezek Irozt sinylik a nep-neveles szent iigye.
2. Masik fo akadallya a nep-neveles illo s korszeru foi virulhatasanak a szolgaisagig papi gyamsag ala rendeltsegi.ik az iskola tanit6knak.
Mellynek szomorU. kovetkezese a tanit6 iigyevel keves gondolas, nem
olly szivvel, lelkesedessel fel karolasa az o mint a pap ugyenek. Innen
a tanit6k k:ozt innen vannak a sok titkos el folytott panaszok a tanlit6
ugyeben papi onkenyes biraskodas es jogokkal vissza eles ellen, innen
- ha szabad ki mondani - a papsag eranti altalanos bizalmatlansag.
Vannak - szomoru tapasztalasunk utan mondhatjuk - vannak esetek,
hogy a tanit6t mihellyt a hellybeli pap ellenszenvel viseltetett eranta mellyre pedig csak egy meresz fel sz6llalas is eleg:seges - csekely vett.:..
segeert is a papi f6n1m ki tetette; j6 forman· ki sem hal~attatva., a
tanit6 orokre szerencsetlenne tetetett, sokkal nagyobb vettsegek< eseteben pedig a lelkeszt valamelly egyhaznak nyolc, sat tiz evi perlekedes
utan is alig sikerult ki teteteset ugyan azon egyhăzi birooag elott ki
€Szkozolni. Tudunk esetet, hogy a tanit6nak papjaval baja leven, s a
tractuson follyvan iigyok, kivilaglott, hogy inkabb a .pap volt a· hibas.
mint a tanit6 es valyon 6 biintettetett-e? O nem! A tanit6nak mozdulni
~ellett helyerol, sott kenyereUH is orokre megfosztott, ezen a protestantisrnus .es nep-neveles gyalazatjara ·egy egyen altal ki mondott ăt
kozott se_ntentianal fogva: ink<ibb sz6z becsilletes kosta [!] vesszen mint
egy hibcis pap. Specificalni az eseteket nem akarjuk, nem akarvan egeszszen keseruk lenni. Valyon ezen s ezekhez hasonl6 szamtalan vissza elesek meg tortentek volna-e, ha a tanit6k kozziil is iiltettettek volna a zold
asztal melle. Mind addig hat, rnig a tanit6k iigyeben kizar6lag 'egyediil
csak: a papsăg b!iraskodik, mig a tanit6k illy meg vettetett alacsony, szinte
guny targyai lesznek, mig a papok es iskola tanit6k kozze tellyes, tokelletes viszonossag nern hozatik be; mig a tanit.Ok alarendeltjei lesznek a
papsâgnak, barmilly j6 fizetest huzzanak is remenyiik szer·ent az alladalonit61: v~lemenyiink szerent nemcsak foi nem viruland az annyira
6hajthat6 nep-neve1es, satt tovabb is kenytelen lesz a status a sok mostaniakhoz hasonl6 tani tasra s nevelesre ki '· nem kepezett egyenek kezei
kozt sinyleni engedni a nep-neveles sz.ent iigyet. Mig a nep-tanit6k
annyira ki lesznek teve a nep onkenyenek, hogy valamelly hatalmas
vagy szajj hos a nep kozziil talan egyeni erdek, vagy szemelyes ellenszenvbol, talan azert, mert szolgalatja cseh~ly beret meri kovetelni a
kiilonben becsiilletes, hivatalanak e1o. s hellyet be tolto tanit6t a
tanit6 kepesseget, hivatalat meg latolni is alig tud6 praesbyterium altal
-:- melly pedig ki komam, ki s6goromb6l~ annalfogva mind interessans
erdekelt egyene,l<cool all - mihelyt akarja ido kozbe is. ki loketheti s a
ki tetetesbe a tractus fajdalom! tobbnyire ·bele szok egyezni, az appellativum forum, a superintendentia is pedig rendesen helybe hagyja az
egyhaz es tractus szententiait. Addig hat ,mig ezek orvosolva nem. lesznek, tobbet ne varjon senld is a nep-tanftokt6l. ]\Iert gyengek a kegyelemben es szolgasa~ iitrma alatt gornyedok, csak csekely tehetsegok es
nyomatasukhoz mert kcnytelen mukcdest tehetnek.
3. Akadidja a nep-neveles korszeru fol vjrulhatas.anak a nep-iskola
tanit6k csekely silany fizetese. Vannak - tagadni nem lehet - kivetelek, igen }6 fizeteses tan.ft6i hi.vataJok; de atalaban sz6lva az inseggel,
szegenyseggel s nyomorral kUzd nagyobb resze a tanit6knak s ami esekely beriik van. leR"alahb kaonak be pontosan, de fajdalom! tudva van,
hogy es mily min6scgben fjzettetik a tc)l'.)bnyire 2tkos rosta ally es a
5 - Documente privind revolutia de la 1848 în
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bor-termo hellyeken vizzel j6l felelegyitett, bornak keresztelt liquidtun
quid s ezen silany ber nagy resze is kint vesz es jaj annak az iskofa
tan'itonak; ki szorossan meri k!ăvetelni faradsagos, izzaszt6, testet-lelket
sorvaszto muhkăja utan beret, az illyenek mint a vandormadarak, minden evben el hurcoltatnak, egyik rossz helyrol masik rosszabb helyre.
4. Van meg egy nagy akadajja a remenylhet6 nep-neveles făl viru1asanak. Es ez a · nep kăzt annyira kor-betegsegge fajult szes;zes itai
mertekletlen elvezese. JVfellynek szomoru kovetkezese a dologtalansag~ el
szegenyedes, a leg a.Idasosabb evekben is torkanak e:Hdozas miatt sztikseggel, nyomorral kiizdes, mindenf.ele bunăk meg szokasa, vallăstalan
sag; gyermekeit az italvagy mindennapi kielegftes miatt szegenyseggel
kiizdes kăvetkezteben hideg ellen sziikseges ruhacskakkal el nem Iat-"hatvan, iskolaba nem jarathatas s ebbol szarmaz6 megs·zamlalhatatlan
rosszak.
De hat milly uton viruland fel a nep neveles?
1. Alazatos velemenyunk szerent az altal: ha a hazăban, mint mar
celba is Vetetett, ITiinel tobb tanit6 kepezdek alJittatnak fel S abban magokat fol vetetni s igy magokat nepnevelesre szanand6 egyenek a bol--cseszet, termeszet- es mertant kitanultak legyen, s annak utanna bo..:..
csattatnak szet.
2. Făl viruland a nep-neveles alazatos velemenyiink szerent · az
altal, ha az egyhazi szolgak vagy lelkeszek es iskola tanit6k egy rangra
emeltetnek, egyik is a masiknak ala nem rendeltetik. H;iszen kiilomben
is Krisztus, vallasunk isteni szerzoje, a tanit6k es tanit6k kozt fokozatot,.
els6bbseget nem rendelt, mint ez meg tettszik a kovetkezo szentirnsbeli hellyekbol: Mark IX. 33. 34, 35; Mate XX. 26. 27.; Peter V. 2. 3.
Meglehet a felelet erre az lesz, hogy Krisztus azon szavaiban csupan a
papokat ertette, nem egyszersmind a tanit6kat is. Velemenyiink szerint
mind a papok, mind a masik testiilet: tanit6k. Amazok tanitjak az utobbiak kezei alatt kj kepezett egyeneket, s valyon n1ellyik fontosabb, terhesebb feladat? alapot keszi'teni-e? vagy a mar kesz alapra kesz anyagb61 tov.abb epiteni? Az ertelmetlen, pallerozatlan, jobb es bal keze kozt
kiilănbseget tenni sem tud6 gyenge artatlanban a gondolkod6, itelO, ·emlekezo s egyeb tehetsegeket fel kălteni, celszeruleg ki fejteni, j6 val~
lasossa, j6 erkălcsi.ive, j6 hazafiva ki kepezni; vagy ezeknek meg szerzese utan tovabb folytatni a vall<:'ts s erkolcsbeli gyarapitast s tokelletesitest.
3. Fălviruland a nep-neveles az altal, ha a nep altal fizettetni szokott kiilănben is ·atkos ber eltărăltetven, ingyen iskolaztatas hozatik be,.
s biintetes szabatik a gyermekeit iskolaba jaratni nem akar6 szii.lekre.
Ha az iskola tanit6k a lelkesz urakkal - az egyhazak a nep szamahoz
kepest osztalyoztatvan - egyenlO tisztesseges fizetessel lattatnak el az
alladalom altal; ha a nem onhibajuk miatt hivataljok folytatasara alkalmatlanna valt lelkesz es tamt6 egyenek nyugdijjaztatnak; ha azok netalan gyamtalan ozvegyeit es arvait a' sta tus anyai karjai kozze oleli fel s
rollok, neveltetesokrol gondoskodand, hogy igy anyagi sziikseggel s ·csalEldjok jăvendoje felOli ketes aggodalommal nem tepelOdven egyediil fontos hivataljoknak elhessenek.
4. Fălviruland a nep-neveles azaltal, ha a nepnek anyagi jobbletre
:szert tehetni alkalom nyujtatik. Mert a nyomorral kiizdes mellett physikai lehetetlenseg a gyermek iskolaztatasa. E vegbol velemenyunk szerent a nep-neveles szent iigye, a nep leheto boldogsaga s jelenleg a sok
milli6k szegenyseggel kiizdese meg erdemelne, hogy a leg kăzelebb meg-
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nyitand6 orsz.â,g gyulesen a merteldetessegi vagy j6zansagi egyletek mint
ez a 1841diki mezei naptârban igen celszeruen van erintve, torveny ·<:iltal
eletbe l~ptettetnenek, a papok s iskola tanit6k torveny szerent koteleztetnenek azok terjesztesere es ezen tul minden fizetesoket az âlladalomtol huz6 egyenek, ki.ilonosen a papok s iskola tanit6k, csak ugy alkalmaztatnânak hivatalra, ha a mertekletessegi vagy j6zansagi egylet tagjai.
Ezekben osszpontosulnak tapasztalâsb6l meritett alazatos velemenyi.ink szerint a nep-neveles eddigi .sinylesenek $ majdan annak· a jelen
szazad kivânatihoz illoleg lejendo folvirulâsanak okah- .,Mihellyt ezen nyilatkozataink s velemenyi.inkkel pârosult kerelmeink, sziv~s 6hajtâsaink
val6sulnak, elenyeszik az a bal velemeny: quem dii oderunt, paedagogum
fecerunt. Akkor lesznek, talalkoznak tudomannyal, esszel, j6 keszi.ilettel
nep nevelesi kepesseggel j61 kiformâlt egyenek, kik nem fogjâk magokat
szegyenleni alkalmaztatni az eddig annyira gyulolt tanit6i hivatalra. Akkor . nem fog talaikozni egyen, ki hivatalon kivill leven, szegenysege . s
alamizsmib61 elese mellett a kinâlkoz6 meg lehetos tanit6i hivatalra ez;t
mondja: az en academikus fejemhez nem fer a tanit6siig.
Vegezetre, ha a nemzet tellyes bizalmaval megajandekoztatott oszszes miniszterium vagy orszag gyules akkent intezkednek az egyhâzak
kormanyzâsâra nezve, hogy a protestâns felekezetek tovabbra is a super:intendentiâk es tractusok altal lesznek kormânyzand6k, ezen kornuinyzcis
a tanit6kkal· azok szama s ariinyiihoz kepest meg osztott legyen es minden eddig kizan)lag a papsâg altal gyakorlott biraskodâsi es egyeb jogokban a tanit6k is reszesittessenek, megjegyezven azt, hogy a polgâri
stâtusban be hozand6 eskildt szekek - jury -,- a tan!it6k s lelkeszek
ugyeire nezve is meg hatâroztassanak. Minden holtig tart6 .hivatalok, mint
îW71oksegek, jegyz6segek es a pilspoksegen kiviil - melly a megyei fo
ispănsâggal egyetemben alland,6_. s csak torvenyesert lenne el mozdithat6 - ·minden elnoksegek el torlendok s hârom vagy 6 ev utân ujra
vaiasztand6k. Magâban ertetik az is; hogy ha az egyenlO:seg elvQ lelkesz
es'tanit6k kozze be hozatik; minderi, dmek. mint tiszteletes, tud6s, nagy
tiszteletu, fo tiszteletu cimek el totlendok s esupân hivataljok utân nevezendok.
'
Az iskolakra val6 felilgyele·s vegyes lelkesz, tanit6 es egy viUig"i
egyenekbol ciLL6 felelOs decanatusra bizassek. Kik felelet terhe alatt kotelesek legyenek a kezeik ala rendelt egyhâzakra, iskolakra szorossan fel
ugyelni, a szokott iskolai vizsgalatok nemcsak vasârnap, hanem koznapokon is ezek jelenleteben tortenendok s a tapasztaltakr61 az illeto hely1yen szoross szamot, adand6k lennenek. Ennelfogva megszi.intetendok a
helybeli papi inspectiok es esperesi visitati6k.
Ha ezen 6hajtasok valosulnak; akkor a tanit6k elegedetlenseget
sorsukkali kibeki.iles, a lelkeszek es tanit6k kozze a mostani bitalmatlansăg es szolgai felelem hellyebe szeretettel s tisztelettel parosult bizalom
aUand eld, akkor a kolcsănos bizalom fuzven oszve e ket egymast6l eddig idegenkedo testi.iletet, egymăst fogjâk gyarapitani, gyămolitni, s oszve
vetetţ vallakkal fognak munkălni a nep neveles szent i.igyen. fgy, csak
egyedi.il igy vc'trhatni a nep-neveles illo es hellyes fol-virulâsât.
Bâtrak vagyunk ezen nem annyira a magunk, mint a nep-neveles
szent erdekeben kifejezett szomoru tapasztalâsainkb61 meritett nyilatko:..
zatinkkal s hazafiui alăzatos vClemenyunkkel es bizalom-telyes kerelminkkel miniszter ur elejite jarulni, kervcn al:izo.tos bizodalominal, hogy
csekely szemellyeink alazatos nyilatkozatat, hazafiui velemenyet becses
figyelmere meltatva serelrneink meg orvosoltatasat az altal eszkozoltetni
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melt6ztassek, hogy kereseink, 6hajtasaink val6suljanak. Egyszersmind arra
is batrak· vagyunk alăzatosan megkerni miniszter urat, hogy m"elt6ztas~
sek hathat6s rendeletet tenni az erănt, hogy a majdan Budapesten augusztus h6 lsojen sziikseges reformok vegett ossze gyulendo prote.stăns
felekezet nep-iskola tanît6k ăltal is kepviseltessek, nehogy ismet ·. r6lunk
nelkiililnk hozattassanak a meglehet befojăsunk nelkiil hozand6, minket
ujra ki nem elegito torvenyek. Valamint arr6l is hathat6s rendeletet keri.ink, hogy miuUm a papsăg mint vălasztmânyi tag minden vălasztas
nelkiil is maga magăt ti.gyeiben kepviseli; az egyhazak hason16ul a vilâgiak reszerol megvalasztott kepviselok âltal kepviselve vannak, a tanit6k pedig ezen kepvisel6 valasztinanyi jogb6l ki vannak zarva es igy
tigyeikben kepviselve nincsenek, ezentul tanlft6k is vetessenek fel a kepi:viselOvalasztmanyi tagok klozze.
Melly egyhâzi zsinat alkalmaval nyomaszt6 es gunyos hellyzetunk
a nepnevelt~s szent erdeke er~lnti celb6l csekely szemelyeink hazafiui ve'lem·enye alazatos kcrese s ohajt<:isa szerent tisztessegesebbe tetelet hat-hat6s hazafiui kozre munk<:llasa altal eszkozoltetnl, n1id6n alazatos bizs;_
dalomrhal kernenk, hatârtalan bizodalommal es alâzatos tisztelettel vagyunk n1iniszter urnak leg alâzatosabb szolgâi Bihar megyeben, rnâjus
'26. 1848.
!
Az Er-melleki egyhaz megyeben
tobb reformatus iskola tanit6k~.
·Domnule ministru!
Cu transformări atît de frumoase ca în patria noastră nu se paate
mîndri nici una dintre naţiuni, în afară de cea maghiară. Acum. în ,,perioada de aur a libertăţii, egalităţii şi fraternităţii, s-au cucerit drepturile
poporulqi şi ale religiilor asuprite. Au fost doborîte zidurile odioase care
veacuri de-a ·rîndul i-au separat p~ oameni. În condiţiile unor victorii
atit de strălucite, nesperate şi nevisate, cînd toată lum.ea se gînd~şte
la înflorirea patriei şi în faţa ne stau· sarcini imense şi reforme urgente~
{fiecare patriot. cugetă la învăţămîntul publîc ca la o sarcină primordială; îşi îndreaptă privirile vigilente spre persoanele care lucrează în
acest domeniu, aşteptînd de la ele în mod firesc luminarea poporului
şi a tineretului, viitorii cetăţeni ai patriei, care trebuie crescuţi în spiritul vieţii constituţionale, bazate pe ideile măreţe ale libertăţii, egal~
tăţii şi fraternităţii. Se aşteaptă de .la· aceste persoane să contribuie la
primirea cu recunoştinţă a înfăptuirilor. Am fi considerat ca pet un
păcat să rămînem în continudre pasivi, mai ales acum, cînd toată lumea respiră liber şi se poate exprima liber. Din mila lui Dumnezeu, r.egele bun şi venerat ne-a dăruit nouă, maghiarilor, un guvern independent şi .responsabil, ales din persoanele cele mai populare, iubite. şi
elocvente, care se bucură de încrederea întregii naţiuni. Zi şi noapte,
poarta guvernului este deschisă pentru fiecare n1aghiar care suferă ori vrea
să se plîngă, indiferent dacă este cel mai sărac sau cel mai bogat·. şi
puternic. Tot un păcat ar fi dacă nu ne-am trezi şi nod; păcat împotriva noastră, păcat împotriva patriei iubite şi păcat împotriva cauzei
sfinte a învăţămîntului popular.
Deci noi, învăţătorii mai jos menţionaţi [educatori] ai tineretu~
lui de bună speranţă ai patriei, factori mărunţi ai vieţii constituţionale,
ne străduim să formăm oameni sensibili şi educaţi în spiritul .îndatori-
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rilor care le revin faţă de patrie şi faţă de cerinţele contemporane ..P~
de o parte, conduşi de sentimentele libertăţii şi educaţiei populare
.sfinte, pe de altă parte de încrederea însoţită de respect şi iubire către
domnul ministru, stimulaţi de un ordin şi o chemare eficientă către
confesiunea protestantă, ne-am simţit îndemnaţi să ţinem o adunare.
Acolo am dezbătut şi formulat plîngerile şi nedreptăţile suferite, precum
şi revendicările noastre inspirate . de cerinţele educaţiei populare contemporane. Pe urmă v:rem să le t_rimitem domnului , ministru, întrucît
numai in domnia sa şi în celelalte ministere avem îndrăzneala să ne
încredem. [Sperăn1] că nedreptăţile vor fi reparate, iar doleanţele noastre, care urmăresc înflorirea învăţămîntului popular,· vor fi realizate şi
extinse asupra tuturor învăţătorilor din patrie. Pînă în momentUJl de
faţă, .soarta ne-a fost departe de vocaţia noastră originală. Situaţia noastră a fost umilitoare şi în multe privinţe era într-o categorie asemănă
toare cu aceea a foştilor iobagi. Noi, ca şi aceştia, la vîrsta noaptră
înaintată eram consideraţi minori îri sensul juridic al cuvîntului şi supuşi patronării din partea clerului. Am fost excluşi şi înlăturaţi de Ia
exercitarea drepturilor; s:...au adoptat legi fără să fim întrebaţi; acestea
ne-au impus poveri grele: îndatoriri, supunere totală şi o tim orare slugarnică;, în schimb nu ne-au asigurat absolut nici un drept. Respectivele legi fiind aduse fără ştirea noastră, a învăţătorilor, au însemnat
o asuprire. Ele nu au avut o influenţă pozitivă faţă de vocaţia grea pe
care o au învăţătorii, ci un efect de înstrăinare. Aici îŞi au· rădăcinile
plîngerile şi nemulţumirile sesizate atît la nivel superior, cît şi infe.i
rior, împotriva noastră. Pentru ca numeroasele plîngeri să fie înlătu
rate din rîndurile noastre şi nemulţumirea să fie înlo(!uită cu împă
carea soartei pe care o avem şi cu sentimentul de mulţumire, socotim
că merită ca patria să ne dea atenţie şi să manifeste în viitor grija de
mamă faţa de noi,. iar noi să fim demni de aşteptările ei. Considerăm ca
o îndeplinire a îndatoririlor noastre urgente să ne ridicăm cu îndrăz
neală. şi să ne exprimăm părerea patriotică. Prin aceasta contribuim şi
noi la fundamentarea clădirii educaţiei populare cu un material minim.
Cauzele înfloririi educaţiei populare', precum şi ale rămînerii ei în următ
sînt privite şi judecate prin prisme deosebitte de diferiţi oameni, de di-.,.,
verse instituţii. Fiind încadra ţi în acest. post important şi greu, petrecîndu-ne zilele şi orele vieţii într.;..un astfel de don1eniu, să nu fie nimeni
scandalizat dacă declarăm, în mod deschis, că şi noi cunoaştem .şi
ştim cauzele cele mai importante ale piedicilor care stau în faţa înfloririi educaţiei populare, strîns legate de spiritul vremii şi străduinţele
contemporane. Dintre cele mai importante piedici care stau î:n calea
înfloririi unei educaţii populare adecvate şi moderne, ne permitem să
enumerăm cîteva mai jos:
1. lipsa şcolilor normale şi deci penuria de învăţători apţi pentru
educarea tineretului inocent; comunităţile ecleziastice sînt nevoite să
folo~ească pentru profesiunea de învăţărtori, indivizi care sînt potriviţi
pentru orice altceva, numai pentru meseria de învăţători nu; cau·za
sfîntă a educaţiei populare a ajuns astfel în mîinile profanilor;
2. o altă piedică în calea înfloririi educaţiei populare adecvate şi
moderne este subordonarea faţă de cler [a învăţătorilor] pînă la a deveni adevărate slugi; urmarea tristă a acestei subordonări este minima
grijă faţă de învăţători, iar susţinerea cauzei lor se face cu mult n1ai
puţină tragere de inimă şi entuziasm decît ca cea a preoţilor. Aceasta
este explicaţia multor plîngeri tăinuite, înăbuşite, ale învăţătorilor îm39

.potriva judecăţii arbitrare Şi a abuztirilor;: "[datorită] drepturilor clericale. Dacă ne putem exprima astfel, aşa se explică totala lipsă de încredere [a învăţătorilor] faţă de preoţime. Din trista noastră experienţă
[ştim]· că au fost cazuri în care preotul din localitate îl antipatiza pe
'învăţător. [În asemenea eazuri] era suficientă o simpla declaraţie mai
îndrăzneaţă a învăţătorului şi acesta se pomenea citat în faţa forului judiciar clericaL Fără să fie interogat în mod serios, învaţătorul era pur
şi simplu lăsat pe drumuri. În schimb, comunitatea ecleziastică abia
după opt sau chiar ze.ce ani de proces în faţa forurilor judiciare bisericeşti reuşea să înlăture un preot care comisese o greşeală mult mai
:mare; se cunosc şi alte cazuri. de diferende între învăţător şi preot;
chiar dacă. se dovedea că preotul era mai vinovat decU învă:ţătorul,
cr~deţi că. la protopbpia~t cazul era rezolvat în sensul că vinovatul se
pedepsea? în nici un caz!; învăţătorul era transferat de la locul său de
muncă ori, mai mult, îşi pierdea pentru totdeauna postul; sentinţa aplicată împotriva lui se baza pe principiul
proclamat spre cea mai mare
ruşine a calvinismului şi a educaţiei populare, ,să ·piară mai bine o sută
de dascăli cinstiţi, decît un singur preot vinovat; nu intenţionăm să
dăm exemple concrete pentru a nu ajunge cbmplet dezamăgiţi~; oare
s-ar fi putut întîmpla abuzuri asemărtăt9are acestora, în caz că şi dintre
învăţători ar fi fost cîţiva aşezaţi la masa verde?
.
.
În·· concluzie: pînă cînd în cauzele învăţătorilor va judeca clen1l,
pînă cînd ,învăţătorii vor fi în aoeastă şituaţie de supunere, aproape
obiecte de batjocurffi, pînă cînd nu va fi· asigurată o egalitate deplină
intre preoţi şi învăţători, pînă cînd învăţătorimea va fi în stare de subot7donare faţă de preoţime, oricît de bun ar . fi salariul asigurat de
stat, după părerea noastră cauza educaţiei populare nu va prospera;
statul va lăsa astfel cauza sfîntă a învăţămîntului popular .în mîînile
unor indivizi asemănători celor de azi . care nu sînt meni ţi pentru in:Struire şi educaţie; pînă cînd învăţătorii yor fi supuşi bunului plac al
.poporului sau al demagogilor ridi(?aţi ,.din sînul· lui, conduşi de interese
personale ori antipatii, învăţătorul cinstit, dedicat slujbei sale, care-şi
.face datoria, poate fi dat afară din serviciu de· către presbiteriul [consiliul ecleziastic comunal] compus din cu1nătru, cumnat; atare elemente
cu interese reciproce nu pot fi în stare să judece capacitatea şi îndeplinirea sarcinilor de către învăţător; pînă_ cînd decizia de scoatere din
post este aprobată în general de forul de apel, de superintendenţă (episcop), care în majoritatea cazurilor ·este de acord cu sentinţa comunităţii
bisericeşti şi a protopopiatului, pînă cînd aceste lucruri nu vor fi îndreptate, să nu aştepte nimeni mai mult de la dascălul popular; cei
slabi şi supuşi milei şi jugului de slugă pot activa numai forţat :la nivelul pregătirii lor minimale şi potrivit stării lor de subordonaţi;
3. În oa[ea înf:loririi educaţiei populare o piedi1că este şi sal,ariul
m·k, mizerabi[1, afJ. învă!ţători'Lor şcdlillor ,el,ementare; fără diiS,cuţie, exis:tă
excepţii, po~tur'i de învăţă,tori bine plă!ti1te, dar, prirvind lUJcrurHe pe plan
general, dască1ii se lujp\tă ou mizeria şi sărăd~a; din păcate nid milcul lor
salariu nu este plătit au puncrt:ualit,at~e; ,în ceea ce priveşte vaJ1oarea sa[adu1ui :sînt crunosourt:e cazuri cînd el se p[ăteşlbe jn grîu de caTi:tate infe6oară, iar în regiunHe unde se :cuJ.Jtrvă viţa de vie învă·ţătorilor li se
oferă un 'Hchi,d zis vin, amesrt:etea:t bhie ou apă; o mare parte a ·a~ces:tor
produse se pierd pe dmp .şi vai de învăţătorul acela care îndrăzneşte să
revendice pla:ta trudei istovitoare a trupU!hri şi sufletului său; I a:tane în'40

văţători] sîint. rt:ranstferaţi anual. oa şi păsări[e că[ătoa~e de .lLa un post slab
la 1-mui .şi mai slab;
4. mai există o piedică .în calea aşlieptatei înfloriri a edUioaţiei populare; aeeasta este aJ.coolilsmul; consumarea în cantităţi mari a băuturillior
alcoolice a devenit o boală a timpu~ui nostru; urmare~ aces\tJei boli este
chiul~uU:, să!făcirea, lupta cu nevoiile, cu mizeria a m'U!ltora, ,chiar în anii
cind roade~e cîmpulllli sînrt: mai bogate; din cauza băUiturHor scumpe consumate apar o serie de urmări ·negatirve: '1 uptta cu 1nizeria, căderea în
diferi:te v'icii, lip~m unei atitudini reHgioase; copiii părinţilor beţivi şi să
răciţi nu sînt î:mlbrăcaţi adecvat ÎITlportriva frigului şi nu frecventează
şcoa~la.
.
Dar, ,pe ce eale va înflori edUicaţia popurrară?:
1. după păTerea noasltră modestă, atunci dnd în ţară vor fi infiintate mai mullte şco1i normiale, conform planuri[or anterioare, iar în aceslte
insti1tuţii can!Cliidaţii vDr fi supuşi unui examen de ,a\dlmi!tere, în care cei
prezentaţi vor fi examinaţi din fi[ozof'ie, ştiinţe natuirale şi geometrie,.
si numai după ce şi~au ~ovedirt:: pregătirea vor fi prumiovaţi;
.
2. după ·părerea noasltră modestă, învăţămîntul popular· va înHori
dacă învăţ.ă.torii vor fi .ridicaţi la atcelaşi rang ~u preoţii tŞi ·nu vor fi supuşi unii ceiJ.ofl:aUţi, acearst.a ou a\tlîrt mai mult, cu· cît Hrisţos, fondatorul
reUgiei .noa/Stre, nu a .creat gradaţii şi pribrităţj. între îlJ:văM;~tQri şi învă
ţători, după cum reiese din Mareu JX .33, 34, 35, 1\lfa:teL XX, 26, 27, Petru V 2, 3; poate răspun's;ul la o astfel de afi:nmaţie·va fi că Hristos, prin:
aceste cuvinte, s...1a referit numai la preoţi, nu ,şi la învăţători; după pă--.
rerea noastră a!tâlt preoţii, cit ,şi ·învăţătorii s[n.t ·categodi asem.ănătoare;
preoţii învaţă indivizii pregărt:iţi de n1îinile jnvăţă:torUo:r; oare care este
sarcina ~mai impor,tantă şi mai grea? aşezarea fund>amentulru:i sau dă ....
direa pe funrlamentul pregătit? educarea rtiner.iJor igln!Oranţi .şi neciopliţi
care n~.:sî:nt în stare să faieă di_ferenţă între mîna dreaptă .şi stingă, trtans~
forma["ea lor în oameni gîndiltkJri cu judecată, cu memorie şi înzestraţi
cu alte ca~ităţi, in oameni religioşi şi ou caraoter, ori, după însuşirea
acestora, eolntinuarea perfecţio~nării lor rn domeniul reUgiei .şi moraJită,ţii?

·3. educaţia populară va înfllori, după ee se va desfiinţa taxa plătită
de popor învă:ţătorului şi rse va reaiiza învăţămîntul gratuit, iar părinţii
copiilor care nu-şi trimit la .şcoală pruncii vor fi amendaţi; învăţă:torii
şcoJi1or elementare să fie plă!tiţi de .căltre \Sltat eu un salari~u egal eu cel
ail preoţilor; 1la -fel să fie puşi în oategoriL diferite conform numărului
sufleteJor din comuni1tăţile eclezfastice; daoă nu se va proceda asttfel, nu
din vina lor vor deveni inap~i în continu'Clrea pflo:tesiunii; preoţii şi învăţătorii vor trebui .pensionaţi în condiţii ·egale, iar văduvele şi .C()IPii lor
neajutoraţi să fie sprijini~i de gri1ja părintească a statului;
acesta să
preia ocrotirrea Jor pe plan mart:erkd şi să aiibă grijă de a le asigura educaţia; învăţăltorrii nu vor fi ,preocupaţi şi îngrijoraţi as1tfel cu privire la
nev:oHe materiale şi ,viitoruJ familiHor; ei ~e vor putea .consaera exelusiv
importantei Jor profesiuni; ,
4. edu!ctaţia PO!PUlară va înflori ~n caz că se va deschilde drumul
unei m·ai bune s1tări a poUJoru1ui, întrucît unui om în e0ntinu.ă 1uptă cu
mizeria îi este iimposibi'l să.-şi trimlită .co)pii1ul la scoaiLă; sfînta cauză a
erl.ucaţiei populare, fericirea poporului şi lupta milioanelor cu mizeria
ar n~er~~a din parteJa dietei îtt1 curs de des.chide;re o Iege privind for:marea
asoczaţnlor ponderaţilor şi abstinenţilor, iar pfleoţii şi învăţătorii să fie
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oblliiJgaţisă Ole PoPU1eze; mai

mult; de aou1m înainte toţi salariaţii, ~mai
ales preoţii şi în'Vătţătorii;, să ,primească posturi numai în ·caz că se vor
ÎnsJorie în asociaţiiJe pon!deraţiior şi ,albstinenţHior.
îrn. cele de mai sus ne-am exprimalt modestia noas1tră pă·rere, bazată pe ·expe~ienţă, privind ·cauzele st:agnă·rii de pînă aiCUm, precum şi
viit:owea înf110rire şi ridicare a educaţiei şi învăţăl;nîntulrui: la nirvelul cerinţelor vr·emii. 'De indată ce do1eanţelle şi cererHe legart:e de declaraţiile
Şi părerile noastre se vor realiza, se va elimina şi părerea grteşită, .că .
quem dii oderunt, paedagogum fecerunt. Atunci, se vor aJege persoane
înzestrate cu ştiinţă, cu raţiune, cu pregătire corespunzătoare, cărora
nu le v.a fi r.uşine să solicite !Încadrarea wor în func,ţie de î'nvă•ţă.torr. A!tunci
JliU rSe vor m'a:i găsi indiViiZi Care, fiind făr:ă !Siel'VÎICÎU Şi ·trăinid din bună
voinţia •Oam~ni1or, să ded>Chl'e totuşi, cind 1i se V1a .oferi un post mai bun
de dascăil: capului meu de fost student al· academiilor nu i se potriveşte
1

funcţia

învăţător.
sf[rşit, toate mli.ni!Sterel:e .şi
a naţiunH, să iia mălsuri referi\toare

de

dieta ţării, av'ihd înbreaga încredere
la' ·cîrmuirea hi:sericillor. Ele să prevadă conducerea în cont'inuare a religiilor proteSJtante de superintendenţi
şi protqpopiate.. Dar la această cîrmJuire să aibă cuvîntul în proporţia
cuvenită Şi învăţătorii.· ln ltJoote forurile jurli!Cirare .form ate exolJusiv de
preoţi, precum .şi la al.te drepturi, să participe şi învăţătorii. Ou:ritea juraţilor, introdusă în tCIÎrmui:rea la'ică să aibă (jOmpetenţă .şi în cauzele
îrivăţătorHor şi (pl'leoţi:Vor. To1ate funcţii\le pe viayă, pînă .la expirarea Jor,
ca cel'e de as'es.ori, de se1c\fetari şi de preşedinţi, să fie desfiin~arte ,şi transfor:m·ate' lrt <dregătorii eHgilbHe .penltru 'trei sau 6 ani. Să facă ex'C.·epţie
numai· epiooopuJ, la fel ca şi fun!aţia de oomi te suprem. Demni\tarili .să
fi<e :î'nloouiţi ·nrumai pe caile legatlă. Se înţelege de 11a sine şi faptru.'l că da-că
principiu!! e,gâll:ită~ii va fi introdus şi îlll rindul preoţilor şi înrvăţă.torHor,
toate ·tliltJ!rur.r.i1-e .de 'reverend, savant, marete reverend, ,preasfi1}-ţite, vor fi
desfiinţate. şi tnloouilte 10U dem:.mnirea funcţie.i.
Controi1ţl învăţămîntului să fie încredinţat unui decanat responsabil :compus din preot, învăţător şi 'un individ laic. Oiblligaţita ·acestui decanat ar fi să ~controleze aomunităţHe eclJeziastke şi şoolile srubortdonarte
lor. Exameneae obişnuite· să fi.e fă·oU\te în prezenţa lor nu numai dumin:rca, ci şi în zHe de ,JU!cru, iar rezu1tatele acestora să fie rapo.rrtate dlorurHor ICOmtpetenJte. Se vor ·e,1Îll11ina ,a:stf€11 in:specţii'le locale ale preoţilor şi
protopopHor.
DaJcă 1;l~Ce!ste doLeanţe se vor înfă\I)ltuli, atunci nemulţumirea învăţă
t:ori!lor v.a face 'loc, împăcării. Lipsa de incredere întme preoţi şi învăţă
tori .şi tea:ma slugarn'~că vor fi .înlocuite ,de iubire, re9peot 1reciproc şi
încrede!f'e. Încrederea reciprocă va fi firul care va .J.ega 'aceste două oategorii în1s1trăin1ate pînă aoum. Ele :se vor spr\ijini una pe alta, şi vor
·mttnd un1ăr i}a umăr penti"'U cauza !Sfiîntă .a edrucaţiei porpularte. A:srtfel
şi numai ,astfleil se poate ,aştepta ca edillicaţia populară să-şi preia l·ocul
ce-i revine şi să aju!I11gă la înf1or'ire.
Ne luăm ,îndrăznelai1a să ne adresăm domnUlui ministru cu toată
încrederea şi respeotuil patriot~c, nu 'atlît în interesrull nostru,, d.t al edruca,ţle1 pQpulare, :să ne .ex;pri,măm părerea bazată J)e experienţa proprie.
V!1 rrugăm, ded, cu umHă iocr,efdere, oa supwa declaraţie \Pa1tri0itică a
neinsemnaJtelor noa1sitre persoane 'Să fi:e ,luată în eonJSiderare şi să fie remediată prin rezolvarea cererilor şi doleanţelor noastre. în acelaşi timp
ne luăm îndrăzneala să-H i,m:p'l.Joră;m cu umHinţă pe domnul ministru să

În
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ia m.ăsuri efii1ciente J>€ntr:u ea în •Şedinţa caDe va întruni Ja 1 august l~a
Budapesta părţrle protestam.te în vederea efectuării unor reform~e . să fie
reprezentaţi 1Şi învăţă!borii. So1ici!tătrn, aşadar, măsuri eficiente pen\tru ca
nu cumva ,să fi:e vot~ din nou, fără noi, Jegi nepotrivite, care ne prîve&c.
Preoţii au pnoprii lor exponenţi, fără :a fi .aleşi, în tforuri[e reprezentrative. Comuni.tăţiJ·e ecleziasrtdlce au şi ele reprezentanţii !lor aleşi.
Numai învăţă1tor:ii ISiÎnt eXJdLUJŞi de ila _oaoest ;Eor !Şi în propriile lor priloinii
nu au reprezentanţi. De aceea pretindem ca şi învăţătorii să fie cuprinşi
în acest organ -reprezenrtart:.iw. ,
Cu .ooedilnţă supus·ă vă rugăm oa o dată lCU ţiner:ea sinoduLui ecleziastic să ja sfirşit sJiMlaţia nO'astră apăsătoare :şi insultătoare. În vederea scopurilor sfinte ale ed'LLC!aţiei popullare, ,oerinţele· şi doJeanţele noaJStre umile să· fie susţinute şi ajutate, pentru. a ni se .tflans:torma si>tua~ia
intr-una mai pună. Solicitîndu-vă. aceste lucruri rămînem slugile supuse
ale .domnului ministru. .cu încredere neţărmurită.
ComiitatuiL Bihor,
data de 26 mai· 1848.
Mai mu'lrţi invă,ţărt:ori caiJ.vini din prortopopiatlU!l V aJea EriulLuP.

aa

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszterumi Le-

veltâr. Vallâs es Kozoktatâsiigyi Miniszterium Leveltara, 1848. .Fato:
12 830-12 836.
1 Această petiţie

a învăţătorilor reformaţi (calvini} din comitatul Bihor s-a
adoptat în adunarea lor din 26 mai 1848. Ea a fost. înaintată ministrului Eotvos J6zsef, în ziua de 16 iulie 1848, de către învăţătorul Vida J6zsef din
V al ea lui Mihai.

dezbătut şi

26
Carei, 26 mai 1848

Nagy Karoly, 1848, mai, 26
Domnu~e!

Dtt.lipă

nori, s:enill1! Iaoă:, laînd .soriu :aceste· OTdine.1' •am onoaroe\a a
vi1 înştiinţa că după .ce ieri s~au ·1uat la juJdecaltă Sitlitele de învi!nufi.ri politice din pizmă· da.te iasupra-mi', IS'e cuno:stcură a fi fără fundament, şi eu
azi sunt libeT2 ; juidecaroa de tot nu e închi,a.tă 1că unel1e învinQiiri .sjnt din
com[itatul] Solnocului, de protopopul Szab6 ou. un reformat Verbelyi
ţagute; în's:ă după acea:sta şi aceJea se vor răsfira. lnrvinuirHe intr~e-aoela
tip 'era[u] ,făiCUte 'ca să .mi să ;as,cundă soarele.
Socotiţi oe mai- tforfu1ane3. · SIPune·: Nolaic ,a 'tri,mi:s. cărţi ll!a Ţarra: Româneaseă şi Moldorva sub masca cărţi[or de rug1ăiCirune ca s-ă smale pe
român'i a:supr~a noastră; aoestea erau vorbele în gurra ;domnilor oarereni.
Ce mai Î'orf.oa-ne!!! Ei singuri rs1e ruşinează de ce iăaură.
Acum

vă

of1tez tot

fericl!tru~. bine ,şi rămîn:
Al d[umne~a]voas!tră

sincer amÎlc

· Noa!O
[PS]
Ieri aduseră 17 robi din Gebe Qare s-ar fi sculat a derepena turma
de oi a unui domn. Astăzi aduse;ră 5 nobi din Ii8.nosi, tot pentru răpiri.
tolt unguri :şi acei~ şi ace~ştfa. T01a:te temniţele, sînt piine; l:a f~~oerea d:X:U,...

43

n1ului au scos afară 115, şi tot nu încap în prinsori. Nu ştiu ce va ifi,
sânt ·3:27 robi. De dnd e comitaJtu'l Szatfunâr n-au fos·t atîţea;
cînd .erau tmai mulţi, .,au :fost 240.

din,preună

Oriqinal. Biblioteca Academiei Române, ms. rom. nr. 1 000/1, fila 20;
în Gazeta Transilvaniei, nr. 42/1848, şi in Transilvania, nr.
18 din 15. IX. 1887, p. 215-216.

publicată

1
2

3

Ordine = aici cu sensul de rînduri de scrisoare.
V. voi. IV, doc. 152.
Forfoane = scorneli, bîrfe.

27
Cluj, 27 mai 1848 .
a) Supremae Aarmorum Praefecturae
b) Thesau:rariaitUis Regio
a, b) Magi'Stratu Qppidi Vizakna teno.re ·relationi1s suae dato 22-ae
currentrs mensils1 horsum ipraesti(tatae ~nxietlatem sulam, ,ob molimina

exstrmula\bOrUim V:a1lachon.1n1 ~ill gremio ejusidem oppidi et cill"oum.j:acentibus l'Ocis degentlum observa•ta, super eo eoruceptam is~thuc repraesentante, quod publilca tranqui'1litas, ,secu:dtas item Slalinlae ejatis, et Cassae
saHs percepto:r.a:tms ofHcii ib~de.m const1tuti peri!oolo nef.or:s ex;ponetur;
hocque ex obtutu, pro :pujblitca secur:iltate et tranqutlilitate in gremio dicti
oppidi inaO:lumi S<ervanda, unam centur]am mi~ilti1ae .eo Hloeari -petente;
siquidem in Principatu hoc de prasenti militia tanto numero prraesto
non sit, ut hui1c anteUati magistratus des~derio .sat1Jsfieri, et petita rnilitiae centuria eorsum disponi possit; idem Magistratus abhinc sub hodierno eam obtiniU'tt invialtÎ!onem, ut salis pencep.toratus off,ido quoque de
requisi ta seouri1tate pro)spi1cere devente, in Cla:.su ·emersunae necessi;tatis,
cum officio illo cointelligentian1· tempestive foveat,· sicque cum illo consentienter de adsistentia militari obtinenda prospiciat:
a) Quorum in cohaerentia irualyta Suprema Armo~UJm Praefootura
per offilciose requidtrur.
b) Hujusqrue in oohaerentia ,pliaelaud.Cllte rSUlpl1e:ma Armorrum Praefectura abhinc sub hodierno requîsita eslt.
a, b) ut, dum necessitate pootulanrte juxta praemisse, pro ,mili.tari
adjutorio ordinando requisita fuerit, suffitdient1em manum mi'li'tarerm. eo
dis~ponere ne g~ratvenur.
b) QuoSIUper :iJnclytus ThesaurariJa,tus Regius, hi:sce, eo fine edocetur, Ult pro caJSu se1net exerentis n1ecels:silt~atis, .suli quoque ~ex partte ad
salis pevceptoratus of:ficiom vizaknense oo:ngDuas di•sposi tiones adornare,
et .si cif!CllmScbantiae id exig,e~rent, 1nltui•tu mi:ljrt.i:ae ,ad praefatum oppidum ordinandae, in respectu securitationis, mentionati Officii Salinaris,
necessar'ios pas8llllS. apud Supremam Anmorum Pr:ae:fiecturam insltituere
ingr.avatim veHt.
Claudiopolis 27,ae Maji 1848.
a) Comandamentului suprem al armatei
b) Te:zJaurariatlului crăiese
a, b) Din OUJPTinsul TaportruJl:uli înaiJnfta.t cu data de 22 a lunii curente1 rezultă îngrijorafte'Cl Magi:stratflllrui tlÎDgului Oon·a Siibiu!lui faţă de
pericolui prezentat de încordarea mebrilă absel'lvată prinltre românii oe

Şl .i!.n JJocallităţi'le ÎnJconjurăiJoare pentru liniştea
si1gurariţa s.alinei ;şi a perceptoraJtuilrui sărH de wcolo ;.
pentru păstrarea nevătămată a siguranţei şi a ,liniştii obşteşti din tîrg
a sollidta1t să se transfere acolo o oompanie tmHiitar:ă; daT în prezent cuoest
prin!cipat nu are uniltăţi millitare înarunate î-ntr--un nUimăr suficient şi de

locuiesc în

0 bş!beasrcă şi

aoe~i

tîrg

pentriU

aceea nu poalte s:atisflaoe dorill1lţa srus-zisrulrui tîrg; prin urmare nu are ,posibilitatea dle a-i pune la dispoziţie oompania mi[i1tară soHcitată; Magistratul! aoela a primi1t azi de aki .îndrumarea 1ca îln oaz de nevoie să ajrungă
la o înţelegere in aeeas1tă priVinţă 1CU Ofilci!U'l pe·rceptoraJtuilui sării, care
este dator şi eJ să se în,grtjeaseă de asigrur:area se!curităţii, penltru ca
împreună, de comun acord, să oibţină ajutorul militar la timjpull şi locul potrivit.
· a) În 'legătJUră {fll a1ceasrt:a Comandamentul miii tar sru:pr€11n va fi
abordat eu cel m1ai _mare respeot.
a, b) Potrirv.iit 1celor de m1ai sus, cînd în caz de neoe~sitatte Vla fi rugat
să trimită ajUitor mirritar, să bine!Vo'i:ască a-U pune la dispozi·ţie în proporţie corespunzătoare.

fb) În acest1 seJnts, prin ce,1e de .faţă, se recomandă ou .tnată serio~
zitatea preamădltului TeZ!arurariat regaJ să binev10i1as,că să-i dea dispoziţii pntrivi,te Oficiului per!Cepltoraliu'lui sării din Ocna Sibiuliui, pentru
ca în caz că s-ar ivi nevoi,a şi împr·ejurărHe o vor pPe1ti'nde, să faică ne-·
întîrziat paşii necesari l'a Com,alJ.1damenMIJ. suprem ai armatei ~n privinţa
ajutorului mflitar ţe .ar urma să fie ;trimiis în sus-zisul tîrg.

C1uj, la 27 mai 1848
Concept. Arh. St. B&dapesta. Fond. G. P., nr. 6 863/1848. Fcito: 1 961-

1962.
1

V. doc. 28.

28
Cluj, 27 mai 1848
Vizaknai Tanacsnak
Foly6 h6 22dikerol ide tett feliratara e nemes tanacsnak, rnelyben
azon varosi olah lakosok izgatottsag, s az ottan alakittatni in te ~ett polgari 6rseregbe csak oly feltetel alatt igert beallasi szandekukat jf lente fel,
hogy a magyaroket6l ki.ilon, sajat tiszteik-altal, olah anyanyelvoken igazgattassanak es gyakoroltassanak, f,egyverben; egyszersmind pedig a ~oz
csend, s6 aknak, s penztarok batorsaganak szilard fenn tartasa tekintetebăl egy szazad sz·ekely vagy mas katonasagot odarendeltetni, s a polgari orsereg szamara fegyvereket adatni kere, - ezennel vissza iratik,
hogy a polgari ărsereg felallita~aban a varosnak, es annak lakosainak
szemelyere es vagyonara nezve ·kelletă bels6 es koz batorsâg fenn tartasa leven a cel, erre pedig minden polgar, nemzetre val6 tekintet nelki.il koteles leven, e reszben nemzeti . kti.H>nbsegnek helye nincsen. Ami
pedig azon varosra rendeltetni kert katonasagot illeti: nem lev·en az orszagban annyi katonasag, melybăl ezen keresnek eleget tenni lehessen,
e nemes tanacs oda utasittatik, hogy azon varos kebeleben letez6 s·6hivatal, mag a erdekeben is a megkivantat6 .batorsagr6l gondo:: leven, a
tortenhetă szukseg eseteben, ezen hivatallal ertsen egyet, es azzal egyet
ertve folyamodjanqk a kiralyi kincstart6sag uttyan a fohadi vezers6ghez
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katonai segedelemert, hova ez irant mai napr61 a sziikseges megtalalas
meg is tetetett; valamint a kiralyi kincstari tanacs is, e nemes tanacsnak ide feljelentett aggodalmar61, s innen adott fennebbi utasiUisr61 ave.
gett ertesi ttetett, hogy a tortenheto szi.lks-eg eseteben, mag a reszerdl îs
az odaval6 s6tisztseghez illo rendelest tenni, s a netalan magat elOad;...
hat6 szukseg eseteben a kivantat6 katonasag kirendeltetese irant, a s6hivatal batorsagositasa tek.intetebol intezkedni ne. terheltessek. Vegre a
polgari orsereg szamara kert fegyverekre nezve utasittatik e nemes tanacs az ala irt făkormanyz,6hoz, honnan e reszben tovabbi rendeletet
kapand.
Kolosvart, Majus 27en 1848.
Către

Consilliull

[orăşenesc]

din Ocna Siibiu;lui
la :adresa nobilului con1sjlliu din 22 ale Junii curente, prin oare ni se ad.Uice la cunoştinţă sbarea agita1tă a locuitorilor
români şi initenţia lior de a se în-r-dl1a în gărzile cetăţeneşti pe cale de
constituire numai reu con!d~ţia de a fi comandaţi ;şi ins1truiţi de ofiţerii
proprii in lirmba [or maternă şi de a pdmi arme separ'at de ceile maghiare. Totodaită, pentru menţin€11e1a trainilcă a liniştii puhli1ce, a siguranţei ocnelor de sar~e şi a caJsieriill1or, ne cereţi o companie de grăni
ceri secui sau alţi sol\daţi, precum !Şi arm'e penltru gărzile cetăţeneşti.
Nu se adlmi!t diferenţieri naţionale în oonstittu'irea gărzHor cetăţe
neşti. AcesttJea au ca SJCIO!p ,menţinere!a sigruranţ€i inroerne !Şi pub1ke a oraşului şi a l01cui:tori1lor rprivin:d peT:soaJna şi averea lor. Fiecare cetăţean.
indi1ferent de naţipniallitatea sa, ,e1s1te obH,g;at ,să facă parite din ,el:e. Referitor la deta:şarea oompaniei cen.1'te pentru oraş [răspundem]: deoarece
în ţară nu există ar,mată sufi~ilentă pen~tru ra d.eVJeni posibiilră saltisface-. rea acestei cereri, nobi'lul eonsiJiu este indT'lllma1t a s:e înţelege în c:az de
nevoie cu Oficiul de sare dirn oraş, eare· trebuie să se îngrijeaseă în interesul său prO!Priu de s·iguranţla dorită; prin intermediul Trezaunariatu1ui
regal şi împreună ou e1 să recurgă pentru ,ajutor milirtar la Comandamentul s1.11prem al armatei, unde s-au şi fă(mt d~me!l"'suri:Ie necesare.
OonsiUull Tezau~ari.aJtului a fhst informlat 1detspre neliniştea naportată de
nobHu~ :Mlagistratt. De asen1enea des!Pfe indicaţia noaJstră de mai sus, de
a face, la rîndul său, ce,rerea [la OfkiuJl de sare şi de a nn precupeţi nimic pentru. a înrtretp~rinde deme'f'Surille trelbuiin-c1o:ase în vederea delt~rii
ann:atei necesare, în caz .de nevoie, ,în vederea a:sigurării securităţii acestui oficiu. :În sf[rşit, cu priviire l:a arm,efle .cerute pentru gărzile •certăţe
neşH, nolli[ull consiliu es,te îndroma't către ,guV1ern1e11toruJ ISU!bsemnat, de
la care va primi în aon!tihuare ordin în ,acest sens.
Oluj, J:a 27 mai 1848.
Vă rălspurndem

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6 863/1848. Foto: 1957-

1960.

29
Cluj, 27 mai 1848
Nemes Thorda megye f6 ispanyanak
Nemes Aranyos szek fd kiraly birajânak foly6 h6 24r61 269 E. szam
alatt hozzam tett jelenteset szerint felsofugedi Belgyan nevu olah az illeto darasbeli dull6 biztosnak azt nyilvanitvcin': miszerint nala mintegy

40-50 puska es pistoly cso van kesziil6ben, mivel 6 azokat meg tudja
keszitni, noha ezen kori.ilmeny az illeto fo kirâlybir6 ur altal fennebbi
jelentesek szerint melt6sagodnak meg iratott, meg hagyni kivantam meltosagodnak, hogy ez allitas val6sagara nezve maganak meggyozodest szerezven, az eredmenyrol engem tudositani ne terheltessek.
Kolosvar, Maius 27. 1848. ·
Către iCOm'it~le

suprem .al 1camirtatului Tunda
Judele regesc sUprem al nobilu~ui scarun ATieş; în naportul nr. 269
E. din 24 luna curentă, adresat miel, mi-a atras atenţia că un oanecare român cu nu:m:e1~e de Beld'ian d1n Ciugrudu de Suis i-a declarat oude~ui nobiiliar din plHISia nespectiiVă eă în ratelien~l .său se afQ,ă în ~erurs. de pregă
tire un număr de 40-50 de ţevi de puşti şi pistoale, pe care el le poate
tran:Siforma în arme. Cu toate ~că pri1n .raportul jrudelui regesc SiUlplfem
amintit ~mai sus :sl!tuaţia v-a fost semnal•ată înălţimii voastre, dore.se to:tuşi să vă atrag atenţia asupra ei pentru a verifica dacă această afirmaţie .este reală .
.Despre nezultat, binev-oiţi a mă informa.
Cluj, 2_7 :mai ,1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. C. Pr., nr. 1333/1848. Foto: 3170-

3171.
1

V. voi. IV, doc. nr. · 62.
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Cluj, 27 mai 1848
Melt6sagos Fo Kirăly Bir.O Ur!
Melt6sagodnak foly6 h6 20-r61 522 E. szam alatt hozzam tett feliratara: melly mellett a kormanya alatti sz·ek tisztsegenek az ottan tobb
helyen alakult orseregek szamara a katonai gyakorlatokba be vezetesokre
sziikseges tanit6 egyenek, fegyverek es lopor megrendelese iranti jelenteset ajanlat mellett terjeszte fel, · a fel kiildott zaradek vissza reke:sztese mellett valaszolni kivantam: miszerent a hazai fo hadi parancsnoksagnak mult h6 27-rol 323. E. szam alatt hozzam tett atirata 1 szerent a
rendes katonasag tisztjeihez es altisztjeihez a szi.ikseges rendelesek meg
vannak teve: hogy a nemzeti orseregek parancsnokainak felsz6litasara,
menyiben szolgalatuk rovidsege nelki.il tort.enhetnek, az orseregeknek a
kivant utasitast ·es tanitast 'megadjak, - a mult h6 15-ik napjar6l 448.
szam alatt tett szerent pedig a nyugpenzeRl €s tiiSzta rangjok megtartasa
mellett nyugadalmazottaknak nem csn.k ez van megengedve, hanem az is,
miszerint, a menyiben tetszik~ a nem.zeti. orseregekbe be is irassâk rnagokat. A mi a fegyverek kiszolg-altatâsa iranti ikiyanatot illeti, :jelenleg
ugyan a kivant f.egyverek rendelkezesem alat:t nincsenek, azonban biztos remenye-m van, mjszerent ezek irant felsobb helyeni tobbszori kozbenăarasaimnak a kivant f.egyverek kiadasa leend .eredmenye, mikor i,s ezen.,
nemes szek k!ivanatara illo tekintettelleşzek. ·A.l6porra nezve .vegre mei:-
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t6sâgodat arra utasitom: hogy az, az illeto torvenyhat6sag reszero1 szukseges felhatalmazassal ellatand6 biztosnak, a karolyfejervari· var parancsnoksag altal kesz penzert mindig ki fog szolgaltatni.
Szokott tisztelettel maradvan Melt6sagodnak elkotelezett szolgaja
Gr6f Teleki J 6zsef
Kolosvart, Majus 27 -en 848.
Măr1a voastră

domnule jude regesc suprem!
Prin adre!Sa d-voastră nr. 522 E., .cu tda:ta de 20 luna curen1tă, privind rapoi'Itru:l pe eare 'l-aţi înaintat, solicitaţi rezolvarea proible!nei cadrelor mrliltare necesare pentru i'nstruiroa gărzilor, precum .şi coma1nda
arme1lor şi a pr1afului de puşcă. Alăturind anexa .tri1misă de d-v:oastră vă
răspund următoarele: pe baza adresei n.r. 323 E din 27 luna tre:cută 1 ,
Comandamentul militatr sruJprem ,ditn ţară mi-a oomuniCiat că au [osrt date·
ordineJe necesare ofiţerillor .şi suboffiţeriil!Or armatei regulate; la cererea
comandanţiiJJor gărzHor, .cadrele armatei r:egu!late vor fi g:ata a îndfllllma
şi .instrui gărzi1e, da1că acea'Sta nu va druce 11a perlturbarea serviiciuilui
lor; oon:form. orndinului nr. 448 cu data de 15 luna trecută, celor pension.aţi le va f!i aprobat nu numai aoe'Sit drejpt ,sus,..;n1enţionat, ci şi menţi-
nerea gradullui şi păstrarea pensiei; in plus vor avea şi permi1sirunea de
a se înserie în gărzi. În ceea :ce pdw~te doil1eanţa de a priani arm.e este
drept' eă în prezent nu s1tau la di1spoziţia mea, dar ,am toată ;speranţa eă
pentru eliberoJrea !Lor va sosi o oridlotnan.ţă stwre:mă. In aees~t ~Caz voi lua
în considerare dorinţa nolbiJluUui scaun. În privinţa prafu-lui de puşcă
vă .pot informa .că lia Siolilcitarea comisarului care diiSpune de împuternicirea jurisdioţiei respective, comandamentul cetăţii din Alba Iulia va
elibera oantîitatea eeruttă contra cost.
Ră·mîn ou obişnuită onoare al ·înă!lţimii .VJOastre servi1tor obiligaţ.
Grof. 'Deleki [J 6zse]
Cluj, la 27 mai 1848.
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. scaun. Odorhei. Acte administrative, nr. 1 848, pachetul nr. 2.
1

V. vol. II, doc. 243.
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Cluj, 27 mai 1848
Hunyad megye igazgat6 fobirajanak, Lukats J 6sefnek
A hatszegi tanacsnak foly6 h6 23dik napjar61 ide tett hiv.atalos
jelentese, meljben nyilvtmittya, hogy azon kivaltsagos helyseg reszerol
a kozelebbr.ol tartand6 orszag gyulesere megjelenni kivan6 kovetek egygyike1 torvenyteleni.il, alattomos befolyasra, a varosi nagyobb es jobb
resz melldztevel a polgarsag ki nem halgatasaval, nemely reabeszellett ·
eroszakos, csendet es rendet nem szereto egyenek altal valasztattak; ezel\
koveti megbiz6 levelet es utasitast a tanacst6l fenyegetes altal kicsikarva
kaptak, s ennelfogva kovetsegi.iknek innepelyesen ellene mond; visszavara.s mellett oly rendelettel kozoltetik urasagoddal, hogy tostent Hât48

szegre menven, az ezen felirasba foglalt el6adasoknak es a kovetek valasztasaban el6fordult minden kori.ilmenyeknek azonnal jarjon vegire es
ezen felirâs minden pontjaira nezve tegyen ide tud6sitast. 2
Kolosvart, mâjus 27en 1848 ..
Către

LukâJts J6zsef, prim-judele dkiguitor al comitatu\lrui ,Hunedoara
În I'1aportuil ,ofiCial a.l :aomi\tetului din Haţeg, awnd dat'a de 23 htna

curentă, se declară că unul dintre depultaţiii a1cestei loealittăţi privirregiate la dieta ţării, oare se va întnmi în curînd, a fost ales în mod ileg!a'l, pe baz·a· unor înrîuritri perf~de, neluîndu-se în considerare n ilci pă
rerea rn·ajorităţii şi nki a ee[ei mai infltuente părţi a orăşenimii; ales
de unele elemente violente cărora nu le place linişltea şi ordinea, el a
primit ÎimpU!ternidre şi instrucţiuni de deputat de la comi,tet nrumai prin
ameninţări; de aceea oomi1tetul .se declară solemn împotriv!a dreptului
lui de a fi derpumat; acest llllcr:u vă este comunka,t; vă ordon să vă dUiceţi
imedi-a(t la Haţeg, să eeneetaţi urgent cele cuprinse în adresa resrpeetivă, împrerună cu 'toate .ciJ.icurns;tanţJe\le ,legate de alegerea depu1t1a~ilor,
şi să înaintaţi un raport care să răspundă la tota.te !pull!otele cuprinse
în .adresă 2 .
·
Cl.'uj, 27 mai 1848
1

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond G.P., nr. 6 862/1848. Foto: 16 29916 301.
1

tre

Guvernatorul Teleki

intercalează

ulterior cuvintul "egyike",

adică

unul' din-

deputaţi.
l

V. voi. IV, doc. nr. 68.
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Budapesta, 2·7 mai 1848
1848. mâjus 27.

Zarcind megyenek
Szogyeni Lâszl61 ide rekesztett folyamodasaban 2 azt panaszolvan,
hogy megyej-okbeli Mihelyest helysegben jobbâgyai nem csak az urberi'Segtol ki.ilOn levo szerzodeses munkat nem teljesitik, hanem meg az allodialis foldeket is elfoglaljâk, azon folyamodast oly meghagyassal teszem
at, hogy az esetet megvisgalvan, ha a panaszt alaposnak talalandja, e
masaban kibocsâtott rendeletem ertelmebe ki.ildottseg altal vilagosittassa
fol a ·nepet, magyarâztassa meg nekik a torvenyt; es ha meg azutan is
szemely vagy vagyonsertest kovetnenek el: a torvenyes rendet szigoru
gyors eljaras altal tartsa fel, hozzan1 mindenesetre jelentest teendo.
ComUatultLi Zarand
·27 m.ai 1848
SZiăgyeny La.si16 în petiţia sa 'anexată akiZ se plînge că în localitatea
Mihăieşti din comiltaJtul său, iobagii nu numai .că nu prea prestează mun<!i[e oontracta:te separat de cele u:rbari:ale, d ooup·ă chiJar şi pămîntuTile '
1
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alodia!le. Respectiva .cerere v-o transmit cu indioaţi:a să oei~cetaţi cazul;
pllîngerea. o veţi 00nsidera întemeiată, în s€nsul ovdinuJui em.iJs de
mine, să lă'muriţi poporul .şi să-i ex;pltcaţi legea 1pr~n delegaţi ..Şi, dacă
şi după aceea s~ar deda la leZ'ar.era per:soanei ori a averii, ordinea legală
s-o menţineţi printr-o procedură severă şi rapidă; în orke caz să-mi :rada,că

pontaţi.

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848--49-i Miniszterlumi Leveltar. BelUgyminiszterium, nr. 1 651/1848. Foto: 21 720-21 721.
1

2

Corect: Szogyeny Lorinc.
V. v.oL IV, doc. 202.
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Sibiu. 27 mai 1848
Dem ReuBmarkter Stuhlsamt!
Nachdem die Bi.irgerwehr in den săchsischen Stă'dten mit Feuergewehren aus dem k.k. Zeughause notdi.irftigst verse-hen worden ist,.
:nabe ich es mir mehr angelegen sein lassen, auch fur die iibrigen
Vororte der Săchsischen Kreise aerarische Feuergewehre zu verschaffen
und darf endlich hoffen,
binnen
kurzer Zeit auch dem, Markte
lReuBmarkt etwa 50 Gewehre zuteilen zu konnen; die BewohneT der
Dorfer aber eben auch mit Feuergewehren zu versehen, ist bei Mangel
der hiezu nothigen Anzahl von Gewehren umnoglich, daher die GroBpolder Bi.irgerwehr anzuweisen seyn wird, sich nach Anleitung meines
Erlasses von1 15. April 1. J. C. Zahl 517 zu bewehren.
Wegen Ausri.istung der Bi.irgerwehr ist sich nach Weisung meines
Erlasses von1 3. des Monats, C. Zahl 612, bei dem năchsten Milităr
comrriando zu verwenden, wori.iber ich bemerke, daB die Verlegurng
einer Compagnie Milităr nach ReuBmarkt in Aussicht steht.
Dies ist es, was ich auf die Vorstellung des Loblichen Stuhlamtes
vom 23. des Monats, Zahl 673, zu erwidern habe.
Salmen

,.,...

Hern1annstadt, den 27. Mai 1848
Oficiului

scăunal

din Miercurea Sibiului!

După ce garda civilă din oraşele săseşti a fost înzestrată cu strictul necesar de arme de foc din arsenalul c[ezaro] c[răiesc] m-am stră
duit să procp.r. şi pentfU celelalte reşedinţe ale scaunelor săseşti arme de
!foo erariale. Pot spera că, peste puţin timp voi putea repartiza şi tîr~
gului Miercurea Sibiului aproximativ 50 de puşti. Este înSă imposibil
:să fie înzestraţi cu arme de foc şi locuitorii satelor deoarece~ e mare
!lipsă de puşti. Astfel garda civilă din Apoldul de ·Sus să fie înştiinţată
că trebuie să se înarmeze în conformitate cu îndrumările dispoziţiei
mele din 15 aprilie a.c., nr. corn. 517.
In ved~rea echipării gărzii civile va ·trebui să vă a dresaţi conform
dispoziţiei mele din 3 mai, nr. corn. 612, celui mai apropiat comanda1

50

rnent militar. în legătură cu aceasta aş vrea să mai menţionez că este
prevăzută detaşarea unei companii la Miercurea Sibiului.
Iată ceea ce am avut de răspuns la cererea onoratului oficiu scău
nal din 23 mai, nr. 673.
Salmen
Sibiu la 27 mai 1848
Original. Arh. Mitropoliei Sibiu. Fond. Arh. Arhiepiscopală, nr. 5/1848 ..
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Cluj, 27 mai 1848
Nagymelt6sagu grof, kiralyi fokormanyz6 Dr! Kegyelmes Uram!
Idei majus 16-r6l 1 208. E. szam alatt hozzâm intezett kegyes intezveny kovetkezeseben alazatosan jelentem nagyme1t6sâgodnak, hogy tobb
altalam fel szollitott erkolcsos jellemekrol esmeretes f·erfiak nyilvânitasa
szer:ent iigyved Szigethi Gyula M,6zes, ki "Beke" cimii politicai hirlap
szerkesztesere maganak engedelmet ker adatni, erkolcsos maga viseleterol es tiszta jellemerol esmeretes; a mi vagyoni allasat illeti, itten fekvo
vagyona nincsen, ing6 vagyonar6l pedig magamnak tiszta tudomast szerezni nem tudtam.
Qr,okos mej tisztelettel leven nagymelt6sâgodnak alazatos szolgaja.
Kolozsvarott, majus 27-ken 1848.
Grois Gusztav, fo bîro
Preamărite domnule conte guvernator regal! Binevoitorul

meu

domn!
Raportez cu umilinţă următoarele la stimata d-voastră adresă, pe
mi-aţi trimis-o în 16 mai anul curent sub nr. 1 208 E.; confonn
declaraţiei mai multor bărbaţi chestionaţi de mine, cunoscuţi prin purtarea lor morală . /ireproşabilă:/, avocatul Szigethi Gyula M6zes - care
cere permisiunea de a redacta ziarul politic "Beke" ["Pace"] - este
cunoscut prin comportamentul lui corect şi prin caracterul său curat.
Iin ceea ce priveşte situaţia lui materială, aici avere imobilă nu are,
iar despre cea· mobilă n-am · reuşit să aflu nimic exact.
Rămîn cu veşnică şi adîncă stimă al măriei 'voastre serv umil,.
care

Grois Gusztav, jude primar.
·Cluj, 27 mai 1848.
Original. Arh. St. Budapesta,, Fond. G. Pr., nr. 1387/1848. Foto: 15 804:

-15 805.
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Micloşoara,

27 mai 1848

Felseges Kiralyi Fo Kormany Szek! Nagy Meltosâgu Gr6f, Kiralyi
F6 Kormanyz6 Dr!
A kiilkeriiletbe Bolya volgyin Szentgyorgy hava vegin tortent lcl.zadast szemelyes .jelenletem. ăUal minden szigorubb rorvenyes eszlillzok
felhasznalasa nelki.il a mint a f6kormanyz6 6 nagy :melt6sâgahoz intezett
G - ·Documente privind

revoluţia

de la 1848 in

ţările

române, voi. V
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jelentesembol kitettzik, - lecsillapittani sikeriilven. 1\!Tinekutanna meghagytam a tisztsegnek, hogy a ne talan jelen nem letembe magat el6adhat6 zavargasokr·6l a felseges kiralyi fo kormany szeket azonnal kăzvet
len ertekesitse . es rendelkezzek - siettem a belkerulet nemely helysegeibe fenyegeto kitoresekrol rendelkezni, mi vegre Karathnan, Bodolan,
Nient es Markus helysegeiben a nemzeti orseg fel all~ttatott, es a nagy
melt6sagu fo ~ormanyz6 urnak a zavargasok hogyani allasar6l jelentesemet be kuldve, a mennyei ,(5rsereg szamara (a Brass6ba lerakott fegyverekbiil melybol a szaszok a .magok szuksegokre mar kaptak) 500 darabot rendeltetni, es a tisztseg altal surgetett ~ogton torvenyszeket megadatni kertem. Foly6 h6 25en kiilkerilleti f6 bir6 J\/fotok Ferencnek azon
jelenteset vettem, hogy a balasfalvi gyules utan az olahok a Bolya volgye
nemely helysegeibe er6szakoskodnak, a birtokosok erdeit pusztitjak, es
hogy a felseges kiralyi f6 kormany sz·ekt6l e vegre mar az el6tt rendelt
katonai ero, a tisztsegt6l kirendelt bizottmannyal edgyutt a lazadott
helysegekbe ki is szallott. Orszag gyulesire a kill kerulet fele akartam
venni utamat, hogy a zavargasokat lecsendesitve, onnan indulyak Kolosvarra - de fo1y6 h6 27en mid6n eppen induland6 valek, jelenti bel kerilleti fo bir6 Pocsa Ferenc, mikent a rogton torveny szek m.egadatott,
es a felseges kiralyi fo kormany szekt6l o legyen azon itel6szek elnokeve
es a Bolya volgye helysegeibe mutatkoz6 lazadas le csendesittesere mint
kormanyszeki biztos ki rendelve. Illy allasaba a dolgoknak a megycnek
csak nem egyetlen erelyes fobb tisztviselOjetol is .meg leven fosztva a
bel kerillet, hol nevezetesen Segesvar es Kohalom szasz szekek kăzelebe
eso varmegyei helysegekbe a szaszok altal tett bujtogatasok nyoman
annyira bizodalmatlankodni kezdtek, a kiilon nemzetekb6l all6 lakosok
egymas arant, hogy egymast6li felelmekbol holmijoket pincekbe elasni,
es lakhelyoket el hagyni indultak. Kotelessegemnek tartottam az orszag
gyulesre menetelemet foi fiiggeszteni, es a bel keriiletben maradni, - a
felseges kirâlyi fo kormany szeket pedig azon koriilm·enyrol tud6sitva
nehogy a tavozasommal tortenheto gyaszos esemenyek felel6sege ram
nehezedjek - egyszersmind alazatos tisztelettel jelenteni, mikent ezen
nemes megyenek mostoha helyhezete melynek edgyik keriilete Szebennel,
a bujtogatas feszkenel, es mas szasz hat6sagok szomszedsagaba fekszik,
·es a bel keriiletnek edgyik reszetol, tobb idegen hat6sagok altal el szagatva ket napi jaras tavolsagra esik. Dgy a jelen, naponta komolyabb
szint olto csendhaborgatasok a megyebeni maradasomat ig.enylik. Melt6ztat azert a felseges kiralyi fo kormany szek engem az orse.ag gyulE~sre lejendo megjelenestol rol .menteni, ---'- fo bir6 Pocsa Ferencet a bel
kerulet, Csongradi Istvan fo jegyzdt pedig a kul keruleti iteldszeknek
elnokeve nevezni, - es engemet a megyebeni csend fenn tartâsara mint
fo ispanyt teljes hatalommal fel ruhazni - es a kiil keruletre nezve legalabb egy szekely gyalog szazadot rendelkezni; mely megyern nyugalmanak, es onszemelyemnek tartoz6 szent kotelessegem parancsolata, ezen
folyamodasomnak ha sikeret nem remelhetem, nem kezeskedhetven a
csend fenntartasanak, sem az orszag gyules alatt mag-at ki iitheto gyaszos esemenyek kovetkez.esenek felelet terhet magamra nem vallalhatvan. Melt6ztat abba az esetbe a felseges kiralyi fo kormany szek, ugy a
nagy melt6sagu gr,6f kiralyi fo kormanyz6 ur lemondasomat elfogadni
es engem hivatalomt6l felmenteni kegyeskedni. Ki is az orszaggyulesere
mint kiralyi hivatalos, meg jelenni azonnal kotelessegemnek tartandom . .52

A felseges kinllyi fo kormâny szeknek e târgy arânti hatârozatat
elvarva alazatos tisztelettel oroklOk a felseges kiralyi f.o kormany szeknek, nagy melt6sagodnak alazatos szolgaja
Mikl6svart, Majus 27en 1848
G. Kalnoky Denes, foispany
Înalt Guberniu regal!

Preamărite

domnule conte

guvernator

crăiese!
Răzvrătirea care a avut loc la sfîrşitul lunii în cercul superior
pe Valea Buia, ani reuşit s-o potolesc prin simpla mea prezenţă, fără
tolosirea vreunuia din mijloacele legale mai severe. Acesta reiese şi
din raportul meu prezentat înălţimii voastre. Apoi am ordonat dregă
toriei să înştiinţeze direct şi imediat înaltul Guberniu regal despre
eventualele tulburări ce s-ar putea ivi în lipsa mea şi· să procedeze în
consecinţă. M-am grăbit a lua măsuri în unele localităţi din cercul interior împotriva unor izbucniri ameninţătoare. În acest scop s-au constituit gărzi civile în localităţile Caratna, Budila, Teliu, Mărcuş. Raportînd înălţimii sale domnului guvernator despre starea tulburărilor, am
cerut pentru gărzile din comitat 500 de arme (dintre cele depozitate ia
Hraşov, din care saşii au primit deja) şi aprobarea pentru instituirea statariului, solieitat urgent de dregătorie. În 25 ale lunii curente am primit raportul prim-judelui nobiliar Motok Ferenc din cercul superior, în
care arată că după Adunarea de la Blaj românii din citeva Jooalităţi
de pe Valea Buia se dedau la violenţe pustiind pădurile proprietarilor.
.forţa militară detaşată dinainte în acest seop de înaltul Gubemiu a
sosit deja împreună cu comisia trimisă de dregătorie în localităţile răz
vrătite. Pentru a merge la dietă am vrut s-o iau prin cercul superior,
pentru ea potolind tulburările să pornesc de acolo spre Cluj; dar în 27
ale lunii curente, chiar cînd eram gata de plecare, prin prim-judele
P6csa Ferenc din cercul inferior sînt anunţat că ~-a aprobat introducerea
statariului; de .asemenea că el ar fi numit de Guberniu preşedinte!le
acestui tribunal şi comisar gubernial pentru liniştirea răzvrătirilor ma.nifestate în localităţile de pe Valea Buiei. I:.ucrurile stînd asltfel, cercul inferior este privat şi de aproape singurul funcţionar energic mai
important al comitatului. În cercul inferior, mai ales în localităţile comitatului vecine cu scaunele Sighişoara şi Rupea, în urma agitaţiei rfă
cute de saşi," locuitorii de diferite naţionalităţi au început să manifeste
neîncredere unii. faţă de alţii, în aşa măsură încît de frică au trecut
la îngroparea lucrurilor în pivniţă şi la părăsirea locuinţelor. [În atare
condiţii] am considerat de datoria mea să-mi suspend plecarea la dietă
şi să rămîn în cercul inferior. Această împrejurare o aduc la cunoştinţa
inaltului Guberniu pentru ca nu cumva, după ce voi pleca, răspunderea
unor posibile evenimente triste să cadă asupra mea. Raportez totodată
eu umil respect că rămînerea mea în comitat este solicitată de situaţia
vitregă a acestuia. Unul din cercuri este situat în vecinătatea Sibiului,.
cuibul instigărilor, precum şi a altor jurisdicţii săseşti, la 0 1 distanţă
.de două zile de. o parte a cercului inferior, el fiind despă,rţit de mai
multe dregătorii străine. Din zi în zi tulburarea liniştii publice ia
forme tot n1ai serioase. De aceea înaltul Guberniu să bine;voia:s.că: a
mă scuti de prezenţa la dietă; a.,..l numi pe prim-judele Pocsa Feren~
preşedintele tribunalului statarial în cercul inferior, iar pe prim-notarul
Csongradi Istvan în cercul superior.
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În calitate de comite suprem, vă rog a-mi acorda împuterniciri
depline pentru menţinerea liniştii în comitat şi cel puţin o companie'
de infanterie secuiască pentru .cercul superior. Acesta este imperativul [impus de menţinerea] liniştii comitatului meu şi o datorie sfîntă
faţă de mine însumi. Sper în avizul favorabil la cererea mea, deoarece
altfel n-aş putea garanta menţinerea liniştii şi nu mi-aş lua asupră-mi
povara răspunderii pentru eventuala izbucnire a unor evenimente triste
chiar în timpul dietei. În caz contrar să binevoiască înaltul Guberniu,
ca şi înălţimea sa domnul guvernator, să-mi primească demisia şi să
mă elibereze din funcţie. [Pe de altă parte], consider însă de datoria
mea a mă prezenta la Dietă ca regalist.
Aşteptînd decizia înaltului Guberniu în această problemă, rămîn
cu respect servul umil al ilustrităţii voastre
Grof Kalnoky Denes, comite suprem.
Micloşoara,

27 mai 1848.

Original. Arh. St. Budapesta. Fond.
LI.

C. P., nr. n 969/1848. Foto: 1967-

971.
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Călvasăr,

27 mai 1848

Tekintetes Tiszti Hivatal!
A mai napon Hidegvizen is bekesseg uttyan a csend valamenyire
helyre allt s ennel fogva ezen helyseg tovabbi elelmezessel a katonasagra nezt nerh terheltethetik. En a tekintetes tisztsegnek 809 szam alatti
rendelese kovetkeztibe hivataloson fe1sz61itottam szolga bir6 Fîo1dvari Pal
urat, hogy jarasa faluibul a hatra levo katonai elelmezest az itteni mulatoz6 lovas katonasag szamara a mit meg Rakosra nem administralt, haladek nelkul administraltassa Hidegvizre, de 6 nekem. azt felelte, hogy. az
egesz katonai evre val6t nyugtatvannyai szerent a belso kerllleti katonasag s.zamara mar administralta. En most mar ily hirtelen, hogy az
itteni katonasag fogyatkozast ne szenvedjen, a tekintetes tisztseg nelkul
rendelkezni nem tudok. Hivataloson sietve szollitom fel a tekintetes tisztseget melt6ztatik az itten levo 51 lovas katona egyeneknek 10 napi elelmezesekre minthogy az itteni mulatasok a nagyselki vasar utannig okvetlenul szukseges, kelletven 10 napra szer.a 510 portio, zab is 510 portio,
kenyer pedig minthogy majus utols6 napjâig megkaptak, azon tulra 6
napra kell 276 portîo, szolga bir6 Komaromi Istvan / urnak oly hathatos rendelest tenni, hogy ezen fenn irt naturat idei majus 29-en reggelre jarasa faluib6l Hldegvizre okvetlen administraltassa. Mely hivatalos
megtalalasom utan atyafisagos tisztelettel maradok a tekintetes tiszti hivatalnak alazatos atyafi szolgaja
Hidegviz, 27k majus 1848.
:rvfiske Imre, alispan 1
Ono rată
cale

vărată
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dregătorie!

Astăzi şi la Călvasăr s-a restabilit într-o oarecare
măsură, pe
paşnică, liniştea. De aceea această localitate nu a mai fost împo'-

cu întreţinerea în continuare a armatei. în urma dispoziţiei ono--

:rateii dregătorii nr. 809 l-am somat oficial

pe domnul jude nobiliar
_foldvari Pal să pună fără întîrziere la dispoziţia cavaleriei ce staţio"""
nează. la Călvasăr alimentele netrimise la Racoş din satele plasei sale,
pentru a fi administrate aici. El mi-a răspuns că din cercul inferior a
"trimis deja alimentele armatei pentru tot anul militar, [după cum dovedesc] chitanţele sale. Fără onorata dregătorie acum eu nu pot lua
decizii suficient de repede pentru ca armata de aici să nu sufere lipsuri.
în vederea alimentării pe 10 zile a celor 51 de soldaţi aflaţi aid
1 mp:reună cu caii lor a căror staţionare se impune cu necesitate pînă
după tîrgul din Şeica Mare, este nevoie de 51 O porţii de fîn şi tot de
!J10 porţii de ovăz; întrucît pîinea au primit-o pînă la sfîrşitul lunii
rr.;:d, pentru încă 6 zile mai trebuie 276 de porţii. Fiind urgent, rog
.oficial onorata dregătorie să dea ordin. domnului jude nobiliar Komă
romi Istvan să trimită neapărat la Călvasăr proviziile din satele pla:Sei sale pe data de 29 mai dimineaţa.
Rămîn
Călvasăr,

cu respeet servul umil al onoratei

dregătorii!

27 mai 1848.
Miske Imre, vicecomitet

Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Acte

administrative, nr. 830/1848.
1

V. vol. IV, doc. 37
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Călvasăr,

27 mai 1848

Tekintetes Tiszti Hivatal!
Foly6 ·ev es h6 827 tiszti sz.am alatt tett rendeletet V·even, tiistent kozoltem a nemes szekely gyalog szazadossal, a ki ris ugy nyilatkozott, hogy neki szazadgyat el darabolni felsdbb parancsolatoknal fogva
nincsen hatalmaban, a mit annyival is inkabb nem tehet, mivel nepe
ifiju es tapasztalatlan leven, a legg szorosabb fenyittekre volna szuks,ege,
azonban szazadgyaval kesz minden idoben is, akar hova parancsoltattni
fog es a hol lazadas leszen, annak le csendesittesere ki szallani; ,minthogy
pedig az ide val6 terhes kornyiilmenyekhez kepest jelenleg az ide ki szallott lovassagot sem innet Hidegrvizrol nem lehet ki mozdittani, mivel
az koz nep azt tartsa, hogy csak azok a csaszar katonai - a szekelyseget
pedig a nemessegenek tartya, ambar ezen itt levo lovas katonasagba
elegend6 assistentiat nem tapasztalok, megis Hidegvizen val6 meg maradasokat szuksegesnek latom, a szekelysegnek pedig Mihalyfalvan oly
·m6ddal, hogy azon szekely szazad azon helysegektol, a kik fel lazodtak,
es a kik a katonasag ide hozatalatt okoztak, elelmezesit egyforman in_gyen kaphassa. Tovabba ugy ertesultem, hogy a rogton torvenyszek meg
erkezett, mi ha igaz, tanacsosnak latnam leg siet6bben ki hirdettettni,
mert csak is ez sziintettheti meg leg inkabb a bujtogatast, mind igazoljak
.a rogtoni ki hirdettest bir6sagott megyekbe levo peldak, annyival is inkabb, hogy a szaszok kozelibben szamtalanok a bujtogat6k, a statarium55

mal pedig nem rnernek altal hozni azokat. Valaszt es az elelmezes tăr7
gyaban fel vilagosulast varva, atyafisagos tisztelettel maradok a tiszti
hivatalnak alazatos atyafi szolgaja
J\fiske Imre, al-ispan
Hidegvizen majus 27en 1848.
Onorată dregătorie!

Primind dispoziţia onoratei dregătorii nr. 827 din luna şi anul curent, imediat am comunicat-o comandantului de companie al nobilei
infanterii secuieşti. Acesta a spus că fără dispoziţii superioare nu-i stă
lin putere să-şi împaFtă compania, ceea ce ar putea s-o facă.. cu a1tît
mai puţin, cu cît oamenii lui sJnt tineri şi fără experienţă, avînd nevoie de cea mai severă supraveghere. În schimb, este orioînd gata să
meargă cu compania acolo unde i se va da ordin şi unde va fi răscoală.
o va potoli. În împrejurările grele de aici, cavaleriştii staţionaţi nu se
pot disloca din Călvasăr, deoarece poporul de rînd îi consideră soldaţii
1mpăratului, iar pe secui ai nobililor. Deşi nu sînt de părere că [numărul] cavaleriştilor de aici reprezintă o asistenţă suficientă, consider
necesară rămînerea lor la Călvasăr, iar a soldaţilor secui la Boarta.
Compania secuiască [ar urma] să obţină la fel alimentaţie gratuită . de
la Jooalitătile care s-au răzvrătit si au cauzat aducerea armatei. !n
continuare' am fost informat că s-~ aprobat introducerea tribunalului
statarial Dacă este adevărat, consider că trebuie adus mai repede la
cunoştinţa oamenilor, deoarece poate pune mai curînd capăt agitaţiilor,
după cum dovedesc exemplele din comitatele unde s-a afişat statariul.
Aceasta, cu atît mai mult, cu cît în preajma saşilor sînt nenumăraţi
agitatori, pe care din cauza statariului n-ar îndrăzni să-i mai aducă
aici. Aşteptînd răspuns şi dispoziţii în privinţa alimentaţiei [soldaţilor],
rămîn cu respect servul umil al onoratei dregătorii.
Călvasăr, 27 mai 1848.
Miske Imre, vioecomite
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Acte

administrative, nr. 828/1848.
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Metiş,

27 mai 1848

Al ispany Miske Imre atyankfianak
Majus 27-en 1848.
A mai napon tisztsegiinkhez a Mihalyfalvan beszallasolt egy szazadl
nemes szekely katonasagnak felsobb parancs nelkiil el nem szakadhatasa, s annak elelmezese mim6doni celszeriibb elrendezese erant tett jelentesere - ezennel viszonozni kivantunk, miszerint velekedesevel meg
edgyezoleg a JVHhalyfalvan szallasol6 katonasag elelmezeset a hibasobh
helysegek, melyek inkabb okoz·6i voltak kihozatalanak, s melyek a te-·
kintetes al ispa.ny ur, :t':s az illeto jarasbeli szolga bir6 ur elOtt tudva
vagynak - ereztetven ezekbe is a hibasabbakkal kiemelOleg a biintetes"
sulyat - , a Hidegvizen szâlhisol6 lovas katonasag ele1meze:::ere nezve

.meg tartvc-1n a kozelebbrol ki kiildott tiszti rendeletet. Ertesitteni kivanvan, egyszersmind a tekintetes al ispany urat, hogy a meg nyert rogtoni
bunteto torveny szek sieto kihirdetese erant a rendeletek meg a mai nap
szolga birâk Foldvari Pal es Komaromi Istvan urakhoz kikiildettek, ide
mellekeljuk tovfîbba szolga bir6 Foldvari Pal ur jelenteset is, miszerent
.a Mihalyfalvan tortent esemenyt is nyo~oztassa ki - a katonasag elxendelt elelmezese erant szolga bir6 Foldvari Pal urral edgyetertven.
Domnule vicecomite Miske Imre .
27 mai 1848
Prin prezenta vă răspundem la raportul înaintat astăzi dregăto
riei noastre cu privire la nedivizarea fără ordin superior a companiei de
soldaţi secui cartiruiţi la Boarta şi la aranjarea cît mai oportună a întreţinerii lor. În concordanţă cu părerea d-voastră, întreţinerea armatei
staţionate la Boarta va fi suportată de localităţile mai vinovate care
au fost mai cu seamă cele ce au cauzat detasarea ei. Ele sînt cunoscute
de onoratul don1n vicecomite şi de jud ele nobiliar din plasa respectivă. Prin
aceasta îi veţi face pe cei vinovaţi să simtă mai accentuat greutatea
pedepsei. Cu privire la întreţinerea cavaleriei staţionate la Călvasăr se
menţine dispoziţia dre:gătoriei trimisă recent. Totodată dorim să-1 informăm pe domnul vicecomite că ordinele referitoare la publicar~a urgentă a statariului obţinut au fost trim'i!se azi domni:lor juzi nobiliari
Foldvari Pal şi Komaromi Ist~an. Al?turăm şi rapcvtul judelui nobiliar Foldv;ari Pal, pe baza căruia se vor cerceta evenimentele de la
Boarta. În privinţa întreţinerii armatei detaşate vă veţi înţelege cu
Judele nobiliar Foldvari Pal.
Concept. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Acte
administrative, nr. 828/1848.

39
Sfintu Gheorghe, 27 mai 1848
Kedves baratink es atyankfiai!
Foly6 evi 841. szammal jegyzet azan be.cses felsz6litasokra, - mellynel fogva kozos nemzeti erdekeinkbol kifejl6dheto iigyeink elintezese vegett az agyagfalvi terre, vagy Szekelyudvarhelyre nemzeti gyiiles tartasa
tervezeserdl ertesitett, - van szerencsenk onoket tud6sitani, mi szerent
mi onok erintett targyu nezeteit fel karoltuk s a szukseg eset;ebe kelleto
teendok el intezeserol gondoskodandunk, atyafisagos es baratsagos indulattal maradvan kedves baratink, s atyankfiaink atyafi szolgai barati
Nemes Haromszek tisztsegetol
S. Szentgyorgy, majus 27 1848.

P. Horvath Albert, f6kinilybir6
Barabas Farkas, jegyzo

Dragi prieteni şi confraţi!
La valoroasa adresă nr. 841 din anul curent, în care· ne-aţi înştiinţat despr-e planul unei adunări naţionale ce se va tine lai Lutita
:sau Odorheiu Secuiesc în vederea discutării problemele~ noastre comune, am onoarea a vă înştiinţa că noi am fost 'de acord cu ideile
57

d-voastră

în legătură cu cele arătate mai sus şi vom întreprinde
surile necesare atunci cînd va fi cazuL Rămînem cu sentimente
ţeşti şi prieteneşti faţă de prietenii şi confraţii noştri.
Din hotărîrile oficialităţii nobilului scaun Trei Scaune.
Sfîntu Gheorghe 27 mai 1848.

mă
fră

P. Horvath Albert, jude regeso suprem
.[Barabas Farkas, notar
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. scaun. Odorhei. Acte ad-

ministrative, nr. 977/1848.
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Braşov,

27 mai 1848

Erhalten am 27 ten Mai 1848
Der hiesige Universităts Deputirte uoseph Grae] berichtet unterm 26 ten d.M., daB er dem vom Magistrat am 24 1ten d.M. gefa:Bten
BeschluB beziiglich der von der Nations Universită't durch den k.
Commissair an Seine Majestă't unterlegten Bittschrift vollkommen
beistimme und bereits in diesem Sinne nachdriicklich gehandelt babe,
und glaube, daB nicht nur alle andern Publicas sondern auch Hermannstadt Abgeordnete zum Landtag schicke:a werde. Es seyen also :in dieser
Hinsicht keine Bedenklichkeiten mehr vorhanden und der Magistrat
moge iiberzeugt seyn, daB er in kritischen Augenblicken mit Nachdruckl
und Beharrlichkeit bandele und bis noch sey dem hiesigen Publikum in
keinem Fali zu nahe getreten worden.
Unsere Landtags. Abgeordneten seyen am 26 ten, 8 Uhr friih, in
Hermannstadt angelangt und um 12 Uhr weiter gereiset.
Der friihere
Schnellschreiber Hainik sei als Hauptaufwiegler
eingefangen worden.
Der k. Commisar Freyherr von Puchner sey i.iber Mediasch nach
Klausenburg abgereiset.
Der N ations Graf habe von Klauseriburg aus so viele Abrathungen
erhalten, daB er in den ersten des Landtags nicht hinreisen konne.
Die Universită't konne nicht lănger als bis zum Beginn des Landtags beisammen bleiben.
·
In Hermannstadt herrsche tiefer Frieden.
Dient· zur Wissenschaft und ist in gleicher Abschrift der Stadt
Communită't gegen Ri.ickstellung in das Magistrats Archiv mitzutheilen.
1

MyB.
Primit în 27 mai 1848
Deputatul de aici ·Ia Universitate J oseph Graef relatează printr-o·
din 26 mai că este întru totul de acord cu hotărîrea luată de
către magistrat în· 26 mai în ceea ce priveşte. petiţia Universităţii să5eşti adresată majestăţii sale şi înaintată comisarului regesc. El a şi acţionat cu hotărîre în acest sens şi crede că nu numai toate, celelalte
scaune, ci şi Sibiul va trimite . deputaţii la dietă. în această privinţă
nu mai sînt deci obstacole şi. Magistratul poate fi convins că el va
adresă
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acţiona cu îndîrjire în
momentele critice. Pînă acum insă
niciodată încălcate drepturile Braşovului.
Deputaţii noştri la dietă au ajuns în 26 mai la ora 8
neaţă la Sibiu şi au plecat la ora 12 mai departe.

;nrau;

fost

dimi-

Fostul stenograf Hainik a fost arestat ca instigator
principal.
Comisarul regesc, baronul Puchner, a plecat prin Mediă.ş ·la Cluj.
Comitele saşilor a primit atîtea sfaturi din . Cluj de â nu pleca
acolo, îndt nu va fi prezent în primele zile ale dietei.
Universitatea săsească nu poate rămîne întrunită decît pînă la începerea dietei.
La Sibiu domneşte pace deplină.
Serveşte pentru ·luarea la cunoştinţă şi va fi comunicat comunită
-ţii oraşului în copie fidelă cu menţiunea de a se trimite aceasta înapoi
pentru a fi depusă la arhivele Magistratului.
Myss.
Hxtras. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat. Braşov. Registrul de
procese-verbale {Magistrats Protokolle), IV C 321, nr. 2 371/1848. Foto;

7 285.
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Sibiu~

27 mai 1848

Loblicher Magistrat!
Bei der am 23 ten d.M. abgehaltenen Kreisversammlung war in
Be:rucksichtigung der fi.irwaltenden Umstă'nde, in Anbetracht der von
-der Loblichen Să~hs~schen Nations Univer:sitaet in ihrem dem k. Commissair Freiherrn von Puchner eingereichten Gesuche weitlăufiger
entwickelten Gri.inden und besonders in .Hoffnung dessen; daB die i.ibtigen ·s~i'chsischen Kreisbehorden · diesen Ansichten der Loblichen săch~
sisoheh N:a::fion ebenfalls huldigen wi.irden, beschlossen worden,
von
hie:raus , keine Abgeordneten zu dem am 29 ten d.M. abzuhaltenden
La:n'dtage abzusenden.
Da inzwischen von mehreren să'chsischen Kreisen die Nachricht
h:ieher gelangt ist, daB sie \Villens seien, den Landtag ihrerseits zu
beschicken, und durch diese ·Eroffnung der Standpunkt, von welchem
diese Kreisversammlung ihren friihern Beschlu.B faBte, eine Aenderung
erlitten hat, so hat auch die gehorsamst gefertigte Stuhlsversammlung
bei veranderten Umstanden es fur nothig erachtet, zur Erganzung der
National Versammlung und vollstă'ndigen Vertretung der Săchsischen
Nation auf den1 Landtage die Wahl der Landtags Deputirten unter dem
hetJtigen Tage vorzunehmen, wobei die Stimmenmehrheit zum ersten
.Deputirten dem Rechtsanwalt und Communitaets Mitglied Herrn Conrad
Schmidt, zum 2 ten Deputirten aber dem Comitial Accessisten [!] Herrn
J oseph Schneider zu Theil gevvorden ist.
Inden1 diese Kreisversammlung sich beeilt, von diesem Ergebnis
einen1 Loblichen Magistrat die schuldige Anzeige zu machen, erlaubt
sie sich zugleich beizufri1gen, da.B den oberwăhnten Deputirten wegen
Kih-ze der Zeit von hieraus die nachfolgende Instruction auf c;rundlage
der zwischen der Stuhls Versammlung und den Deputirten gepflogenen
Erorterungen mitgetheilt worden ist.
59

Instruction.
1 tens. Die Herrn Abgeordneten werden angewiesen, in dem Falle~,
wenn die wallachische · Nation auf dem eben beginnenden Landtage das
Verlangen stellen sollte, sie zu einer stăndischen Nation zu erheben
und mit gleichen politischen Rechten als die i.ibrigen Nationen Siebenbi.irgens zu betheiligen, diesem Verlangen nicht nur nicht entgegen/ zu
sein, sondem solches vielmehr nach allen Krăften und nach M~oglichkeit
vor den Loblichen Siebenbi.irgischen Stănden zu unterst'iitzen.
2 tens. Die Deputirten haben in der mit dem Beginn des Land-·
tages nacli dem bestehenden Organisationsplan zu constituirenden National Versammlung den Antrag zu stellen und mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln dahin zu wirken, daB man bei Verhandlung der
dritten k. Proposition in der Landtagssitzung sich gegen die Un;ion
ausspreche und im Falle die Union dennoch zum stăndischen Beschlusse
erhoben wi.irde, gegen einen solchen BeschluB Protest und Sondermeinung einlegen solle. Hermannstadt am 27. Mai 1848.
Die Hermannstadter Stuhlsversammlung.
Daniel Ziegler, Bi.lrgermeister
Onorat Magistrat!
Avînd în vedere împrejurările actuale şi motivele mai amplu argumentate de către onorata Universitate săsească în cererea ei înain-·
tată comisarului regal, baronul Puchner, cît mai ales, speranţa că ce·Ielalte scaune şi districte vor susţine opiniile onoratei naţiuni săseşti.
în timpul adunării scăunale din 23 mai s-a hotărît să nu se trilnită nici
un delegat la dieta care va avea ioc în 29 mai.
Între timp mai multe scaune şi districte săseşti ne-au înştiin
_ţat că ele sînt -dispuse să trimită deputaţi la dietă; prin urmare pozi'"'ţia de pe care această adunare scăunală a luat decizia ei anterioară
a suferit. o schimbare. Adunarea scăunală, respectuos semnată m.ai jos,.
a considerat că în .aceste împrejurări schimbate est~ necesar să efectueze azi alegerea deputaţilor la dietă pentru a asigura completarea adunării naţionale şi reprezentarea deplină a naţiunii săseşti la dietă. Ca·
prim deputat a fost ales cu majoritate de voturi avocatul şi membrul
comunităţii, domnul Conrad Schmidt, iar ca al doilea tot cu majoritate de voturi accesistul comiţial, domnul Joseph Schneider.
Adunarea scăunală se grăbeşte să-i comunice onoratului Magistrat acest rezultat; îşi permite totodată să adauge că din cauza lipsei
de timp sus-menţionaţilor deputaţi li s-a dat următoarea instrucţiune·
pe baza dezbaterilor care au avut loc între ei şi adunarea seăunală:
Instrucţiune:

1. Domnii deputaţi sînt îndrumaţi ca în caz că românii vor cere·
l,a dieta care tocmai începe să fie ridicaţi la rang de naţiune ca stare·
şi să li se acorde aceleaşi drepturi politice ca şi celorlalte naţiuni din
Transilvania, ei nu numai să nu se opună acestei cereri, ci dimpotrivă
să o sprijine cu toate forţele şi cît se poate demult în faţa onoratelor
stări din Transilvania.
2. In adunarea naţională ce se va constitui la începutul dietei conform planului de organizare în vigoare, deputaţii să ceară şi
să acţioneze cu toate mijloacele care le stau la dispoziţie astfel ca la
dezbaterea celei de-a treia propoziţii regeşti să fie refuzată uniunea;
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în caz că uniunea va fi totuşi declarată .ca hotărîre a stărilor, ei 'să pr~
testeze împotriva unei astfel de decizii şi să ceară să se consemneze
·opinia lor separată.
Sibiu, 27 mai 1848
Adunarea scăunală din Sibiu
Daniel Ziegler, jude primar
OriqinaZ: Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Magistrat. Sibiu, nr. 1 908/1848.

Foto: 5 628-5 629.
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·"făşnad,

27 mai 1848

Melyen tisztelt baro Kiralyi biztos Dr!
Csendori biztos Hatfaludi Elek urnak foly6 majus 27ik napjan hozz{lm tett hivatalos at irasara, alazatoson jelentem, hogy a hadadi lakosokna1 es a kinyomozas renden bebizonyosodott lazzaszt6knal es bujtoga.t6knal talaltatott puskakat, es pisztolyokat elszedetven, es azokat az udv.~ri pecsettel meg belyegeztetven, a huszarok felvigyazasa alatt Zilahra
bekiildotte, melyek is a megyei leveltarba betetettek. Egyszersmind tisztelettel azt is jelentem a melyen tisztelt kiralyi biztos urnak, .miszerent
.a visgal6das folytan fo bujtogatoknak, lazzaszt6l$:nak bebizonyosodott
Szant6 Ferenc, Szaki1ts Gyorgy, Antal Peter es ~alog Gyurit nehez vasba
veretni rendeltem, s valamint ezeket, ugy szinten tobb bunos tarsaikat,
kezessegen ki nem bocsattatni, a tiszti ugyved urhoz rendelest tettem.
;Egyszersmind a kinyomozas bevegeztevel rendelest tettem Hatfaludi Elek,
\Viski Gyorgy es Bocz6 Karoly urakhoz, hogy a volcsoki, szamosujlaki
esemenyeket, valamint a Szilagycsehi, a megyebe szelyel jart lazit6kat,
bujtogat6kat nyomozzak ki, s a bun16s.oket a kinyomozas renden elfogatvan, kisertessek megyei bortonbe - figyelmeztettem azomban elOre
a visgal6d6 biztossagot arra, hogy ha a visgal6das folytan a volcsoki gyilkosok ·es lazit6k elfogatasara katO:nai segedelemre lenne szukseg, arn61
:engemet ertesitsenek, hogy szukseg eseteben katonasagot rendelhessek.
Kelt Tasnadon, majus· 27-en 1848.
Balint Elek, al ispany.
Prea onorate domnule conte comisar regal!
În urma adresei oficiale a domnului comisar pentru menţinerea
<Ordinii Hatfaludi Elek din 27 mai a.c., raportez cu umilinţă. că puştile
şi pistoalele găsite la locuitorii din Hodod şi la instigatorii şi agitatorii
descoperiţi în urn1a anchetei, au fost confiscate şi prevăzute cu pecetea regală, apoi, sub escorta husarilor, trimise la Zalău şi depuse la arhivele comitatului. Totodată raportez cu respect prea onoratului domn
,comisar regal că am ordonat punerea în 1anţuri grele a lui Sza\nt6 Fe~enc, Szakacs Gyorgy, Antal Peter şi Balog Gyorgy, care, în urma
.anchetei, s-au dovedit a fi instigatori ~i agitatori. Am dat de asemenea
f~.ispoziţie domnului . avocat al dregătoriei ca aceştia, împreună cu mai
mulţi complici ai lor, să nu fie eliberaţi pe cauţiune. Totodată am dispus ca după terminarea anchetei domnii Hatfaludi Elek, Wiski Gyorgy
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şi Bacz6 Karoly să investigheze evenimentele din Ulciug, Someş-Uileac
şi Cehu Silvaniei şi să pună sub urmărire agjtatorii şi instigatorii ră~
pîndiţi în comitat. Cei găsiţi vinovaţi cu ocazia anchetei să ifie prinşi.
şi trimişi la închisoarea comitatului. Am atras atenţia comisiei de anchetă că dacă în cursul investigaţiei va avea nevoie de ajutor militar
pentru prinderea criminalilor şi instigatorilor din Ulciug, să mă înştHn
ţeze pentru a cere, în caz de nevoie, armată.

Tăşnad, 27 mai 1848.

&ilint Elek, vicecomite.
Ortginal. Arh. Ist. Fii. Acad. Române, Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam_
Wesselenyi. Actele comisarului regal W esselenyi Mikl6s.
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Tăşnad, 27 mai 1848

Melyen tisztelt bar6 ktralyi biztos Dr!
Alazatos tisztelette1 jeleritem: miszerent Hatfaludi lElek, ugy Wiski
Gyorgy voit f6szolgabir6 es Bocz6 Karoly voit alszolgabir6 urak Hadadba
a rendelt kinyomozast felkoltottek, minek kovetkezeseben 13-an bortonbe·
.kiildettek rabsagba, a mult majus 21ik napjan, a zilahi lovas katonasag
felvigyăzata alatt, a mikor ezen katonasag Hadadb6l egeszen vissza is
ment Zilahra, - meg voit egy hadadi lakos, mint 14-ik bunos bOrtonbe
bekiildendO de ez megbetegedese miatt a kinyomoz6 bizottsag altal kiin
hagyatott. Az irtakon kiviil meg tObben is voltak kevesebbe biinosok,
nevezetesen a hadadi eskiittek, a kiket a nyomoz6 biztossag, a meJyen
tisztelt kiralyi biztos ur rendelesebol ket beti utak csinalasara biintet-·
tettek meg.
·
Egyszersmind majus 25ei1 rendelest tettem Hatfaludi Elek Urhoz:
miszerint a Hadadba levo gyalog katonasagot bocsassa vissza Somly6ra ..
minek utanna a hadadi lakosok, a hozzam kiildott hivatalos jelentes sze-·
rint le csendesedtek, es tovabbi csendes magok viseleterol e:s a torvenyek
irânti engedelmessegre nezve magokr6l kotelezo irast adtak.
Kelt Tasnadon. majus 27en 1848.
Balint Elek, alispany
Preaonorate domnule baron comisar regal!
Cu umil respect raportez că domnii Hatfaludi Elek, Wiski Gyorgy ,.
fost jude nobiliar suprem, şi Bacz6 Karoly, fost vicejude nobiliar, au
terminat ancheta ordonată la Hodod. În urma ei 13 persoane au fost
trimise la închisoare sub paza cavaleriei din Zalău, în 21 mai trecut,
·cînd armata s-a întors definitiv de la Hodod la Zalău. A mai fost un.
locuitor din Hodod care trebuia trimis ca al 14-lea vinovat la înehisoare, dar, îmbolnăvindu-se, comisia de anchetă l-a lăsat pe loc. ln
afară, de cei menţionaţi, unii . dintre ei au fost găsiţi mai puţin) vinovaţi şi anume juraţii din Hodod. Comisia de anchetă, conform dispo:ziţiei preaonoratului domn comisar regal, i-a condamnat pe aceştia la
repararea drumurilor timp de două săptămîni.
Totodată, la 25 mai i-am poruncit domnului Hatfaludi Elek să
retrimită infanteria din I:Iodod la Şimleu, întrucît potrivit raportu..
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lui oficial care mi-a fost trimis, locuitorii din Hodod s-au liniştit şi
au dat o scrisoare de· legămînt,· garantînd pe viitor comportarea lor
liniştită şi supunere faţă de legi.
Tăşnad,

27 mai 1848.
Balint Elek, vicecomite.

Original. Arh. Ist. Fil. Acad. Române, Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.

Wesselenyi. Actele comisarului regal Wesselenyi Mikl6s.
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Sighetu Marmaţiei, 27 mai 1848
Nagy Melt6sagu Gţoff, Fo Ispany Dr! Kegyelmes Uram!
Veven excellentiadnak azon tartalmu tisztelt levelet, mellyben majus 26an Pestrol leendo ·megerkezendeset tudatni melt6ztatik, e kovetkezokben teszem hivatalos jelentesemet
'
16. Azon rendeletere, hogy a miveletlen roldokrol tud6sitasomat tegyem, hivatalosan jelentem, hogy itt semmi vetetlen foldek a szolga binik
j-elentesei szerentt nem maradtak, sot regen nem vegeztek el illy hamar
a tavaszi veteseket.
2or. A kozcsend mar kezd nemely izgat6k altal felhaborittatni; ugyan
is tegnap elott J urka J an os fo szolgabir6 Akna-Sugatagon ·az ujjabb torvenyeket akarvan publicalni, mintegy 160 s6vag6 oszve seregelven, kijeIentettek, hogy ok ezen torvenyeknek, ini szerent meg ad6ztassanak s a
nemzeti orseregbe bţsoroztassanak, engedelmeskedni nem fognak, nekik
nerrt parancsol sem szolgabir6, sem varmegye, mert nekik van M aximilian
kinHyt6l olly kivaltsagok, mely oket .minden megyei hat6sag al61 ki vette.
Akkor a szolga bir6t mindnyajan ott hadtak, s a Tar.sasag Hazanal oszve
gyiiltek tanacskozni, hova is midon a helybeli praefectus es tobb tisztek
oket capadtalni el mentek volna, arokat is ki liokdostek s nemelyiket j6l
meg is ·okloztek. Innen seregestol a kocsm1iba mentek, s ott mindjart egy
Bull nevu irnokot j6l el i.itlegeltek, azt kialtozvan, hogy nem messzi van
az ideje, mar annak, hogy e le vetett ket feju sas ismet vissza tetessen.
Kesobb a Jurka Janos a larma megtudasara ·oda kiildott hajdujat, S!ot
Vintz Janos eskuttot is j61 meg i.itlegeltek. Mit is Jurka tfo bir6 hltvan
a larma Iecsendesitesere egynehany cameralis tiszttel oda ment, de alig
lepet be a korcsmaba, egy s6vag6 azonnal neki szegezett egy bajonetos
puskat, mit azomba a szolgabiro n'legkapvan kezibol ki csavarta, de azok
tobben is a bajonet vegibe ragadvan, azt addig rancigaltak, mig a bajonet kette tort s akkor a szolga blir6t puskast6l egyutt ki loktek. tErre a
szolga bir6 răgton Kalinfalvara ki.ildven, onnan 160 nemzeti oroket vas
villakkal el hozatott s csak igy tehete a be kovetkezett ejszakat turhetOve.
Ezt tehat tegnap, midon az ujjabb diaeta hatarnapja kituzese, valamint az
of-elsege Becsbol lett el tavozasa targyaban erkezett si.irg,onyok feletti
tanacskozasra majus 26an gyulest tartottam, Jurka szolga bir6 bejelentven. Erre hataroztatott.
.
1. Bocsk6r61 egy compania katona rogton Sugatagra ki.ildese a nyakas s6vag6k tăstenti elfogatasa s egy oda ki rendelt tărveny szek 2.Ual
leendo megiteltetese, a minthogy tegnap estvere mar a compania katonasag oda is rukkolt. Illy helyheztetes, m.inthogy tăbb ros.sz hirek is szarnyaltak a muszka propagandar6l, sot fenyegetodzesekrol, hogy a most
lett · polgar tarsak az urakat es papokat ki oldosni szandekoznak, a bizot-
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m,tmyi gyules a ministeri azon elvbol ki indulva, hogy rendkivuli esetek
rendkiviili eszkozoket kivannak, ambar arra a nadori engedelem kîvantatott volna, de nehogy mig az el erkezne egy nehanyan csak a mas
vllagr6l nezzuk az eredmenyt, a statariumot rogton 8 nap alatt ki hirdetni, s a ministeriumot a helybe hagyas \regett meg keresni el rendelte,
mert itt a publicatia olta nagyon nyilik a parasztok szeme, kivalt az
oroszoke. M'asodik juniusba a bizottmanyi gyules ujra fojtatni fog, insta'lom excellentiadat tudtomra adni ha melt6ztatik-e be jonrii akkonira
vagy nem. Mellyek utan Kegyessegebe ajanlott ala?.atos tisztelettel maradtam excellentiadnak alazatos szolgaja
Szigeten, Majus 27-en 1848.
Pogany Karoly, alispan
Preamărite. domnule cOI1te comite suprem! Milostive domn!
Primind onorata scrisoare a excelenţei voastre, prin care binevoiţ.i
a vă anunţa sosirea de la Pesta pe data de 26 mai, în cele ce urmează
vă prezint raportHl meu oficial:
.
1. la ordinul d-voastră de a vă raporta despre pămîntul rămas
necultivat, vă anunţ oficial că aici, potrivit dărilor de seamă ,ale j~
zilor nobiliari, nu au rămas deloc terenuri nesemănate; dimpotrivă, de
mult nu s-au terminat însămînţările de primăvară atît de repede ca
acum;
2. liniştea publică a început deja a fi tulburată de cîţiva instigatari; alaltăieri, cînd prim-judele nobiliar Ioan Jurcă a vrut să pu.hliee la Ocna Şugatag noile legi, s-au adunat vreo 160 de tăietori de
sare şi .au declarat că: ei nu se vor supune unor legi care le impun plă ...
tirea de impozite şi înrolarea în garda civilă; lor nu le porunceşte nici
judele nobiliar, nici comitatul, pentru că ei au de la împărattijl MaxiInilian un privilegiu care îi scoate de sub orice jurisdicţie comitatensă.
Apoi I-au părăsit toţi pe judele nobiliar şi s-au adunat la Casa societăţii
pentru a se sfătui. Acolo s-ar fi dus şi judele primar al localităţii cu
mai mulţi dregători pentru a-i capacita; au fost daţi a;fară~ iar. pe
cîţiva i-au şi .trîntit. De aici tot grupul a mers la cîrciumăi şi aco1lo
numaidecît 1-au bătut pe un conţopist cu numele de Bul, strigînd că
nu e departe timpul cînd vulturul cu două capete care a fost îndepăr
tat, va fi pus la loc. Mai tîrziu 1-au bătut bine şi pe haiducul lui Ioan
Jurcă, trimis acolo la auzul gălăgiei, şi chiar pe juratul Ioan Vinţe.
Ceea ce văzînd prim-judele Jurcă s-a· dus acolo cu cîţiva ofiţeri camerali pentru potolirea gălăgiei. Abia a· pus însă piciorul în cîrciumă
că un tăietor de sare a şi îndreptat o puşcă cu baionetă spre eL Primjudele însă a prins-o şi i-a smuls-o din mînă; atunci au apucat maJ.
mulţi capătul baionetei şi atîta 1-au smucit pînă cînd baioneta s-a rupt
în două; după care 1-au îmbrîncit afară pe judele nobiliar împreună
cu puşcă cu tot. In această situaţie judele nobiliar a trimis imediart la
Călineşti, de unde au fost aduşi 160 de gardişti civili cu furci şi numai
astfel a putut face suportabilă noaptea care s-a lăsat. Acest rfapt mi-a
fost anunţat ieri, în 26 mai, de judele nobiliar, pe cînd am ţinut o şedinţă
cu scopul de a dezbate ştirile sosite cu privire la fixarea datei viitoarei
Diete, precum şi a telegramelor referitoare la plecarea maiestăţii sale
din Viena. S-a hotărît: trimiterea urgentă a unei companii. de soldaţi
de la Bocicoiu Mare la Ocna Şugatag; arestarea imediată a tăietorilor
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de sare încăpăţînaţi şi judecarea lor de către un tribunal detaşat acolo.
Ieri seară, compania de soldaţi a şi sosit. În împrejurările în care s-au
răspîndit mai multe zvonuri rele despre propaganda muscălească şi
chiar despre ameninţări din partea noilor cetăţeni care ar avea de gînd
să-i omoare pe domni şi pe preoţi, adunarea comitetului a hotărît, pornind de la principiul guvernamental că evenimente extraordinare solicită măsuri excepţionale, să publice în termen de 8 zile statarialul,
cu toate că pentru aceasta ar fi fost nevoie de încuviinţarea palatinuJui. [Hotărîrea a fost luată] ca nu cumva pînE, la sosirea [aprobării]
cîţiva [dintre noi] să privim de pe lumea cealaltă rezultatul şi să ajungă
guvernul să ne roage pentru aprobarea [statariului]. Aceasta cu atît mai
mult· cu cît de la publicarea [legilor] încoace li se cam deschid ochii ţă
ranilor, mai/ ales ai celor ruşi. În 2 iunie va continua şedinţa comitetului~ ceea ce vă aduc la cunoştinţa excelenţei voastre, în caz că
veţi binevoi să veniţi la ea sau nu. După care mă recomand bunăvoinţei
d-Noastră şi vă rămîn cu respect servul umil.
Sighetu

Marmaţiei

27 mai 1848.
Pogany Karoly, vicecomite.

Original. Arh. St. Budapesta. Fond.. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le-

veltar. BeHigyiminiszterium, nr. 386/1848. E. Foto: 26885....:....26 888.
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Şumuleu,

27 mai 1848.

Al Csiki kiralybir6 Endes Mikl6s atyankfianak
Csiksomly6n, majus 27en 1848.
A nemeslo Szekely ezred kormanyanak eppen ez oraban erkezett s
jelenleg eredeteben visszakuldes kikerese mellett ide zart eredeti levelebol ne terheltessen atal latni, hogy a tusnadi, ve:rebesi es lazarfalvi
mind a harom hat6s4g ala tartoz6 nep Tusnadon tortent oszvegyules alkalmaval holmi Haromszekrol hozzajuk jutott felsz'6lihis kovetkezt€hen
az unionak (melly magaban csakugyan nem veszedelmes) felki<Htasa mellett minemu csendzavarasra fegyver es lOszer eroszakos elragadasara s
egyeb ottan kitetzokre intezkedtek legyen, mindamellett is, hogy se1n
szasz, sem olah reszrol felni jelenleg nincs ok.
Ezen intezkedes minthogy igen eldre nem lathat6 rosszakra terjedhet ki es kedvetlen kovetkezeseket szulhet" igen melt6nak lattatik a nemes ezered kormanyaval egyetertoleg minden roovetkezhetO rosszakinak
elejit venni.
Ne terheltessen tehat urasagod a nemes ezered kormanyat6l kikuldott hiztos urral az illetokhoz ki szallani es hathat6s kozbejovetele altal
a nepet minden a j6 rendet, csendet es batorsagot felzavar6 merenytol
elvonni es meg 6vni, megertetven velek, hogy semmi eltensegtol felni
nen1 kell, elolvastatvan eldttăk felseges kiralyi gubernator urnak idei
4 901 szamu, s urasagoddal is nemregibe kozlott rendeletet is, Ugyekezzek a tisztelt biztos urral mindenekben a rendet es batorsagot helyre
allitani s aztot lehetoleg mindeg fenn tartani s vegezetre tisztsegUnkăt
komyiilmenyesen a dolgokr6l tud6sitani.
65·

Confratelui Endes Mikl6s, jude regesc al scaunului Ciuc
Şumuleu la 27 mai 1848

Din scrisoarea autentică a comandamentului primului regiment
secuiesc, sosită în această clipă, binevoiţi a .lua la cunoştinţă următoa
rele: cu ocazia întrunirii populare din Tuşnad, Vrabia şi Lăzăreşti, toâte
sub jurisdicţia noastră, la chemarea unui apel venit din Trei Scaune s-a
acceptat uniunea (ceea ce în sine nu este într_:adevăr periculos); totodată
[prin el s-a adresat îndemnul] de a se procura cu forţa arme şi muni.ţii,
în vederea unei eventuale tulburări a liniştii publice, în ciuda faptului
că acum nici din partea saşilor, nici din cea a românilor . nu avem de
ce să ne temem. Pentru ca răul să nu se extindă, eauzind urmări neplăcute şi dezavantajoase, trebuie curmat în faşă, în înţelegere cu eonducerea primului batalion.
Domnia voastră să nu ezitaţi, deci, . a vă deplasa, împreună!. cu
însărcinatul din partea conducerii nobilului . regiment, . iar cu ajutorul
administraţiei locale a vă grăbi să menţineţi totdeauna ordinea Şi siguranţa publică; să opriţi prin toate mijloacele eficace· poporul de , a ~ua
parte la acţiuni ce conturbă liniştea şi securitatea. Daţi de înţeles, poporullui că nu trebuie să se teamă de· nici un dJ.Işman. În acest sens
să-i transmiteţi şi ordinul înaltului Guberniu regal nr. 4 901 a.e, Despre
măsurile luate să nu întîrziaţi a: ne il1form(;l detaliat.
Concept. Arh. St. Miercurea-Ciuc. Fond. Arh. scaun. Ciuc. Acte ad-

ministrative, nr. 568/1848. Foto: 17 530-17 531.
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Bogata de

Mureş,

27 mai 1848

Tekintetes tisztseg!
Foly6 h6 24r6l felterjesztett tudosittasunk1 utăn, delutan a. ~ato
nasaggal egyUtt Nagyiklandra altal szallottunk, ott estere megtelepedven
masnap reggel mind a nagyiklandi, mind a kisiklandi kozonseget (),szvegyţijtottUk, a jelen kornyUlmenyekkel az eseme'nyek fonalat felveve, ţgye
keztiink a nem helyes felfogasu kozonseget tfelvilagosli ttarii, megerţelni
vellek az 6 kozelendo j6 jovendojoket meg azt, hogy nemely csabit6k
mi okb6l kivanyak dket tev utakra vezetni, es ezek nyoman azt, hogy
az ok bekes kitartasok kozeledo boldog jovendojek fo tenyezoje: ezzel
foly6 h6 25-en altal szallottunk Mezo Bodonba 2 , hol deleWtt a magyarsag, delutan pedig az olah pap, Pap J anos3 vezerlete alatt az olahsag
megjelenven e16ttUnk a kozcsend erdekeben nekiek beszedet tartottunk,
a csend es beke fenntartasat, az uri robottnak az orszag gyulesen e targyban hozand6 t;orveny kihirdeteseig pontos tetelet ajanlottuk, de tapasztalnunk alkalom nyilt megint arra, hogy a magyar foldeszekben, kUlonosen pedig az olahsagban az ingerilltsegnek nem. keves jele van, igen azt,
hogy ennek oka az 6k papjokban, a fanaticussagig nemzete Ugyeben faradoz6ban feneklik. Illy kornyUletek koiott nelkiilozhetetlennek tartottuk egy kinyomozast tartani, minek eelszeru lefolytathatasara a mezobodoni birtokossag kepvisel6it felsz6litottuk, hogy jelejenek ki egyeneket, kik a nevezett pap szonyegre jott bujtogatasait bizonyithatnak,
minek kovetkezeseben embereket jeleltenek ki, kiket a tegnapi napon
egyenkent hitek utan kihalgatvan, vallomasaikat az A alatt engedelmesen
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ide zărt iromanyba foglaltuk 4 • Ebb61 melt6ztatik a tekintetes tisztseg
altallatni, hogy azon zaszlo, mely ala a nevezett olah pap hallgat6it beeskette, nem ·muszka, hanem az olah nep nemzeti zasz16ja, altal azi
hogy .a mult vasarnap, mid6n az olahokat feleskette, hihet6leg voltaki
magyarok is, kik fel eskiidtek, de ezt biztosan erositteni nem lehet; igen
ellenben azt, mi szerent delutann tobb magyarok adtak a nevezett pap-pal kezet, hogy ezutanra is egymassal bekebe eljenek.
Ekozben egy szazados ur vezerlete alatt beerkezek Mez.obodonba
egy csapat szekely gyalogsag; minek kovetkezeseben a lovas katonasag
allomasara, a mai napon visszaindult, mi is, Mezobodon[ban] az 50 gyalogost az ingeriiltseg lecsillapodasaig hatra hadvan, Marosbogatra a gyalogsâg tobb reszevel .megindultunk, minek utana a mar tobbszor nevezett Pap J anos egyikUnk, Kemeny Farkas, el6tt szemelyesen ~meg jelenven, altal ertette azt, miszerent az ertetlen koznep ingeFi.iltsege karos
hatassal 1ehet es igeretet tett kedelyek lecsillapitasa s azok bekes varakozasra lejendd birasak arant.
A fennebbiek nyoman valamint a pap szem(iHye ugy zaszl6jak letart6ztatasa arant a tekintetes tisztseg ujabb rendelkezeseig mozdulatot
t~nni mell6ztiik. Velemenyiink szer.ent celaranyosnak nem tartan6k, mi-:
don az inger-iiltseg csillapodni kezdett, tellyes remenyel leven, hogy az
eddigi demonstratiokb61 a ~oznep altal fogja latni, mi szerent a kormany
a kozcsend fenn maradasat 6hajtya es hogy az _ingeriiltsegre nagy. be....
folyassal volt a groff Bethlen J 6zsef ur ti~ztje, kinek a sokszor nevezett
pappal szemely~s erintkez.ese volt.
Tovabba tisztelettel jelentyiik, mi szerent szolgabir6 Zambler Gyorgy
tir. az ido riividsege tekintetebol a mii fel szollitasunkra azonn jelenteset,
m.ely tărgyozza a gr6f Traunne groff Bethlen Borbara es groff Degenfel~
Otto ur .azo.n. pana:szokat5, hogy urberesseik. _altal a robott megtagadtatott
volna hozzănk be advan, ezen panaszt is. rendbe hozni igyeJtezni es . ala~
iatos jelentesiinket megtenni sietni. fogunk.. · Egyebarant alăzatos tisztelettel Je_ven a tekintetes tisztsegnek alazâ:tos szolgajok, ..
. Maros Bogat, majus 27k 1848.
B. Kemeny Farkas
BoerSimon.
Onorată oficialitate!
Cînd am ·trimis raportul nostru din 24 l.c.l, după masă ne-am şi
deplasat, împreună cu armata, la Iclandu Mare, unde ne-am. stabilit
în seara aceleiaşi zile. În dimineaţa următoare am adunat atît locuitorii
din Iclandu Mare, cît şi pe cei din Iclandu Mic. Am. încercat să lămuresc
poporul, care n-are o concepţie adecvată asupra ~ituaţiei,. despre viitorul lui apropiat; l-am lămurit totodată şi asupra· cauzelor pentru care
unii agitatori vor să-I inducă în eroare, subliniind că aşteptarea paşnică
constituie principala condiţie a viitorului lor fericit. După aceasta, ila
j25 l.c. ne-am deplasat la Budiu de Cîmpie 2 , unde, înainte de masă,
s-au întrunit maghiarii, iar după-ma~ă românii, sub conducerea preotului Ioan Pop:l; în faţa lor am ţinut un discurs în vederea menţinerii
liniştii publice, sfătuindu-i să presteze robotele pînă la publicarea legii
pe care o va adopta dieta. Însă ne-am putut convinge că în sînul ţă
ranilor maghiari şi mai aks a celor romDni sint prezente multe semne
ale iritaţiei, iar pricina acestei situaţii ·este preotul lor, c~re desfă
şoară o activitate dusă pînă la fanatism pentru cauza naţiu:pii lui.
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!n aceste asemenea împrejurări, am consider<at indispensabilă efectuarea
unei anchete. în acest scop am făcut apel la reprezentanţi ai proprietarilor [de moşii], pentru ca ei să desemneze persoanele menite :a.
depune mărturii referitoare la instigaţiile preotului care au ·• ieşit la:.
iveală. Persoanele desemnate au fost audiate ieri, una cîte .una, după,
depunerea jurămîntului. Procesul verbal al depoziţiilor lor îl anexăm·
sub litera A4.
Din el onorata oficialitate îşi va da seama că steagul sub care, Ia
iniţiativa preotului român, aderenţii săi au depus jurămîntul nu este.
stindardul muscalilor, ci drapelul naţional al poporului român; de ase..,
menea că, duminica trecută, cînd i-a făcut pe români să jure credinţă,.'
e· plauzibil că acolo să fi fost şi .maghiari, care au depus jurărn.în.t.'
Totuşi, acest lucru nu e încă confirmat. în schimb, se ştie că după-masă
mai mulţi maghiari au strîns mîna preotului român pentru a trăi şi de'
acum înainte în pace.
·
Între timp a sosit la Budiu de Cîmpie o companie de infantedei
secuiască sub comanda unui domn căpitan. Drept urmare, armata că
lare se va reintoarce azi la locul ei de staţionare. Lăsînd la Budiu de·
Cîmpie 50 de infanterişti pînă la potolirea tulburărH, noi am pornit
spre Bogata cu restul soldaţilor. După aceasta preotul român, Ioan Pop"'
pomenirt de mai multe ori, a apărut în persoană în faţa unuia dintre noi·
şi anume în faţa lui Kemeny Farkas. A recunoscut că într-adevăr agi...:
taţia poporului de rînd neştiutor ar putea avea urmări dăunătoare ·şi·
a promis că va linişti spiritele şi va convinge poporul să aştepte viitorul!
în pace.
În urma acestei si.tuaţii nu a1n luat măsuri în vederea reţineri~
preotului numit şi a confiscării drapelului. Aşteptăm o nouă dispoziţie din partea onoratei oficialităţi. Considerăm că atare măsuri ar fi
inoportune, acum cînd mişcarea a început să se liniştească. Sîntem
pe deplin convinşi că din demonstraţiile de pînă acum poporul. va în.:.
ţelege dorinţa Guberniuh11i de a menţine li.niştea publică. La menţinerea
agita ţi ei [a contribuit într-o mare măsură] şi influenţa administratorului
domnului conte Bethlen J 6zsef care a avut de mai multe ori întîlniri
cu numitul preot.
în continuare vă înştiinţăm cu onoare că an1 primit raportul judelui nobiliar Zambler Gyorgy, întocmit la cererea noastră, care se ocupă de plîngerile văduvei Traunn, născută contesa Bethlen Barbala şi
a domnului conte Degenfeld Ott65, referitoare la încetarea robotelor de
către iobagii lor. Plîngerile vor fi rezolvate în eea mai mare grabă şi vă
vom înştiinţa imediat. Rămîn cu umil respect faţă de onorata oficialitate~
Bogata de

Mureş,

la 27 mai 1848.
B[ aron] Kemeny Farkas
Boer Simon

Oriqinal. Arh. St. Cluj. Fond. Arh. comitat. Turda. Acte
nr. ~555-a/1848.
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V. vol. IV., doc. 246.
Azi Papiu Ilarian.
Tatăl lui Al. Papiu Ilarian.
V. doc. 58.
V. voi. IV., doc. 269.
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Karlowitz. 27 mai 1848
:Pin Carloviţ, în 15/27 mai 1848 ..
Inalt f)reasfinţite domnule episcoape!
Atîtea se întîmplară şi se întîmplă şi acuma aicea de la plecarea
mări ei tale cătră casă,. cît nici nu poate şti omul de unde să le înceapă
cu pana a le zugrăvi. Cea mai de căpetenie e, ce nu mă îndoiesC' că
nu-ţi va fi şi ajuns la înalta cunoştinţă, alegerea patriarhului şi a voivodului!, carea alegere, ·cum se întîmplă, din n[umăru]l 44 a[l] Sveobşte
Iugoslavensko şi Novine 2 , se vede mai' pe larg. De la această alegere încoace mişcări necontenite; alaltăieri sara ajunseră aci mulţi paurî3 înarmaţi de la Jazak şi alte sate dinprejur, în urmarea ponmcii a oarece
comitet de aci, a cărui prezes e Gheorghie Stratimirovici; aces.tia pauri
rămîn aci, schimbîndu-se tot cu alţii, şi ţin la lagh~r in Rezidenţie4 să
păzească, . . . Prava 5 . Pre scurt zicînd aci e oarece Provisorische Regierung6.
Se înarmă tot Sremul; puşti căpătă din Cetate7 • Servieni încă sînt
pre aci înarmaţi destui. Gloata aci adunată se sculă ieri asupra domnului
solgăbirăli .Mladenovici şi mai nu veni omul .în primejdie cu viiaţa; pri-,
cini · aflară. ei destule.
Dintre episcopi numai a Aradului şi a Timişorii stau pe loc; cei..:
lq.lţi toţi fură pînă acum aci; a Karlaştatului se dusă alaltăieri, a Pacraţului eri, amînd,oi cătră Zagrab şi de acolo la Viena; a Vîrşeţului ajunsă
aci .eri şi luni va purcede acasă: Patriarhul plecă de aci asară pînă la.
lBeocin; :de acolo va călătmi prin Daliu• Pacraţ, Zagrab la dieta din
5 iunie nou şi :inştălarea banului; apoi la Viena pentru întărirea ·alegerii- sale ·şi a voivodului; apoi iară pe acela drum prin Croaţia se va: în~
toarce înapoi. Deîmpreună călători au luat pe protos[inghelul] Kacianski.
Gruţci cu Stratimirovici au plecat de aci în 10 a curgătoarei vechi pe
31 mai nou la Praga; apoi' de acolo la Karlsbad. Exprinţul Serviei, Miloş
Obrep.ovici, s;e vorbeşte că va ajunge mîne-poimîne la Ruma; feciorul
lui, Mihans, au juns astăzi în Novisad. Ce-i aceasta nu se ştie; se vorbeşte că-şi aduce toată avuţia cu sine şi că va să treacă în Serviia înapoi; însă la aceasta prea mulţi zic că "to nemoje [ne moze] biti" 9 • Comandirendul de aci din Petrovaradin, .Hrabovski, încă au: plecat alaltă
ieri ca comisari crăesc cătră Zagreb spre aşezarea certelor cu noul ban;
iîngă sine are cătră Eotvos causarum reg[alium] dir[ector] şi Fesos şi
pre Jitvani.
Salutarea aci alăturată a sîrbilor cătră români au alcătuit-o oaretare Georgievici din· Osek; apoi s-au tiparit în Belgradul din Servia10 ,
!de unde tocmai acum mi se ·adusă şi mi se predă-du, să o trimit precum mi s-au poruncit - î n toate părţile.
Eu încă m-am cam luat de gînduri, ce va fi cu mine prih aşa catastrofe; nădejdea totuşi mă mîrtgăe.
între altele în măriia ta mare sprijoană nădăjduind, pre lîngă să
rutarea arhireştilor mîni neditării recomandat rămîn.
1

Al în[alt]

preaosf[inţiei]

tale umilit scrv.
P[atriciu] P[opescu] m.p.
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Original. Arh. St. Bucureşti. Colecţia Documente transilvănene, pach~
VI, nr. 34; Publicat: C. Feneşan, Informaţii noi privind revoluţia din
Transilvania in vara anului 1848, în Sargetia, XIV~ 1979, p. 373~37~.,.
, 1 La 1/13 _mai 1848 Congres\}1 naţional sîrbesc de la Karlowitz 1-a proclamat patriarh pe mitropolitul Josip Rajacic şi l-a ales drept conducător (voievod),
al Vojvodinei pe colonelul imperial Jovan Suplikac.
2 Organe de presă ale partidei naţionale sîrbeşti.
3 Tărani.
4 Tabără la
5 Dreptatea

reşedinţa patriarhiei.
(în limba sîrbă).
6 Guvern provizoriu.
7 Cetatea Petrovaradin.
8 Mihajlo Obrenovic; principe al Serbiei între 1839-1842.
9 Asta nu se poate (în limba sîrbă).
1° Proclamatia de colaborare revoluţionară adresată românilor.
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Ungheni, 27 ~ai 1848
Maros Keriileti alkiraly-bir6, Tekintetes Szentivani Janos Urhoz~

Feljelentes
A magyarsarosi olăh pap tennap itten jarvân, egy alattamas olah
gyililest ·tartatott, melyberi a nepet arra ingerelte, hogy az urak s tîsztviselOk szovainak hitelt ne adjanak, mivel az mind hazugsăg, miket az6k
beszelnek, csak azt veszik eszre, hogy egyszer reajok jonek, s_ mind elpU:sztitjak. A magyaroknak kUlOn kiralyok van ~, szamtalon rosz dolgokot ,()nte fejekbe, mar sokari kaszajokat kezdik ki huzatni, · lancsăt
csinaltatni, hogy az illy tenyek nem j6t sziilnek bizohyos - azert h'a
bar· tekintetes Bothes ur olahok i.ngerlOinek nevez, megis hiva:talos kote.:.
lessegemnek tartom ezt feljelenteni, valamint meg ehez hasonlo kissebb
tenyeket iS tnindenkor a 'jarasbeli tekintetes dull6 urnak feljelentettem~
Nyarâdto_, Majus 27en 1848.
,
Szâ,nto Janos, tc1blabir6 es helysegi jegyzo.
Către onoratul domn
nului :Mureş.

Szentivăni

J ânos, vicejudele regese al scau-

Inştiinţare

Venind ieri pe a1c1 preotul român din Şaroş pe Tîrnave, s-a ţinut
o întrunire clandestină, în cursul căreia a instigat poporul: să nu dea crezare vorbelor spuse de .domni şi funcţionari, fiind toate mincinoase cite
le rostesc, că dintr-odată vor tăbărî asupra lor şi-i vor prăpădi pe toţi;
că unguri1 au un rege al lor. Nenumărate lucruri rele le-a turnat în cap.
Acum mulţi încep a-şi îndrepta coasele pentru a făuri lănci. E sigur că
asemenea fapţe nu duc la nimic bun. De aceea, cu toate că onorartul
domn Bothes mă numeşte agitator valah, totuşi, socotesc că e de datoria
mea oficială să le denunţ. De altfel, întotdeauna am denunţat· domnului jude nobiliar şi alte fapte asemănătoare de mai puţină importanţă.
Ungheni, 27 mai 1848.
Szant6 Janos, asesor nobiliar onorific şi notar comunal.
Original. Arh. St. Tîrgu Mureş. Fond. Arh. scaun.
judelui regal, nr. 618/1848.
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Actele prim-

49
Viena, 27 mai 1848
Becs, 27/5. 1848
Szivem Szeretett Kedvesse1
Mindenek elOtt kivantam megnyugtatni az en lelkem j6 Marik6mat
hogy ha. az itteni revolutionarius allapotr6l hallani fog, ne agg6djek legkissebbet is itantam, mert a legnagyobb ziirzavarok mellett is senkinek;
de senkinek szemelyes batorsaga veszelyeztetve nincs-, annyira, hogy asz..,
szonyok es gyermekek egesz kenyelemmel setâlnak mindenfele ·az utcan.
1\!Iegldisertem a tennap nagyo-bb mertekben megujjult forradalomnak okat es eddigi folyamat igen roviden lerajzolni.
Elebbi leveleimbol tudva -lehet elOtted, hogy az ugynevezett Akademi:sche Legion zsarnokoskodâsait a polgarok elunvan, az ellen a kozvelemeny egy ertel~mben kezdett nyilatkozni. Ugy, hogy mar ok magok
is ezt atlatva ugy allott a dqlog, hogy egy par nap alatt magatol feloszlott volna. Az iskolai cursus is bezaratni inteztetven, azonban tennap
reggel egy lremeny · hangon irt rendelet volt kiragasztva az utcăk szege..,
leten. · R:egjerungs Praesident Grof Montecucoli alairasa, alatt, melybel)
az Akadem)sche Legion azonnali megszuntetese es a nekiek kiosztva. v9lt
fegyverek beszolgaltatasa parancsoltatik. Ez okozta. a nagy zavart~ Reggei
felebredesemkor a Freyungot m·ar tele l<ittam katonakkal. Nemsokara
hallottam a National garda reszerol az alarmot verni, s keves ido m.ulva
lattam annak. osztalyait az A~ademische Legioval egyesulve, temerdek
megszamlalhatatlan sepredek nep (az tlgynevezett arbeiterek) kisereteben
az utcakQt eltolteni. A _katonasag nemsokara vlsszavori_ult. ·
A nep kiildottseget ki.ildott. az egyf)egyult ministeri tanacshoz, mely
altal a kovetkezendokot kerte, vagyls inkabb kovetelte megadatni: 1. Az,
Akademiai Legionak az aprilis 14-en kolt legfelsobb engedmeny ertel-:mebeni tova~bra is .fennallhatasat. 2-szor. a majus 15-en kicsikort engedmenyeknek teljesitese iranti biztositasat .3-szor. Az egesz ,katonasagna~
Becsbol legalahb 4 orai tavolsagta leendo eltavolitasat. 4-szer. A csaszarnak legfeljebb 8 . napok alatti . visszajovetelet, vagypedig, ha o felseg·e
egeszsege tekintetebiH vissza nem johetne, egy teljes hatalo_mmal .fel7
ruhazand6 csaszari hercegnek idekiildeteset, a foherceg J an os szemelyebe. 5-szor. Azoknak, kik az ut6bbi rendelmenyek kiadasaba befoly~
tak: jelesen Gr6f Montecucolinak, Gr6f Hoyosnak, Her,ceg Golleredonak
es Gr{>f Bombellesnek kezbeadasat es mint hazaărbl6knak nyilvănos eljanisu Juri torveny:szek eleibe allitâsat, es elitelteteset. Vegre 6-szor biztosităsul, hogy ezen kivanatok teljesi.ilni fognak, legalabb 12 legelokelObb
es leggazdagabb notabilitasoknak kezesiil adasat.
_
·. _
Azalatt, mig ez a kiildottseg megbizatăsaban eljart, ·az utcakon te.:_
merdek sok barikadok emelkedtek, melyeknek keszitese meg most is
foly s az utca felszaggatott koveivel minden, rneg a legfelsobb emeletek
ablakai is m.eg vagynak rakva.
A ministerium minden hatalmaban all6t megadott, .mi is az utca ....
kon mindenfele kihirdettetett es egy deputatio kiildetett Insbruckba 6
felsegehez azon nyilatkozattal, hogy amig vălaszt nem nyernek, addig a
barricadok mind fenn fognak maradni. Az ostve, mint bizonyost beszeltek, hogy Gr6f Hoyost es Montecucollit mar val6săggal le is tartoztattak
volna.

Mindezeknek meginneplesere ·~iz ostve minden ablak ki volt vilagitva. 'En is nagy bajjal harmn ablakomba ·oszveszerezt~rn 3 szaJ gyertyat.
1\lfa meg a hazt6l nem voltam ki. csak az ablakomb6l neztem a.."fel
-s ala kl-ilrombnel, kulombfele zaszlokkal jar6 csoportokot es a barrikadok
·er6si te set.
.
M eg egyszer mondom kedves Angyalorn: · hogy .senk~nek legkisebb
bant6dasa nincs este irantam a l~gtiyugoâtabban lehetsz.
'
Holnap1Itan kezd6dik nălatbk is tiz Orszaggy{'i.les. Adja a szent Isten,
·hogy csendesen es bekessegberi lehessetek s legyen ai 6 mennyei oltaln1a
minden id6ben felettetek. · ·
Aldion nl.eg a j6 Isten kedves edes j6 Artgya1om! s engedje vidfim
szivvel h1thatnunk egymast. rEzert konyorog elte utols6 pillanat<lig sz'ivbol szeret6
Inwed
Scumpă iubită a inimii mele!
Înainte de toate ·doresc s-d liniŞtesc pe Marik6, sufletul meu bun~
că dacă aude despre evenimentele revoluţionare de pe, aici să nu se nel~r;tiştească cîtuşi de. puţin în privinţa mea. ·:rn .citida celor. mai m~ui tulpurări, siguranţa personaiă a nimănui, dar chiar a nimănui, nu este periclitată, încît femei şi copii se plimbă în voie peste tot pe străzi.
Încerc să-ţi schiţez pe scurt motivul ~i 'desfăşurarea de pînă acum
revolutiei reînnoite ieri în si mai mare măsură.
.
Di~ scrisorile mele precedente îti este cunoscut că opinia plil:lică
.
a început să se declare unanim împotriva Legiunii academice. Cetăţenii
s-au săturat de samavolniciile eL [Înşişi studenţii], dî11du-şi seama de
aceasta, lucrurile au ·ajuns pînă acolo, încît în cîteva zile s-ar fi dizolVt=lt de la sine. Şi cursurile şcolare erau· pe cale de a se închide. Dar ieri
dimineaţa a ·fost afişat la colţurile străzilor tin ordin scris· pe un ton as-:pru, sub semnătura preşedintellti gu·verntilui, contele Montecuculi. .Prin
·~1 se' poruncea desfiinţarea ·imediată a Legi unii. academice şi predarea
armelor care. i-au fost distribuite. ' Aceasta. a pricinuit mare tulburare.
Dimineaţa, cînd m-am trezit, am văzut· deja ··Freiungul plin de soldaţi.
tn. ·curînd am auzit dîndu-se alatm'a din partea gă:r:zi( naţionale şi nu
peste mult timp am văzut unităţile ·ei unind ii-se cu Legiunea academică
~i umplînd străzile, însoţite de mulţimi?a poporului de rînd (aşa-numiţii
arbeiteri). Armata s-a retras în scurt timp.
·
. . Poporul a trimis · o delegaţie la şedinţa Consiliului de Miniştri,
prin care cerea llrmătoarele, mai bin·e zis· revendica să-i fie acordate:
1. rămînerea în continuare a Legi unii academice, potrivit a probării· superioare din 14 aprilie; 2. garantarea îndeplinirii concesiilor dobîndite ·Ia
[5 mai; 3. îndepărtarea armatei din Viena la distanţa de cel puţin 4
ore; 4. reîntoarcerea 'împaratului 'în maximum 8 zile sau, dacă maiestatea sa n-ar putea reveni din motive de sănătate, să ·se trimită un arhidt1ce imperial învestit cu putere plenipotenţiară şi anume în persoana
arhiducelui Ioan; 5. arestarea acelora care au participat la emiterea
tlltim·elor ordine, mai ales a contelui. Montecuculi, a contelui Hoyos, a
ducelui Colloredo şi a contelui Bombelles, precum şi judecarea şi con-damnarea lor ea trădători de ţară de . către un' tribunal după o· proce ..
dură publică; in sfîrşit, 6. chezăşia a cel puţin j2 persoane dintre nota ..
bilitătile cele mai distinse şi avlite pentru a garanta că aceste revendicări
vor fi satisfăcute.

a

In timp ce' delegaţia îşi îndeplinea misiunea, pe străzi se ridicâu'
o mulţime de baricade, a căror pregătire continuă şi acum; iar cu pietrele smulse din pavajul străzilor _sînt pline toate ferestrele, chiar şi ale
celor mai de sus etaje.
Guvemul a acordat tot ce i-a stat în putere, ceea ce s-a anunţat
peste tot pe străzi. S-a trimis la m.aiestatea sa în Innsbruck o deputăţie
cu declaraţia că, pînă cînd nu se .va primi un răspuns, baricadele vor
rămîne riillcate. Aseară se vorbea ca despre un lucru sigur că grolfii
Hoyos şi Montecuculi au fost într-adevăr arestaţi.
In vederea sărbătoririi tuturor acestora, aseară au fost iluminate
toate ferestrele. Şi eu am procurat cu mare greutate 3 lumînări pentru
cele 3 ferestre ale mele.
Astăzi n-am fost încă .afară din casă; numai din geam mă uitam
la grupurile care umblau în sus şi în jos cu diverse steaguri şi lucrau
la întărirea baricadelor.
·
·
Încă odată îţi spun, îngerul meu drag, că nu i se face nimănui
vreun rău şi poţi să fi foarte liniştită în ceea ce mă priveşte.
Poimîine începe şi la voi dieta. Să dea Domnul să puteţi fi şi voi
în linişte şi pace, iar oblăduirea .lui· cerească să fie întotdeauna asupra
voastră.

Să te binecuvînteze bunul Dumnezeu, scumpul şi bunul meu :înger, şi să dea să ne vedem cu inima voioasă. Pentru aceasta pînă în ul-tima clipă se roagă al tău iubi tor din inimă,
Imre
1
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Prea iubite confrate!
Noi ne-:-am despărţit afară de ace ca să fi putută a convorbi mai
pe larg; ni-am luat .unul de altul un adio amicabil pe scurt, fiindcă aşa
au vrut soartea cea stangace; au interpus în starea-ţi familiară de acasă
un fapt tatal să-ţi împregiuiască casa-ţi cu un doliu, ca să te rechiamă
din giurul meu. Aseminea sunt fatalităţile omului în viaţă; aseminea
ne ajung pe toţi. Eu am rămas; şi cariera la care am fost chiemat în
Adunare naţiunale mi-am plinit-o după putinţele mele; ce s-au !făcut
pînă în sfîrşit li vei vede din Gazeta. Eu din Blajiu, pînă ce şi protocolul
şi petiţiunile nu s-au gătat, cu vreo cîţiva nu m-am dus; aşiadară numai vineri am pornit de acolo cu domnul Popasu. Deputaţ~unea la Viena
au plecat sub directoratul lui Nopcia Vasile, fiindcă Şaguna au plecat
Ht Clusiu şi acolo cum se aude nu 1-au lăsat să plece la Viena. Asta
poate să fie şi o facţiă machiavelistică; noi în domnu Şaguna încă puţină încredere avem; noi, sosind la Sibiu ca membri la Comitetul permanent, ne-am apucat de lucrare şi toate Je facem cît ne stă în putinţă.
Ştiri pe zi ce merge auzim, oetim şi vedem; n1ai duşmănoasă cetăţile
sasă, toa~ stau în pecior de război; gărzile în toate laturi stau gata.

Cetatea Sibiu~ui se va închide; pe păreţi pun tunuri de toate laturile;
sătenii încă se înarm~ază; românii încă sunt pr:ovocaţi a lua arma si
multe sate, după·. sfatul nostru, le-au primit. La noi vin de pe Cîmpie
~oameni şi ne aduc raport de stările de pe acolo. Noi pe toţi îi încuragem.
şi îi provocăm la strînsa unire unu[l] cu altul, la pregătirile cele cuviincioas~, că poate că la timp va veni lucru şi la atac; în '"'toată monarchia
austriacă e ·O mare anarchiă; în Viena revo'luţia e permanentă; domnitoriul încă· e strimtorat; acolo predomnesc .studenţi·· şi cetăţeni. ·Imperiul"
.austriac foarte au slăbit şi se vede a se apropia la totala-şi desfiinţiere.
La Paris franci[i], la Francfurt nemţi[i] ţin congres naţional; acolo se
va hotărî venitoriul . monarchielor europene. Acolo se va hotărî şi veni·toriul românului. În adunarea de la Paris republica e statorită; Lan1artine stă în frunte ca q stea; acolo s-au hotărît prin 1naioritate a da ajutoriu. polonilor, că ei de sine nu sunt în stare a se putea elupta la independenţia; şi atunci, de se încaeră Franţa cu Rusia, se va naşte un
război înfricoşat european, care e şi hotărît. Congresurile numite de
vor vedea 'că noi dăm s~emne bune de mişcare, atunci să fim siguri că
ne vor împărtăşi de dulcea libertate. Trebue dară să lucrăm, să ne îmbărbătăm; apoi să însufleţim şi poporo, că de el avem foarte mare lipsă
să-1 unim în cugete, să-1 inimăm; şi ştiu cum că domnia ta, precum ai
lucrat şi pînă acum, aşa vei lucra şi de aici înainte. Provoacă-! pe Iancu
să facă toate;, pregătească poporu, că astăzi-mîne nu şthn. ce ne va
ajunge; poate că vom ajunge la un atac: apărătoriu şi at1.mci de nu vom
fi gata, vai de noi. Toată sperinţa e în munteni, că de se vor porni ei
aice :stăm bine; duhurile din zi ce merge se turbură mai tare; acum
tot minutul e scump; timpu e scurt: slavi[i] voiesc a ţine o adunare din
toată Europa la Praga, a·. căruia scop· pentru toţi e periculos. Sîntem de
toate laturile înconjuraţi de slavi; şi îi să avem grije să nu ne înghită,
că pentru maghiari e tot mai primejdios, că sunt puţini. Acuma, de ar
lfi ei oameni de treabă, ar putea să daie mîna frăţească cu noi, să ne
recunoască ca naţiune politică, fără gratiu, că- nu-şi preved perirea ce umblă ei cu alte svaturi întortocate.
'
Dieta e aci; vom vedea ce va isprăvi. Acum reddeam.tis ad nostra.
Eu frate· ştiu că m-aţi ales de curtatoriu primariu şi aş avea multe de
plinit acasă; fără vedeţi singuri cum mi este starea; e favorită; inima
n1ea stie numai cu ce sete m-as duce acasă; barem aicea înoă sumordinat 1~· Comitetul · permanente' .de m•e1nbru şi ai ce alesul archivariu.
Aice încă sum între saşi într-o stare foarte critică.; apoi ce să fac, că eu
de lucrurile naţiunei încă şi cu jertfirea vieţei ·mele încă nu măt
:voi lăsa; aşia aduce cu sine caracteriul meu. cel statornic, care nu-l
pot· părăsi pentr-un interes individual. Domnia ta să fi aşia de bun
s'ă iei cheile din lada mea, de unde-ţi vi le-a da domnu paroch Tobiaşi, a ~ăzii' besericii din Roşia şi de aveţi a scoate bani de acolo saru
a pune pe lîngă strînsa avere, de grije să luaţi şi să puneţi însemnînd
toate în scris la locurile sale; bani[i] de pe steampuri îi încasaţi; domnului paroch din Cherpiniş, Fodor, spune;.. j închinăciune şi să întrebe
pe Ma:iera Tudor cum îi stă procesu la varmeghie [?]; veni.tu~i-au de
acolo rînduala au ba [?]; şi de nu i-au venit să meargă la spănie şi
să pîrască lucrul, de care să-m[i] scrie apoi încoace. S>fie-m[j] ce yo__r--:
besc oamenii de mine, în ce cuget sunt şi oar:e după aceste fatahtaţ1
putea-şi eu să mă întorc în acolo? Şi după ce intrerupte m-am depărtat de aco!lo, apoi avea-şi eu oarece venitoriu acolo? Că ştiu . c.ă
duşmanii mei n1i-au stricat numele cel bLn; de-mi scri[i], să-mi scn[1]
,'f/4
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acest obiect,' earea în toate laturile pe campanad a-i
lui Iancu sentimentele mele şi starea de pe aici i-o spune.
Te salut cu soţia-ţi, cu tatu, pveoum pe Tobias parochu, carii ti ·spune
umilită închinăciune; pe Dionisie, ambi[i] doi, Nemeş, Ciura Absolon,.
Şuluţ" controloru, spune-le ca să fie bărbaţi harnici şi să fie gloria naţiunei noastre. Eu din parte-mi rămîn mîhnit şi ticălos; scrie-mi epistola sub următoria adresă: Baternai S3ndor urnak 531 sz. a Majorok
Kozott. rămîn încăodată B. . . . . . . . . .1 •
înbărbăta;

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 7 327/1848.
1

oficială

Cu ocazia
în limba

confiscării
maghiară.

scrisorilor lui AL Bătrîneanu li s-a făcut şi o traducere
Traducerea acestei scrisori se găseşte lîngă originaL

51
Sibiu, 27 mai 1848

Sibiu, 27 maL 1848.
Prea iubite ifrate!l
Cu cît vremea să îndelungă cu atîta cauza noastră romana-naţio
nale se încurcă mai tare şi în curgerea ei aflăm noi carii ne găsim aici
mai multe greutăţi şi avem a străbate prin mai multe împedeei; însă
nu e nimica că sfîrşitul credem că cu atîta va fi mai măreţ şi glorios.
Frate! Numai că iată îţi spui că trebue peste puţină vrem.e nu
numai ţara noastră. ba şi toată Europa să treacă prin o mare strecurare. Va să zic, căzînd sistema ce vechie despotică din partea aceasta a
lumii civilizată, ţările din dînsa trebue să capete cît mai curînd· o nouă
formă potrivită dreptului firii şi omenimii, întemeiat pe principiele libertăţii, ega,lităţiL Însă ca să se poată înfiinţa în monarhiile -Europei, şi
prin urmare şi· în patria noastră; e· de. lipsă de o sguduire : formală, ca
să cutremure tirani[i] şi apăsători[i] a[iJ drepturilor omeneşti. ,subsis-tenţa naţiunii noastre româneşti întîi atîrnă însuşi de la putereţ1<şi con-:tienarea noastră morală şi fizică, mult-pu.ţin, iară de la ' con:gresui · naţional nemţiesc de la Frankfurt, care cu congresul francilor · din Paris
vor hotărî toate viitorimea monarhiilor . europene. şi atunci de . ne V10lffi
arăta noi acum bravi, de vor vede că noi încă ne mişcăm, ne vor face. păr
taşi de dulcea libertate. însufleţiţi-vă dară ca să poată· şi în domniilor
voastre pătrunde măreţiul spir[i]t a[l] libertăţi, ca apoi să· fiţi adăpaţi
de mărinimitatea patriotico-naţiunară. Toată sperinţia e în mărlnimoşii
şi bravii munteni.
însufleţiţi-vă, vă ·rog pe marele Dumnezeu. a[l];: popoarelor·; nu
dormiţi, că ac1.11U tot minutul e un veach. Faceţi dară toate . ce vă e
în putenţă; nu cumva prin moleşire.a dumneavoastră următori[i]. să vă
blăstăme la mormintele cele reci şi nesimţitoare, că apoi va· fi· tîrziu.
Noi de acia toate puterile noastre le întindem şi le încordăm numai ca
naţiunea noastră să ajungă la doritul său scop. v-aş sene· mai multe,
rfără pe po.stă nu vă pot scriă. Destul că prin ţară S e întîmplă' lucruri
duşmănoasă şi poate că vor naşte ~eacţiuni înfricoşate. Slavii din toată
Europa vor ţine adunare la Praga, care are mare 'SCdp. ·Însă ·pentru·
noi şi maghiari primejdios, fiindcă suntem puţini· la număr, mai ales
maghiari[i) - sapienti pauca.
·
1

Frate! lEu v-am fost procuratoriu la mihălţeni; acum eu nu ştiu
voi putea duce acasă. Dumneavoastră să fiţi aşa buni, că de
veţi avea lipsă de procuratoriu, cum bine. ştiu că aveţi, atuncî să încredinţaţi cauzele acele cui veţi încrede mai bine; va să zic Novum
care-I av;eţi cu Tenechenii e pe masă la mine; îl luaţi şi-1 daţi să răs
pundă oarecare procuratoriu, care îl veţi cuprinde dumneavoastră; da·
să nu .se întîrzie cauza aceia. Încît e pentru mine, mi-am cuprins să
iaşiu între maiere lîngă apă, aproape de biserica ce românească a Badili,
subt numeru 531, la Eleonora Villara. Soartea ne este ca să pătimim
toate pentru naţiunea română; să jertfim încă şi viaţia-ne; de aseminea
foarte suntem aici noi mai 1nulţi carii ne grijeşte providenţia. 're salut
cu soţia-ţi împreună, poftindu-ţi cele bune. Rămîn al d-tale pretin sincer
cind

mă

J.B.
Oriqinal. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 7 327/1848. Foto: 2 0742 082.
1 Din plicul atasat rezultă că scrisoarea este adresată lui Nicolae Boier.
Traducerea oficială în iimba maghiară se găseşte lîngă original.
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An des k.k. Herrn Feld Marschall Lieutenants van Pfersmann
Hochwohlgeboren.
Aus AnlaB einer durch den hierlă'ndigen Commandirenden Herrn
Generalen unterm 22 ten d.M. Zahl 469/p mir dar·iiber gemachten Mittheilung: daB Hochderselbe davon Kenntnis erlangt habe, daB Versuche gemacht worden seien, die gemeine Mannschaft der Hermannstii'dter
·Garnison zur Schleifung Hermannstadts und zur Ermordung aller die
Deutsch sprechen aufzuwiegeln, daB indessen diese Verfuhrungs Versuche grade eine entgegengesetzte Reaction und eine in Drohungen gegen
die Missionaire iibergegangene Erbitterung erzeugt hătten, U:nd daB die
Voruntersuchungen hieruber van dem belobten Herrn Commandirenden
Generalen auch schon eingeleitet worden wăren - gebe ich mir die
Ehre, Euer Hochwohlgeborn dienstfreundlich zu ersuchen: mir das Ergebnis dieser Untersuchung fur den Fali als es sich aus der letzteren
herausstellen sollte, daB an diesem străflichen Beginnen auch Zivil Personen betheiligt wă'ren, zu dem Ende bekannt geben zu wollen, damit
ich gegen dieselben das vorschriftsmăBige Verfahren und vvegen Bestrafung derselben das Nothige einleiten konne.
Klausenburg am 28 ten Mai 1848
Către domnia sa domnul
feldrn.areşal-locotenent
cezaro-crăiesc
Pfersmann
Domnul comandant suprem al trupelor din Transilvania mi-a
comunicat în 22 mai sub nr. 469/p că el a aflat că au avut loc încercări
de a-i instiga pe ·soldaţii simpli din garnizoana sibiană să\ demoleze
oraşul Sibiu şi să-i ucidă pe toţi cei care vorbesc limba germană. Intre

.76

timp, aceste încercări de induqere. in eroare au provocat tocmai o reacţie opusă, astfel încît instigatorii au fost întîmpinaţi cu ameninţări în-dîrjite. Investigaţiile prealabile în legătură cu aceste evenimente au şi
fost începute de către onoratul domn comandant suprem. În urma înştiinţării respective am
onoarea . să o rog .cu toc:ttă stima pe domnia
voastră a-mi comunica rezultatul cercetării în cazul că se va constata că
în aceste acţiuni contravenţionale au fost implicate şi persoane civile.
Astfel voi putea iniţia pentru pedepsirea lor procedura legală împotriva acestora şi cele necesare p~ntru pedepsirea lor.
Cluj la 28 mai 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1358/1848. Fato: 12 979:

12 980.
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An Seine Excellenz den k.k. wirklichen Herrn geheimen Rath und
Kămmerer, Kommandeur des kais. osterr. Leopold
Ordens und
Lan des Gouverneur J oseph Grafen Teleky von Szek
Hermannstadt am 28 ten Mai 1848
Um dem, mit der geehrten Note vom 25 ten d.l\1. Nr. 1 318/1848
hierher eroffneten Ansuchen des Kukelburger Komitats Offiziolats
einigermaHen entsprechen zu konnen, beantragt man das .Mediaser Stadt
Commando, die bereits am 25 ten d.M. in Olahdello eingetroffene Kompagnie, des 1 ten Szekler Grenz Regiments in Anbetracht der ohnehin
sehr geringen Entfernung dieses Orts vom Prătorialorte Dicsoszentmarton umso mehr zur Dispozition des Kukelburger Kmnitats zu stellen,
als in Olahdello, nach Euer Excellenz geneigten Mitteilung vom 24 ten
d.M. Nr. 1 316/1848 die gefăhrdete Ruhe wieder herges,tellt ist, und
fur den Fall - als das Einschreiten des Militairs im Thordaer Komitate
annoch nothwendig erachtet werden sollte - fliglich eine Kompagnie
der in Thorda liegenden Division des 2 ten Szekler Regiments (welche
ohnehin zur Aufrechthaltung der Sicherheit im genannten Komitate
die Bestimmung hat) in die betreffenden Ortschaften zu entsenden,
somit die diesfăllige Verfligung, um keine Verzogerung herbeizufuhren,.
gleich direkte vom Herrn General-Major Gallbrunn einzuleiten \.văre.
Indem ich denselben hievon unter Einem verstăndige, erlaube ich
mir, Euer Excellenz dienstergebenst zu bitten, fUr den Fall - als die
Verhăltnisse die Entsendung einer .Kompagnie von Thorda !in einige
Ortschaften dieses Komitats wirklich nothwendig machen sollten den genannten Herrn General zur unverzuglichen diesfalligen Veranlassung in Kenntnis setzen, sowie auch dem Kukelburger Komitats
Offiziolate hochgefălligst bedeuten zu wollen, womit dasselbe mit der
eingangs-erwăhnten, nach Olahdello bestimmt gewesenen Kompagnie
des 1 ten Szekler Regiments. nebst der, auf dem Rlickmarsche von
Szentpal und Szepmezo auf Ansuchen des Komitats Oberrichters Franz
von Foldvary, in Kukelburg zurlickbehaltenen lVIajors 2 ten Escadrons
des Dragoner Regiments Savoyen umso mehr auszulangen trachten moge:
als die andere Kompagnie der in Medias liegenden Division des 1 ten
Szekler Regiments - wie Euer Exoellenz bereits eroffnet vvurde
7.7

zur Aufrechthaltung der gefăhrdeten Sich~rheit in das Oberalbenser
Komitat entsendet worden und das General Con1mando somit glatterdings unvermogend ist, dem Kukelburger
Komitate bei dem Euer
Excellenz bekannten geringen Truppenstande mehrere Abtheilungen
zuzuweisen, die genannte Escadron nebst der aus 150 Gemeinen nebst
den e,:rforderlichen Chargen bestehenden Szekler Kompagnie aber bei
zweckmăBigen MaBregeln der Komitatsbehorde zur Herstellung
der
gesetzlichen Ordnung sicher geni.igen di.irfte.
Pfersmann mp., F.M.L.
Către excelenţa sa domnul consilier intim şi camerar cezaro-cră
iesc, comandor al ordinului împărătesc austriac Leopold şi guvernator
~ll Transilvaniei, contele Teleki J 6zsef de Sic
Sibiu la 28 mai 1848
Pentru a putea satisface cît de cit cererea dregătoriei comHatului Tîrnava trimisă aici cu apreciata notă din 25 mai nr. 1 318/1848
i se va cere comandei oraşului Mediaş să-i pună la dispoziţie compania
din regim.entuJ I secuiesc de graniţă care a SIOSit deja în 25 mai .!<a
iDileu Vechi. Vom cere aceasta, deoa'rece distanta este foarte mică fată
de localitatea cercuală Tîrnăveni, iar potrivit 'înştiinţării binevoitoare
a excelenţei voastre din 24 mai nr. 1 316/1848 liniştea periclitată în
Dileu Vechi a fost deja restabilită. În caz că se consideră necesară intervenţia armatei în comitatul Turda, comandamentul garnizoanei Mediaş este de asemenea îndrumat să trimită .în localităţile respective o
companie din divizionul · regimentului 2 secuiesc care staţioneaz[l în
oraşul Turda. Respectiva unitate oricum este destinată să menţină securitatea în comitatul menţionat. Pentru a nu provoca întîrzieri, respectivele ordin·e de detaşare vor fi date direct de domnul general maior
Gallbrunn.
·
Pe el l-am înştiinţat concomitent în legătură cu aceste chestiuni.
Imi iau permisiunea să o rog pe excelenţa voastră ca în caz că împrejurările ar impune într-adevăr trimiterea unei companii din Turda în
unele localităţi ale comitatului, să-1 înştiinţaţi de îndată pe numitul general pentru ca acesta să facă neîntîrziat demersurile necesare. Oficialităţii comitatului Turda să-i comunicaţi să încerce să se descurce cu
compania regimentului 1 secuiesc care a fost destinată iniţial localităţii
Dileul Vechi şi cu escadronul 2 al maiorului din regimentul de dragoni
"Savoya". Acesta din urmă ,a fost reţinut din marşul său de întoarcere
de la Sînpaul şi Şona, în Cetatea de Baltă la cererea prim-judelui
comitatului, Foldvary Ferenc. De altfel o companie a divizionului din
rregimentul 1 secuiesc care staţionează la Mediaş a fost trimisă, cum
s-a comunicat deja excelenţei voastre, în comitatul Alba de Sus, pentru
a asigura securitatea periclitată. Prin urmare, Comandamentului general îi este de-a dreptul imposibil să repartizeze mai multe unit,ăţi comitatului Tîrnava, avînd în vedere efectivul scăzut despre care ştia
excelenţa sa. Însă numitul escadron, împreună cu compania de secui
ţare constă din 150 soldaţi simpli şi gradaţii necesari, ar trebui să
ajungă la stabilirea ordinii legale, dacă autorităţile comitatului vor lua
măsurile necesare.
Pfersmann m.p., F.M.L.

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1383/1848. Foto: 15 789

-15 792.
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Arad, 28 mai 1848
Beliigyminister Ur!
Torok Gabor els6 alispan ur azon oknal fogva, hogy tisztviselăi
allasat nem az alkotrnany sancaiba bevett nept6l nyere, s a jelen koriilmenyek kăzt tisztvisel6 csak akkor szamithat eljarasa sikerere, ha a
~ozbizalom altal tamogattatik, hivatalar61 lemondvan s csak a megyei
alland6 bizottmanynak iranta nyilvanuland6 bizalom esetere kivanv{m_
hivatalat folytatni, ut6bb pedig hivatalar61 tortent vegkeppi lemondasa
utEm Arad varosa altal polgarmesternek elvalasztatvan, miutan letnondasat kevesek kivetelevel majd az egesz megyei tisztvisel6i kar szinte
benyujta, az ekkent meguriilt megyei hivataloknak az 1848dik evi 17ik
torvenycikk ertelmeben helyetesites utjâni betoltese szli.ksegesse l6n, mi
is tegnap a kăz es minden meltanylatot igenylett erdekek tekintetbe ve~
teh~vel s mennyire lehet6, altalanos megelegiilesre a maga rendjen meg
is t.Ortent; az ujonnan alakult tisztvisel6seg nevsora kovetkez6:
Elso alispan Voros Antal, elObb fdszolgabir6;
Masodik alispan Szoke Karoly, el6bb alszolgabir6;
F6jegyz6 Nagy Sandor, volt tiszti aliigyesz;
Elso aljegyzo Kadas Peter, el6bb harmadik aljegyzo;
Masodik aljegyzo Kosztolanyi Antal, elObb tiszteletbeli aliigyesz s
kiad6;
Harmadik aljegyzd Popovics Sigmond, elObb tiszteletbeli aljegyzo;
F6i.igyesz Kocsuba Mihaly, e16bb els6 aliigyesz;
ls6 aliigyesz Natay Imre, el6bb tiszteletbeli aliigyesz;
2dik aliigyesz Vă ros Pal, el6bb tiszteletbeli aliigyesz;
Torvenyszeki birak: Lazar Lazar, elObb is az, lemondvan, rnegmaradt;
"
Fabian Gabor, szinte;
"
Institoris Ignac, volt szolgabir6;
H:oni fopenztarnok Santa Lajos id., e16bb is az, le nem mondvan
Hadi fdpenztarnok Voros Ignac, el6bb 2ik aljegyz6, megmaradt.
Aradi jcircisban
Aradi foszolgal:Hr6 Hofbauer Lajos, el6bb alszolgabir6;
eski.idtje Kosztol~myi Marton, volt elOfogati biztos;
Kozepponti szolgabir6 Daniel Istvan, el6bb is az;
eskiidtje Lazar Kalman, el6bb is az;
Pecskai szolgabir6 Ormos Sandor, el6bb eskiidt;
eskiidtje Karacsonyi Balazs, volt tiszteletbeli eskudt;
Radnai szolgabir6 R6sa Ferdinand, el6bb tiszteletbeli aliigyesz;
eskiidtje Bazei Janos, el6bb koziigyved;
lf6thvaradi szolgabir6 Peterffy Adalbert, volt szolgabir6;
eskiidtje Lang6 Ferenc, volt eskudt;
Penztarnok Daniel Lukacs, el6bb is az;
Csendbiztos Szombaty Mihaly, el6bh is az, nem mondvan le, mcgmaradt.
V ilagosi j.irc[s
:Vilagosi foszolgabir6 Santa Lajos ifjabb, elObb alszolgabfr6;
eskildtje Somogyi Gyula, el6bb tiszteletbeli eskildt;
Simftndi szolgabir6 Csernovics J an os, .e'lobb eskildt;
eskiidtj_e Metzner Ferenc, elQbb aliigyesz;_
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Agrisi szolgabir6 Ambrus J 6sef, el6bb tiszteletbeli alugyesz;
eskudtje Vank Simon, eJl'fbb is az;
Szentannai szolgabir6 Bir6 Inu·e ifjabb, elObb 20d alugyesz;
eskudtje Kovacs Dienes, elObb is az;
Penztarnok Isaaky Gyărgy, el6bb is az;
Csendbiztos Stetina Kaln1c'm, eldbb is az.

Zarandi jaras
Csentyei f6szolgabir6 Spech Imre, el6bb is az;
eski.idtje Kadas Ferenc, eldbb is az;
Eleki szolgabir.O Bab6 Imre, volt eskudt;
eskiidtje Kriscsory Sigmond, voit irnok;
Seprosi szolgabir6 Czaran Antal, voit tabiab1r6;
eskudtje Szigethy J6sef, el6bb is az;
Csermoi szolgabir6 Ormos Peter, elobb eskildt;
eskildtje Kovy Andras;
Penztarnok Salamon Istvan, elObb is az, nem mondvan le, megmaradlt;
Csendbiztos Pittner Peter, elobb is az.

Borosjenei jarasban
Sebesi f6szolgabifr6 Hendrey Ferenc, elăbb is az;
eskildtje Somogyi Sandor, el6bb ugy.esz;
Borosjenei szolgabir6 Korneli Sandor, elObb is az;
eskildtje R6sa Odăn, elObb is az;
Butyini szolgabir6 Vank Jarios, elăbb eskildt;
eski.idtje Barta Ferenc, el6bb tiszteletbeli eskildt;
J 6szashelyi szolgabfr,6 Kăver J 6sef, elObb eskildt;
eskudtje Paskucz N., el6bb tiszteletbeli alilgyesz;
Penztarnok Nasztredinovits J6sef, el6bb is az;
Csendbiztos Gyiirky lVlihaly, elobb is az, nem mondvan le, megmarad1l;.
Szamvevo Briinek Karoly, el6bb is az;
"
Tesztenyi Antal, elobb hadi fdpenztarnok;
"
Egyed Imre, volt szolgabir6;
Mernok Glatz J 6sef, elobb is az;
Leveltarnok J akabos Benjamin, e16bb is az;
lElOfogati biztos Sărenyi Istvan, elObb irnok;
Foorvos R6sa J 6sef
l " .
.
"
B"tt
felobb
18 azok,
1 ner 1mre
Varnagy Zipszer Antal, el6bb is az;
Selyemtenyeszto biztos Kosztolanyi Sandor, elăbb lis az;
Ket ujb6l felallitott csendbiztosi allasra;
Dienes Istvan, el6bb uradaimi tiszt;
Degre Gyorgy, el6bb kozsegi jegyzo;
Penztarnok Illatky Janos, el6bb iigyved;
Kiad6 Nasztredinovits Sandor, el6bb irnok.
Torok Gabor elso, Dezso Âdam masodik alispanyok, Institoris Janos
f6jegyz6, Korneli Ignac els6 aljegyzo, Kiss Gergely foiigyesz, EdlspacheD
Imre f6szolgabir6 urak hivatalaikr6l vegkepp lemondottak, s hivatalaf&
masok alta! trăltettek be, Inasok hivatalaikb6l ki nem maradtak; Ujb6l
tărtent elvalasztasa utnn pedig lemondott Bitt6 Ferenc szolgabir6.
Egyebirant a megyei szolgabirak szamanak szaporitasa, miutan a
mezei rendorsegi, de kulonosen a legujabb torvenyek folytan, melyek
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1sz:erint az uradalmak eddigi eljarasainak nagy resze a szolgabirakra haruH, teendoik · egesz megszaporodtak, szU.ksegesnek talaltatvan, az eddig
4 jaras n1indegyikehez meg egy szolgabir6 es eskU.dt adattak; tov.abba
az eddigi egy szamvevo melle ezen hivatalnak szinte igen megszaporodott
teendoi kovetkezteben meg ket szamvevo valasztatott. V egre az eddigi
4 csendbiztoshoz meg kettonek rendszeresitese a kozbatorsag tekintetebol
szinte szU.ksegesnek talaltatott, s mindezen ujonnan felalli tott hivatalok
a ministerium j6vâhagyasa remenyeben be is toltettek.
A megye kozbatorsagat illetoleg jelentem, mikent az jelenleg altah1ban haboritlan es nyugodt helyzetben van; a foldek felosztasa ir{m.t
· eWbb mutatkozott vagyak s kedelyingeriiltseg lecsillap~tvak, s ha csak
bujtogat6k altal - kikre nezve azonban a legszigoruabb feliigyelet a
tisztviselOsegnek ujb61 is meghagyatott ~ a nepkedely fel nem izgattatik, minden csend es renden.
Kelt Aradon, majus 28an 1848.
Bohus Janos, Arad megyei foispan.
D-le ministru de interne!
Prim-vicecomitele Torok Gabor şi-a prezentat demisia din cauză
lui de dregător n-a obţinut-o din partea poporului înzestrat cu drepturi constituţionale, iar in circumstanţele actuale un funcţionar nu poate să spere succesul procedurii sale, numai dacă este sprijinit de încredere publică. Doreşte s-o continue doar in cazn.(l manifestării încrederii comitetului comitaţens faţă de el. În cele din urmă a
demisionat definitiv din funcţia lui şi a fost ales jude primar de către
oraşul Arad. După ce cu puţine excepţii - toată dregătoria comitatensă şi-a înaintat demisia, s-a ivit necesitatea înlocuirii, conform
articolului 17 din 1848, a posturilor eliberate in acest fel. Ceea ce s-a
şi efectuat ieri, ţinîndu-se seamă de toate considerente]__e publice şi
personale, în măsura posibilităţilor; alegerea a şi avut loc spre satiscă

funcţia

facţia generală.

Lista dregătoriei nou alcătuită este următoarea:
prim-vicecomite, Voros Antal, fost prim-jude nobiliar;
al doilea vicecomite, Szoke K!aroly, fost vicejude nobiliar;
prim-notar, Nagy Sandor, fost vice-procuror militar;
prim-vicenotar, Kadas Peter, înainte al treilea vicenotar;
al doilea vicenotar, KosztoMnyi Antal, înainte viceavocat onorific
ţ;i editor;
al treilea vicenotar, Sigismund Popovici, înainte vicenotar onorific;
avocat suprem, Kocsuba Mihaly, înainte prim-viceavocat;
prim-viceavocat, Natay Imre, înainte viceavocat onorific;
al doilea viceavocat, Voros Pal, înainte viceavocat onorific;
juzi ai tribunalului: Lazăr La zar, înainte tot acesta a fost; nedemisionînd, a. rămas;
,,
"
Fabiân Gabor, la fel;
,.
"
I~stitoris Ign{.c, jude nobiliar;.
casier suprem de ţară: Santa Lajos junior; şi înainte tot acesta a
fost, n-:-a. demisionat;
Casier suprem la con1andament, Vorog Igruac, înainte al doilea
vice-notar, a rămas.
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In plasa Arad:
prim-jude nobiliar de Arad, Hofbauer La jos, înainte vieejude nobiliar; juratul lui, Kosztolanyi · Marton, anterior comisar pentru
atelaje;
jude nobiliar central, De:1niel Istvan; a fost înainte juratul lui
Lazar Kalman;
jude nobiliar din Pecica, Ormos Sandor, fost jurat; juratul lui,
Karacsonyi Balazs, fost jurat onorific;
jude nobiliar, din Radna, R6sa Ferdinand, înainte viceavocat onorific; juratul lui, Bazei Ianos, fost avocat public;
' jude nobiliar din V ărădia de Mureş, Peterfy Adalbert, fost jude
nobiliar; juratul lui Lang6 Ferenc, fost jurat;
casier, Daniel Lukacs, ca şi înainte;
comisar pentru menţinerea liniştii,
Szombaty Mihaly, fost şi
înainte; nedemisionînd, a rămas.

In plasa

Şiria:

prim-jude nobiliar de Şiria, &inta Lajos junior, înainte vioejude
nobiliar; juratul lui, Somogyi Gyula, înainte jurat onorific;
jude nobiliar din Şimand, Csernovics J anos, înainte jurat; juratul
lui, Metzner Ferene, înainte viceavocat;
. jude nobiliar din Agrişu Mare, Arnbrus J 6sef, înainte fost viceavocat onorific; juratul lui, Simion Vanc; şi înainte tot această
[funcţie];

jude nobiliar de Sîntana, Bir6 Imre junior, înainte al doilea viceavocat; juratul lui este Kovacs Dienes, fost şi înainte;
casier, Isaaky Gyorgy, fost şi înainte;
comisar pentru menţinerea liniştii, Stetina Kalman, fost şi înainte;.

In plasa

Zărand:

prim-jude nobiliar din Cintei, Spech . Imre; tot acesta a fost şi
înainte; jurat~l lui, K~adas Ferenc, fost şi înainte;
jude nobiliar din Elek [R.U.] Bab6 Imre, fost jurat; juratul lui,
Kriscsory Sigmond, fost scrib;
jude nobiliar din Şepreuş, Antal Ţaran, fost asesor de la tablă;
juratul lui, Szigethy J6sef, fost şi înainte;
jude nobiliar din Cermei, Ormos Peter, fost jurat; juratul lui, Kovy
Andrns;
casier, Salamon Istvan, fos,t şi înainte; nedemisionînd, a rămas;
comisar pentru menţinerea liniştei, Pittner Peter, fost şi înainte;

In plasa Ineu:
jude nobiliar din Sebiş, Hendrey Ferenc, fost şi înainte; ăuratul
lui Somogyi Sandor, · îhaihte avocat;
âude nobiliar din Ineu, Korneli Sândor, fost şi înainte; juratul luitR6sa Odon; fost şi înainte;
jude nobiliar dţn !Butin, Ioan Vanc, fost jurat; juratul lui, Barta
Ferenc, înainte jurat onorific;
jude nobiliar din IosăŞel, Kover J6sef, fost jurat; duratul lui, N ..
Păşcuţ, fost viceavocat onorific;
casier, Nasztredinovits J6sef, fost şi înainte;

comisar. pentru menţinerea liniştii, Gyi.irky Mihaly, fost şi înainte~
nedemisionînd,. a rămas; .
controlor, Bri.inek Karoly, fost şi înainte;
"
Tesztenyi Antal, înain~te prim-casier la comandament;
"
Egyed Imre, fost jude nobiliar;
inginer Glatz J6sef, fost şi înainte;
·arhivar, J akabos Benjamin, fost şi înainte;
dirigu1tor de transport, Sorenyi Istvan, fost scrib;
medic primar, R6sa Josef;
"
"
Bittner Imre, fost şi înainte;
comandant de cetate, Zipszer Antal, fost şi înainte;
comisar pentru cultivarea viermilor de mătase, Kosztolanyi Sandor~
fost şi înainte;
În două posturi nou formate de comisari pentru menţinerea liniştii:

Dienes Istvan, fost administrator domenial;
Degre Gyorgy, fost notar sătesc;
casier, lllartky J.anos, fost avocat;
editor, Nasztredinovits Sandor, fost scrib.
Domnii Tărok Gabor prim-viceoorni·te, Dezso Adam al doilea vioe~
comite, Institoris Janos prim-notar, Korneli Ignac prim-vicenotar, Kiss
Gergely ,prim-avocat, Edlspacher Imre prim-jude nobiliar, au demisionat
definitiv din funcţiile lor şi acestea au fost ocupate de alţii. Unii -au
rămas în funcţiile lor. După o nouă realegere, a demisionat judele nobiliar Bitt6 Ferenc.
Mărirea numărului juzilor nobiliari eomitatenşi a devenit necesară întrucît sarcinile lor s-au înmulţit. Conform noilor legi ceia ~ ·
mare parte a· atribuţiilor domeniale a intrat în prerogativele juzilor
nobiliari, inclusiv paza cîmpului. Astfel, fiecăreia din cele 4 plase U s-au
mai dat încă un jude-nobiliar şi un jurat. De asemenea, întrucît s-au
înmulţit şi sarcinile funcţiei de controlor, fiind numai unul, s-au mai
numit doi. In sfîrşit, în vederea menţinerii siguranţei ·publice, pe lîngă
cei 5 . comisari existenţi s-au mai înfiinţat două' posturi. Aceste noi
funcţii au şi fost ocupate în speranţa aprobării lor de către minister.
In ceea ce priveşte siguranţa publică din comitat, raportez că ea
este în prezent netulburată şi liniştită. Spiritele agitate şi dorinţele de
împărţire a pămîntului s-au liniştit. Şi dacă spiri.tul poporului nu va fi
iritat de către instigatorî, a căror supraveghere severă s-a ordonat din
nou ofiCialităţii, totul va fi în pace şi ordine.
Dat la Arad, în 28 V. 1848.
Bohus J,anos, comite suprem. al comitatului Arad.
Original. Arh. St. Budapesta. Fon~l. Az 1848-49-i Miniszteriumi
1

veltar. BelUgyminiszterium, nr. 3 070/1848 E. Foto: 12173-12176.
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Bogata de Mureş, 28 mai 1848.
Marosbogat majus 28-ăn 1848.
Melt6sagos fo consistoriuml
A koznep kedelye le csendesitese vegett follyo holnap '27-en ostvere
Marosbogatra meg erkeztem - s az ingeri.iltseget, s a mi rendetlensegek
tortentek, az -reformatuş magyar parasztok kozott talâltam, a kik az
8 - Documente privind revolutia de la 18-i!:l in

ţările

române, voi. V
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cttani unitus pap, nem tettleges ingersege altal - de ugyes es nyagas
maga viselete altal a nep kedelyet oda vitte, hogy a kitoresre ok lennenek
leginkabb fogekonok, s ha okat keresem, ahban talcilom, hogy a reformatus belso status el0ljar6i, ugy mint a plispok 6 melt6saga, es a trac.tualis esperest makacssagai, az altal hogy nekiek masfel esztend6tol. fogva
nincsen papjok, kenszeritettek 6ket a beketelensegre, eztet pediglen az
ottani unitus pap fel tudgya hasznalni - 6 keresztel nekiek, hozza follyamodnak tanacs kerdeni - a mester edgy reszeges ember - templomjokat kerlilik; j-6 szivvel el mennek nemelyek az ola templomba - csak
ugyan en vellek a dolgot megertettem s ki mondottam aztat, hogy a
pap valasztast, a rend szaballyok ellen tettek, a felelet a voit, mert nem
tanitjak meg oket a rendszabalyokra, s a rendszabaly ellen 6k nem vetkeztek - tehat 6ket ne bantcsak - mert ha Tokait papjoknak nem
adgyak, ok bi.intetodnek -'- . s 6k artatlanok - csak ugyan en 6ket a
hellyes utra vissza teritettem - azon igerettel, hogy tostent a melt6sagos f6 consist6riumnak fel jelentest teszek; s igerem hogy Tokai · papjok
- eztet ·6ţ kivanjak is, meg pediglen ugy, hogy a Plinkosti innepekre,
mar nekiek isteni szolgalatot tegyen. Kerem a melt6sagos f6 consistoriumot, melt6ztasson sietoleg, es szorosan a melt6sagos plispok urnak a fel6l
rendelkezni, hogy elottek hazugsagban ne maradgyak, mivel ezen igeretem be tellyesitese nagy befollyassal vagyon a kornyekbeli nepre is; kik
minden szavaimat igazaknak vettek, s ezen kornyek nyugodalmar61, es
bekes varakozasar61 is kezeskedem; melly jelentesem mellett vagyok a
melt6sagos f6 consistorium, alazatos
szolgaja
1
B. Kemeny Farkas, :to kormany altal kirendelt
Bogata de Mureş, 28 mai 1848
Consistoriu suprem!

Mărite

Pentru potolirea spiritului poporului de rînd am sosit seara, in
27 ale lunii curente, la Bogata de Mureş. Agitaţiile şi neorînduielile
care au avut loc le-am întîlnit printre ţăranii maghiari reforma.ţi, ca
urmare a instigării (nu prin fapte, ci prin comportarea dibace şi amabilă) a preotului greco-catolic de acolo. Acesta a dirijat starea de spirit a poporului, făcînd-o prielnică pentru răscoală. Dacă aş căuta motivul, l-aş găsi în faptul că notabilităţile calvine ale statusului interior,
şi încăpăţînările eminenţei sale episcopului, ca şi a[le] protopopului
tractului, i-au dus la nemulţumiri, deoarece ei n-au preot de un ~
şi jumătate. Folosindu-se de această împrejurare, preotul greco-catolic
de acolo face botezurile şi lui i se adresează pentnt sfaturi, cantorul
fiind un om băutor. [Oamenii] îşi ocolesc astfel propria lor biserică.
Vnii se duc cu inima uşoară la biserica românească. Eu Je-am explicat
lucruri1e şi le-am spus că au făcut alegerea preotului împotriva 1.1egula1nentului. Răspunsul a fost că dacă ar fi avut ştiinţă de carte ei nu ar
fi încălcat regulamentul. Prin urmare să nu li se impute nimic. Dacă
nu li se va da Tokai ca preot, vor avea de suferit, dar sînt nevinovaţi.
Eu i-am îndrumat pe calea cea bună, promiţîndu-le că voi raporta imediat măritului Consistoriu suprem; de asemenea că preotul Tokai, pe
care şi-1 doresc, le va ţine slujba bisericească deja de sărbătorile rusafiilor. Rog înaltul Consistoriu suprem să binevoiască a dispune urgent
~i imediat ca măritul episcop să ia măsuri în acest sens, pentru a nu ră:.:.
mîne de minciună faţă de ei. Indeplinirea acestei. promisiuni are mare
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tmportanţă şi pentru poporul din împrejurimi care mi-a considerat fiecare cuvînt adevărat. Eu garant~z pentru liniştea şi aşteptarea paşnică
a acestui ţinut. Raportînd, rămîn servul umil al măritului Consistoriu

suprem.
B[ aron] Kemeny Farkas, comisar al Guberniului.
Original. Arh. Consistor. ref. Suprem din Transilvania, Cluj-Napoca,

nr. 140/1848.
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Cluj, 28 mai 1848
Tekintetes Karok es Rcndek,
Folyamodtak volt 1842-ik evben piispokjeink az akkori orszag gyiileshez esedezven, mi~erint a kiralyi f;oldon lak6 torveny s felsobb karok
rendeletek ertelmeben a szc'iszokkal hasonjogu, de a nemes szasz nemzet
altal elnyomatott romanok sorsa torveny altal biztosittassek, felfejtettek
piispokjeink fobb serelmeinket s kertek azok orvosoltatasat; kegyeskedtek is a tekintetes karok es rendek megigerni a kozelebbi orszaggyulesen, .
hogy a kovetkezo gyulesen legelebb a kiralyfoldi romanok kerelme fog
targyaltatni.
Kozelebbrol a felseges kinHyi fokormany 5497/1848 sz.am alatti
kegyes rendelete kovetkezteben Balasfalvc'm tartott nemzeti gyulesiinkben
1842-ben a ket pi.ispok altal adott kerelemben felfejtetteken kivi.il a kir~Jy
făldi romanok reszerol meg szamtalan, jegyzokonyvi.ik 11-ik pontjaban
felfejtett serelmek fedeztettek fel; de azon remeny fejeben, hogy ezen
orszaggyules alatt a harom nemzetek egyesiilese eltoroltetven s ezzel a
nemes szasz nemzet kiilăn municipiu1na, azan serelmek onkent el fognak enyeszni, az egesz ~nemzet neveben beadott kerelmi.inkbol azon egyes
serelmi pontokat kihagytuk; de miutan ugy vagyunk ertesitve, hogy a
nemes szasz nemzet kepviselOi mindent el akarnak k!ovetni arra, hogy
kiilOn municipiumok ezutanra is fenn maradjon, feljogositva erzdk magunkat ragaszkodva egyebirant a mi nemzeti gyulesiinkben alkotott pozitionk minden pontjaihoz, legmelyebb tisztelettel kerni a tekintetes karokat es rendeket miszerent a kozelebb:~;<5l elenyeszett evben tartatott orszaggyulesi kegyes igeret s illetoleg hatarozat ertelmeben a fennebb erintett
kerelmet ellatni, abban felfejtett serelmeinket hozand6 torveny âltal
orvosolni s azokon kivi.il me1t6ztasson:
a) Egy elegyes orszagos bizottsagot kirendelni, mely az egesz kiralyi
foldon a szasz kozonsegek altal roman kozonsegektOl elfoglalt hatarok,
havasok, erddk, malmak irant reszre hajlatlan kinyomozast vigyen vegbe
s ha az elfoglalb kozonsegek azokhozi torvenyes jogukat legfeljebb harom
havi zart ido alatt be nem bizonyitandjak, azon elfoglalt helyek adassanak vissza az eredeti tulajdonos kăzonsegeknek.
b) A kăztudomas szerent tobb foldreszek csatoltattak a kiralyi foldhez, mint a talm{1csi keriilet is oly forman, hogy azok lakosai kiralyi
făldi jogokkal eljenek; ezeket a nemes szasz nemzet urberesi allapotra
juttatta; adattak azon kivi.il tobb uradalmak azon teriivel, hogy azok jovedelmeibol vedjek a hatar szeleket; a nemes szasz nemzet mind ezek,
mind amazok jovedelmeit huzza a mai napig s hasznalja, romanokat
kirekesztoleg, a kotelezesnek azonban soha eleget nem tett, hanem a hatar85

szeleket reszint az els6 roman szelbeli ezredi, reszint a hatarban eso
roman kozons·egek plajăsai vedtek s igy igazsăgtalanul huzvfm s · hasznalvan a romanok kirekesztesevel azon jovedelmeket, melt6ztasson azok
irant szamadasra vonatni s a romanokat illet6 reszt kiadatni s roman
nemzeti penztEir alapitas·ara fordittatni hatarozni.
c) A nemes szasz nemzet egyhazai reszekre a romanokat kirekesztve elfoglalt nagy kiterjedesu kozhelyeket a romanok egyhitzaival kozosen
egyforman felosztatni, hatarozni.
d) Vagynak egy hataron tobb helyeken ket helysegek, egy szasz es
egy roman; a hatarok nagy reszet a szasz helyseg elfoglalta, melt6ztasson
azok irant oly torvenyt hozni, hogy azokban a ·mi hatăraink a nepesedes
aranya szerint osztassanak feF; egyeb ir:ant mely tisztelettel leven a
Tekintetes Karoknak es Rendeknek legalazatosabb szolgai:
Kolozsvart Majus 28-an 1848-ik evben.
Lemenyi :Janos, fogarasi puspok
Werza Elek, brass6i esperest,
Fekete J an os, K.I.L esperest,
Molnar Constantin, esperest,
Gall Gergely, kolozsvari esperest,
Farag6 Illyes, M. vasarhelyi tfoesperest,
Lemenyi Mihaly
Dobra Peter, ugyesz,
Woinesku Mikl6s,
Retsi J 6zsef epiteszi szamvev6 tiszt,
Belomiri Simion, Sz. sebesi t. tit.,
Banik J 6zsef hierodiaconus,
Burbe Georg,
Weliska J 6zsef, devai postamester,
Leontean Leontius, M. ujvari f6esperest:
Moldvai Stephanus, paroh,
Krissan Mihaly, Sz.regeni esperest,
Drag omir J an os, bajuci lelkesz,
Laszl6 Tivadar, jarulnok,
Gaitan Mikl6s, becsi jogasz,
Radovics Radu,
Vlasza Illyes, veresmarti g.e. l~lkesz,
Georg Baritz,
Pap Agoston, kinilyi kăzoktat6,
Moga Demeter, k. ellenor,
Orbonas Mihaly, ugyved,
Majer P. J an os, praefectus,
Burbea J an os,
Sorban Farkas, M. r·egeni birtokos 2 ,
Papp Andras, termeszettanar,
Odor Janos,
!rDemeter !J an os, alapi t. szam. !lrnok,
Krajnik l\lfikl6s, dobrai esperest,
Orbonas J an os, illyei esperest,
Georgie Porcsey advocat Medgyes,
Kn:ljnik Aron vegzett j ogasz,
Do ma Constant: g. n. e. de vai kerulet esperestje,
Apostol E. Popp, brass6i kereskedo,·

Ioan A. Navrea, libruria,
Popovits Sebestyen, Ugyved,
Gaităn Vazul,
Bir le Mikl6s, Ugyved.
Roska Peter, k. F. irnok,
Szentivănyi Mikl6s, tordosi jegyzo,
D. Eremias, brass6i kereskedo,
Oltîan Vazul, jogasz, Kolozsvart,
Martian Tamăs, D. aknai nepesz,
Axenti Vazul,
Manu Găbor.
Onorate stări şi ordine!
Episcopii noştri s-au a-dresat în anul 1842 dietei de atunci cu, ru,gămintea ca soarta românilor ce locuiesc pe pămîntul crăiese şi care au
drepturi similare cu saşii în înţelesul decretelor superioare; să nu mai
fie oprimaţi de către nobila naţiune săsească, ci drepturile lor să tfie
asigurate prin lege. Episcopii noştri au explicat principalele gravamine
ale noastre C'erînd împlinirea lor. În ultima dietă onoratele stări şi ordine au şi binevoit să prom~tă că la proxima adunare cel puţin se vor
dezbate cerinţele românilor din pămîntul crăiese.
La Adunarea noastră· naţională de la Blaj, ţinută potrivit decretului măritului Gubemiu regesc suprem, s-au ridicat nenumărate gravamine, în afară celor ce au fost detaliate de. cei doi episcopi în 1842,
în cererile pe care le-au înaintat. Acestea au fost trecute la punotul nr.
11 din procesul nostru verbal. Totuşi, noi am lăsat afară din el unele
puncte ale gravaminelor înaintate în numele întregii naţiuni, în speranţa că în decursul acestei diete .uniunea celor trei naţiuni şi cu ea implicit 1nunicipalitatea separată a nobilei naţiuni. săseşti vor fi abolite~
iar pomenitele cereri vor fi rezolvate de la sine. Sîntem însă informaţ~
·că deputaţii nobilei naţiuni săseşti intenţionează să facă totul pentru ca
municipalitatea lor separată să se menţină şi de acum încolo. De aoeea
ne simţim îndreptăţiţi să susţinem toate punctele noastre din petiţia
alcătuită la Adunarea Naţională. În consecinţă cerem cu cel mai adînc
respect onoratelor stări şi ordine să ia în dezbatere 'petiţia noastră susmenţionată, în virtutea· promisiunii sau hotărîrii milostive pe care a
pronunţat-o dieta din anul precedent, iar gravaminele care sînt trecute
în ea să fie satisfăcute printr-o lege ee se va adopta. În afară _de aceasta,
să binevoiască:

a) a detaşa o comisie mixtă care să facă o investigare imparţială
privind ocuparea unor hotare, munţi, păduri, mori ale obştilor româ- '
neşti de pe întregul pămînt crăiese, de către comunităţile săseşti; în
cazul în care comunităţile ocupante nu-şi vor dovedi drepturile lor legitime în decurs de cel mult trei luni, acele bunuri să fie retrocedate
obştiilor proprietare originare;
b) după cum este îndeobşte cunoscut, pămîntului crăiese i-au fost
anexate mai multe terenuri, cum sînt şi acelea din cercul Tălmaciului;
drept urmare, locuitorii acestuia au căzut sub jurisdicţia pămîntului
crăiese şi au fost reduşi la situaţia de iobagi de către nobi1a naţiune
săsească; în plus [saşilor] li s-au donat mai multe domenii, cu concliţia ca în schimbul veniturilor să apere fruntariile; nobila naţiune să-
sească se foloseşte de aceste venituri pînă în ziua de azi, excluzîndu-i
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pe romaru; dar niciodată nu a îndeplinit· obligaţia pomenită, graniţa
fiind apărată fie de ostaşii regimentului nr. 1 de' grăniceri români, !fie
de plăieşii comunităţilor româneşti de lîngă frontieră; veniturile respective fiind folosite pe nedrept, prin excluderea românilor, să binevoiţi a-i trage la răspundere [pe saşi]; totodată partea ce se va hotărî
să revină românilor să fie alocată unei casierii naţionale· româneşti
care se va ifonda;
c) terenurile comune de mare întindere, pe care nobila naţiune
săsească le-a ocupat numai pentru biserica ei, excluzîndu-i pe români,~
să se împartă în mod egal cu bisericile româneşti;
d) pentru. cazurile în care vreun hotar este stăpînit de două localităţi, una săsească şi alta românească, iar partea cea mai mare
a fost ocupată de comuna saşilor, să se adopte o lege în sensul reîmpărţirii lui proporţional cu
populaţiat. De altminteri, rămînem
cu.
adîncă stimă faţă de stări şi ordine.
Cluj, 28 mai 1848.
Cei mai umili servi:
Ioan Lemeni, episcop de Făgăraş;
Alexe Verza, protopop de Braşov;
Ioan Fechete, protopop cercual din Cluj-Mănăştur;
Constantin Molnar, protopop;
Grigore Gal, protopop din Cluj;
Ilie Farago, arhidiacon din Tîrgu Mureş;
Mihail Lemeni;
Petru Dobra, procurator;
Nicolae Voinescu;
Iosif Reci, dregător la construcţii;
Simion Balomiri, secretar de judecătorie din Sebeş;
Iosif Barac, hierodiacon;
George Burbe;
Iosif Velişca, maestru poştaş din Deva;
Leonte Leonteanu, arhidiacon din Ocna Mureş;
Ştefan Moldovan, paroh;
·
Mihail Crişan, protopop din Reghin;
Ioan Dragomir, paroh din Băiuţ;
Vasile Teodor, contribuabil;
Nicolae Gaetan, jurist din Viena;
Radu Radoviei;
Ilie Vlassa, preot greco-catolic din Unirea;
George Bariţiu;
Augustin Pop, învăţător de stat;
Dimitrie Moga, revizor regal;
Mihai Orbonaş, avocat;
Ioan P. Maier, prefect [sau administrator de moşie];
Ioan Burbea;
Lupu Şorban, proprietar din Reghin-Sat2 ;
Andrei Pop, profesor de ştiinţe ale naturii;
Ioan Odor;
Ioan Demeter, concepist. de :fundaţie;
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Nicolae Crainic;· protopop din Dobra;
Ioan Orbonaş, protopop din Ilia;
George Porcei, avocat din Mediaş;
Aron Crainic, jurist atestat;
Constantin Duma, protopop ortodox al cercului Deva;
Apostol F. Pop, comerciant din Braşov;
Ioan A. N a vrea, librar;
Sebastian Popovici, avocat;
Vasile Gaitan;
Nicolae Bîrlea, avocat;
Petru Roşea, concepist la Tabla crăiască;
Nicolae Sentivani, notar din Turdaş;
D. Eremias., comerciant din Braşov;
Vasile Oltean, jurist din Cluj;
Toma Marţian, repreZ'entant al populaţiei din Ocna Dejului;
Vasile Axente;
Gabriel Manu.
Publicat: Dragomir, Studii

şi

documente, II, p. 484-486.

1 Memoriul redactat sub influenţa episcopului Lemeni servea cauza
nohilimii maghiare, care căuta să semene discordie între români şi saşi în ve4derea asigurării votului dietei pentru "uniunea" Transilvaniei cu Ungaria.
2 Azi contopit în oraşul Reghin, jud. Mureş.
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Turda, 28 mai 1848
M elt6sagos Gr6f, Foispan ur!
A felseges kiralyi f.ăkormanyszek altal kinevezett s jelenleg a m.ezObodoni zavarok lecsendesi tese ben munkalkod6 biztos atyankfiai idefogott tud6sitasokb6l es tanuvallatasb61 kitetszdleg Mezobodonban ugyan
a helybeli pap az o1ah ajku kăzlakokat s nemely magyar ajkllakat is
felesketett, a magyarorszaggali egyesiHest el6tt5k, rajok nezve karosnak
tlintette fel, s az ellen izgatott; de egyszersmind a nepet csendessegre
intette 1s arra, hogy az orszaggyules hatarozatat nyugodtan varjak be.
Ennelfogva hozzajarulva biztos atyankfiai felvilagosit6 rabeszelesei, a
csendesseg nagyobb felzavarasat6l tartani nem lehetven, biztos atyankfiai velemenyet elfogadand6nak veljiik. Minthogy azonban a Sik6 Ger,gely es Czak6 J an os vallomasai, ugy biztos atyankfiai felfejtesek szerent
az odaval6 pap es fia csakugyan a magyar nemzet es e honnak magyar.honnali egyesulese ellen izgattak, annak meroben meggatlasa tekintetebol
szi.iksegesnek latn6k, miszerent a helybeli pap s ha jelen lenne fia is
.minden rendetlensegek fel61 felel6sekke tetetnenek s irasbani oly magok
lekotelezesere szorittatnanak, mikent, ha a uni6 elleni izgatasaikat vagy
barmino iranyu ingerleseiket folytatnak, azonnal befogassanak s kemenyen megbiintettethessenek; tovabba szorittassanak arra, hogy azon nyi.latkozataikat, melyeket csendzavar61ag tettek a nep el6tt, a biztosok jelen-
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leteben vonjak vissza mint vetkeseket es helyteleneket, ha pedig, ezt
tenni vonakodnanak, azonnal fogattassanak el. Melyek utan tisztelettel'
kerjiik a melt6sagos gr6f, fdispan urat, hogy a fennebbiekre nezve v~J€~
m·enyilnkhoz kepest vagy celszerubbnek latand6 m6don a maga. ren deIetet melt6ztasson megtenni, hogy a biztosok ahoz kepest utasittathassanak. Mely tisztelettel leven a melt6sagos gr6f, foispan urnak alazat'1JJs
szolgai
Tordan, majus 28an 1848-ban.
N emes . Torda megye tisztsegetoJ
Gaal Samuel helyettes fobir6
Tarsoly Gergely helyettes fojegyztft
Preamărite

domnule conte comite suprem!
Din procesul verbal care cuprinde relatarea .martorilor ascultaţi
de către confraţii numiţi de înaltul Guberniu pentru a contribud la
liniştirea agitaţiei din Budiu de Cîmpie, reiese că: preotul român din
această localitate a cerut depunerea jurămîntului atît iobagilor români,_
•cît şi unora din cei maghiari; el face agitaţie împotriva uniunii cru
Ungaria, arătînd că este păgubitoare [pentru iobagi]; în acelaşi timp
a îndemnat însă poporul să se liniştească şi să aştepte în pace hot,ărJ:
rea dietei; nu trebuie deci să ne temem de o conturbare mai ma:re a
liniştii; prin urmare, apreCierea confraţilor comisari, care au desfăşur:at
o muncă de lămurire prin convingere, o putem considera acceptabilă;
mărturiile lui Sik6 Gergely şi Czak6 Janos şi relatările c:omisarilor
arată că preotul român de acolo şi fiul lui au agitat într-adevăr contra
naţiunii maghiare şi împotriva uniunii acestei patrii cu cea ungară;
din această cauză în legătură cu dezordinile aş considera necesar ea
preotul român din localitate să fie luat la rost, în prezenţa fiului său;.
totodată să fie obligaţi amîndoi la un asemenea angajament scris, încît
în cazul că vor continua agitaţia împotriva uniunii şi vor întreprinde
vreo acţiune de· acest fel, s.ă. fie irpediat arestaţi şi asp~ pedepsiţi; de
asemenea, să fie citaţi să :r.etracteze declaraţiile greşite şi păgubitoare
rostite în faţa poporului prin care 1-au dus la agitaţie; în eventualitatea că ar ezita, să fie la fel arestaţi. În legătură cu cele de mai sus.
cerem cu respect domnului conte comite suprem să dea comisarilor o
asemenea dispoziţie sau una mai raţională.
Rămînem cu adînc respect slugile supuse ale domnului conte
comite suprem.
Turda, 28 mai 1848.
·Din partea oficialităţii comitatului Turda,.
Gaal Samuelt prim jude locţiitor..
Tarsoly Gergely, prim notar locţiitort ..
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Turda. Acte pre-

zidiale, nr. 550-a/1848.
1 Acest document s-a înaintat Guberniului, unde a fost inregistrat suo nr.
G. P., 6 929/1848.
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Bogata de
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28 mai 1848

1848k majus 28k vegben vitetett kinyomoz·asi munka1at
Jegyzăkănyve

Tudja e a tanu, hogy unitus pap tiszteletes Vladutz Mikl6s a marosbogati hallgat6it tnegeskette volna, ha igen, mire eskette meg? beszelje
ela a hit rforma tartalmat?
·
Ez alkalommal a nevezett tiszteletes pap a marosbogati magyar
lakosok koziil esketett e meg valakit? ha igen, nev szerint kiket? ezeket
onkent e vagy valaki fel szol.iittasara?
A felesketes elOtt vagy az utann a tiszteÎetes pap halgat·6inak mi
ut3Lsite:'ist adott akar a foldos urasag, akar a tisztviselOk an'inyaba?
Az eskii be vetel zaszl6 ara tortent, ha ugy, az mifele szlinu vagy
pe dig kereszt tartatott fel?
Hat a kozneptol ki kiket ·es mivel fenyegetett? egyenkent nevezze
meg a tanti? ugy azt is, hogy azon fenyegetesek mikor es hol tortentenek?
ELs6 tanu. Lasz16 J an os a Sigae. 46 eves:. Ma egy hete en is elmen~
tern az olah templomba, mert nekiink papunk nincs, ott hallgattuk, mit
be~zel az olah pap, ez alkalommal az olah pap azt mondotta az halgat6knak, hogy eskiidjenek meg a Ferdinand csaszar hivs~gere;
hitet el is
kezdette olah nyelven es mii magyarokul is akik ott ·yoltunk: olah nyelven
az olahokkal megeskiidtiink a Ferdinand csaszar hivsege:re, .a nevezett
pap ez alkalmnmal azt mondotta, hogy tegyiik az uri szolgalatot, mig
szabadulasunk eljon; fogadjunk sz6t a tiszteknek. Sem zaszl6t, sem keresztet az hiitles alkalmaval, hogy valaki valakit fenyegetett volna, arr6l
sernmit sem mondhatok.
Mcisodik tanu. Halmagyi Imre, 33 eves: .Ma ~gy hete elmentem en
is az olah tem plomba, akkor az olah pap Vlad.utz Mikl6s. a tornacba, a
nagy csom6 nep pedig koriil allott, s kerdezte az emberektol, akarjatok
·e, hogy o1ah, magyar, zsid6, szasz mind egyiitt tartsunk, legyiink egyek
- azt feleltiik minyajon, hogy akarjuk: ekkor a pap elkezd~tte az eskiit,
s minyajan olc1h es magyar kik ott . voltunk mondottuk olah nyelven
ut;ina, egyenkent meg nem nevezhetven, mert sokan. voltunk magyaToktll oszve elegyedve az olahokkal. A' nevezett pap ez alkalommal azt
mondotta, hogy tegyuk az ur dolgat, mig eljon .·a szabadulasutik ideje s
fogadjunk sz6t. Z~1szl6, sem kereszt nen1 volt, nem tartatott fel a hitletetel alkalrnaval. En semmi fenyegetest senkitol senki ellen nem hallot-
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Harmadzk tanu. Sepsi Janos, 39 eves: Ma egy hete en is elmentem
az olah templomhoz, mikor mar a templomb6l kijottenek, ott az olah
pap fe1sz6lîtott, hogy akarunk e egyiitt tartani, igennel feleltilnk, ekkor
hu.tet kezdett mondani olah nyelven es mi is magyarok az hiitet mondottuk utana olah nyelven a Ferdinand ~saszar hivsegere, voltunk ott
sokan, nev szerent megnevezni nem tudom, - ekkor azt is mondotta a
pap, hogy tegyilk az urdolgat becsilletesen s engedelmeskedjiink a tisztek:-;.ek: a hitletetel alkalmaval sem zaszl6t, sem keresztet nem lattam~
Senkit61 semmi fenyegetest senki ellen nem hallottam.
Negyedik tanu. Szentes Marton, 24 eves: Mii lattuk az utcar6l,
hcgy az olah templom korill sok nep vagyon s odamentilnk, hogy haljunk
nii is valamit. Mikor megerkeztiink, kerdezte az. olah pap akarunk e
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tartani Ferdim1nd csaszc'irral, mindnyajan igennel felcltunk. Ekkor c:z
olah pap olah nyelven hitet kezdett mondani, s mi magyarok is feltartottuk a kezunket s mondottuk a hitet utaria, ekkor m.ondotta, hogy
tegyuk az urdolgat becsuletesen, mig eljon a szabadulasunk: a hitet kik
tettek le a magyarok kozzill, ·meg nem mondhatom, de annyi igaz, hogy
sokan voltunk es mind megeskudti.ink: a hitletetel alkalm.aval sem zaszl6t,
sem keresztet nem Iattam: .senkitol sem~i fenyegetest nem hallottam.
Otodik tantL. Laszl6 Istvan a Gyurh~, 48 eves: En is elmentem volt
ma egy hete az olah templomba, de sokan leven, be nem fertunk, sokan
kun maradtunk: mikor . a templomb6l kijottek, 1negkerdezte, akanmk
egyi.itt tartani s a Ferdinand csasz·arral: mi igennel felelti.ink: ekkor
elkezdette a hi.itet olah nyelven az olah pap s minyajan mi magyaroknl
is megeski.idtunk a csaszar hivsegere, a neveket, az embereket meg nem
mondhatom, mert sokan voltunk: a pap azt mondotta az utEmn, hogy te-:-gyi.ik az urdolgat becsuletesen s fogadjunk sz6t. Zaszl6t vagy keresztet
a hutletetel alkalmaval nem lattam. Semminemu fenyegetest nem hal-.lottam senki tol senki ellen mondatni.
Hatodik tanu. Bi.ikkesi Mihaly a Petere, 40 eves: En is elmentem
ma egy bete az olah templomba,. ott az olah pap megkezdette az olahokat esketni olah nyelven az 6 vallasok szerint, s mti. magyarok is ut<:1.na
mondottuk olah nyelven es feleskedte a Ferdinand csaszar hivst"~gere, kik
es hanyan voltunk magyarok akik ott voltunk es megesk:UdtUnk,, azt
meg nem mondhatom, mert sokan voltunk, az hi.itletetkor nem lattam:
sem zaszl6t, sem keresztet, a pap azt mondotta neki.ink, legyiink engedelmesek, tegyuk az urdolgat: semminemu fenyegetodzest senkitol ne1n
hilllottam.
·
H etedik tanu. Laszl6 J an os a . Samue, 33 eves: Mikor ma egy hete
az olahok kiertenek a templomb61, en is oda mentem: az olah pap ker.,..
dezte, hogy megeskusziink, e, hogy Ferdinand csaszarral tartunk es fegyvert fogunk, minyajan azt feleltek, hogy megeski.isziink: ez utann az olah
pap, Vladutz Mikl6s, olah. nyelven az ok vallasok szerent az hiitet kez-dette mondani elotte es minyajan mi.i magyarok is utana n1ondottu:k,
kik ·es hanyon voltunk, azt megmondani nem tudom, mert sokan vol-·
tunk; zaszl6t nem lattam, keresztet is csak a pap kezebe: a pap a;d
mondotta, hogy legyunk engedelmesek, tegyi.ik az urdolgat. Semminernfi
fenyegetodzest senkitol senki ellen nem hallottam,
Nyolcadik tanu. Szente Pista a Josefe, mintegy 30 eves: En nem
voltam az olah templomban ma egy hete s nem tudok mondani semmit:
fenyegetodzest nem hallottam senkitol senki ellen.
Kilencedik tanu. Laszl6 J6ska a Pistae, 33 eves: Latv<\n az olah
templomnal a sok embert, en is elmentem oda, az olah pap felsz6litotta
az embereket, hogy eskudjenek meg a Ferdinand csaszar hivsegere: elkezdette mondani az hitet olah nyelven, s mi magyarokul is az olahok.:..
kal egyi.itt az hiitet elmondottuk utana. Kik voltanak a Inagyarok, meg
nem mondhatom, mert sokan voltunk. Zaszl6t nem Iattam, csok egy
keresztet a pap kezeben, a pap azt ·mondotta, hogy legyUnk engedelmesek,.
tegyi.ik az urdolgat. Fenyegetodzest nem hallottam senkitol senki ellcn.
Tizedik tanu. Sennkovits Janos, 44 eves: Ma egy bete en is oU
voltam az olah templomba, mikor ki jotti.ink, a pap olah nyelven meg
esketett minyăjunkat a Ferdinand csaszar hivsegere, es hogy szeressilk
egymast, elji.ink j6l egyutt, megeskudtek mint mondam a magyarok is,
de kik, meg nem mondhatom, mert sokan voltanak, zaszl6t nem lattam,.
csak egy keresztet a pap kezebe, azt mondotta az utann az embereknek,.
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hogy tegyek az urdolgat becsiiletesen, legyenek engedelme'sek. Senkitol
se.·mmi nemti fenyegetodzest herrt hallottam senki ellen.
Tizenegyedik tanu. Esztergar Gergelly, · 4.6 ·. eves: En is voltarrt. ma
egy hete az olah templomban, az olah . pap .mikor ki jott azt mpndotta,
hogy tartsanak Ferdinand csaszarral, •. az orszaggal es. egy irasb61 olah
nyelven olvasa s minyajan kez feltartva olah, magyar, ormeny, kik;. ott
voitunk, utana. fi?.Ondottuk. Az embereknek ezutan mondotta, hogy te7
gyek az tlrdolg.at becsuletesen, legyenek engedelmesek, magyarok hanyari
eşkudtek meg, nem mondhatom meg, sokan voltanak. Zaszl6t nem lattain~
cs:ak egy keresztet a . papnal, melyet mikor olvasott, letette . a templon1
torr1:acara: senkit6l semmi fenyeget6 sz6t nem hallottam senki ellen. ·
Tizenkettedik tanu. Nemet Pista, 38 eves: Ma egy hete en
el~
mentem volt az olah templomhoz, mikor ki Jott az olah pap, kerdezte
n:inyajunkt61, hogy kivel tartu:nk, minya]an feleltiik, Ferdinănd csaszăr
ta1: ekkor a kezebe levo keresztre egy irast tett es abb6l nekunk olvasni
kezdett. lVIu akik ott voltunk, olah mint 'magyar, utana ·mondottuk; băi
nyan voltanak magyarok, azt meg · nem. ·mondhatorh,. voltunk talam 60
:szemely ellen [?] is, zaszl6t nem laUam senkinel is, az embereknek kozbnsegesen azt mondotţa, tegyuk az urdolgat becsJHetesen, · legyiink engedelrnesek: .fenyeget6dzest senkit61 nem. hallottam senki elle;n ..
Tizenharma'dik tanu. Szombati Istvanne Brender Ersebet, 50 eves:
En, a templornnal torţentekrol. :Q.em tud9k semmit, rnert ott nem volteţm .. A. kozelebb mult hetf6n nekem, keţ cseledem,' Puka,Gyo~gy, Qaftin.
Tan~1szia kapaltak a szomszed kertyebe dohant, vellek volt Dugyila Juon
is, ez a fficiS kettonek mondotta gye nu szor da bl1ny pe tetz or potoptyi
s ·az en cseledem Puka Gyorgye kerdeite,· kit61 hallotta, erre D\lgyila
ait mondotta gyela hel~ gyela Dates. · , . ·.
· .
.
Tizennegyedik tanu. FiUei Sandorne:, bobai Sttsănna·, 43 ·eves · ie.:.
tett bite utan vall: 'A templomnal tortent dolgokr61- ri.em tudok sem mit,
BDgetan Juon bogati. ,ad6z·6 nagy<m: .reszegen, :rnikqr egy .asszonyt, San,_
dor:. molnarnet kikisertem, beszelleni kezdett, kerdezesemre · azt mondotta,
hogy Balasfalvan a, gyiilesen az oiahokra nezve minden j6 folyt, a ke"'"
zi1oen .volt palcat egy helyr61 kozel mas helyre tette azt nyilvanitvan:
hogy sok van att6l addig, arra egy kicsi lepest csinalvan,. tisztan kimon~
d.otta: hogy annyi sincs az uraknak s az uraknak veszedelrne is kesore
.~ a kalapjan haroin szinii galand volt: leg al61 yilagos kek,< erro~
0z, hogy a magyarok~ - rem•eny, azon fellyiil fejer gyapot galand ·er:r61 azt, hogy az olahoke, leg fellyiil megyszin veres pantlika - erroi
azt, hogy az urake, s jelenti, ho.gy vert fognak onteni,. mondotta.
. . Tizenotădik tanu. Repede Gyorgyi, 48 eves: En templomi dolgoknem tudok semmit: a fenyegetozesre neive tudok annyit: Dudile
J uort a mult szeredan azt mondotta, .hallotta egy datosi ciganyt6l, hogy
le kell vagni a nyakăt, aki nem. tart ferdinănddal, es hogy a bogati urakkal lehet elni, de vadnak a kozrenden oly magyarok, kiket nem lenne
kfur kikergetni az orszagb6l, mert ezek minden embereket leneznek. Egyebet sen1mit.
Ti.zenhatodik tantL Dugyila Juon, 45 eves: 1\lfa egy bete en is vola templomnal, megesketett az olah pap minyajunkat, mind a magyarokat, m1nd az olahokat, a Ferdinimd husegere, hany magyar volt, meg
nem 1nondhatom, mert sokan voltanak; zaszl6nk nem volt mikor megeskU.dtUnk, csak egy kereszt volt a pap kezeben, ez megesven, mpndotta az
ohih pap, hogy fogadjunk sz6t, tegyuk az Llri szolgălatot becsliletesent
mfg eljon felszabadulasuhk a csaszart6l. A kutyfalvi hidasnal talalkoz-
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tam
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tam egy elottem es:rneretlen eigannyal, ettol kerdeztem, mi ujsag nalatok:
azt felelte nekem, hogy a,z urakat mind ·kikergetik, akik nem tartanak
Ferdinand csaszarral - egyebet semmit.
· Tizenhetedik tanu. Moldovan · Tanaszi, nem tudja hany eves, kipezetebOl itelve mintegy 20 eves: A templomi dolgokr6l nem tudok semmit
A fenyegetesekre nezve ennyit tudok: Dugyila Juon a miilt hetfon azt
mondotta, hallotta egy ciganyt61, hogy akik nem. tartanak Ferdinanddal,
elpusztittyak, erre a bfr6 Repede Gyorgyi azt felelte, hogy az nem sza-bad, inkabb ki kell kiildeni Magyarorszagba, Dugyila erre viszont azt
rfelelte, nem kellene azt is tenni, mert az urasagokkal j6l voit dolgunk~
vannak ·magyar patasztok, kik sokkal rosszabbak, kikkel nem !ehet
egyezni.
Tizennyolcadik tanu. Biikkosi Samune Kokosi Susanna, 40 eves: Az
olah templomi dolgokr61 nem tudok semmit: en egy kozembertol sem
hallottam semmit. senki ellen mondatni, hanem Fiilei Sandorne Dobai Su~
sannat61 hallottam holmi fenyegetdzeseket, melyeket gondolom 6 rneg
is mondott.
Tizenkilencedik tanu. Szente· Gyorgyne Se:psi Rebi, 35 eves.·Az o1âh
templomi esemenyekrol nem tudok semmit, ugy fenyegetodzeseket sem
seqkitol.
Huszadik tanu. Szente Josefne .Szekely Susanna, 45 eves: Az olah
templomi dolgokr6l nem tudok, mert nem voltam ott: a fenyegetodzesekrol nem tu<;lok.
·
Huszonegyedik tanu. Szente Peterne Varga Eva, 30 eves: Az o1a.h
templomi esemenyekrol nem tudok semmit: ugy nem arr61 is, hogy va-·
laki ·fenyegetodzott volna valaki ellen.
Huszonkettodik tanu. Molduvan Vasziliane. Beslage ·Marie, 22 e·ves~
Ma egy bete en is ott voltam az olah templomban, mikor magyart is".
olahot is, akik ott voltanak, az ·olah pap ·mind megesketett a Ferdinand
husegere, egyszersmind ·intette az embereket hogy fogadjanak sz6t, az
urdolgat tegyek becsiiletesen, m1ig eljon a konnyebbiiles: fenyegetozest
nem hallottam semmit.
.
Huszonharmadik tanu. 1Vfolnar Sandorne Bordi Anik6, 34 eves: Az
olah templomi esemenyekrol nem tudok, nem voltam ott. En Fillei Sandorne Dobai Susanna asszonynal voltam s kiin a kapuba bes.zelgettfink,
midon Bogetzan Juon reszegen jott felenk, hozzank erkezven nevezett
Bogetzan Juon, kerdezte Fiilei Sandorne asszony, hogy hat hazajottek e
!Balasfalvar6l s hogy van ott a dolog, azt felelte, minden j6l folyt, Fiileine
asszony viszontkerde?te., hat a kalapodon mi van, hol kaptad; levette a
kalapjat, megmutatta s azt mondotta, ·hogy a kalapjan levo pantlikab6I
a kek a magyaroke, a fejer az olahoke, a veress az urake, vert jeJent.
Egyszersmind a Iahat egymas elejibe teve azt ~mondotta, hogy a nem sok,,.
de az uraknak meg annyijak sincs hatra.
Kemeny Farkas es Boer Simon
U.i. · Bogatzan Juon a 14ik ~es 23ik tanuk vallomasaikra nezve kiker-'deztetven, merobe tagadja, azt allittya, hogy 6 reszeg volt, nem em}ekezik az irtak vallomăsaikba ·foglaltakra 1 .
·
B. Kemeny Farkas
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Boer Simon

Proces-verbal

al anchetei efectuate în 28 mai 1848
Ştie martorul dacă, preotul greco-catolie Nicolae Vlăduţ i-ar fi
puş pe ascultători să depună jurămînt?; dacă da, atunci pe ce i-a pus
să jure? Să ne spună conţinutul jurămîntului.
Cu această ocazie numitul preot a pus pe cineva dintre locuiiorii
maghiari din Bogata de Mureş să .jure? dacă da, să numească pe cine;,
pe aceştia i-a pus de bunăvoie sau la ordinul cuiva?
După depunerea jurămîntului, domnul preot ce fel de dispoziţii
a dat ascultătorilo:r ÎI)._ legătură cu proprietarul sau cu dregătoria'!
Depunerea jurămîntului a avut loc sub drapel? dacă da, ce fel de
drapel sau cruce a fost ridicată?
.Dar dintre poporul de rînd cine pe cine şi cu ce a ameninţat?
Martorul să-i numească unul cîte unul; la fel cînd şi unde au avut loc
acele ameninţări 7.
Primul martoT. Laszl6 Janos al lui Zsiga, 46 de ani. Azi o săp~
tămînă ~m-am dus şi eu la biserica românească, deoarece noi nu avem
preot; ,acolo am ascultat ce vorbeşte preotul român; cu această ocazie
preotul român a spus aş.cultătorilor, . să jure credinţă împăratului Fer,..
dinanp; a şi început jurămîntul în limba română; noi maghi,arii, care
am fost acolo, am jurat în limba ro~nă credinţă către împăratul .Ferdinand împreună cu românii; pn;otul numit a zis cu această ocazie să
pres tam robotele domneşti pînă · cînd va veni eliberarea noastră, . să
dăm ascultare dregătorilor; cu prilejul acestui jurămînt [n-a fost] nici
drapel, nici' cn1ce; iar că cineva ar fi ameninţat pe cineva, despre asta
nu pot spune nimic.
Al doilea martor. Halmagyi Imre, 33 de anL Acum o săptămînă
m-'am dus şi eu la biserica românească; atunci preotul rotnân Nicolae
Vlăduţ, care a stat în pridvor, a întrebat mulţimea ce-l înconjura: vreţi
ca toţi românii, maghiarii, evreii şi saşii să ne alăturăm şi să ne unim?
am răspuns cu toţii că vrem; atunci preotul a. început jurămîntu.rl; noi
cu toţii care am fost acolo, români şi maghiari, a.m repetat după el în
liii1ba română; n-aş putea să-i numesc pe fieeare 1 deoareee arolo am
fost mulţi maghiari amestecaţi cu .românii; num.itul preot a spus cu
această ocazie s~ prestăm s.lujba .domnească. pînă cînd va veni ziua eliberării rnoastre şi să fim ascultători; cu ocazia~ depunerii jurămîntului
n-a fost şi nu s-a ridicat nici drapel, nici cruce; şi n-am, auzit: n:id o
ameninţare de la nimeni către nimeni.
Al treilea martor. Sepsi Janos, 39 de ani. Azi afost o să,ptămînă de
cînd m-am dus şi eu la biserica româneasc.ă; la ieşirea din biseri.eă,
preotul român ne-a întrebat dacă vrem să ţinem cu ei; am răspuns eă
da; atund a început să spună în româneşte un jurămînt; şi noi, ungurii,.
am jurat după el româneşte credinţă faţă de împăratul Ferdinand; am
fost acolo mulţi; n;_aş putea să-i numesc pe toţi; atunci preotul' a mai
~pus să prestăm cumsecade slujba domnească şi să ne supu~m1 dregătorilor; cu ocazia depunerii jurămîntului n-am văzut nici drapel, nici
cruce; şi n-am auzit de la nimeni nici o ameninţare.
Al patrulea martor. Szentes Marton, 24 de ani. Am văzut, de pe
stradă că în jurul bisericii române e lume multă şi ne-am dus acolo,
ca să auzim şi. noi ceva; cînd am sosit, preotul român ne-a întrebat
dâcă vrem să· ţinem cu împăraii,ul Ferdinand; am răspuns cu toţii că
da; atunci preotul român a început să spună un jurămînt scris în limba

română şi

noi ungurii am ridicat mîna şi am rostit jurămîntul după el;
apoi a spus să prestăm robota pînă cînd va veni ziua eliberării noastre;
că dintre unguri cine a depus jurămîntul n-aş putea să spun; un ~ucru
e adevărat, că am fost mulţi. şi ain jurat cu toţii; cu ocazia depunerii
jurămîntului n-am văzut nici drapel, nici cruce; n-am auzit de la nimeni vreo amenintare.
AC cincilea ~artor. Lăszl6 Istvah al lui Gyuri, 48 de ani. Şi eu
1
m-am dus, azi a fost săptămîna, la biserica românească; dar fiind mulţi
n-arn încăput cu toţii; mulţi am rămas ~fară; cînd a ieşit din biserică,
[preotul]· a întrebat dacă 'Vrem să ţinem împreună şi cu· înipăratul
Ferdinand: noi am răspuns că da; atunci preotul român a început săl
rostească jurămîntui în limba română şi noi toţi, şi ungurii, am jurat
fidelitate împăratului; numele oamenilor nu le pot spune, căci am fost
mulţi; după aceea preotul a zis să prestăm cinstit rob<?ta şi să lfim ascultători; drapel sau cruce eu ocazia depunerii jurămîntului n-am vă
zut; n-am auz.Lt nici un fel de ameninţare de la nilneni la adresa nimănui.
Al şaselea martor. Biikkesi Mihaly al lui Pete:r, 40 de ani. Şi eu
m-arn dus, azi a fost ·săptămîna, la bis'erica românească; acolo preotul
a început să-i pună pe români să depună jurămînt ţn limba română
conform religiei lor; şi noi ungurii am spus după el jurămîntul în româneşte şi am jurat fidelîtate împăratului Ferdinand; cine şi cîţi ma-gpiari ·.erau acolo ·n-aş putea Să spun, pentru că am fost mmlţi şi .am
depus cu toţii jurămînt; cu ocazia depunerii jurămîntului h-am vă!zut
nici drapel, nici cnice; preotul ·ne-a spus să fim supuşi, să prestăm robota; n-am auzit de la nimeni nici un fel de ameninţare.
Al şaptelea ,martor. Laszl6. Janos al lui Samu, .33 de ani. Cînd
azi a ţrecut săptămîna româinii au ieşit din biserică şi eu m-am dus
acolo; preotul român a întrebat dacă jurăm că vom ţine cu împăratul
Ferdinand; de asemenea că [penrt:ru 'a-l apăra]voni pune mîna pe armă cu
toţii;' am. răspuns că j1,1răm; după aceea preotul român Nicolae Vlăduţiu
a început să rostească jurămînttil în româneşte, conform religiei ·lui şi
nof bu 'toţii, şi ungurii, am repetat după el; cine şi cîţi am fos;t, asta
n-aş putea să spun, căci. am fost nnilţi; drapel n-am .observat; ·cruc~
taPl văzut] doar în mîna preotului. Preotul a zis să fim supuşi, să
prestăm robota; n-am auzit nici o
ameninţare de la nimeni la adresa
nimănui.

Al optulea martor. Szente Pista al lui J6zsef, 30 d~' ani. Eu azi a
fost săpta_mîna nu m-am dus la. biserica românească; deci nu pot spune
nimic;a; ameninţare n-am auzit d~ la nimeni la adresa nimănui ..
Al 1WUălea martor. Laszl6 J6ska al 'lţ!i ·Pista,, 33. qe ani. Văzînd
mulţimea la biserica românească şi eu m-am dus acolo; preotul român
i-a îndemnat pe oameni să jure credinţă împăratului Ferdinand; a început să spună jurămîntul în limba română; noi ungurii am rostit jurămîntul împreună cu românii; cine au fost ungurii, n-aş putea să
spun, fîindcă am fost mulţi; drapel n-am văzut; doar o cruce în mîna
preotului; preotul a spus să fim supuşi şi să prestăm robota; ameninţare n-am auzit de la nimeni la adresa nimănui.
Al zecelea martor. Senkovits Jănos, 44 de ani. Azi a trecut săp
tămîna şi eu am fost acolo la biserica românească; la ieşire, preotuJ
ne-a pus pe toţi să ju~ărn credinţă împăratului Ferdinand în limba română şi să ne iubim, să trăim bine împreună; au jurat precum am
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zis - şi ungurii, dar cine, n-aş putea să spun, căci au fost mulţi; drapel
n-am văzut; doar o cruce în mîna preotului, care a îndemnat oamenii
se; presteze cinstit robota, să .fie supuşi; n-am auzit de la nimeni nici
o ameninţare la adresa nimănui.
Al unsprezecelea martor. Esztergar Gergely, 46 de ani. Şi eu
am fost azi îi săptămîna la biserica românească; preotul român, după
ce a ieşit, a spus să ţinem cu împăratul Ferdinand, cu ţara; a citit în
limba română dintr-un înscris, şi noi toţi, români, maghiari, armeni, ri-:
dicîndu-ne mîna am repetat după el; oamenilor Ie-a spus după aceea·
să presteze cinstit robota, să fie supuşi; cîţi unguri au depus jurămînt
;n-aş putea să precizez pentru că au fost mulţi; drapel n-am văzut;
doar o cruce la preot, pe care în timpu1l citirii a aşezat-o în pridvorul
bisericii; n-am auzit nici o ameninţare de la nimeni la adresa nimănui.·
.. Al doisprezeceLea 1nartor. Nemet Pista, 38 de ani. Acum o săptă
mînă m-am dus şi eu la biserica ·românească; cînd preotul român a· ie- ·
şit, ne-a întrebat pe toţi, cu cine ţinem; am răspuns cu toţii [că ţinernl
cu împăratul Ferdinand; atunci pe crucea aflată în mîna lui a pus o
hîrtie şi din ea a· început ·să ne citească; noi toţi care am fost acolo,
atît români cît şi unguri am repetat după el; cîţi am fost unguri n~aş
putea să spun; am fi putut fi şi vreo 60 de persoane; drapel n-am
văzut la nimeni; pe oameni i-a îndemnat să presteze cinstit robota, să
fie supuşi; ameninţare n-am auzit de la nimeni la adresa nimănui.
AL treisprezecelea. martor. Brender Erzsebet, nevasta lui Szombati.
lstvan, 50 de anL Eu nu ştiu nimica despre cele întîmplate la biserică,
deoarece n-am fost acolo; lunea trecută doi slujitori. de-ai mei, Gheorghe Puca şi Tănăsie Galtin, au prăşit tutunul în grădina vecinului; a
fost cu ei şi luon Dudilă; acesta din urmă le-a zis c~lor doi: ,,gye. nu
sz-or da buny pe tetz or potoptyi>->-; cînd slujitorul ineu Gheorghe Puca
l'-a întrebat că de Ia cine a auzit· [aceste vorbe] Dudilă i-al răspuns:
"gyela heL gyela Dateş((.
Al patrusprezecelea martor. Dobai Zsuzsanna, nevasta lui Fi.ilei
Sândor,, 43 de ani. După depunerea jurămîntului relatează: d~pre cele
întţmplate la biserică nu ştiu nimic; cînd am condus,..o pe morăreasa
Săndor, contribuabilul Iuon Bogăţean din Bogata de Mureş, foarte beat,
a început să vorbească; la întrebarea mea a afirmat că la Adunarea
de la Blaj totul a decurs bine în favoarea românilor; băţul, pe care 1-a
ţinut în mînă, l-a aşezat dintr-un loc în altul, spunînd: dinstanţa dintre
cele două locuri este "mare" (măsurînd cu un pas mic), în comparaţie
cu ce mai au domnii; apoi a declarat deschis: domnii nici atîta nu mati
au; pe pălărie avea o panglică tricoloră; dedesupt albastru deschis;
despre aceasta a afirmat că-i a ungurilor şi este speranţa; deasupra ei
1
era o panglică albă din bumbac; despre asta a declarat că este al rp,_
mânilor; iar mai sus o panglică roşie vişinie; despre ea a dedarat că
este a domnilor şi că simbolizează sîngele.
Al cincisprezeceLea martor. Gheorghe Repede, 48 de ani. Eu despre
treburile de la biserică nu ştiu nimic; în ceea ce priveşte ameninţările
ştiu [următoarele]: Iuon Dudilă a afirmat miercurea trecută că a auzit
de la un ţigan din Dătăşeni că ar trebui tăiat gîtul ăluia, care nu ţine
cu Ferdinand; de asemenea că cu domnii din Bogata de :Mureş se poate
trăi, dar sînt între oamenii de rînd astfel de unguri care n-ar fi păcat
dacă ar fi alungaţi din ţară, fiindcă aceştia dispreţuiesc pe toată lumea;
în rest nimica;
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Al şaisprezecelea martor. Iuon· Dudilă, 45 ani. Azi o săptămină
rut-am dus şi eu la biserică; preotul român ne-a · pus pe toţi, atît pe
unguri, cît şi pe români, să jurăm credinţă împăratului Ferdinand;
cîţi unguri au fost n-aş putea să spun, deoarece erau· mulţi; drap~l n-am·
avut, cînd am depUS' jurămîrtfuil;. doar O · cruce a fost În mîna preotului; după aceasta preotul român ne-a îndemnat să fim ascultători, să
prestă~m cinstit robota, pînă cînd va veni de la împărat
eliberarea
noastră; la podul de Ia· Cuci m-am întîlnit cu un ţigan necunoscut; l-am
îbtrebat care-i situaţia la ei; mi-a răspuns că îi vor alunga pe toţi
domnii care nu ţin cu impăratul Ferdinand; altceva nimic.
· ·
Al şaptesprezecelea martor. Tănăsie Moldovan nu ştie cîţi ani are;
după apar.enţă în jur de 20 de ani. Despre lucrurile de la biserică
eu nu ştiu nimic; ştiu însă în legătură cu ameninţările următoarele:
lunea trecută Iuon Dudilă. a declarat că a auzit de la ţigan că vor fi
nimiciţi oei care nu ţin cu Ferdinand; la care judele Gheorghe !Repede
a intervenit, declarînd că nu-i voie [să ·se facă aşa ceva]; mai bj!le să
fie trimişi în Ungaria; Dudrlă a răspuns că nu aşa ·trebuie procedat,,
întrucît cu domnii ne-o mers bine; sînt ţărani unguri mai răiJ ou care
nu te poţi înţelege..
Al optsprezecelea martor. Kokosi Zsuzsanna, nevasta lui lBiikkosi
Samu, 40 de ani. Despre oele întîmplate la biserica românească nu ştiu
nimic; eu rl-arri auzit de la nici un om de rînd splllnînd ·ceva împotriva nimănui; de ·.Ia. Dobai Zsuzsănna, nevasta lui Fiilei. Să!fl9.or, am
auzit unele ameninţări, pe care cred că ea le-a şi mărturisit.
Al nouăsprezecelea martor. Sepsi .Rebi, nevasta lui •Szente Gyorgy,
35 de ani. Despre evenimentele de la biserica românească nu ştiu nimic
şi nici. ameninţări [n-am auzit) de la nimeni.
.·
.
·
Al douăzecelea martor. Szekely Zsuzsănna, nevaş.ta lui Szente
a-6zsef, 45 de ani. Despre cele petrecute la biserica ·ro·mânească nu ştiu'
nimic, deoarece n-am fost acolo; nici despre ameninţări
ştiu.
Al douăzecişiunulea martor. Varga Eva, nevasta . hii Szente Peţet.
Despre evenimentele de la biserica românească· nu ştiu nimic; ·la fel
J.1.id despre faptul că cineva ar fi ameninţat pe altcineva.
Al douăzecişidoilea martor. Maria Beşlagăr · nevasta lui Vasilia
Moldovan, 22 de ani. Azi îi săptămîna m-am dus acolo la biserica românească, atunci cînd preotul român i-a pus pe toţi cei aflaţi acolo, atit
pe unguri, cît şi pe români, să jure fidelitate faţă de împăratul Ferdinand~ totodată i-a somat pe oameni să fie ascultători; să presteze
cumsecade robota, pînă cînd va veni vremea uşurării; n-am auzit ·.nici
un fel de ameninţări.
.
Al douăzecişitreilea martor .. Bordi Anik6,
nevasta lui Molnar
Sandor, 34 de ani. Despre evenimentele de la biserică nu ştiu; n-am
fost acolo; eu m-am dus la Dobai Zsuzsănna, nevasta lui Friilei Sandor,
şi ieşind [împreună] la poartă, am discutat; atunci ·a venit spre noi,
beat, Iuon Bogăţan; ajungînd la noi numitul Iuon Bogăţan, nevasta lui
Fillei Sandor l-a întrebat: "Noa, dar, v-aţi întors de la Blaj? şi acolo
cum stau lucrurile?". El a răspuns că totul a decurs bine; atunci nevasta lui Fi.ilei Săndor l-a întrebat: dar pe pălărie ce ad, de unde ai
primit-o? el şi-a scos pălăria, a arătat panglica de pe ea spunînd: al-

nu

98

bastru este a[l] ungurilor, albul al românilor, iar roşul al domnilor şi
picioarele a afirmat că aceasta nu-i
mult; dar domnii nici atîta nu mai au [de trăit].
Kemeny Farkas
şi
Boer Simon.
P.S. :Juon Bogăţan, fiind interogat în legătură cu depoziţiile martorilor 14 şi 23, neagă totul; susţine că a fost beat, astfel că nu-şi aminteşte de cele cuprinse în mărturia de mai sus 1 .
B[aron] Kemeny Farkas.
Boer Simon.

reprezintă · sîngele; încrucişîndu-şi

Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat.
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Tekintetes Tiszti Eivatal!
Fofy& h6 24-en melt6sagos gr6f Haller Ferenc es J 6sef o nagysă
golt ,ffi~' 'talalasok nyoman ki szaUe~ Preţenbe, az hol is a falusi kozonseget. oszvegyujtve fel szollitta,m, h6gy az urberi szolgalatott akarjak1
e tenni, vagy sem, s ez uttal, aprilis 3r61' kolt ,()felsege kegyelmes paran:...
esolatjât; a mely felseges kir. fo igazgat6 tanacsţ61, koz hirre tetel vegett
ki .kiildetett. vala, s altalam majus 13an preteni ~ozonsegnek ki hirdetetek, s ·tartalma, hogy engedelmesek legyenek, :ţneg magyarâztatek, most
uj6lag ezen fenn emlitett kegyelmes parancsolat megtartasara fe~ szolUttam. De ·a Pretenbol Balasfalvara, mâjus 15-re kiildott riegy olah .ko 7
vetek; eg.esz mas eszmeket hozanak haza :..__ t.L hogy ·az urberi ·viszonyok· megsziintetese; az. ola gyi.lles altal m~g hataroztatott, s, ez utaQ.
hem szolgălattal, hanem csak kalakaval kotelesek a szolgălatott ·tehni.
De .ugy .csak, amikor ok erkeznek s akarnak,· utannok · sem·rni ·rel· iigyel6
he legyen, s tobb ilyen alaptalan eszmek vagyna~ fejekbe..En ezen rosz
~szmet, ott leteriunel elege ki kivantam magyarazni, de semmi sukere
heni leven, mert preteni udvari gazda tiszt, foly6 h6 28ân a gr6f principalisoknak irasba jelente, hogy a torokbuza csak nem "mind kapalatlari,
szolgalatra nem · mennek. Ot a ·hol haromszaz kapas ki alhat, · 20 al ki, s
azok is olyan meresz batrak, ·hogy ha gondviselOk vigyâzatra szollitjak,
fel. szembe alnak, fennegetik. Itt a rend es csend meg van haboritva, s
rmăs felol junius 2an kovetkezik orszagos vasar, meg jedzesre melt6
az. hogy a szomszed helysegbeliekkel a preteniek elbe allnak s Pretenbe
4 resz olah, 5el szâsz lakos, s ez vasaron a fel ingeriilt olahok; ha meg
tamadjak a szomszed helysegbeli szâszokat, a Pretenbe levo keves szaszsag partolandgya, s olyan polgari ver lesz, ha el6re katonasag nem rendel6dik. S ezen ket szen1pontb6l, mint hogy a preteni koz lakosok engedetlensegek tiszta, melt6ztasson a tekintetes tiszti hivatal gyors postân
Segesvarr61, az ottan tanasz6 Karoly Ferdinand ezredeb6l egy vagy ket
kompania gyalog katonasagot maga uttyan oda menetel vegett leg sietobben ki eszkozolni, mert Segesvârt polgari katonasâg az rend fell tartasa veget elegendo van ezenkivill is, s engcmet utasittassal el latni,
hogy a Pret~nbe jovo kator;tasag elelmezesit, hogy s mi .m6ddal rendeljem. Ha itten Pretenben ezen rendetlenseg sietve h~lyre· nem allitatik,
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lehet tarta:ni att6l, hogy jc:.'lrasom tobb'· faluiba is ki utheti magat a ren~
detlenseg ---: s azutan nagyobb bajjall lehet helyre c.'lllitani. l\1ai napr61
jelentesemet a belkeri.ileti rendori biztossaghoz is meg tev~em, melye~
utan ahizatos tisztelettel maradtam tekintetes tiszti hivatalnak ah1zatos
szolgaja.
'Fejeregyhazt;l, 28 mai 1848.
Somogyi Istvan szolga bir6
Ono rată dregătorie! ·
În urma înaltelor adrese din 24 a lunii curente, ale măriilor lor:
con ţii Haller Ferenc şi J 6zsef, m-am deplasat la Brateiu, unde am adunat
poporul din sat şi l-am întrebat dacă vrea sau nu să presteze· slujbei~
iobăgeşti. Totodată am. făcut din nou apel la el să îndeplinească porunca binevoitoare din 3 aprilie a maiestăţii sale. Fiind trJmi~ă· de
către măritul Guberniu pentru a :;fi dată publicităţii, i-am şi adus-B
la cunoştinţă în 13 mai, explicîndu-i conţinutul şi cerîndu-i supun~re,.
Dar cei patru delegaţi trimişi din Brateiu la Blaj în 15 mai aur adus
acasă cu totul alte idei. Ei afirmă că desfiinţarea relaţiilor urbariale a
fost hotărîtă de Adunarea românească. În consecintă de acum înainte
nu. sînt obligaţi a mai îndeplini· slujbe urbariale; totuşi, vor mai· presta
robota, dar numai cînd au timp şi dacă vor, fără ca lingă ei să mai
fie vreun supraveghetor. Mai au în cap alte idei asemănătoare neîn~~
meiate. Cînd am fost acolo, a:tn' încercat destul să le explic că astfel de
'idei sînt dăuntătoare, dar fără succes. Administratorul din Brateiu a ;ra:...
portat în scris, Îh 28 ale lunii curente,' stăpînilor lui, că aproape tot po.:
rumbul a rămas neprăşit şi că oamenii nu merg la robotă. Deşi ar pu:...
tea să iasă la prăşit 300 de oameni, se duc numai cîte 20. Dar 'şi aceia
sint atît de cura]oşi şi îndrăzneţi, încît, dacă supraveghetmii le ·fllC ob....:
servaţie, îi înfruntă şi vin cu ameninţări. Aici ordinea şi liniştea sint
tulbt1rate.
2 iunie urmează să aibă loc un. tîrg anuaL Va trebui să se
.~ină'seama că cei din Brateiu sînt la cuţite cu localităţile învecinate;.
Brateiu patru cincimi sînt români şi numai o cincime saşi. Dacă Ia· tîrgul
acesta românii agitaţi îi vor ataca pe saşii din localităţile vecine, cei diri
Brateiu le vor lua partea şi va curge sînge, în eventualitatea că nu se
va ordona să viriă aici armată. Întrucît nesupunerea locuitorilor din
Brateiu este clară, datorită considerentelor de mai sus, să binevoiască
onorata dregătorie să ceară din Sighişoara cu poşta rapidă cît n1ai urgent posibil, una sau două companii de infanterişti din regimentul Carl
Ferdinand, staţionat acolo. Şi aşa la Sighişoara există suficiente gărzi
cetăţeneşti pentru menţinerea ordinii. Mie să mi se trimită instrucţiuni
jn ce fel să asigur hrana armatei care va veni la Brateiu. Dacă aici la
Brateiu nu se înăbuşe urgent aceste tulburări, ne putem aştepta ca ele
să izbucnească în mai multe sate din cercul meu şi atunci reprimarea
lor va fi cu mult mai grea. Azi am făcut tm raport şi către comisariatul
cu menţinerea ordinii din cercul interior. După care rămîn cu umi!l
respect servu1 supus al onoratei dregătorii.

rn

Albeşti,

La,

28 mai 1848.

Somogyi Istvan, jude nobiliar
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Ade

administrative, nr. 848/1848.
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Al Ispany "rv1Iske Imreh atyănkfianak.
Die 28a May 1848.
·A tekintetes all ispany urnak azon hivatalos meg tanalasarat, miszetint 'arr61 kivanya magat bizonyosra tudatni, hogy :rvrihalyfalvan iev6
katonasag tartasaval jar6 terut a f~l lazadasos helysegek aranylagosan
ingyen tartoznak-e hordozni, es ha napi dijat is kovetelendenek, mihez
ţartsa ,magat, ezennel vissza iratik, hogy mind addig, a mig a fel lazadt
helysegek engedelmeskedni nem kivannak, a melyet a koz csend helyre
alittasara ki tendelt bizotmanyt61 tudhat, a katonasagot mint exequuto.,;.
rokat az ide Visza varas .mellett · zart fels.Obb rendelet (Patentalis) szerint
tartoznak elelmezni, ha pedig engedelmeskedni kivannak s arra ·magokat
kotelezik, irantok meg erkezendo felsobb rendelesig, abba az esetbe a
·kenyeret es agy penzrol nyugtatvan1t tartoznak a katonak adni, a hust
ftzetik, napi di'jt nem kapnak, mert a katonasag a koz csend fenn tanta.'s.ăra 'yagyon ki rendelve', de a~ Aerarium tartozik f}zetni. Ma holnap
Jgy , rern:enleni · fo bir6 Potsa P-erene mint gubernialis biztos meg . fog
erkezni es 6 a kirendelt bizottmannyal egyet ~ertve mindenrol rendelkezni ifog.
Confratelui ·nostru vicecomite Miske Imre.
28 .mai. ~8~8 ..
' Prin adresa oficială onoratul domn vieecomite 1 şi-a .exprimat do-.
rinţa de a fi. informat dacă localităţile răzvrătite :tfebuie să. suport~ 'p:ro.:.
porţi'onal sarcina întreţinerii armatei aflate la Boart(;l şi daCă pentJ,_",U
ea se pretinde şi diurnă. Prin prezenta răspundem că pînă cînd loeali~
tăţile răzvrătite nu se vor supune ,_ ceea ce se poate afla de .la Cf)misia
triq1isă 1n ~ederea restabilirii· liniştii· publice ~. armata ca forţă de execl:lţÎe va fi întreţinută ·potrivit ordinelor superioare anexate aici. ln cazul că se vor supune şi se vor obliga la asta, pînă la sosirea unvi or:
din superior vor primi chitanţe de la soldaţi pentru costul pîinij, şi al
cazării. Carnea va fi achita:tă. Armata nu primeşte diurnă, deoarţce eeţ
este. chemată să menţină liniştea publică, iar ~rariul trebuie să. plă. teasdă. Sper că azi-mîine va sosi prim-judele Potsa Ferenc în: cali...:.
ta: te de comisar gubernial şi împreună cu comisia· detaşată se va·· îng~iji de toate.
•

'

;
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Concept. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Acte
administrative, nr. 833/1848.
Miske Imre cere din Buia, în aceea~.i zi (28.\1.1843), dispoziţii de la dre:.
referitoare la măsurile ce trebuiau luate în vederea acoperirii cheltuielilor necesare întreţinerii armatei deta~ate.
I
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Sfîntu Gheorghe, 28 mai 1848 .
Nagymelt6sagu Graf, Kiralyi Kormanyz6 'Or!
Kegyelmes Uram!
A szemely es vagyon batorsag veszelyeztetesenek rfoly6 holdnap
19ik napjar6l 190. szam alatt kolt felterjesztesemhez 1 csatolt mellekle""
tekbe erintett esetein kiviil, azon ido 6ta ujjabb jelensegei mutatkoztak.
mert ugyanis:
a. Cserei Siginondnak az osdolai hataron levo erdojet, azon k.o.:..
zonseg. nemely fel oosziilt tagjai vagni kezdettek, s, a merenynek telye~
vegre hajtase:lt a menyko altal lesujtott ket egyen el halasa gătla meg;
csak ugyan a vandali pusztitâsnak mar akkor lathat6k valanak nyomai.
b. Feldobolyba tabla bir6 es sepsi helyettes kiraly bir6, Nagy And,..
rasnak udvari telket nemes. Bartha Andrasne es szekely huszar ki szol-:gălt ornok, Fejer J6sef neje meg rohanassaJ elfoglaltatni celozvan, a~
ellathatlan szerencsetlen eredmenyeket e!Oidezheto j6szag foglalasi mo.:..
dor meggâtoltatasa irant a szekel~ huszar ezredes urral egyet ertoleg
lepeseket tettern.
c. Zahini . szekely huszar katona Szab6 Karoly alta!, a melltes ne.,.
m~sseg ellen buj"togatott .. a szolgălat meg tagadăsara, es a tfold~s urak.
elleni fel tăn:uîdasta ingerelt urberesek lecsendesitese irant emlitett ez.:._
redes urral·• rendelkeztem.
d. Osdolan birtokos G. Nemes Abraha·mnak az oda valo erdok:re
legeltetes vegett felhajtatott menesset azon koronseg tagjai hatărokb6l~
kikergettetven. a meg vert es rn~g rongâU udvari gondviselo es bîr6
k!entelenek valanak a menest Hidvegire le hajtatni.
..
.
e .. Az uzoni ko.zOnseg nemely katona tagjai az oda val6 nemesseg""
nek praedialis helyeit le legeltetni-· szândekozvan, a hozzăm korăn be jelentetett c~l~at -meggă,tlasa v~ett int~;zkettem ..
· t Pull6 biztos Szentiv~_nyi J6sef hivatalos e1jarasai alkalmâval Angyaloson es Besenyon tobb szekely katonăk alta! meltatlansâggal illetetett.
g; Mai nap 'Angyaloson · reggeli isteni tisiteletre ment nemes Forr6
Adamot szekely. gyalog; katona angyalosi ifjabb Imre J 6sef ·tneggyilko16
sza.ndekkal . meg tamadvan, a hasznalni celzott nagy kessel egy hirtelen
ele rantott zseb pisztoly veszely nelkiil tortent ki lovese miatt nem ha,sith~tta fel a megtâmadpttat es ennek fiat.
A naponkent aggaszt6bba valt koriilmenyek, a szemelynek es. vagyonnak megtămadasa a kulveszelynel fenyegetobb allast veven, ezen
gyorsoh terjedo rosszaknak gyokeres ki irtâsa vegett kiadand6 rende:...
letet nagy melt6săgodnak, alăzattal annyival inkabb kerem; mivel az
ekkorig celzotţ . .es .be jelentett rendbontăsokot sikeriilt ugyan kozbe jottemmel megakadălyoztatni, de a be nem jelentendoknek s egy hatalyos
es minden roszt6l el rettento rendelet nelkulozese esetebe ·meg nem gatolpat6 kitoreseknek hivatalos fellepesemmeli el nem enyesztethetese
miatt hivatalomr6l le kelletven mondanom, azt melt6ztasson nagy melt6săgod rosz neven nem venni. Mejj tis'ztelettel maradok nagymelt6sagodnak alazatos szolgaja
Sepsiszentgyorgy, ·Majus 28an 1848
Horva th ·Al bert, fokiraly biro
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Preailustre domnule conte guvernator! Mărite domn!
In afară de cazurile amintite în anex~le alăturate raportului meu
din 19 mai înaintat cu nr. 1901, cu privire la primejdia în care se afla
siguranţa persoanei şi a. averii, , s-au ivţt de att1nci noi manifestări ale
acesteia şi anume:
·
a. unii membrii întărîtaţi ai comunităţii. din Ojdula al}. început să
taie pădurea lui Cserei Zsigmond, aflată în hotarul acestei .localităţi;
dacă nelegiuirea nu ar fi fost oprită d~ mo.artea a doi indivizi loviţi de
trăznet atunci urmele sălbaticei pustiiri ar fi evidente. ·
·
b. soţia nemeşului Bartha Andras Şi aceea a fostului plutonier de
husari secui Fejer J6zsef au avut de ·gînd· să atace ~i să ocupe moşia
domnească a lui Nagy Andn1s, vicejudele regesc din Sepsi şi asesor
Ia Dobolii de Sus; în vederea împiedicării unor astfel de .ocupări de
bunuri, care pot provoca evenimente nenorocite neprevăzute, am luat
măsuri în înţelegerea c;u domn:ul colonel de husari secui;
.
c. împreună cu dmnnul colonel, amintit mai sus, am luat măsuri
şi pentru potolirea iobagilor· .-instigaţi contra nobilimii din . acest sat d~
către husarul secui Szabo Karoly din Zălan care i-a .înqerrinat la refu~
zar~a slujbelor urbariale şi lar~scoală împotriva proprieţarilor; . .
· . .
d. la Ojdula membrii comunităţii au alungat de pe hotarul Jor
herghelia contelui N emes. Abraham, trimisă în pădurea de acolo lai. păs..:.
-cut; admjnistratorul moşiei a fost bătut zdravăn, iar apoi obligat să fi1Îne·
herghelia la Hăghig, împreuni\ cu. judele. [.domeriial];
·
. e. cîţiva membri militari ai comunităţii din Ozun au avut de. gînd
[să-şi trimită animalele] la păşunat pe locurile "predi~le" ale nobilinii&
de acolo;·.· această intenţie' mi-a fQst aduşă la cunoştinţ'\ .din timp Şi ar4
luat .măsuri pentru prevenirea ei; .
. · ·. .
..
· .. . .. ~· .. ·
,,'{. j':l4~le nobiliar Szentivănyi .J6.zsef' a fost înjurat de_.· mai· mulţi
soldaţi' s:eeui cu ·ocazia deplasării . lui oficiale la Anghe~uş şi . Pădureni;
g~ as,tăzi, la Angheluş, soldatul infanterist secuf. din· .ilocallitate,
tînărul Imre J6zsef, l-a atacat cu intenţia de a-1 .omorî pe nobilul F()rr:Q
'Actă,m care mergea Ja. slujba. bţserlceas.că;, deoarece nobiluL a ~os .la·
iuţeală un .pistol de buzunar, trăgînd cu el fără să-i pricinuiască . pie;i
uri rău, soldatul nu 1-a mai putut spjnteca pe cel .ajtacat şi per lfi~;
acestuia, cu un cuţit mare, pe care vroia să-1 folosească;· . · .
· .• ·.'
împrejurările devenite zilnic mai îngrijorătoare, atacarea .p~r:s<?a-:
ne lor şi averilor luînd forme t'()t mai ameninţătoare, .cer cu·, umili11ţă
înălţimii voas·tre dispoziţii pentru curmarea cît mai grabnică, diel la,
rădăcină, a răului care se extinde repede. Aceasta
atît mai mult, cu
cît pînă acum am reuşit să împiedic intenţiile de destrămare a· ordinii,
ele fiindu-mi aduse la cunoştinţă. Dar în eazul unor acţiuni ce nu-mi
:vor .fi aduse· la cunoştinţă anticipat şi în lipsa unui ordin sever care
să curme toate relele, cu prezenţa mea oficialft nu le voi putea opri s~
se manifeste si voi fi nevoit să-mi dau demisia. Măria voa~tră să·
binevoiască de~i să nu mi-o ia în nume de rău. Cu adînc respect, rămîn
servul umil al înălţimii voaStre.·
Sfintu Gheorghe, 28 mai 1848.
Horvath .Albert, jude :regesc suprem

cu
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Braşov, 2Ş

.mai 1848

Euer Excelleriz Hochgebohrner Herr Graf und Koniglicher Landes
Gouverneur!
Ghădigst Hochgebiethendester Herr!
Heute Naclimţttag, wăhrend ich in. Gesellschaft des gewesenen und
-hier privatisierenden und possessionierten Bucarester Hof Buchhăndlers
Friedrich Wallbaum promenierte, geşeUte sich ein Herrn Wallbaum aus
~~.1carest als Doctor Thiedicinae bekannter Reisender, der sich letztlich
in der Moldau aufgehalten, zu uns und erzăhlte auf Herrn ·wallbaums
Frage: wann er hieher gekommen 'und ob die Ruhe in der Moldau g~1nz1ich hergestellt sey?
.
"Er sey gestern hier eingelangt, um Morgen Frilh in seinen Heymaths Ort Pesth weiter zu reisen, wo er: bey den gegenwărtigen Zeltverhăltnissen seţnen J\1:ann stellen wolle: In der Moldau sey die Ruhe
keineswegs he:.ţgestellt und es werde ein Ausbn,1ch der Unzufriedenheit
bloB dadurch verhihdert, weil sich a1n Pruth, \VO bisher kein Russe
gewesen. in einem dem · Oyfoszer ;f>asse eben so nah alfS · dcţ: M(o~pau
gelegenen, und ._ Gallizţen eben s9 nahe ais : der Ti.irkey liegenden Orte
ein Russisches Armee Corps _von. 60 000 _:Mann zusammen gezogen
werde, von ·· - welchem bey · seirier Abreise bereits 4 Regimenter al-lda
,eingetroffen .ge'Yesen. Dieses ~orps diirfte eine Reserve der Russischen
.f\.rmee in Polen seyn . soll~!l, doch sey dessen wirklicher . Zweck unbe\:annt; und als s-ich ·da:s Gerucht in. der :J\1oldau verbreitet, daB die -sich
hieher . gefliichteten dasigen Boj[rren ein 'Corps von 30 000 Mann geworben, um p1it .qemselben in_ die, Moldau einzufallen, babe der Fiirst
erklărt, da13 so.b~ld. ein einziger Mann; die. Gră':Iltze der Moldau feindlich
tiberschreiten. _sollte, · die · Russen alsogleich das Land besetzen wiirden. ~'
Wenn nun gleieh der ·letzte Theil dieser Mittheilung eiri falsches
Ceriicht enthălt, indem a~lhier · von einer · Ztţsamrţlenziehung eines ge·worbenen Corps nichts 'bemerkt \Vird, somit die ga1;1ze Nachricht verdăchtiget, so ~rachte ich, nachdem Herr Wallbaurri, welcher mir den
Reîsenden auf mein diesfălliges Befragen Dr:
J ablonsky benannte,
dessen . Aussage nicht in Zweifel zog, doch mich verpflichtet, diese
Nachricht, welche; wenn sie in der · Wahrheit gegriindet seyn · sollte,
yo-n. groBer Wichtigkeif· seyn _durfte, Euer Excellenz alsogleich zur
Kenntnis zu bringen.
·
.
MH vollkomme~ster Hochachtung und tiefster Ehrerbiethung ersterbend, Euer Excellenz. unterhănigster Dierier.
1

•

J ohann von Albrichsfeld, Oberrichter
}Cronstadt, am 28. May 1848
Excelenţa voastră, onorate domnule.
ţării! Milostive domn atotporun~itor!

conte

şi

guvernator regesc al

Azi·· după amiază,· în timp ce eu mă plimbam cu fostul librar de
curte de la Bucureşti, Friedrich Wallbaum, care privatizează şi este împosesionat aici; ni s:..a alăturat un călător;- domnul Wallbaum îl cunoaşte
de la Bucureşti ca doctor în medicină, acesta aflîndu-se în ultimul timp
în Moldova. La întţ"ebarea domnului Wallbaum, cînd a venit încoace
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şi dacă iiniştea e complet restabilită în 1\tloldova, el a povestit că:

ar

fi sosit ieri aici pentru '~~a pleca mai departe mîine dimineaţă în oraşul
său natal, Pesta, unde vrea să fie util în actualele împrejurări; în Mol~
dova n-ar fi nicidecum restabilită liniştea; izbucnirea nemulţumirii ar
fi împiedicată doar de faptul ·că pe malul Prutului într-un loc, unde
pînă acum n-a fost nici un rus, situat la fel de aproape de pasul Oituz
ca şi de Moldova şi la fel de aproape de Galiţia ca şi de Turcia, se
concentrează un corp de . ·armată rusesc de 60 000 de oameni din~e
care la plecarea lui sosiseră .deja acolo 4 regimente; acest corp ar putea
fi o rezervă a armatei ruseşti din Polonia, dar scopul lui propriu-zis
nu este cunoscut; cînd s-a răspîndit zvonul că boierii moldoveni care
s-au refugiat în Transilvania au r~crutat un corp de 30 000 de oameni
pentru a intra . cu acesta în Moldova, principele ar fi declarat că de
îndată ce Mn singur om ar trece graniţa şi ar veni cu intenţii duşmă
noase ruşii ar ocupa imediat ţara.
'
Ultima parte a acestei relatări conţine un zvon greşit, de care
aici nu s-a observat nimic în legătură cu recrutarea unor unităţi militare; de aceea întreaga ştire este pusă sub semnul întrebării; totuşi;~
întrucît domnul Wallbaum care la întrebarea mea în aeeastă privinţă
mi-a spus că respectivul călător se- numeşte dr. Jab1onski şi că el nu
se îndoieşte de veridicitatea celor relatate, eu consider de datoria mea
să vă comunic de urgenţă această .ştire; .dacă se va dovedi că este adevărată, ar putea să fie de mare importanţă.
Cu aleasă stimă şi profund respect rămîn servHorul umH al e::tcel enţei voastre
J ohann Albrichsfeld, jude primat
Braşov,

28 mai 1848

01·iginal. Arh. St. Budapesta. Fond. G, ·Pr., nr. 1378/1848. Foto: 15 783
-15 784. Concept. Arh. St. Braşov. Fond. Actele revoluţiei 1848,. nr.
18~jl848.

Sighişoara,

Foto: 11 310-11 311.

28 mai 1848

Vom 28. Mai 1848
Die diesstiihligen Conflux Deputirten, Stadthann Michael Venrich und Senator J ohann Schwarz berichten: Die in vielen bekannten
Thatsachen und Zeichen eines sich manchfăltig kundgebenden Terrorismus begriindete Besorgnis, aus der die Lobliche Nations Universitaet
sowohl Allerhochsten Ortes durch eine Deputation, als auch in dem
Drange der Umstănde bei dem inzwischen a.h. ernannten k. Landtags
Commissair durch eine Vorstellung Schritte gethan babe, um fur die
erforderlicbe Freibeit der Berathungen sowobl als aucb fur die personliche Sicherheit der săchsiscben Abgeordneten an dem auf' den 29 ten
Mai 1. J. ausgescbriebenen Landtage die entsprecbenden MaBregeln nach
Moglicbkeit zu erwirken, babe dieselbe auch bewogen, liber die befi.irchtete Unterdriickung der Redefreibeit und Lebensgefahr der Abgeordneten der in den offentlichen ungariscben Zeitscbriften fortwăhrend sn
scheulos angegriffenen
să'cbsiscben Kreise und die Scbritte, welche
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behufs der Beseitigung dieser Gefahr seitens der Nations Universitaet
gethan worden, sowohl dem k. Herrn Landes Gouverneur, als auch dem
Heqn. · Stănde Praesidenten in der Absicht die Anzeige zu machen,
damit einerseits auch diese hohen Autorithăten die rnoglichen Vorkehrungen zur Erzielung der gesetzlichen · Freiheit der Berathungen Wld
personlichen Sicherheit der săchsischen Deputirten zu · treffen veranlaBt
·werden mochten und andererseits das etwaige Ausbleihen der Ab,g.eord'neten săchsischer ·Kreise ~u:igeklărt we:rde.
. .:Oern Besc:q.lusse_ der Să'chsischen Nations Universitaet gemăB
iiberseriden dieselben das Concept der diesfălligen Anzeig~. zur KenntnisnCJ.hme d.es hiesigen Publicurns in Abschrift mit dem Bemerken, daB
auch hiemit die Lobliche Nations. Universitaet der freien EntschlieBung der Kreise hinsichtlich der Beschickung des Landtages nicht
maBgebend habe vorgreifen, sondei:n blos die gute Sache tfordern wollen. Der 1nit der Post erhaltenen Weisung wiirden sie genau und 'gewissenhaft nachkommen. Das an die Lobliche Nations Universitaet gerichtete Schreiben Nr. 1 425 1. J. hătten sie den1 Herrn Comes U.berreicht und es wurde in Folge. ihrer Verweţ1dung am 26. Mai -. J. nachmi-ttags zur Verhandlung desselben eine Universităts Sitzung abgehalten
werden, iridell1 auf · Vormittag, der an der juridischen Fakultăt eben
stattfindenden Priifungen wegen, keine Sitzung angesagrt gewesen.
Uibrţgens fiigen .dieselben die Naehricht bei, daB die Kronstădter Landtags Abgeordneten Advocat Elias Roth und· Praes. Secretair Ludwig
Brennerberg gestern abend in Hermannstadt eingetroffen und mit der
aus der năchsten Nummer des Wochenblattes zu ersehenden Instruction
~~m Lan.dtage nach Klausenburg abgegangen waren, Hermannstadt aber
nooh keine Landtags Abgeordneten gewăhlt habe. In. einer ·am · 24 ten
lVIai d. J'. abgehaltenen Stuhls Versammlung habe sich die Absicht in
Her~.a~nstadt geltend erhalten, daB'. solange ·:auf mehrseitiges Einschrei~
ten gegeh deri 'dr6henden Terroris1nus, wekher unter den vorwaltenden Umstănden ebenso die Redefreiheit, als die personUche Sicherheit
der nicht fur unbedingte Union und deren sofortige Einfuhrung
stimmenden Landtags Mitglieder im hochsten MaBe gefăhrden konne,
nicht Schutz gewahren und diesen ·garantierende MaBregeln verheiBen
und getroffen wiirden, es nicht rathsam wăre, den Landtag zu beschicken, rnithin auch keine Deputirten gewahlt werden konnten. Mediasch,
Bjstritz, ,Muhlbach, GroBschenk, Reps, ReuBrnarkt,
Leschkirch und
ţ)roos hătt€n die Landtags. Abgeordneten · gewahlt, es wăre also kaum
.zu bezweifeln, daB sie dieselben auch abf.ettigen wiirden. Auch in
Hermannstadt machten sich viele Stimmen fur die Beschickung des
;Landtages auf die bevorştehende Gefahr hin geltend, und es durfte denn
11un auch allda, zur Wahl k01mnen. Bedauerlich im Eindruck und Folgen
\verde es aber seyn, wenn die săchsischen Landtags Abgeordneten in
lBezug auf die Unionsfrage, wahrscheinlich den einzigen Verhandlungsgegenstand des Landtags, mit wesentlich verschiedenen Instructionen
,im Landtag auftrăten und in dieser Lebensfrage die so nothig gewesene
Ein1gkeit und Eintracht der săchsischen Kreise fehle, vvodurch natiirlich die. heiligsten Interessen. der Nation um so unrettbarer dahin seyn
wi..irden: Kronstadt habe seine consequent fur bedingte Union lautenden
lnstructionen im Praesidial Wege zur Kenntnis der Lăblichen Univer,...

sitaet gelangen: machen. \Verde das :hiesige Publicum die seinen Abge7r
ordneten ertheilten nicht einberichten1 ?.
Zur Nachricht und es wird dieser Bericht der Stadt und Stuhls
Communitaet zur Einsicht zugestellt.
Friedrich Roth2
Din 28 mai 1848
Deputaţii acestui scaun la sesiunea Universităţii săseşti, prim ~u-~
dele orăşenesc Michael Venrich şi senatd'î:'ul J ohann Schwarz relatează:
te:1ma întemeiată pe multe fapte şi semne ale unui terorism care se
manifestă în multe feluri
a determinat onorata Universitate natională
să facă demersuri atît la împărat printr-o delegaţie cu o petiţie,' cît şi
la comisarul regese al dietei, numit între timp de monarh; în cerere
se solicită să fie luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea libertăţii necesare consfătuirilor cît şi a securităţii personale a deputaţilor
saşi la dieta programată pentru data de 29 mai a.c.
Aceeaşi îngrijorare a determinat-o pe Universitatea săsească să-J
informeze atît pe domnul guvernator al ţării, cît şi pe domnul peşedinte
al stărilor în ceea ce priveşte probabila reprimare a libertăţii de exprimare şi pr:imejduirea vieţii deputaţilor din scaunele şi districtele să
seşti. Aceasta cu atît mai mult cu cît sînt necontenit atacaţi direct în:
presa oficială maghiară. Respectivii au mai fost informaţi şi în legătură
cu paşii făcuţi de Universitate pentru înlăturarea primejdiei. Aceasta,
pentru ca pe de o parte să fie determinate înaltele autorităţi·. să ia mă-
surile necesare pentru garantarea libertă.ţii legale a consfătuirilor şi a
securităţii personale .a deputaţilor saşi, iar pe de altă parte să li se ex-plice eventuala lor absenţă.
Conform hotărîrii Universităţii naţionale săseşti cei doi deputaţi
anexează copia conceptului respectivei înştiinţări pentru informarea publicului de aici; prin ,aceasta onorata Universitate, nt~tţională n--a. vrut să
hotărască anticipat şi să prejudicieze libera hotărîre a scaunelor şi districtelor în ceea ce priveşte trimiterea de deputaţi la dietă, ci a intenţionat doar să se sprijine cauza justă. Cei doi deputaţi' :mai inio:tmează
că respectă întocmai indicaţiile primite cu poşta. În ceea c:e . Priveşte
adresa nr. 1 425 a.c. către onorata Universitate naţională;· ea a fost ·pre-'
dată domnului comite al naţiunii; îrn urma intervenţiei 'lot,. în 26 mai
a.c., după amiază se va ţine o şedinţă a Universităţii pentru a O' dezbate;
în dimineaţa acelei zile nu se fixase anterior nici o şedinţă âin caţtza.
examenelor care tocmai au loc la fa-cultatea juridică. În continuare cei
doi deputaţi mai informează că reprezentanţii din Braşov la 'dietă, avo~~
catul 'Elias Roth şi secretarul prez. Ludwig Brennerb~rg, au'· sosit !ierţ
seară la Sibiu; ei au plecat spre Cluj avînd instrucţiunile ~are pot' fi
citite în următorul număr al revistei ,,Siebenbiirger Wochenblatt"; între
timp Sibiul n-a ales încă deputaţi pentru· dietă. Intr-o şedinţă scăunală
din 24 m~i a.c. ţinută la Sibiu s-a menţinut opinia C'ă .nu ar fi co~su~t.
să fie trimişi deputaţi la dietă atîţa timp Cît nu se· vor p~:rmite şţ nţt' se
vor lua măsuri care să garanteze protecţia împotriva lerorisrnulll;i ~e.:
ninţător; în împrejurările actuale el ar putea periclitaJn:·cel mai înalt
grad atît lil:?ertatea de cuvînt cît şi securitatea personală ·a a'celor membri ai dietei care n-ar vota pentru: ;uniunea· necondiţionată·:şi ,realizarea
ei imediată·. Prin urmare lJ.U vor putea fi aleşi nici deputaţi. (Scaunele}

107

Mediaş, Bistriţa, Sebeş, CÎncu, Rupea, Mîercurea Sibiului, Nocrich şi
Orăştie şi-ar fi ales deputaţii pentru dietă şi foarte probabil că-i vor
trimite la Cluj. Şi la Sibiu s-ar ridica multe voci în favoavea trimiterii de deputaţi la dietă. Avînd în vedere primejdia viitoare probabil se
va efectua şi aici alegerea de deputaţi. Ar face o impresie proastă şi ar
avea urmări regretabile, dacă deputaţii saşi şi-ar face apariţia la dietă
cu instrucţiuni foarte diferite în ceea ce priveşte problema uniunii, care
va fi probabil singurul punct de dezbatere; de asemenea dacă va lipsi
unitatea şi consensul scaunelor şi districtelor săseşti atît de necesare
în această proble1nă vitală. Evident că datorită acestui fapt interesele
sfinte ale naţiunii vor fi pierdute ireversibil. Braşovul a comunicat onoratei Universităţi pe cale prezidială instrucţiunile sale în care se cere cu
consecvenţă uniunea condiţionată. Oare publicul de aici ne va comunica
şi el instrucţiunile date deputaţilor săi ?1
Acest rapprt serveşte inforn1ării şi va fi comunicat comunităţii
oraşului şi scaunului.
Friedrich Roth 2
Original. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat. Sighişoara, nr. 1458/

1848. Foto: 6 530-6 532.
1 Pentru dezbaterea temei în presă v. "Welche Union "\Vollen wir", Siebenbiirger Wochenblatt, nr. 41, 22. V. 1848. "Konnen die Sachsen zur Ungar-Union
gezwungen werden?",. Siebenbiirger Woc(wnblatt, nr. 42, 26. V. 1848; "Ein Wort'
ii.ber die Union der 3 Nationen in Siebenblirgen", Siebenbilrger Wochenblatt, nr.
43, 29. V. 1848; "Was hat Siebenburgen von einer' Union mit Ungarn zu hoffen",
Siebenbilrger Wochenblatt, nr. 41, 22. V. 1848.
.
z Pentru instrucţiunile date deputaţilor braşoveni, V. voL IV, doc. 298.
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Ungheni, 28 mai 1848
Tekintetes Szeredai Benedek Igazgat6 Alkirăly Bir6 Drnak
FOL-jelentes
Magyarsărosi ola pap Pap Janos ellen tett panaszt, a tekintetes
igazgat6 alkirăly bir6 urnak mai napr6l kelt rendelese kovetkezteben,
Nyarădtore azonnal ki-menten1 es kinyomoztam, az illetoket szembesi-

tettem, a kinyomozăsr6li munkălatot ide fogva kiildom 1, az azon munkalatba foglaltakon kiviil măsokat, m·eg szamosokat kikerdeztem, s· mint
hogy azok legkevesebbet is vallani nem tudtak, feleslegesnek lattam
azokat is ok nelklil folirni, - az egesz hir ~oszve ult asszonyok alapta[an, valotalan beszedjen indult. A nyaradtoi kovăcsat mint 6ik vall6t
kikerdeztem, ez is a dologr6l, feladăsr6l semmit sem vall, mind a meliett is megrendeltem, hogy olanak semmi rtevvel nevezendo fegyvert ne
csinaljon es măsnak is csak ugy, hogy a falu jegyzojenek jelentse, klinek kotelessegeve tetteln, hogy neken jelentse - vegre a falusi elol'fiărosăgot es lakosokat fol szoliiitottam es meg parancsoltam, hogy csendessegbe legyenek, foldos uraiknak, felsdbb es als6bb tisztyeikhez tisztelettel, engedelmesseggel viseltessenek - a mi ,a dolog valosagat illeti~
Nyaradton legkisebb gyanus mozgalom vagy bujtogatas jelenleg nincsen,
a nep csendessegben vagyon.
Nyţiradton, Piinkosd ho 28an 1848.
Szentivani J ănos, alkiralybiro
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Onoratului dom:u Szeredai Benedek vicejude regesc diriguitor,

1nştiinţare
C9)nform dispoziţiei date azi de onoratul domn vicejude regesc diriguitor în proolema denunţului făcut împotriva preotului român Ioan
Pop din Şaroş pe Tîrnavă, m-am deplasat îndată la Ungheni, i-am cer~;
cetat pe respectivii şi i-am confruntat, iar lucrările investigaţiei le trimit aici alăturat!. În afară de cei cuprinşi în [raportul] scris, am ascultat mulţi alţii. Dar fiindcă aceştia n-au fost în stare să depună cîtu~i
de puţin mărturie, am socotit de prisos a-i mai înregistra fără motiv.
Zvonul a pornit dintr-o vorbărie fără temei a unor femei întîlnite la
un loc. L-am interogat şi pe fierarul din Ungheni, ca al 6-alea martor;
nici acesta nu spune însă nimic desp~e cele denunţate; totuşi i-am poruncit să nu facă nici un fel ~e armă pentru români, iar celorlalţi numai ,dacă-1 anunţă pe notarul comunei. în fine, i-am chemat pe locuitori
la dregătoria satului şi le-am ordonat să se comporte în linişte, să-i respecte pe dom.nii lor de pămînt, precum şi pe diriguitorii mai mari şi
mai mici si să li se supună. Adevărul celor de mai sus rezultă din. faptul că la Ungheni nu există în prezent nici cea mai mică agitaţie sau
mişcare suspectă. Poporul se comportă liniştit.
Dat la Ungheni, 28 mai 1848.
Szentivani J anos, vicejude regesa·
Orir;inal. Arh. St. Tîr~u Mureş. Fodn Arh. scaun.
judelui regesc, nr. 618/1848.
1

Mureş.

Actele prim-

V. doc. 65.
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Ungheni, 28 mai 1848
1848ban Piinkost h6 28an Nemes Maras Szekbe Nyaradton
veghez vitt hivatalas

Kinyomozas
Amikor is nyaradtoi hellysegi jegyzo, Szant6 Janos ur fclszollittatvan, roaga nyilatkozatat irasba ekeppen tette le:
lor. A tennapi napon kiinn leven kapasaimnal, ottan voit armalista Veres Mihaly is, s a t~obbek kozt azt fedeze fel, hogy a magyarsarosi ola pap a mult penteken itten jarvan Nyaradton testverenel, Pap.
Tamasnai, ottan tobb emberek jelenletiben azt fedezte volna fel, s arra
kivanta volna a nepet birni, hogy a jarasbeli tekintetes dull6 urat a
falub61 uzzek ki, mivel. a neme·ssegnek minden tette csak gonoszsag, a
fegyvert is csak azert kivanja a nemesseg felvenni, horJy az olahokot
pusztittsak el, - 6k is, ti. az olahok csinaljanak magoknak lanc"at m.inthogy ezt nekem csak Veres 1\f."ihaly monda, sziiksege;c:n~k lc'i.ttam a
dolognak bovebben vegi:re jarni, csakhamar jelentette mEJg2.t a Veres Mihaly leanya is, Veres J\lfaria, 6 is ha~on16 m6don advan ele ezen dolgat,
azt :is hozza advan, hogy a falnsi el2Hjar6kb61, is lettek vo 1na jelen, mar tennap delutan a sa:~osi pap itt lete nem bizonytalan<;;ag volt, mert
a nep kezdette beszelni - minthogy az ily lazzit6 beszed e·ppen a pap-

tol, ki egyszersmind vice esperest is Kiikiillo megyeben, a nepbe behatast es rosz l<>ovetkezeseket idezhett ele, kotelessegemnek tartam a. keri.ileti tekintetes alkiraly bir6 urnak feljelenteni. Nyaradto, piinkest h6
.28an 1848. Szant6 Janos mk.
2ik. El6 ăllittatik nyarădtoi Veres MihaJy, 56 eves, armalista, ki
is kikerdeztetven, igy vall:
.
A kozelebb mult beten csi.itortokon nemes Kiikiillo megyei magyarS>arosi olah pap, Pap Janos .ide Ny:ăradbore .joven, a mikor a jarasbeli
tekintetes dull6 commissarius ur rendelese jart az ~rant, hogy a bizotmany a vegre ki fog szallani, hogy akik. a kiraly es haza vedelrriere
onkent fegyvert kivannak fogni, azoknak neveiket fel irjak - ezt a.z
-Irt pap meg halvan, az irt pap testverihez ment, feles olahoknak azt
mondotta, a dull6 comissariust, ha ide j·o, hajigaljatok ki kovel, ne hidjetek a nemeseknek, mert a szekelyekkel csak azert akarnak fegyvert
Ifogatni, hogy az olahokat el pusztitsak. Ne feljetek, ·mert a muszkak is
el jdnek - , ezeket en magam ugyan nem hallottam~ hanem nekern a
felesegem beszellette, a ki fiileivel hallotta a pap szajab6l.
3ik. Veres Maria 18 eves, haj/a/don leany, armalista, ki is igy
vall. Pap Tomane azt beszellette -edes anyămnak, hogy a magyarsarosi
'ola pap mondotta volna, hogy csak a nemesek akarnak a szekelyekkel
Lfegyvert fogatni, hogy az olahokot el pusztittsak, de az olahok ne hidnenek a nemeseknek, mert azoknak ujj kiraiyok van, s a mellett tar:tanak - csak a nyaradtoiek bolond.ok: hogy nem csinaltatnak magoknak lancsat s egyeb fegyvereket, mert mas falukba mindeni.it csinaltak,
s a nyaradtoiek is kaszajokot s egyeb eszkozeiket fenjek ki, ajjanak
keszen.
·
4ik. Veres Mihalyne Szatsvai Anna, 51 eves, armalista igy vall.
En a sarosi ola pappal nem beszeltem, nem is lattam - hanem Pap Tonlane mondotta nekem, hogy a magyarsarosi ola pap beszellette v·olna,
hogy az uraknak ne hidjenek az olahok, 1mert az urak ujj kirălyt tettek
s az olahokat el akarjak pusztittani s azert nem akarnak nekiek fegyvert adni.
Veres Mihaly felesegevel szembesi ttetven az arant, .hogy az irt aszszony ferjenek azt mondotta volna, hogy 6 Pap szajab61 hallotta volna
azon szavakot; mellyet Veres Mihăly vallott, de Veres Mihalyne :ferjenek szemebe mondotta, hogy o a magyarsarosi papot nem latta s azon
szavakot kovetkezoleg tolle nem is halhatta, hanem neki Pap Tomane
beszellette.
5ik. Pap Tomane Szots Maria, 30 eves igy vall. A ferjem testver
a magyasarosi olah pappal, ki is a kozelebb mult szerdan estve hozzank
dătt es csiitortokon, .j.Q reggel elment j6 lelkem esmerete szerent vallhatom, hogy nallunk az irt olah pap semmit egyebet nem beszellet,
csak azt, tudja az Isten, mi les.z a dolgunkbol s hogy lesz dolgunk -"imatkozzunk az Istennek, hogy az ,Isten adjon hazankba bekesseget.
Ezen vall6 Veres Mihalyneval szembesittetett. Veres Mihalyne az
altala vallottakat szemibe mondja - Pap Tomane pedig mindeneket
tagad.
6ik. Kolosvari Istvan, 34 eves, kovacs mester, ki is meg kerdeztetett az arant, hogy kinek keszitett lancsat, vagy ki szollitotta volha
ifei lancsa vagy egyeb fegyver csinallasra. Ki is lelki esmeretesen azt
valla, hogy senkinek semmi nevvel nevezendO fegyvert nem csinal t, es
arr6l mas ve le nem is beszellet, csak egy Csepan J an os nevU. ~magyar
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ember, csizmadia - s az is csak azt kerdezte, · ha tudok e lancsat ke..;.
szi teni, es mennyiert.
7ik Koszta Demeter, 48 eves, igy vall, - a kozelebb mult szeredan estve a Pap Toma hazanal jelen voltam, amikor a magyarsarosi
{)lah pap ottan voit, s azon •pap az en ott letembe semmit egyebet nem
beszellett csak azt, hogy a balasfalvi gyules csendesen folyt le, s immadkozzunk az Istennek es kiralynak, hogy az hazankba legyen bekesseg.
8ik. Nyaradi Janos a Davide, 58 eves, ~melt6sagos Horvat Ferencne
asszony sellere, igy vall. Szeredan estve Pap Toman<H magam is jelen
voltam az hol a magyarsarosi olah pap semmit egyebet nem beszelt csak
azt: hogy a balasfalvi gyules csendesen ment vegbe - a do log ofelsege
eleibe ment s talam az Isten miinket is megszabadit - de ~megeshetik,
hogy ver ontas lesz, hanem ilnmadkozzunk az Istennek, hogy adjoh a
hazankba csendes bekesseget.
Hogy ezen kinyomozas es szembesittes . mindenekben a meg irt
m6don mi altalunk vitetett vegben, arr6l igaz hittel bizonyittunk tulajdon nevunk alaîrasa es szokott pecsetiink erossege alatt.
Nyaradton majus 28an 1848ba.
Szentivani J anos, alkiralybir6

J\!Iarkodi Siklodi Marton
lVIaros szeki hiHos iilnok

Investigaţie

oficială efectuată

la Ungheni, scaunul Mureş, în ziua de 28 mai 1848.
Fiind convocat notarul comunal din Ungheni, domnul SZ!8Jnt6 Janos, a depus următoarea declaraţie scrisă:
1. În ziua de ieri am ieşit la cîmp la cei ce îmi prăşesc [porumbul];
acolo era şi armalistul Veres. Mihaly. Între altele mi-a spus că "vinerea
trecută a umblat pe aici preotul român din Şaroş, la fratele său Toma
!Pop. Acesta ar fi spus în prezenţa mai multor oameni şi ar fi încercat să
îndemne poporul să-1· alunge din comună pe domnul jude regesc, deoarece toate faptele nobilimii sînt răuvoitoare. Chiar şi înarmarea ei
este dorită pentru a-i nimici pe români. De aceea şi ei, adică !românii,
să-şi facă lănci. întrucît acestea le-am aflat numai de la Veres Mihaly,
am socotit necesar a desluşi mai pe larg chestiunea. De îndată s-a anunţat şi fiica lui Veres Mihaly cu numele Maria. Ea a expus lucrul în ace-laşi chip, adăugînd că au fost de faţă şi unii de la dregătoria comunală.
De ieri după masă s-a aflat despre prezenţa preotului din Şaroş din
spusele poporului. Deoarece asemenea vorbe de instigaţie din partea
unui preot - care e şi viceprotopop în comitatul Tîmavei - pot să influenţeze poporul şi să producă urmări rele, m-am considerat dator a
le denunta onoratului domn vicejude regesc. - Ungheni, 28 mai 1848
.ss. Szant6 J~anos".
2. Se înfăţişează Veres Mihaly din Ungheni, armali:~Jt, de 56 anit
care :fiind interogat vorbeşte astfel:
săptămîna trecută, joi, a venit la T)nghcmi preotul ron1ân Ioan Pop
din Şaroş pe Tîrnavă, comitatul Tîrnavei, chiar cînd domnul comisar şi
~ude nobiliar a dat dispoziţii unei comisii să-i înscrie nominal pe aceia
care ar dori să se înroleze voluntar. pentru apărarea regelui şi a patriei;
auzind acestea numitul preot~ venit la fratele său, a spus românilor
aflaţi acolo în număr mare; daţi cu pietre in. comisar, cjacă va veni aici;
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nu vă încredeţi în nobili, deoarece ei vor să-i înarmeze pe secui numai
pentru a-i nimici pe români; nu vă temeţi, fiindcă vor veni şi muscalii;
a1eestea nu le-ain auzit eu însumi, ci soţia 1ni le-a povestit; ea le-ar
!fi aflat din gura preotului.
3. Veres Maria, fată nemăritată, armalistă, de 18 ani, face urmă~
toarea mărturisire:
soţia lui Toma Pop i-a povestit mamei sale că preotul din Şaro~
ar fi spus că numai nemeşii vor să-i înarmeze pe secui pentru a-i nimici pe români; rmnânii să nu-i creadă însă pe nemeşi, deoarece ei au
acum un crai nou, de care sînt ataşaţi; cei din Ungheni sînt nebuni,.
daoă nu-şi făuresc lănci şi alte arme, pentru că pretutindeni pe alte
sate şi le-au procurat; să-şi ascută şi ei coasele şi celelalte arme şi să:
stea pregătiţi.
4. Soţia lui Veres Mihaly, Szacsvai Anna, de 51 ani, armaaistă,,
declară următoarele:

eu n-am vorbit cu preotul român din Şaroş; nici nu l-am văzut;
lui Toma Pop mi-a mărtUrisit, însă, că preotul român din Şaroş.
pe Tîrnave i-ar fi îndemnat pe români să nu creadă domnilor; ei şi-au
pus un rege nou şi vor să-i nimicească pe români; de aceea nu vor să le
dea şi lor arme.
Veres Mihaly a fost confruntat cu soţia sa pentru a se afla dacă
aceasta i-ar fi spus bărbatullui ei că a auzit din gura preotulUi cuvintele mărturisite; soţia i-a spus în faţă lui Veres Mihraily că nu l-a
văzut pe preotul român din Şaroş pe Tîrnave; prin urmare, n-a auzit
nici de vorbele acelea, pe care i le-ar fi povestit soţia lui Toma Pop.
5. Soţia lui Toma Pop, Maria Suciu, de 30 ani, relatează astfel:
soţul meu e frate cu preotul din Şaroş; acesta a venit la noi miercurea trecută, seara, şi joi dimineaţa şi a plecat; mărturisesc pe buna mea
conştiinţă că numitul preot n-a spus nimic altceva, decît că Dumnezeu
ştie ce se va alege din treaba noastră şi cum se va lămuri; să ne rugăm
lui Dumnezeu să ne dea pace în patria noastră.
_
Fiind confruntată cu soţia lui Veres Mihaly, aceasta îi spune in
faţă cele mărturisite de dînsa, dar soţia lui Toma Pop neagă totul.
6. Kolozsvari Istvan, de 34 ani, meşter fierar; a fost interogat cui
i-a făcut lănci sau_ cine l-a rugat să-i confecţioneze lănei ori alte arme;
a mărturisit, pe conştiinţa sufletului, că n-a făcut nimănui nici un fel
de arme; despre aşa ceva nici nu a vorbit cu nimeni, în afară de un
cizmar ungur, cu numele Csepan Janos, care a întrebat dacă ştie să.
confecţioneze lănci şi pe ce preţ.
7. Dumitru Costa, de 48 ani, spune următoarele: miercurea tre-cută, seara, am fost în casa lui Toma Pop, cînd a sosit acolo preotul român din Şaroş; în prezenţa mea acesta n-a afirmat nimic altceva decit
că Adunarea de la Blaj s-a ţinut în linişte; [ne-a îndemnarb de asemenea] să ne rugăm lui Dumnezeu şi regelui ca să fie pace în ţară.
8. Ioan Niaradi al lui David, de 58 ani. jeler al doamnei lui Horvath Ferenc, se destăinuie astfel: miercuri seara am fost şi eu prezent
la Toma Pop; preotul român din Şaroş n-a vorbit altceva decît că: Adunarea de la Blaj s-a desfăşurat în linişte; petiţia noastră a plecat la
maiestatea sa. şi astfel poate că Dumnezeu ne eliberează şi pe noi; dar
s-ar putea întîmpla să se facă vărsare de sînge; noi să ne rugăm însă
lui Dumnezeu să dea pace în ţară.
soţia
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Că această investigaţie şi confruntare s-au îndeplinit de noi în
chipul arătat mai sus, punem mărturie dreaptă, întărind-o cu iscălitura
mîinii proprii şi cu obişnuitul nostru sigiliu. ·

Ungheni, 28 mai 1848.
Szentivăni J ănos, vicejude regesc.
J\1ărkodi Sikl6di Mărton, asesor jurat în scaunul
Original. Arh. St. Tîrgu Mureş. Fond. Arh. scaun.
delui regesc suprem, nr. 618/1848.

Mureş.

Mureş.

Actele ju-
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Cluj, 28 mai 1848
Onorat comitet naţional!
N-am nici un cuvînt a cere ca on[oratulJ c01nitet să-mi primească
a'Ce&t raport, pe care-I fac pe 36 ceasuri, ca oficial, căci aceasta ar
fi treaba preşedintelui, care jnsă nu ştiu dacă bătrîneţele îl vor lăsa
a v,ă scrie. Am însă toată îndrăzneala a vă asigura că vă scriu! adevărul, deşi numai în fuga mare, pentru că carul iute nu mă aşteaptă.
Deputaţii naţionali sosiră mai mulţi de 100. Sîmbătă seara (în
27 mai) făcurăm d-lui episcop Ioan Lemeni cortenir·e. M[ăria] sa ne
defipsă pe 9 ceasuri din 28 spre o conferinţă. Aceasta se făcu. Se escară
dispute iuţi prin unii cari absentară de la Blaj. Unii pretindeau c~
comitetul să fie venit el însuşi aici la Cluj, pentru ca tot ce s-ar esca in
flagranti să deslege fără întîrziere. Se computară. La 11 începurăm
cortenirile in corpore, conduşi de prezidintele la comisariul reg[esc],
la gubernatorul şi la preşidintele dietei. Cel dintîi ne primi cu destulă
complăcere, căci bătrînul episcop îi vorbi la inimă. Al doile·a ne .făcu
mustrări, căci deşi Adunanţa naţională s-ar fi purtat bine în loe, poporul însă ar fi dus pe acasă păreri şi informăciuni cu totul scălciate,
în urmarea cărora ascesurile s-ar suprima acuma numai prin silă tfisică ş[i] a[ltele]. Al treilea î[şi] promise a sa influinţă la s[taturi]:
află însă că ,,toţi binesimţitorii ar fi preaaplecaţi a da românilor toate
drepturile cerute de ei" şi de naţionalitate nici un cuvînt.
După amiazi ne adunarăm din nou la episcopul. Cîţiva se scăndă
liră foarte, căci nu intră în petiţiune la p[unctul] 11, tot ce era în protocol în contra saşilor. După o fierbinte dispută, după grele învinuiri
asupra comitetului şi . a secretarilor, se învoiră toţi, afară de 4 inşi, că
neapărat să se mai facă o petiţiune supletoriă îndreptată numai în
contra saşilor, carea se şi compusă şi se citi în o aduna~e ca de 30 inşi.
Acuma seara pe la 10 ore, unii umblă spre a o răsturna. Eu din parte-mi
îi lăsai să se frămînte pîllă dimineaţa, dar sînt mulţi oameni pătimaşi.
jpetiţiunea naţională fu dată în mîna preşidintelui, com[itele] Fr. Kep)enyl, astăzi la 6 ore.
Mikeş nu e scăpat şi e dat la jt·c1-:-c;1tă ca turburător! ll Episcopul luă
pest~ nas pentru· el.
·
· între n1aghiari domneşte o ferbere cumplită. Aci la Biazini se
fidună foarte mulţi, strigă, amerinţă. Pe cîteva flamure e scris îr: adeyă:
.,,uni6 vagy halal" sau "le az uni6 elleneivel" 2 • De la Unganai, p11na
~stăzi, abia veniră 30 inşi, însă turbaţi. Aceştia avură fruntea a-şi cere
scaun
si
.
. vot în Dietă. Fuseră refruntasi. Cînd aceia vor auzi de pro-

.
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testăciunea noastră,
maţi cu săbii.

socotesc

că îşi

vor perde

minţile.

Ei

îmblă

tot a:r-

Astă seară îi auzii cochetînd cu saş.ii, ca să-i aibă asupră...:n~ şi
asupra slavo-croaţilor. Nouă ne zic muscali, căci "am fi jurat supt coloare muscăleşti". B[aronul] N. Weşeleni este prea rău informat de noi
în privinţa aceasta; junimea ascultă tare de el. Seara nu prea ieşim.
Parohul din Budiu3 veţi fi ştiind că e prins. Asemenea şi un alt
paroh din Cîmpie. Pe fratele Pop Alexaridru îl pîndesc tare. Pe 'mine
to1ţi mă arată cu degetul, ţinîndu-mă de om cu totul periculos. Secă
turile lui "Erd[elyi] Hir[ad6]" îi înfuriă.
Altele vă voi scrie cu poşta, de voi ajunge. Pînă atunci să fiţi
si)guri că noi din instrucţiune nu vom eşi, deşi unii strigară că comitetul n-avea nici un drept a da instrucţiuni la 100 deputaţi aleşi
de naţiune. Eu, cum ştiţi, port şi aici roia de conţiliator, căci altmintrea desbinarea ne-ar fi gata. Instrucţiunea se citi la episcopul, publice; fuseră provocaţi la jurămînt cei cari n-au jurat, însă ei tăcu:ră.
Unii din aceia veniră cu cocarda Ungariei.
Rămîn cu tot respectul, a1 onor[atului] comitet.

Cluj, 28 mai n[oll] 1848.
Conaţional şi

confrate, G. Badţ

Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Documente 1848. Ms. sertar 412/1. Pu-:
blicat în: G. Bariţ şi contemporanii săi, voi. VII, p. 114-116.
1
:t

3

Corect: baronul Fr. Kemeny.
.,Uniune ori moarte" sau "jos cu
Tatăl lui Al. Papiu Ilarian.

duşmanii

uniunii".
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Sibiu, 29-30 mai 1848
Cătră fraţii

Fraţi

unguri, săcui şi·
unguri, săcui şi saşi!

saşi!

Relăciunile în cari stăm unul cu altul nu sînt pr.e îmbucur;ă
căci în Îraţii unguri şi săcui s-a înrădăcinat adînc acea părere
deşartă, că românii şi saşii ar fi în contra" fericirii lor. Saşii asemenea
sint convinşi tare că românii, ungurii şi să:cuii ar fi în contra l!or şi

toarie,

doar ar avea de cuget a-i despoia de drepturile ce le-au avut pîn-acum,
ba îneă şi de tezaurul (visteria) cel mai ·scump şi mai strîns legat de
firea omului fieeăruia, adecă de naţiunalitate şi de limbă. Noi păşim,
pre calea de mijloc şi ne străduim cît putem să împăcăm aceste· două
elemente şieşi cu totul contrarie. Aşa e patria sau ţara noastră în mi~
nutul de faţă, sfîşiată. Şi ce· cugetaţi, fraţi unguri, săcui şi saşi? Oar~
poate-să numi ţara noastră fericită· şi tare în nişte împregiurări oa
acestea? Nimic mai puţin! Căci o ţară sau o patrie numai atun.ci poate
fi fericită, cînd leagă o iubire dinlontru pe oricare fiu al acelei patrii
către ceilalţi fii ai E!i, care· iubire însuflîndu-i şi povăţuihdu-i pre toţi~.
ii face ca să fie cu toţii numai unu corp tare şi neînvins. Ieată, aceasta,
lipseşte din patria noastr3 cu totul, şi chiar pentru aceea, şi de s-aJ}
părea dinafară ~ fi fericită, totuşi d~nlontru e nefericită şi răsipită cu
totul, pentru că fiilor ·ei le lipseşte încă iubirea cea dinlontru, frăţească,
114

care i-ar lega pre toţi, adecă pre romani, unguri, săcui şi saşi unul
altul. Şi cine este cauza acestei nefericiri din momentul de faţă~
cînd toate ţă:rtile se smulg: din nefericirea ce a fost ;p'1n-acum şi se
apropie de o fericire adevărată? Românii a bună samă nu s~:n.ţ
cauza acestei nefericiri, pentru că dînşii n-au dat pîn-acum. nici o cauză
'de ură ungurilor, săcuilor şi saşilor, nu nicidecît, ci din contră i-au
chiemat pre toţi la frăţietate adevărată, în fapte şi în Voflb~, şi i-au
poftit precumu-i poftesc şi acum şi-i vor pofti înaintea a toată lumea,
ca să fie cu dreptate, şi drepturile ce se cuvin năţiunei române de la
Autorul Firei, să le lase năţiunei române.
Deci dacă nu sînt românii cauza urei ce~ domneşte între năţiu
nile iubitei noastre ţări, caută să fie sau fraţii unguri, sau fraţii săcui,.
sau fraţii saşi, sau cu toţii în oarecîtva.
Fraţi unguri ;3i săcui! In voi s-au înrădăcinat adînc acel s.imţăm.înt
şi năzuinţă greşită cu totul, şi cu totul şi nedreaptă. ca să puneţi cu
sila limba voastră după· cap tuturor năţiunilor lîngă cari v-au aşezat
sau provedinţa dumnezească, sau puterea armelor din timpuri barbare,.
şi aşa, voiţi a le răpi ce au dînsele mai scump subt soare. Aceasta vă
zînd că nu o veţi putea în Ardeal, v-aţi pus din toate puterile să contopiţi Ardealul într-o tigaie cu Ţara Ungurească, şi ca aşa în mai mare
masă să puteţi înfiinţa planul cel nedrept.
Nedrept nu numai pentru
[că] năţiunalitatea şi limba ne-a dat-o Dumnezeu, nu [voi] şi pentru
aceea numai Dumnezeu are dreptul să ni le ia, iar nu voi sau alţii, căci
nu ni le-aţi dat voi. Prin. aceasta aţi înstreinat nu numai pre români
şi saşi în Transilvania, ci şi pre slovani, români şi germani în ~Ţara Ungurească. Ieată, fraţi unguri, prin aceea aţi rupt legătura ce se cuv:inia
să lege inimele tuturor năţiunilor din Transilvania, ba încă aţi păşit
şi .mai departe şi v-aţi propus a con topi cu sila Ardealul cu Ţara UngureasQă, scriind încă şi pe flamure: "Unire sau moarte!" Şi ce cugetaţi voi? Aşa lucră oamenii cari vreau să urmeze legile rnli.ntei să
nătoase? Nu ştiţi voi că această unire cu Ţara Ungurească e o tomneallă, şi oă tomneala numai aceea e bună, care e înte,meiată pe îpvoire liberă din amîndouă părţile ee fao acea tomneală? Acum Ardealul
nu stă numai din nemeşi, adecă din aristocraţi şi saşi, ci mai sînt încă
şi ţărani, şi din punct de vedere naţional vorbind, care nu-l putem lăsa
dinaintea ochilor, sînt patru năţiuni: română, ungară, săcuiă şi sasă, şi
ce e mai mult, cea română singură face de două ori cît celelalte trei;
şi apoi fără învoirea acestora voiţi voi, oare.cîteva sute de aristocraţi,.
această tomneală despre noi fără noi? Aceasta vasăzică a asculta de
[egile mintei sănătoase?
Luaţi aminte, tfraţi unguri şi să'cui, ce faceţi, că aceasta e o faptă.
care trebuie să o cunoască toate năţiunile ~Europei, şi noi li-o vom face
cunoscută, şi văzînd-o că e nedreaptă o vor reproba şi vor conluora.
spre desfiinţarea ei.
Noi, v-am arătat, fraţi unguri, săcui şi saşi, care sînt drepturile
poastre, în Adunarea Naţiuna1e din 15 mai, şi vă provocăm să le
recunoaşteţi, dacă nu puteţi produce nici un argument scos din dictatele
rni.ntei sănătoase în contra acelora, căci noi am declarat în public cu
ivorba şi am arătat cu fapta că noi nu voim a face nedreptate şi a
asupri nici pre unguri, nici pre săcui,, nici pre saşi, ci voim a-i ajuta
cătră

1 O - Documente privind revoluţia de la 1848 in ţările române, voi. V
\
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toţi, dacă vreau să lase ca drepturile noastre să fie ale noastre.
veţi voi a ne lăsa drepturile noastre, care noi le cunoaştem ~şa
de bine ca şi voi, ba dacă mai bine, atunci ni le vom stoarce şi prin
putere fizică, pentru că dacă fură spre exemplu de la noi cineva o
sumă de bani, avem drept să luăm de: la dînsul cu puterea, ori cînd

pre

D;e nu

putem..
Voi voiţi a prochiema unirea Ardealului cu Ţara Ungurească şi
apoi a trămete ·o comisiune regnicolară a tracta despre acea unire. Ce
va să zică aceasta, fraţi unguri, au aşa ceva dictează mintea s~ă
toasă? Nu ştiţi voi că noi nu putem păşi cu voi la nici o tomneală, pînă
nu vom fi năţiune în înţeles politic şi organizată, adecă asemenea în
toate drepturile cu celelalte năţiuni? Şi apoi că atunci încă nu se poate
face unirea prin acea comisiune, ci trebuie să o faeă năţiunile toate
adunate la un loc, eăci la aceea se pofteşte să se învoiască cu toţîi de o
vor afla de bună.
Deci ascultaţi, fraţi unguri, săcui şi saşi( Ascultaţi care sînt tendinţele românilor- din Transilvania, şi apoi le urmaţi şi voi, sau le reînfruntaţi precum le veţi afla, drepte sau nedrepte.
Noi am jurat credinţă împăratului Austriei şi Căsei Austriace,
năţiunei noastre şi năţiunilor cu noi în Transilvania conlăcuitoare, şi
vă provocăm să faceţi şi voi asemenea, cu cuvîntul şi cu fapta. Luaţi
sama că oertele ce le aţiţaţi între năţiunile ţărei noastre de sînge patriotic din partea patrioţilor, răsculînd pre un patriot în contra celuilalşi,
şi oare aceasta ne-o sfătueşte timpul de faţă? Au
nu neînvoirea a
răpus Grecia, Împărăţia Romană şi alte împărăţii din lume? Luaţi sama
ce faceţi, fraţi unguri, că din fiecare picătură de sînge ce va curge din
piept de patrioţi vărsat, veţi avea să daţi sama înaintea lui Dumnezeu
şi vă vor blăstăma viitorii voştr-i, de veţi mai avea, iar pîn-atunci veţi
fi ruşinea (oeara) şi batjocura a toată Europa cea cultă. Căci drepturile
ce le pretindem noi aşa sînt de chiare, cît numai acela care n-are minte
s[ănătoasă, sau are şi nu vrea să asculte de ea, le poate trage la îndoială.
Vă provocăm, fraţi unguri, săcui şi saşi, să faceţi şi voi asemenea,
să ne înfrăţim, nefăcînd unul nedrept altuia, căciu iubirea frăţească şi
frăţietatea numai aşa poate fi între noi şi ne poate face tari în contra
inimicilor străini, cum sînt mai cu seamă cei de miazănoapte.
Cu

altă

ocaziune, mai multe.
N ăţiunea

română

din Transil vania2.

Original. Bibl. Acad., ms. rom. 970, f. 257 r-259 r. Publicat: Pompiliu
Teodor, O scrisoare - proclamaţie necunoscută a lui Simion Bărnuţiu
redactată în numele ·naţiunei române, în Studia Universitatis Babeş
Bolyai, XV, 1970, Historia, fasc. 2, p. 65-71 {cu erori de transcriere).

Prin conţinut, proclamaţia era menită să tempereze zelul unionist care
la Cluj în zilele dietei din 1848.
2 Sub aceeaşi semnătură se ascunde Simion Bărnuţiu. Manifestul este un
autograf al său, cu scrierea-i familiară. Autorul reiese şi din ideile textului, care
sînt ale lui Uărnuţiu.
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Cluj, 29 mai-18 iulie 1848

Az 1848-ik ~evi piinkosdh6 29-en kezdodoleg, ugyanazon ev julius
18-kaig bezar6lag, Kolozsvartt, allamtanacsos es orszaggyulesi elnok rnagyargyevo-monostori L. bar6 K e m e n y Fer e n c omelt6saga el6i.ilese alatt tartott erdelyi orszaggyules.
JEG Y Z OKO NYVE.
ELSO

ULES.

1.) Orszagos elnok megnyit6-s itelomester Gal fa l vi I m re azt
elfogad6 beszede. 2.) Kir. Kormanyszek meghivatasa, kormanyz6i beszed
s îtelOmesteri felelet. Kiralyi biztos meghivatasa, megjelenese kinllyi
biztos&a nevezteteseroli kir.leirat, beszede, erre a kormanyz6 felelete. 3.)
A kiralyi hivatalosokat kinevez.o kir.leirat. Az orszaggyu.lesi kovetek
nevsora. 4.) J egyzokonyv-vizsgal6 bizottsag kijelălesere az elnok felk~e
retik. 5.) A kovetek megbiz6-levelei a vizsgal6 bizottsagnak atadatnak.
6.) A kir. elOterjesztesek 3 elso pontjanak egyszerre targyahisa inditvanyoztatik s hatarozatta Iesz.
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Az orszagosan egybegyult Karok es Rendek koz,ott elnok o nagymelt6saga megjelenven s elnoki szeket elfoglalvan, kovetkezd beszeddel
udvezle a Karokat es Rendeket:
"TEKINTETES KAROK ES RENDEK!
Felseges fejedelmiink azon roppant fontossagu esemenyeket, melyeJ.~
egesz Eur6pat, mint egy hatalmas foldrenges villamsebesseggel megnizkodtattak, s melyeknek ereje 9 szazadok viharait diadalmason kiallott
polgari alkotmanyunkra is hitelfeletti hatast s befolyast gyakorlott atyailag megfontolva, nem kesett egybehivni hazank torvenyhoz6 testiilet.et,
hogy oseinktol oroksegkeppen reank szallott jogunkkal elve, sziiksegeinkrol magunk gondoskodjunk, hazank j6lletet, csendesseget, felviragzasat, torvenyes uton magunk eszkozolji.ik.
Ha van okunk bamulni atyaink bolcsesseget, kik torvenyek altal
biztositottak azt, hogy a hazanak jelesebb fiai, kik magokat mely belfitassal, a kozj6 in1nti buzgalommal kitiintettek, kik az uralkod6 felseg es
honfitarsaik bizodalmat birjak koztanacskozasokban egyesiilve, letedtsek mind azt, mit a torvenyek erej-enek fentartasara, a hon javara, egyes
polgartarsaik boldogi tasara celszerunek es szi.iksegesnek i telnek; - ugy
bizony halaval tartozunk felseges fejedelmi.inknek is, kinek atyai kegyelme, e fontos idoszakban, ily nagyszeru kotelesseg teljesitesr:re lJennilnket
felsz6li tott.
A rendes uton kozhirre tetetven, tudva vannak a tekinteh:s Karok
es Rendek e10tt e kegyelmes kiralyi e16adasok; nem lehet azokban fel-seges fejedelmi.ink kegyes intezeteit s Erdely hiv nepenek boldogitasâra.
celz6 atyai szandekât el nem ismerni. - Azon kozakaratot es velernenyt
foglaljak azok nagyobb reszt magukban, mely nemcsak a torvenyhat6-·
sagi gyulesekben de azokon kiviil is elhatarozottan nyilatkozott.
Azan 6hajtas letesitesere hivan fol felseges fejedQlmiink, melyet
reg6ta apol oly sok honfi kebel, mely eredetet talan ama napon es ora117

b~n vette, midon azon bekepontok irattak ala, melyek Erdelyt szeretett
nagyobb testveretol tobb mint 3 szazadokra kiilon szakasztottak- es hogy
mindeneket egybefoglaljak, bekes atalakulasunknak sokoldalu szoveve-nyes problemaja s a ki.ilănbozo nemzeti erdekek egybeolvasztasa, van
azon kegy. kiralyi eloadasok altal tulajdon kezeinkbe leteve.
Nem hiszem, hogy csak egy j6zan iteletu polgara is volna e honnak~ annal inkabb tagja e diszes testi.iletnek, ki az ido inteset es parancsol6 koriilmenyeket el ne ismerne, s ennelfogva at ne ertene, hogy
IErdE'Jy jelen viszonyai kozt tobbe nem maradhat, ki 6si alkotmanyunknak az ujabb korhozi m6dositasat ellenezne; nines annyira elfogult, ki
a korszeru haladas ellen sz6t emelni mereszeljen; nincs ki ne latna azon
veszelyt, mellyel az osszes monarchia, azon szep birodalom, mely egy
szelid kormany alatt, a ki.ilonbozo nepfajok es nemzetisegek ki.ilonbseget
nem esmerd hivsege es egyesitese altal naggya es hatalmassa valt, a
szemely 'es vagyon batorsaga mellett, kereskedese altal gazdag es viragz6
ăllasra emelkedett, bekes szellemevel Europa nemzeteinek 1 peldaul ment
el6l, jelenleg a felizgatott kedelyek es fobbkent a nemzeti erdekek bal _,_
mondhatom - szerencsetlen felfogasa altal fenyegettetik; s eppen azert,
annel nagyobb hazafi orommel tapasztaljuk hazankban minde11 kiilănb
seg nelkU.l azon osztatlan ertelmet, azon tokeletes egyesi.ilest, hogy a
Magyarhonnak jovendoje, csak a dicsosegesen uralkod6 ausztriai haz
szarnyai alatt, s a Pragmatica Sanctio altal kozos oltalomra szorosan
1osszekotott orszagok egysegeben feltalalhat6. - Es mindezen gondolatoknak, erzeseknek szerencses egybetalalkozasa azon biztos remenyt kolti
fel lelkemben, hogy a tekintetes Karok es Rendek' a terhes felada1tot,
mely vallainkra sulyosodott, megoldani kepesek leendenek; biztos remenyt nyujt nekem azon kedvezo koriilm,eny, hogy a nagyobb testver
mar sok reszben megtorte az utat a szeretett kisebb nyomainak, es a j6
fejedelem, ki a testver hazanak el6haladasi torekveseit hatalmas karjaval oly nagylelkiileg gyamolitotta, ki az egyesi.ilesnek zaszl6jat onmaga
lobogtatja elottiink jobbletiink celja fele 2 , bizonyosan szintoly kegyes
leszen irantunk is. - :Es en, ki 10 eveknek sebes lefolyasa alatt mostan
negyedik versen vagyok szerencses a tekintetes Karokat es Rendeket,
ezen ·elnoki szekbol i.idvozleni s hivatalom huzamos ideje folytaban tobb
versen tanusitott s nagyra becsiilt bizodalmokkal dicsekedni, bizodalomert esdeklek mostan is a tekintetes Karokhoz es Rendekhez! Oszinte
es fiui bizodalom a legjobb atyaho.z, legkegyesebb, legigazsagosabb fejedelemhez, kolcsonos bizodalom egymas irant, ti.irelem es egyetertes: ezek
azok, mire a tekintetes Karokat es Rendeket e nevezetes ,6raban hazafi
erzessel f.olsz6litom. - Reszemrol igere1n, hogy minden erom es tehet,segem szeretett hazam iigyenek leszen szentelve."
Mely is suru es tobbsz,oros "eljen" kialtasokkal fogadtatvan, arra
HelOmester Galfalvi Imre atyankfia kovetkezdleg ifelelt:

"Nagymelt6sagu bar6, orszagos Elnok ur!
Midon politicai 1athatarunk minden pontjait veletlen borulat6k lepik
meg, egyszerre hongyuh~s, szabadsagunk fennmaradasanak e palladiuma
utan s.Ovargank. A borulat6k remes jellemuek valanak, a koriilmenyek
gyorsan valtozanak! Forr6n 6hajt6k a napot, melyen e haza batorsagar6l ismet egyi.itt tanacskozhassunk; s ime az isteni gondviseles nagy
kegyelme szeretett edes hazankat csendben, bekeben megtarta, s mii
jelen vagyunk a szelvesz-fenyegette haj6evez6t megragadni, s vivni mig
biztos partra dutandunk.
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Kegyelmes uram! hogy Istenilnk el nem hagyott nagy jele az,
nagymelt6sagodat tanacskozasunk s teendoink tapasztalas bolcsitette
kormanyzasara megtarta. S mi edes nyugodt hittel vagyunk, hogy a
hatalmas Isten megmutatja az utat is, melyen induljunk es haladjunk,
hogy szereh~tt hazank batorsagat, csendet es boldogsagat alland6sithassuk! En nem is foglalom el draga id6nket hosszasabb beszeddel, hanem
a nagy Isten neveben es segitsegevel vezereljen nagymelt6sagod az egyenes celra, edes hazank boldogitasara!"

~hogy

2

Elnok 6 nagymelt6saga eloterjeszti, mikep szliksegesnek latna a
ldralyi F6kormanyszeket egy killdottseg altal az illesbe meghivni, hogy
azutan a Karok es Rendek a Kormanyszekkel egyiltt kiralyi biztos o
nagymelt6sagat egy killdăttseg altal b'ivnak meg es·· kernek făl az orszag.gyules megnyitasara!
J\tfely el6terjesztese elnok 6 nagymelt6saganak elfogadtatvan, kineveztetnek a kiralyi Fokormanyszek meghivasara:
a fotisztek kozlil:
Gr. Toroczkai Miklos,
Bala si J 6zsef.
Kiralyi hivatalosak:
gr. Mikes Janos- Ugron Istvan
V armegyei kovetek:
Gr. Bethlen Farkas - N agy Elek
Szekely sz.ekek kovetei:
Palfi J anos - Szentivanyi Gyorgy
Szasz szekek kăvetei:
Roth Ilyes - Hofgref J an os
Taxalis helyek kovetei:
Groisz Gusztav - Demeter J 6zsef
Kik is visszajăven a kiralyi F6kormanyszeknek atyafisagos koszăn
tese kijelentese melletti azon nyilatkozatat hoztak meg, hogy a Karok:
es Rendek kozott tăstent meg fog jelenni. - Miutan csak hamar a kirâlyi
Fo kormanyszek a Karok es Rendek kozătt megis jelent, s szokott helyet
elfoglalvan, f6kormanyz6 6 nagymeltosaga az egybegyult Karok es Rendekhez kovetkez6 beszedet intezte:
"Tekintetes Karok es Rendek!
Ha volt csak kevessel ezel!Ott nyugalmas hazanknak orszaggyiih~se,
mely nevezetes, polgari eletlinkre melyen bevag6 targyakkal voit elfoglalva; ha voltak valaha orszagos Karaink es Rendeink olyan allapotban,
mely megfeszitett emberi erot szinte tul halad6 munkat, vegessegilnknek szinte nem adott el6relatast es bolcsesseget igenyel: ugy a jelen orszaggyules az, ugy. a tekintetes Karok es Rendek vannak abban.
Azon villanysebesseggel az egesz mivelt Eur6pat keresztlil futott
forradalom, melynek mindnyajunk e16tt al16 kepet el6ideznem sziiksegtelen volna, hazank berceit is elerte, sot szirteinken allapodott meg.
Anyagot itt is talalt, nem hianyzottak egyesek is, kik ezt es a kJoriilmenyeket felhasznalva, annak uj eletet, kedvetlen iranyt kivantak adni
elragadtatasbol, k6nnyelmusegb61 inkabb mint rossz sza~dekb61- legyen
legal[1bb szabad ezt remenylenem; de mind e mellett csak imitt-amott
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mutatkoztak nemely apr6bb kitoresek, nemely csekelyebb rendbontasok
es a kozbatorsag meg sehol sem volt haboritva. A forradalom csak a kedelyeket fogta el, kiilănben minden meg regi allapotaban van, es most ·mâr
a tekintetes Karok es Rendek hatalmaban all annak iranyt adni, az
atalakulas nagy munkajat keresztiil vinni a torvenyek altal szabta uton.
Nagy es nevezetes munka kiiszoben allunk, ettol fugg hazank egesz jo-.
vendoje, ez uj f.enyt adhat annak, de oly orvenybe is sodorhatja azt,
melybol a kiverg6des csak sok a1dozattal, veszteseggel lesz osszeldotve~
sot talan lehetetlenne valik. N em ketelkedem rajta, hogy ezen ujjaszuletes muvenek nehezsegeirol ugy mint nevezetessegerol meggydzodve,
a tekintetes Karokat es Rendeket tanacskozasaikban tantorithatatlan h-useg fejedelmunk es kiralyunk irant vezerlendi, hogy minden lepeseikben egyedi.il hazank jovendojet tartandjak szem eldtt, hogy a munkahoz
higgadt megfontolassal, erelyes akarattal fogandnak.
·
Ha koriiltekintek a tekintetes Karok es Rendekl sorain, e Nagyfejedelemseg leger.elyesebb, legbuzg6bb bonfiainak koszorujat latom; szemeim
szamos oly ferfiakon akadnak meg, kik a baza bizodalmat reg birjak,.
kiket honfitarsaik kozkivansaga tobbszor bivutt meg e terembe, kikkel
nekem is mar nem egyszer volt alkalmom a bon iigyeirol tanacskozni;
es igy nem alaptalanul fejezbetem ki azon remenyemet, hogy ily ferfiaknak, kiket a legtisztabb akarat lelkesit, kik bonunk allasat esrnerik, annak
jovendojet felfogni kepesek, tanacskozasai kiilsd alakjokra nezve ·a nernzet es a testi.ilet dicsosegere, eredmenyet tekintve pedig szeretett hazank
boldogsagara, honfiainak megelegedesere vezerlendenek, mit. tiszta szivembol 6hajtok es bizonyossa tehetem a tekintetes Karokat es Rendeket,
hogy annak eszkozlesere reszemrol is mindent elko-vetek, mi hatalmamban all".
Fokormanyz6 6 nagymelt6saganak ezen beszede sokszoros eljen-zessel fogadtatvan, arra ih~lomester Gal fa l vi I m re atyank fia
a kovetkezoleg felelt:
F6kormanyz6 o nagymelt6saganak ezen beszede sokszoros eljenzessel fogadtatvan, arra itelomester Galfalvi Imre atyan~ fia a kovetkezole,g tfelelt:
"Nagymelt6sagu gr6f Fokormanyz-6 ur!
Atalban az emberl, de nevezetesen a nemzeti. boldogsagra :Wkellekek: a bolcsesseg es torvenyek. Bolcs bazafiak nelkul hogy nem szukolkodlink, tanusitja az, hogy az egesz fOldreszt besod~6 politicai viharokr
kozott is, szeretett hazankban a kozbatorsag meg ma is fentartatik, alkotasara pedig oly torvenynek, mely edes hazank jovojet alapitsa s boldog- ,
sagat alland6s'itsa, e hongyules napja felderlile! Nincsen egyeb Mtra:
segedelmet es aldast kerni az egektol, segedelmet, bogy a jelen ketsegei-'
bol derult es biztos jovore bontakoz6dhassunk, - aldast, hogy megerhessuk, mikent a legnagyobb j6t - mellyel ember birhat - a szabadsagot megtartani csak a torvenyek iranti engedelmesseggel lehet.
Segeljek nagymelt6sagtok tanacskozasunkat esmeretes bolcsesegokkel, segelj.ek torvenyhozasi intezkedeseinket az egyeduli celra: szeretett
hazank nyugodalmara!
· Nagymelt6sagod eros karral tarta fenn ezt, mig osszegylilhetenk,
felajanljuk ezennel mu is minden erdnket, s bizunk Istenben, hogy ez
egyesult era ed2s hazank nyugalmat biztositandja! Jelszavunk: kinily
es haza! Ezeknek dicsosege, j6llete s boldogsaga a cel! Segeljen~ vezereljen nagymeH6sagod minket ezeknek munkalasaban!"
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Melyek utan fokormanyz6 o nagymelt6saga elOadja: mikep a dol:.gok siettetese tekintetebol szi.iksegesnek tartja egy ki.ildottseg altal kinHyi
biztos o nagymelt6sagat az orszaggyu.les ·megnyitasa vegett meghivatni.
Mely meghivasra ~megbizatnak: Gr. Lazăr Laszl6, korlatnok, Gr6:fi
Degenfeld Ott6 kormanyszeki tanacsos, Gr6f Toroczkai l\1ikl6s, Balasi
J6sef, Mikes Janos, Ugron Istvan, gr. Bethlen Farkas, Nagy Elek, Palfi
J anos, Szentivanyi Gyorgy, Roth Ilyes, Hofgref J anos, Groisz Gusztav,
Demeter J6zsef.
Kik is megbizatasukban eljarvan. es visszaJoven jelentik, hogy kin:ilyi biztos o nagymelt6saga a Karokat es Rendeket szivesen koszonti
sa Karok es Rendek kozott tostent meg fog jelenni.
Ki is nem sokara diszes kiserettel a Karok es Rendek suru eljenzesei
kozott megjelenven, titoknokja altal felolvastatja felseges fejedelmunknek 6 nagy1nelt6sagahoz intezett foly6 evi piink6sdh6 5ken 2519 udvari
sz.am alatt kolt kegyelmes kir. leiratat, mely szerint o nagyme1t6sagat
€Zen orszaggyulesre kiralyi biztosnak kinevezni melt6ztatott. (Lâ.sd ' a2:
Jromany-k6nyv lso sz. alatt).
i
Ezekutâ.n kir.biztos o nagymelt6saga atadja fokorinânyz6 o nagy~melt6saganak az orszag Rendeihez intezett s foly6 evi majus 5rol 2519
-udvari szâ.m alatt kelt azon kegyelmes kir. leiratot, mely szerint o felsege val6sagos belso titkos tanacsos, erdelyi fohadivezer s t6bb jel~
rendek vitez~t b. Puchner Antalt ezen orszaggyulesere biztosanak kinevezi, s a melyben egyszersmind a kir.elOterjesztvenyek is megiratnak.
(Lâsd az Iromc\ny-k6nyv 2ik sz.).
Mely kegyelmes kiralyi leirat felolvasasa utan kir.biztos o nagymelt6saga szokott helyet elfoglalvan, kovetkezo beszeddel nyitotta meg
az orszaggyulest:
"Tekintetes Karok es Rendek!
brvendek, hogy ismet k6riikben lehetek, es ismetelhetem azon
:reszvevo hajlamom kifejezeset, melyet onok irant mar a mult hongyules
alkalmatossagaval tanusitottam, es melyet a mint remenylem, felre sem
ismertek onok. - Egyszersmind rendkiviili megtiszteltetesnek tartom azt, ·
hogy a tekintetes Karok ,es Rendek elOtt o felsege j6ra oelz6 atyai akaratjanak tolmacsa lehetek, oly megbizassal, hogy az orszaggyulesi torvenyjavaslatokat, o felsegenek szentesites vegett felterjesztem. Ezen edes k6telessegemet orommel teljesitvan, azon forr6 kivanat lelkesiti belsomet:
bar sikeri.ilne, hogy azon aldasok, melyeket a hon, a tekintetes Karok
es Rendek torvenyszeruleg letre jovendo es o felsege altal szentesitendo
;felterjesztesei altal nyerend, teljes megnyugvassal fogadtassanak es minden csendhaboritas nelki.il oly elOnyek haromoljanak belOlek az orszagra,
:melyek letesitese altal ot6dik Ferdinand szeretett kiralyunk o fels·ege:nek az orszag j6lleteert atyailag gondoskod6 szivet 6r6mmel elt6ltsi.ik,
n1egvetven az orszag udvenek szilard alapjat".
Mire fokormanyz6 o 11agymelt6saga kovetk~zoleg lfelelt:
. "N agymelt6sagu bar6, tabornagyi helyettes, erdelyi foparancsnok
es teljes hatalmu kir.biztos ur!
A.zon szamtalan j6tetemenyek kozott, melyeket o szentsege, felseges fejedelmiink es urunk e hiv Nagy-fejedelemsegre dicso uralkodasa
kezdetetol fogva hal:rrtozni kegyeskedett, nem tartozik az utols6k koze,
hogy ez esemenydus idokben, melyek nem csak egyeseket, hanem egesz
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nemzeteket es orszagokat folytonos aggodalmakban tartanak, nekti.nk meg
melt6ztatott engedni, hogy szeretett hazank es magunk jovendoje felett
tanacskozhassunk, es 6 felsegenek kegyelmes hozzajarultaval torvenyeket
nozhassunk. Erezzuk mi a feladat kenyesseget, eppem1gy mint Ofelseg~
kegyelmenek nagysagat. Valamint amazt' a korti.lmenyekhez 1nersekelt
sereny, de komoly es higgadt tanacskozasaink altal megoldani :i.igyekezendti.nk, ugy o felsegenek kegyelmeert h6dol6 haladatossagunkat kijelenteni kotelessegti.nknek erezzuk. Kegyeskedjek ezt excellentiad 6 fel.,..
segenek neveben elfogadni, es o felsegenek szentseges szine eleibe juttatni oly innepelyes nyilatkozattal, hogy az idonek barmi viharai kozt a,z
o felsege es a haza iranti elvalhatatlan hCiseget oly kozpontul tekintendjti.k, mely benni.inket mindeg egyesitend. Egyebarant remenyljuk,
biztosan remenylji.ik hogy excellentiad, ·kit e hon kebleben birni hosszasabb ido 6ta van szerencsenk, kinek vezerlete alatt mar egy orszăg
gyulest tartottunk, ki azon testverhonnak fia, mely [ele vannak tek.inteteink, vonzalmaink forditva -:- e nagy jelentesu orszaggy'l.ilest a kituzott revpartra viendi. Mit tiszta szivbol6hajtva, tapasztalt kegyeit jovendore is kikerji.ik".
·
Ezekutan kivalyi biztos 6 nagymelt6saga kiseretevel egyiitt a Karok
es Rendek suru eljenzesei kozott a teremet elhagya, s ezutan csalk
hamar a kiral?'i Kormartyszek is az iilesbol eltavazott.
3
Elnok o nagymelt6saga elOterjesztese kovetkezeseben felolvastaHk
a kinHyi Fokarmanyszek altal o nagymelt6săganak atadatt azan ket rendbeli kegyelmes kiralyi leirat, melyekben foglaltatik a kiralyi hivatalosoknak o felsegetol lekti.1d'ott nevsora (Lasd ez.en 1eiratokat, az Iroma-1
nyak-konyve 3ik es 4ik szamai alatt).
Azan ket kiralyi kegyelmes leiratban faglalt kiralyi hivatalosok
nevsara a kovetkezo:
Gr6f Teleki J 6zsef ifjabb, sz,eki, cs.k. kamaras, alladalmi val6sagos belsu
titkos tanacsas, Leopold csaszar jeles rendje nagy keresztes viteze, a
magyar tud6s tarsasag elnoke, Szabolcs megye foispanja, es Erdelynagy-fejedelemseg kiralyi karmanyz,6ja.
Kovacs Mikl6s, csik-tusnadi, erdelyi pi.ispok, Sz. Istvan apostoli kirâly
jeles vitezi rendje commendatora, allodalmi es kormanyszeki val.belsO
t,itkos tanacsos.
Gr6f Mik6 Imre, hidvegi, allodalmi es korm·anyszeki val6sagos belsd tit.:.
kos tanacsos, es kiralyi kincstarnok.
Bar6 Kemeny Ferenc, magyar-gyero-monostori, Leopold csaszăr jeles
vitezi rendje commeridatora, allodalmi es kormanyszeki val6şagos
belso titkos tanacsos es orszagos elnok.
Gr6f Lazci:r Laszl6, szarhegyi, Szent-Istvan apostoli kiraly jeles rendje
kis keresztes viteze, allodalmi es kormanysz,eki val6sagos belso titkos tanacsos, es tartomanyi kancellar.
Bedeus J6zsef, schaarbergi, allodalmi es kormanyszeki val.belso titkos:
tanacsos,. es tartomanyi fobiztos.
Bar6 Bruckenthal J6zsef ifjabb, .karmanyszeki val.belso titkos tanăcsos.
Leszai Lajos, fogarasi, kormânyszeki val6s.belsd titkos tanacsos.
Sala Mihaly, enlaki, kormânyszeki val6s.belso titkos tanacsos.
Cserei Farkas, nagy-ajtai, kormanyszeki val6s.belso titkos tanacsos.
Gr6f Degenfeld Ott6, schomburgi, korll)ânysz-eki val.belso titkos tanacsos~
Foldvari Farkas, tancsi, kormanyszeki val6s.be1so titkos tanacsos.
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Baro

Bornemisza J anos, kasioni, cs.k:kamaras, es kormanyszeki val6s.
belso titkos tanăcsos.
Szabo Lajos csfk.,.szent-martoni, kormanyszeki val6s.bels6 titkos tanăcsos.
Salmen Ferenc szebeni kiralybir6, szasz nemzet ispănja, es kormănyszeki
val.belso titkos tam1csos.
Gr6f Ne1nes Janos, hidvegi, Leopold csăszar jeles rendje kis keresztes
viteze, ăllodalmi s kormanyszeki val.belso titkos tanacsos, es foszămvevoseg elnoke.
Kozma Pal, kezdi sz.leleki, kormanyszeki. val6s bels6 titkos tamicsos.
Szegedi Mihaly, zetelaki, korm·anyszeki val6s.bels6 titkos tam:lcsos.
GebbelZ Karoly, kormănyszeki val6s.bels6 titkos tanăcsos.
Bertleff Mihâly Andrâs, kormânyszeki val.belso titoknok.
Bir6 J6zsef, szent-katolnai, kormânyszeki val.belso titoknok.
Brenner Sâmuel, brennenbergi, kormănyszeki val.belso titoknok.
.lszlay Lciszlo, iszl6i, kormănyszeki val.belso titoknok.
Jstvanffi Pal, mădefalvi, kormănyszeki val.belso titoknok.
Nemethi Jânos, szathmăr-nemeti, kormănysz.eki val.belso titoknok.
FiiJei Cs. Istvân, kormânyszeki val.bels6 titoknok.
Gr6f Wass Albert, cegi, kormanyszeki val.belso titoknok.
'S-Tr6f Kalrwki Pal, korispataki, kormanyszeki val.belso titoknok.
Schuster Karoly, kormânyszeki val.belso titoknok.
Gr<Of Bethlen lmre, bethleni, kormânyszeki szâmfeletti tiszteletbeli titoknok.
1-lollaki Ferenc, kis-halmâgyi, kormânyszeki szâmfeletti tiszteletbeli titoknok.
Gâlfalvi Imre, harcoi, itelqmester .
.Henter Jânos, sepsi szent-ivâni, itel6mester.
Kabos Daniel, magyar-gyero-monostori, itel6mester
S:!entivânyi Daniel, sepsi-szent-ivâni, kir.tanacsos es a kir.torvenyes tabla
valosagos birâja .
.Koszta Janos, belenyesi, kir.torv.tabla valos.b1răja.
Csiszer La jos, gid6falvi, kir.torv.tabla ·vaLbiraja.
Kispal Lâszl6, s.sze.ivăni, kir.torv.tabla val6s.biraja.
Maurer Karoly, urmasi, kir.torv.tabla val.birâja ..
Pâsztohi Ferenc, nagyvaradi, kir.torv.tabla val.biraja.
Balla Mihaly, cs.sz~mihalyi, kir.torv.tabla val. biraja.
·G:r6f Teleki Mikl6s, szeki, cs.k.kamaras es kir.torv.tabla val.birâja.
Gal Janos, hilibi, kir.torv.tăbla val.biraja. 1
Mâriaffi Antal, maksai, kir.torv.tabla val.birâja.
Doncith Sandor, palosi, kirălyi es kozugyek foigazgatoja.
Bar6 Bcinffy Miklos, losonci, Leopold csaszar jeles rendje kis keresztes
viteze, Als6-Fejermegye foispănja.
·
Gr6f Kâlnoki Denes, korospataki, Felso-Fejermegye foispanja.
G:r6f HaUer Igncic, hallerkoi, cs.kir.kamaras, Kiikullomegye foispanja.
Gr6f Thordalagi Ferenc, n. ercsei, 'Ma:rosszek fokiraly'biirăja.
Macskâsi Pal, tinkovai, Kolozsmegye fdispanja.
Bar6 Bruckenthal Kdroly, Fagaras videke fokapitanya.
Macskasi La jos, tinkovai, D dvarhelyszek fokiralybiraja.
_Horvath Petrichevich Albert, szeplaki, HarolŢlszek fokirălybirâja.
Baldsi J6sef, idosb. kaszon-imperfalvi, Csikszek fokirălybinija.
Grof Thordalagi Ferenc, n. ercsei, Marosszek f6kormanybir6ja.
Dindcir Antal, kăroly-fejervări, Aranyosszek fokirălybirăja.
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Apor Lazar, bar6, cs;k.kamaras, allodalmi es udvari val.belso titkos ta:nacsos.
Apor J6zsef, bâr6.
Apor Karoly, bâr6, kir.torv.tabla tiszteletbeli szamfeletti birâja.
Baliisi J6sef, kaszon-imperfalvi, kir.torv.tâbla tiszt.szâmfeletti biraja.
BiiZintitt J6zsef, bar6, kir.torv.tâbla tiszt.szamfeletti biraja.
Banffy AZbert, bâr6.
Banffy Adam, baro.
Banffy Denes, gr6f, cs.kir.kamaras.
Banffy J6zsef, grof, cs.kir.kamaras es kormanyszeki, voit tanacsos.
Banffi Zsigmond, bar6.
Baranyai Gergely, kir.torv.tabla szamfeletti birâja.
Barcsay Ltiszl6, tartomânyi keriileti. biztos.
Beldi Ferenc, gr6f, cs.kir.kamarâs.
Beldi Gyorgy, gr6f, cs.kir.kamarâs es kincstartanacs alelnoke.
Beldi Gergely, uzoni.
Bethlen Adam, gr6f, cs.k.kamaras.
Bethlen Sandor grof, idosb., cs.k.kamaras.
Bethlen Domokos, gr6f, iktari, cs.k.kamaras es Leopold csaszar jeles rendje
kis keresztes viteze.
Bethlen Ferenc, gr6f, idosb, cs.kir.kamaras.
Bethlen Ferenc, gr6f ifjabb, cs.k.kamaras es volt foormester.
Bethlen Gtibor, gr6f, kir.torv.tâblai voU szamfeletti bir6.
Bethlen Janos, gr6f, idosb, cs.kir.kamaras.
Bethlen J6zsef, gr6f, idosb, cs.kir.kamaras.
Bethlen Leopold, grof, cs.kir.kamaras.
Bethlen Lajos, gr6f, ifjabb.
Bethlen Mihtily, gr6f.
Bethlen Pal, gr6f, idosb, cs. kir. kamarâs.
Bethlen Pal, gr6f, ifjabb, cs.kir.kamarâs.
Berzenczei Janos, cs.kir.kamaras.
Bir6 Pal, homor6d szent mârtoni, kormanyszeki leveltar-igazgat6.
Boer Gyorgy, nagy-berivoi.
Bornemi~za Pal, bar6, cs.kir.kamaras.
Bruckenthal J 6zsef, bâr6, ·cs.k.kamaras, âlodalmi val. belso titkos tanacsos,,
Leopold csaszar jeles vitezi rendje commendatora s voit tartomanyi
1fobiztos.
Csaky Gyorgy, grof.
Cserei Elek, nagy-ajtai.
Cserenyi Sandor, als6 balasfalvi.
Con rad Andrtis J anos, konradsheimi, udvari tanacsos.
Czak Ktiroly, koronavari, udvari tanacsos.
Dacz6 J 6zsef, sepsi-szent-gyorgyi.
D6ntith Gyorgy, nagy-ajtai, alezredes
D6ncith Lajos, nagy-ajtai, kormanyszeki jegyzokonyv-hivatali voit hz;~-gat6
D6nath Farkas, palosi.
Di6szegi Antal, bar6.
Eszterhazy Denes, grof.
Eszterhazy Gyărgy, gr·6f, cs.kir.kamarâs.
Eszterhazy Laszl6, grof, cs.kir.kamaras, udvari tanacsos.
Farkas Elek, borbâtvizi.
Făldvari. Ferenc, tancsi.
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Foidvari Gyorgy, tancsi, kir.torv.tăblai szămfeletti bir6.
Poldvari J 6zsef, tancsi.
F'ronius Mihaly.
Gal Laszl6, hilibi, kormanyszeki voit tanacsos es foszamvevosegi elnok.
·Gedă J 6zsef.
Gencsi 1gnac.
Gerliczi Fiilep, bar6, cs.kir.kamaras, udvari tanâcsos.
Gyarfas Elek, lecfalvi, kir.torv. tabla tiszt.szamf.birâja.
Gyulai Ferenc, gr6f, cs.kir.kamaras es altabornagy.
Gyulai Lajos, gr6f.
HaUer Ferenc, gr6f, cs.kir:kamarâs, allodalmi val6s.bels6 titkos tanacsos
es tabor-ornagy~
JfaHer Gabor, gr6f.
Hente1! J6zsef, bar6.
HoUaki Antal, kormanyszeki volt tanacsos.
J-Ioilaki Irnre, kapitany.
Hollaki 1gnac.
Horvath KaroLy, nagyvaradi.
Horv6.th Petrichevich Janos, bar6, szeplaki, cs.kir.kamaras; ezredes es a
magyar kiraJyi testorsereg alhadnagya.
Horvath Petrichevich Mihaly, szeplaki.
.Horu6.th Istvan, m.zakodi, kir.torv.tabla szamfeletti biraja;
Jab[onczai Elek, szamfeletti tartomanyi kerilleti biztos.
Inezedi Zsigmond, bar6, Kolozsmegye alispanja .
.JO.·zsika Janos, bar6, kapitany.
·
J6:zsika Lajos, bar6, cs.kir.kamaras, Szent-Istvări apostoli kiraly · jeles
rendje kis keresztes viteze, Dbbokamegye ,voit JOispanja.
.,
r-izsika Saniliel, bar6, cs.kir.kamarâs, allodalmi vaLb.els6 titkos tanacsos~
Szent-Istvan apostoli kiraly kis :keresztes viteze es ·erdelyi udvari
volt kancellar.
i6,z.sika MiJdos, bar6.
J6zsinczi Jozsef, bar6 .
.Juhasz J6zsef, kincsUtri voit tanacsos.
Kăptalan, karoly-fejervari.
\
Konvent, boldogsagos SzU.z Mariae, kolozs-monostori.
Karacsay Scindor, gr6f, idosb .
.Kemeny Domokos, bar6.
Kemeny Ignac, bar6, voit fdispc\n.
l(emeny J 6zsef, gr6f.
Kemeny Sâmu.el, gr6f.
Kendeffi Lajos, malomvizi.
Keresztes Zsigmond, kir.torv.tabla szamfeietti b!raja.
Ketzeli 1Hih6Jy, keceli.
Km·nis Gabor, gr6f, voit tabor-ornagy.
Kozrna Imre, Belso-Szolnokmegye voit foispanja.
Ktin J ozsef, gr6f, kiralyi tabla voit szamfeletti birâja.
Kun Gergeiy, gr6f.
Lâztir J 6~-.;ef, gr6f.
Lemeny Janos, fogarasi piispok.
Leszai Lărinc, · fogarasi.
Lt.tsincz1cy Karoly, voit ezredes.
!U.âriaffi J6zsef maksai, kir.torv.tabla szamfeletti biraja.
1111 acskasi Peter, tinkovai.
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Maurer Mihaly, iirmosi, tartomanyi keriileti biztos.
Mikes Janos, gr6f.
Mikâ Gyorgy, grof.
Miske Imre, ·bar6, tiszteletbeli udvari titoknok.
Miske J6zsej, bar6, cs.k.kamaras, allodalmi val.b.titkos tanacsos es aHo..._
daimi minister.
M 6sa J 6zsef, sarosmagyar berkeszi.
Nagy J6zsef, panithi, kir.torv.tabla kozigazgat6ja.
Nagy Samuel, radn6thfai, udvari titoknok.
N emes Karol y, gr6f.
Nemes J6zsef, Csics6 mihaiyfalvi.
Nopcsa Elek, allodalmi val.b.titkos tanacsos es voit udvari kancellar~
Nopcsa Ferenc, cs.kir.kamaras es voit kapitany.
Nopcsa Laszl6, Hunyadmegye voit foispanja.
Ocsai Samuel, nyugalmazott kormanyszeki titoknok.
Orbcin Janos, bar6.
Pataki J 6zsef, desfaivi, kormanyszeki aligtat6.
Pekri Imre.
P6csa Jânos, ifoonnester.
Radak Istvan, bar6.
Rauber Karoly, bar6, alezredes.
.
Rhedei Adam, grof, cs~kir.kamaras, allodaimi val.belso titkos tanacsos?
Szent-Istvan apostoli kiraly jeies vitezi rendje commendatora es
voU k.kincstarnok.
Rhedei Ferenc, gr6f.
Rhedei J anos, ·gr6f, cs.kir.kamaras.
R~csei Adam~ cs.k.kamaras, allodaimi val.b.titkos tanacsos es fohadi tarr,
mester.
Rettegi Mihaly'- rettegi es kis-budaki.
Rosenfeld Lajos, udvari tanacsos.
Schalle'l- Karoly,, bar6, loventhali.
Sebessi~·Istvan.

Siko IStvan, kiraiyf tofv. tabla szamfeletti ,bfraja.
Sombori Sandor, cs.kir.kamaras es ezredes.
Somlyai Janos, udvari tanacsos.
Splenyi Karoly, bar6 voit kapitany.
Spleny_i Mihaly, baro.
Szab6 Janos, apat, kanonok, kiraiyi tanacsos, Leopoid csaszar jeles- rend'je
kis keresztes viteze.
Szab6 J6zsej,.. tartomanyi keriiieti biztos.
Szab6 Antal, baratosi,-.kiraiyi torv.tabia szamfeietti biraja.
Szalănczi J6zsef, kiraiyi torv.tabia szamfeletti bir-aja.
Szacsvai Zsigmond, az erdeiyi k.udvari kancellărian eload6.
Szekely Jănos, voit kapitany.
'SzentgyO.rgyi lmre, udvari tanacsos.
Szentivanyi Janos, sepsi szent ivani, Marosszek kir.penztarnoka.
Szentmarjai Janos, kiraiyi tanacsos.
·
Szentpali Elek, kir.torv.tăblai voit szamfeletti bir6.
Szeredai lgnac, szent-haromsagi.
Szilassy J6zsef, szilasi es pilisi, magyar kir.helytart6 tanacsi tanacsos.
Teleki Adam, gr6f, cs.kir.kamaras, ezredes.
Teleki Ferenc, gr6f, cs.kir.kamaras, allodalmi es udvari val.b.titkos tanacsos.
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Teleki Ferenc, grof, cs.kir.kamarăs.
Teleki Janos, grof, cs.kir.kamaras.
Teleki J6zsef, grof, idosb, cs.kir.kamarăs.
Teleki Domokos, grof.
Telek:i Samuel, grof, ifjabb.
Tisza Lajos.
Tholdalagi Mihcily, grof.
Toldi Lajos, grof.
Toldi Samuel, grof.
Toroczkai Scindor, torocko-szent-gyorgyi.
Toroczkai Jcinos, baro.
Turi J 6zsef, tamasfalvi.
Ugron Gcispcir, abrahcl!nfalvi.
Ugron Lazar, abrahamfalvi.
Ugron Istvan, volt foispan.
V jfalvi Sandor.
Wass Imre, grof.
W ass M iklâs, grof.
Wesselenyi Farkas, baro, cs.k.kamaras, ăllodalmi valos.belso titkos tanacsos es K·ozep-Szolnokmegye volt foispanja.
\-Vesselenyi Fe.renc, baro ifjabb, cs.kir.kamarâs es kapitany.
Az orszaggyillesi kovetek lajstroma pedig igy kovetkezik:
Ezen orszaggyulesre valasztas utjân kijelOltetett magyar rnegyek
es videkek3, szekely szekek, szasz szekek es videkek es tax<;\s varosok
s a karoly-fejervari kaptalan es kolozsmonostori konvent kovetei e k.o~
vetkezendok:
·
Karoly-fejervari kâptalan kovete:
Keserft · M6zes
Kolozsmonostori konvent kovete:
Kedves Istvan
Varmegyek ·koveb:~i:.
Also-fejerm~gyei kavet~~; ·
Kemeny Denes b.m.-gy.-mono~f; ,Kemeny Istvci'fl b.m.-gy.-mono.stofi,
Felso-fejermegyei kovetek:
·
Bethlen Gabor gr.bethlt1ni, idosb, Horvcith Jcinos, idosb, zsâkodi./
Kukullomegye kovetek:
Beth~en Farkas gr.bethleni, Bethlen Gcibor gr.bethleni, ifjabb.
Tordamegyei kovetek:
.
Kemeny Gyorgy bar6, m.-gy.-monostori, Banffy Janos bâro, losonczi.
~olozsmegyei kovetek:
Zeyk Karoly, zeykfalvi, Nagy Elek, kaali.
Dobokamegyei kovetek:
Zeyk J6zsef, zeykfalvi es b. Banffy Daniel.
Belso Szolnokmegyei kovetek:
Weer Farkas, koros-tarcsai es Torma J6zsef, csicso-keresztuti.
Hunyadmegyei kovetek:
Kun Gothard, gr.osdolai es Kakucsi Elek
Magyar videkek kovetei:
Fagaras videki:
B6er Antal, berivoi es Benedek 1stvân.
Szekely szekek kovetei:
Udvarhelyszeki:
Bethlen Janos gr.bethleni, ifjabb, Pcilfi Janos, tartsafalvi.
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Haromszeki:
Berde M 6zes, Szentivani Gyorgy.
Csikszeki:
Bialis Ferenc, ilyefalvi, Mik6 Mih6.1y, zsogodi.
M arosszeki:
Anta,l Imre, korispataki, Berzenczei Lciszl6, gorgeny-szent-imrei.
Aranyosszeki:
Gyarmathi Samuel es Csipkes Sandor, aranyos rakosi.
Szasz szekek kovetei:
Szebenszeki:
Schneider J 6zsef, Schmidt Konrad.
Segesvarszeki:
Goosz Karoly, Teutsch Gyorgy.
M edgyesszeki:
Brecht Mihcily, Schwartz Kciroly.
Szaszsebesszeld:
Hitsch Mihcily, Leonhiird Karoly.
N agy -sinkszeki:
(:apesius Gusztav, Eitel Frigyes.
Kohalomszeki:
Falk Kiiroly, Meliis Lajos.
Szeredahelyszeki:
Lătv Vilmos, Boch Lajos.
··
bjegyhazszeki:
Brbusch Mihiily, Boch Kiiroly.
Szaszvarosszekj:
Les~ai Antal, Molniir Kiiroly.
Szasz v;idekek kovetei:
]3r(lss6-videki:
Brennenberg Lajos, Roth Ilyes
Beszterce-videki:
Hoffgriif Janos, Weisz Janos.
.
. Taxalis helyek kovetei:
Kolozsvar-varosi:
·Gyergyai Ferenc, kissolymosi, Groisz Gusztiiv.
·
·Maros-vasarhelyi:
Dobolyi Siindor, Topler Simon.
.
Karoly-fejervari:
Otvos Agoston, Danffy Kiiroly.
Szamos-ujvari:
Sărosi Ferenc, Korbuly Bogdan.
Erzsebet.,..varosi:
Karacsoni Janos, Masvilagi Istvan.
Abrudbanyai:
Ferenczi David, Filzi Samuel.
Vizaknai:
Szasz Karoly, szemeriai, Sziisz Janos, szemeriai.
Vajda-hunyadi:
G6la Lajos, f.szilvasi, Gligor Miinok.
Kezdi-vasarhelyi:
H ank6 Daniel, J ancs6 Adam.
Hatszegi:
Pappfalvi Constantin, Bohetzel Sandor, s66s-mezel. .
1
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Sepsi-szent-gyorgyi:
Gycirfas Karoly.
Szekely -udvarhelyi:
Teleki Laszl6, gr., Szeles Karoly, s potl6 kOvet Keller Jcinos.
Bereczk-varosi:
Fejer Janos, Gcibor Imre.
Csik-szeredai:
Bartos Imre, Eros Elek.
Szek varosi:
Wesselt~nyi Mikl6s bar6, hadadi, Nagy Karoly.
Kolozs varosi:
Topler Karoly, Kt'tn Janos.
Ilyefalvi:
Gaal Daniel, Nenwt Laszl6.
Olahfalvi:
Both Ferenc es Both Karoly. 4

Demeter

J6~sef,

4

Inditvanyba tetetik4: mikep id6kfm,eles tekinteteb6l a Jegyzokonyv
megvizsgalasara a Rendek es Karok altal valasztatni szokott bizottinany
kijel6lesere ezuttal bizatnek meg elnok o nagymelt6saga.,
Mely inditvany kovetke~eseben elnok 6 nagymelt6saga ,megkeretett egy bizottlnanynak a kozelebbi iilesen a Karok es Rendek eleibeleend6 terjesztesere.
5
Elnok 6 nagymelt6saga jelenti, hogy tobb torvenyhat6sagok kovetei
megbiz6leveloket beadtâk, ugy azt, hogy tobb oly kerelmek adatnak he,
rnelyek a mar felolyasott kir.elOterjesztvenyekkel szoros Oss:z;ekottetesben
leven, azokkal kapcsolatban lennenek felveendok es targyah:ţnd6k.
A beadott es meg beadand6 megbiz6-levelek valamint a beadott
kerelmek es adassanak ât â J egyz6konyv megbiralasâra kinevezendo
bizottmanynak rendbeszedeS'e s illetoleg velemenyadas vegett.
6

Inditvc\nyba tetetik, hogy mivel a kir.elăterjesztvenyek harom elso
pontja 1igy mint tartomânyi udvari korlatnok es kir.tablai elnok valasztas, ugy a magyarhonnali egyesii1es egymassal igen szoros kapcsolatban
lennenek, ezen hârom pontok egyszerre vetetnenek tanâcskozâs alâ.
Mely inditvany kozmegegyezessel elfogadtatvanElnok o nagymelt6saga a kovetkez6 i.ilesre a ltir.el6terjesztvenyek
harom els6 pontjait tuzte ki tanacskozas târgyaul, kijelentven, hogy
miutân a Karok es Rendek jelentendik, hogy ezen harom pontra az elOleges tanacskozasokban elkesziiltek, iilest fog tartani.
Miutan elnok 6 nagymelt6saga felsz6litja a Karok es Rendeket,
hogy tisztelkedesoket tennek meg kir.biztos es f6kormanyz6 6; nagymelt6saguknal mire a Karok es Rendek tisztelkedesoket kiralyi biztos es f6kormanyz6 6 nagymelt0saguknal megteend6k, a termet elhagytak s ezzel
az iiles eloszlott.
Kolozsvart 1848ben Piinkosdh6 30an az elObbi rendes elnokseg alatt.
Lâtta Galfalvi itelOmester

MASODIK ULEs
7

Az el6bbi illesben folyt targyakr6l szerkesztett Jegyz6konyv felolvastatvan·
Megalli ttatott.
8

Elnok .6 nagymelt6saga jelenti: hogy nemely t6rvenyhat6sagok kovetei megbiz.O-leveleiket beadtak, s :hogy nemely a Karok es Rendekhez
intezett kerelmek is adattak be.
A megbiz6-levelek, valamint a beadott kerelmek is adassanak at a
jegyz6k6nyv ,megbfralasara ·kinevezend6 bizottmanynak rendbeszedes s
illetoleg vele.menyadas vegett.
9

Elnok o nagymelt6saga a mult iiles 4ik szama alatti hat<irozat nyoman a J egyzokonyv megbîralasara egy harminchat tagb6l all6 pizottmanyt jelol ki s terjeszt a Karok es Rendek.eleibe.
lVIely kijelelest a Karok es Rendek elfogadvan, azon bizottmanynak
kovetkez6k tagjai:
Mciriaffi J6zsef
AntaL Imre
Baliizsi J 6sef
M asvilagi 1stvcin
Mik6 Mihaly
Berde M6zes
Bethlen Jcinos ,id.gr61
Nagy Elek
Pcilfi Janos
Bethlen J anos ifj. gr6f.
Boheczel Sandor
Roth llyes
lJe~eter J6zsef
Szăsz Kciroly
Schmidt Konrcid
Gaal Jcinos
· Teleki Domokos, gr6f
Gyarmathi Samu
Gyefgyai Ferenc
Teleki Lăszl6, gr6:fl
Teutsch Gyorgy
H orvcith J ânos
Topler Simon
Hitsch Mihcily
Toroczkay Mikl6s, gr6f
Hofgrăf J6zsef
U gron I stvcin
Kakucsi Ele k
Zeyk J6zsef
Kemeny Domokos, bar6
Zeyk Karoly
Kemeny Denes, bar6
Veer Farkas
Leszai Antal
Wesselenyi Mikl6s, bar6
Leszai Lorinc

10
Elnok 6 nagym.elt6saga jelenti: hogy a napirenden .all6 tanacskozasban a kîralyi Kormanyszek is reszt kivanvan venni, meg fogna jelenni
a Karok es Rendek kozott, - miutan a kir.Kormanyszek csak hamar
meg is jelenven s szokott helyet elfoglalvan, f6kormanyz6 6 nagymelt6saga felsz61'itja a Karokat es Rendeket, hogy sz6lananak a napirenden
all6 targyhoz. A Karok es Rendek.- miutan a k~ralyi el6terjesztvenyeket magaban foglal6 kegyelmes kir.leira~ ujb61 felolvastatott, a harom
elso pontokat tanacskozas ala veven, ugy talaltak: hogy a 3ik ponttal
egybefiiggdleg a Magyarhonnali egyesules elhataroztatasaval az ls6 es
2ik pontok targyalasa sziiksegtelenne valik - s fgy a 3ik pontot · vettek
tanâcskozas 9-la, es a foly6 1848ik evi magyarorszagi to:r:venycikkelyt,
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rnelyben a testv.erhon reszerol a egyesiiles ki van mondva forr6 rokonerzettel fogadvan es azt egesz kiterjedeseben magukeva teven · :rvreghataroztak: hogy ai egyesulesroli torvenycikk - valamint"'ezen
torvenycikk mellett o felsegehez felkiildendo, ugy a kiralyi biztos 6
nagym:elt6sagahoz valamint Magyarhon nadorahoz s kiralyi helytart6jahoz es a felelos fiiggetlen ministeriumhoz intezendo feliratok is - melyek elOleges tanacskoias utjan mar megallittattak, vetessene:k targyalas
ala5 .
Minek kovetkezteb~n a Magyarhonnal leendo egyesiilesrol torvenycikk es 'feliratok tervei felolvastatvan JY!eg is allittattak, s azoknak sietoleg o felsege - ugy a nâdor s
helytart6- es a mihisteriumhoz leendo felkuldesok meghataroztatott.
(basd ezeket az Iromanyok-konyveben az 5ik, 6ik, 7ik es 8ik · szamok
alat,t).
M~ly alkalorrunal :B.rasş6videk ~gyjk -,~ovete R9th llyes aty~nl\fia
.
kovetk:ezo elmondott beşzedet kivanta jegyzo$qnyvpe iratnî:
"Tekintetes Karok es Rendek!
Megtekintven a~t, miszerint a nagy magyar es sz~ely nem?et Erdelynek Magyarors;?;âggaH egyesiil~s~t n~m . mondom c~.ak :kozonseges
S:ZO:tattobbseggel, hanern a leglelkese'bb, l.egjhletesebb egyetertessel, legbobb nemzeti 6hajtasuknak innepelyesen nyilvan'itottak ...,-- fontol6ra veven tovabb azt, hogy ez ertelemben a jelen orszag~yules altal hozand6
torvenyjayaslat csc;tkis o fels.ege, szer.etett fejedelmunk es kiralyunk, ki
egyszersmind osztrak csaszar, kegyes helybenhagyasaval, mindnyajunkat
kotelez.o torvennye valand --..- vegre azqn kotelessegszabta tekintetbOI,
hogy Erdely a fenna116 cHaptorvenyek s~e:tint a Magyarhon koronaja ketsegtelep. _tagja., kUldOim neveqen a Pragmatica Sanctio tfenmaradasaval
lette hozando Uni6t Magya:rorszciggal partolom!
Ezen nyilatkozatorn nyoman _kiildoim el6tti igazolasom vegett, nem
tehetem egyszersmind, hogy ezen innepelyes 6raban Erdely, Magyarhon
es az egesz ·mivelt Eu:ft6pa szine elOtt ki ne nyilvanitsam azt: miszerent
az orok es fennall6 egyenes torvenyeken alapul6 jogainknak, nemzetisegunknek, anyanyelviinkn.ek torvenyhc;tt6s~gainli: ter:Ulete ~s. mind igazgatasilag, mind kozgazdasagilag fennall6 kebelbeli torvenyes rendszerunk
tenmaradasânak biztositekaul - fentartcnn magamnak, hogy kuldoim
ebbeH torvenyes kivanataikot, az Unio mikenti vegrehajtasâra kinevezendo orszagos bizottmanyok es ez altal a kozelebbi magyarorszâgi kozonseges gyulesnek, meltânyos tekintetbe vetelebe, a tekintetes Karok
es Rendek tegnapi nemzeti gyuleseben igert partolasa hozzâjarultaval.
torvenyes ·jogaik erzeteben e vegre beadand6 emlekiratban ajanlhassak.
- lViely nyilatkozatomat a jegyzokonyvbe igtattatni ikerem" 6•
Melyet partoltak:
Szebenszek kovetei:
Schmfdt Konrcid, Sc~neider J6zsef.
Segesvarszek kovet'€i:
Gooss Kciroly,- Teutsch Gyorgy.
Brass6 videke !kovete:
Brennerberg Lajos.
Meclgyessz.ek · k5vetei:
Brecht Mihăly, Schwartz Karo!y.
Besztercevidek kovetei:
Hofgrăf Jcinos, Weisz JcinQs.
11 - Documente privind

revoluţia

de la 1848 în

tările

române, voi. V
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Szaszsebesszek kovetei:
Hiets Mihaly, Leonhard Karoly.
Szeredahelyszek kovetei:
Low Wilmos, Boch Lajos.
Ujegyhazszek kovetei:
Bransch Mihaly, Boch Karoly.
Szaszvarosszek kovete:
Leszai Antal.
Nevezett kovet atyankfiai nyilatkozatukban emlitett kivanatukat magaban foglal6 iromany adassek altal ai Uni6t illetoleg kinevezendo bizottmanynak.
·
11

_ h~.ditvanyba tetetik: hogy ezen orszaggyulesrol egy bizottmany ne~
veztessek ki, mely a Magyar honnali _teljes -eggye alakulas reszletei irant
a magyar ministeriumot fel fogja vilagositani, Erdely erdekenek ·a Magyarorszageba illesztesen kozremu:hkalni, es a koz·elebbi kozos- hongyfileste a ministerium_ altal e targyban elOterjesztendo torvenyjavaslatokr~
anyagot nyujtanF.
·
Mely inditvany kovetkezteben a Karok es Rendek. egy 24 tagb6(
all6 biztossagot hataroztak kineveztetni.
1

12

1tel6mester atyankfiai felsz6litatnak, hogy _a mar megallitott torvenycikket, valamint a feliratokat is tisztâba iratva, a delutan 5. 6rakor
tartand6 orszaggyulesre hozzak fel.
.
Melyek utan fokormanyz6 o nagymelt6saga az erdeklett iromanyok
elkeszitese vegett delutan 5. 6rakor tartand6 iilesre a Karokat es Rendeket meghivanAz .iiles eloszlott.
noklet .alatt.
Latta Galfalvi itelOmester
Kolozsvart 1848ban Piinkosth6 30ân delutâni 6rakon a rendes elHARMADIK ULES
13.

A mult iilesen folyt targyakr6l szerkesztett Jegyzokonyv f"ololvastatvân ...:._
Megalli ttatik.
14

A mult delelOtti iiles llik szâ,ma alatt meghatarozott bizottmany
kijeloltetven A Karok es Rendek annak tagjait a kovetkezo szemelyekben aHitottâk meg:
Kirâlyi kormanyz6 gr6f Teleki J6zsef - ennek meg nem jelenhe..,
tese eseteben orszagos elnok b. Kemeny Fereno einoklete alatt:
Toroczkai Mild6s gr6f, foispan.
Mik6 Mihaly, kovet
Balasi J6sef, fokiralybfr6.
Berde M6zes, kovet
Lemeny Janos, fogarasi piispok.
Schmidt Konrrid, kovet
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BethJen Janos id. gr6f, kir. hivatalos.
Goosz Krirolu, kovet
J6sika Mikl6s, bar6. kir. hivatalos.
Roth !Lyes, kovet
Kemeny Domokos, bar6. kir. hi'4atalos. Lăw V il mos, kovet
Teleki Domokos, gr6f. kir. hivatalos.
Wesselenyi Mikl6s, bar6, kovet
Horvath Istvan, kir. hivatalos.
Szasz Karoly, kovet
Kemeny Denes, bar6, kovet
Teleki Laszl6, gr6f, kovet
Zeyk J6zsef, ikovet
Demeter J6zsef, k:ovet
W eer Farkas, kovet
Hank6 Daniel. kovet
Bethlen Janos, ifj. gr6f, kovet
Bohetzel Sandor, kovet
Palti Janos, kovet
Saguna Andras, g.n.e. piispoki
Debreczeni Marton, kincstari tanacsos.
,
S ezeknek nevok Erdelynek Magyarhonnali egyesiilese targyaban
o felseg.e elebe szembesites vegett felkiildendo torvenycikkbe igtatţatni
hat3roztatottB.
·

15
Elnok o nagymelt6saga jelenti: hogy a m(!lt iiles lOik szama alatt
tisztaba iratni hataroztatott torvenycikket es feliratokat itel6n1ester
atyankfiai tisztaba iratva, s ezen iiles eldbbi szamaban irt nevsorral kiegeszitve, beadtâk, mely torvenycikk es feliratok osszeolvastatvan, s
szokott m6don a harom nemzet pecsetjevel megerQsittetvenAz O felsege . elebe szentesites vegett felkiildendo torvenycikk es
az e melletti felirat egy biztossag altal kiralyi biztos o nagymelt6sagahoz
azon keressel kiildetett, hogy melt6ztatnek O nagymelt6saga azt sietve
tfelseges fejedelmiink szentseges szine elebe juttat:ni. Mely kiildottseg tagjaiva neveztettek:
Fotisztek:
Gr. Toroczkai Mikl6s, Balasi J6sef.
Kiralyi hivatalosok: ·
B. Banfi Zsigmond, Leszai Lărinc.
Varmegyei kovetek:
Horvath Janos, b. Banfi Janos
Szekely szekek kovetei:
Ifj. gr. Bethlen Janos, Mik6 Mihaly.
Szasz szekek kovetei:
Schmidt Konrad, Hitsch ·Mihaly.
Taxalis helyek kovetei:
Dobolyi Sândor, Bohetzel Sândor.
,
N ador s kiralyi helytart6 o fensegehez s a magyar felelOs fiiggetlen
ministeriumhoz intezett feliratnak es az egyesiilesrol sz616 torvenycikk
elObbihez hasonl6 · hitelesîtett masanak Buda-Pestre leendo felvitelere
~Veer Far'kas es Palfi Jânos kovet atyankfiai bizattak meg azon utasitâssal: hogy a feliratot es ahoz csatolt torvenycikket nador s kiralyi helytart6 o fensegehez es a ministeriumhoz sietve vigyek fel, adjak be, s
azutâni teendoikre nezve alkalmazkodjanak nador o fensege s a ministerium rendelesehez.

16
Inditvanyba tetetik: mikep a Buda-Pestre a nador o fensegehez 'es
a ministeriumhoz felkiildendo koveteket sziikseg lenne az orszâg gyiHesebol kelendo megbiz6-levellel, s mint orszagos dologban jar6kat a tartomanyi penztarb6l illo utiko1tseggel ellâtni - mely inditvânyra
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A Karok es Rendek a megbiz·6-level kiadatasat meghataroztak, s
az .meg ezen iilesbol kiadatott - utikoltsegiil pedig kiilon-kiilon 500~
osszesen ~000 r:f;orintok"ât peng.O penzben hataroztak a tartomanyi penz-.
tarbol·kHizettetni; mely ·osszegnek a tartomanyi s mas rendelkezese alatti·
penztarb6l a kiralyi Fol\ormanyszek utjan leendo kifizettetesere ~mok O.
nagymelt6sag'a bizatott -meg. (Lasd. a m.egbiz6-levelet az Iromanyok.koriy
ve 9ik szama alatt).

17
Elno;k o nagy melt6saga nyilvanitvan: hogy mikor a Karok es Ren::...
dek a kozelebbrol Magyarhonban tartand6 orszaggyu1esre kiildendo kovetek. valasztasa rn6dja irărtti tanacskozassal kes:ten ·lesznek, ovszagos
iiles ·fog tartat:nl - ·[Ezzel az iiJes eloszlott.
Latta Galfalvi itelOm~ster
Kolozsvart 1848 (-) Szentivanh6 2an az el6bbi rendes elnoklet
alatt
NEGYEDIK tJLES

l~
A kozelebbi iilese.n folyt ta·rgya:krol szerkesztetb Jegyzokonyv fel..,.
olvastatvan ..._._
Mega1li ttatik.

19

Elnok 6 nagymelt6saga eloterjeszti, hogy Magyarorszag es Ercl.ely
eggye .alakulasa targyaban megallirtott es mar O fe1sege eleibe megerosites vegett fel is terjesztett torvenycikkben kirendelt bizottmany tagjai
koze a szabad kiralyi ·varosok reszerol senki sem leven kinevezve hogy azok is kepviselve legyenek, celszerunek l,âtna nemes Kolozsvarvarosa egyik kOvetet, Gyergyai Ferencet az erintett bizottmany tagjai
.koze kinevezni.
Mely âavallata o nagymelt6saganak elfogadtatvan" kovet G'lfiergyai
Ferenc atyânkfia e jelen orszaggyulesi 1so torvenycikk 2ik §ban kirendelt bizottmany tagjava kineveztetlk.
20

A mult ules 15ik .szâma alatt kiTendeU biztossag jelenti: hogy meg-bizatasaban e1Jarvân, kirâilyi biztos O nagymelt6saga atyafisagos koszontesenek kijelentese mellett azon nyilatkozatot tette, miszerint a torvenycikket mental sietobben 6 :felsege eleibe felkuldeni el nem mulasztja.
Szolgal tudasul.
21
Elnok o nagymelt6saga jelenti: hogy Nagy-Sinkszek kovetei CaGusztav es Eitel Frigyes - ugy Kohalomszek kovetei Falk Ka...,
ro'Zy· es Melas Lajos megbiz6-levelerket beadtak ---- nem kiilOnben azt
is, hogy nemely a Karok ~eS' Rendekhez intezett kerelmek is adattak be.
A megbiz6-levelek, valamint a kere1mek is adassanak altal a biralo
biztossagnak.
pe~ius
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22
Olvastatik · nţ?mes Zarandmegyenek foly6 evi pUnkosdh6 Gan .kelt
a Karokhoz es Rendekhez intezett tud6sit6 leve}e, melyben jelenti,
hogy azon nemes megye mar nemes Magyarhonhoz csatoltatott.
A Karok es Rendek nemes .Zarandmegye hazafi .nyilatkozatât - a
ket testverhon mar ugy is eggye alakulvan - rokonerzettel vettek9 • (Lasd,
az· Iromanyok konyve 1'9ik szama alatt).
,.

es

23
Elnok o nagyme1t6saga jelenti: hogy a kiralyi Fokormany a Karok
es Rendek uh~seben megjelenni kivanvtm, ·•varnak el mig: megjelenend,
mire csak ham ar megjelenven olvastatnak:
a.) Felseges urunknak foly.O- evi, pUnkosth6 5r6L 2 739 idei udvari
szam alatt. keU kegyelmes kiraly:l ·leirata, mely mellett az Erdelyhez
kapcsolt reszeknek nemes Magyarhonhozi visszacsatolasa. targyaban a
·kozelebbi magyarhoni orszaggyfilesen kelt torvenycikk kozolteţik
.
b.) Ugyan o felsegenek jelen evi bOjteJ6h6 lOrol .702 idei .szam
alatt kiadott k.kiralyi leirata~. mely szerint gr6f Mik6 Imrenek elol(;}ptetesevel i.iressegben maradott fokormanyszeki tanacsosi allomasra a
Karok es Rendeknek mult 1847ik evi Szent.,..Andras hava 28<in felterjesztett va-lasztasuk·,kii'letkez-teben::_··rokorm~iny1r·ii,1l~knqk..,Gehbel.;:Kâr:ol~t
kegyelmesen kinevezni melt6ztatott;
Ezen kegyelmes kiralyi leJ_·ratok koziratra keretven kiadatasu~ meghah1roztatik. (Lasd az Iromanyok konyve 10, 11, 1Zik szamai alatt).

24
Kiralyi 'kormanyz6 o nagymelt6saga felsz6litja a karokat es Renrleket a m,ult u.les 17ik szama alatt napirendre tuzo.tt magyarhoni ko2lelebbrol tartando orszaggyulesre kuldendo kovetek valasztasa m6dja feletti
tanacskozasra, mire a tanacskozasok elkezdodven es bevegeztetven, a kovetkezendokben allapodtak meg: (Lasd az_ Iromanyok konyve 13ik ,szama
alatt).

25
Inditvanyoztatik: hogy a hon jelenlegi allasa mulhatatlanul megkivanja azt, hogy si.irgetoleg fegyveres ero alakittassek, s ezzel kapcso:latban a szelbeli katonasagnak torvenyellenes allapotjăn is ideiglenesen
valtoztatăs tetessek mire nezt A Karok es Rendek a kovetkezendokben allapodtak meg:. (Lasd az
Iromanyok konyve [14]dik szama alatt.1o
·
Ezek alatt a rendes ido eltelven s f6'kormanyzo o nagymelt6saga
a kozelebbi i.ilesre az urberi viszonyok iranti tanacskozast tuzven ki
napirendre, az i.iles eloszlott.
Latta Galfalvi itelomester
Kolozsvart, 1848 ban Szentivanh6 3an a rendes elnokseg elOlulese
alatt.
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A kozelebbi illes~n folyt targyakr61 sz~rkesztett jegyzokonyv felolvastatvan Megallittatott. .
.
A mikor is olvastatik Brass6 videki kovet R.oth Ilyes atyankfianak
a mult iilesrol sz·erkesztett jegyzokonyv 24ik szama alatt jelentett es mos-:tan beadott kovetkezo 6vasa:
/

o

vas.

Ambar a koz.elebbi magyarhoni k!ozos gyulesre kiildendo kovetekre
nezve a kepviseleti elvbol kifoly6lag hozott torvenyjavaslathoz, e reszbeni utasit<:'tsom hianyaban, kUldoin1 neveben bizton hozzasz6lni roagamat jogositva nem lattam IIlingazonalt?l klildoirp. erdekeben cselekedni
veltem, midon atalanosan a fep.forg6. t(?rvenyjavaslat alapelvei mellett
nyilatkoztam, mivel .a szasz ne~:Zet alko'tmanya ugyanazon elven alapul.
es a nep kozjava melletti elvn~k tagosittatasa csak is 6hajtand6. Midon
tehat sajnalattal kenytelen vale1{ azt is nyilvânitni, hogy ezen torvenyjavaslat reszleteibe · fbele nem ~reszkedhetem, kotelessegemnek tartottam
a tekintetes Karokat es Rendekirt arra kerni, hogy a torvenyjavaslat 5ik
pontjâra nezve, mely a szâsz to:rvenyhat6sâgokat erdekli, kovetkezo szer_,_
kez;etet elfogadni melt6ztatnânak: "A szasz foldon a kovet vâlasztasokat
a magyarhoni VIIik torv.enycikk 3ik · §ban elfogadott szâmahoz kepest
a j.elen torveny elv;einek alapjăn a szâsz nemzeti kozonseg szabalyozni
fogja", miutân azonban a tekintetes Karok es Rendek ezen -ajanlatomat
elfogadni · nem melt6ztattak, -kenytelen vagyok kiildoim elOtti igazolasom
tekintetebol ezen a szasz nemzet municipalis jogaiba sertoleg vag.6 torvenyjavaslat ellen 6vasomat nyllvan'itani s ezt a Jegyzokonyvbe beiktat. tatni alazatosan kerni.
Kolozsvartt, 3ik junii, 1848.
Roth Ilyes
brass6-videki kovet
:Ezt partolja~: Brennerberg Lajos, brass6-videki kovet. Goosz K!arolv.
Teutsch Gy·orgy, Segesvarszek kovetei. Brecht Mihăly, Schwartz Karoly,
Medgyesszek kovetei. Weisz Jânos, Hofgrăf Janos, Hitsch l\1ihaly, Leonhard Karoly, Capesius Gusztav, Eitel Frigyes, Falk Karoly, Melas Lajos,.
Kohalomszek kovetei. Low Vilhelm, Boch La jos, Bransch Mihaly, Boch
Kâroly, Pfaffenhuber Kâroly, Beszt~rce-vi~:f.eki kovet. Weis~ Janos atyankfia pedig a kovetkezo 6vas<:it kivanta jegyz.Okonyvbe igtattatni:

0

V

â

S

M·eg a tegnapi orszaggyuleseben sz6t kerven, fel voltam ugyan irva,
hanem mivcl a târgy, melyhez sz61ni akartam, t.L a 3ik torvenycikk torvenyes napirendre kituzve sem leven, mer6ben elrogtonoztetett, azon:ban a gyules is eloszlott, sz6lasi jogommal nem elhettem. Azert b{1tor
vagyok a tekintetes Karok es Rendek elOtt a kovetkezendokben nvllat' kozni:
Azon szent oniban, mikor e teremben az Unio a leghobb lelkesedessel kimonda,tott, en is partol6lag nyilatkoztam, azon rendithetetlen hitben s szilard bizodalorhmal, hogy a tekin tetes Karo~ es Rendek az akkor
V
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ltimondott torvenyes kivănatainkat, koveteleseinket helyeselve, teljes1tendik s azoknak teljesiteset a kozelebbi koz,os hongyiUesen is elosegitendik. Ez kimondatvăn sz6val, de oszhangulag a magyarhonnali egyesiiles pillanataban, tokeletesep. meg voltam nyugodva azon tiszta :meggyoz6desemben, hogy az Unio aldasul leend a kozăs hon minden fianak
n~mzet- es vallăskulombseg nelkul, hogy a tekintetes Karok es Rendek
ezen meroben atalakulăsi korban - habar ideiglenes - torv:enyeit szinte
a Magyarhon, s egyaltaljaban a polgarisodott vilagban kimondott s eleţbe
leptetett alapelvekre alakitandja,
Magyarhon a nemzeti orseregrol sz616 22ik torvenycikk 2ik es 3ik
§ban a municipiumokat epsegokben megtartotta s egy::iltaljaban minden
polgarisodott allodalomban a ki.i10nbozo nemzetisegek szabacţ kifejlodhetesok elve kimondatott, mit hogy a tekintetes Karok es Reridek hasonlag melhinyolvan, tekintetbe fognak venni, jogosan remenyltem.
A torvenyhoz6, testuletnek tiszta torvenyeket kell hoznţ, a tekintetes Karok es Rendek jelen torvenycikkeben azonban nemely homalyt
talalok, mert a 7ik §ban emlittetnek minden nemzet orei, a nelkul, hogy
azok kulOn elrendeltetese m6dja valahol ki lenne morrdva; inidon · mâsfelOl a nemes szekely nemzetre nezt meg a tisztek. ăltalanos es okvetlen
tulajdonair61 is rendelkezik a. torvenycikk.
..
A mi a nemes szekely nemzetroli intezkedest illeti, mely szerint
a szekely nemzet ilirvenyes hel.yzetebe. visszaallitasar61. gondoskodtatik,
azt nagy :orommel părtolom, mert velemenyem szerint a nemes szekely
nemzet tokeletes megnyugtatasara is szolgâHind; de az atalakUlas korszakaban egy honban, hol· kulOnbozd ne.mzetek leteznek, nem csak, egy, hanem minden nemzetnek · megnyugtatasara torvenyes allasa meltanyos
tekintetbe vetelevel kell hogy torvenyek alakittassanak, annyival is inkabb, mivel a tekintetes Karok ·es Rendek tudomasa szerint a mostani
idoben nagy mertekben felingerult kedelyek csak igy nyugtattathathak
meg legbiztosabb~m. A mit mar 'elore bocsatek, . azon torvenyjavaslat
nezetem szerint nem eleg tiszta, azert tehat kuldoimnek a mennyihen
netan oket is illetne, megnyugtatasara annyival kevesbe szolgalhat, minthogy ezen targy irant annak elrogtonoztetese s az ido rovidsege mhin
utasitâst sem adhattak.
Ily okb61 kenytelen vagyok ezen t·orvenyjavaslat s kovetkez.esei
ellen, ha azok atai kuldoim s egyaltaljaban a szasz nemzet municipiuma,
beligazgatasi joga s· nemzetisege netalan megsertetne, kuldoim elotti
magam igazolasa vegett innepelyes 6vast tenni, s ezen 6vasomnak a jegyrokonyvbeli beigtattatasat alazatosan kerni, 11 Weisz Janos. Ezt partoltak:
Capesius Gusztav, Eitel Frigyes, Falk Karoly, Melas Lajos, L()w Vilhelm,
Boch La jos, Bransch Mihaly, Boch Karoly, Schmidt Konrad, Schneider
Jozsef, Goosz Karoly, Teutsch Gyorgy, Brecht Mihaly, Roth Ilyes, Brennenberg Lajos, Schwartz Karoly, Hofgraf Janos, Hitsch Mihaly, Leonhard
Kâroly.

27
Elnok o nagymelt6saga eloterjeszti: mikep szaszvarosi kovet Phaffenhuber Karoly betegsege :miari meg nem jelenhetven potl6kovet Molnar
Karoly megbiz·6-levelet beadja, ugy azt is, hogy tobb ·kerelem-levelek
adattak be, melyeket a Rendek eleibe kivan terjeszterii·
Adassanak at a biral6 biztossagnak rendbeszedes s velem·enyadas
v.egett. ·
·
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28
Elnok o .· nagymelt6saga jelenti: mikepp a kiralyi Fokormanyszek a
Karok es R~nd.ek kozott · meg·'kivan jelenni, -.mire csak hamar megjelenv·en, fokormanyz6 o nagymelt6saga felszolhja a Karokat es Rendeket
a kepviseleti r~ndszer ugy a fegyveres ero alakîtasar61i .t.orvenycikkek
s ezek meilett o felsegehez, ugy szint·eq Magyarhon nad·orahoz es kiralyi
· helytart6j<ihoz es .a ministedumhoz ai irt torvenycikkek hiteles· masolatai felki.ildes.O-k, valarnirit o felsegenek Budara leendo jovetele megkeretese aranti feliratok feletti tanacskozasra.
Minek kov~tkezteben a nevezett torvenycikkek es feliratok megallittatvah, azoknak a delutani i.ilesre lee.ndo tisztaba iratasa itelOmester
atyarikfiaira bizatik s szokott m6don felterjesztesok megallittatik. (Lâsd
az Iromanyok konyve 13, 14, 15 ,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22ik szam1jai
alatt).
·
~'E kozben Hătszeg varosa kovete Boheczel Sandor kovetkezendo
beszedet kivanta jegyzokonyvbe igtattatni: ·
N agyme lt6sagu kir .Fok.?ţtrianyz6 ur!
Tekintetes K~J;rbk es Renâek!
Miel0tt a nemes szekely nemzet katonai viszonyai rendezesehez
fogtak a tekintetes Karok es Rendek, azon foeszmet tartottăk szemeik
elOtt, hogy a nemzeti fegyveres erorol h6zand6 torvenycikk altal a lehetosegig sorsuk:on l<:onnyittessek es az altal kedelyeik lecsillapittassanak~
s azon celt, hiszem, el is ertek az alkotott IIVk torvenycik::k altal.
A fennebbi elvekbol indultak ki a tekintetes Karok es Rendek
midon a ket roman szelbeli nemes ezred serelmein is igyekeztek a lehetdsegig orvosolni, · a fennebbi elvbol indulva ,ki alkottak a most felolvasott torvenyjavaslatot: hogy az altal mennyire van az egesz ket roman
szelbeli nemes ezredre nezve a cel elerve, mennyire nincs, egyreszrol,
mivel koliilmenyeikkel esmeretlen vagyok, mas reszflol mivel az illetoktol arra megbizasbm nincs, nem vitatom; hanem kiildoimet illetoleg
uta.sitasom legeJobb kerni · a tekintetes Karokat es Rendeket, melt6ztassanak kuldoim a hazanak es fels.eges fejedelmtinknek a burkus, torok es
francîa h{lboruk ,!deje alatt verekkel tett aldozatukat melt6 tekintetbe
veve, oket a fegyver al61 feloldozni, s a hon tobb lakosaival hasori allasba
helyheztetni,, ·~ mit ha a kozhaza mostani viszonyai nem engednenek,
melt6ztassanak lt:;galâbb annyit tenni: hogy Hatszegen minden telekrol
csak egy fo szarnittassek a rendes fegyveres effectiv hadbeliek k·ăze; a
hatszegi hataron levo erdokbol a vajda-hunyadi uradalom befolyasa megszUntessek, a hatszegi vizen talaltat6 aerarialis nevet viselo malom, orszagos es heti vasarok, korcsmarlas es Hatszeghez tartoz6 havasok jăve
delme a varos majorsag penztara gyarapitasara rendeltessenek; tovabba
minthogy a nemes szekely ezredekrol hozott IIIik torvenycikk 5ik §a a)
pontja azon kitetele. altal , midon torvenyhat6saga hatarain kivi.il rendeltetnek, rendes zsoldon k:ivul ruhazattal is ·ellattatik" - ki.ildoim meglennenek terhelve, mivel eddig a magok torvenyhat6saguk hatarai kozt
is egesz katonai ruhazattal ellattattak; kernem ki.ildoim reszerol ezen
ponthoz ·meg azt hozzaadni: a hol pedig eddig a maguk t6rvenyha.t61

saguk. hatari kozt is kaptak ruhazatot, ezutan is, kapjanak.

Tovabba ha ki.ildoim nem szămittatnak azok koze, a kik kozt polgari
hat6sag vagyon, ugy a IIIik torvenycikk 5ik §a b) pontja es 6ik §us ellen
mitsem sz6lok; de ha ki.ildoim azok koze _szamittatnak, ugy az 5ik §us b}
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pontja es 6ik §us,, altal is nagyon meg lennenek terhelve, minthogy kozottek eddig magyar oskolak nem leven, mqgyarul neih: is. ·tanulhattak s
igy a bennsziiletett f6- es altisztek nem ·tudhatvi:in m:agyaru},- elmozdittatnanak, vagy legalâbh elOmeneteleikben hatraltatnanak, ha egyebkep
a Iegkikepzettebb katonak lennenek is; kerem tehât· a· 'tekintetes Karok9-t
es Rendeket, melt6ztassanak kiild6im reszere az 5ik §us b) pontjat es. 6ik
§ust oly forman modositani: a nemes szekely ezredekr6l sz6l6 lllik torvenycikk. 5ik §us b) pontja es a 6ik .§us az 1s6 szelbel~ roman ezredhez
tartozo :~-zegiekte nem terjed, hanem 'a hatsz·egiek aZl>rt' ketrpontokban
felfejtett . târgyakra nezve, marculnak. a·, mostani allăshkban •. addig, .:1fig a
miniszterium .a szelbeli ezredeket elrendezendi. s. ezen •nyilatkozatotnat
J egyzo konyvbe igtattatni kerem.
Bohbczef s'ancl'or
_ Ha tszeg •varosâ kovetj~· ·
Kovet tarsam ezen inditvanyat,~ kereset l:it.a'sft.~somrial fogva magam
1
is partolom.
·
·
'
·
··
·
' •· ·" "
Papfalvi Szilar((' ' ·. :: ·" · · :·;
Ha tszeg varosa 'k!ovetje~;;_ . ; .
29

Ezek utan a kiralyi F6kormanyszek eltavozvari s az iiles a rendes
elnoklet alatt tovabb folytattatvan, inditvanyba tet~tik: mi.kep a .hazanak
jelen koriilmenyei ~ozott midon 6 felsege lakal elhagyt'a s alig 1ehet
kepzelni, hogy a haza kozpenztarab6li penzek 6 felsege rendeletebOl vitetnenek ki, sziikseges lenne a hazai kozpenznek · barininemu periztarakboli
kivitelet a Fokormanysz·ek utjan az azon. penzeket kezel6knek feleletok
terhe alatt megtiltani.
··, . · ·.
Sz6littassek fel a kiralyi F6kormanyszek elnok 6 nagymelt6saga
altal: mikep e hazaban Ietez6 barmi . nevvel, nevezendo hazai .. kozp~nz:
tarak hivatalnokaik siet6leg rendelest tegyen arr?l .. 4ogy, . ~zok, semminemu penzt e hazab6l kivitetni onfeleletjok terhe. alatt·':meg. ne engedjenek.
·
·
·· ' '

30
Inditvanyba ho~zatik: miszerint a kiralyi Fokormanyszek sz6litassek
fel, hogy a .julius 2an Pesten . tartand6 o~szaggyulesi; koyet~k, neplrepviselet ala:Ejani valasztasat illeto elokes.iiiletek arănt rendelkezeset sietve
tegye meg.
Mely inditvany elfogadtatvan, a kiralyi Fokormanyszek ez irant
elnok o nagymelt6saga altal [elsz6littatni hataroztatik.
Ezek alatt a rendes ido eltelven, az iiles eloszlott.
Latta Galfalvi Imre i telOmester
Kolzsvartt, ugyan Sztent I van h6 3cin az elObbi rendes elno~
alatt a delutani 6rakon.
HATOPIK. ULts

31
"

el:

A delelOtti iilesen folyt tărgyakr6l s~erkesztett j~gyz9konyv felolvastatik es Megallittatik.
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32
Elnok o nagymelt6saga. jelenti, hogy · nemely .kerelemlevelek adattak
be, melyeket ·a Karok •es Rendek-eleibe ·kivan terjesztenL
-' Adassanak ăltal· a biral6 biztossagnak megvizsgcilas es velemenyadas vegett.'

33
, Elnok o nagym~ltosaga elOadja: mikent a kepviseleti re~dszer, ugy
a fegyveres ero alaJ_\:ităsar6li .torvenycikkeket s azok _mellett kuidendo
felterjesztes.eket, valamint o felsegenek Budara leendo jovetele megkerese
arănti feliratot is -itel6mester atyânkfiai a delelotti ules 28ik szama alatti
hatârozat,szerint tisztaba 1ratva folhoztak.
Ezen · torveny.cikkek_•es ,feliratok egybeolvastatvan a szokott m6don
bepecseteltetven, a Magyarhon nadorâhoz es a ministeriumhoz irttezettek,
gyors postan megkiHdetni hataroztatnak, urunk o felsege eleibe terjesztendoknek pedig kiralyi biztos o nagymelt6sagâhoz oly keressel leendo
atvitelere, h~gy azokat mentol elobb o felsegehez juttatni melt6ztasson"
kineveztetnek:
Fotisztek:
Gr. Haller Ignac, Dindar Antal
Kinilyi hivatalosok:
Gr. Kemeny J6zsef, Toroc~kai Sandor
Varmegyek kovetei:
Kakucsi Elek, Boer Antal
Szekely szekek kovetei:
Brennerberg Lajos, M~las Lajos
Taxalis helyek kiovetei:
Sărosi Ferenc es Fejer J an os atyânkfiai.
Ez~k titân elnok o nagyme~t6saga azon nyilatkozatot teven, hagy
midon a Karok es Rendek a napirendre tuzott targy feletti e!Oleges
tarracskozasaikkal keszen leendenek, orszagos ulest fog tartani, az U.Ies
tfeloszlott.
Lâtta Galfalvi itelomester
Kolozsvârt, Szentivan ho 6an az elobbi rendes elnoklet

alatţ.

HETEDIK-ULES
34
A mult u.lesen folyt targyakr6l szerkesztett J egyzokonyv felcolvastatik es ~
· M egalHttatik.
35

A kozelebbi iiles 33ik szama alatt kirep.delt biztossag jelenti, hogy
megbizatasaban eljarvan, kiralyi biztos o nâgymelt6saga, szives koszontesenek kijelent_ese .mellett azon nyilatkozatot tette. :miszerint az âtvett
torvenycikkeket 6 felsege eleibe felki.ildeni el nem mulatja.
Szolgal tudasul.

140

36

Elnok 6 nagymelt6saga jelenti, hogy a kiralyi Kormanyszek a Rendek tanacskozasaban reszt kivan venni, azert varnak el, mig megjelEr
nend, - mire csak hamar megjelenven, fokormanyz6 6 nagyn1elt6s~1ga
felsz6litja a "j(arokat es Rendeket a napirendre tuzott urberiseg megszUntetese feletti tanacskozasra; minek kăvetkezteben b. Wesselenyi
Mikl6s atyankfia sz6t en1elven, a kovetkezo beszedet mondotta s kivc'mta
J egyzokănyvbe iratni:
"Szent az i.igy, mely mellett szavamot emelem, az emberiseg ugye,
ugye egy milli6nal tobb nyom.as s helytelen teher alatt nyog6 ember:..
tarsainknak. Azon embertarsainknak iigye, kiknek kezei munkaja utan
eltilnk mi kenyelemben, munka nelkul, kik hordoztak helyettiink is az
M6 terhet s verejtekeztek kăzmunkakban s kiknek volt a verad6 is nyakukra kenyszeritve s kik fegyverrel vedtek es, vednek ·minket.
Ki ez ugyet resztveve nem hordja kebleben, kinek kettoztetve nem
ver szive a vagyt6l ez iigyet szeretettel karolni fel, l~tni el, annak szajaban nem val6sag, csak pengo Ures hang., a kor h~rom ;dics6. jelszava,
atalakuhisunk e . harom tenyezoje: szabadsag, .egyenlOs·eg- -s testveriseg.
Ezen szavaknak jelszavakuli. kitu:oese csak ·cafrang, mellyel magunkat
kiils-oleg, cicomazzuk, s~ot Istent bosszant6 kigunyolasa ama mennyei
szavaknak mind addig, mfg· azoknak -lenyege, val6ja alkalmazva s teljesen
alkalmazva nincs, az eddig nyomva tartott, nalunknat annyival nagyobb
szamu lakosaira honunknak.
. ' ' '
Remellem, s hinni akarom, hogy nincs senki itt, ·ki :ne erezne vagy
{lt ne latna ·orok igazsţlg szabta helyesseget s kări.ilmenyek parancsa
szlilte sziikseget annak, hogy mi is tegyuk azt, mit a. most m·ar k:Oz.os,
akkor meg csak testver Magyarhon ez iigyben mar havak·elOtt tett.
Ha megis volna itt ilyen, tavozzek az innen, mert fertoztetne jelenletevel ez nap a teremet, mely ha Isten ugy akarja, ma a val6di szabadsag, az igaz egyenloseg .s a cselekvo testveriesseg szent temploma leend,
s melyben mi az orok igazsag papjaikent aldozandunk buzg6 ihletessel s
.
magasztos kozlelkesedessel.
Fogjunk hat tisztelt polgartarsaim a- szabadsag, egyenlOseg es testveriesseg szent neveben az aldozathoz!
Nekem jutott a· szerencse Isten igejet e targyban .·el6lmondani ki;
s hiszem mindnyajatok ajkair61 harsogva fognak az ima ·S aldozat szavai
visszhangzani. Erzem mostani szerepem megtisztelQ, fi;agyszeruseget. Jutalom ez, melt6 es teljes azon iildăzesekert s szenvedesekert, melyek
engem elnyomott embertarsaink, az eddigi parasztok iigye aldoz6 papjava
szenteltek. fel.
Imam szavai ezek: "Az eddig elnyomottakat emeljiik magunkhoz~
emeljiik oda, hova oket Isten teremtette. - Legyenek az eddigi jobbagyok s zsellerek tobbe nem parasztok, p6rnep, misera· plebs, hane.m
szabad polgarok, legyenek veliink egyen16 kătelessegek 'alatt all6 s jogokkal felruhazott honfitarsaink, es legyenek velunk jog s szabadsag kăzăs
erdeke altal a hon szolgalatjara s vedelmere felhivott testvereink."
Fejezziik ki }elen pillanatban ezen 6hajtasunkat, minei kevesebbet
nem fejezhetunk ki most, middn azt Magyarhon mar eletbe is leptette
s midon az eddig Erdelyhez tartozott de Magyarhonhoz visszacsatolt tăr
venyhat6sagokban az szintugy mar letezik.
Kifejezven ezen ohajtasunkat s szaridekunk.at, · mo,ndjuk ki azt, mi
abb61 ănkent S ID1.ilhatlanul kăvetkezik es innepelyesen mondjuk ki, mi-
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. ··szerint a robot es dezma n1ellyel az eddigi jobbagyok es zsellerek tar- ·.
toztak, ezennel eLtoroltetven, azok az e napokban kovetkez6 piinkost
utani els6, az az a Szent-H<:i.romsag vasarnapjaval egyszerre s orokre
megţ>ziinnek,.hogy igy ama polgari Szent-Haromsag: a szabadsag, egyenl6seg. s testveriseg malasztja aradjon ama szent napon reajak, es hogy
az azutan .nem sokara kovetkezo masodik felet ez iidvdus evnek, Isten
kegyelmet aldva s irantunk, ertok oly roppant sokat aldozottak inint,
halat erezve .ugy kezdhessek, mint szabad polgarok.
Mondjuk ez imankra oly "Ament"-t, mely reszunkr@l a helyesseg
erzete sz.iilte lelkesedessel s resziikrol a hăla elragadtatasaval honunk
egyik szelet&l a masikig harsogjon!
.
Megteven a szent aldozatot, meriilnek fel annak nehăny termeszctes
es szukseges kovetkezesei, melyeket ezennel elOa~ok:
1) Igtassuk torvenycikkbe azt •.mit rnost a koriilmenyek igenylese
s sziviink es ·meggy6zodesi.ink parancsa kovetkezteben ele'fbe ·leptetdleg
tettiink. - lVIeg lehetiink gydwdve, hegy kegyelmes ·urunk kiralyunk~
mint nepei 'atyja, megerositendi azt, mit teljesen az o kegyes akarata
szellemeben itettunk s tenniink :kellett.
:\Ezen t0rvenyben fejezztik ki fobb elve:it a robot es >dezma eltorlt~senek 'Bs at.lnak, minek ez csak kovetkezese, t.i. 'hogy az eâdigi jobbagydk eS ZS·~lerek kezetk -kozt levo s lenni 'kelleto ·odlonica!lis rfoldeket
- !de csa"k;ts 'azekat ~ orszâg·tH orokre ·nekik ajăndekozzuk, azokat a
foldesu:ra:ktO'l ·e ~vegre ·~kisajâtitvan.
·2) Honunk most azza vâlt uj polgarainak kozhirre teendo;is kozrebocs.atando proclamatioban adjuk tudtokra s magyarazzuk meg, hogy
mit es tniert tet'tliink ertok; magyarazzuk meg nekiek a szabadsag, egyenldseg s testveriesseg val6di ertelmet. Jeleljllk ki annak, mit nekiek adunk,.
haUirât, :nehogy azon tul csapongjan, tevlitra tert vagy vezetett reme~
nyo·k, 6'hajtasuk s torek~esok sajat karukra s a kozbatorsag ·s torvenyes
rencl es csend v~szelyere.
3) Fejezzuk ki hatarozatilag azt, ~mit honunk jelen, reszint kori.ilm'ertyek kovefkezteben, de fajdalom! meg inkâbb buJtogatasok altal elOidezett ingeriilt allapotaban torvenyes engedelmesseg s nyuga1om rfentartasara s minden kihagasok s eroszakok meggatlasara sziiksegesnek tartunk.
E dicso ·napnak s ebben tett diesd e:Hdozatunknak bel es kiil becse
s teljesen ·iidvos hatasa csak ·ugy lehet, ha mit adunk, a s.iivesen adas ~
lelkesedes magasztos nynibusa fenyeben adjuk. :Azert a kor s pillanat
korrmlyan parancsol6 inteset megertve, fogadjuk el Jelen inditvanyomat
kozakar;:tttal s jelesen 'hogy a robot es dezma eltoroltetett s a SzentHaromsag vasarnapjat6l kezdve teljesen megszfinik: :mondjuk ki egy szivvel es sza!jjal".
Ezzel, a tanaeskozasok elkezdodven es be is Viegeztetven a Karok
l:~ Rendek magok e targybeli ~hatarozatukat, ·torvenycikkHeg 'krmondottak.
(Lasd e torvenycikket az Iromanyok~konyve 23dik e.;t 24ik szamai alatt).
Mely hatarozatra nezve szeben-szeki 'kovet Schmidt Konrad atyankfia 6vast jelentett s annak beadhatasara jogat tfennhagyta.

37
Inditvanyba tetetik, hogy a testti:letek altal ;biit urherisegeken fekildt uri s-zolg-alat karp6tolasar6l, ugy a foldesurak altal eddig vett tizeden ,kiviil vont mindennemu tizedek iigyerol az elObbi szam alatt megalHtott torvenycikkb~n hataroz<is tetess,ek.
14~

lVIely ket targyra nezve a Karok es Rendek abban allapodtak meg:
mil0epp azok meg ezen orszaggy1iles alatt tanacskozas aia vetessenek es
ir[rntok hatarozat hozassek.
38

Inditvanyoztatik az is: miszerint a robot megsziintetesenek egy bizonyos hatarnap tuzessek ki, es ezen hatarido a kirâlyi Fokormanyszek
utjan kikiildendo korlevelek altal az orszagban .mfndenkinek tudtul adas.sek: s egyszersmind a kiralyi F6kormanysze15: sz6litassek fel arra, mikent a kozcsend fentartasara minden er~Hyesseggel intezkedeseket tegyen.
Mely kozben ;kir. :56kormanyz6 .Onagymelt6saga az inditvany elso
agara" cn~zve azon nyilatkozatot teszi: miszerint az azt illetoleg felho.zott T.end~1ke~esek megtetelenek akkor lătna idejet, midop ·a felterjesztendo torvenycikk megeros'i tve lekiildetik, ekkor kezdodven annak ko;telezo ereje; a masoclik agat ta,rgyq.z6lag kije1entven, hogy a k. Korroanys;t;ek ,a .csend fentartasa arant sziikseges rendelkezesei altal eddig is.
,gondosk:odott, s ezutanra is jnt·ezkedeseket tenni el nem mulasztja.
A Karok es Rendek teljes meggyozodesselleven ahban, hogy o fel:sege a rn(lr :felterjesztett (torvenycikket meg fogja erositeni, a jelen rendkiviili ;koriilmenyeknek, ugy annak, mikepp ·a kozelebbrol .Pesten tartand6
.orszaggy;illesi f~oveteknek nepkepviselet a.lapjăni valasztasat az urberesek
felszabaditasanak meg kelletik el6zni, tekintetbe vetelevel meghataroztak, hogy az urberisegeken .fekvo .uri szolgalat, dezma-adas, penzbeli fi.zetes es minden egyeb urberi tartozasok a koz~lebbi Szent-H·aromsag
vasarnapon, vagyis foly6 .h6 18an meroben es orokre rpegszjlntessenek;
Tfelsz6littatvan a kir. F6k.ormaf1yszek az arânt hogy p. 'Karok es E.endek
€zen hatarozatat mind a f,oldesuraknak, mind pedig a,z urberes~knek egy
kikiildendo korlevel altal sietve adassa tudtokra, kovetkezdleg ,pedig egy
terjedelmesebb es indokland6 proclamatioban ezen hatarozata irant a Ka·roknak es Rendeknek, az orszag minden lakosait ertesitse.
Vegezetre sz6littassek fol a kir. Kor.manyszek az ir.ant is, mikep a
kozcsendnek, szemely es vagyonbatorsagnak fentartasara es az ezt haborithat6 merenyek meggatlasara tnentol sietobben celszeru intezkede"Seket tegyen.
Mely utols6 pontra nezve Lfokormanyz6 6 nagymelt6sâga kinyilatkoztata, mikent a Fdkormanyszek altal ez irant is a rendelkezesek megtetettek.
Ezek alatt az ido eltelven s o nagymelt6saga a jovo ules targyaul
.a kozteherviseles feletti tanacskozast tuzven ki napirendre - az iiles
eloszlott.
Latta Galfalvi itel61nester
Kolozsvart, Szentivan h6 7en az elobbi rendes elnoklet alatt.
NYOLCADI~ UL~S
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A mult iilesen ifolyt targyâkr61 szerkesztett jegyzokiOnyv ,{elolvastatvanMegalli ttatik.
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40

Olvastatik Weer Farkas es Palfi Janos kovet aty.ankfiainak Pest
varosab6l foly6 h6 2an kelt tud6sit6 levele.
Szolgal tudasul. (Lasd az Iromanyok konyve 25ik szama alatt).
Ezutan szeben-szeki kovet Schmidt Konrad atyankfia a mult uJe.s
36ik szama alatt jelentett kovetkezo 6vasat adja be.

o vas.
A tegnapi orszaggyulesben, urberi kisajatitott magany-urijavadalma:k status-ad6ssagga valtoztatasar61 alkotott Vdik torvenycikkely 2ik
§a tartalmanal fogva a volt f:oldesurak e reszbeni ·karmentesitese a1apjaul
az Erdely keblebeni kincstari }ovedelmeken kivul meg orszagos egyeb jovedelmek is altalan lekottetnek.
Azon altalan kitett orszagos jovedelmekben a ·mennyiben az ad6 is
bele ertetodnek, hogy az emlitett karmentesites cime alatt kuldoinkre es
az egesz szasz nemzetre, valamint azan neposztalyra is, mely a l~ozter
hekben eddig is reszesedett es a mely konnyebbit~sere a jelen torvenycikk alkotott, semmi uj ad6beli teher ne rovattassek, ennek jelen 6vasunk mellett irrnepelyesen ellene mondunk, es ezen 6vasunkat es ellenmondasunkat kuldoink elOtti igazolasunk vegett a J egyzokonyvbe beigtatni kivanjuk, Kolozsvartt, junius 7iken 1848.
·
Brecht Mihaly
Schwartz 'Karoly
Weisz Janos
Hofgrăf .Janos
Hitsch Mihaly
Leonhard Karoly
Molnar Karoly
Capesius Gusztav
lEit~l Frigyes
Melas Lajos
Boch Lajos
Bach Karoly

Schmidt Konrad
Schneidet J 6zsef
szebeni kovetek
Teuts'ch Gyorgy
Segesvar ikovete
Roth Illyes
Brennerberg Lajos
br.ass6i kovetek
Falk Karoly
Low Vilhelm
Bransch Mihaly
Leszai Antal

41
Elnok o nagymelt6saga :jelenti, hogy nemely kerelem-levelek adat..;.
tak ki, melyeket a Rendek eleibe kivan terjeszteni.
Adassanak altal a biral6 biztossagnak megvizsgalas es v.elemenyadas vegett.
42

Eln16k o nagym~elt6saga jelenti, hogy a k. Kormanyszek a Rendek
tanacskozasaban reszt kivan venni: vamak el, mig megjelend; mire csak
hamar meg is jelenven s szokott helyet ·elfoglalvan, olvastatnak az urberiseg megszunteteserol sz616 torvenycikkek mellett o felsegehez kuldendo felirat es a ministeriumhoz intezett tud6sitas javallatai, melyek
megallittatvan Tisztaba iratni hataroztatnak. (Lasd Iromanyok konyve 26, 27 es
28ik szamait).
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.
Indftvany[)a tetetik, miszerint .nem regiben jelesen pedig a mult
busvet utan keves idovel a s~kely foldrol sza.mos kaţona,..fegyverek hozattak ki - jaratn€k vegere annak, hogy az emli tett fegyverek mi c~lra
fordittattak, es ha · azok kiosztva nem lennenek, tetessek rendeles, hogy
ezen fegyverek adassanak altal a nemzeti drseregnek, s atalan veve eszkozoltessek ki, miszerint a honban felcUlott nemzeti ~orsereg fegyvert kap~~

.

.

Mely ind1tvany a Rendek altal partoltatvan, kir. f.6kormanyz6 6
azon nyilatkozatot tette: mikep arra nezve, hogy a nem·zeti orseregnek fegyver adattassek, 6 felsegeţiek tobb versen megtette a
feljelentest, de a koriilmenyek miatt semmi rendeles onnet nein. tetetett; valtozva leven pedig n!ar most a dolgok allasa, nador d kir. [ensegenel is e targyban magat kozbevetni el nem mulatja.
Ezen nyilatkozatan 6 nagymelt6saganak a Karok es Rendek megnyugodtak.
·
nagymelt6săga

44
A kiralyi Fo Kormanyszek az iilesbol eltavozvăn, rendszerinti elnok
jelenti, hogy az urberiseg · targyaban kesziilt ket torvenycikkek s azok mellett kiildendo felterjesztesek itelOmester atyankfiai
alta! tisztăba irattattak
Ezen torvenycikkek es felterjesztesek egybe olvastatvan s szokott
m6don bepecseteltetven, nador o kir. f.ensegehez es a ministeriumhoz inteztettek postan megkiildetni, urunk d felsege eleibe terjesztendok pedig
k biztos o nagymelt6sagahoz atvitetni hataroztatnak oly k2eressel, hogy
azokat megerosites vegett minei elObb o felsegehez juttatni melt6ztasson,
miknek kezbesitesere kineveztetnek:
F.Otisztek:
~Gr . Haller Ignac, Dindăr Antal
Kiralyi hivatalosak:
Gr. Teleki Samuel, Beldi Gergely
Varmegyek k6vetei:
B. Banffy Daniel, Benedek Istvan
Szekely szekek kovetei:
Bialis Ferenc, Csipkes Sandor.
Szasz szekek kovetei:
Leonhărd Karoly, Capesius Gusztăv
Taxalis helyek ikovetei:
Sarosi La jos, N agy Karoly.
Ezek alatt az ido eltelven, az iiies. eloszlott.
6

nagymelt6săga

Mtta

Gălfalvi

itelOmester

Kolozsvart 1848, Szentivanh6 lOen az elobbi rendes elnoklet alatt.
KILENCEDIK ULES
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46
Elnok 6 nagy.meltosâga jel~nti, hogy nemely kerelemlevelek adattak
0'€, Jfielyeket a Karok e~ Rendek eleibe kivâfi terjeszteni.
.
Adas.sanak âltal
birâl6 biztossagnak megvizsgalas es velemeny~
adas vegett.

a

47

. Ugyan elnok 6 nagymeltosâga jelenti, hogy a kir. F6kormânysze:K
a Rehtlek tanâcskozâsâbari reszt .kfvăn venhi, :mely is csak ha:mar megjelerivi!ri s 'helyet elfoglalvăn, f!okotm:ânyz6 o nagytneltOsâg.a felszolitja
a Kârokat es. Rendeket, hogy az eloleges tanâcskozâsokban megvitatott
târgyakhoz szolananak hozzâ~ mely târgyak feletti tanâcsltbzast :meg~IO
zoleg irtditvanyba tetetik, ·hogy a nagyszebeni "Siebenbiirger Bate'' !]elen
evi 55ik szâmâban a kozelebbi napokban Mihâlcfalvata ·kikuldott sze~
kely katonasâgot, varmegyei es katoriatiszteket kisebbitdleg oly tenyek
tetettek kozhirre, melyeket terhes voltuk miatt a Karok es Rendek figyelem nelkiil nem hagyhatvân, sziikseges lenne:
lor. A kir. F·okormânysz·eket megbizni, hogy r·og.t,on nyomoz6 bizottsâgot nevezne ki, hogy ezen vad valo'"" vag.y val6tlansâga feJOl magânak. tudomâst szetezzen,. mely vad bârmi kevesbe is ha igazolva lenne~
az illeto .bunosoket mint a nemes szekely nemzet becsilletebe vâg6 ··te:_
nyert, a legszigorubban biintesse, ha pedig a vad igaztalannak talaltatnek, az emlitett hirlap szerkesztoje, mint ·a szek~ly nemzet râgalmaz6ja
s nepek bekejenek felbujtogat6ja hasonl6lag biintettessek.
. 2or. Mivel a "Sieben'Qiirger Bote'~ eddig i1s tudva lev:o iranyab61 ki.:..
tunik, miszerint az alkotmany s kozhaza csendje elleh m-ukodik, vala ...
Inint jelehlegi tud6s1tasâba:p. is az ·osszes magyarsâgot, polgâri es katonai
tiszteket, a legterhesebb tettekkel s kirâlyunk elleni husegtelenseggel vadalta - mit felt~nni is ârulâs -, e lap tovâbbi folyama :fiogton tiltassek be addig is, ·mig sajt6torven~reink eletbe leptethetnenek s a kinyb.mo.:..
zas eredmenye koztudomâsra jutna.
3or. A szebeni comitenek eloszlatâsara hatalyos h~pesek teteşsenek.
Mely inditvânyra kir. kormânyzo o nagym.eltosâga azon nyilatkozatot tette, mikep e târgy panaszkeppen hatvan a· hazai rfi6hadivezerseg
utjân a k. Fdkormanyszek eleibe, a feladâs. kinyomozâsâra a polgâri es
katonai igazgatâs reszerol elegyes blztossâg tertdeltetett ki, s ahoz kepest, mint a dolog kivilâgosodik, a hibasok megbiintetes1ere is a szi.ikseges intezkedes meg fog tetetni; s ncmenyli, hogy ez irant a Rendeket
minei elObb ertesitheti, az eredmeny pedig hirlapok utjân îs k~ăztudo
maslra fog juttatni. Az ugy nevezett szebeni comite e.los.zlatasar,61 is· a
kir. F6kormânyszek megt~tt r~ndellt~S~i ~ltal gond.osJiodott marl 2 • Mi pedig az erdeklett hirlapot illeti, mint hogy ez csak ·most adatott ki, a kir.
Fokotrnanyszek e kerdeselt cikkr61 eddig nem tudhatott; ezennel tudtâra es~n, tanâcskozas alâ fogja venni s a sziikseges teendoket e rcszben is megteteti.
·
'
Mely nyilatkozatân o nagymelt6sâgânak a Karok es Rendek nlegnyugodtak.
Ezek utân a napirenden all6 târgyak feletti tanâcskozâsok elkezdodven, s be is vegeztetven, a Karok es Rendek hatârozataikat tărveny
cikkileg mondottak ki. (Lăsd .lromânyok konyve ·29ik szâ.m alatt).
Mely hatârozatra [Beszterce-videki kovet Weisz Jânos atyank:fia
kovetkez6 Ovasait kivânta jegyzokJonyvbe ilratni:
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"A nelkiil hogy a szasz-papj rd~zmakr@li . .torvenyjavallat alapjaul
vett, tolem is meltanylott ~Ulodalom-jogi ·es kozgazdaszati elvek. taglală
saba ·rnost bele ereszkedjem, bcţto:r.ltodom a tekintetes Karok es · Rendek
elOtt a kovetkezertdokben nyilatkozni:
KiHdoim e târgyban utasit~st· nem adtak, de~ nezetem szerinţ egyolâalulag nem .· is adhattak; mert itt a szasz-papi dezmara nezve min.:..
denek elott a s21asz papsâg a hazai toryenyeken alapufo ketsegtelen joga
forog fenn, azert kotelessegemnek tartom e~en ugy is itten pem kepviselt szasz papsăgnak azan jogat, hogy ebbeli igenyeit, torvenyes koveteleseit HlO uton e1oadhassa s ervenyesithesse., innepelyesen fentartâni;
azonba mitsem ketelkedem egyeni meggyozodesemet ..abban nyilvanitani,
miszerint a felvilagosodott es loyalis szasz papsag ez iranybani lepteiben tărvenyes igenyeihez, kotelesseg erzeteben teendo es eppen azert
minden elfogulatlan altal nem karhoztathat6 oltalmazăsa mellett a szabadelmuseg szellemet es aldozatrai keszseget tettlegesen tanusitandja;
mely nyilatkozatom J egyz.okonyvbeni beigtatasat ktl.ldoim el6tti m~gam
igazolasa vegett alazatosan k.erem.
Weiss Janos
besztercei kovet
Melyet părtolnak: Hofgrăf Jănos, Goosz Karoly, Bacon J6zsef, Roth
Ilyes, Brennerberg La)os, Breoht Mihaly, Schwartz Karoly, Hitsch Mi'haly, Leonhărd Kăroly, Capesius Gusetăv, Eitel Frigyes, Fal!k K·aroly,
Melas Lajos, Low Vilm6s, Bach Lajos, Bransch Mihaly, Bach Karoly,
beşzai Antal es Molnar Kăroly."
O vas
A hatodik torvenycikkely els6 pontjăra nezve, valamint orommel
vettem, hogy abban kifejeztetett, mikent a' szăsz nemzet tărvenyszerU.
igenyeire .is tekintet leend, ugy·. allâsom l~oteleztetesenel fogva ba tor voitam azan inditvanyt tenni, mikep elvileg tisztan fejlesztessek ki az is,
hogy az urberi viszonyok dezma- es penzbeli fizetes, ugy a k. fiscusi
dezmak eltoroltetese kovetkezteben a szasz nemzet es minden testiiletek
a kozaUodalom altal es jelesen honnan kăratlanitani fognak; ezen inditvanyom azonb'an el nem fogadtatvăn, kiild6im el6tti igazolăsom tekinte~
tebol ezennel ·6vast jelenteni kenytelenittetem es ebeli ovasom jegyzokonyvbeni beigtat(;lsât kerem.
Weisz Jănos
Beszterce kovete
Ez ovast partoljak: Hofgrăf Janos, Goosz Karoly, .Bakon Jozsef, Low
Vilhelm, Roth Ilyes, Boch Lajos, Brennerberg Lajos, Bransch Mihaly,
Brecht Mihaly, Schwartz Karoly, Bach Kăroly, Hitsch Mihăly, Leszai
Antal, Leonhard Kăroly, Molnar Klaroly, Capesius Gusztav, Eitel Frigyes,
Falk Karoly, Melas La jos."
/

48

Segesvar-szeki kovet Bacon J6zsef atyankfia kovetkez6 nyilatkozatat kerte J egyzokonyvbe iratni:
.
"Tekintetes Karok es Rendek!
Tudvan, hogy az orszăggyuh~si tanacskozăsok egy nehany napig
megszunendenek, mielott a mai napi rendhez hozza sz6lanek, bător vagyok kovetkez.6 nyilatkozatra sz6t kerni: Meltoztatnak a tekintetes Ka12-

Documente privind revoluţia de la 1848 in ţările române, voi. V
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rok es Rendek visszaemlekezni, hogy' miutan a .szC:t:::z hat6sr1.gok kovetei
az Unio mellett nyilatkoztak, kiildoiknek fenntartottak a:zon jogot" hogy
az Unio mikt'mti vegrehajtasara nezve azon torveny. kivanatait reszletesen egy ki.Uon emlekiratban benyujthassak, melyek altal a szasz nemzet fennallasat s ez altal az egesz hon erdekenek biztositasat sikeritve
latjak. Erre .nezve szerencsesek is valank a tekintetes Karok es Rendek
partol6 igeretoket m·egnyerni. De miutan az ido rCividsege miatt. ki.lldoink mindnyajon e reszben utasitast .m.eg eddig nem adhatanak, hogy
ezen jogukt61 elrekesztve ne legyenek, ba tor vagyok a tekjntetes. Karokat es Rendeket felsz6litani, melt6ztassanak Jegyzdkonyvileg kifejezni,
hogy ezen emlekirat meg a jelen orszaggyules alatt minden esetre kladassek, s ennek kovetkezeseben a tekintetes Karok es· Rendek mar is meg.:..
igert pafto1asuk mellett az Unio targyaban kineve:Zett bizottmanyhoz utasittatrii fog, mely nyilatkozatomat jegyz6konyvbe igtatni kerern.
Bacon J6zsei?
J\.fely nyilatkozatot partoltak: Schwartz Karoly, Melas Lajos~ Fal'k
Kâroly, Boch Lajos, Leonhârd Kâroly, Hofgrăf J6zsef, Hitsch Mihâly,
!Brennerbetg L~jos, Roth Ilyes, Eitel Frigyes, Goosz Karoly, Weisz Jânos
es Capesius Gusztav atyankfiai."
Ezen nyilatkozat elfogadtatvan, az illet6k felsz6litatnak erintett Emlekiratuk mental el6bbi beadasara.
·
·
49

Szekely-Udvarhely varosi egyik kovet gr. Teleki Laszl6 aţyankfia
inditvanyozza: miszerint a szabad kiralyi vârosokr6l es kozsegekrol sz616
s az 1848beli pozsoni orszaggyulesen hozott XXIIIik es XXIVik torvenycikkek az erdelyi szabad varosok es kozsegekre nezt is el6legesen fogadtassanak el, s jelesen a XXIIIik torvenycikk 2ik §a mely a varosok helyhat6sflgi jogait minden a varos hataraban letez6 egyenekre es javakra
nezve ·rnegallapitja - n1inden kovetki.lldesi joggal ellatott varosokra es
taxalis helyekre is kiterjesztessek.
, Ezen inditvany felett a Karok .es Rendek el6legesen kivanvan tanacskozni, felvetele akkorra halasztatjk, mid6n e targyat el6leges iileseikbeq. megvitattak.· Ugy szinten Hunyadmegye kovete Ka,kutsi Elek atyankfia is inditvanyozza, Devanak szabad kiralyi vârQssâ leend6 einelteteset.
Az e feletti rendelkezes az osszes orszaggyules hatarozasat igenyelven, ennek felvetele ezennel elhalasztatik.
Ezek alatt a rendes ido eltelven s k. f,6kormanyz6 6 nagymelt6saga a
jovo iilesre a kiralyi el6terjesztvenyek 6ik pontjat tuzven ki tanacskozas targyaul - az i.lles eloszlott.
·
Latta Galfalvi itelOmester.
Kolozsvart 1848. Szentivanh6 19en az el6bbi rendes elnoklet

alatţ.
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1

E kozben elnok 6 nagymelt6saga a kozelebbi i..Ues 48ik pontjaban
e1nl'itett emlekiratnak a szasz torvenyhat6sagok kovetei altali beadatăsar61 a Rendeket ertesitven, annak a bizottmany kezere ·bizatasat nyilvanîtja.
Szolgâl tudasul.

51
Az egyesillesr61i torvenycikknek megerosites vegett 6 felsege eleibe
terjesztesere kovetsegbe ·jart. W eer Farkas es Pâlfi J anos atyânkfiai megbizatâsukbani eljarasuk j6 siikerreli eredmenyerdl a Karokat es Rendeket ertesitven, kiemelOleg emlftik ministerelnok gr. Batthyany Lajosnak
e torvenycikk meger6sitese eszkozlesere tett lelkes faradozasait, erelyes
kozbenjarasat.
A .Karok es Rendek azt, ·mikent az irt torvenycikket meger6sitve
lehoztak, lelkesedessel fogadtak. Ministerelnok Gr. Batthyany Lajosnak
erelyes •es sikerdus kozbenjarasaert· koszonetet szavazni s errol ertesiteni, kovet atyankfiainak e-ljarasuk meltany lasat pedig jegyzokonyvileg
kijelenteni hataroztak13.

52
Elnok 6 nagymelt6saga jelenti: mikep a Kirâlyi F-6kormanyszek a
Rendek tanacskozasaban reszt kivan venni, ,mire csakhamar meg is jelenven s szokott helyet elfoglalvân, Fdkormanyz6 6 nagymelt6saga olvastatja:
a) O felsegenek foly.6 evi Szentivanh6 10en, 3210 udv. szâmokl alatt.
1Erdelynek Magyarhonnali eggye alakitasar61 kolt torvenycikk meger6siteseroli k.k. leiratat a meHe csatolt torvenycikkel egyiitt.
A Karok es Rendek a felkiildott torvenycikket O felsegehez, annak maga teljessegebeni megerositeseert intezend6 halas koszonetek nyilvanitasaval, elfogadvan, szentesites vegett o felsegehez leend6 felki.ildes
tekintetebol szokott m6doni szerkesztese 1tel0mester atyankfiara. bizatott, egyszersmind meghataro?:tatvan, hogy a torvenycikk ket peldanyban terjesztessek o felsege eleibe, egyik kir. biztos 6 nagymelt6saga
mas nador 6 fensege es a ·ministeriumhoz intezendd felterjesztes utjan.
b) ă· felsegenek ugyancsak foly6 ·evi Szentivanh6 10rol 3210 udvari szamok alatt kelt k.k. leiratat, melyben o [elsege Istvan ausztriai
foherceget, Magyarorszag nadorat es kir. helytart6jat, a foly6 evi Szentjakab hava 2ra kituzetett pesti kozgyulesre kuldendo kovetek valaszh'is;it
targyaz6 torvenycikk szentesitE~sere meghatalmazza.
Mely k.k. leirat koziratra keretven, kiadatasa meghataroztatik. (Lasd
az Iromanyok konyve 30ik es 31ik szamait).

a

53
Olvastatnak a 9ik u1es 47ik szama alatt megallittatott torvenycikkek felkuldetese targyaban o felsegehez ugy Magyarorszag nadorahoz es
ministeriumhoz intezendd feliratok tervei.
Megallittatvan, tisztaba iratasuk itelOm·ester atyankfiaira bizatik
(Lasd az Iromanyok konyve 32, 33, 34ik szamai alatt).
Ezek alatt az ido elteltven - az iiles elosztott.
Latta Galfalvî itelOmester
Kolozsvart 1848. Szentivanhava 19en delutan az elobbi rendes elnoklet alatt.
1
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Olvastatnak Erdelynek Magyarhonnali eggye alakulasar6l kelt s o
felsege altal megerosftett es a Xik iih~s 52ik pontja alatti hatarozat kovetkezteben szentesftes teld.ntetebol szokott m6don szerkesztett, u~ a
IXik i.iles 47ik pontja alatt ·megâllitva tisztaba irt t0rvenycikkek14 s az
azok felkiildese irânti feUrato.k.
Melyek szokott modon hitelesitteJven, -a nâdor o ifensegehez es ministeriumhoz kiildendok postân, - az 6 felsegehez kUldend6k pedig felterjesztes vegett kirâlyi biztos o nagym~lt6sagăhoz az e vegre ·kinev:ezett. ·
;biztossâ:g alial megkiildetrri hataroztatott. (Lâsd az Iromânydk konyve
35, 36, 37 es 38ik szâmai alatt).
A biztossâg tagjai a kovetkerok::
Fotisztek:
Gr. Thoroczkai ·Mikl6s, ·gr. Tholda:lq.gi ·Ferenc.
Kirâlyi hivatalosok:
Macskasi Peter, Beldi Gergely.
·
K~ovetek:
Horvăth :J ânos, ·Kakutsi Elek,
tBialis ·Ferenc, 'Berzenczei .Lâszl6,
Brennerberg Lajos, Weisz Jâf?.OS.
Ferenci David, Karâcsoni J ânos.

56
Elnok 6 nagym·elt6sâga a szâsz torvenyhat6sâgok kovetei, ugy a romanok s tobb egyenek reszer61 beadott kerelem-levelek, valamint Szeke1y...,Ud:varhely varosa egyik kovete gr. Teleki Lâszl6 atyânkfia âltal a
IX. iiles 49ik szâma alatt a szabad kir. vârosokat· es kozsegeket illetdleg
tett indftvanya feletti tanacskozast tuzven ki napirendreAz ules eloszlott.
Lâtta Gâlfalvi itelomester
Kolozsvârt, 1848, Szentivanh6 20ik napjan az elObbi rendes elnoklet
alatt a delutani 6rakon.
TIZENKETTODIK VLES

5?
A kozelebb mult ulesen folyt târgyakr61 szerkesztett Jegyzokonyv

lfelolvastatvan Megallfttatott.
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ElnQk 6 nagymelt6sâga felsz6litja a Karokat es Rendeket a napirendre kitiizott târgyak feletti tanacskozâsra, minek kovetkpzteben a tanacskozasok megkezdodven, a Karok es Rendek150

a) A szasz torvenyhat6sf1gok âltal beadott, s a szasz nemzet kivanatait mage:iban foglal6 Emlekiratot illetoleg hatârozatukat a kovetkezen-cdokben mondottak ki. (Lasd az Emlekiratot az Iromanyok konyve 39.
sze:1ma alatt).
Az orszaggyuh0s a fenncbbi nyilatkozatot szaşz atyankfiai iranti
rokon erzettel fogadvân, azt azon meghagyassal adja altal az Unio tcirgyaban kinevezett bizottmanynak, miszerint az, az igazsag, meltanyossag
es j6zan orszaglastan hatarai lro.z6tt te1jes igyekezettel oda munkaljon,
hogy az erintett nyilatkozat alapjân a ministerium âltal egy torvenyjavaslat terjesztessek a kozelebbi koz,os torvenyhozas .eleibe.
A ,mikor is Szebenszek kovete Schmidt Konrad atyănkfia kovetkez{)
nyilatkozatât kivEmta Jegyzdkonyvbe igtattatni:
"Nem tehetem azt, hogy a tekintetes Karok es Rendekn~k nemzetem irant nyilatkozott rokonszenvokert haladatos koszonetemet ne nyilvanitsam, sot azt annyival is inkabb kotelessegemnek tartom, mivel az
egyoly te:rţy, mely bennem teljes bizodalmat szi.ilt az irant, hogy az Uniob61 szarmaz6 nagy atalakulas, minden az iranti aggodalrnak lecsillapîta:saval, kedelyek lecsendesitesevel bekes uton sikerillend.
Tokeletes meggyozodesembol batorkodom allitani, hogy kiildoim
mint el nem fajult fiai azan nemzetnek, ki ez elott het szazadokkal a
magyar korona vedelmere az orszagba behivattatott es ezen szent kotelessegene'k hîven megfelelJ, valamint 'kes:zek nemzetisegok es alkotmă
nyos letok ,ep fenntartasaert mindent felăldozni1 5 : szintugy elszant akarattal keszek edes hazankat akar mi oldalr6l fenyegeto veszelyek ellen
fegyvert fogni es harcolni. Mirol a tekintetes Karokat es Rendeket jelen
nyilatkozatommal biztosftani kfvantam. Partoltak: Schneider J 6zsef, Goosz
Karoly, Bacon J,6zsef, Roth Ilyes, Brennenberg Lajos, Brecht Mihaly,
Schwartz Karoly, HofgraJ Janos, 'Weisz Janos, Hitsch Mihaly, Leonhard
Karoly, Capesius Gusztav, Eitel Frigyes, Falk Karoly, 'l\4-elas Lajos, Low
Vilmos, Boch Lajos, Leszai Antal.
·
b) Az olahok reszerol beadott kivănatokat magaban foglal6 negy
rendbeli kerelmekre nezve ·ezekben âllapodtak meg:
A Karok es Rendek fonto16ra veven olah atyănkfiainak az orszag
gyiilesere kuldottseg altal benyujtott ket rendbeli kerelem-levelet ugy .a
nemes Szaszvaros-szek kovetei altal beadott keremenyet a kiraly foldon
1ak6 olahoknak, valamint azon Emlekiratot is, melyet az erdelyi gorogszertartasu, egyesi.iltek es nemegyesi.iltek piispokei meg 1842ben az olahok serelmei es kîvanatai targyaban az a~kori orszag Rendei elebe ter:iesztettek, es fontol6ra veven, mn~ent az o1ahokat mint e honnak tobbi
1ak6saval j6t s roszat szazadok 6ta egyiitt turt, most mar a tobbivel
.egyenl6 jogokkal bir6 s ugyanazon kotelezettsegek alatt all6 szabad polgartarsainkat rokon erzettel kell felsegelnunk, s iigyoket, honunk javat
s biztos fennmaradasat szem elOtt tartva reszvettel venni kotelessegunk.
Mind ezeknek figyelembe vetele utan a Karok es Rendek olah atyânkfiai
iranti szîves erzelmiik es minden j6ra, torvenyesre s meltănyosrai keszsegiik kijelentese mellett kovetkezoket hataroztak:
' Miutan egyreszrdl a testver magyarhoni 1848iki torv~nyek folytâban, melyeknek szabalyai a ket hon eggyealakulaşa kovetkezteben Er- ~
delyre is kiterjednek, masreszrol az ugyanez evben Erdely reszerol alkotott torvenycikkelyek altal minden megszorftasok s alarendeltsegek, melyek az eddigi torvenyek ertelmeben az erdelyi ki.ilonbozo nepeket s j,e1e,sen az olaP:okat s a ki.ilOnbozo vallasokat illetoleg fennallottak, meroben
es teljesen eltoroltettek s a jogegyenlOseg elve, nemzetisegre ·s vallas-
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klilOmbsegre val6 tekintet nelkiil az egyesi.ilt han minden lak6saira nezve
kimandatott es a magyar alkatmany epliletenek orokre mazdithatlan
alapl<!ovei.il aHittatott- fel es miutan az emlitett torvenyek altal az tirberi tartozasok es dezmak orokre megszi.intettek, a torvenyhoze:is nepkepviseleten alapitatatt, s igy az alah nem nemeseknek is az orszaggyiHesi
kovetek valasztasaban reszvetok megnyilt, a teherviseles egyenlOsege felallitatott: Inind ezekkel olah atyankfiai serelmeiket s panaszrai helyes
okaikat elenyesztetve s igazsagas 6hajtasaikat s kivanataikat betoltve l::Hjak az arszag Rendei1 6 •
A mik azonban fennirt kerelem s emlektrataikban meg fuggdben maradattaknak tekintethetnenek, azokr6li igazsagas es celszeru intezkedes, mely egyebirant nem csak az olahokat megkiilănbozoleg, hanem
a han minden lakasait egyarant erdekli, a kozelebbi koz;os torvenyhozO.
gyules"' targya, s a hon minden ajkU es vallasu kepviseiOi kozbej.ott~vel
megaldand6 feladata leend, annyival inkabb, mivel ezen kerdesek az eddigi Erdely hatarain kiviili Magyarhonban lak6 alahakat is szintugy erdekelven, helytelen beleavatkozas lenne a kăzăs torvenyhozas .teendoibe
e targyban itt kiilon es ujabb torvenyt hozni - vegre.
Az egyes olah kozsegektol barki es kik altal jagellenesen eltulaj-danitatt birtakok visszaszerz.ese rendkiviili kivaltsagas intezkedeseknek
alkalmazasat az igazsag szalgaltatas alapelvei meg nem engedhetven, ezen
visszaszerzesek kozigazgatasi es a fennall6 vagy ezutan felallitand6 torvenyszekek elOtt folytatand6 torvenykezesi uton maradnak eszkozlendok..
c) A szabad ~iralyi varasokat es kozonsegeket targyaz6lag a kovetkezo hatarazat tetetett.
Az orszag Rendei a mar megerosites ala terjesztetteken kiviil, egyeb
torvenyjavaslatok sz.erkeszteseibe ereszkedni idoszerunek nem latjak. Azon:...
ban elismerik a szabad kiralyi varasok es kozsegek atalakulasanak szukseget, .es mivel az Unio kovetkezteben az 1848ik pazsani arszaggyules
mindazan torvenycikkei, melyek irant itt kulon rendelkezes nem tortent,
Erdelyre is tartoznak, annâlfogva az orszag Rendei a felelOs magyar .ministerium teendoi 'koze szamitjak s arra fel is hivjak, miszerint az 1848ki
pozsoni orszaggyules XXIIIik es XXIVik torvenycikkeit Magyarhan \Erdely reszeben is haladek nelkiil oly m6ddal leptesse eletbe es hajtassa
vegre, hagy a szabad kinilyi varasakr.Oli torv·enycikk rendeletei, orszaggyulesre kovet kiildesi joggal felruhazatt, valamint mas rendezett ta--naccsal ellatatt minden varasakra, :Kozsegekre is kiterjesztessenek, a szasz
t6rvenyhat6sagok kebeleben fekvo kiralyi s egyeb varasakra, azaknak az
illeto keriilethezi sajatsagas viszanyaik tekintetebol az idezett cikkely
rendeletei alkalmazandok nem leven.

59
Olvastatik a birc.U6 biztoss.âgnak velekedese:
a) A barcasagbeli ujfalusi kozonsegnek a brassai tanacst61 allit6"'""
lag szenvedett kiilonfele serelmeit targyaz6 kerelmere.
,,Tekintetes Karok es Rendek!
A barcasagbeli ujfalusi k~ozonseg ide fagatt kerelmeben a brassai
tanacst61 allit6lag szenvedett kUWnfele serelmeit panaszolvan, a malmot
es korcsmat, az elvettnek aHitatt 6 hold szant6t es 4 hald kaszalot viszszadatni, tovabba magat a taxa fizetestol felmentetni es -elveszett hatara
kik~resesere bizottsagot rendeltetni keri.
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Mely kerelemre oly., valasz. volna adand6,. hogy az urberi · terhek megszuntetese irant mar torveny leven ~lkotva, melynek kedvezmenye a
rnennyiben illeti, a kerelmes kozonsegre is kiterjedend - kerelmenek orszaggyules1 targyalasa nem minositett egyeb agaira nezve kovesse a torvenyszabta illetO utat. -- Nagy tisztelettellevena tekintetes Karok es Rendek
alazatos szolgăja
Kolozsvartt, junius 12en 1848.
a kerelem vizsgalb bizottmany
neyeben
gr. Th.o~oczkai Mikl6s"
b) A hc-iromszeki kis-borosny6i urbereseknek. Unio eszkozoltetcset s
urberi terheikeni konnyitest targyaz6 kerelmekre:
"Tekintetes Karok es Hendek!
A haromszeki kis-borosny6i urberesek ide fogott kerelrrrokben az
Uniot eszkozoltetni1 7 s urberi terheiken konnyittetni kerven, miutan a
t. orszag Rendei mindket targyra nezve mar torvenyt alkoftak, a kerel~mesek kivanatai teljesitvek. Nagy tisztelettelleven
a tekintetes Karok es Rendek
alazatos szolgaja
Kolozsvartt, junius 12en 1848.
a kerelem vizsgalo bizottmany
neveben:
gr. Thoroczkai Mikl6s"
c) U dvarhelyszeki nemely birtokosoknak, SzekelyfOldon eredetileg
urberiseg nem lete tekintetehol, birtokaik bantatlanul hagyatasat targyazo
kerelmokre:
"Tekintetes Karok es Rendek!
Nemely udvarhelyszeki birtokosok azt allitva, hogy szekelyfoldon
-eredetileg 'ltrberiseg nincs, s ezen l~oriilmenyt tekintetbe vetetni & birtokaikat bantatlanul meghagyatni kerven, ilyeten kerelmoket a bizott,many azon megjegyzessel adja be, hogy a tekintetes ors~âg, Rendei az
urber megsziintetese irant mar meghozott torvenyjavaslatokban a szekelyfold irant eleg figyelemmel voltak, kovetkezoen e reszben tovabbi
teendo nincsen. - Nagy tisztelettellevena tekintetes Karok es Rendek
alazatos szolgâja
Kolozsvartt, junius 12en 1848.
a kerelem vizsgal6 bizottmâny
neveben:
gr. Tho:r.oczkai Mikl6s"
d) Torda varosa nemely lakosainak Uni6t illetG ellentinond6 6vakodâsara:..
"Tekintetes Karok es Rendek!
Torda varosa nemely lakosai reszerdl a kirâlyi biztos o nagymelt6sagahoz intezve az Uniot illetoleg egy "Ellentmond6 6vakodas" cimu
irat adatvan be, melyben az ugynevezett 6vakod6k azt jelentik ki, hogy
az Uni6t tsak ugy fogadjak el, ha abba 6 felsege is m~gegyezend, s ha
az nem e sz.erint tortennek meg, az esetben ellene mondanak es 6vakodnak1B; a bizottmany ugy velekedik hogy miutan magok a tekintetes or153

szag Rendei es az Ullio iranti .torvenycikket o felsege megerositese ala
terjesztendonek talaltak, ezen kiilonben is szokatlan es a tekintetes Ren::...
dek elebe nem a maga renden hozott ovâs egyszeruen felreteendo volna_
Az emliţett irat ide rekesztese· mellett nagy tisztelettel vagyok
a tekintetes Kârok es Rendek
alazatos szolgaja
a kerelem v1zsgal6 bizoHrnâny
Koloz$;v:artt, junius 12en 1848.
neveben:
gr. Thor.oezkai Mikl6s"
e) A kolozsvari iparos ifjusagnak a eehek egyeqarussaga eltorolteteset targy az6 kerelm-ere:
"Tekjntetes Karok es Rendek!
A kolozsvari iparos ifjusag a_z ide rekesztett kerelmet, melyben a
cehek egyedarussagat elroroltetni s ez iigyben nemely javitasokat lete~
sittetni keri, oly kivanattal ~dvan be, hogy az a ministeriumnak s a. ko.zOs.
hongyulesnek ajanlţC!_ssek: ezen bizottmany ugy veJ.ekedik, hogy az a
jelen orszaggyulesen alkotott elso torvenycikknel fogva kinevezett orszagos bizottmanynak a ministeriumhoz juttatas vegett âtadand6 vo1na_
- N agy tisztelettelleven a tekintetes Karok es Rendek!
alâzatos szolgaja
Kolozsvartt, juniu.s 12en 1848.
a kerelem vizsgâl6 bizottn1;;lny
ne·veben:
gr. ~horoczkai Mik16s"
f) Bereck varosa ors2âggyul'esi ·koveteinek a 2ik szekely gyalog
ezred altal 1769ben elfoglalt, de 1813ba torveny utjan legfelsobbleg
nekiek visszaitelt ,;revindicalt" nevezetu osi havasuk birtokukba adatasat
targyaz6 kerel:mOkre:
"Tekintetes Karok es Rendek!
Bereck varosa orszaggyulesi kovetei a 2ik szekely gyalog e-zred alta!
meg az 1769ik evben elfoglalt s 1813ik evben legfelsobbleg visszaitel't:
ugynevezett revindioâlt· havasdk;at viss:zaadatni 1kerven: ez i:OO.nti kereJ.:...
m0ket a bizottmany oly velekedessel mutatja be, hogy rniutan ezen
serelem eddig is orszagos partolasra erdemesittetett, s valaharai orvoslata meltân ig:enyeltetik, az emlitett kerelem a jelen orszaggyulesen
hozott elso torvenycikk altal kinevezett orszagos bizottmanynak a ministerium figyelmebe ajanlas vegett atadand6 ·a felseges kiralyi Fokorm<:h1yszek1 pedig felszolftand6 volna, hogy e targyat illeto ada.tokat eloszereztetni., 'S az erintett bizottmanynak hasonl6an atadatni melt6ztassek. -Nagy tisztelettellevena tekintetes Karok es Rendek
alazatos szolgaja
a kerelem vizsgal6 bizottm·any
Kolozsvartt, junius 12en 1848.
neveben:
gr. Tho11oczkai Mikl6s"
g) A hatszegi valaszt6 tobbsegnek, egyik kovetllk Boheczel Sandor
allit6lagos kieroszakoltatott valasztatasa kovetkeztebeni el nem. ismerte-tes-et s ujb6li kovetvalasztas rendeltet•eset targyaz6 kerelmere:
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"Tekintetes Karok es Rendek!
A hatszegi valaszt6 tobbseg neveben beadott ide fogott kerel~mben
tJda val6 egyik kovet Boheczel Sandor kovetul valaszhisa a t~obbseg
akarata ellen, kovettarsa Pappfalvi Constantin altal torvenytelenlil !ki€:r6szakoltnak allittatvan s ennelfogva keretven, hogy emfitett Boheczel
Sandor kovetnek el ne ismertessek, hanem mas kovet valasztasa rendel-tessek E bizottmany (1gy velekedik, hogy miutan Boheczel Săndor koveti
,<'illasat e bizottmany el6tt megfordult hiteles megbiz6-level altal igazolta,
masfel6l pedig a jeles kerelem nem a kozonseg gyulesebol kelv,en, ki
nem tetszik, hogy az a v<:1laszt6 tobbseg kivanatanak lenne kifoly[1sa, de
egyebirant is a koz.onseg netan biiodalmat nem bir<6 kovet elleneben,
-visszahivasi es uj kovet valasztasi jogat szabadon gyakorolhatja, s igy
1ehet6 serelmet onmaga elenyesztetheti; nincs alapos ok, a miert Boheczel
Sandor kovetiil kiildeset ketsegbe vonni lehetne. Nagy tisztelettel levena tekintetes Karok es Rendek
alazatos szolgaja
Kolozsvartt, junius 12en 1848.
a kerelem vizsgal6 bizottmc)ny
neveben:
gr. Thoroczkai Mikl6s"
h) Hersch Jakob es Hirsch Allenberg izraelitaknak kolozsvarr6li
kitiltatasuk megsemmisiteseveli visszakoltozkodhetesuk. megengedteteset
targyaz6 kerelmokre:
·
"Tekintetes Karok es Rendek!
Hersch J akob es Hirsch Allenberg izraelitak ide csatolt ker.elmokben panaszolvan, hogy kozelebbr61 Kolozsvarrul, barha pâlinkaf6zesse1
nem kerestek is elelmoket, kitiltattak, visszakoltozhetesoket megengedtetni kerik.
A bizottmany nezete szednt ezen kerelem a dolog talc11and6 allă
sahoz kepesti intezkedes vegett a felseges kir.Fokormanyszeknek volna
atadand6, nagy tisztelettel leven,
a tekintetes Karok es Rendek
alazatos szolg<:1ja
Kolozsvartt, junius 12en 1848.
a kerelem vizsgalo bizottmany
neveben:
gr. Thoroczkai Mikl6s"
i) A ·Kolozsvartt lak6 izraelitaknak, a kolozsvari :Nozonseg kr)z~{yu
lese hatarozata nyoman Kolozsvarr6li kitiltatasok megsemmisiteseveli
Kolozsvartt leendo szabad lakhatasuk, birtok szerezhetes s becsuletes
eletm6ddali 6lhetesăk megengedteteset targyaz6 kerelmokre:
"Tekintetes Karok es Rendek!
A Kolozsvartt lakl6 izraelitak a kolozsv<.-lri kozănseg kozgyiilesen
folyo evi apriHs 12en az 1837ik evben s az el6tt betelepedett izraelitaknak jov6 evi Szent-Gyorgy napkor a varosb61 leendo eltavolitasa s addig
is az altalok val6 palinkaf6zes betiltasa irant hozott hatarozat altali se.relmeiket ide fogott kerelmtăkben felpanaszolvan, kerik:
1. Hogy nekiek Kolozsvartt ezutan is szabad lakas engedtessek es
2. Hogy Kolozsvartt elni nekiek is, minden becsiiletes keresetm6d
megengedtes1ssek, jelesen mestersegek ,es kereskedes tanulasa s folytatbatasa, haszonherek tarthatasa, hazak, telkek s gazdasagi foldek szerez-

155

hetese~

foldn1iveles sat. addig is pedig, mfg ez erdemileg elhataroztat~
hatnek, a paJinkaf;ozes ITiint koziilQk tobbeknek egyediili eletmodja rogton felsza badi ttassek.
A zsid6sag iigye elrendezese valamint az e reszben letezo magya:rhoni torvenyeknek az eddigi Erdelyre is kiterjesztese, az ezentuli kozos
torvenyhozas teendoje lev,en, ez altal a tekintetes orszag Rendei intezkedeset a bizottmany csak annyira latja kiterjesztendonek, miszerint a
jelen kerelmet _a felseges k. Kormanys2eknek admik- at oly utasitassal"
hogy a dolog talaland6 allasahoz kepest az celszeruen rendelkezven gon-doskodjek, mikep addig is, mig a t,orvenyhozas intezkednek, a maga
renden D1C~gtelepiilt zsidok mint ilyenek serelmet es meltatlanita~?~ neszenvedjenek. Nagy tisztelettel leven a teklntetes Karok es Rendek.
alazatos szolgaja
Kolozsv<irtt, junius 12n 1848.
a kerelem vizsgâl6 bizottmany
neveben,
gr .. Thoroczkai lVHkl6s"
t
k) A h<:iromszeki tz6falvi kozonsegnek helysegiik hataran Pavan
lak6 Pultan J6zsef es Bagoly Laszl6 altal 1840n talalt de a haromszeki
kozigazgatas altal letart6ztatott kincs fele reszenek a kir.Fokormanyszek
hatarozata nyornani kiadattatasat targyaz6 kerelmere:
·
.,Tekintetes Karok es Rendek!
A he:iromszeki t6falvi kozonseg ide mcllekelt kc."relmeben eloadva~
hogy helysege hataran Pavan lak6 Pultan J6zsef \es Bagoly Laszl6 altal
n12g 1840ik evben tObb rr1ii1t negyezer eziist forintot er6 kincs talaltatviin,..
arra a haromszeki kozigazgatas kezet rea tette, es a dolog a kir.K,or)mănyszek elibe hatvan, barha az a reszesites eranti hatarozatot meg is
tette, meg is a kerelmes kozonseg illeto reszet meg ki nem kaphatta
azon okb6l, mivel a kiralyi kamara n~·szerol 6 felsegehez folyamodas
jelentetven, a Iegfelsobb hatarozat elvarand6 volna, - minthogy pedig
a kerelem 'melle csatolt udvari iigyviVIoi lev,el s~erint az ,erintett folya:!modasnak a felseges udvarnal semmi nyon1a sincsen, keri a haromszE.><ki
1eveltarban leteve levo kincsbol - Szekelyfoldon kiralyi jog nem Jetezven - az illet6 fele reszt szamara kiadatni rendelni.
1\·.rcly kerelem a felseges kinilyi Kormanyszeknek oly ajanl8s,sai
volna {l tadand6, hogy felul teve mag at ezen akadalyokon, melyek ezen
egyszeru iigy bevegzodeset eddig oly hosszasan gatolhattak, a kereJmes
kozonseget a talalt kincsbol torvenyszeruen illeto reszt is minei e1K1bb
kiadatni melt6ztassek, nagy tisztelettel leven a tekintetes Karok es Rendek
Kolozsvartt, junius 12n 1848.

alazatos szolgaja
a kerelem vizsgalo b1zottmany
neveben:
gr. Thoroc?kai MikMs"

1) A hetfalusi magyarsagnak Brass6 varosa altal rajuk eroszakolt
terhek megsziinteteset, kozteher viselesre alkalmaztatasukat, all'ît6lag eJvett havasuk, a hataruk birtokukba adatasat, nemzeti orsegge alakittatâsukat s az Unio letesiteset targyaz,6 kerelmokre:
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"Tekintetes Karok es Rendek!
A hetfalusi magyarsag Brass6 varosa altali elnyomatasat es terhelteteset panaszolva, ide rekesztett kerelmeben azt keri, hogy
1. A rea eroszakolt terhek megszilntessenek.
2. A kozteherviseles alkalmazt,assek.
3. Az allft6lag elvett havasok es hatarok birtokaba visszaadassanak.
4. Nemzeti drseg kozte is alakîttassek- es v·egre
5. Az Unio letesîttessek19.
Mely kerelemre a bizottmany nezete szerint oly valasz volna adand6,
bc;;y miutan a Magyarhonnali eggyealakulas orszagosan kimondatott,- az
urberi terhek megszilntetese elhataroztatott es hasonl6an a kozteherviseles
ugy a nemzeti orsereg irant is, o felsege elebe meger6sites vegett torvenyjavaslatok terjesztettek fel, az ezek nyoman keletkezendo intezkedeseket a k!erelmes kozsegek bekesen varjak el, - elvetteknek allftott
havasuk es hatarok visszaadatasa pedig az orszaggyules elhatarozasa ahi
nem tartozvan, erre nezve kovessek a torveny altal kiszabott illeto utat,
nagy tisztelettel leven ·
a tekintetes Karok es Rendek
· alazatos; szolgaja
a kerelem vizsgal6 bizottmany
Kolozsvartt, junius 12en 1848.
neveben:
gr. Thoroozkai Mikl6s"
m) A csîk-kozmasi kozsegnek az Unio letesiteset a s kepefiz,etesbeli
megterheltetese orvosoltatasat targyaz6 kerelm·ere:
"Tekintetes Karok es Rendek!
A csik-kozmasi kozonseg ide fogott kerelmeben az Uniot letesittetni20 s kepefizetesbeli megterhelteteset orvosoltatni kerven, valaszul
vol:ha adand6, hogy az Unio iranti torveny mar megalkottatvan, megerosites _vegett 6 felsege elebe terjesztetett, kovetkezoleg kepebeli megterheltetesok orvoslata a k!ozos hongyulest61 lesz. a kozelebbi magyarhoni
XXik torvenycikk nyoman elvarand6, nagy tisztelettellevena tekin tetes Karok es Rendek
alazatos szolg~ja
Kolozsvartt, junius 12en 1848.
a kerelem vizsgal6 bizottmany
neveben:·
gr. Thoroczkai Mikl6s"
n) Hunyadmegyeben Rakosdon, Hosdaton sat. levo nemes csaladokb6l felallfttatott szelbeli katonaknak elnyomattatasuk orvosoltathatasciig
is az Unio letesitteteset, a katonai kormanyzasnak az alkotmany es o
felsege husegere leendo eskil letetele mellett a -magyar ministerium ala
rendelteteset, kăz:os teherviselest, polgari, vallasi jogegyenU>seget s nepkepviseletet es urberi viszonyok megszunteteset targyaz6 kerelmokre:
"Tekintetes Karok es Rendek!
A Hunyadmegyeben Rakosdon, Hosdaton, A. Pestesen, Magyar6don,
Kis-Barcsan, Kereszturon, Kereszteny-Almason, Kerseczen, Szaraz-Almason, .Karolyan, Bretelinen, Kanron es Veczelen, hasonl6an A. Szecse-
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len, Szâllaspatakan, Macsesden, Paroson, Korvesten, Fejervizen es Bojesden levo nemes csaladokb61 felallitott szelbeli katonak addig is, mig
· eddlgi einyomattatasuk orvosoltatnek, beadott s id-ţ; mellekelt ket rcnd-:.J>
beii kerelmeikben ezen 6hajtasaikat fejezik ki, hogy
1. Az Unio minden aron letesittessek2 1.
2. A. katonai kormanyzas rogton a ministerium ala rendeltessek".
az· alkotrrianyra ·es Vk Ferdinanq magyar kiraly 6 felsege husegere teend&
esku mellett.
·
·
3. Legyen kozos teherviseles, tigy4. Polgari es vaUăsi jogegyenlOseg s nepkepviselet.
5. Az urberi viszonyok szuntessenek meg.
Miut{tn ezen korszeru keres lsO., 3ik, 4ik es 5ik pontj;ai a tekiptctes
orEzag Rendei altal alkotott torvenyj,avaslatok altal mar teljesitve vannă.k,.
s a 2ik p8nt alatti kivana:ti · az Unio Tetesilltevel onkent fo1y6lag teljesulve leend,. a bizotmanynak ez otletbol javasland6ja nincsen. Nagy
tisztelettel leven a tekintetes Karok es Rendek
alâzatos szolgâja ·
Kolozsvartt, junius 12en 1848.
a kerelem vizsgal6 bizottmany
neveben.:
gr. Thoroczkai Miklos~~
o} Szramos.; -harGn;rszeki szekely atyafiaknak Erdelynek MagyarhOB-.. ···
nali egyesitese letesitteteset s. mostani serelmes szelbelir katonaskodâs.
megsemmisitesevel a hatarszeli katonasagot n~mzetl orseregbe olvasztatasat targyaz6 kerelme:re:
"Tekintetes Karok es Rendek!
Szamos harom:szeki szekely atyafi Erdelynek lVIagyarhonnali egyesiteset l~etesittetni22 s a mostani serelmes .szelbeli katonâskodas megszu.n-tetesevel az ily katonasagot egy hagy nemzeti .Orseregbe osszeolvasztatni
kerven, miutan a tekintetes Karok es Rendek mindket targy irânt mar
torvenyhozasilag intezkedtek, e bizottmany velemenyezese felesiegess•e.
vâlt. A kerelem ide csatolasa mellett nagy tiszteiettel leven a tekintetes
Karok es Rendek
alâzatos szolgaja
a kerelem vizsgal6 bizottmany
Kolozsvartt, junius 12n 1848.
neveben:
gr. Thoroczkai Mikl6s"·
p) Lozsad helysegbeli Gâlfi, Ferenczi, Szlikos, Kis, Takăcs, Veres,
Hunyadi, Incze es Egri lozsadi szekely lovas katona csaladoknak katonâs-kodasi terheltetes:ok megszunteteset s a szekely katonasag feletti paranesnoksagnak a fokormanyz6ra bizatasat targyaz6 ker·esekre:
"Tekintetes Karok es Rendek!
Galfi, Ferenczi, Szukos, Kis, Takacs, Veres, Hunyadi, Incze es Egri
szekely lovas katona csalădoknak a katonaskodasi terheket megkonnyittetQi es a ,szekely katonasag feletti paranesnoksagot a kiralyi
kormânyz6nak atadatni kerven, miutăn e targyban 6 felsege legfelsobb
lozsădi
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megerositese alfr mar egy torvenyjavaslat van terjesztve, ezen bizottmănynak vem:~menye, annalfogva feleslegess~ valt, nagy tisztelettel leven
a tekintetes Karok es Rendek
alazatos szolgaja
J{olozsvărtt, junius 12n 1848.
a kerelem vizsga16 bizottmar~y
'
neveben:
gr. Thorocz}{ai Mikl6s"
q) A. Rikart beloli ev.ref.egyhazak koz6nsegenek az egyhazi szemeIyek fizetesenek alladalmi koltsegen leendo eszkozolteteset targyaz6 kerelmere:
"Tekintetes

Karok,~ es

Rendek!

A Rikân 'belolf.ev.reformalt egyhazak kozo!lsege az egyhazi szemelyzet fizeteset az âlladal'om koltsegen eszkozoltetni, s ha ez a hongyulesen
el n~m hataroztathatnek" a kozos orszaggyulesen inditvânyoztatni kerv€n ..;_ a bizottmanynak az nezete, hogy Erdelynek Magyarhonnali eggyealakulasa kimondatott, s azonban a kozelebbrol hozott magyarhoni XXik
t.cikk 3, §ban azo:n. elv, hogy minden bevett vallasfelekezetek egyhazi
szuksegei kozâlladalmi koltsegek altal fedeztesserrek, ki fejeztetett~. ennck
az emlitett torvenyhen megirt mod szerenti reszlett"?s atkal:mazăsa, n1ely
a kozos torveny hozăs e-gyik .feladata leend, bevarando leszen, nagy tisztelettel leven a tekintetes Karok es Rendek
alâzatos szolgâja
Kolosvărt, 12:n 1848.
a kerelem vizsgal6 bizottmâny
neveben:.
gr. Thoroczkai Mikl6s"
r) Tobb helysegeknek, âllitolag elfoglaltatott kozhelyeik visszaadattatâsat, s tobb tgyesekn~k fo1desuraik · ărtal kimozdîtott. telkeik-· s
.Oroksegeikbe leendo visszateteteseket, megveretţeteserti elegtetel szolgaltatăst kolozsmegyei,, bânffyhunyadi jărâsbeli szolgabir6 Gyar:tnati Sandornak ăltit6lagos kihâgâsaierti megfenyitteteset, a hilibi romano-catholica
leanymegye reszere ki11on pap rendeltetese eszkozleset targ:yaz6 kerelmekre:
(

"Tekintetes Karok es Rendek!
Tobb az orszâgos elhatarozas ala nem tartoz6 kerelmek . adatvân
be, jelesen: a) Krizba, b) Feketelaka, c) Magyar- :es 01a'h-Gyero-Monostor,
d) Magyar-Valk6, e) Kis-Fenes, f) Meleg-Foldvar, g) Mezo-Szombattelke,
h) Katona, i) Puszta-Kamaras, k) Pete, 1) Felsd Orosz, m) Olah-Bolkeny
helysegek âllit6lag elfoglalt kozhelyeiket visszaadatni - tovâbba n) Ohihgyeresi Marzsinân Tanaszia, o) Szombattelki Ursz Thon1a, p) Ugyan odaval6 Popp Va~zilia, Kuk Joszip, Pelya T6d6r, Kolobâsz Lâr es Luka
Vaszilia, q) Legeni idăsb Csenka Vaszilia, Petyan Szavinkuj, Mokan Juon
es Tyiorân Juon, r) Feketelilki Kecze Kondrâtyin, s) Ugyan odaval6 Bolla
Istvân, t) Meleg-făldvari Kis J6zsef, u) Petei Kimpian Juon azon telItekbe es oroksegekbe, melyekbol foldesuraik altal ez_elOtti idokben kimozdi ttattak, magokat vissza tetetni - es vegre
e}egtetelt szolg_âltatni .
x) Al-pestesi Pemtza Petrucz, Luka Balint âltali megveretteteseert
y) Koml6si Samu, kolozsmegyei b. hunyadi jarâsi szolgabir6 Gyarmati Sândort allitott de ·ki nem jelelt kihâgâsaiert megfenyittetni - es
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z) A hilibi r.catholica leanymegye reszere kiilon pap rendelteteset
eszkozolni kerven: ezen bizottmany mindenik kerelinet oly tartalmu
valasszal latna elutasîtand6nak, hogy ezen kerelmek az elmellozott illeto
tărvenyszabta ut kăvetesere utasittatnak.
Az emlitett ăsszesen 23 darab kerelmeket ide rekesztve, nagy tisztelettel vagyok a tekintetes Karok es Rendek
alazatos szolgaja
Kolosvartt, junius 12n 1848.
a kerelem vizsgal6 bizottmany
neveben:
gr. Thoroczkai Mikl6s"
A Karok es Rendek a bizottmanynak a 18 pont alatt el6sorolt velekedeseit altalanosan elfogadtak.
s) A Karok es Rendek altal az orszaggyulesi kovetek rnegbiz6leveleik megvizsgalasanak a bizottmanyra ruhazott megbizatasara 7"""""' a bizottmany a ,kăveti megbiz6..,.levelekre semmi ~szrevetelre val6t nem talal.
Szolgal tudasul.
.
E kozben elnok 6 nagymelt6saga a Karok es Rendekhez inteztetett
nemely ujabb kerelmek beadatasat kozolven a Rendekkel A biral6 bizottmanynak leheto eszrevetele megtetele vegett <Hadand6knak hataroztattak.

60
Inditvanyba hozatik, mikep jelen orszâggyules targyai be lennenek
. vegezve elannyira, hogy mar tobbe inditvanyok es hatarozatok tetelere
s torvenycikkek alkotasara szukseg nem lenne, s igy az eggyealakulasi
torvenycikknek szentesitve ·1eendo megerkezteig orszăgos i.ileseket tartani
nem kellene.
Mely inditvany elfogadtatvan, elnok 6 nagymelt6saga kijelenti, miszerint azon nezetet, mikep a Karok es Rendek inditvanyokot tenni, hatarozatokat hozni nem kivannak, meltahyolja, orszagos iHest azonban ha 6
felsegetol, vagy a kir.biztos o nagymelt6sagat6l rendeletet kap, vagy az
egyesiilesroli torvenycikk megszentesitve megerkezend - tartani kotelessegenek ismeri.
Melyek alatt a rendes ido eltelven - az iiles eloszlott.
Latta Galfahii itelOmester
Kolozsvart 1848, Szentivanh6 20ik napjan az el6bbi rendes elnoklet
alatt ..
TIZENHARMADIK ULES

61
Az elobbi iilesen folyt targyakr6l szerkesztett Jegyzokonyv felolvas.,..
tatvan -·
Megâlli ttatik.

62
Elnok o nagymelt6saga jelenti, hogy a Karokhoz es Rendekhez intezett hat darab kerelem-levelek adattak be.
Adassanak altal a birâl6 bizottmanynak velemenyadas vegett.
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63

Kukiillomegyei kovet gr.' Bethlen Farkas atyankfia magtaroknak a
jelen koriilmenyek kozti felallitasuk szilkseges voltat fejtven fel, azoknak
felallitasok aranti intezkedesre a Karokat es Rendeket felsz6litja.
Ezen targy kozigazgatast illetven, a sziikseges intezkedesek megtetele a Fokormanyszekre bizatik.
·
64
Elnok 6 nagymelt6saga jelentven a Kormanyszeknek a Karok es
Rendek kozotti megjelenese iranti szandekat, s a FOkotrnanyszek meg îs
jelenven es szokott helyet elfoglalvan, fokormanyz6. o nagymelt6saga
olvastatja a legkozelebbi kozos hongyiilesre killdendo kovetek nepkepviselet alapjanni' valasztatasaroli torvenycikk meg.erositese, megszentesitt~9e felol foly6 evi Szentivanh6 19rol 367 elnoki szamok alatt kolt rendeletet es ·magat a torvenycikket - valamint a magyar ministeriumnak
foly6 evi S;ţentivanyh6 19rool a Ka.rok es Rendekhez in:tezett s Erdelynek
Magyarhonnali egyesillese feletti reszvete nyilvanitasat.
·
A Karok es Rendek a mege;rositett es megszentesitett torvenycikket,
mely az eredetivel osszeolvastatvan, azzal mindenekben. egyezett, elfogadtak .· s torvenycikkbe. igtatni hataroztak __:_ a magyar J11inisterium
erintett nyilvanitasat pedig forr6 rokon erzettel fogadtak. (Lasd az lroJ?L'myokkonyve 40, 41ik es 42ik szamai alatt).
65
Felhozatik, miszerint a jelen orszaggyi.ilesrol szerkesztett J egyzo es
Iromanyok-konyvei kinyomattatasaroli intezkedesre bizatnek meg a kiralyi
Fokormanyszek.
Minek kovetkezteben azoknak kinyomatasa a kiralyi Fokormăny
szekre bizatott.
Ezek utan a Fokonnanyszek az illesbol eltavo:zvan.
66

· Olvastatik a Xik orszagos ill<~sroli Jegyz6konyv 5lik pontjaban ministerelnok gr. Batthyani Lajoshoz tetetni hataroztatott feliratM·ely is elfogadtatvan, szokott m6don elkeszitve, postan fel is kuldetett. (Lasd az Iromanyok-konyve 43ik szama alatt).
Mi alatt a rendes ido eltelven, az ules eloszlott.
Latta Galfalvi itel6n1ester
Kolozsvartt 1848. Szentjakabh6 6ik napjan az elobbi rendes elnqklet alatt.
TIZENNEGYEDIK ULES
67
Az elobbeni ulesen folyt targyakr6l szerkesztett Jegyzokonyv felolvastatvan Megalli tta tik.
68
Elnok 6 nagymelt6saga jelentr· a Karok es Rendekhez inteztetett
harom darab iromanynak beadattatasatAdassanak at a bizottmanynak velemenyadas vegett.
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69
Elnok o nagymelt6saga nyilvanitja a Fokormanyszeknek a Karok
es Rendek ko2ott leendo megje1enese iranti szandekat, - mire a Fo Kormanyszek megjelenten, fO:kormanyz6 o nagymelt6.saga olvastatja .o fel-·
segenek az urberisegeken fekudt uri szolgalat, dezma- es pehzbeli fizetesek kisajatitasarol - es az urberi kisajatitott magan uri javadalmaknak
status-ad6ssagga valtoztatasar6l alkotott ket torvenycikkek megerositese
targyaban foly6 evi junius 22ik napjar61 3 235 szăm alatt kelt k.kiralyi
leiratat es az emlitett ket torvenycikket. (Lasd az· Iromanyok konyve
44ik, a torvenycikkeket pedig ~3ik szamai alatt).
A Karok es Rendek a nevezett ket torvenycikkeket, mint a rnelyek
eppen azon alakban erosittettek meg, melyben felki.lldettek ...:_ elfogadjak, s egy peldanyban o felsegehez szentesites vegett, a szokott modon
- mas peldanyban pedig midor o fensegehez es a. ministeriumhoz postan
megkuldeni oly m6ddal hataroztak, mikep .o felseg~,. a torvenycikkek mellett kuldendo alaţ:atos feliratban keressek meg· egyszersii1ind az irant is,
hogy mivel a magyarhoni kozos orszaggyiiles mar megk:ezdodott, hihetoen
ezen orszaggyuli?s be lesz' rekesztve, mielott az erintett torvenycikkek
hozzank szentesitve 'iejohetnenek - meltoztassek o felsege-ezen szentesitendo torvenydkkeket kihirdetes v~gett a magyarhoni koz6s orszaggyiilesre kfildeni le - nador o fensege:Q~z es a ministeriunthoz intezendo
feliratban irassak ineg, miszerint az erintett torvenycikkek o felsegehez
szentesites vegett felkfildettek, s keressek meg .a ministerium, hogy
azoknak megszentesiteset eszkozolje, megîratyan '€gyszersmind az is,
mikep a Karok es Rendek o felseget alazatos fel.iratukban megkertek az
irant, hogy mivel hihetoen ezen orszaggyulese be lesz rekes~tve, midon.
az erintett torvenycikkek megszentesitve hozzănk 1ej·ohetnenek- melt6ztasson 6 felsege p.zon tOrvenycikkeket m,egszentesitve kihirdetes vţgett a
magyarhoni k.ozgyu1esre attenni.
V egre kfilOn felirat utjan keressek meg nădor o fensege, hogy
miutăn a magya:rhoni kozos orszaggyules melyben oly tagoknak, kik
ezen orszăggyiih~snek is meg jelenleg kepviseloi, jelen kelletik lenni \
-~ megnyilt s miutan o felsege alta! megerositett hopegysegnel fogva
egy hazăban ket ki1l.on orszăggyiiles ugyanaz idoben tobbe nem lehet,
melt6ztasson ezen orszaggyulese berekeszteset eszkozolni.
Melyek utan a torvenycikkeknek es azok melletti feliratoknak szokott m6doni elkeszitese itel6mester atyănkfiăra bizatvan, az files eloszlott.
Latta Galfalvi itel6mester.
Kolozsvartt 1848. Szentjakabh6 Ban napjan el6bbi rendes elnoklet alatt.
TIZENOTODIK iJLES.
70
A kozolebb mult Ulesen folyt tărgyakr61 szerkesztett Jegyz6k!onyv

felolvastatvan Megallittatik.

71
Elnok 6 nagymeltosaga jelenti a Fokormanyszeknek a Karok es
Rendek kozott leendo megjelenese iranti szandekat ~ mire a Fokor,mănyszek megjelenven, olvastatnak a XIVik orszagos ules 69ik p~:mtjaban
felemlitett torvenycikkek es feliratok szokott m6don elkeszitett tervei 162

l\'Ielyek megallfttatvan, a nador o fensegehez es a ministeriumhoz
intezett feliratok postan - az o felsegehez ki.ildendo pedig kiralyi biztos
6 nagymelt6sagahoz o felsege elebe juttatas vegett bizottsag altal el is
kiildettek.
A bizottsag tagjai e.zek:
Fotisztek:
Macskasi Pal, id.gr. Bethlen Gabor
Kiralyi hi_vatalosok:
Szalânczi J6zse:f, Rettegi Mihâly.
V armegyei kovetek:
N agy Elek, Benedek Istvan
. Szekely szekek kov-ete~
Gyâ:rfas Karoly.
Szasz szekek kovetei:
Weisz J ânos, Schwartz Nâroly.
Taxalis helyek kove'tei:
Demeter J 6zsef, Pappfalvi Constantţn.
(Lasd ezen feliratokat es torven,ycikkeket az Iromânyok konyve
23ik~ 45, 46, 47, 48 es 49ik szâmai alatt).
72

Ezek utân a Fokormânyszek eltâvozvan, elnok o nagyqu~lt6saga
olvastatja a biral6 bizottmânyhak velekedeset:
a) Ujegyhâzszek koz:@nsegenek Unio ellen tett nyilatkozatara:
"T,ekintetes Karok es Rendek!
Ujegyhazszek kozonsege mult h6 20-kan kelt ide fogott felirată:bsn
annak tudatasa mellett, hogy koveteita;?: Unio pârtolasa miatt visszahivta, arr61 kivânvan a tisztelt orszag Rendeit ertesiteni, hogy azon szek
Erdelynek Magyarorszâggali eggyealakulasât nem akarja, es hogy kăve
teinek utasitâs-ellenes lepeseibol eredett es eredheto minden lepeseinek
ellene mond; minthogy az Unio o felsege legfelsobb megerositese hozzâjârultaval măr bevegzett terty, a bizottm~py ~zen nyilatkozatot egyszeruen
felre teendonek veli 23, nagy tisztelettel leven a tekintetes Karok es Rendek
ahizatos szolgâja
Kolozsvartt, julius Ban 1848.
a kerelem vizsgâl6 b1zottmâny
neveben:
gr. ~horoczkai Mikl6s"
Az Unio 6 felsege legfelsobb megerositese hozzajarultâval mar bevegzett teny leven, .az erintett nyilatkozat egyszeruen felretetetik.
b) Schirding Ferdina.nd es Dorschner Ferenc indigenak altalleteendă
honfiusitâsi eskii târgyabani kerelm~okre:
"Tekintetes Karok es Rendek!
A mult orszaggyulesen honfiusitast nyert Schirding Ferdinand vezerornagy es Dorschner Ferenc alezredes ide rekesztett kerelmokben azt
kerven, ·hogy miutan katonai kotelessegok teljesitese miatt a jelen moz~
galomteljes idoben a szokott esku · letetelere az orszâggyules elOtt meg
nem jelenhetnek, annak a kir.Kormanyszek elotti letehetese megenged13 - Documente privind

revoluţia

de la 1848 în ţările române, vol. V

163

tessek ---- a bizottmany ugy velekedik, hogy a. fennebbi meltănyolhat6
okb61 a kerelmesek kivanatat teljesiteni lehetne, nagy tisztelettel leven
a tekintetes Karok es Rendek
alazatos szolgaja
a kerelem vizsgal6 bizottmăny
Kolozsvartt, julius 8an 1848.
neveben:
gr. Thoroczkai Mikl6s"
c) Schuller Mihaly segesvan es Fronius Gyorgy szasz-nadosi let-·
keszeknek a papi tized targyaban tett 6vasl1kra:
.,Tekintetes Karok es Rendek!
SchuHer Mihaly segesvari '·es Fronius Gy~orgy sza:sz-nadosi lelkeszek"
mint az agostai bitii szasz, es nemely helvet va11asu erdelyi lelkeszek
egyetemetol kinevezett biztosok ide rekesztett 6vasukat advan be, mely
szeritlt ketsegbe vonva az. orszăg Rendeinek a papi tized feletti hatarozhatâsat, az e targyban alkotott torvenyjavaslatnak ellene mondanak: az
6vakod6knak ezen iTatok azon. vâlasszal volna a bizottmany nezete sze]:"int visszaadand6, hogy a k~rdeselt torvenyjavaslat legfels6bb megerosites ala leven terjesztve, az iranta kelendo kegyelmes kiralyi văl(lSzt
vârjăk el.
Nagy tisztelettelleven a tekintetes Karok es Rendek
alazatos szolgaja
a kerelem vizsgăl6 bizottmany
Kolosvărt, julius 8n 1848.
neveben:
gr. Thoroczkai Mikl6s"
A kerdeselt torvenyjavaslat legfelsobb megerosites ală leven terjesztve, az az irant kelendo kegyelmes vălasz elvărand6 a kerelmesek
alta!.
Ezek utăn elnok o nagymelt6săga nyilvănitvăn, hogy szi.ikseg esetere iilest tartand - az iiles eloszlott.
_
Kolozsvărtt, 1848 Szentjakabh6 18ik napjăn az elObbeni rendes
elnoklet alatt.
TIZENHATODIK tlLES
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Az el6bbeni iilesen folyt

tărgyakr61

szerkesztett J egyzokonyv fel-

olvastatvăn

Megălli ttatik.
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Olvastatik nemes aranyosszeki domborui szelbeli huszar katona kozonseg 6vas tetele Igtattassek Jegyzokonybe.

Ezen Ovas kovetkezo tartalmu:
1 777. 1848 sz.
praes. 8/6 1848.
A tekintetes nemes orszăgos Karok es Rendekhez innepelyes 6vastt~tel.

Csaknem egy szăzad folya le, mi6ta a felseges cs.kir.ausztriai bazat,
es nemes hazankat mi magunk es elodeink mint jelenleg: is a nemes
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szekely huszar ezeredhez tartozo szelbeli katonak hiven szolgaltuk es
szolg{lljuk ma is, - a szelbeli katonasag felallitasa alkalmaval helysegiink meg alig szamlalt 20 szcimbol allo fegyveres csaladot, a mikor is
nem lehetven mas modunk a katonai oltozek es lotartas koltsegeinek
fedezesere, Laszlo .kiralytol 1 289ben nemes Aranyos-szeknek adott kiv~altsag szerint szekely jogokkal felruhazott helysegi.ink hataraba az akkor
meg felesleges kozhelyekbal es praediumokbol tobb darabokat valank
kenytelenek elzalogositni, jelesen pedig:
a) Az ugynevezett Zsigmond-hatarreszt akkor elt grof Thoroczkai
J ozsefnek,. mit jelenleg meltosagos Zeyk J ozsef ur neje grof Thoroczkai
J ulianna bir. b) A Kortvelyes nev al8tti praediumban talâltato szenaretek- es
szantofoldeknek nagy reszet l\r1acskasi Kata, gr6f Nemes Samuelnenek,
mely jelenleg grof Toldi Lajos ur birtokaban van. c) A La Fruntzi nevi.i fiivelOket, Tordai Krisztina Mis}{e Imrenenek,
melynek nagy reszet ma is a Miske-utodok es. a f.vinczi posta tulajdonosa
Papai Rozalia Kovacs J anosne birjak.
Ezen elidegenitett helyek koziil a Kortvelyes nev alatti praedium,
miuUin 1760ban november 5en helysegiinkn~k a zallog-osszeg lefizetese
mellett birtokaba visszajott, şz, 7 evi folytonos birtoklas utan eranek utjan
tOllink ujb6l visszavetetett.
Hogy ezen erdekelt kiilsok (melyek idorol idare tortent eroszakos
hozza foglalas altal akkorara novekedtek, hogy ma mar az idegen kezeken talalhato resz, hatarunknak egy harmad · reszet teszi) a megnevezett
urak altal nem dsi, hanem reszint zallog cim alatt, r·eszint pedig eroszakos foglalas altal biratnak, vilagos azon koriilmenybal is, hogy ezen
urak helysegunkben egy talpalattnyi belsa orokseget sem birnak; Most
m{ir katonasag terhet visel6 csaladaink szama megsokasodvan, ezeknek
elelmi fenntartasukr6l gondoskodnunk elkeriilhetetlenul szukseges, mclyert kozonsegi.ink ezen elidegenitett, reszint eraszakkal visszafoglalt hate:irr:€s~et mint tulajdonat visszaszerezni elhatarozta.
Minthogy pedig azon elidegenitett es jelenleg is idegen kezeken talaltat6 hatarreszbal a megnevezett urak es. eleik, tudtunk es beh~egyeze
sunken kiviil tobb darabokot urbereseiknek kiosztogattak, vagy azolmak
urberesi kezekre keriileset elneztek, nehogy a mostani dolgok fejlodesevel netan megszi.inenda urberi szolgalatok es az urberi oroksegek az
urbereseknek tulajdonukkâ valasaval, a mi asi valosagos .szekely oroksegeink utan minket illeta fenn meg nevezett hatarreszbeli tula:jdonunk,
egyenes kozvetlen jogaink kijatszasaval az azokat most barmi szîn alatt
bir6 urberesek tulajdonaikka valhassanak. Addig is mig ezeknek a torvenyszabta uton visszaszerzesek, eddigi hiv szolgalataink tekintetebal
nyerendo orszagos vedelem, partfogas utjan, megtortenhetnek, minden
olyaten teny vagy intezkedes ellen, mi altal ezen asi szekely tulajdonosi
jogainkban karunk kovetkezhetnek, innepelyes 6vasunkat :jelentji.ik be a
tekintetes Karok es Rendek elatt, ovakodvan fakent az irant, hogy barki,
vagy kik altal es bar mi modon biratnanak is azon megnevezett hatarreszbeli tulajdonaink, azoknak elsajatitasat, urberesi kezekre jutâsat el
nem nezzUk, jo el6re m:inden leheto ilyeten lepest, intezkedest, torvenytcleneknek es reank vagy utodainkra nezve meraben ·ervenyteleneknek,
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semmitei~6knek

nyilvanitunk- egyszersmind ezen 6vasunkat az orszagos

J egyz6konyvbe sz6r61 sz,6ra beigtatni m.ely tisztelettel es torvenyesen is

kerve, megkivanva ujb61 is minden 6vakodand6kr61 6vakodunk Petrityan Stephann,· katona b~r6
Torok GavrillaJ helyseg jegyz6je.
magok ·es az ~gesz domborui kato:n:a
kozonseg :nevokben es kepekben.

es
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Elnok 6 nagyrnelt6saga jelenti a kir. f6kormanyszeknek a Karok
es Rendek kozott leendo megjelenese iranti szandekat - mire meg is
jelenven, olvastatik:
. a) 0 felsegenek foly6 evi Szentjakab h6 11-en Insbruckban kelt
s Erdelynek Magyarhonnali egyesiileser61 alkotott torvenycikk megszentesiteset ţargyaz6 kegyelmes kiralyi leirata s a megszentesitett torvenycikk.
'
A Karok es Rendek 6. felsege kegyelmet halâs erzettel fogadvân, a
megszentesitett torvenycikket Wrvertyink soraba igtatni, s a kir. lflokormanyszek24 intezkedese utjan e torvenycikknek ministerium cHtali kinyomatasat es kihirdeteset eszkozolni meghataroztak. (Lasd a leiratot -es tor . . .
venycikket Iromanyok-konyve 50 ~s 51-ik szamai alatt.)
b) Olvastatik ugyan o felsegenek foly6 evi Szentjakab h6 11-en
Insbruckban kelt s ·ez ors.zâggyiih~se berekeszteşet tatgyaz6 k kir~ leirata.
Melynek kovetkezteben az orszaggyiiles bezarasa vegett, kiralyi
biztos o nagymelt6saga meghivasara biztosoknak neveztetnek:
Cserei Farkas, Les.zai Lajos.
Fotisztek:
Macskasi Pal es gr6f Thoroczkai ·Mikl6s
.
.
Kirâlyi hivatalosok:
B. Inczedi Zsigmond es Horvâth Mihâly.

Ko'lietek
B. :Kerneny Gyorgy
Na:gy Elek
Brennerberg Lajos
Hofgrăff J an os
Grois Gusztav
(Lasd a leiratot Iromanyok konyve 52ik szama alatt).
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Mely biztossag bizatasaban eljarvan jelenti, a Kiralyi Biztos o nagy
meltosaganak a Karok es Rendek kozott legottan leend6 megjelenese
iranti keszsege nyilvan~tasat - mire csakhamar Kiralyi Biztos o nagy
melt6saga szokott innepelyes kisereteben meg is jelenven a Karokhoz
es Renclekhez kovetkezo beszedet intezett:

"Tekintetes Karok es Rendek!
A hongyiHes e pillanatban meg .jelenlevd ta:gjai tanui r~z orszag
egy fontos es egyszersmind hist6riai tOrtenetenek- az utols6 hongyules
bezarasanak! - vele vegz6dnek emlekei sok szazadoknak - hozza csatlakoznak remenyjei a jovo nemzedekhek.
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Ezen remenyek a testverhonnali cgyesules altal letrc jovencW minden orszagok es nemzetek javat celui kituzo kozos hnzgalmon alapulnak25. Illy egyesiiles zarpontjat csak imadott urunk, fejedelmi atyankhozi hu ragaszkodasunkban lelkesitot ily remenyek ketsegbe vonhatlan
val6sagga alakulnak ha amint a csak alattval6inak javat 6hajt6 uralkod6nak szereteti kapcsa minden orszagat egy arant korul ovedzi szintugy
rninden nemzetek is . tantorithatatlan huseggel a legfelsobb tron korul
sereglenek ossze, csak egy ilyen kotelek oldhatatlansaga kepes a Jegujabb ido valtozasaib61 va16di j6tetemenyeket elOteremteni, es egy ilyen
tiszteletre melt6 tamaszpont w~lki.il csak hamar hatralni kellene az egysegnek a partoskodas- a nyugalomnak az izgatottsag- es a higgadt megfontolasnak az indulatoskod<:1s elOI.
Nyuljunk tehăt ezen cpp oly biztos, n1int kellemes eszkozhoi, hogy
az atnyujtott elOterjesztvenyek ertelmeben a most foly6 kozos tanacskozas altal legkesobbi ut6djainknak a j6lletre vezeto utat kijelolji.ik. Es
fogadjak ·onok ez el~<116 pillanatban tiszteletbeli hajlamom nyih1tkozatat is."
Erre kincstarnok Gr6f lVTik6 Imre 6 nagy meltosaga kovetkezokben
ielelt:
b) "Nagy melt6sagu baro, teljes hatalmu kinUyi biztos tlr!
Midon urunk d Felsege az orszag egyete1nes 6hajtasanak engedve
Erdely t5rv€nyhoz6it egybe hivni s ekepp a ket testverhon edes eggye
valhatascira alkalmat nyujtani melt6ztatott, osszes nepet orok ha~ara kotelezte26.
·
Reg 6hajtotta mindket hon e dniga pillanatot, s Isten ugy ?kara
hogy egy felzudult vilagresz - hogy ·Europa veszfellegei kozUl derliljon
ki a magyar egyesseg im e dicso napja!
Harom szazadnak konnyei l6nek ez altal nemzetunk or.car61 letorolve, harom szazad banataert oseink sz.ent arnyainak engeszteles nyujtva.
Nevunk ujb6l az elok konyvebe iratott. Nemzette a sz6 v~l6di
ertelmeben most letti.ink - s eronk es husegunk kosziklajan uj .dics6segben ragyog a Habsburgi haz koronaja.
tgy gondolkodom, ek€pp erzek e pillanatban en, s kik nagy melt6sagodat e teremben kornyezik - igy a non minden j6 fia.
Sajnalom, hogy nagyobb koszorujat nem lathatja nagy melt6sagod
Erdely utols6 torvenyhozasanak - sajnalom, hogy nem lathatja magat
az orvendo nepnek ezereit, kiknek bizonyara mindnyajuknak arcairol
fognfi olvashatni mind azt, mit en csak igen gyonge vonilsokban rajzolek.
Vigye meg nagy melt6sagod urunk o felsegenek mi e husegi hodolati es hala nyilatkozatunkat. Mondja meg nagy melt6sagod mikep
erdelyi alattval6inak a tron es hon fole tornyosult fergeteg eltavolitasănak nagy gondolatan kivul egyetlen erzese van, es ez a hala es ra.gaszkodase 6 felsege iranyaban, egyetlen 6hajtasa, hogy kiralyi szeke eros,
uralkodasa dicso, dicsosege vegtelen legyen.
Nagy m·eltosagod pedig sikerrel c:Hdott tanăcskozasink bolcs vezerletiert fogadja altalam a torvenyhozas, az orszag oszinte k·oszonetet - s
kerjlik tartson meg minket egyen egyen nagy becsi.i kedvezeseben s
emlekeben."
·
Ezek utan kiralyi biztos o nagy melt6saga kiseretevel az orszagos
terembol eltavozvan az orszag gyillese bezaratott s ezzel a jelen ulresen folyt targyakr6li jegyzo konyvet fel olvastatvan meg allittatott.

167

77
Kovetkezoieg Kinc.stârnok gr6f Mik6 Imre es orszagos elnok B~
Kemeny Ferenc ..o nagy m·elt6sâgok a Karokhoz es Rendekhez illy tartalmu beszedeket inteztek:
a) Gr. J\fik6 Imrenek a Karokhoz es Rendekhez intezett beszede:
"Tekintetes Karok es Rendek!
Sirjanal egy harorp szâzados multnak, bolcsojenel egy - akarja
Isten! - vegtelen jovendonek idvezlem a Tekintetes Karokat es Rende~
ket lelkem tellyes' oromevel.
E nappal Erdely torvenyhozâsi tort·enete bevegzodik. Eletilnk, tortenetilnk, csermelykent mely az 6ceânba .omlik; a nagy; magyar hon kozeleteb~, torvenyhozasâba 9lvad bele. Unnepelyesebb szakât nem ismerem t<5rtcnetunknek, rnint runelynek bevegzeset megszentelni jelenleg gyeren bâr- egybe seregelve vagyunk.
·
·
Vissza, ft1tok gondol~Jimban a 1efolyt sze:1zadok emlekezete:re, ragondol~k .ama nevezetes :t.540ik evre, midon tettleg kettevălt az addig
egy Magyarhon, felidezem lelkemben a napot, mely elOszer lâtta nemzetem fiait. azan egy idoben ket helytt: Gyula- es Szekesfehcrv{lron
torvenycket alkotni, s 1.igy talâlom, hogy az · 6ta a magyarnak j6val tobb
bus napjai valanak, mint valânak olyanok .· mellyektol vidamon ter meg
a vissza szarnyal6 emlekezet.
Nem is lehetett măskepp, nemzetet, m'ely partokra szakadva sajat
kebelen dul, melynel a baza szerelmet rut •onzes, boldogtalan osztone
oli el, n1ely sajât magany erdeket a hazăe folibe allitja, Isten sem segit
kezdemenyjeiben. El kell neki pusztulni, mint a tagjaiban meghasonlott
haz nepnek.
'
·
S · nem ez lc5n e sorsa nemzetilnknek? K·erdem. ·Tortenetilnk minden
lapja nern egy egy hangosan kiâlt6 tanubizonysâge etre? S nem bizonysaga egyszersmind annak? miszerent amely nemzet. on magciban meghasonlik p.usztulcis annak sorsa.
.
.
1 E honban amaz idok, hala Istennek, elm·ultak. Boritsuk feledes fâtyoUit a keserves multakra. Onzo oseink hibajatonfelâld6z6 ut6dai helyre
hozak. Zâpolya ·es ellenfele buneit maradekaik honszerelme a tortenet
tâblâjar61 letorle s mily bamulatos a gondviseles munkaja a tortenetek
szoveseben - mely killOnbozoleg oktatja a nemzeteket Udvokre vagy
karhozatjokra forditni a vilâg esemenyjeit. P{Hda edes· nemzetilnk: szâzadokkal ezelOtt e hon fole tornyosult veszfelleg. meghasonlasra, elszakadâsra, s most ugyancsak a lâthatârunkra nehezedett fergeteg testveri
olelkezesre, egybe olvadasra birja ifiait.
!gen! e nap ujb6l vegkepp eggyesiti a soka elvaltan bujdosott ket
testvert - osvenyeink ezutân egymâs mellett visznek el, mig eddig ele
· at meg ât szegek egymâst. Vegcelunk, hovâ egyesitett erovel torekvendUnk egy leend: a nemz·eti kozboldogsăg, osztonilnk, mely mindeg elObb
elObbre hajtand, a nemzeti becsillet es dicsoseg nemes osztone lesz.
Minnyajon azon egy hon jogokban es kotelessegekben egyenlo polgârai
leszi4nk, kiknek egy erdekilk, egy 6hajtâsuk, es torekvesok: a kiralyi
szek es hon fennmaradâsa, a nemzet java es dicsosege.
Mât61 kezdve nincs ket hazaja a magyarnak- hăromszor âldott es
magasztaltlegyen erette a Kirâly neve!
.
S ha valaki, ugy a tekintetes Karok es Rendek, kik a kirâlyi szek
es haza megmentes im e nagy munkâjat vegre hajtani oly szep egyetter-
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tessel, on erdekeiknek oly peldas oda aldozăsaval keszkedtek. Ha mondom, valaki, ugy a mingyart meg szunendo torvenyhozas tagjai bi..isL:kek lehetnek fontos tetemenyjeikre. Az 1848iki erdelyi torvenyhozasP6l
igazan elmondhatni, hogy kotelesseget az idok fontossagahoz kepest hiven telljesitette.
Es az en eros hitem az: mikent a nagy Magyar hon oly egyetertessel nyilvanitott rokon vonszalmunkat soha nem feledve, s feleje Iiyujtott
testveri jobbunkat fogadva meleg erzettel karoland minket apol6 keble-re, hogy kis hazanknak eme peldas keszsegit soha egy percigis megbanni
oka he legyen.
Vigyenekis, kerem a tekintetes Karokat es Rendeket, oszinte hajlamokat az uni6 inint polgari helyzetiik s szereto csaladjaik korebe; eszk6zoljek, hogy a mit a torveny kimondott azt az clet letesittse.
Eljen minnyajunk kebleben azon hit mikent ha van szamunkra
iidv, ha van neinzeti oncill6sag, ha az eur6pai nepfajok 1naholnap beki5vetke.::end6 eiet halal harcat tullelnilnk sikerillend, az.t egyediil az unionale i'coszonl?,etjitk.
·
·
Torvenyhozasunk egyeb tetemE'myjeirol nen1 is szollok - mit en1lftek, mindent magaban foglal.
·E nappal tehat Erdely torvenyhozasi torh~nese bevegzodik;.
Sirjanal egy harom sza;zados multnak, polcsojenel egy remenyek-.
ben gazdag jovendonek, idvezlem meg egysz-er a tekintetes Karokaţ es
Rendeket, mint Erdely utols6 kiilon s onall6 ţ.ijJ:V1enyhoz6it! 27
Bocsassanak meg, hogy e fontos k!otelesseget nekem kell e telje-·
sitenem,, s vigyek el es orizzek hiven draga. emh~ket ama nemes lelkii
s szilard jellemu hagy f.erfiunak, kit kormanyz6i szekeben a nemzet
oly oromest lat! Isten onokkel! Isten veliink! !l"2 s

Procesul verbal al dietei Transilvaniei din Cluj, începută la 29
a lumi mai a anului curent şi terminată în 18 iulie al aceluiaŞi an~
sub conducerea consilierului de stat, preşedintele dietal, · baronul Kemeny · Ferenc de J\fănăstireni
Prima

şedinţă

1

Discursul de deschidere al preşedintelui dietei precum şi cuvîntul de acceptare al protonotarului dietal G;ilfalvi Imre; 2) Invitarea
Guberniului crăiese, discursul guvernatorului şi răspunsul protonotarului dietal; chemarea comisarului regal, apariţia lui, reseriptul regesc
privind desemnarea sa în den1nitatea de co1nisar crăiese, discursul acestuia, răsptmsul guvernatorului; 3) Rescriptul crăiese privind desemn~trea
regaliştilor; lista deputaţilor dietali; 4) Rugămintea adresată' preşedin
telui de a denumi comitetul pentru verificarea procesului verbal;. 5)
lnmînarea sc:dsorilor de acreditare ale deputaţilor. comitetului de verificare; 6) Propunerea şi hotărîrea de a dezbate simultan primele trei
puncte ale propoziţiilor crăieşti.
1. Exceh~nţa sa preşedintele îşi face apariţia între stări şi ordine;
ocupîndu-şi scaunul prezidenţial, salută stările şi ordinele [privilegiate]
cu următorul discurs:
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"Respectabile

stări şi

ordine!

.J\rfaiestatea sa a cumpănit cu sentimente părinteşti· evenimentele
de mare anvergură care au zguduit _ca uri cutremur, cu viteza fulgerului, toată Europa; întrucît puterea acestor evenimente a exercitat un
efeot şi o. influenţă· puternică şi asupra constituţiei noastre care a retzistat eroic·· la furtunile oelor 9 secole, n~a ezitat să convoace corpurile legiuitoare ale ţării noastre, pentru ca - pe baza drepturilor
ce ne-au revenit ca moştenire de la strămoşii noştri - să ne îngrijim
de propriile 'necesităţi şi să realizăm prin noi înşine, pe cale legafl.ă,
bunăstarea; liniştea şi înflorirea·. patriei.
Noi admirăm înţelepciunea părinţilor care, prin lege, au oferit
[posibilitatea] celor mai de seamă fii ai patriei noastre, dis.tin~i prin
înţelepciunea şi zelul lor faţă de binele obştesc . şi avînd încrederea,
maiestăţii sale şi a concetăţenilor, de a se întruni în adunări publice,
tle a r-ealiza tot ceea ce consideră ei eficace şi necesar pentn1 binele
patriei şi pentru fericirea confraţilor; tot astfel datorăm recunoŞtinţă
faţă de augustul domnitor pentru că în această epocă importantă ne-a
chemat la îndeplinirea unei datorii atît de măreţe.
Propoziţiile regale anunţate pe calea obişnuită sînt cunoscute de stări şi ordine; nu putem însă să nu fim recunoscători faţă
de: ·măsurile -binevoitoare_· ale maiestă:ţii sale şi . faţă de dorinţa .paternă cu· care ·urmăreşte fericirea· fidelului:- popor -din ·Ardeal; ele cu;_
prinâ in cea mai mare ...parte acea ·Voinţă· şi ,.părere unanimă care s-a
. mariifestat :Sotărît, nu numai la adunările comitatense, ci şi în afara lor.
Maiestatea sa ne cheamă la îndeplinirea aspiraţiei nutrite în sufletele multor patrioţi, care s-a născut în acea zi şi oră cînd s-au semnat
punctele de pace ce au dus la despărţirea Transilvaniei de iubita soră
mai mare pe tilnp de mai mult de 3 secole. Prin aceste propoziţii regale se pune în mîinile noastre [spre rezolvare] încîlcita şi multilaterala
problematică a transformării noastre paşnice şi a contopirii diferitelor
interese naţionale prin unirea tuturora.
Nu cred că ar put,ea exista vreun cetăţean cu judecată chibzuittă
în această patrie, cu a1ît mai mult vreun membru al onoratului corp
legislativ care: să nu recunoaseă avertismentul vremii şi circumstanţele imperioase; să nu simtă că în condiţiile actuale Ardealul nu poate
şi nu trebuie să se opună adaptă·rii vechii constituţii la vremurile actuale; să fie atît de tendenţios încît să ridice vocea împotriva progresului corespunzător· spiritului timpului; să nu-şi dea seama de pericolul
actual pe care-I reprezintă spiritele agitate de interpretarea extremistă,
aş putea spune chiar nefericită, a intereselor naţionale, pentru întreaga
monarhie, pentru acest frumos imperiu devenit mare şi puternic prin
fidelitatea şi unirea diferitelor popoare şi naţionalităţi fără a se fa1ae
deosebire între ele, care s-a ridicat la o situaţie prosperă şi înfloritoare
printr-o guvernare tolerantă, prin siguranţa persoanei şi a averii, prin
comerţul lui; iar prin spritul său paşnic a însemnat ~n exemplu pentru
toate naţiunile din Europa 1. Chiar de aceea remarcăm cu bucurie cetăţenească sentimentul
unanim fără vreo deosebire şi soH.dar[t\atea
deplină [în convingerea] că viitorul patriei maghiare va putea Ji re găsit
numai sub aripile glorioasei Case Habsburgice şi în strînsa al~anţă a
ţărilor unite prin Pragmatica Sanctionis, sub o apărare comună. Aceste
g'înduri şi sentimente contopite îmi stînesc speranţa în sufletul meu
că respectabilele stări Şi ordine vor fi în stare să rezolve dificila po-
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vară care apasă pe umerii noştri. îmi oferă o speranţă sigură pe de
o parte acea circumstanţă favorabilă că fratele· rriai mare a croit în
multe privinţe drumul pentru paşii iubitului frate mai mic, iaf" pe de
altă parte certitudinea că bunăvoinţa maiestătii sale
manifesta
la fel de milostiv faţă de noi, cum a sprijinit 'mărinimos cu braţu'I său
uriaş tendinţr!le de progres ale patriei surori, care fîlfîie · ea însăşi în
faţa noastră drapelul uniunii spre bunăstarea noastră 2 • Cu toată trecerea grabnică a ultimilor 10 ani, am norocul de a saluta pentru a
patra oară din acest scaun onoratele stări şi ordine. Simţindu--mă onorat de încrederea dvs. mult preţuită pe care aţi manifestat în mai multe
rînduri în timpul funcţiei ni.ele, mă adresez şi acum ono:t'atelor stări şi
ordine pentru a o dovedi şi acum. [Înaintea de toate se impune însă]
o încredere sinceră. şi filială faţă de cel mai bun părinte, ·faţă. de, cel
mai milostiv şi mai drept domnitor; apoi o încredere, o· răbdare şi o
înţelegere reciprocă unul faţă de altul; . la astfel de sentimente cetnţeneşti îndemn în acest moment semnificativ onoratele stări şi ordine. în ce mă priveşte promit că toată puterea şi tadentul meu le
voi pune în slujba patriei."
,_
..
[Discursul] a fost pTimit cu strigăte de ura. Apoi;j?rotonotarul
Ge:Hfalvi Imre, concetăţeanul nostru, a răspuns în felul· următor.

se va

"Excelenţa voastră

domnule baron

preşedinte

al diete.i!

Acum cînd toate părţile orizontului nostru se acoperă de neam început deodată. să dorim fierbinte adunarea
paladiu al statorniciei libertâţilor noastre. Innoură
;_·ile al} fost înspăimîntătoare,· iar stările împrejur s-au schimbat cu
repeziCiune .. Am aşteptat cu ardoare ziua în care să ne sfătuim !iarăşi
împreună despre · vrednicia acestei ţări: şi iată că marea .îndurare a
proniei cereşti a păstrat iubita ş'i dulcea noastră patrie în pace, iar noi
sîntem de faţă ca să apucăm cîrma primejduită de furtuni şi să luptăm
pînă cînd vom ajunge la un ţărm mai statornic.
Preamilostive al meu domn, faptul că v-a păstrat pe· excelenţa
voastră spre cîrmuirea înţeleaptă, izvorîtă din experienţă, a dezbaterilor şi ··lucrărilor noastre e semn că Dumnez·eul nostrn nu ne-a părăsit_
î!ar noi sîntem cu acea dulce şi liniştită credinţă 'că Dumnezeu ne va
arăta drumul pe care să pornim şi să răzbatem pentru perpetuar~a securităţii,. liniştii şi fericirii iubitei noastre· pat~ii. Nici că vreau să ocup
timpul. nostru preţios cu un discurs prelungit, ci excelenţa voastră să
ne conduceţi, în numele marelui Dumnezeu, la ţelul cel drept, la . fericirea scumpei noastre patrii".
aşteptate înnourări,
s:fatului ţării, acest

2
Excelenţa sa domnul preşedinte află necesar a se invita, printr-o
delegaţie, Guberniul crăiese la adunare; apoi stările şi ordinele, îm,..
preună cu Guberniul, îl invită tot printr-o delegaţie pe excelenţa sa

comisarul regesc şi-1 roagă să deschidă dieta!
Acceptîndu-se propunerea excelenţei sale domnul
fost desemnaţi în vederea invitării Guberniului crăiese:
dintre înalţii dregători:
groful Toroczkai Mikl6s şi Balazsi J 6zsef;
dintre regalişti:
contele Mikes J an os şi U gron Istvan;

preşedinte,

au
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dintre deputaţii comitatenşi:
groful Bethlen Farkas şi Nagy Elek;
· dintre deputaţii ·seaunelor secui eşti:
Pâlfi Janos şi Szentivanyi Gyorgy;
dintre 4eputaţii scaunelor săseşti:
Elias Roth şi Johann Hofgraef;
-'dintre deputaţii locurilor taxale:
Groisz Gusztâv şi DemeterJ6zsef;
întorcîndu-se au adus, pe lîngă exprimarea salutului Guberrrlului cră
iese, acea declaraţie a lui, că va apare neîntîrziat între stări şi ordine;
după · ce guberniul
crăiese şi-a făcut apariţia
între stări şi ordine,
ocupîhdu...;şi · locul obişnuit, excelenţa sa domnul guvernator le._ a adresat
celor adunaţi· unnăt.orul discurs:
Onorate
Dacă· .a existat cu puţin
paşnice care a fost preocupată
1
viaţa no~ ă .civică; dacă au
într-o asen1enea. situaţie, care

stări şi

ordine!

timp în urmă o dietă a patriei: noastre
de probleme însemnate, implicînd adînc
ajuns vreodată stările şi ·or,dine~ ţării
cere o muncă ce întrece aproape puterile încordate ale on1ului, o clarviziune şi înţelepciune ce ne depăşesc; apoi cea de faţă este astfel. Revoluţia, al cărei chip ne este binecunoscut şi de aceea socot ·inutil a-l mai evoca, a străbătut cu viteza
fulgerului toată Europa cultă, ajungînd şi pe piscurile patriei noastre;
ba mai :mnlt, s-a înfipt în stîncile noastre; şi a găsit pămînt fertil şi aici;
n-au l:ip&it însă din aceia ca~re, folosindu-se de ea, ca şi d~ · împrejurări, au vrut să-i dea o viaţă nouă şi o direcţie nedorită, mai
degrabă din nechibzuinţă decît din rea intenţie, (îngăduiţi-mi să sper
acest lucru). Cu toate acestea numai ici-colo s-au manifestat unele
mici răbufniri, unele neînsemnate dezordini, iar securitatea publică ·n-a
fost ·încă nicăieri tulburată. Revoluţia a cuprins doar spiritele. Incolo
totul este încă în vechea stare. Acum stă numai în puterea onoratelor
stări şi ordine să...:i ·.dea o direcţie nouă, să realizeze marea operă de
tra~sformare pe drumul croit prin legi. Ne aflăm în faţa unE:U îndatoriri. mari şi semnificativ~. De. ea depinde întregul viitor al patdei.
Ea poate să-i dea o nouă lumină, dar şi s-o arunce într-un asemenea
virtej, _din care ·scăparea va fi împovărată de numeroase jertfe şi pier. deri, d·acă. nu se va dovedi ~hiar imposibilă. :N"u mă indoiesc de faptul
că, fiind .convinse d~ gr~utatea şi amploarea acestei opere de renaştere,
onoratele stări şi ordine vor fi călăuzite în dezbateri de fidelitatea de
neclintit faţă de principele şi regele nostru; de asemenea că· vor avea
la tot pasul în faţa ochilor doar viitorul patriei noastre şi vor consimţi
.să lucreze cu chibz11inţă rece, cu voinţă tare.
Aruncînd o privire asupra rîndurilor onoratelor s!}'i.ri şi ordine,
văd .cununa celor mai hotărîţi şi mai plini de rîvnă fii ai pat.;:jei. Ochii
n1i se opres.c asupra a numeroşi bărbaţi ce se bucură de multă vreme
de încrederea patriei, pe oare dorinţa unanimă a compatrioţilor ~-a
chemat de mai multe ori în înaltul forum. Cu ei am avut nu odata
prilejul să mă sfătuiesc despre treburile patriei. Astfel, nu fără temei,
pot să-mi exprim speranţa că dezbaterile unor asemenea bărbaţi însufleţiţi de cea mai curată voinţă care cunosc situaţia patriei noastre,
şi sînt Î:ri stare să înţeleagă viitorul acesteia, vor duce la mărirea naţiunii şi a corporaţiei, la fericirea iubitei noastre patrii la mulţumirea
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rompatrioţilor noştri.

Privind . din afară, le voi contempla rezultatele
cu inimă curată. [În încheiere] doresc să asigur onoratele stări şi ordine
că voi face din partea mea tot ce-n1i stă în putinţă pentru realizarea
acestora••.
După ce acest discurs ai· excelenţei sale domnul guvernator a
fost primit cu repetate strigăte de "Să trăiască!", protonotarul, G~Hfalvi
Imre a răspuns în felul următor:
"Excelenţa voastră domnule conte guvernator!
Întîiele .trebuinţe ale fericirii umane în general şi mai cu seamă ale
celei naţionale s~nt: înţelepciunea şi legile. Că nu ducem lipsă de cetăţeni înţelepţi .o dovedeşte faptul că în mijlocul furtunilor politice· care
au zguduit întregul pămînt, în i'Ltbita noastră· patrie securitatea· pubflcă se menţine încă şi astăzi. Ziua acestei adunări a ţării· se arată
a fi aceea a alcătuirii unor asemenea legi ..care să întemeieze viitorul
patriei noastre şi să-i eternizeze fericir,ea. Nu n~ mai răm,îne decît
să cerem . ajutor şi binecuvîntare de .la ceruri. Cu eţcest_ ajutor să putem
depăşi îndoielile prezentului şi să .. ne deschidem spre un VIii tor .sendn
şi sigur. Cu binecuvîntarea [cerultti]. să ajungen1 la cel 1nat mare bjne
accesibil omului, .la liqertatea .ce se poate păstra doar prin supunere
faţă de legL
Măriile voastre să sprijiniţi dezbaterile cu îriţelepch.iriea eunoscută, să susţineţi măsurile legislative spre tlnicul scop: linişte(;!·. scţtmpei
noastre patrii!
Exeelenţa voastră·. a susţinut cu braţe tari,, pînă .cînd am peuşi t
noi să ne adunăm. Ne oferirrţ şi noi toate. puterile noastre şi avem încTedere în Dumnezeu că dacă el~ vor fi unite, vor garanta lil1iş.tirea
scumpei noastre patrii. Deviza ·noastră este: "lege şi patrie!", :iar scopul,
gloria, şi bunăstarea şi fericire(). acesteia! . Ajutaţi:- ne, conduceţi-ne excelenţă la realizarea acestui scop!"
.
. · , ,.. .
.
În continuare măria sa do:rn"nul guvernator arată .. ;C~ în ye;cl~rea
urgentării lucrurilor consideră a fi necesară invitarea- printr-o delegaţie
a excelenţei sale co1;pisarul crăiese la deschiderea dietei. . _,
.
Cu această · invitare sînt însărcinaţi:
cancelarul regional gr;oful
La21ar LaszJ6, consilierul. gubernial, contele Degenfeld Ott6, .~groful Toroczkai Mikl6s, Balazsi J6zsef, contele Mikes Janos, [bar.onul] Ugron
Istv,an, groful Bethlen Far~as, Nagy Elek, Palfi Ja,nos,· .. Szentiyanyi
Gyorgy, Elias Roth, Johann Hofgraef, Gro_lsz Gustav, . pemeter; J6zsef.
Delegaţii şi-au. îndeplinit misiunea, s-au întors şi au· raportat că
măria sa domnul comisar regesc salută cordial stările şi ordinele. asigurîndu-le că va veni neîntîrziat în mijlocul lor.
Nu peste mult a apărut însoţit de o suită. fn, ovaţiile continue
ale stărilor şi ordinelor. Prin secretarul său a dat citire acelui_ rescript al
principelui' adresat excelenţei sale în data de 5 a l.c. sub nr. 2 519,
prin care a binevoit să-l desemneze în funcţia de com]sar regal
pentru această dietă (vezi Cartea cu actele dietei sub nr .. 1):. Apoi, comisarul regal i-a înmînat măriei sale domnului guvernator . graţiosul
rescript crăiese adresat ordinelor ţării, dat în 5 mai a anului sub nr.
211519. Prin el, maiestatea sa îl numeşte pe baronul Puchner Antal,
consilier aulic, comandant suprem în .Transilvania şi- cavaler al mai
multor ordine de seamă, drept comisar ·regal pentru această dietă;
totodată ·în el sînt scrise şl propoziţiile crăieşti. (vezi Cartea cu. actele
dietei sub nr. 1).
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··După citirea· graţl.osului rescript crmesc, excelenta sa cornisarul
regesc, ocupîndu-şi locul obişnuit, a deschis dieta cu următorul discurs:

"Onorate

stări şi

ordine!

· Mă bucur că am posibilitatea să mă aflu din nou în mijlocul vostru pentru a-mi exprima în mod repetat acea compasiune ce am manifestat faţă de dvs. încă la dieta trecută, cînd sper că n-aţi interpretat-o greşit. Totodată mă simt onorat de a f( în faţa onorate1or stări
şi ordine interpretul· bunc:'ivoinţei maiestăţii sale .car:e urmăreşte doar
bin1ele; de asemenea că am acea sarcină de a înainta maiestătii sale
pentru sancţionare proiectele de lege ale dietei. Îndeplinindu~mi cu
bucurie această plăcută obligaţie în adîncul meu mă simt însufleţit. de
acea dorinţă· fierbinte ca binefacerile pe care le va obţine patria, prln
măsurile luate legal de către stări şi ordine, ce vor fi sancţionate de
către rnaiest.atea sa, să fie primite cu deplină liniştire; din ele să. re..,..
zulte astfel de avantaje pentru ţară, încît realizarea lor să umple ou
bucurie inlma pă·rintească a· iubitului nostru rege maiestatea sa Ferdinand al V-lea şi să pună baza solidă a fericirii patriei".
Mă:ria sa domnul guvernator a răspuns în felul următqr:
,,Excemnţa voastră domnule baron, feldmareşal locotenent, comandant suprem din Transilvania şi comisar crăiese plenipotent!
Printre cele mai multe binefaceri oferite de sacrul principe şi domnitor· ai nostru pentru ac-est Mare Principat, fidel de ia începutul glorioasei sale domnii, nu este de lepădat nici faptul că, în aceste vremuri
pline de evenimente care ţin în îngrijorare permanentă nu numai pe
unii, ci întregi· naţiuni şi ţări, a binevoit să ne permită să ne. sfătuim
asupra viitorului patriei iubite şi al nostru înşine şi totodată să aducem
legi .cu sprijinul milostiv al maiestăţii sale. Ne dăm seama atît de' suscept.fuilitatea datoriei dt şi de marea graţie a maiestăţii sale. Considerăm ·eă sînte·m obligaţi de a ne îndeplini . datoria prin sfătuirile noastre
zeloase, dar serioase şi calme -,-- conform circumstanţelor - precum şi
a ne exprima recunoştinţa faţă de marea milă a maiestăţii sale. Binevoiţi
exce1enţa voastră a o primi în numele maiestăţii sale şi a o înainta. în
faţa acestu.fa cu acea declaraţie solemnă că în orice condiţii ale vremii
·furtunoase, ,fidelitatea neclintită faţă de monarhul nostru şi faţă de patrie va fi acei punct central care ne va uni.
In rest nădăjduim. şi sperăm cu certitudine că excelenţa voastră
va dirija [lucrările] acestei importante diete către ţelul dorit; [cu atît
:mai mult cu cît] am avut norocul de a ne bucura de mai mult timp
de prezenţa domniei voastre în calitate de fiu al acelei patrii surori,
spre care sînt aţintite privirile şi sentimentele noastre. Iată de ce dorim din toată inima şi cerem pentru viitor cunoscuta dvs. bunăvoinţă".
Apoi măria sa comisarul crăiese a părăsit sala împreună cu escorta sa în ovaţiile stărilor şi ordinelor; nu peste mult timp a plecat
din şedinţă şi Guberniul.
3
În urma propumerii mane1 sale preşedintele, se dă citire res,criptului regal dat ex:celenţei sale de către Guberniu, care a fost trimis în
două rîfiduri şi cuprinde iista regaliştilor -înaintată de către maiestatea
sa (Vezi Cartea cu actele dietei sU:b nr. 3 şi 4).
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Lista

regaliştilor cuprinşi

.în acele

două

· rescripte regale ;este ur-

mătoarea;

Teleki J6zsef junior, conte de Sic, camerar cezaro-regesc, consilier intern, intin::t, veritabil, diştins cu marea cruce a ordinului impăra
tului Leopold, preşedinte al AsoCiaţiei ungureşti de ştiinţă,' corriite supreln al comitatului Szabolcs, guvernator crăieşc al Marelui PrinCipat
al Transilvaniei;
..
·
Kovacs Miki6s din Tuşnad-Ciuc, episcop de Ardeal, coman.dant al
ordinului apostolie regal Sf. Ştefan;
· . ·· · .
Mik6 Imre, grof de Hăghig, consilier intern, intim, ·,yerifa.bil,. de
stat şi gubemial, te.zaurar regal;
·
·'
Kemeny Ferenc, baron de Mănăstirerii, comandant al ordinului împăratului Leopold, consilier intern, intim, veritabil, âe stat şi gubennial şi preşedinte.
·
.
·
·Gebel Karoly, consilier intern, intim, veritabiţ, gubemial;
Bertleff Mihaly Andras, se€!retar intern, verit~bil, gubernial;
Bir6 J6zsef, de Cătălina, secretar intern, veritabil gubernial;
Brenner Samuel de Brennenberg, secretar· inte·m., veritabil, gubernial;
Iszlay Laszl6, de Isla, secretar intern, ve,ritabiţ, gubernial;
lstvânffi Pâl de Siculeni, secretar intern, veritabil, gubernial;
Nemethi Janos de Satu Mare, secretar intern, veritabil, gubemial;
Fillei Cs. Istvan, secretar intern, veritabil, gubernial;
Wass Alberţ, conte de Ţaga, secretar intern, veritabil, gubernial;
Kâlnoki Păl, grof de Crişeni, secreta;r intern, ve:ritabil, gubernial;
Schuster Kâroly, secretar intern, veritabil, gubemial;
Bethlen Imre, conte de Beciean, secretar onorific, guhernial, extranumeric;
H ollaki FerencJ de Hălmăgel, secretar onorific, gubemial, extranumeric;
Galfalvi Imre de Hărţău, asesor;
Henter Jânos de Sîntioana, asesor;
Kaoos D'ânieZ de Mănăstire·ni, asesor;
Szentivânyi Daniel de Sîntioana, consilier regal şi judele veritabil
al Tablei crăieşti legale;
Koszta Jânos de Beiuş, 1ude veritabil al Tablei regeşti legale;
Csiszer bajos, de Ghidfalău, dude veritabil al Tablei crăieşti legale;
Kis]1iil Laszl6 de Sîntioana, aude veritabil al Tablei regeşti legale;
Maurer Kâroly de Ormeniş, jude veritabil al Tablei crăieşti legale;
Pâsztohi Ferenc de Oradea, jude veritabil al Tablei crăieşti legale;
Balla Mihaly de Mihăileni, jude veritabil al Tablei crăieşti, legale;
Teleki Mikl6s, grof de Sic, camerar regal imperial şi jude veritabil al Tablei crăieşti legale;
dal Janos de Hilib, jude veritabil al Tablei crăieşti legale;
Mariaffi Antal de Moacşa, jude veritabil al Tablei crăieşti legale;
D6nath Sandor de Paloş, director suprem al problemelor regale şi
obşteşti;

B,ânffi Mikl.6s, baron de Losonc, decorat cu crucea cea mică a ordinului împăratului Leopold, comite suprem al comitatului Alba de Jos;
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Kâlnoki Denes" grof ·de CriŞeni. comite suprem al comitatului Alba
de Sus;
Halle1· Ignac, conte de Hallerko, camerar regal imperial, comite suprem al comitatului Tîrnava;
Thoroczkai Jt.!fikl6s, grof de Colţeşti, comite suprem al comitatului
TUrda;
Macskcis'i F.al de Tincova, comite suprem al comitatului Cluj;
Brukenthal Mihcily, baron, căpitan suprem al districtului Făgăraş;
Macskcisi Lajos de Tincova, jude suprem al scaunului Odorhei;
H orvath Petrichevich Albert, de Suplac, jude regal suprem al scaunului. Trei Scaune;
Balcizs J6zsef; senior de . Imper, jude suprem al scaunului. Ciuc;
. Tholdalagi Ferenc; grof' de Ercea, jude suprem al scaun:ului ~'ll
reş;

Dindcir Antal de Alba Iulia, jude. suprem al scaunului Arieş;
Ap,or Lâ~âr, baron, camerar imperial regal, consilier intim aulic
şi de stat;
·
Apor J.6zsef, baron;
.
Apor Kiiroly, baron, jude onorific extranumeric de la Tabla regală legală;
.
Balâzsi. J6zsef de Imper, jude onorific la Tabla regească;
Bâlint J 6zsef, baron, jude onorific extranumeric la Tabla crăiască
legală;

Bânffy Albert, baron;
Bânffy Adam, baron;
Bânffy Denes, conte,. camerar imperial regal;
Banffy J6zsef, grof; eamerar imperial crăiese şi fost consilier gubernial;
Bânffy Zsigmond, baron;
Baranyai Gergely, jude extranumeric la Tabla regească l~gală;
Barcsay Lâszl6, comisar districtual comitatens;
Beldi Ferenc, conte, camerar imperial regal;
Beldi Gyărgy, grof, camerar imperial crăiese şi vicepreşedinte al
Consiliului tezaurarial;
Beldi Gergely de Ozun;
Bethien Adam, ·conte, camerar imperial regal;
Bethlen Sandor senior, grof, camerar imperial crăiese;
Bethlen Domokos, conte de Ictar, camerar imperial regal, decorat
cu crucea cea mică a ordinului împăratului Leopold;
Bethlen Ferenc senior, grof, camerar imperial crăiese;
Bethlen Ferenc junior, conte, camerar imperial regal, fost general maior;
Bethlen Gâbor, grof;
Bethlen Jânos senior, conte, camerar imperial regal;
Bethlen J6zsef senior, grof, camerar imperial crăiese;
Bethlen Leopold, conte, camerar imperial regal;
Bethlen Lajos junior, grof;
Bethlen Mihâly, conte;
Bethlen Pâl senior, grof, camerar imperial crăiese;
Bethlen Pal junior, conte, camerar imperial regal;
Berzenczei Jânos, camerar imperial crăiese;
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Bir6 Pcil de Sînmărtiri, director de arhivă gubernială;
Bo'er Gyorgy de Berivoii Mari;
·
Bornemisza Pal, baron, camerar imperial regal;
Bruchenthal J6zsef, barQn, camerar· imperial crăiese, consilier intim, veritabil; intern·, de statr co-mandorul ordinului împăratului Leopold;
fost şi comisar su,prem comitaterts;
·
Csciky Gyorgy, conte;
Cserei Elek de Aita Mare;
Cserenyi Scindor de Blaj;
Con rad Andrcis J cinos de Konradsheim, consilier aulic;
Czcik Kciroly de Koronavar, consilier aulic;
Dacz6 J6zsef de Sfîntu Gheorghe;
D6ncith Gyorgy de Aita. ·Mare·,· colonel;
D6n_dth Lajos de Aita Mare, fost director al oficiului proceselor
verbale dietale;
D6ncith Farkas de Paloş;
Di6szegi Antal, baron;
Eszterhcizy Denes, grof;
Eszterhdzy Gyorgy, conte, camerar imperial regal;
Eszterhâzy Laszl6, grof, camerar imperial crăiese, consilier aulic:
Farkas Elek de Rîu Bărbat;
Foldvciri Ferenc de Tonciu;
Foldvciri Gyorgy de Tonciu, jude extranumeric la Tabla regească
legală;

Foldvari J 6zsef de Tonciu;
Fronius Mihăly;
Gal hciszl6 de· Hilib, fost consilier gubemial şi preşedinte la Curtea
de conturi;
Ged6 J 6zsef;
Gencsi Igncic;
Gerliczi Fillep, baron, camerar imperial regal şi consilier aulic;
Gyarfas Elek de Leţ, jude onorific extranumeric la Tabla crăiască
legală;
::.
Gyulai Ferenc, ··Cofttle,:·e-m"ar imperial crăiese şi general de brigadă;
.'
: : 'tr· :

.· ·fJr~~.ai L~~~-· grof;

; '-~

··t.E~,

-<;Qnte, caroerar imperial crăiese, ·consilier intim, ve-

ritabil~· .. Ş~~,~;~~l:oeotenent general;

H atler G,dbâi, grof;
H enter Jozsef, baron;
Hollaki Antal, fost consilier gubernial;
Hollaki imre, căpitan.
Hollaki Jgncic;
Horvdth Karoly de Oradea;
Horvath Petrichevics Janos, baron de Suplac, camerar imperial
crăiese, colonel şi sublocotenent la garda regală maghiară;
. IIorvcith Istvdn de Jacod, ăude extranumeric la Tabla regească legaE1;

Jablonczai Elek, comisar districtual comitatens extranumeric;
Inczcdi Zsigmond, baron, vicecomite al comitatului Cluj;
J6zsif.ca Janos, baron, căpitan;
'

J.'

'1 - • ...,

j

J 6zsika Lajos, baron. camerar imperial cra1esc, decorat cu crucea
cea mică a ordinului apostolic regal Sf. Ştefan, fost comite suprem al
comitatului Dăbîca;
Jâzs:ika Samuel, baron, camerar imperial crăiese, consilier jntim,
intern, veritabil, ~e· stat, decorat .eu C'rucea cea mică a orăipului apos7'"
tolic regal Sf. Ştefan şi fost cancelar aulic al Transilvaniei;
J6zsika Mikl6s, baron;
J 6zsinczi J 6zsef, baron;
Juhâsz J6zsef, fost consilier tezaurarial;
Capitlul. din Alba Iulia;
Conventul Sîntă Maria din Cluj;
Karacsay Sândor, senior, conte;.
Kemeny Ignâc, baron, fost comite suprem;
.I(emeny Domokos, baron;
Kemeny J6zsef, grof;
Kemeny Samuel, conte;
Kendeffi Lajos de Rîu Bărbat;
Keresztes Zsigmond, jude extranumeţ"ic;;: la. Tabla regească regală;
Ketzeli Mihdly;
Kornis Gabor, conte, fost general maior;
Kozma lmre, fost comite suprem al comitatului Solnocul Interior;
Kun J6zsef, grof, fost jude extranumeric la_ Tabla regească;
- JCun Gergely, conte;
Lazcir J 6zsef, grof;
Lemeni 1oan, episcop de Făgăraş;
Leszai L6rinc de Făgăraş;
Lusinczky Karoly, fost colorţ~l; · ~
1\t!ariaffi J 6zsef din Moacşa, jude extranumeric la U:abla ·regească
legală;

M acskasi Peter din Tincova;

Mawrer Mi"~&ly cle Orme_niş, ·comisar districtual comitatens;
Mikes Jicinos,,,.conte;
Mik6 Gyorgy, grof;
-Mi~~~-- I11tre, b(;lron, se~re:ta1· -~:Uli§'r
~q;.i .. · . :· . ,
Miske J 6zsef, baron, camerar imp .;· ~ 'Fregf:!l;·,e<;>,nsilier -intim, intern,
veritabil, de stat şi ministru;
;,_:'\. --~
tJ'tq·'
J

M6$tt.~_.J{Jrzs(Zj ~1i~.r·~I\Gij:e~·;··:

... f;·~~~~~·

--

:

.t

legală;
Nagy J6zsef de Pănet, director;:wblie'; ~a. Tabla_
Nagy Samuel de Iernuţeni, secretar aulic; .
N emes J 6zsef
-,
Nemes Kciroly, grof de Giee~-ii~:Uhăi:E:l!şti;
,; '··
~ ·
Alexa Nopcea, consilier intim, intern, veritabil, ,de.".stet,,Josţ cancelar aulic;
·
'._ - ~ · .- . · .·
Francisc Nopcea, eamerar imperial regal şi fost c~pitan;
Vasile Nopcea, fost comite suprem al comitatului :ruunedoareî;
Ocsai Samuel, secretar ·gubernial pensioneţr;
Orban Janos, baron;
Pataki J6zsef de ·D~j. viceînregistrator guberhial;
Pekri lrnr~;_,
Pâcsa 'Jdnos; general maior;
Radak Isthan, baron~'\
Rauber Karoly, baron, lpcoteneri.t ce>lonel;
'
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Rhedei Adam, conte, camerar crăiese imperial, consilier intim, intern, veritabil, de stat, co1nandt>r a:l ordinului apostolic regal Sf. Şte
fan, fost tezaurar regal;
Rhedei Ferenc, grof;
Rhedei 1anos, conte, cam~rar îtnperial regal;
Recsei Adam, camerar impedal crăiese, consilier intim, intern, veritabil, de stat, şi general;
Rettegi Mihaly de Ret.eag 'Şi iBuduş;
Rosenfeld Lajos, consilierd~ulic;
Schalle1· Kăroly, baron dâ,ÎLoventhal;
Sebessi Istvan;
· ~.
Sik6 Istvan, jude extranurner:ic la Tabla .regească legală;
Sombori Sandor, camerar. imperial regal şi colonel;
Somlyai Jânos, consilier aulîc;
Splenyi Karoly, baron, fost căpitan;
Splenyi Mihaly, baron;
Szab6 J anos, abate, canonic, consilier regal, decorat cu crucea cea
mică a ordimJlui împăratului Leopold;
Szab6 J 6zsef, comisar districtual comitatens;
Sza,b6 .t1ntal de Brateş, jude .e*tranumeric la Tabla crăiască legală;

Szalanczi J6zsef, jude extranumeric la Tabla regească legală;
Szacs'Vai Zsigmond, referent la canoelaria aulică regală din Transilvania;
Szekely Jânos, fost căpitan;
Szentgyorgyi Imre, consilier aulic;
Szentiv6.nyi Janos de Sîntioana, casier regal al scaunului Mureş;
Szentmarjai Janos, consilier crăiese;
Szentpali Elek, jude extranumeric la Tabla regească legală;
Szeredai Ignac de Troiţa;
Szilassy J 6zsef de Ulmo asa şi Peleş, consilier la Locotenenţa regală;

Teleki Adam, grof, comisar imperial erăiese, colonel;
Teleki Ferenc, conte, eamerar imperial regal şi consilier intern
jntim, veritabil, aulic;
Teleki Ferenc, grof, camerar imperial crăiese;
Teleki Janos, conte, camerar imperial regal;
Teleld .J6z~ef senior, grof, ca:merar imperial crăiese;
Telek.i Donwkos, conte;
'
Teleki Sam.ueL junior, grof;
Tisza Lajos;
Tholdalagi IH.ihaly, conte;
Toldi Lajos, grof;
Toldi Samuel, conte;
Toroczkai Siindor de Colţeşti;
Toroczkai Janos, baron;
Turi J6zsef de Tămaşfalău;
U gron Giispiir de Obrăneşti;
Ugron Lazâr de Obrăneşti;
UgTon Istvan, fost comite suprem;
Ujfalvi Siindor;
Wass lmre, conte;
14 - Documente privind

revoluţia

de la 1848 in

ţările

române, voi. V
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Wass Mik~9s; grof; ,
\Vesselenyi .·Farkas, baron, camerar imperial regal, consilier intimt
intern, veritabil, de stat şi fost comite suprem al cornitatului Solnocul
de Mijloc;
Wesselenyi Ferenc junior, baron, camerar jmperial crăiese şi că
pitan;
Lista

deputaţilor

dietali este urmiltoctrea:

Deputaţii cornitatelor şi ţinuturilor maghiare 3 , ai scaunelor secuieşti şi scaunelor şi districtelor săseşti, ai oraşelor taxaliste, ai Capitlului
din Alba Iulia, ai Conventului din Cluj-lY1ănăştur desemnaţi prin ale-

gere la d1etă sînt următorii:
[din partea] Capitlului din Alba Iulia:

Keseru M6zes;
[din partea] Conventului din

Cluj-Mănăştur:

Kedves 1stvân
Deputaţii

comitatelor:

din comitatul Alba de Jos:
1\.erneny Denes, baron de Mănăstireni şi Kem.eny Jstvân, baron de

Mă

năstireni;

din comitatul Alba ·de Sus:
Bethlen Gabor, senior, grof de Beclean şi Horvath Jcinos senior;
din comitatul Tîmava:
Bethlen Farkas, grof de Beclean şi Bethlen Gabor junior, conte de Beclean;
din comitatul Turda:
Kemeny Gyărgy, baron de Mănăstireni şi Bcinffy Jcinos, baron de
Losonc;
din comitatul Cluj:
Zeyk Kcir()ly de Streiu şi Nagy Elek de Căluşeri;
din comitatul Dăbîca:
Zeyk_ J6zsef de Streiu şi Eanffy Daniel, baron;
din comitatul Solnocul Interior:
Weer Farkas, de Korostarcsa [R.U.] şi Torma J6zsef de Cristeştii Ciceului;
din comitatul Hunedoara:
Kun Gothard~ conte de Ojdula, şi Kakucsi Elek;
Deputaţii ţinuturilor

B6er Antal de Berivoii

maghiare:

din districtul Făgăraşului:
şi Benedek Jstvan;

Deputaţii

scauneloc

secuieşti;

din scaunul Odorhei:
Bethlen Jcinos junior, conte de Beclean şi Palfi Jcinos de
din Trei Scaune:
Berde M6zes şi Szentivcini Gyărgy;
din scaunul Ciuc:
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Tîrceşti;

Biâlis Ferenc de Ilieni

şi

A1ik6 Mihaly din Jigodinu;
din scaunul Mureş:
.4ntal Imre de Crişeni şi Berzenczei Lciszl6 de Gurghiu;
din scaunul Arieş:
Gyarmathi Samuel' şi Csipkes Sândor de Vălenii de Arieş;
Deputaţii

săseşti:

scaunelor

din scaunul Sibiu:
şi

Josef Schneider

Konrad Schmidt;
din scaunul

Kari Gooss

şi

Sighişoara:

Georg Teutsch;

.

din scaunul

l\1ichdef\Brecht şi Karl Schwartz;

din scaunul

Michael Hirsch

Mediaş:
Sebeş:

Karl Leonhard;

şi

din scaunul Cincul ~

Gnstav Capesius

şi

Friedrich Eitel;
din scaunul Rupea:

Karl Falk

şi

Ludwig 1\-1elas;
din scaunul Mercurea:
şi

vVilhelm Low

Ludwig Boch;
din scaunul Noerich:

1\1ichael Bransch

şi

Karl Boch;
din scaunul

Leszai Antal şi Moln..iir Karol_y;

Orăstie:

·

Deputaţii ţinuturilor săseşti

din districtul

Ludwig Brer;.,nerberg

şi

din districtul
J ohann H offgrăf

şi

Braşov;

Elias Roth;
Bistriţa:

J ohann W eiss;
Deputaţii

locurilor taxaliste:
oraşul

din

Gergyai Ferenc

şi

Groi.sz Gusztciv;

Dobolyi Sândor

şi

Topler Simon;

Cluj:

din Tîrgu M ureş:
din Alba Iulia:

Otvos Agoston

şi

Danffy Kciroly;
din Gherla:

Sarosi Ferenc

şi

Korbuly Bogdan;
din
şi

Kanicsoni Janos

Dumbrăveni:

Mcisvilagi Istvan;
din Abrud:

Ferenczi David

şi

Friizi Samuel;

Szasz Karoly de Simeria
Ludovic Gala de
·

Han1c6 Daniel

şi

Silvaşu

din Ocna Sibiului:
Szasz .lanos de Simeria;
din Hunedoara:
de Sus şi Gligor JHanoc;
din Tîrgu Secuiesc:
şi

Jancs6 Adam;
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din

Haţeg:

Constantin Pappfalvi şi Alexandru Bohăţel de Glod;

din· Sfîntu Gheorghe:
Gyârfas Kâroly;
din Odorheiu Secuiesc:
"
Teleki Lâszl6 şi Szeles Kâroly, plus deputatul suplimentar Keller Jânos;
din orasul Bretcu:
Fejer Janos şi Gabor Imre;
·
·
din Miercurea-Ciuc:
Bartos Imre şi Eros Elek;
diri orasul Sic:
Wesselenyi Mikl6s, baron de HQdop Şi Nagy Kâroly:
din oraşul Cojoena:
Topler Kciroly şi Kun Jânos;
din Ilieni:
Gaal Daniel şi Nemeth Ltiszl6;
din Vlăhiţa:
Both Ferenc şi Both Kciroly 4 •

Demeter J6zsef

şi

4

Se propune ca, în vederea economisirii timpului, c0mi&Ia pentru
examinarea procesului verbal, care a fost aleasă pînă acum de srtări şi
ordine, de data aceasta să fie desemnată de măria sa pLeşedintele.
În urma acestei propuneri înălţtmea sa preşedintele a fost rugat
s~l înrunteze în faţa stărilor şi ordinelor lista comisiei.
5
Măria sa preşedintele raportează că deputaţii mai multor jurisdicţii şi-au prezentat scrisorile lor de acreditare; de asemenea că au tfost
înaintate mai multe petiţii care, fiind în strînsă legătură cu propoziţiile
crăieşti deja citite·, vor fi înregistrate şi vor [i discutate.
Scrisorile de acreditare prezentate care urmează să fie trimise,
precum şi petiţiile înaintate vor fi predate comisiei desemnate în vederea cenzurării procesului verbal, pentru a le aranja şi a le caracteriza.

6

Întrucît primele trei puncte ale propoziţiilor ,regale, adică alegerea cancelarului regional aulic, a preşedintelui Tablei regeşti şi uniunea cu Ţara Ungurească sînt în strînsă legătură, se propune ca ele, să
intre deodată în discuţie;
Propunerea se acceptă în unanimitate. De aceea măria sa preşe
dintele a fixat ca subiect de discuţie pentru şedinţa urm.ătoare primeletrei puncte ale propoziţiilor regaliene; totodată a anunţat că imediat ce
stările şi ordinele vor raporta pregătirea acestor trei puncte în consfă
tuiri prealabile va ţine şedinţa.
După care Înălţimea sa preşedintele apelează la stări şi ordine
p-=ntru a se prezenta la măriile lor domnul comisar regal şi domnul!
guvernator suprem.
După ce stările şi ordinele s-au prezentat la excelenţele lor domnul comisar regal şi domnul guvernator suprem, au părăsit sala. Cu
aceasta şedinţa s-a terminat.
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Şedinţa

din 30 mai sub

preşedenţia

a doua

prezidiului precedent

obişnuit:

7

Dîndu-se citire procesului

verbal redactat în

legătură

cu proble-

tnele dezbătute în şedinţa anterioară s-a acceptat.

8
Măria sa preşedintele raportează că deputaţii unor jurisdicţii şi-au
prezentat scrisorile de acreditare; de asemenea că s-au înaintat şi unele
petiţii adresate Stărilor şi Ordinelor.
, · ; .
·
Scrisorile de acreditare precum şi petiţiile înaintate se vor preda
oomisiei desemnate pentru verificarea şi validarea procesului verbal.

9

Conform hotărîrii de sub nr. 4 a şedinţei. anterioare, referitoare la
.luarea procesului verbal, înălţimea sa preşedintele a desemnat şi a înaintat în faţa stărilor şi ordinelor lista unui comitet de 36 de membri.
Membrii acelui comitet acceptaţi de stări şi ordine sînt următorii:
Antal Imre
Mariaffi J6zsef
Balasi Jr5sef
Masvilâgi. Istvan
Bethlen 1iinos sen., conte
l\1ik6 Mihaly
Bethlen Janos jun., grof
Nagy Elek
Alexandru BohăţeZ
Pcilfi ·Jtinos
Demeter J 6zsef
Eiias Roth
GaaL J anos
Szasz Karoly
:Gyarmathi Samu
Konnid Schm.idt
Gyergyai Ferenc
Teleki Domokos, .conte
Horvath Janos
Teleki Ltiszl6, grof
Michael Hitsch
Georg Teutsch
Kakucsi Elek
Topler Simon
.
Toroczkai Mikl6s, conte
Joseph Hofgrăf
Kemeny Domokos, baron
U gron 1stvan
Kemeny Denes, baron
Zeyk Kciroly
Leszai AntaL
\Veer Farkas
Leszai Lorinc
Wesselenyi Mikl6s, baron

10
J\1ăria sa preşedintele raportează că Guberniul crăiese, dorind să ia
parte la consfătuirile de la ordinea zilei, se va prezenta între stări şi
ordine. După puţin timp Guberniul regal s-a prezentat şi şi-a ocupat
locul obişnuit. Exeelenţa sa domnul guvernator a apelat la stări şi ordine pentru a lua cuvîntul în legătură cu problema la ordinea zilei. Citindu-se din nou graţiosul rescript crĂiese care cuprinde propoziţiile
regale, stările şi ordinele, luînd în discuţie primele trei puncte, au ajuns
la concluzia că prin hotărîrea uniunii cu Ungaria dezbaterea punctelor
1 şi 2 devenea inutilă; de aceea au început să dezbată punctul 3. Ele
şi-au însuşit în întregime articolul de lege din a.c. 1848 despre uniune,
adoptat de către patria soră, primindu-1 cu simpatie şi căldură.
În consecinţă au hotărît să fie luate în discuţie articolul privind
uniunea, precum şi scrisorile adresate în acest sens maiestăţii sale, mă-

riei sale comisarului crăiese. şi mai apoi palatinului Ungariei locţiitor al
regelui şi Guvernului maghiar responsabil independent5 .
Drept urmare s-a dat citire articolului .de lege privind uniunea cu
Ungaria şi p:toiectelor de scriso:ri; ac.ceptîndu-se, s;;a hotărît înaintarea
lor grabnică alteţei sale palatinul şi locţiitorul [regal] şi guvernului.
Cu această ocazie unul dintre deputaţii districtului Braşovului"
confratele nostru Eli as Roth şi-a exprimat dorinţa de a ·i se consemna
în procesul verbal următoarea cuvîntare:
"Onorate

stări şi

ordine!

Constat că marea naţiune maghiară şi secuiască · spnJIB.a uniunea
Transilvaniei cu Ungaria nu numai cu majoritate de voturi, dar şi cu
înţelegerea cea mai însufleţită şi entuziasmată, declarînd-o dorinţa lor
naţională cea ·mai fierbinte. In acest sens cumpănind că proiectul adoptat de actuala dietă va deveni lege pentru toţi cu aprobarea milostivă
a maiestăţii sale, · iubitul nostru principe şi rege şi totodată împărat
austriac; in sfîrşit, . ţinînd sean1a că Ardealul în sensul legilor existente
este membru incontestabil al coroanei maghiare: în numele celor ce
ne-au trimis sprijin uniunea. cu Ungaria înfăptuită pe baza existenţei
Pragmaticei ·sancţiuni.
Odată cu această declaraţie a mea, pentru a mă justifica in faţa
celor ce m..:au trimis, nY pot ca într-o astfel de cUpă solemnă să nu declar în faţa Transilvaniei, Ungariei şi a întregii Europe culte că: pen~
tru a ne asigura menţinerea drepturilor naţiunii, a limbii, a teritoriului
jurisdiotiilor noastre, confonn legilor drepte, veşnice şi viabile, pentru
a ne perpetua orînduirea şi a ne păstra ordinea legală interioară naţională, atît din punct de vedere administrativ, cît şi economic, îmi rezerv dreptul de a cere ca alegătorii mei să-şi poată înainta dorinţele
într-un memoriu, pe cale legală; acesta se va baza pe sprijitJ.ul stărilor
şi ordinelor, promis la adunarea naţională de ieri, pentru a fi luat în
evidenţă de către comitetul ales în vederea înfăptuirii uniunii, precum
şi de Parlamentul din Ungari~" 6 •
Propunerea a fost sprijinită de:
deputaţii scaunului Sibiu:
Konrad Schmidt şi J ose:fl Schneider;
dep~Ltaţii scaunului Sighişoara:
Karl Gooss şi Georg Teutsch
deputatul districtului Braşov:
Ludwig Brennenberg;
deputaţii scaunului J\lfediaş:
Michael Brecht şi Karl Schwartz;
deputaţii districtului Bistriţa:
Johann Hofgraef şi Johann Weisz;
deputaţii scaunului Sebeş:
Michael Hitsch şi Karl Leonhard;
deputaţii scaunului Miercurea:
Wilhehn Low şi Ludwig Boch;
deputaţii scaunului Nocrich:
Michael Bransch şi Karl Boch;
deputatul scaunului Orăştie:
Leszai Antal
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Documentul- cu doleanţele sus numiţilor deputaţi şi concetăţeni
amintite în declaratiile lor va fi înaintat ccomitetului ce va fi numit în
legătură cu ·Uniune~.
11
Se propune ca la această dietă să fie desemnat un comitet care va
informa guvernul ungar în legătură cu detaliile uniunii depline cu patria maghiară, va conlucra în vederea îmbinării intereselor Ardealului
cu cele ale Ungariei şi va servi cu n1aterial cu privire la proieC'tele de
lege înaintate în acest sens de către minister la apropiatul parlament
comun 7.
·
în urma acestei propuneri stările şi ordinele au hotărît numirea
~Jrnei comisii formate din 24 membri.

12
Concetăţenii noştri
protonotari sînt
somaţi să copieze legea
acceptată cît şi actele însoţitoare şi să le aducă la şedinţa ce se va
ţine la ora 5 după ~asă.
· Apoi n1ăria sa guvernatorul a invitat stările şi ordinele 1~1 şe
d.1nţa ce va avea 1oc la 5 după masă în vederea întocmirii documentelor.
Cu aceasta şedinţa s-:a încheiat.
Şedinţa

a treia

a avut loc în 30 a lunii rusalîlor la orele 5 după masă sub preşedinţia anterioară.

13
Se dă citire procesului verbal întocmit despre problemele dezla şedinţa anterioară şi se. acceptă.

bătute

14
Se numeşte comitetuf hotărît. sub nr. 11 la şedinţa de dinainte
de

n1asă.

Stările şi ordinele au acceptat următoarele persoane, ca membrii
ai comisiei, [regnicolare care urma să-şi desfăşoare activitatea] sub preşedinţia guvernatorului regal Teleki J 6zsef sau, în cazul cînd el nu se
va putea prezenta, a preşedintelui, b[aronul] Ke1neny 'Ferenc:
Toroczkai IY1ikl6s conte, comite suprem
Balasi J 6sef, jude regesc suprem
Ioan Lemeni, episcop de Fl'1găraş
Bethlen Janos, senior, grof, regalist
J 6sika Mikl6s, baron, regalist
Kemeny Dorrwkos, baron, regalist
Teleki Domokos, conte, regalist
·r

H orvath lstvan,
-"Kemeny Denes, baron, deputat
Zeyk J6zsef,
-"Weer Farlcas,
-"Bethlen J anos, junior, graf, deputat
Palfi Janos,
deputat
Mik6 Mihaly,
-"1~5

Berde M6zes,
deputat
Konrad Schmidt,
-"Karl Gooss
Elias Roth,
-"Wilhelm Low,
-"Wesselenyi Mikl6s, baron, - " Szasz Karoly,
-"Teleki Laszl6, conte,
-"Demeter J 6zsef,
-"Hank6 Daniel, deputat
Alexandru Bohăţel,
-"Andrei Şaguna, episcop ortodox
Debreczeni Martân, consilier tezaurarial
S-a hotărît înregistrarea numelor acestora în legea privind uniunea Ardealului cu Ungaria înaintată majestăţii sale pentru sancţionare 8 _

15
copierea legii şi a· ac-trecute care a fost efectuată de către .confraţii noştri protonotari; completarea
lor cu lista depersoane de la numărul anterior al actualei şedinţe şi înaintarea acestora. Legea şi actele însoţitoare s-au verificat şi întărit cu sigiliile celor
trei natiuni.
L~gea şi actele alăturate ei . urmează să fie înaintate maiestăţii
sale în vederea sancţionării; ele au fost trimise printr-un comitet înăl
ţimii sale domnului comisar regal, ca acesta să binevoiască a le înainta
fără întîrziere excelenţei sale principele nostru. Ca membrii ai comitetului s-au numit:
dregătorii supremi:
Toroczkai Mikl6s, grof Bala si J 6zsef;
telor

Măria sa preşedintele raportează despre:
însoţitoare hotărîte sub nr. 10 a şedinţei

regaliştii:

şi Leszai Lorinc;
deputaţii comitatenşi:
Hol"VIath J.ănos şi Banffy Janos, baron;
deputaţii scaunelor secuieşti:

Banfi Zsigmond, baron

Bethlen J an os junior, conte şi Mik6 Mihaly;
deputaţii scaunelor săseşti:
Konrad S<:!hmidt ş.i Michael Hitsch
deputaţii locurilor taxaliste:
Dobolyi Sandor şi Alexandru Bohăţel
·Cu ducerea la Budapesta a copiei autentificate a legii despre
uniune au fost însărcinaţi Weer Farkas şi Palfi Janos; li s-a indicat să.
prezinte grabnic palatinului, locţiitor al regelui, şi ·guvernului cererea
ce le-a fost adresată, împreună cu legea anexată; apoi în misiunea lor
să se conformeze dispoziţiilor excelenţei sale palatinului şi guvernului..

16
Se propune ca delegaţilor trimişi la Budapesta la înălţimea sa
palatinul şi la guvern să li se înmîneze o scrisoare de acreditare dată
de dietă; de asemenea bani de drum din visteria comitatensă ca unora
care merg în treburi publice; stările şi ordinele au hotărît să elibereze
scrisoarea de acreditare chiar în actuala şedinţă, iar pentru cheltuială
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să se plătească. din caseria comitatensă, separat cîte
~)00-500, împreună 1 000 de forinţi renani; cu plata acestei sume din
caseria comitatensă sau din alta aflată sub autoritatea gubernului
..crăiese a fost însărcinat măria sa preşedintele.

de drum au decis

17
:rYiăria sa preşedintele declară că atunci cînd stările şi ordinele vor
fi gata cu dezbaterea modului de alegere a deputaţilor care vor fi trirniişi la dieta ce urmează să se întrunească în patria ungară, se va
ţine o adunare pe ţară. Cu aceasta şedinţa s-a încheiat. Şedinţa

fţ'inută]

a patra

în 2 a lunii sfîntului Ivan sub

preşedinţia obişnuită:

18
Citindu-se procesul verbal :redactat despre obiectele
se aprobă.

dezbătute

la

:şedinţa precedentă:

19
Preamăritul domn preşedinte
informează că din partea oraşelor
libere regale n-a fost numit nimeni. Intre membrii comişiei regnicolare
constituite în chestiunea [definitivării detaliilor] contopirii Ungariei cu
Transilvania; întrudt articolul de lege care a fost deja înaintat spre
întărire în faţa maiestăţii sale, prevede să fie reprezenta,ţi. şi orăşenii, a
găsit de cuviinţă să-1 numească pri~tre membrii comisiei. amintite pe
Gyergyai Ferenc, unul din deputaţii nobilului oraş Cluj.
Propunerea preaînălţimii sale fiind acceptată, concetăţeanul nostru Gyergyai Ferenc este numit membru al comisiei amintite prin
articolul de lege nr. 1! paragraful 2 al prezentei diete.

20

Comisia [regnicolară] constituită sub nr. 15 al şedinţei precedente raportează că a procedat conform misiunii s~e la prezentarea in
corpore a salutului adresat preamăritului comisar regal; acesta a dec~arat că nu va omite să înainteze articolul de lege cît mai urgent în
faţa maiestăţii sale.
Se ia la cunoştinţă.

21
Preamăritul preşedinte raportează că deputaţii scaunului Cincul
Mare, Gustav Capesius şi Friedrich Eitel, precum şi cei ai scaunului
Cohalm, Karl Falk şi Ludwig Melas,· şi-au prezentat scrisorile de acreditare; de asemenea că au fost depuse unele cereri adresate stăruor şi
ordinelor.
Scrisorile de ac:reditare, precum şi cererile, vor fi predate comi-siei de revizie.

22

Se dă citire scrisorii nobilului comitat Zarand din 6 a lunii penticostei din anul curent, adresată stărilor şi ordinelor; prin ea inforJnează că a şi fost anexat la nobila Ungarie.
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Stările şi ordinele au ascultat cu sentin1ente de simpatie declara-.
ţia patriotică a nobilului comitat Zarand, deşi cele două patrii surori
s-au şi contopit9 • Vezi (Cartea cu actele dietei sub nr. 19).

23
Prea înălţimea sa preşedintele aduce la cunoştinţă dorinţa Guberniului crăieso suprem de a se prezenta la sedinta stărilor s.i ordinelor; cere să fie aşteptat pînă îşi va face aparlţia; ·apărînd de' îndată
se dă citire:
a) ·milostivului rescript regal al domnitorului nostru maiestuos cu
număruJ aulic 2 739 din 5 a lunii penticoastei a anului curent; prin
el se aduce la cunoştinţă articolul de lege adoptat la recenta Dietă ungară, privitor la chestiunea desprinderii Partiumului [nord-vestic) de
Transilvania şi reanexarea lui la Ungaria.
b) de asemenea, rescriptului crăiese en1is de maiestatea sa la
J O a primei luni de post a anului curent cu nr. 702; potrivit acestuia
prin avansarea contelui · Mik6 Imre a rămas vacant postul de consilier.
la Scaunul Gubernial suprem; în locul lui s-a milostivit să-1 numească
pe Karl Gebbel consilier al Guberniului suprem, care fusese ales de
stări şi ordine în 28 a lunii Sfîntului Andrei din an:ul precedent 1847.
S-a cerut binevoitoarele manuscripte regale, hotăr1ndu-se elT'Jterea lor. (Vezi Cartea cu a~teie dietei, numerele 10, 11 şi 12).
24
sa guvernatorul regal somează stările şi ordinele să. ia în
dezbatere alegerea . delegaţiei ce va fi trimisă la proxima Dietă a
Ungariei, potrivit hotărîrii adoptate în şedinţa trecută sub nr. 17; în,..;.
cep1ndu-se dezbaterile, ele au luat sfîrŞit printr-o înţelegere (Vezi Cartea· cu actele dietei, sub nr. 13).
Măria

25
Avîndu-se în vedere că situaţia actuală a patriei necesită în mod
imperios să se creeze urgent forţa armată, în legătură cu aeeasta S\0
propune să se facă schimbări în direcţia legalizării situaţiei trupelor de
grăniceri [secui po.
Stările şi ordinele au ajuns la un consens în chestiune: (V~i
Cartea cu actele dietei, sub nr. 14).
Intre timp vremea programată scurgîndu-se, preamăritul guvern·ator suprem a fixat ordinea de zi a proximei şedinţe referitoare la
dezbaterea [problemei] relaţiilor urbariale. Cu aceasta şedinţa
s-a
terminat.
Şedinţa

[s-a

desfăşurat]

a cincea

în 3 a lunii sfîntuiui Ivan, sub

preşedinţia obiş..;.

nuită anterioară:

26
Citindu-se procesul verbal redactat asupra obiectivelor dezbătu:te
la şedinţa precedentă, se aprobă.
După care se dă citire la contestaţia concetăţeanului deputat al
districtului Braşov, Elias Roth, care a fost semnalată în procesul
verbal sub nr. 24 redactat în şedinţa precedentă, dar predată aCUJU:
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"Contestaţie:

Am dorit să actionez în interesul celor ce m-au trimis atunci cînd
:în. general m-am de'darat · . de acord cu principiile proiectului de lege
care a fost adoptat privind reprezentanţa ce~ trebuie trimisă la ·proxirnul Parlament al Ungariei; !lu am. avut însă instrucţiuni în aceas:tă
chestiune; dar constituţia naţiunii săseşti se bazează pe acelaşi pţin
cipiu, astfel că extinder·ea intereselor 'comune ale poporului ar fi: ctît
se poate de dorit; de ace~a am fost nevoit cu regret să precizez că nu
pot intra în detaliile acestui proiect. de lege; consider totuşi de datoria
mea să rog stările şi ordinele ca în privinţa punctului:.,c~-lea al proiectului de lege care priveşte jurisdicţiîle săseşti, să binevoiască a
accepta următoarea formulare: ,,Pe pămîntul crăiese comunitatea naţiunii săseşti va ·reglementa alegerile de deputaţi conform cifrei prevăzute de legea nr. VII, paragraful 3 din Ungaria. Fiindcă onoratele
stări şi ordine· nu au binevoit să accepte propunerea mea, sînt obligat,
<lin raţiuni de justificare în faţa celor ce m-au trimis, să exprim pro"'"
testul meu împotriva acestui proiect de lege care lezează drepturile
municipale ale naţiunH săseşti, cerînd cu umilinţă ca acest lucru să fie
introdus în proces verbal. Cluj, 3 iunie 1848".

Elias Roth m.p. deputat al districtului Braşov
Susţin . protestul: Ludwig · Brennenberg, deputat al
districtului.
Braşov, Karl Gooss şi Georg Teutsch, deputaţi ai scaunului Sighişoara;
Michael Brecht. şi Karl. Schwartz, deputaţi ai scaunului Mediaş; Johann
vVeiss m.p., Johann Hofgrăf m.p.; MichaeL Hitsch, Karl Leonhard, m.p.,
Gustav Capesius, Friedrich Eitel m.p., Karl Falk m.p. şi Ludwig MeLas
deputaţi ai scaunului Cohalm; '\rViLhelm Low m.p. Ludwig Boch, Michael
B'ranşch, Karl Boch m.p., Karl. Pfaffenhuber. Deputatul districtului Bistr:iiţa~ concetăţeanul nostru Johann Weiss. a pretins să fie trecută în
procesul verbal următoarea sa
"Contestaţie:

Am cerut cuvîntul la dieta de ieri; dar deşi eram înscris, nu am
putiut să mă folosesc de dreptul de a vorbi la subiectul despre care

am intenţionat să intervin; şi anum.e, articolul de lege nr. 3 nu a foot
inclus în ordinea de zi legală, ci pur şi simplu s-a muşamalizat, datorită faptului că adunarea a luat sfîrşit; de aceea mă încumet sii declar
în faţa onorate lor stări şi ordine:
În acel ceas sfînt eînd uniunea a fost proclamată în aceast;} sală
-cu însufleţirea cea mai fierbinte, am· făcut şi eu o declaraţie în favoarea ei cu acea credinţă neclintită şi cu ferma convingere că onoratele
.stări şi ordine, de acord cu dezideratele şi revendicările noastre legitime expuse atunci, le vor aproba şi vor înlesni satisfacerea lor la proxima dietă. Proclam'îndu-se acest lucru verbal, în mod unanim,
ÎIIl
momentul uniunii cu Ungaria eram cu desăvîrşire liniştit în convingerea
mea curată; pe de o parte că uniunea va fi o binecuvîntare pentru toţi
îiii ţării fără deosebire de naţionalitate sau religie; pe de altă parte că
onoratele stări şi ordine în această epocă de eclatantă înnoire vor elabora legile, fie ele şi cu caracter temporar, pe baza principiilor lansate
;şi intrate în vigoare în Ungaria şi în lumea civilizată în general.
Ungaria a menţinut intacte municipalităţile în articolul de lege
nr. 22, paragraful 2 şi 3 cu privire la garda naţională şi, în general, ca

în toate statele civilizaţe s-a proclamat principiul dezvoltării libere a:
diferitelor naţionalităţi. De aceea am sperat în mod îndreptăţit că onorat:ele stări şi ordine vor aprecia acest lucru în acelaşi spirit şi . vor
ţine st;ama de el.
Corpul legislativ trebuie să adopte legi clare. Dar în articolul delege prezentat onoratelor stări şi or:dine găsesc unele neclarită.ţi; de
pildă în paragraful 7 sînt pomenite gărzile tuturor naţiunilor, însă nici~..
unde nu se explică modul creării lor separate: În acelaşi timp referirile
la nobila naţiune secuiască din articolul de lege precizează pînă şi în~
datoririle generale şi obligatorii ale dregătorilor lor.
l\1ăsura luată în legătură cu nobila naţiune secuiască, potrivit că-
ruia se va avea grijă ca ea să fie repusă în starea ei de drept, o susţin
cu dragă inimă; după părerea mea ea va servi spre liniştirea desăvîrşită.
a nobilei naţiuni secuieşti. Dar în epoca aceasta de transformări, într-o
·ţară unde există m.ai multe etnii acolo legile trebuiesc elaborate în
aşa fel încît să
se ia în considerare în mod echitabil starea legitimă
nu numai a uneia, ci a tuturor naţiunilor. Aceasta cu atît mai vîrtos cu
cît, după cum le este cunoscut onoratelor stări şi ordine, în astfel de
vremuri numai aşa vor putea fi liniştite 1n modul cel mai si.gur spiri~
tele exarcerbate în atît de mare măsură. Aşa cum am anticipat, după
opinia mea acel proiect de lege nefiind destul de ·clar nu poate sJuji
spre· liniştirea celor. ce m-au tri'mis. De interesul lor ar trebui să se
ţină seama cu atît mai mult cu cît din cauza tratării pripite a aces.tei
subiect şi a timpului scurt nici nu au putut să-mi dea instrucţiuni· în
acest sens.
Din aeeastă cauză, spre justificarea mea în faţa celor care m-au
trimis, sînt nevoit să fac o contestaţie solemnă împotriva proiectului de
lege. Întrucît prin repercusiunHe lui s..:ar putea aduce prejudicii "celor
C'e m-au trimis, în general Universităţii naţiunii săseşti, dreptului ei
de conducere autonomă şi naţionalităţii, cer în mod umil ca această
contestaţie a mea să fie introdusă în procesul-verball1". Johann \Veiss
m.p. [Contestaţiaj ~ fost sprijinită de: Gustav Capesius m.p., Fiedrich.
Eitel m.p., Karl Falk m.p.. Ludwig Melas m.p., Wilhelm, Lăw m.p.'"
Ludwig Boch m.p., Michael Bransch m.p., Karl Boch m.p., Konrad.
Schmidt m.p., Joseph Schneider m.p., J-{arl' Gooss m.p., Georg Teutsch.
rn.p., Michael Btecht m.p., Elias Roth, mp., Ludwig Brennerberg m.p."
Karl Schwartz m.p., Johann Hofgrăf m.p., Michael Hitsch m.p., Ka,rZ
Leonhard m.p.

27
Preamăritul preşedinte aduce la cunoştinţă că deputaţii din Orăştie
Karl Phaffenhuber şi-a prezentat mandatul; de asemenea că s-au înaintat mai multe cereri pe care doreşte să le aducă la cunoştinţa ordinelor. Ele vor fi predate comiSlei de revizie pentru verificare şi opinie ..

28
Preaînălţimea

sa

preşedintele informează

că

Guberniul regal su-

doreşte· să vină între stări şi ordine. De altfel îşi face de îndată
. apariţia. Ilustritatea sa guvernatorul suprem somează stările şi ordinele
să trimită alteţei sale palatinului, locţiitor al regelui în Ungaria, şi gu-

prem

vernului [de la Pesta], copiile autentificate ale articolelor d~ lege pri-
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vind crearea forţei . armate; de asemenea să puna 1n discuţie memoriul
prin care maiestatea sa să fie rugată a veni la Buda.
Pomenitele articole de legi se aprobă şi se încredinţează cetaţeanului protoriotar pentru a dispune copierea şi oolaţionarea lor pînă
J!a şedinţa de după amiază şi apoi să 1e înainteze în modul obişnuit
(vezi în Cartea cu actele dietei, sub numerele: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 şi 22).
.
.
.
Între timp deputatul oraşului Haţeg, Alexandru Bohăţel, şi-a, afirmat dorinţa de a se trece în procesul verbal următorul său discurs:
"Preamărite

domnule guvernator suprem!
· Onorate stări şi ordine!

!nainte ca onoratele stări şi ordine să se fi apucat de reglementarea situaţiei militare a nobilei naţiuni secuieşti, ele au avut în vedere
principiul deosebit de important că prin articolul de lege ce se va adopta
-referitor la fotţa armată să li se uşureze pe cît e posibil .soarta şi prin
aceasta să fie liniştite spiritele. Cred că prin articolul de lege nr. III
care s-a elaborat, acest scop a şi fost atins.
Onoratele stări şi ordine, pornind de la principiul menţionat, ar
fi trebuit să amelioreze cît de cît şi nevoile celor două nobile regimente
de grăniceri români, atunci cînd au alcătuit proiectul de lege care s-a
citit aeum. Nu discut în ce măsură s-a atins acest scop privind cele
două regi:rt.tente de graniţă ori dacă [nu] s-a atins, pe de o parte fiindcă nu
sînt la curent cu evenimentele, iar pe .de altă parte pentru că nu am
fost încredinţat din partea lor s-o fac. Dar, în schimb am împuternicire
.de la- cei ce m-au trimis să cer onoratelor stări şi oraine să binevoiască
a lua în dreaptă considerare sacrificiile pe care ei le-au adus vărs-în
du-şi sîngele pentru patrie şi maies1tatea sa principele în vremea răz
boaielor cu prusacii, turcii şi francezii, şi să li se dea scutire de miiitărie ca şi celorlalţi locuitori ai patriei. Iar dacă patria comună nu permite acest lucru, atunci să binevoiţi a admite cel P\ltin atîta: ca la Haţeg de fiecare sesie să se recruteze pentru attnata reg-olată efectivă
numai un singur om; să se pună capăt amestecului domeniului de la
Hunedoara în chestiunea pădurilor din hotarul Haţegului; să se dispună
ca veniturile de pe urma morii aşa-zise erariale de pe rîul din Haţeg,
provenite din tîrgurile anuale şi săptămînale, din cîrciumărit şi munţii
aparţinînd districtului Haţeg, să fie vărsate în casa alodială a oraşului
pentru -sporirea acesteia. Clauza punctului A al paragrafului 5 din articolul de lege nr. III eu privire la nobilele regimente secuieşte potrivit
căreia "atunci cînd vor fi detaşate peste graniţele jurisdicţiei lor li se
vor da şi îmbrăcăminte în afară de soldă obişnuită", i . . ar împovăra pe
cei care m-au trimis, deoarece pînă în prezent li s-au alocat uniforme
militare complete cînd se aflau în interiorul unităţii lor administrativteritoriale; în numele celor ce m-au trimis aş cere să se adauge la acest
punet următoarele: "iar în acele locuri unde au primit haine, cînd se
aflaz~ «ntre graniţele juri~dicţiei Zor, să li se dea şi de acum încolo"
În continuare, dacă cei ce m-au trimis nu sînt consideraţi o categorie care ar constitui o jurisdicţie civilă într-o oarecare măsură, în acest
caz nu obiectez de loc împotriva punctului 6 al paragrafului 5 din articolul de lege nr. III şi împotriva paragrafului al 6-lea al acestuia. Dar
dacă cei care m-au trimis sînt consideraţi ca atare, atunci ei vo;r fi
foarte împovăraţi prin aplicarea punctului nr. 6 al paragrafului 5 din
Hil

articolul de lege nr. III şi prin paragraful nr. 6 aţ acestuia, deoarece
print.re ei pînă acum nu au existat şcoli maghiare; ei nici nu au putut
să. înveţe ungureşte; ca atare, ofiţerii şi .subofiţerii care s-au. născut în
interiorul regiunii respective, neştiind ungureşte, vor fi destituiţi sau
cel puţin vor •fi ţngreunaţi la avansare, chiar dacă ar fi ostaŞii cei mai
bine instruiti. Cer deci ca onoratele stări si ordine să binevoiască a
· modifica p~ctul b al paragrafului 5 precum 'şi paragraful 6 în favoarea·
celor care m-:-au trimis. în felul următor: "Punctul b al paragrafului 6
al 'tnc.estuia cu privire la nobilele regimente secuieşte nu se referă la
haţegenii care aparţin regimentului nr. 1 de graniţă românesc; haţege
nii vor rămîne în starea în care se află în prezent în ce priveşte prevederile lQCelor două puncte, pînă ce guvernul Va reglementa probl'enw
regimenteror de graniţă". Cer ca această declaraţie a mea să fie trecută
în procesul verbal.
Bohăţel m.p., deputat
oraşului Haţeg"

Alexandru
Potrivit dispoziţiunii primite
gului meu deputat.
·

susţin

al

din parte-mi propUnerea coleConstantin Papfalvi m.p.,
deputat al oraşului Haţeg.

29

aceasta Scaunul gubernial cratesc s-a retras. Şedinţa a con,
tinuat sub preşedinţia obişnUită. Se face propunerea: să se ţină seama
că întrucît maiestatea sa şi-a părăsit reşedinţa în actualele împreju~
rări, nu prea se poate imagina ea din ordinul său banii din casieriile
publice a1e patriei să fie scoşi afară din ţară; de aceea ar fi necesar ca
Scaunul gubernial suprem să interzică .ducerea din ţară a oricărei sume
comune din orice fel de casierie Şi să fie făcuţi răspunzători pentru în~
deplinirea ordinului manipulatorii acestor bani. Preamăritul preşedinte
al Scaunului gubernial crăiese suprem va da ordin urgent funcţionari
lor tuturor casieriilor de orice fel existente în patrie ca să nu permită
scoaterea din ţară a banilor, indiferent de natura lor, sub proprie răs~
pundere.
După

30

Se propune pentru discuţie somarea Scaunului gubernial crăiese
suprem pentru a da dispoziţii în ·mod urgent cu privire la pregătirea
alegerilor de deputaţi în parlam.entul care îşi va începe lucrările la
2 iulie.
Propunerea fiind acceptată, s-a hotărît ca ·Scaunul gubernial cră
iese suprem să fie atenţionat în chestiunea aceasta din partea excelenţei sale preşedintele.
Între timp epuizîndu-se timpul rezervat şedinţei, aceasta s~a în-·
cheiat.
·
Şedinţa

a şasea
zilei de 3 a lunii Sfîntului Ivan sub pre·
31
S-a citit procesul verbal referitor la chestiunile dezbătute în şe
dinţa de dinainte de masă şi s-a luat la cunoştinţă.
[ţinutt~ la] Cluj în după amiaza
şedinţie anterioară obişnuită.

192

32

Se aduce la cunoştinţă de către ilustritatea sa preşedintele că s-au
înregistrat unele cereri p€ care doreşte să le înainteze stărilor şi ordbaeIor; [se. decide] să fie predate comisiei de revizie pentru. examinare şi
opiniere;
33
Preamăritul preşedinte anunţă că articolele de legi despr~ sistemul
de reprezentanţă şi despre constituirea forţei armate, împreună cu actele ce trebuiesc înaintate, precum şi cu memoriul conţinînd cererea
privind eventuala venire a maiestăţii sale la Buda, au fost copiate, colaţionate şi înaintate de către personalul protonotarului potrivit hotă
rîrii nr. 28 a şedinţei de dinainte de masă.
Aceste articole de legi şi memoriul, colaţionate şi sigilate în mod
obişnuit, . fiind adresate palatinului. şi guvernului Ungariei, s-a hotărît
să fie expediate prin poştă rapidă; iar .pentru oa înaintarea lor în faţa
maliestăţii sale domnitorului nostn1 să se . facă cît mai grabnic, s-a ~:..
rut preamăritului comisar crăiese .să aprobe următoarea delegaţie, [constitui ţă din] :
.contele HaLler lgnac şi Dindar Antal, dregători superiori;
ţ>aronul Kemeny J6zsej şi Toroczkai Săndor,- deputaţi comitatenşi;
Kakucsi Elek şi Boer Antal, deputaţi ai scaunelor secuieşti;
Ludwig Brenne.nberg şi Ludwig Melas., deputaţi ai scaunelor să
seşti

Sarosi Ferenc şi .Fejer J anos .concetăţeni, deputaţi ai locurilor taxaliste
·
Cu aceasta măria sa a declarat că stările si ordinele au terminat
cons.fătuirile preliminare privind chestiunea fix~tă pentru ordinea de
zi; [apoi, după ce a anunţat că] se. va ţine o adunare pe ţară, a declarat
şedinţa încheiată ..
Şedinţa

a şaptea
[care a avut loc la] Cluj, în 6 a lunii sfîntului .lvan sub

preşedinţia

ante1·ioară obişnuită:

34

Se citeşte procesul verbal întocmit cu pr1v1re la chestiunile d.ezla şedinţa precedentă şi se ia la cunoştinţă.

bătute

35
Comisia delegată la şedinţa precedentă sub n.r. 33 informeaza că:
şi-a îndeplinit misiunea; excelenţa sa nu !1Wnai că a dat expresie mulţumirilor lui cordiale, dar a declarat că nu va întîrzia să triinită în
faţa maiestăţii

sale articolele de legi pe care le-a preluat; se ia la cu-

noştinţă;

36
Ilustritatea sa preşedintele aduce la cunoştinţă dorinţa Scaunului
gubernial crăiese de a participa la consfătuirea ordinelor şi de a fi aş
teptat pînă va sosi; deîndată făcîndu-şi apariţia, prean1ărit~l guvernator
somează stările şi ordinele să înceapă consfătuirea privind desfiinţarea
l~J3

urbariatului potrivit ordinei de zi; baronul Wese'lenyi Mikl6s, luînd cuvîntul, a rostit următorul discurs, cerînd '[anticipat]. să fie trecut în procesul verbal:
,,Cauza pentru ca:re iau cuvîntul este sfîntă, este cauza omenirii,
o 'cauză a peste un milion de concetăţeni ai noştri ce gem suh opresiune şi povară nejustă; cauză a acelor concetăţeni, de pe urina muncii
cărora noi am trăit în trîndăvie şi fără a lucra, purtînd în locul nos,ţru
povara impozitului, asudînd în corvoade, fiind siliţi să dea chiar şi impozitul sîngelui, căci ei sînt cei ce ne-au apărat şi ne apără cu armele
în mîini.
Cel ce nu poartă la sînul său această cauză, cehii căruia nu-:-i bate
inima mai repede la dorinţa de a o îmbrăţişa cu iubire, în gura aceluia
cele trei cuvinte glorioase ale epocii: libertate, egalitate' şi fraternitate
sînt doar vorqe ce răsună în gol; altfel ~l:>orarea ca devize a acestor
cuvinte reprezintă doar nişte vestminte cu care ne înfrumuseţăm în
exterior; ba cuvintele acelea sînt chiar o hulire a lui Dumnezeu cîtă
vreme esenţa, lor nu este. aplicată în mod integral asupra acelor loculţori. eţi patriei noastre care sînt mai numeroşi decit noi.
· Sper şi vreau să cred că nu e nimeni aici ·care nu ar fi pătruns şi
nu ar întrezări justeţea izvorîtă din adevărul etern, dar şi din necesitatea
dictattt de glasul împrejurărilor, ca şi noi să facem în patria azi comună, ceea ce Ungaria, atunci încă doar soră, a făcut în această privinţă eu luni înainte.
.
.
Să păşim deci, onoraţi concetăţeni, la sacrificiu în numele sfînt
al libertăţii, egalităţii şi fraternităţii!
Mie mi-a revenit fericirea să propăvăduiesc în această . problemă
cuvîntul lui Dumnezeu; cred că vorbele rugăciunii şi sacrificiului vor
răsuna ca un strigăt de pe buzele voastre; simt că rolul meu de acum
e o cinste sublimă; e o recompensă demnă şi totală pentru acele persecuţii şi suferinţe care m-a:u consacrat să fiu preotul sacerdot 'al semenilor mei oprimaţi şi al cauzei ţăranilor asuprî.ţi de pînă acum.
Cuvintele rugăciunii mele sînt următoarele: "Să-i ridicăm pînă
la noi pe oprimaţii de pînă acum, la soarta pentru care Dumnezeu i-a
creat; iobagii şi jelerii de pînă acum să fie de aici înainte nu ţărani,
oameni de jos, misera plebs, ci cetăţeni liberi; să. fie concetăţenii noştri,
înzestraţi cu drepturi şi îndatoriri; .să devină fraţii noştri chemaţi, împreună cu noi, prin interesele comune ale drepturilor şi libertăţii, la
servirea şi apărarea patriei.
Să dăm glas în acest moment dezideratu1ui nostru, întrucît în
actualele împrejurări nu putem să cerem mai puţin
decît Ungaria
carP l-a realizat~ iar în jurisdicţiile ce pu aparţinut pînă acum Transilvaniei, dar care au fost re anexate ţării vecine. a devenit de asemenea
o realitate.
Exprimînd această dorinţă şi intenţia noastră ne pronunţăm. şi
asupra consccinţei ce decurge de la sine şi neapărat din ea; să· declarăm solemn că robota şi dijmele cu care iobagii de pînă acum erau
da!tdri, din acest moment se vor aboli, şi anume în prima duminică
după rusalii, adică în duminica Sacrei Treilni; atunci ele să ia sfîrşit
deodată şi pentru vecie, astfel încît harul sfintei treimi burgheze [întruchipată în cuvintele], libertate, egalitate, şi fraternitate, să se reverse peste ei în acea sfîntă zi; cealaltă jumătate a acestui an bogat
în haruri să înceapă cu binecuvîntata îndurare a lui Dumnezeu şi a
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noastră, cu exprimarea recunoştinţei faţă de noi
tăţeni liberi am j·ertfit atît de mult pentru ei.

care în calitate de ce-

Să spunem un atare "Amin!" la rugăciunea noastră, care să ră
sune de la un cqpăt la altul al patriei de însufletirea izvărîtă din sentimentele generozităţii demonstrate de noi şi de' extazul recunoştinţei
lor!
Făcînd' sacrificiul sfînt va prezint acum Cîteva d.in urmărlie naturale şi necesare ce decurg din el:
1) codificare într-un articol de lege a ceea ce am lfâcut în acest
sens ca urmare a imperativului vremii, dar şi a cori.8ecvenţei seritim~n
telo:r şi convingerilor noastre; putem fi convinşi că domnitorul şi
g~le _rioş~ru birievoitor, . în, cal~taţea _lui ~e. păril1te .· ai.· j>'Opoarelor . -~ţe,
va san:cţiona ceea ce .ahi făcut şi_ ceefi ce . trebuie să face in·. în spi.litul
voinţei sale p~eamilostive; să exp:r,irilărh în această .lege '~~ile principale ale aboliriirobotei_ şi zeciui,elii şi ce~a_ce d~curg~ fire8c ~in ea,
anume ·că iobagii. şi je~e~ii âe. pînă ,aooffl.a vot pliini in . ye_Ş~că
prietate, ca donaţie, pămînturile ufbariale a{late îri. nuihlle lor;
numai pe acestea; cu un astfel de scop ele se vor expropria de la mo-

re-

i1r()dar

.şierl;

2) să ~ducem la cunoştînţp .·noilor cetăţeni ?i paţriei şi să ţe exprintr...o proclcirrlaţi~ publi~ă ce am făcut, pentru ei şi din .ce
l;IlOtiv; . Să . le ~xplicăm , înţelesul adevărat al lţbertăţii, egalităţii Şi fraternităţii; să le preCizăm limitele. a ceea ee dăm pentru ca nu cumva
speranţele,. dezideratele şi străduinţe exaltate sau trecute pe un făgaş
gr~şH să. fie în propriul lor d~triment şi să pericliteze securitatea publică, ordinea. şi liniştea legitimă;
3) Să ~xprimăm printr-o hotărîre ceea ce considerăm necesar
să facem pentru asiguravea supunerii faţă de lege şi a liniştii, pentru
a împiedica orice contravenţii şşi violenţe, căci din păcate patria noastră
se află într-0 .stare de agitaţie datorită instigărilor; sacrificiul nostru
generos făcut în această minunată zi numai atunci va avea o va:Lorure
interioară şi ·exterioară, o influenţă pe deplin Salutată, dacă îl voin face
înoonjurat de nimbul maiestuos al dărniciei mărinimoas:e şi .al însufleţirii; de aceea, înţJelegînd avertismentul foarte imperativ al epocii
şi al momentului, să acceptăm unanim prezenta mea propunere, şi
anume ca robota şi dijmele să fie· abolite; să declarăm într-un grai
cu o singură inimă că, începînd· din duminica Sfintei Treimi, ele vor
înceta definitiv."
Cu aceasta, începînd consfătuirile, stările şi ordinele au adoptat
decizia printr-un articol de lege: (V~zi acest articol de lege în Cartea
cu actele dietei, sub numerele 23 şi 24).
Referitor la această hotărîre,
conoetăţeanul nostru deputat al
sc..'lunului Sibiu, Konrad Schmidt, a afirmat că o contestă şi-şi menţine
dreptul înaintării unui protest.
.

plicăm

37
Se propune ca pentru răscumpărarea slujbelor iobăg:eşti de pe
urbariale stăpînite de corporaţii, precum şi a tuturor zeciuielilor percepute pînă acum îri afara dijil1ei pretinse de moşieri, . să
se insereze o hotărîre în cadrul articolului de lege adoptat sub numărul
anterior.
pămînturile

15 - Documente privind

revoluţia

de la 11148 în

ţările

1omâne, vol. V
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Privitor la aceste două subiecte, stările şi ordinele au convenit
ca ele să fie dezbătute încă. în cadrul consfătuirilor prezentei diete.
adoptlndu-se o hoţărîre în această privinţă.
38

Se mai propune să fie stabiHtă o zi ca termen pentru înc~tarea
robotei, iar, acest lucru să fie adus la cunoştinţa tuturor locuitorilor.>ţării
prin circulare ce se vor trimite de către Scaunul_ gubernial crăiese suprem; totodată Scaunul gubernial crăiese suprem să fie somat ~ă întreprindă măsuri .cît se poate de hotărîte pentru menţin'erea Uniştii
publice.
Între timp preamăritul guvernator regal suprem a declarat în ceea
ce priveşte · prima parte a măsurilor propuse că le va considera oportune atunci ·cînd artico,lul de lege înaintat va· sosi înapoi sancţionat,.
întrucît forţcl sa ·de obligativitate: abia atunbi va . începe; .în ceea ce
priveşte a doua parte a chestiunii a afirn:1at că ScaunuJ ·gubernial 'cră
iese a luat şi pînă acum măsuri necesare pentru ·menţinerea liriiştii; nu
va omite însă Să întreprindă asem~nea măsuri şi pe viitor. . ·
.
·Stările· şi ordinele fiind- pe deplin încredinţate că maiestatea ·sa
va sancţiona articolul de lege care a fost înaintat au luat în considerare
faptul că eliberarea iobagilor trebuie să p:remeargă alegerea dep11taţilor
pe bază de repr~zentanţă . populară pentru dieta oe se va ţine în ·curîrid
la 'Pesta; de aceea au hotăi-ît câ slujbele iobăgeşti, dijma, plăţile în
bani şi toate celelalte îndatoriri urbarial·e să fie desfiinţate în chip ho'târît Şi pe vecie îr;t duminica Sfintei 'Treimi, adică în 18 eţ lunii currente. Ca atare Scaunul gubemiâl crăiese suprem a fost somat să aducă
la cunoştinţă atît proprietarilor de pămînt, cît şi iobagilor, această ho~
tărîre a stărilor şi ordinelor, pentru a afla de ea toţi locuitorii ţării.
În -fine, Scaunul gubernial crăiese suprem a fost avertizat să în"""
treprindă cît mai urgent măsurile cuvenite pentru menţinerea liniştii
publice, a securităţii personale şi a averilor, pentru împiedicarea aten..,.
tatelor care le-ar .periclita.
Referindu-se la ultimul punct, iJustritatea sa guvernatorul a declart că Scaunul gubernial suprem a întreprins măsuri şi în această
privinţă.

Intrucît timpul rezervat dezbaterilor s-a consumat, măria ·sa a
fixat la ordinea de zi a proximei şedinţe consfătuirea privind purtarea
sarcinilor publice. Cu aceasta şedinţa s-a dizolvat.

a opta
la] Cluj, în 7 a lunii sfîntului !van sub
obişnuită
·
Şedinţa

[ţinută

preşedinţia anterioară

39

la

Citindu-se procesul verbal întocmit despre chestiunile
se aprobă

dezbătute

şedinţa precedentă,

40
Se citeşte raportul cetăţenilor deputaţi Weer Farkas şi Pcilfi Ja,nos
din Pesta .cu data de 2 a lunii ou!'lente.
Se ia la cunoştinţă {Vezi Cartea cu actele dietei, sub nr. 25).

trimîsă
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După aceasta
înaintează

Sdhrnidt,

deputatul
co~testaţia

scaunului Sibiu,
cetăţeanul Konrad
sa vizată sub nr. 36 la şedinţa pre-

cedentă:

"Contestaţie

Potrivit conţinutului paragrafului al 2-lea al legii nr. V despre
transformarea ·veniturilor pers~onale urbariale în datorii de stat care
au fost expropriate de la domni de către adunarea dietală de ierit. ele
au fost în ·general blocate; excepţie fac veniturile tezaurariale şi altele
existente în Transilvania pentru a servi ca bază de despăgubire a proprietarilor.În eazul că prin .prezentul arţiool de lege adoptat pentru a se
creea veniturile. statului s-ar înţelege şi impozitul, noi ·prin prezenta
contestaţie ne opunem în p1od solemn ca ea să ·echivaleze cu o n:ouă
dare ce ar greva· asupra oelor ce ne-au trimis şi asupra întregii na~
ţieni săseşti, precum şi asupra acelei clase a popqRtJlUi .care a suportat şi pînă acum sarcini comune; pentru a ne justifica îri faţa celor care
ne-au trimis cerem să se introducă în procesul verbal ·contestaţia şi
impotrivirea noastră" ..
Cluj, 7 iunie 184a
l\Jichael Brecht m.p.
Konrad Schmidt m.p.
Karl· Schwartz m.p.
J oseph Schneider m.p.
Johann Weiss m.p.
deputaţi din Sibiu'
Johann Hofgriif m.p.
Georg Teutsch JD-.p.
Michael Hitsch m:p.
deputatul Sighişoarei
Karl Leonhard m.p.
Elias Rotli m.p.
Ludwig Brennerberp m.p.
KarL- Mol~ar .m.p ..
deputaţi din Braşov
Gustav Capesius m.p.
Friedrich Eitel m.p.
Karl Falk m.p.
\Vilhelm Low m.p.
Lu'dwig Melas m.p.
Michc.el Bransch m.p.
Ludwig Boch m·.p.
Anton Leszai m.p.
Karl Boch m . p.

4i
Pt.eaînălţimea sa preşedintele
raportează că au 'fost înaintate
unele petiţii, pe care doreşte să le prezinte în faţa ordinilor; [se accpetă}
să fie predate comisiei de revizie pentru examinare şi apretiere.

42
Preamăritul preşedinte informează că Scaunul gubernial crăiese
doreşte să participe la consfătuirea ordinilor; cer să fie aşteptat pînă
va sosi. De altfel şi-a făcut de îndată apariţia şi şi-a ocupat locul
obişnuit; pe lîngă articolele de legi despre aboli~ea urbariatului şi
memoriului ce se va trimite maiestăţii sale, se citeşte de asemenea informarea despre propunerile adresate guvernului ungar; se acceptă.
Se hotărăşte copierea lor. (Vezi Cartea cu actele dietei, sub nume-

rele 26, 27

şi

28).
43

Întrucît nu demult şi anume la scurt timp după paştile care· au
trecut s-nu scos de pe teritoriul secuiesc mai multe arme miltare, se
propune să se urmărească în ce soop au fost. folosite; dacă ele nu sînt

197

împărţiţe, atunci să se dispună ea puŞ;ţi;le respective să fie pregărz;ii cetăţeneşti; de asemenea să se cea,ră aprobarea ea aceste
gărzi înfiinţate în ţară să poată obţine în gene.ral arme.
Propunerea de mai sus ~iind su~ţinută de ordine, ilustritatea sa
guvernatorul suprem declară că a solicitat de mai multe ori maiestăţii
sale a,rmaii'l;~nt _pentn,1 ,garda oetăţeneaseă, dar din cauza .circumstanţelor de -:~cqlo nu .s-.~u întrep:r,ins măsuri; fieoa.rece q.~tvalm.ente starea

deja
dJlte

ll.lcri.lrJ,19r s-a şcl;l:lifibat, nu va omite să intervină în această pr9blemă
şi la alţet?. ,s? ;r~gală p·alatinpJ..
·
Ac~p.s_ţă declarşţje a :;nă~iei sale
a liniştit stările şî ordinele.

44
.Dţipă .c~ Ş;cpunul ,g\IPWntal CI~a1esc a pl.eoat de la şedinţă, preşe
rliq~ele, 'la rînclw său, a inf9nnat personaţ că -cele două aJ!ticole de
legi ~ che.sti~ea urba~iatului, precum şi scrisoarea de însoţire a aces,_
to;r~1 .S8 ,t~}j)Mie ·. :cl~ ,Ş.S§:ţ11el).ea Jg.ai:n:ta,t:ă, au. ,fost copiate în formă defini,tivă .
-cet~ţe~nu~ postru proţdn;O~r (Vezi Cartea cu. actele dieteic, sub
numer~l,~ ~9, '47, ;~;8) ..
·
Aceste articole de legi şi memorii, fiind colaţionate şi sigilate în

pe

obişnuit, S-au luat măsuri să fie trimise prin poştă la alteţa sa
palatinul şi la guvernpl [ungar]; de asemenea s-a hotărît ca de.
acolo să fie duse 'î:r.1 faţa· mpie~t?ţii. sale de către comisarul n;gal; .a fost
rugat să binev0iască a mijlo-g qa ~le să ajungă cît mai c:urînd la ~
iestatea sa prin urmăţoarec:1 .delegaţie: Contele Halle·r Ignăc şi Dinda;i
Antal, dregători superiori; .Qroful Teleki Sa:muel şi B_eJd.i Gerg~ly, re7
galişti; Baronul Banfy Dru.1;iel ~i B,enedek Is:tvan, deplJ.ţaţi comit~te:nşi;
Bialis FereJ].c,. CşipJ\:eŞ Sarid.or, deputaţi ai scaunelor ~ecuieşti; Karil
Leonhard şi Gu~t{ly Cfl:p.esiius, ,d,ep1;1taţi ai scaunelor şăseştj; ~:r:osi Lc;tjos şi Nagy KaroJ.y, depl]t~i;ţi ai loc1,1rilor taxaliste. Timpul epu1z1ndu-şe,
şedinţa a fost decl~~ată }p.ch,e,ia~.

modul
regală

Văzut:
Şedinţq

Galfalvi, protonotar

.a noua

[C4r,e a p,vu,ţ J!oc la] Pl,uj, i-,n 19 a Zu,n,tf-. ~fîntului Jvan su;b preşedinţia
an,te:r~Of:lT:?i 9b,~şnuitji

45
Citindu-se procesul verbal despre chestiunile dezbătute la şedinţa
a fost luat l;I cunoştinţă

precedentă,

46
Pr.eaînălţimea sa preş~dintele
raportează ca 1-au fost înminate
cîteva petiţii pe care doreste să le înainteze stărilor si orddnelor; se
de,oide să fie predate comisiei de revizi-e pentru examinare şi refe~

rip.ţ;l.

47

Preamăritul preşedinte inforrnează de asemenea că Scaunul guQ.erni~l crăi~sc

supr_em doreşte să p.artioipe· la .consfătuirea ordinelor.
timp el îşi face apariţia şi ocupă loc1;1l obişnuit. Măria sa
guverpgtorvl somegză stările şi ordinele să discute· chestiunile dezbăP~sţe puţin
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tute la consfătuirea preliminară. Întrucît în numărul 55 din anul prezent al gazetei sibiene "Siebenburger Bote" s-au publicat ·unele lucruri
care aduc prejudicii armatei secuieşti, dregătorilor şi ofiţerilor trimişi
în zilele precedente la Miha'lţ, înaintea începerii discuţiilor asupra chestiunilor de mai sus . stările şi ordinele consideră că .datorită gravităţii
lor nu pot fi trecute cu vederea; de aceea propune Scaunului Gubernial Crăiese Suprem să fie împuternicit să. numească .imediat o comisie
de investigare care să se inform1eze despre veracitatea sau falsitatea
acestei· acuzaţii; în cazul cînd acuzaţia s-ar dovedi întemeiată într-o mă
sură cî1l de mică, atunci vinovaţii să fie pedepsiţi cu .. cea mai mare severitate pentru pătarea onoarei nobilei naţiuni secuieşti; iar dacă acuzaţia s-ar dovedi neîntemeiată atunci redactorul gazetei pomenite să
fie pedepsit în mod similar pentru calomnierea naţiunii secuieşti şi
pentru tulburarea păcii dintre popoare;
2-a. Avînd în vedere că, după cum este cunoscut, din orientarea lui
"Siebenbiirge-r Boteţ' de pînă ~m a teieşit că· duce ~o activitate contrar,i constituţiei şi liniştii ,patriei comune; că în re~atarea sa· a acuzat
înti"'e.,.ga maghiarlm:e faţă de regele nostru, ceea· ce ·-reprezintă, o tră~
dare, chiar şi sub ·fvrmă de slt'poziţie, se propune interzicerea. imediată
a apariţiei gazetei, pînă ce legile noastre privind ptesâ nu vot intra în
vigoare şi reru1tatul investigării nu va fi adus la cunoştinţa publică;
3-a. Se propune [d~ asemenea] să se întreprindă n1ăsuri ef'iciente
pentru dizolvarea comitetului [român] de la Sibiu. ·
· La {prima] ·propunere preamăritul guvernator a· declarat că această
chestiune,· ajungînd la cunoşUnţ:a Scaunului gubemial crăiese suprem
sub forma unei plîngeri pe calea înaltului Cori1andament militar suprem al ţării, s~a detaşat o oomisie mi:xtă. de civili şi os.taşi pentru a
investiga· denunţul; · în măsura· j·n. care chestiunea se va elucida', se vor
intreprinde măsurile neoesate pentru pedepsirea vinovaţilor; speră că
în această privinţă va reuşi să ofere informaţii cît mai curind ordinelor,
iar rnzuJtatul se va aduce la cunoştinţă publică şi prin gazete. ·
În cea de a doua chestiune a dizolvării asa-zisului comitet de la
Sibiu, Scaunul gubernial crăiese suprem i.n:i5o~ează că s-a îngrijit • să
dea deja dispoziţiunile pe care le-a considerat necesare 12 • Cît priveşte
gazEta în cauză, aceasta f'iind editată doar recent, Scaunul gubernial
craieHe suprem nu a aflat încă despre articolul incriminat. Dar acum
ti1nd informat asupra lui se va consulta şi va dispune să se întreprjnQ.ă
...:•~le necesare şi în această privinţă. Declaraţia ilustrităţii sale a liniştit
:stări.J 2 şi ordinele.
·
începîndu-se apoi consfătuirile privitoare, la chestiunile . înscrise
la ordinea de zi, după terminarea lor stările şi ordinele şi-au forrnulat
~'lotărtrile printr-un articol de lege (Vezi Cartea cu acteLe dietei, sub
flt'.

29).

La hotărîrile adoptate, concetăţeanul nostru Johann vVeiss, deputat
djstdctului Bistriţa, şi-a exprima dorinţa de a fi introdusă în pro'.::esul verbal următoarea contestaţie:
"Fără să intru acum în analiza principii!or de drept statal şi. de
economie politică ce stau la baza proiectului de lege privind zeciuiala
preoţilor saşi, apreciat şi de mine pozitiv, m:ă încun1et să declar urmă
toar:Ede în faţa onoratelor stări şi ordine: cei ce m-au trimis, nu mi-au
Jat îndrumare, dar după opinia mea nici nu mi-o puteau .da în mod
. unilateral, deoarece în problema zeciuelii este vorba înainte de toate
a1

inevitabil de dreph.ll preoţimii săseşti bazat pe legile patriei; de aceea
consider de . dqtoria mea să susţin că preoţimea săsească,. reprezentată
de altminteri aici, are dreptul să prezinte în. :mod a(,iecvat doleanţele
şi revendicările saţe legitime privind, această problemă, să le pună în
vigoare şi sii le menţină în m9d solemn; însă n,u. mă sfiesc de1oc să-mi
exprim părerea proprie că luminata ·.,.şi .loiala preoţh:ne săsească,
în
paşii pe care îi va întreprinde în aceasta direcţie va da dovadă concretă
de spirit 'liberal şl. de sacrificiu; i[acest sentiment] concordă cu necesită
ţile ei legitime, . cu sentimentele saJe cţe datorie; iată de ce toţi aceia
care sînt imparţiali nu vor av:ea njm.ic ·de respins, ei dimpotrivă de
aprobat;/ această declaraţie .rog . cu. umilinţă să fie inclusă în procesul
verbal pentru justi~icarea m~a în faţa celor care m.:.~u trimis.
Johann Weiss in.p.
deputat de Bistriţa" .
. Această {contestaţie] a fost susţinută_.de.: Johann Hofgraf, K:arl
Gooss, Johann Bac:on_, Elias Rqth,.:.:Ludwig Brennerberg, Michael· Brecht,.
Karl Leonhard, Gustav Capesiu~,j, Friedrich Eitel, K,arl Falk, Ludwig
Melas, William Low, Ludvig Boch, Mic'ţl,ael Bransch, Karl Boch, Anton
Leszai şi Karl Molruir.
.:.-.
·
"Contestaţia

referitoare la punctul întîi al articolului de lege numărul şase; am
luat-o la cunoştinţă cu satisfacţie, deoarece: în ea se afirmă că se va
ţine cont şi-de necesităţile legitime ale.naţiunii săseşti; totuşi, potrivit
obligaţiilor ce decurg din funcţia .mea; am îndrăznit să propun să se
exprime î.n principiu şi cu claritate faptul că' în .urma abolirii ·~uj
belor urba.riale, a. dijmei şi a taxelor băneşti, precum şi a zeciuielilor
fiscului regal, naţiunea. săsească şi toate corporaţiile ei v:or fi despă
~u.bite de către stat, specificîndu-se din partea cui; dar această propunere a mea· nefiind acceptată,. sînt nevoit să protestez pentru a mă
justifica în faţa celor care m-au trimis; totodată ~er ca această contestaţie a mea să .fie .inclusă în pro5esui verbal.
·

~)ohann Weiss m.p. deputat de Bistriţa

Şi această contestaţie a fost sprijinită de: J oha.nn H ofgrăf,
Karl
Gooss, J ohann Bacon, Wilhelm Low, Elias Roth, Ludwig Bo-ch, Ludwig
Brennerberg, Michael Bransch, Michael. Brecht, Karl Schwartz, Karl
Boch, Michael Hitsch, Anton Leszai, Karl Leonhard, Karl Molnar,
Gustav Capesius, Friedrich Eitel, Karl Falk, Ludwig M elas.

48 ..
Concetăteanul nostru
să fie trecută

con.? a cerut

deputat al scaunului Sighişoara; J oseph Baîn 'procesul. verbal următoarea sa declaraţie:

"Onorate stări. şi ordine!
Cunoscînd că d~zbaterile dietale vor înceta pentru cîteva zile, mă
încumet să cer permisiunea de .a faoe următoarea declaraţie, înainte
de a lua .ouvîntul în legătură cu .ordinea de zi de azi:, să binevoiască
onoratele, stări şi ordine a lua aminte că dacă deputaţii· jurisdicţiilor să
seşti s-au declarat pentru uniune, ei şi-au rezervat dreptul, în numele
celor ce f-au trillfis, de. a înClin ta un· memoriu separat; el va ~ln-
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tine în detaliu dezideratele privind felu,,.l în care se va realiza
~niunea conform legii respective; totodată prin el se consideră că se va
garanta cu succes menţinerea naţiunii săseşti . şi astfel .se vor asig'UT'a
interesele întregii ţări; referitor la această chestiune am avut norocul
de a obţine promisiuni' din partea onoratelor stări şi ordine că o vor
susţine; dar din cauza timpului scurt, cei ce ne-au trimis nu au putut
pînă acum să ne dea îndrumări cu toţii în această privinţă; de aceea,
pentru a nu fi lezaţi în dreptuJ lor, mă încumet să atenţionez ono:ratele stări şi ordine să· binevoiască ·a specifica în procesul verbal că
acest memoriu trebuie elaborat neapărat încă în decursul prezentei diete;
onoratele stări şi ordine îşi vor onora promisiunea prin ·Înaintarea lui
comisiei {regnicolare] numită pentru a definitiva detaliile .uniunii. Cer
ca <;Ieclaraţia mea să fie trecută în .procesul verbal.
J oseph Bacon· m.p."
declaraţii

concetăţenii noştri:

Karl Schwartz,
Ludwig Melas, Karl F'alk, Ludwig · Boch, Karl L.eonhard, Joseph Hofgrăf,_ .Michael Hitsch, Ludwig Breunenberg, Elias Roth, Fr,ieP,rich Eitel,
Karl Gooss, Johann Weiss şi Gustav Capesius. . · ·.· Declaraţia fiind acceptată,: cei în cauză au fost son1aţi să înainteze dt mai curînd memoriul sus~menţionat.
·
Acestei

i s-au raliat

49
Unul .dip deputaţii oraşului Odorheiu Secuiesc, cetăţeanu1 conte
Tele.ki Lâszl6, propune să se extindă .anticipativ a.tît af;)upra oraşelor
libere cît,.şi asupra comunelor qin Tran~ilvania, legile nr. XXIII şi. XXIV
adoptate la Dieta de la Bra:tislava_ din 1848 referitoare la astfel de
localit.ăţi, mai cu seamă paragraful 2 al legii nr. XXIII; el statomiceşte
drepturile care-i privesc pe ·toţi cetăţenii ce trăiesc în hotarul acestor
oraşe şi avuţiile lor; aceste [drepturi] să se extindă şi asupra oraşelor
şi locurilor taxaliste care posedă privilegiul de a trimite deputaţL
Acceptarea acestei propuneri se amînă pînă cînd problema va
fi dezbătută în şedinţe preliminarii, deoarece stările şi ordinele doresc
să se sfătuiască anticipat asupra propunerit
Deputatul comitatului Hunedoara, cetăţeanul Kakutsi Elek, pro~
pur.te de asemenea ca Deva să fie ridicată la rangul de oraş liber regal.
întrucît decizia în această privinţă necesită hotărîrea întregii diete,
acceptarea propunerii se amînă.
Între timp vremea rezervată {discuţiilor] epuizindu-se, guvernatorul crăiese suprem fixează ca subiect de dezbatere pentru proxima
şedinţă punctul nr. 6 al propoziţiilor regale. Apoi şedinţa se dizolvă.

Sedinta a zecea
[ţinută la] Cluj în 19 a lunii sfî~tului !van sub preşeclinţ:ia anterioară
obişnuită:

50
Citindu-se procesul verbal întocmit la· şedinţa .anterioară despre
chestiunile discutate, se. acceptă.
Între timp preamăritul
preşedinte a informat ordinile despre
înaintarea de către deputaţii jurisdicţiilor săseşti a memoriului pomenit sub nr. 48 în şedinţa precedentă şi îl încredinţează comisiei. Se
ia la cunoştinţă.
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51

Cetăţenii \!Veer F'arl-cas şi P6Jfi Jdnos au încunoştinţat stările ş.i
ordinele îndeplinirea •cu succes a misiunii încredinţate ca delegaţi pentru
a înainta spre. sancţionare articolele de lege despre uniune în faţa maiestăţii sale; ei au evidenţiat intervenţia energică şi strădania plină de
însufleţire a primministrului grof Batthyany Lajos de a obţine întă
rirea acestei legi.
Stările ·şi ordinele au luat la cunoştinţă cu satisfacţie faptul că
pomenitul articol de lege a venit înapoi întărit; totodată au hotărît să
voteze o mo·ţiune de mulţumire faţă de .primministrul conte Batthyapy
Lajos pentru reuşita intervenţiei sale şi să-1 înştiinţeze despre acest
lucru; au decis de asemenea să aprecieze prin menţionarea în ·procesul
verpal {îndeplinirea] n1isiunii cetăţenilor deputaţF 3 .

52
Ilustritatea sa preşedintele aduce la cunoştinţă dorinţa Scaunului
gubernial crăiese suprem de a participa Ia consfătillrea ordinelor; îşi
face de altfel imedi.at apariţia şi ocupă locul obişnuit; măria sa guvernatorul suprem dispune să se citească:
a. re's.criptul regal emis în 10 a lunii sfîntului Ivan a anului curent cu nr. aulic 3210 la care a fost anexat articolul de lege întădt
privind uniunea Transilvaniei cu Ungaria;
stările şi ordinele au acceptat articolul [de lege] înaintat maies;tăţii sale, care a fost întărit în întregime şi au hotărît să exprime
pentru aceasta sentimentele lor de recunoştinţă;, obişnuita definitiv are
a articolului pentru a fi trimis la inaiestatea sa spre sancţionare a fost
încredinţată concetăţeanului protonotar; · totodată s-a hotărît ca articolul
de lege să· fie trimis .în două exemplare, din care preamaritului comisar crăiese ,unul, iar celălalt alteţei sale palatinul şi guvernului
[ungar], pentru ea prin intermediul lor să fie înaintat maiestăţii sale.;
b. de asemenea rescriptul maiestăţii sale din 10 a lunii sfîntului
Ivan a.e. sub nr. aulie 3 .QlO, prin car~ l-a împuternicit pe arhiducele
Austriei Ştefan, palatin şi locotenent regal al Ungariei, pentru ca el
să sancţioneze articolul de lege privind trimiterea deputaţilor în Parlamentul de la Pesta, programat pentru 2 a lunii sfîntului Iacob a.e.;
s-a cerut, ca acest rescript [să devină public] printr-o circulară şi s-a
hotărît emiteTea lui (Vezi CaTtea cu actele dietei, sub nr. 30 şi 31).

53
Se dă citire proiectelor scriptelor care vor însoţi articolele de legij
acceptate la şedinţa nr. 9 sub nr. 4 7 oe vor fi înaintate atît maiestăţtl
sale, cît şi palatinului şi guvernului Ungariei; acceptîndu-se, caligrafierea se încredinţează concetăţeanului protonotar (vezi Cartea cu actele
dietei, sub nr. 32, 33, şi 34).
Intre timp vremea [destinată dezbaterilor epuizîndu-.se] şedinţa s-a
încheiat.
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Şedinţa

-care a avut loc în orele de după
sub preşedinţia

a unsprezecea
amiază la Cluj în 19 a s·îîntului !van
anterioar~ obişnuită:

54

la

Citindu-se procesul verbal întocmit despre chestiunile·
se aprobă.

dezbătute

şedinţa anterioară,

55
dă· citire legii privitoare la uniunea Transilvaniei cu Ungaria,
de maiestatea sa, precum şi scriptelor însoţit0,are întocmite în
1nod obişnuit; potrivit ~1otărhii de sub punctul nr. 52 al şedinţei a. ~-a
şi celor stabilite Ia punctul nr. 4 7 al şedinţei a IX-a au fost caligrafiate
pentru a f·i trimise forului superior~ 4 • ··
·
Acestea fiind validate în modul obiŞnuit, se vor trimite prin poştă
alteţei sale palatinului şi guvernului {Ungariei]; cele· care vp:r fi înaintate maiestă.ţii sale s-a hotărît să fie 'tdmise ··în acest· scop :prea}nălţimii
sale comisarul regal printr-o delegaţie · (Vezi Ca:ttea ct~ liictele dietei,
sub numerele 35, 36, 37 şi 38)., ai ·cărei membri sînf următorii>:
groful Thoroczkai · Mikl6s şi contele ·. Tholdalagi · Fereric, dregători
superiori;
Macslillsi Peter şi B~ldi Gergely, regalişti;
Horvath Janos, Kakutsi Elek, Bialis Ferenc, Herzenczei Mszlo,
Ludwig Brennenberg, J ohann Weiss, ·Fereheti · David, Karacsoni
J anos, deputaţi

Se

întărită

56
Preamăritul

inelude pe ordinea de zi a dezbaterilor {şedinţei ur-

mătoare] petiţiile înaintate de deputaţii jurisdicţiilot săseŞti, de români
şi de mai multe persoane; de asemenea oererea scrisă a deputatului oraşului Odorheiu Secuiesc, cetăţeanul nostru conte Teleki Laszl6, în care
acesta, sub numărul~ 49 din şedinţa a IX~a a ·făcut o; propunere privind
oraşele libere regale şi corrlunaJie. Apoi dezbaterile ·s-au· sistat.

Şedinţa a douăsprezecea .
.ţinută la Cluj în 20 a lunii sfîntului !van sub ob~'şntţ,ita preşedinţie
anterioară

57
Citindu-se procesul verbal întocmit la
chestiunile dezbătute, se aprobă.

şedinţa preceP.entă

despre

58
Preaînălţimea sa preşedintele invită stările şi ondinele să înceapă
dezbaterea problemelor incluse pe ordinea :de zi; stărlle. şi ordinele
trecînd la dezbaterea acestor prol)leme:
_,
a. au adoptat o declaraţie privind men1ori'\ll cqre c;onţine dezideratele naţiunii săseşti înaintat de către jt,lrişqic,ţiil~ aces.teia (vezi Memoriul în Cartea cu actele dietei, sub nr. 33). ·
·" ·'
Adoptînd declaraţia, dieta a rhanifestât simpatie faţ·ă·· de concetăţenii noştri saŞi; ptedînd-o· tomisiei numite în ,·chestiunea uniUnii ·i-a
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trasat rnisiunea ca pe baza ei să depună. toată străduinta pentru ca
în )imţtely dreptăţii,, eGhităţii şi bunei adn1inistrări .a:.. ţări( să jnc:dntez~
guvernului [Ungarţ~i] un proiect de lege pentru q~l. prezenta viitorului
parlament con1un.
·
·
După această decizie deputatul scaunului Sibiu cetăţeanul Konrad
Sehmjdt: şi~"; exprir:nat dorinţa qe. a fi înregistrată )p procesul verbal
următoarea sa declaraţie:
·
"Nu pot să nu~m·i exprim mulţumirea plină de recunoştinţă pentru declaraţia de simpatie faţă de· naţiunea mea, exprimată de că:tre
onoratele stări şi .ordine, Dimpotrivi!, consider că este cu atît mai vîrtos
de datoria. mea;. cu cît un atare fapt a sădit în mh1e încrederea deplină
că mareq trans,formare . care provine .din
uniune va îzbîndi pe ca~e
paşnică, dţ1pă ce se: va potoli neliniştea şi se vor înlătura îndoielile.
Mă încumet să afirm cu convingere desăvîrşită că aşa cum cei
ce m~au trimis, ca fii ai acelei naţiuni care cu şapte veacuri în ur:-mă au
fost chemaţi în ţară pentru apăr.area coroanei ungare, şi-au făcut pe
deplin această datorie. sfîntă; astfel acum sînt gata să sacrifice totul
pentru menţinerea. intactă a propriei naţionalităţi şi a existenţei lor
constituţionale 15 . Ei sînt de asemenea gata să ridice armele şi să lupte ,
cu hotărîrea fermă.· impotriva pericolelor care ar ameninţa scumpa
noastră partie, indiferent din ce direcţie ar proveni. Am dorit să asigur
onoratele stări şi ordine despre aceasta prin prezenta mea declaraţile".
Ea a ,fost susţinută. de .Joseph Schneider, Karl Gooss, Joseph Bacon, ELias
Roth, Ludwig Brennerberg, Michael Brecht, Karl Schwartz, Johann
Hofgriif, Johann Weiss, 1\iichael Hitsch, Karl Leonhard, Gustav Capesius, Freidrich Eitel, Karl Falk, Ludwig J\.1el.as, Wilhelm Low; Ludwig
Boch, Anton Leszai.
b.· Stările şi ordinele au convenit .apoi asupra revendiCărilor ro~
mânilor înglobate în următoarele patru cereri separate: [două din e1eJ
prezentate dietei prin delegaţii, în .două rînduri; (a treia] înaintată prin
deputaţii nobilului · scaun Orăştie; fa patr.a] sub forma unui m.emoriu
pe care episcopii ,de rit grecesc unit şi neunit 1-au înfăţişat, încă . în
1842, în faţa ordinelor de atunci; stările şi ordinele analizînd cererile
şi luînd în considerare că românii au suportat secole intregi binele şi
răul împreună cu ceilalţi locuitori ai ţării, au conchis că acum trebuie
să fie .înconjuraţi cu sel)ţimente frăţeşti în c<Hitate de concetăţeni liberi
ai noştri care vor deţin·e aceleaşi drepturi şi îndatoriri egale cu ceilalţi;
e de ·datoria noastră să urmărim cu· interesul cuvenit cauza lor, spre
binele şi securitatea ţării; avînd în vedere toate cele mai sus arătate,
stările şi ortlinele, exprimînd sentimentele lor cordiale, s-au arătat dispuse să stea la dispoziţie pentru tot ee este bine, legitim şi echitabil; în
acest sens au concluzionat că întrucît:
pe de o parte, în urma legilor din 1848 din Ungaria soră, care
se vor extinde şi asupra Transilvaniei şi în consecinţă vor duce la con~
topirea celor două ţări; pe de altă parte prin legile adqptate în Transilvania în acelaşi an s-au şters în mod hotărît şi deplin toate constrîngerile şi starea de supunere care după legislaţia de pînă acum alU
existat şi au afectat diferitele neamuri transilvănene mai cu seamă pe
româ:p.i, iar principiul egalităţii de drepturi fără deosebire de naţionali
tate şi religie a fost proclamat cu privire la toţi locuitorii ţării unite,
el fiind ridicat ca piatră de temelie pe veci de neclintit a edificiului
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constituţiei

ungare; apoi, fiindcă prţn legile pmnenite slujbele urbariale şi dijmele vor fi desfiinţate pe veci, iar legisţaţia se va baza pe
reprezentanţă populară şi astfel se va .ivi posibilitate(;l p~rticipării şi
a românilor care nu sînt n:obili la alegerile de deputaţî dietali; pentr1,1
că de asemenea· egalitatea în purtarea sarcinilor obşteşti a fost şi ea e
proclamată;· ordinele ţării consideră că s-au înlăturat cauzele adevărate
ale revendicărilor plîngerilor concetăţenilor noştri: ,români şi că dorinţele şi dezideratele lor pot fi socotite satisfăcute 16 .
Ceea oei însă am putea considera ca nerezolvat în sus-pomenitele
cereri şi memorii; care de altrrrinteri nu-i interesează numai pe români
va constitui obiectul ..dezpate:rilor parlamentului comMP.;, . [acest· obiect]
v.a reptezent~ ·o .~_arc~nă ce tr€buia rezolvată prin i;ntermediul deputaţilor tuturor loc:uitorilor ţării a~ ~iferit~.Jir,nbi şi confesiuni,' cu atît mai
vîrtos cu cît îi interesează deopotrivă şi pe românii din l):pgaria care
locuiesc în afara hotarelor de pînă acum ale Transilvaniei;· adoptarea
unei legi noi, .separate, referitoare la aoest obiect =ar constitui o imixtiune
nelalocul ei în treburile legislative comune.
. . :
În fine, fiinddă, principiU~ legislative riu pe1)1lţf 'apli~~:r~a uno.r
măsuri extraordinare,_ favorizari:te, · pentru . fedobîndi~a ,.pr<,>prietă,ţilor
uzurpate n~legitim de. eătte vr~O .Persoană sau, de u:q. :gx:ţ].p de. persoane de la· unele comune româneşti; redobindirea lor urmea'ză să se
realizeze pe cale judiciară, în faţa judecătoriilOr administrative care
există sau s~ vor înfiinţa în viţto;r.
c. Cu· privire la or:aşel,e. şi locuitorii oraşelor libere regale s-a
adoptat, urmatoarea hotărîre:
.
ordinele ţării nu consiqeră oportun să: abordeze :redactarea altor
proiecte de legi, în afara celor -ce au fost înaintate •pentru :întărire; recunosc însă necesitatea .reorganizării oraşelor şi comunelor libere regale; îlntrucît în urma uniunii toate acele articole de legi ale dietei din
Bratislava din 1848 referitor la care aici nu s-:-au luat dispoziţii aparte
aparţin şi 'Transilvaniei. Ordinele ţării
consideră .·că.: aceasta ţine de
sarcinile guvernulu~ ungar responsabil; la . el şi fac ae .altfel apel, cerind oa legile ;nr.~ ..!XXIII . şi XXIV .c,tle dietei de .la Bratislava din 1848
să tfie puse în vigoqre şi să fie. e:xecutate fără, amînare jn partea transilvană a Ungariei; pr~ urmare dispoziţiile care atl dreptul qe a alege
deputaţi în dietă să fie extinse a!supra tuturor _oraşelor; şi comunelor
cu consilii regulamentare, inc[usiv asupr:a oraşelor .. regale şi a altor
centre urbane din cadrul jurisdie~iilor' săseşti; acestea din -urmă aparţinînd districtelor respective, datorită relaţiilor lor speciale, nu pot
benef;icia de dispoziţile pomenitei legi şi de aceea nu se pot aplica
aici.
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a .. In legătură cu presupusele năpăstuiri suferite de comunitatea
Satu Nou din Ţara Bîrsei; [contele Thoroczkai Mikl6s rosteşte următoarea
cuvîntare]:
Onorate stări şi ordine!
Enumerînd nişte presupuse năpăstuiri: suferite din partea Magistratului oraşului Braşov, comunitatea Satul Nou soli cită ..în . cererea
alăturată restituirea morii şi a cîrciumei, a 6 iugăre. de arătură şi a· 4
iugăre de fînaţe; · scutirea de plata taxelor; numire'a. un~i ·comisii
în
vederea cercetării şi stabiliti terenurilor pierdute.
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La această cerere ar trebui să se răspundă
fiinţarea servituţilor · iobăgeşti a fost elaborată

ca: In legătură cu desdeja legea; dacă ea se
referă şi la această chestiune, va fi aplicată şi comunităţi! lor; în alte
probleme, în care dieta nu este competentă, să se tfacă demersul prescris de lege. Rămîn· faţă de onoratele stări şi ordine eu deosebită stimă
slugă umilă.
·
Cluj, 12 iunie 1848
grof Thoroczkai Miklos; ţn numele comisiei
de· cercetare a plinge:uii
h În legătură ·CU petfiţia uf!bariali:ştilor din Boroşneu Mic din Trei~
Scaune prinJ care se pronunţa pentru înfăptuirea uniunii şi solicită ·uşu:...
rarea sarcinil:o.r uF'bariale [contele Thoroczkai Miklos rosteşte următoa.,..
rele cuvinte]::
OnQr:at~ stăPÎ: şi

ordine,!

. Prin ~iţia lor,_ urbarialiştii din Boroşp:eu Mic din Trei-Scaune
cer înfăptuirea uniunHP şi uşurarea sarcinilor urbari.ale. Întrucît dieta
a. adus, legi' în ambele aceste probleme cererea, este· îndeplinită. Rămîn
faţă; de. onoratele· stări şi o,rdine, cu deosebită stimă, preapl€catuL serv
Cluj, ·12. iunie 1848
grof' Thoroezkai Mikl6s, în numele
comisiei de cercetare a plîngerii
c. în legătură cu cererea unor proprietari din scaunul Odorhei
de a li se lăsa~ :aeatinse proprietăţile, susţinînd că, ['în s·ec-uim1e] nu ar
fi existat rela~ii urbariale, [contele Thonoezkai Miklos afirmă următoarela-] ~
·

Onorate· st-ă:d; şi;.ordine.!
UnH proprietari- ·din scaunul Odorhei; sustinînd· că din vremuri
îndepăr-tate îh secuime n-ar fi .existat iobă.gie,. cer luarea in conside-rare a acestei- situaţii pentru. a li se lăsa neatinse proprietăţile funciare.
La cererea lor trebuie să se mentioneze că stările tării au avut în vedere situaţia· din· secuime atunci ~înd au acceptat legea urbarială; prin
urmajre nu ·este -niinic de ·făcut în această privinţă. Hămîn faţă de
onoratele stări şi ordine cti deosebită stimă serv
Cluj 12 · iunie 1848
grof Thoroczkai Mikl6s, în numele comisiei
de investigare a cererii
d. În legătură cu contestaţia. unor locuitori din. oraşul Turda care
se opun uniunii- [contele Thoroczkai Mikl6s se exprimă astfel]:
OnoratE:

stări şi

ordine!

Din partea unor locuitori ai oraşului Turda a fost înaintată. coxnisarului regal o contestaţie contrazkătoare în legătură cu uniunea,
. prin carE semnatarii ei·· declară că acceptă uniunea numai daeă şi guvernul o aprobă, iar dacă nu se va întîn1pla aşa,, ei vor fi împotrivă.
Con-tîsia este de ·părere că întrucît, stările şi ordinele au considerat ne-
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cesară

înaintarea articolului de lege privind uniunea la suveran în vederea întăririi ei, această cerere neobişnuită ar trebui să fie pusă ad
a'Ct?i'L 8 ; CU atît mai mult CU cît a ajuns În faţa stărilor Şi ordinelor pe
căi lăturalruoe.

Alătu!înd actul menţionat, rămîn faţă de onoratele stări şi ordine

cu

deosebită stimă

supusul rob
Oluj, 12 iunie 1848
grof Thoroczkaţ Mik~6s, în numele comisiei
de investigare a cererii
·

.e: În leg·ătură c11 petiţia: uceniţilot ,$f caTfe1or din Cluj d~ .fi se
breslele' [contele Thoroczkai" Mik16s informează în modul ur-

desfiinţ'af
mător}:

Onorate

stări şi

ordine

Ucenicii şi calfele din Cluj solicită in cererea alăturată desfiinmonpolului breslelor şF adoptarea' ui:iOT măsuri de ameliorare a
soartei lor; totodată exprimă' dorinţa de a se înainta acest docurn:ent
parlamentului comun: .Comitetul este de părere că cererea ar trebui.
1naintată guvernului [Ungariei], prin oorrtisie · foritfată · pe baza primului
.articof al a~esttii ciclu' dietai
Rămîh faţa de onoratele stări şi ordine cu deosebită stiJ.nă umila

ţarea

slugă

Cluj, 12 iunie 1848
gro~ Tnbfoczk~i Miklos,, în. nun1ele
comitetUlui de înregistr~re a cererii

f. În legătură cu petiţia deputaţilor oraşului Breţcu prin care; so[legalizarea] restituirii unor muriţi din stiăbufii. ,;revehtireaţi", ocupaţi de Regimentul II s@cuiesc de infanterie' în 1769; şf reddbîridiţi' în
1813 prin' hotărî1:e judecătoreaseă; supremă~ [ocint~le Tho:toczkai Mikl6s
se pronunţa astfel]:
lidtă

Onorate

stări şi

ordine!

Deputaţii oraşului Breţcu cer [legalizarea] restituirii munţilor aşa
zişi "revendicaţi", ocupaţi de Degimentul II secuiesc de infanterie în anul
1769, dar redobîndiţi prin hotărîre judecătorească supremă în 1813. După
opinia comisiei de înreg:istrare a cererilor, această petiţie atinge o problemă care· şi pînă acum a constituit obiectul atenţiei forurilor de stat.
Ar trebui destinată comitetului dietal format pe baza artioolului I, care
să

o înainteze guvernului [ungar]. Ar ,fi de asemenea recomandabilă
solicitarea înaltului Guberniu ![transilvan] pentru a pregăti actele în
această problemă.
·
Rămîn faţă de onoratele stări şi ordine preasupusul slujitor
gtof Thoroczkai Mikl6s, în numele comitetu1ui
de înregistrare a cererii
g. În legătitră ou· contestarea a1egetii deputatului
ţel de către majoritatea• alegătorilor şi cu pretenţia de
,ţul[ contele. Thorqczkai Mikl6s pe~orează următoarele]:

Alexandru Bohă
a se desemn~ al-

20'7

Onorate

stări şi

ordine!

În cererea înaintată în numele majorităţii alegătorilor din Haţeg
lui Alexandru Bohăţel ar fi fost făcută împotriva
s-ar datora acţiunii celuilalt deputat, Constantin
Pqpfalvi; solicită invalidarea mandatului lui Alexandru Bohăţe1 şi alegerea unui alt deputat în locul acestuia.
Comisia de investigare a oonstatat că' Alexandru Bohăţel · a prezentat aotele oficiale ale alegerii lui; cererea nu a fost formulată din
.iniţiativa adunării alegăt'orilor;. din ea nu reiese că într-adevăr majoritatea alegătorilor ar fi de acieastă părere; de altfel, este ştiut că !faţă
de un deputat care nu. are încrederea celor ce 1-au trimis, colectivitatea
îşi poate exercita dreptul &-i de a-l revoca. Prin urmare nu există cauzereale pe baza cărora calitatea de deputat a lui Alexandru Bohăţel .ar
trebui pusă la îndoială.
Rămîn faţă de onoratele stări şi ordine. cu deosebită stimă servul
umil
afirmă că alegerea
voinţei lor şi că ~a

se

graful Thoroczkai Mikl6s, în numele comisiei de
investigare .. a cererii
h. În legătură cu plîngerea evreilor Hirsch Jakob. şi Hirsch Al...;
lenberg prin care solicită anularea unei hotărîţi· cu privire la alungarea
din Cluj şi permiterea restabilirii în acest oraş (contele Thoroezkai Mik16s se pronunţă· astfel):

Onorate

s.tări şi

ordine!

Prin cererea alăturată evreii Hirsch Jakob şi Hirsch Allenberg se
plîng că nu de mult au fost alungaţi din Cluj, deşi n:u şi-au cîştiga.t
pîinea prin fierberea de rachiu. Cer permisiunea de a se restabili în
Cluj.
1
Datorită subiectului ei comitetul consideră că această plîngere ar
trebui să se înainteze Guberniului.
Rămîn fată de onoratele stări si ordine cu deosebită stimă preaplecatul slujito~
·
'
Cluj 12 iunie 1848.
grof Thoroczkai Mikl6s, în numele
comisiei de investigare a cererii ,
i. În legătură cu cererea izraeliţilor din Cluj prin care solicită anularea hotărîrii Consiliului munidpal de a~i alunga din oraş şi perinisiunea de a rămîne aici cu oeea ce vor cîştiga printr-un mod de trai
onorabil :[ oontele Thoroczkai Mikl6s rosteşte următoarele]:

Onorate

stări şi

ordine!

Izraeliţii care locuiesc în Cluj se plîng de hotărîrea din 12 aprilie
a.c. a Consiliului municipal, potrivit căreia evreii stabiliţi aici în anul
1837 şi înainte trebuie să părăsească oraşul pînă în ziua de Sfîntul
Gheorghe a anului viitor şi să. înceteze imediat fabricarea rachiului;
ei cer:
să li se îngăduie să trăiască în Cluj, unde să-şi cîştige în mod cinstit existenţa prin învăţarea- şi exercitarea meseriilor, a comerţului, aren~
dăşiei, a cumpărării de case, de locuri· qe case şi de pămînt cultivabil,.
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a agriculturii; iar pînă cînd toate· acestea se vor îndeplini să li. se dea
voie să se ocupe deocamdată cu fierberea ţuicii care este unica sursa
-de ci:ştig pentru mai mulţi dintre ei.
Rezolvarea problemei evreilor este legată de aplicarea în Transilvania a legilor din Ungaria şi a· acelora care se vor mai adopta; de aceea
decizia· stă~lor acestei ţări nu poate· fi alta decît de a. înainta cererea
:înaltului Guberniu, ou recomandarea de a o rezolva în mod rational
înainte chiar ca .organul legislativ să adopte, la rîndul, lui, m.ăsnril~ necesare; este de dorit ca evreii stabiliţi să nu sufere nedreptăţi.
Rămîn faţă de onoratele stări şi ordine cu deosebită stiină servul
supus
.· grof Thoroczkai Mikl6s, în .num~le comisiei de
investigare a cererii
k. În legătură cu petiţia comunei Ţufalău din Trei Scaune de a se
indeplini h9tărîrea guberniului privind restituirea a jumătate din conwara găsită in 1840 de locuitprii Pultan J6zsef şi Bagoly Laszl6 în locul numit Pava care a fost confirmată de scaunul Trei Scaune [contele
Thoroczkai Mikl6s cuvîn tează]:

Onorate

stări

si ordine!
'
.
In petiţia alăturată, {comunitatea] TUfalău arată ca 1n anul 1840 doi
locuitori, Pultan J6zsef şi Bagoly Laszl6, au găsit în locul numit Pava
din hotarul comunei o comoară în valoare de peste 4 000 de florini de
argint care a fost reţinută de scaunul Trei Scaune; cauza menţionată
a ajuns în faţa Guberniului care a şi luat hotărîrea cuvenită; totuşi comunitatea care a înaintat cererea n-a putut obţine încă partea ce i se
cuvine, deoarece raportul cămării regeşti către suveran n-a primit co'n:..
firmarea încă; după cum reiese din nota Curţii crăieşti care însoţeşte
petiţia înainţată., la ea nu există nici o urmă a raportului visteriei; comuna cere jumătate din comoara păstrată la arhivele scaunului Treiscaune, întrucît în secuime nu există jus regium.
Această petiţie ar trebui să fie înaintată Guberniului cu menţiunea
-<;le a o rezolva, ordonînd plătirea cît mai urgentă a părţii cuvenite după
lege.
Rămîn cu deosebită stimă faţă de onoratele stări şi ordine slugă
J

umilă

Cluj 12 iunie 1848
gro:f Thoroczkai Mikl6s, în numele comisiei de
investigare a cererii
legătură cu memoriul maghiarilor din Săcele prin care soli_cită
poverilor impuse de oraşul Braşov, introducerea suportării
comune a sarcinilor publice, restituirea munţilor şi hotarelor care afirmă
că li s-au răpit, organizarea gărzii cetăţeneşti şi înfăptuirea uniunii
{contele Thoroczkai Mikl6s relatează următoarele]

l. In

:ştergerea

Onorate stări şi ordine!
Maghiarii din Săcele se plîng de asuprirea lor de către oraşul Brasov si cer:
·
· 1. să se anuleze sarcinile ou care sînt împovăraţi;
2. să se introducă purtarea comună a sarcinilor obşteşti;
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?.

~ li ~ ~Ş;tituie :mu~~i şi părn,i.ntul"ile care ~ afirmă
h~-:,~q :f!q~ţ r,:ăpi~;
4. să se înfiinţeze şi la ei garda ~tăţenească;

!5. să s~ înţăpţuia.şcă uniun~al9,.
In l,~g~\tură cu memQdul de ~i sus ar u:.rma

să

H

eii

s.e~ răspundă

că' ·prin leg~ ş~a ho~ădt: \.UlJunea o:u Ungaria; desfiinţarea relaţiilor urbar:iwe; W.twd:ucerec;t s\lPOtiărH CO\l:nune. a sarcinilor publice şi de ase...
menf?a reglenwn,t&rea gă:r~lor cetăţ~~şti; l~gile C;J,dqp,tate, ~ntru toate
aceste proble:we s-:-au ~naJnta~ spr~. ln.tărire suveranului.; ca atare satele
care au depus me;n:J.oriul să aştepte în linişte măsurile ~· se. vor lua pe
calea legilor; problema munţilor şi a pămînturilor declarate răpite .nu
este de compe,tenta di~tei; re?Qlv,ar~a ei tr.eq,ui~. căutată pe calea legii.

cu

· · Rămîn
deosebită · ·stimă f?ţă ···de onorciteie stări şi ordine preasupus slujitor,
Cluj, 12 iunie 1848

grof Thoroczkai Mikl6s, \n nl,lmele comisiei de
invest,igare a cererii
m. În legătură cu cererea comunităţii din Cosrneni-Ciuc de a se
vota uniunea şi de a li se rezolva problema dijmei lor bisericeşti [contele Thoroczkai Mikl6s se exprimă astfel] :
Onorate

stări şi

ordine!

Obştea din Cosmeni-Ciuc cere în petiţia alăturată înfăptuirea uniuşi rezolvarea, problem~i d,ijmei lo:r;- bis.ericeşti; propun următorutt
răspuns: uniunea s-a hotărît printr-o leg.e care se află C;lCUm pentru întărire în faţa preaînaltului suveran; rezolvarea problemei dijmei lor
bisericeşti va ţine, pe baza r-ecentei legi XX din Ungaria, de competenţa parlamentuh,1i comun.
H~mîn cu deosebită s.timă faţă, de onoratele stări şi ordine prea-

nii20

plecatul rob
Cluj, 1·2 iunie 1848
grof Thoroczkai Mikl6s, în numele comisiei de
invesţige;tre a cererii
n. În legătură cu memoriul grănicerilor de familie nobilă din Ră
caştia, Hăşdat şi din alte localităţi din comitatul Hunedoara ca pînă la
ameliorarea situaţiei lor oprimate să se înfăptuiască uniunea, să se subordoneze guvernului magll.jar comandamentul militar prin depunerea
de fidelitate 'faţă de constituţie şi de maiestatea sa, să se
·suporte în comun sarcinile obşteşti, să se realizeze egalitatea cetăţe
nească şi religioasă şi să se desfiinţeze iobăgia [contele Thoroczkai l\1i'kl6s rosteşte următoarea cuvîntare]:
jurămîntului

Onorate

stări şi

ordine!

Familiile de grănieeri nobile de origine din satele Răcăştia, Hă;şdat~
Mare, Mănerău,. Bîrcea Mare, Cristur, Almaşu Mic, Cîrjr~i, Almaşu Sec, Coşoveni, Breteliu~ Căvăran şi Veţel, precum şi Strei Săcel,.
Sălaşul de Jos, Zăvoiu, Paroşeni, Coroieşti, Rîu Alba, Băeşti, cer urmă-
toarele pînă la rezolvarea· favorabilă a situaţiei oprimate:
1. să se înfăptuiască uniunea cu orice preţ21 ;

Peştişu
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2. să se subordoneze guvernului [ungar] ComandawentuJ_ militar
prin repunerea jurămîntului faţă de constituţie şţ faţă <;i;e Ferdinand al
V-lea, regele Ungariei;
3. să se introducă suportarea comună 'a şeţ,rcinilqr obşteşti;
4. să se asigure egalitate î_n drepturi atît pe tărîm cetăţenesc cît
şi reli~ios;
'·
·
5. să ş~ desfi~nţeze· relaţiile urbariale.
1ntl1J,cît punctele 1, 3, 4 şi 5 ale acestei cereri de actualitate sîrit
~nf~tuite p;r~:r;1 proieott?le d,e legi,, iar :punctul al 2-lea se va re?olva prin
uniune, comiteţu1 n-are :ai:Ci o propunere. Rămîn faţă de onora.tele stări
şi o.rdine c~ deosebită. stimă se:rv supus
Cluj, 12 iunie 1848
grof Thoroczkai Mikl6s, în numele comisiei de
investigare a cererii
o. În legătură cu. petiţia mai multor secui din Trei S<;aune de· a se
uniunea Transilvaniei cu Ungaria şi de a se desfiinţa apăsă
torul sistem militar de graniţă, prin înlocuirea lui cu garda cetăţenească,
[contele Thoroczkai Mikl6s cuvîntează]:
înfăptui

Onorate

stări şi

ordine!

Numeroşi secui din Trei Scaune cer uniunea Transilvaniei cu Ungaria22 şi desfiinţarea actualului sistem împovărător de graniţă, prin includerea armatei [grănicerilor] într-o mare unitate de gardă naţională.
Intrucit onoratele stări şi ordine au adus. legi în ambele probleme, exprimarea unei sugestii de către această comisie devine de prisos. Anexînd
petiţia, rămîn eu deosebită stimă faţă de onoratele stări şi ordine slugă
umilă

Cluj, 12 iunie 1848
grof Thoroczkai Mikl6s, în· numele comisiei de
investigare a cererii
p. în legătură cu cele spuse mai sus, famiHi1e de husari secui Galfi,
Ferenczi. Szlikios. Kis, Takxks, Veres, Hunyadi, Ineze şi Egri din J eledinţ
cer eliberarea lor de poverile militărie! şi numirea guvernatorului în
funcţia de comandant suprem al armatei [contele Thoroczkai Mikl6s informea;ză]:

Onorate

stări şi

ordine!

Familiile de husari secui Galfi, .Ferenezi, Szi.ikos, Veres, Hunyadi,
şi Egri din J eledinţ cer uşurarea poverilor militare şi transferarea
funeţiei de comandant suprem al armatei secuieşti guvernatorului. Intrucit în această problemă s-a elaborat un proiect de lege trimis spre
întărire maiestăţii sale suveranului, o J?ropunere din partea comisiei
nu mai are sens'.
Rămîn slugă umilă faţă de onoratele stări şi ordine
Cluj, 12 iunie 1848
Ineze

grof Thoroczkai Mikl6s, în numele comisiei de
investigare a cererii
16 - Documente privind revolutia de Ia 1848 în

ţările

române, voi. V

21}

q. In
ca salariul

legătură

cu cererea confesiunii reformate din Trei Scaune
fie asigurat de stat .[contele Thoroczkai Mikl6s

preoţilor să

relatează]:

Onorate

stări Şi

ordine!

Parohiile reformate din scaunul Trei Scaune cer ca sallariul personalului eclesiastic să fie achitat de stat, iar dacă acest deziderat nu
va fi îndeplinit la actuala dietă, să fie înaintat parlam,entuJu1 comun~
cornis.ia emite următoarea părere: '1ntrucît uniunea Transilvaniei cu Ungar:la a fost proclamată şi paragrafu1·3 al·Iegii ·xx a Ungariei conţine
principiul că · nevoile bisericeşti ale confesiunilor recepte vor intra in
rindul cheltuielilor publice de s,tat, ar trebui aşteptate măsurile de·· aplicare care vor intra în sarcina parlamentului comun.
Rămîn cu deosebită stimă faţă de onoratele stări şi ordine preaplecat serv
grof Thoroczkai Mikl6s, în numele comisiei de
investigare a cererii
r. În legătură cu petiţiile mai multor localităţi de a li se restitui
presupuse păşuni obşteşti răpite de nobili şi a mai multor locuitori de a mai fi repuşi în drepturile moştenite şi în casele lor, precum
şi a unor cereri referitoare la pedepsirea unui bătăuş şi la mustrarea
lui Gyarmati Slandor din plasa Huedin pentru o bănuită abatere sau
la asigurarea cu un preot a parohiei filiale romano-c.atolice din Hilib
[co.ntele Thoroezkai M1kl6s se pronunţă în felul urmator]:
nişte

. Onorate

stări şi

ordine!

Au fost ·înaintate mai multe petiţii, oe nu intră în competinţa dieţării, din partea comunelor: a) Crisba, b) Lacu, c) Mănăstireni [şi}
Mztnăşturu Românesc, d) Valcău de Jos, e) Finişel, f) Feldioara, g) Sîmboleni, h) Cătina, i) Cămătaşu, j) Petea, l) Urişeu de Sus, m) Beka de
tei

Sus ·care soli cită restituirea pămînturilor comune; de asemenea, după
cum se afirmă [din partea locuitorilor]: n) Tanasiu Mărginean din Ghirişu Român, o) Urs. T~ma din Sîmboleni, p) Vasilia Pop, Iosif Cuc, Teodor Felia, Lar Colobas şi Vasilia Luca, q) Vasilia Ceuca, Saciacui Petan, Ioan Mocan şi Ioan Chioran din Legii, r) Codrati Ceţe din Lacu,
s) Bolla Istvan din Lacu, t) Kiss J6zsef din Feldioara, u) Ioan Cîmpian
din Petea care se roagă să fie repuşi în acele case şi mo-şteniri de unde
au fost daţi afară; x) Petruţ Pemţa, care pretinde pedepsirea lui Valentin Luca pentru că 1-a bătut; y) Koml6si Sandor pentru o abater:e neconcretizată-; z. filialei romano-catolice din Hilib care cere pentru biserică un paroh separat; comisia consideră că toate aceste cereri ar trebui
respinse pentru motivul că ele sînt de oompetenţă judiciară.
Anexînd toate cele 23 de cereri, rămîn cu mare stimă faţă de onoratele stări şi ordine preasupus serv
Cluj, 12 iunie 1848
grof Thoroczkai Mikl6s, în numele cOmisiei de
investigare a cererii
tre
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Propunerile comis1e1 sub nr. 18 au fost în general acceptate de
ordine.

stări şi

că

a. Comisia de verificare a actelor deputaţilor aleşi de stări şi ordine n-'a găsit nimic de obiectat; s-a luat la cunoştinţă.
Între timp măria sa pţeşedint~l~ a ţnformat stările despre noi cereri ce le-au fost înaintate; ele se trânspun comisiei de investigare a cererilor, peritru a-şi face observaţiile cuvenite.
60

S-a emis părerea că n-ar fi cazul să se mai ţină şedinţe pînă la
sosirea în formă acceptată a legii ou privire la uniune, întrucît subjectele
dietei ar fi fost epuizate şi nu ar mai fi necesar să adopte noi propuneri
şi legi.
Propunerea a fost acceptată. Măria sa preşedintele a declarat că
apreciază ca îndreptăţită ideea stărilor şi ordinelor de a nu maj înainta
propuneri şi hotărîri. În consecinţă va convoca adunarea generallă
numai dacă maiestatea sa suveranul sau comisarul regal vor dispune
în acest sens, sau dacă va sosi legea întărită cu privire la uniune.
Timpul obişnuit al adunării fiind epuizat, aceasta s-a dizolvat.
Şedinţa a treisprezecea
[a c.cv11,t loc la] Cluj, în 20 iunie sub preşedinţia

precedentă obişnuită

6l

Se
se

citeşte

procesul verbal luat în adunarea

generală anterioară şi

acceptă.

62

Se
au sosit

informează stările şi ordinele de către mana sa preşedintele că
şase noi cereri; se decide să fie predate comisiei de investigare.

63

Se propune stărilor şi ordinelor de către deputatul comitatului
Tîrnava, contele Bethlen Farkas,, să ia măsuri pentru a se organiza magazine cu grîne, argumentînd că în situaţia actuală sînt necesare;
întrucît aoeastă problemă este de natură administrativă, se deeide ea
luarea măsurilor trebuincioase să se transfere Guberniului.

64
cunoştinţă de către măria sa preşedintele eă
intenţionează să vină în mijlocul stărilor şi ordinelor;

Se aduce la
torul

guverna-

guvernatorul şi-a făcut imediat apariţia, ocupîndu-şi locul obiş
nuit; înălţimea sa guvernatorul_dispune citirea mai întîi a dispoziţii.ei
nr. 367 prez. din 9 iunie cu privire la întărirea legii privind alegerea
pe bază de reprezentanţă populară a deputaţilor la groximul parlament
al .ţării comune şi a legii însăşi, apoi deelaraţiei guvernului ungar către
stări şi ordine prilejuită de uniunea Transilvaniei cu Ungaria;
stările şi ordinele acceptă ea lege proiectul retrimis, Îintărit şi
saneţionat, după ce a fost comparat cu originalul cu care este identicdin toate punctele de vedere.
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S-a propus ca procesele verbale, a:le dietei de faţă, precurn şi cartea cu actele ei să fie tipărită de către' Guberniu.
Prin urmare cu tipărirea acestora este însărcinat Guberniul.
După aceasta guvernatorul a părăsit Şedinţa.

66
Se citeşte scrisoarea către primul ministru Batthyany Lajos de pe
pagina: 51 a: procesului verbal al adunării generale;.
fiind acceptatăi s::-a trimis. prin poştă; în formă obişnttitâ (vezi
Cartea cu actele dietei, sub nr. 43).
Timpul fiind' consumat; şedinţa s-a dizolvat
Şedinţa

{ţinută

la] Cluj, în 6 iuli:e sub

a patrusprezecea

preşedinţia; pPecedentă obişnuită

67
Se

citeşte

procesul verbal al

adunării

precedente

şi

se

acceptă.

68
Se rapottează
stărilor şi ordinelor de către mana sa preŞedintele,
despre sosirea a trei documente; se·.decide să fie transferate comisiei
pentru referate.

69
Se

semnalează

de

către

înălţimea.

sa

preşedintele

intenţia

guvernato-

nilui de a veni în mijlocul stărilor·· şi ordinelor; ilustritatea sa guver-

natorul .a sosit de altfel imediat şi a dat dispoziţii să fie citit rescriptuJ
nr. 3233 din 22 iunie în legătură cu aprobarea celor două articole de
lege despre desfiinţarea rdbotelor, a dijmelor şi dărilor Î·tl. bani, precum
şi despre transformarea în datorii de stat a sumelor necesare despă
gubirii moşierilor; s-au şi citit de îndată cele două artticole de lege
(vezi Ca-rtea cu actele ·dietei~ sub nr. 44, iar legile sub nr. 23).
Stările şi ordinele le..:.au acceptat chiar în forma în care au rfost
re trimise; totodată au hotărît să se înainteze un exemplar maiestăţii
sale pe calea obişnuită pentru a fi sancţionate; [alt] exe1nplar prin
poştă alteţei sale palatinul şi guvernului [Ungari~i]; s-a decis de asemenea ca maiestatea sa să fie rugată umil să binevoiască a retrimite
legea sancţionată pentru a fi comuriîoată Parlamentului comun al Ungariei, deoarece acesta şi-a început lucrările şi' s-ar putea să şi le încheie înainte ca legea sancţionată să ajungă a se înapoia; alteţei sale
palatinului 1;>i gt1vemului [Ungariei]' li se va aduce la cunoştfnţă că
legea an1intită a fost trimisă m.aiestăţii sale pentru sancţionare; guvernul va fi rugat să facă demersurile necesare în· vederea· sancţionării
ei; în adresa lor către guvern, stările şi ordinele· vor arăta că rhaiestatea sa a fosf rugată prin adresă să trimită articolele de lege sancţionate Parlam€'ntului comun al Ungariei, deoarece Dieta Transilvaniei·
s_:_ar putea s·ă fie dejR închisă înainte de sosirea lor aici
În sfîrşit, alteţa sa palatinul va fi rugat printr-o adresă separată
~- să rezolve închiderea acestei diete, deoarece Parlamentul comun al
Ungariei şi-a început deja lucrările, iar la el ar trebui să participe şi
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deputaţii care acum sînt încă prezenţi mc1. După aprobarea realizării
uniunii statale de către maiestatea sa nu vor mai exista dou<:t parla-

mente separate.
Cu formularea obişnuită a articolelor de lege şi a adreselor care
le însoţesc a fost însărcinat protonotarul; după care adunarea a luat
stirşit.

a ,avut. loc la Cluj

în

Şedinţa a cincisprezecea
8 iul.ze sub preşedinţia precede.ntă obişnnitj

70
Se

dă

citire procesului verbal luat

la adunarea.

precedentă şi

se

aprobă;

71
Se anunţă de către mana sa preşedintele intenţia guvernatorului
de a veni în mijlocul stărilor şi ordinelor; el a sosit de altfel imediat
::şi a dat dispoziţii să se citească articolele enunţate la paragraful 69~
apoi şi-a expus punctul de vedere referitor la planul. legilor, şi al ce- .
rerilor [ce se vor înainta] în forma lor pbişnuită.
Fiind acceptate, s-a hotărît ca scrisorile către alteţ.a sa palatinul
:şi către guvernul [Ungariei] să se trimită prin· poştă, iar cele adresate
.suveranului prin comisarul regal; căruia i-au şi fost- înmînate· printr-un
·cornitet [alcătuit din]:
Macskasi Pal sen[.ior] şi Bethlen, <G\ibo~R, et:>ntel. dragăiori p't"i:mci-pali;
Szalanczi J6zsef şi Rettegi Mihaly, dregători regali;
Nagy Elek şi Benedek Istvan, deputaţi comitatenşi;
Gyarfas · Karoly deputat al sea:uneHn"' secuieşti·
Weis Janos şi Schwartz K\aroly, deputaţi ai scaunelor săseşti;
Demeter J 6zsef şi Constantin Pappfalvi, deputaţi ai locurilor taxalistc
(vezi Cartea cu actele dietei, sub nr. 23, 24, 46, 43, şi 49).

72
După

plecarea guvernatorului, măria· sa preşedintele a dispus să
aprecierea comisiei de investigare:
a. În legătură cu deelaraţia antiunionistă a scaunului Nocrich;
,tgroful Thorotzkai 1\1ikl6s spune următoarele]:
se

citească

Onorate stări şi ordine!
Comunitatea scaunului· Nocrieh, în
111errwriu1 anexat anunţă
:reche1narea deputaţilor săi din cauză că au sprijinit uniunea; totodată
anuntă onorate le ordine că scaunul nu doreste uniunea Transilvaniei
cu U~1garia şi se dezice de toate consecinţele· ce decurg din atitudinea
deputaţilor care au acţionat contra indicaţiilor primite; întrucît prin
înalta sancţionare a suveranului uniunea este un fapt împlinit, conl:isia propune punerea ad actum a acestei cleclaraţii 23 • Rămîn faţă de
onoratele stări şi ordine cu deosebită stlmă serv supus
Cluj, 8 iulie· 1848'
conte Thoroczkai Mikl6s, în nun1ele
oomisiei de investigare a cererilor
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şi

b. În legătură cu cererea de cetăţenie a lui Schirding Ferdtnand
Dorschner Fereno {groful Thoroczkai Mikl6s declară]:
Onorate

stări şi

ordine!

Locotenentul Sehjrding Ferdinand şi locotenent-colonelul Dorschner Ferenc care au primit cetăţenia la dieţa precedentă, în· legătură cu
depunerea jură.mîntului obişnuit formulează rugămintea de a li se perrnite să-1 rostească în f!Ua Gub~rniului, întrucît din cauza funcţiunilor
lor militare şi vremurilor atît de agitate riu se pot prezenta înaintea
dietei pentru a-1 depune; comisia de investigare a cererii este de pă
rere că, pe baza motivelor arătate, cererea s-ar putea aproba. Ră1nîn
faţă de onoratele stări şi ordine cu d2osebită stimă slugă, umilă
Cluj, 8 iulie 1848
Thoroczkai JYfikl6s, · conte
în numele cmnisiei de i~ vestigare a cererilor
cu interpelarea preoţilor Michaez Schuller din SiGeorg Fronius din Nadeş în problema dijn1ei preoţeşti [gro-ful .Thoroczkai Mikl6s perorează]:
Onorate stări şi ordine!
Preoţii Michael Schuller din Sighişoara şi Georg Fronius în calitatea lor de împuternici~i ai comunttăţii pastorilor lu:terani saşi şi a
cîtorva parohi re:formaţi din ~ransilvania în interpelarea lor alăt;__~::ata
pun sub semnul întrebc.~rii hotărirea dietei referitoare la dijma preo..:..
ţească şi se opun proiectului de lege în cauză; interpelarea ar trebui
restituită oo menţiunea de a aştepta milostivul rescript regal, deoarece
proiectul de lege a fost· trimis .deja spre· sancţionare supremă.
Rămîn faţă de onoratele stări şi ordine cu deosebită stimă preaple-cat rob
CluJ, 8 iulie 1848
Thoroczkai Mikl6s, conte,.
în numele comisiei de investigare a cererilor
Întrucît proiectul de lege este trimis pentru sancţionare supremă.
se decide ca cei care au depus cereri să aştepte milostivul răspuns.
După ce măria sa preşedintele a declarat că în caz de nevo~e se
vor ţine şi alte şedinţe, adunarea a luat sfîrşit.
c. În

legătură

ghişoara şi

Şedinţa

[s-a

ţinut

la] Cluj în 18 iulie sub

a şasesprezecea
preşedinţia prec,edentă obişnuită
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Se prezintă procesul verbal ·al şedinţei precedente şi se aprobă.
74

Se citeşte petiţia comunităţii de hus.ari din Dumbrava, scaunul
Arieş, şi se decide includerea ei în procesul verbal.
1
Conţinutul petiţiei înaintată în mod solemn stărilor şi ordinelor
sub nr. 1 777/1848
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[şi înregistrată]

praes. în 8/6 1848 este

următorul:

A· trecut aproape un secol de cînd noi şi strămoşii noştri am servit
servim şi în prezent în calitate de grăniceri ai regimentului de husari
secuiesc pe maiestatea sa suveranul şi Casa austdaeă, precun1 şi· nobila
noastră patrie.
·
Cu ocazia înfiinţării regimentelor de graniţă, localitatea noastră.
abia avea 20 de familii ·de rniljtari. Atunci, pentru- a acoperi cheltuielile
de ~echipament şi de întreţinere a cailor, am fost nevoiţi să arendăm
cîteva parcele nelocuite de teren obştesc praedial, din fondul hotarului
nostru seculesc, prim~t din partea regelui Laszl6 în 1289, odată cu privil~giul acordat· scaunului Arieş. T~renurile în cauză · au fost următoa
rele:
a. partea de hotar aşa-numită Zsigmond, dată în zălog grofului
de atunci Thoroczkai J 6zsef, care se află acum în m'îna m·ăriei sale
contelui Zeyk J6zsef, şi a soţiei acestuia Thoroczkg,i. Iuriana;
b. oea mai mare parte a fînaţelor şi arăturilor din praediul Kortvelyes date în zălog soţiei . grafului N emes Samuel, născută .l\t1acskasi
Kata; aceste pămînturi se află acum în posesia lui Toldi Lajos;
c. fînaţele din partea de hotar numită La Frunţi dată so;ţiei lui
·Miske Imre, născută Tordai Krisztina, cele mai multe se aflii acum
în posesia urmaşilor lV!:iske, precum şi a proprietăresei poştei din Vinţul
de Sus, Pa pai R6zaLia, soţia, lui Kovâcs Janos.
Din aceste terenuri înstrăinate, praediul K!ortvelyes a fost recuperat de comună la 5 noiembrie 1760, cînd a restituit suma de zălog;
dar, după 7 ani de posesiune neîntreruptă, ne-a fost din nou răpit prin
şi

violenţă.

Extravilanele amintite mărite prin răpiri şi adăugiri efectuate din
timp în timp, astfel că astăzi echivalează cu o treime din hotarul nostru,
nu sînt în posesia respectivilor domni prin moştenire, ci în parte prin
înzălogiri, în parte prin răpiri violente; reiese deci că domnii nu deţin
în interiorul satu'lui nici o palm.ă de moştenire; numărul :familiilor care
suportă povara -milităriei fiind mare se impune în mod necesar grijă
deosebită pentru hrana lor; de aceea comunitatea noastră a hotărît să
reintre în s1tăpînirea aoestor părţi înstrăinate din hotar, răpite în parte
prin violenţă.
~
·
Unele paroele de pămînt din fondul de hotar care se află in prezent în mîini străine au fost date urbarialiştilor de către domnii sus~
numiţi şi strămoşii lor au tolerat trecer~ea acestora în mîinile iobagilor,
însă fără ştirea şi consimţămîntul nostru; pentru ca moştenirile noastre
cu adevărat secuieşti să nu ajungă cumva în proprietatea urbarialiştilor
-cu ocazia eventualei sistări a robot~elor, pînă cînd le vom putea re-·,
dobîndi pe căi legale, dorim să· obţinem ocrotirea ţării pentru slujba
noastră credincioasă; în acest sens înaintăm onoratelor stări şi ordine
protestul nostru faţă de orice acţiune care. ar duce la pierderea pămîn
turb.or din respectivele părţi de hotar ereditare secuieşti. Declarăm,
totodată, că vom socoti orice pas în acest sens nelegal şi inacceptabil
pentru noi şi urmaşii noştri. De aceea cerem cu respect ca această pe-tiţie să fie înregistrată integral în procesul verbal al dietei.
Gavrilă
lor şi

Ştefan Petritean, jude militar şi
Turcu, notarul satului, în numele
al comunităţii grănicereşti
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· l\1ăria sa preşedintele informează stările şi ordinele despre intenţia
guvernatorului de a veni în mijlocul lor; el s-a prezentat, de altfel,.·
imediat şi a dispus să se citească:
a. mai întîi milostivul rescript al maiestăţii sale regale, despre
sancţionarea uniunii Transilvaniei cu Ungaria dat la Innsbruck în 11
iunie şi apoi legea sancţionată;
stările şi ordinele au primit cu umilă recunoştinţă bunăvoinţa
maiestăţii sale 24 ; totodat;l au hotărît inoluderea legii sancţionate în ca~
drul legislaţiei noastre, tipărirea şi publicarea ei de către guvernul
ungar la intervenţia .Gubemiului ![Transilvaniei] (vezi rescriptul şi legea
în Cartea Cît actele dietei, sub nr. 50 şi 51).
b. se citeşte rescriptul regal al maiestăţii sale dat la Innsbruck în
11 iunie în .legătură cu închiderea dietei.
În vederea închiderii dietei s-a hotărît să se invite comisarul
crăiese de către o comisie cu unnătoarea compoziţie:
Cserei Farkas şi Leszai Lajos;
Macskasi Pal şi groful Thoroczkai Mikl6s, dregători principali
B(aron) Inczedi Zsigmond şi Horvath .Mihaly. regalişti;
B(aron) Kemeny Gyorgy, Nagy Elek, Ludwig Brennerberg, Johann
Hofgrăf şi Grois Gustav, deputaţi (vezi Cartea cu actele dietei sub nr:
52).

76

Comisia raportează eă mana sa oomisarul cra~esc s-a deelarat gata.
sa comisarul
mijlocul stă

să-·şi facă apariţia în mijlocul ordinelor şi stărilor. Măria
crăiese, însoţit de anturajul obişnuit, a venit de altfel în
rilor şi ordinelor, după care a rostit următoarea cuvîntar1e:

a. Onorate stări si ordine!
Membrii prezenţi ai corpului legislativ sînt martorii unui eveni-'
ment istoric: închiderea ultimei diete! Cu aceasta iau sfîrşit evenimente
seculare şi de ea sînt legate speranţele viitorului.
Aceste speranţe se bazează pe strădaniile comune legate de uniu.:..
nea cu tara soră, ceea ce are ca ţel binele tuturor acestor ţări şi naţiuni25. Uniunea poate să capete, finalitate prin fidelitatea noastră faţă
de suveran, părintele şi domnul nostru. Speranţele se vor realiza fără
îndoială, dacă toate ţările noastre vor fi legate prin iubire faţă de domnitorul care doreşte nurnai binele supuşilor; de asemenea dacă toate naţiunile îşi vor strînge rîndurile cu fidelitate neclintită în jurul înaltului
tron. Numai un astfel de legămînt de nedesfăcut este în stare să ducă
la bun sfîrşit noile schimbări. Fără un atare punct de sprijin ce merită
stimă, unitatea ar da loc unei scindări rapide în grupuri părtinitoare~
liniştea ar fi înlocuită de agitaţie, iar cugetul calm ar ceda locul pornirii duşmănoase.
Să ne folosim de acest fenomen
sigur şi plăcut şi, în înţelesul
rescriptelor primite eu ocazia dezbaterilor de acum, să trasăm drumul
urmaşilor noştri spre bunăstare. În acest mon1ent de despărţire primiţi
exprin1area respectuoaselor mele sentimente.
·
b). La aceasta contele Mik6 Imre, tezaurarul, a răspuns urmă-
toarele:
înălţimea voastră d01nnule comisar regal plenipotenţiar!
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.Ascultînd vo>JY;a unanim<I a ţurii, maiestatea sa, dmnnul nostru,
legislatorii Transilvaniei, făcînd astfel posibilă uniunea
.celor. do'uă ţări surori. Prin aceasta a insuflat recunoştinţă eternă în
întregul popor26.
Ambele ţări au dorit de mult această clipă scumpă; Dumnezeu
a făcut ca ziua glorioasă a uniunii maghiare să se realizeze, cînd norii
;grei au apărut asupra continentului.
·
Prin aceasta au fost şterse · lacrimile a trei veacuri de pe faţa
naţiunii noastre şi s--au răspl.:1tit suferinţele sfinte de trei seco,le ale
a. /convocat

.strămoşilor noştri.

Numele nostru acum a devenit cu adevărat national este scris din
no(.: în oartea celor vii, iar pe zidul forţei şi fidelităţii noastre strălu
ceşte glorios coroana Casei de Hab:sburg.
Astfel de gînduri nutresc în clipa de faţă toţi fiii ţării care vă în,c6njoară în această sală.
Regret că măria voastră nu aţi avut posibilitatea de a participa
'înir-o măsură mai mare la ultima Diertă a Transilvaniei; vi s-ar tfi
<Oferit prilejul de a vedea f;eţele mi:hlor de oameni bucurîndu-se, pe
·care aţi fi putut citi ceea ce am încondeiat doar în palide . . culori.
Măria voastră transmiteţi-i maiestăţii sale, domnul nostru, exprimarea fidelităţii şi a recunoştinţei pe care i-o. purtăm; spuneţi-i măria
voastră că supuşii Transilvaniei în afara marelui gînd de a îndepărta
·norii îngrăm.ădiţi deasupra tronului au un singur cuget, de !fidelitate
~i recunoştinţă faţă de maiestate-a sa şi o singură dorinţă: ca scaunul
-doron~sc, domnia sa, să fie în veci plină de glorie! ·
Inălţimea voastră pentru conducere înţeleaptă·· a dezbaterilor noastre binecuvîntate de succes, primiţi sincera mulţumire a dietei şi a
~~ării; totodată v.ă rugăm să vă păstraţi bunăvoinţa faţă de noi.
După aceasta, măria sa comisarul regal a părăsit sala împreuna
.,cu .cei care 1-au însoţit. Apoi s-a declarat închisă adunarea, dar s-a
-Uat mai întîi citire procesului verbal al acestei şedinţe.
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Jn continuare măriile lor contele Mik6 · Imre, tezaurarul, şi baro~'lului Kemeny Ferenc, preşedintele dietei, s-au adresat cu următoarele
cuvîntări către stări şi ordine:
a. Cuvîntarea contelui Mik6 Imre:
Onorate

stări şi

ordine!

La hotarul unui trecut de trei secole Şl 1n faţa unui viitor
o vrea Dumnezeu! - nesfîrşit, salut onorate le stări şi ordine cu
intreaga bucurie a sufletului meu.
. Cu această zi ia sfîrşit istoricul dietelor din Transilvania. Existenţa şi istorţa noastră se vor vărsa, \ca un pîrîiaş într-un ocean, în
viaţa publică, în parlamentul marii patrii maghiare.
·
N-am cunoscut o clipă mai solemnă a istoriei noa·stre ca cea pentru
care ne-am adunat azi, deşi în număr mic.
Mă. gîndese la secolele trecute, la anul 1540, cînd de fapt s-a
scindat în două Ungaria pînă atunci unită. Mă gîndesc la ziua cînd
s-au adunat două diete: una la Alba Iulia, iar alta ·Ia Sz!ek!esfehe,rvâr.
·Cred că de atunci maghiarii au traversat mai multe zile întunecate
decît. acelea . în care am putea citi bucurie.
d?că

2Hl

Dar nici nu se putea altfel! O naţiune in mijlocul căreia s-a
ivit discordia, in care iubirea de patrie era sugrumată de un ·ad'i!lJC
egoism, ce făcea să se pună interesele [personale] deasupra celor a.:l.e
ţării, nu se putea să fie ajutată de Dumnezeu. Ea trebuia să dispară"
ca o familie a cărei membri s . . au degradat.
Oare nu a împărtăşit această soartă naţiunea noastră? ,Oare nu
.se adevereşte cu tărie cest lucru din fiecare filă a istoriei noastre?
Oare era posibil ca o naţiune care şi-a uitat de sine însăşi, să aibă altâ
soartă

decit pieirea?

slavă Domnului. acele timpuri au trecut în această patrie;
dăm uitării trecutul amar. Greşelile strămoşilor egoişti au fos: 1:'''dreptate ele către urmaşii mărinimoşi: păcatele lui Zapolya şi aJe
adversarului lui au fost anihilate de iubirea de patrie a urmaşilor. Şi
cît de mare este rolul ironiei în naşterea evenimentelor, învăţînd diferit
naţiunile, făcînd ca unele să aibă fericire, altele necazud în contextul
evenimentelor mondiale. Putem evoca naţiunea noastră , scumpă: cu

Dar,

să

seeole ÎI) urmă norii pericUloŞi adunaţi pe carul său au dus la decă
dera, la scinderea ei; acum, la fel, norii ce apasă orizontul fac să se,
înfrăţească, să s·e unească fiii ei!
Da!. Această zi uneşte, în definitiv, doi fraţi care au pribegit despărţiţL Cărările lor îi duc în viitor unul lîngă altul, pe cînd pînă
acum doar s-au întretăiat redproc. Ţinta finală spre care ne înd~p
'tăm cu puteri unite este una:· fericirea naţională. Ideea care ne va
duce mereu spre înainte va fi aceea a onoarei şi gloriei naţionale. Vom
fi cu toţii cetăţeni egali în drepturi şi îndatoriri ai aceleaşi patrii unice~
Vom avea un singur interes, o singură dorinţă şi ţintă: păstrarea· tronului regesc şi a patriei, cauza naţiunii şi gloria ei.·
De azi înainte maghiarii n-au două patrii: să fie de trei ori săavit
pentru aceasta numele regelui!
·
Onoratele stări şi ordine 1[împreună cu] Guberniul, în depline~ înţelegere, prin abandonarea intereselor proprii, au înfăptuit marea operă
a salvării patriei. Membrii forului legislativ care în curînd va înceta
de a mai exista, pot fi mîndri de importanta lor realizare. Despre forul legis,lativ din 1848 se va putea spune că şi-a îndeplinit într-adevăr
misiunea, că a ~ost la înălţimea timpului.
Neuitînd nici o clipă declaraţia entuziastă a marii Ungarii despre
sentimentele ei de rudenie, eu cred că ea nu va regreta niciodată şi
nici o clipă acceptarea mîinii noastre frăţeşti pe care i-am întins-o
pentru a ne primi cu căldură.
Aduceţi, vă rog, onorate stări şi ordine, sineerele d-voastre îndemnuri spre uniune în locurile în care vă desfăşuraţi activitatea şi
în fan1ilie, făcînd astfel să se realizeze în viaţă ceea ce s-a înfăptuit
prin lege.
Să se potenţeze convinger-ea că dacă. va exista pentru noi mîn-

tuiTe,

' 1 dacă

ne vom păstra independenţa naţională, dacă vom Teuşi să.
luptei pe viaţă şi pe moarte a popoarelor Europei care se·
în curînd, aceasta o vom mulţu1ni numai uniunii.

supravieţuim

va

declanşa

spus

Despre alte ·aspecte ale
totul.

Cu
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legislaţiei

nu mai vorbesc; cea ce am

conţine

această

zi istoria

legislaţiei

din Transilvania ia

sfîrşit

deci.

La capătul unui trecut de trei secole, în faţa unui viitor mai fesalut încă o dată onoratele stări şi ordi'n,e, în calitatea lor de ultime
Jegislatoare ale Transilvaniei2 7 •
Să mă iertaţi oă trebuie să îndeplinesc această obligaţie importantă: duceţi şi păstraţi cu credinţă amintirea scumpă a acestui mare
bărbat, cu caraeter statornic şi suflet nobil, pe care naţiunea îl vede
"cu_ atîta bucurie în funcţia de guvernator!
Dzeu cu voi! Dzeu cu noi! 2 '3
Ticit~

Concept şi original. Arh. St. Budapesta. Fond. Gubernium Transylvanicum Leveltara. Lista Diplomatica.
Dietalia. Voi. 76-77. Foto:
30 931---:-31 041,
31 286--:-31467.
Imprimat.
Erdely~Nagyfejedelemseg
1848 ik evi majus 30 ara Kolozsw'tr szabad kir. varosaba hirdetett s
junius 18 an. bezârt Orszaggyi.ilesenek Jegyzo es Iromânykonyve. Kir.
fcHrormânyszek engedelyezett hitele.s kiadâs. Kolozsvârtt, 1861.
l Autorul se referă la evenimentele· ce au 1avut loc în Ungaria după bă
de la Mohaci din 1,526. Pe linia refacerii_ Ungariei în granitele ei medievale
-121 se străduieşte să faciliteze uniunea prin sprijinirea reformelor· cu caracter bur-'
ghez. , Totodată aduce un adevărat elogiu· la adresa Imperiului habsburgic.
:z Referirea oratorului la strînsa alianţă a ţărilor unite prin "Pragmatica
sancţiune" a fost .mereu invocată de reprerentap.ţii- nobilimii maghiare atîot inainte
· de--1648, ·cît şizdupă . ~eyolttţiet-~:penttu,<a i~..Wii~tca revendicarea refacerii Ungariei
Jn graniţele ei de dinainte_,"de 1526. Invocînq, ;~Pragmatica sancţiune", el exprima
speranţa _că:, mona:r;hul va aproba uniunea Transilvaniei cu ,ungaria', mai' a-les
,că în sprijinul ei mai aqţiona şi, guvernul provizoriu de la Pesta.
3 Unităţile administrativ-teritGriale transilvănene Alba de Jos, Alba de
Sus, Cluj, Dăbîca, Hunedoara, Solnocul Interior, Tîrnava şi Turda, împreună cu
districtul Făgăraş, au fost locuite nu numai înainte de -1848, ci şl ulterior de
.o populaţie majoritară românească. Cu toate acestea în actele oficiale erau denumite "comitate" şi respectiv "ţinuturi ungureşti", deoarece la cîrma lor s-au
:găsit exponenţi ai intereselor nobilimii maghiare.
4 Dieta Transilvaniei care şi-a început lucrările la Cluj, în 29 mai, deşi
-:s-a întrunit în plină revoluţie burgheză, a fost formată în marea ei majorita~
din reprezentanţi ai stărilor privilegiate, la fel ca în evul mediu. Aceştia copleşeau prin numărul lor atît îri rîndurile deputaţilor aleşi, cît şi in c'e-le aile
regaliştilor. Deputaţii aleşi în număr de 82, au fost desemnaţi: 18 de comitate
ţ;i de districtul Făgăraş; 10 de scaunele secuieşti; 2 de clerul înalt; 30 de. localităţile urbane din comitate, districtul Făgăraş şi scaunele secuieşti; 22 de scaunele
şi oraşele săseşti. Din totalul celor aleşi 12 erau baroni şi conţi sau grofi, 28
nobili de rînd, iar ceilalţi reprezentanti ai oraşelor care făceau şi ei parte din
:stările privilegiate. Sub aspect etnic 22 erau saşi, 4 mici nobili români, iar 56
maghiari şi secui. Cei patru deputaţi români se numeau: Ludovic Gola, GLigor
Manoc, Constantin Papfalvi şi Alexandru Bohătel. Ei au fost aleşi însă nu în
-calitatea lor de români. ci ca reprezentanţi ai stării privilegiate a taxaliştilor din
>Oraşele Haţeg şi Hunedoara.
O compoziţie socială şi etnică asemănă-toare domnea şi în rîndurile celor
204 regalişti. ::::>intre aceştia 58 erau grofi sau conţi, 34 ba.roni şi peste 100 nobili
<le rînd. Aproape 200 din ei aparţineau maghiarilor şi secuilor şi numai 5-6 saşilor. Român se considera doar episcopul greco-catolic Ioan Lemeni. Dar asemenea celorlalţi regalişti, şi el fusese numit de monarh, datorită demnităţii ecleziastice pe care o d~ţinea.
5. Hotărirea deputaţilor aleşi şi regalişti de a nu respecta recomandarea monarhului de a lua mai intii în discuţie alegerea cancelarului aulic şi a şefului
Tablei Crăiesti, ci de a trece direct la dezbaterea punctului trei referitor la uniune, reflectă 'graba majorităţii maghiare şi secuieşti din dietă de a rezolva încă
din prima zi această problemă. Nu s-a ţinut astfel seama nici de hotărîrea Adunării naţionale de la Blaj pe care Lemeni n-a respectat-o, nici de atitudinea antiunionistă a celor mai multe din s:::aunele săseşti.
6. Deputatul districtului Braşov, Elias Roth, a demonstrat, prin intervenţia
-:sa prounionistă, că era dominat de concepţia medievală, conform căreia noţiunea
<le naţiune se confunda cu aceea de stare,privilegiată.
7. Aliniatul dovedeşte că reprezentanţii stărilor privilegiate din dietă considerau uniunea votată de ei "legală".

tălia
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8. Din cei 28 de membri ai Comisiei regnicolare care-şi va desfăşura iu:
în vara anului 1848 cu misiunea .de a definitiva amănuntele uniUnii si de
a le înainta noului parlament al Ungariei sub forma unui proiect de lege, .2i vor
fj maghiari şi secui, 4 saşi şi 3 români. Dintre români, episcopul greco-catolic
Ioan Lemeni a făcut parte din Dieta de la Cluj ca regalist, iar Alexandru Bohăţel
ca deputat ales al stării privilegiate a taxa:liştilor din orăşelul Haţeg. Cel de al
treilea, episcopul ortodox Andrei Şaguna,. va fi desemnat de dietă. Deci nici unul
nu a fost ales de poporul român pentru a putea fi considerat exponent al intereselor nationale ale acestuia.
~
9.
luna mai, împuterniciţi ai guvernului provizoriu de la Pesta au iniţiat întruniri ale stărilor privilegiate din comitatele Solnocul de Mijloc, Crasna
~i Zarand, precum şi din districtul Chioar, care formau împreună Partiumul. La
aceste întruniri s-a hotărît desprinderea lor de Principatul Transilvaniei şi anexarea la Ungaria,·· fără a se ţine seama că şi populaţia lor era majoritar române::lscă_
10. Pe baza acestei propuneri" Dieta de la Cluj va adopta o lege prin care
regimente_le de grăniceri secui vor fi proclamate gărzi ·naţiona1e maghiare. Legea
nu va face nici o referire la cele două regimente de grăniceri români cu sediile
la Năsăud şi Orlat. De aceea va interveni deputatul Alexandru Bohăţel în favoarea lor.
11. Contestaţia reprezentantului· districtului şi oraşului Bistriţa poate fi considerată o dovadă a faptului că nu toţi deputaţii saşi din dietă erau prounionţşti.
·. 12. Declaraţia guvernatorului Teleki J6zsef se referea la Comitetul naţional
român ales de Adtm.area de la Blaj în 17 mai care şi-a stabilit sediul la Sibiu.
13 Şi aceste aliniate dovedesc colaborarea dintre liderii nobilimii maghia;re
din Transilvania şi guvernul provizoriu de la Pesta în problema uniunii.
14 Reluarea discuţiilor asupra uniunii în şedinţe la rînd relevă că ea coJlstituia chestiunea cea mai arzătoare pentru majoritatea maghiară din dietă.
15 Reprezentanţii majorităţii nobilimii maghiare din diefă au condiţionat
"de buna administrare a ţării" proiectul de lege privind garantarea . dlrepturilor saşilor care urma să fie trimis spre a fi discutat Parlamentului Ungariei;
totuşi, deputatul Sibiului, Konrad Schmidt, a profitat de împrejurare pentru. a
exprima speranţa că prin·. legea ce se va adopta se vor menţine intacte "naţiOnalitatea şi existenţa constituţională" a saşilor.
·•· ·
16 Afirmaţia că prin desfiintarea obligaţiilor feudale care îi transformati:
p2 iobagi în oameni liberi cu drepturi cetăţeneşti s-ar fi satisfăcut toate· dez.ideratele românilor era anulată de dietă prin hotărîrea uniunii.
.
17 Această declaraţie prounionistă provine din secuime. Nu toţi secuii e:rau
crările

În

însă unlonişti.

18 Pre,,edintele comisiei de investigare a cererilor înaintate dietei, contele
Thoroczkai Mikl6s s-a pronunţat pentru. punerea la dosar a petiţiei oraşului T1.Jrda
care condiţiona uniunea de acceptarea şi sancţionarea ei de către monarh. ·
19 Şi .această declaraţie prounionistă provenea din secuime. .
20 Idem.
21 Memoriul prin care se reformula cererea referitoare la uniunea .necon"'ditionată fusese redactat exclusiv în numele familiilor nemeşeşti de grănicerj români din comitatul Hunedoara.
22 Şi în acest caz solicitarea prounionistă provenea din ~ecuime.
·
23 Acelaşi preşedinte al comisiei de investigare . a cerer1lor! gr?ful Ţh~ro~z
kai Mikl6s, s-a pronunţat pentru punerea la dosar ŞI a memor1UlU1 ~ antmmorust
al s~aunului săsesc Nocrich, motivînd că prin acceptarea ei de catre monarh
uniunea a devenit "un fapt împlinit".
24 Exprimarea de către majoritatea maghiară a dietei a recunoştinţei. faţă.
de monarh, fiindcă a acceptat legea uniunii, poate fi considerată firească.
25 Oratorul expune opinia lui şi a majorităţii maghiare din dietă.
26 Calificarea Ungariei şi a Transilvaniei ca "două ţări surori" se explică
prin aflarea la cîrma lor, atît înainte de 1848, cît şi după declanşarea revoluţiei"
a unor conducători politici maghiari.
27 Discursul contelui Mik6 Imre reflectă satisfactia majorităţii maghiare
a dietei faţă de adoptarea şi aprobarea legii uniunii.
·
28 Procesul verbal se termină cu discursurile rostite de baronul Kemeny
Ferenc şi de Galfalvi Imre, cel dintîi în calitatea lui de preşedinte al dietei, iar
al doilea ca protonotar sau prim secretar al acesteia. în ambele alocuţiuni se
repetă, în mare, id,eile dezvoltate de Mik6 Imre. De aceea nu le mai redăm. Ele
pot fi consultate în Cartea cu actele dietei, unde se păstrează în forma lor originală.
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69
Cluj, 29 mai -

18 iulie 1848.

Az 1848-ik evi piink6sdh6 29-en kezdodoleg, ugyanazon ev julillS
18kaig bezar6lag, Kolozsvart,. aUamtanacsos es orszâggyu.lesi .elnăk rnagyargyer.Q,..monostoti L. bâr-6 Kemeny Ferenc d nagymelt6saga eloliilese
şlatt tartott erdelyi orszaggyules.

JROMA.NYKONYVE1.
Cartea cu actele Dietei transilvănene 1 care şi-a început lucrările
la Cluj în 29 mai 1848 şi le-a incheiat în 18 iulie ac.elaşi an sub conducerea preamăritului baron Kem,eny Ferenc de Mă:năstireni, consilier de
stat şi ,preşedinte al acestui corp legislativ.
2 519/1848
6 174/1848

3ik szam

~acratissimae Caesaro-Regi~e et Apostolicae .Majestatis Domini N ostri Clerpehtissimi Nomine, Regio Magni Principatus Transsilv.[:miae Gu~
bernio intimahdum.
··
In nexu benigni Rescripti Regii drca convocanda in Magno eodem·
Prin:dpalu generalia in diem 29. cur. :rtiensis civitaţemque Claudiopoli
Cm11itia sub' praesenti dato et nro exhrati, advolutam consignationem
Rega:1istarum2 altissim.e deno:minatorum ,Gubernio Regio, pro edendis
congruis or:dinibus hisce transmitti. Cui in r'eliquo altefata Sua Majestas Gratia Caesareo Regia et principali benigne propensa manet. Datuni
Vienriae, Austriae die 5-a Maji 1848.

'B. Lazams Apor mp.

Emericus Szent-Gyorgyi mp.
Numărul

3

2 519/1848
6}74/}ş4~

în numele celei mai sacre maiestăţi cez!:lro-regeşti şi apostolice
domnitorul nostru deosebit de milostiv să se comunice Guberniului cră
iese din Marele Principat al Transilvaniei că:
în legătură cu binevoitorul reseript, scris sub data şi numărul prezle·n)t, care se referă la convocarea în oraşul Cluj a Dietei generaJe, a
acestui Mare Principiat pe ziua de 29 mai, să-i fie trimis prin cele de faţi'1
Guberniului erăiesc lista anexată a regaliştilor:l numiţi din locul cel mai
înalt spre a formula dispoziţii adecvate.
Altmint~ri rămînem ai fonoratului GuberniuJ căruia îi acordăm
bunăvoinţa noastră eezaro-crăiască şi de principe
Baron Apor Lazar m.p.
Szentgyorgy Imre m.p.
.4ik szam

2 519/1848
6 173/1848.

Sacratissimae Caesareo-Regiae et Aposto1icae Majestatis Domini
Domini Nostri Clementissimi Nomine, Regio Magni Principatus Transsilvaniae ·Gubernio intimandum.
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Quum altefata Sua ~Aajestas virtute benignae Resolutionis Regiae,
sub hodierno elargitae ex innata sibi clementia Regia benigne indulgere
dignata sit, ut B. Josephus Apor, B. ~Nioolaus J6sika, C. Gregorius. Kun
et CL Josephus. Lazar et Stephanus Ugron,. qui ad ComHia a. 183 4/5
celebrata regalibus conv0cati, · ast e subsequis Comitiis exmissi tfuerant,
ad imminentia in M. ejate Principatu Comitia Regalibus Litteris· convocen:tur, Gubernie Regio committi: ut dicta individus expediendis. ad
eadem. solitis Litteris Regalibus ad imminentia Comitia. convocet. Cui
Altefa.ta Sua Majestas Gratia. Ca.esareo-Regia ac Principali benigne propen~ manet.
Datum Viennae, Austriae, die 5-a Maji 1848 B. Lazarus Apor m.p:
Emerieus Szent-Gyorgyi rri:p.
Nam.ărul

4

2 519/1848
6 173/1848

In numele celei mai . sacre. maiestăţi cezaro-regeşti . şl apostolioe,
domnitorul nostru deosebit de milostiv să se comunice Gubemiului cră
iese din Marele Principat al" Transilvaniei că:
Maiestatea sa suS-pomenită prin cunoscuta şi înnăscuta îndurare
regească .a adus azi .la cunoştinţa pu~lică că rezoluţia prin care a bine. voit să admită ca bar6ri1.11 A por ,J~f, ,bq.rontil J 6sika Mikl6s, contele
Kun Gergely, groful Lazar J6zsef, precum şi Ugron Istvtan, invitaţi cu
[scrisori] regale la dieta din anii 1834~1835, dar omişi la cele ulterioare, să fie chemaţi în acelaşi fel la apropiata adunare a stărilor din acel
Mare Principat; de aceea se porunceşte Guberniului crăiese să convoa.ce
pomeniil:.ele persoane la proocima dietă, trirrriţîndu-le scrisori regale
conform obiceiului.
Altfel. maiestatea sa rămîne faţă de fGuberniu] cu toată bunăvoinţa, a.cordîndu-i mila sa. c.ezaro-regeaseă şi de principe.
Dat la Vien:a [capitala] Austriei în ziua de 5 mai 1848.
B[aron] Apor Lazar m.p.
Szentgyorgyi Imre m.p.
Inregistrat de
Gid6falvi m.p., magistru protocolar
5ik szam
I. Torvenycikkely
Magyarorszag es Erdely eggye alakulasar6l.

A magvarorszagi tărvenyhozasnak a honegyseg targyaban foly6
i848ik evben hozott VIIik torvenycikkelyet Eidelyorszag ho rokon erzettel fogadvan, Erdelynek M agyarhonnal eggye alakulasat, a pragmatica
sanctioban szentesitett biroda1mi kapcsolatnak epsegben tartasa mellett
es teljes kiterjedeseben magaeva teven, ennek kovetkezteben, valarnint
a testver .· Magyarhonban rninden lakosok jogegyenl6sege kimondva es
eletbe 1epve van, ugyanaz ugyanazon m6don itt is, e hazanak minden
lakosaira nezve, nemzet, nyelv es vallas ki11onbseg nelki11, orok es valtozhatlan elvi1l elismertetik, es az ezzel ellenkezo eddigi torvenyek ezen~
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nel eltoroltetteknek nyihianittatnak. Az emlitett VIIik torvenycikkely
alkalmazasaul: kovetkezo ·meghatarozasok tetetnek:
1. §. A kepviseleti joggal bir6 erdelyi varosok szama: Kolozsvar,
Marosvasarhely es Gyula-Fejervar kiralyi varosokon kivlil, 15 s ezek kă
ziil is ketto t.i. Szamosujvar es :Erzsebet-varos szinten szabad kiralyi varos lE.~ven, az emlîtett VIIik t·orvenycikk 3ik §aba csuszott szâmitasbeli
vetseg helyrehozasaval, az ugyan ott kimondott vezer eszmehez kepest
az erdelyi szavazatok szama nem 69 hanem 73.
2. § :- - - - .:._ -:- szemelyeikben egy orsz.agos bizottmany3 neveztetik ki, mely biiottmany a teijes eggyealakulas reszletei irant a
Magyar miniszteriumot fel fogja vilagositani, Erdely erdekenek a Magyarorszageba illesztese:q kozrelnunkalni es a kozelebbi koz·os hongyulesre
a miniszterium altal e targyban eleterjesztend6 torvenyjavaslatokra anyagot ·nylijtani. ·
3. §. Erdelyben a kozigazgatas es iga?sag-szolgaltatas folyama es
szemelyzeti szerkezete a kozelebbi. kozos hongyules altali elrendezesig jelen helyzeteben ma1ad, Az udvari cancellaria functioja ellenben
teljesleg megszUnend es azen hat6s'ag, .melyet 6 felsege ,...,.... a foly6 1848ik
evi tnagyarorszagi IIIik torvenycikk ertelmeben · - Nador o fonsegere
es a magyar miniszteriumra ruhazni kegyeskedett, Erdelyre is kiterje:...
dend mind polgari, mind egyhazi, mind kincstari, mind katonai igazgat{ts
tekinteteben es altalan az igazgatas ·minden agazataire nezve.
4. §. A kozigazgatasnak a miniszteri. felelOsseggel ·oszhanzasba hozatala tekintetebol, a foly6 1848ik evi magyarorszagi XXXik torvenycikkellyel oszhangzasbai1 ; a torveny utjăn kivilli elmozdithatatlansag a kormanyi kinevezestol fUgg6 kozhivatalok kozUl csak az igazsâg-szolgtdtatasra rendelt bir,6i hivatalokra szorittatik4 .
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1. Legea [întîia], despre uniunea Transilvaniei cu Ungaria

Acceptîndu-se cu calde sentimente frăţeşti legea a VII-a a Dietei
în legătură eu unitatea patriei se aprobă în întregime uniunea Transilvaniei cu Ungaria, păstrindu-se legăturile monarhice întărite
prin Pragmatica sancţiune; totodată se recunoaşte ca principiu etern
şi de ne$chimbat . că aşa cum în Ungaria soră este declarată egalitatea
în drepturi a tuturor locuitorilor, la fel şi aici toţi locuitorii ţării, fără
deosebire de naţionalitate, limbă şi religie, sînt egali; [în consecinţă] se
abrogă toate legile contrare de pînă acum.
In legătură cu aplicarea legii a VII-a se fac următoarele precizări:
§ 1. Numărul centrelor urbane din Transilvania cu dreptul de a
avea deputaţi în parlament, pe lîngă ·oraşele regeşti Cluj, Tîrgu Mureş
şi Alba Iulia, este de 15, din care două, Gherla şi Dumbrăveni sînt şi ele
oraşe libere regeşti. Cifra eronată din legea a VII-a paragraful 3 va fi
corectată aşa încît, contrar principiului declarat acolo, numărul voturilor transilvănene nu va fi de 69, ci de 73.
§ 2. Din persoanele enumrate se va forma .un comitet pe ţară 3 care
va da lămuririle necesare Guvernului ungar în legătură cu detaliile uniunii; el va colabora Ia integrarea intereselor Transilvaniei în Ungaria,
avînd şi sarcina de a furniza materiale pentru legea pe care o va elabora guvernul cu privire la uniune.
·
§ 3~ în Transilvania administraţia şi justiţia rămîn în funcţiune,
păstrîndu-şi structura proprie, pînă la aranjamentele [pe care le va face]
ungureşti
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parlamentul proxim comun. în schimb, atribuţiile Cancelariei aulice [de
la Viena] încetează; - împuternicirile acordate de maiestatea sa înaltului
palatin şi Guvernului ungar, prin legea a III-a ungară, se vor aplica şi
Transilvaniei, atît în privinţa problemelor civile, confesionale, fiscale şi
militare cît şi, în geheral, asupra întregii administraţii.
§ 4. Pentru aducerea principiului responsabilităţii ministeriale la
, un numitor comun cu administraţia, în conformitate cu legea a XXIX-a
din 1848 a Ungariei destituirea, în afara căii legale, din !funcţiile care
depihd de numiri ale ministerelor rămîne în vigoare numai în ptivinţa
justiţiei şi numai referitor la judecători 4 •
9ik szam.

:rvn, Erdely nagy-fejedelemsege orszagoson osszegyult Karai es Rendei, jelen mebiz6-levelunk altal tagtarsainkot Weer FarliâS Belsa Szolnok
megye es Palffy Janos Udvarhely-szek •koveteit, Magyarorszag nadora es
kiralyi helytart6 csaszari kinllyi foherceg Istvan o fensegehez es a magyar miniszterlumhoz mai i.ileseinkben megallitott folirâsunkhak elvite:..
lere s onnan nyerendo utasitas kovetkezeseben O csaszari kitalyi folsegehez lejendo foVitelere is meghatahnaztuk.
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Noi, stările şi ordinele Marelui PrinCipat al Transilvaniei, prin prezenta scrisoare de acreditare împuternicirn pe Weer Farkas~ deputatul
comitatului Solnocul Interior şi pe Palffy J anos, deputatul scaunului Odorhei, de a duce cererea formulată în şedinţa noastră de azi . eţlteţei sale
arhiducele Ştefan, palatinul şi locţiitorul regelui în Ungaria, precum şi
giuvernului maghiar, iar de acolo, cu instrucţiunile ce le vor primi.
la maiestatea sa î1npăratul şi regele.

11ik szam.
Torvenyjavaslat: az 1836. 21 t.orvenycikk foganatositasar61.

O felsege az 1936. 21 torvenycikk azonnali vegrehajtasat Nador kiralyi helytart6 .Qfensege kozbenj-arasara kegyelmesen elrendelven, ennek
kovetkezteben hataroztatik:
1. §. Ktaszna-, K~ozep-Szolnok es Zarand-varmegyek, Kovar-videke
es Zilah varosa, a jelen torvenynek azon torvenyhat6sagokban kihirdetese
napjat6l rniriden tekintetben Magyarorszag elvalhatlat egeszit.O reszeit
kepezik, s ennek kovetkezteben ~
2. §. A nevezett hat,6sagoknak az erdelyi Kormanyszek, kinGstar s
fotorvenyszek iranti minden fuggese s minden viszonyai vegkep megszuntetven: azok a magyar felel6s miniszterium s magyar fotorvenyszekek hat6s:.iga ala helyheztetnek.
3. §. A visszacsatolasi viszonyok reszleteinek ezen alapon - torveny, igazsag s meltanyossag szerinti ideiglenes szabalyozasa a jovo torvenyhozasnak veg elhatarozas vegett teendo jelentes kotelessege mellett
a miniszteriumra bizatik, melynek hat6saga a visszacsatolt reszekre nezve
a jelen torveny kiralyi szentesitesevel azonnal eletbe lep.
4. §.. A miniszterium a jelen torvenyek haladektalan vegrehajtasahoz sziikseges in tezkedesekre felhatalmaztatik!
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Proiect legislativ de,spre aplicarea legii 21 din 1836.
La iţltervenţia alteţei sale palatinul locţiitor al regelui, mai1estatea
sa a ordonat aplicarea imediată a legii 21 din 1836. [De aceea] Se ho...:
tărăşte:
_
§ 1.. Comitatele Crasna, Solnocul de Mijloc .·şi Zărand, districtul
Ch.io;rr şi oraşul Zalău prin prezenta iege, din mom~ntul oomunic·ării ei
în aceste jurisdicţii, vor face parte de nedespărţit din Ungaria; prin
mare:
§ 2. Orice relaţii de dependenţă a acestor jurisdicţii faţă de. Guberniul, T1ezaurariatul şi Tribunalul suprem [al Transilvaniei] încetează,
ele intrind sub competenta. tribunalelor supreme din Ungaria.
§ · 3.' Reglementarea provizorie a detaliilor reanexării de drept şi
în mod echitabil o va efectua· guvernul care îşi extinde puterea asupra
acestor teritorii o dată· cu aducerea la cunoştiifiţă a legii. Guvernul se
va îngriji ca parlamentul să rezolve defin-itiv reglementarea reanexării.
§ 4. Guvernul es.te împuternicit de a lua măsurile necesare in vedei·ea aplicarii imediate· a acestei legi.

ur-

12ik szam. 702/Hl48. ·
Ferdinandus Primus, .Dei Gratiae Austrîae Imperator,. Apostolicus
Hungariae, et Bohemiae Rex Hujus nominis- Q.uintus.- Rex ·Lombardiae et·
Venetiarum, Galliciae, Lodomeriae et IHyriae, Archidux Austriae, Magnus Princeps Transilvaniae et Siculorum Comes etc.
Illustres,. Reverendi, Spectabi'les, Magnifici, Generosi, Honorabiles,
Egregii, nobiles et Agiles, Pr1.1dentes item ac Circumstepcti,. Fideles Nostri
sincere nobis- respective Dilecti!
Repraesentatione, quam vos .fideles Sta tus et Ordines _de :peracta circa
finem proxime praeteritorum Comitiorum ad yacans ,in eoclem JMagno
Principatu N ostro per promotionem .fi delis nostri Spectabilis ac Magnifici Comitis Emerici Mik6, in Thesaurarium Regium, ConsilHirii Gubernialis munus, electione ddto 28. octobris 184_7. via solita substravistis, nobis
suo modo relata, mature perpensa, et ruminata: ad vacantem p,r.aevia ratione Consiliarii Gubernialis stationem fidelem nostrum, pruderrtem ac
ci:rcumspectum Carolum. Gebbel Secretarium hactenus Guberni.alem benigne nominandum et reso1vendum invenimus.
Qiubus in reliquo Gratiae nostra Caesareo Regia ac Principali benigne propensi Inanemus, Datum in Imperiali urbe nostra Vienna Austriae,. Die decima mensis Februarii, Anno Domini Millesimo octingentesimo quadragesimo octava, Regnorum nostrorum decimo quarto.
Ferdinandus.
Samuel Bar6 J 6sika.
ad Mandatum Sacr~e Caesareo-Regiae
et Apostolicae Majestatis proprium:
B. Lazarus Apor.
17 - Documente privind

revoluţia

de la 1848 în ţările române, voi. V
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702/1848\
_ . . Ferdinand întîiul, din mila lui Dumnezeu, împărat al Austriei, rege
apostolţc al U:qgariei şi al Boemiei, al cincilea cu ace~ţ nume, rege al
Lorri.bardiei şi al Ven1eţiei, al Galiţiei, Lodomeriei şi Iliclei, arhiduc,e al
Austriei, mare principe al Transilvaniei ·şi comite al seeuilor etc.
Preailuştrilor, preacucernicilor,. preastimaţilor, preamăriţilor, preag~neroşilor, preacinstiţilor, preaaleşilor, preanobililor, preadestoinicilor,.
preaînţelepţilor, preachibzuiţilor şi preacredincioşilor noştri, în mod deosebit şi_ sincer iubiţi!
Am cercetat şi am ·judecat cumpănit propunerea pe care voi credinCioasele noastre stări şi ordine ne-aţi înaintat-o şi ne-aţi raportat-o
nouă în mod cuvenit, pe cale [legală] obişnuită, despre alegerea pentru
' funcţia de consilier gubernial care a avut loc la data de 28· octombrie
1847 spre sfîrşitul diJetef recent încheiate; [funcţia] a devenit vacantă ·
prin promoiiarea stimatului ·si .măritului conte l\1ik6 Imre în ·dregătoria
de tezaurar regal; datorită m~tivelor de mai sus am considerat necesar cu
toată bunăvoinţa. ca în postul de .consilier gubernial devenit vacant să'
fie numit şi întărit înţeleptul· şi chibzuitul nostru fidel, Carol Gel)bel .care,
a fos.t pînă acum secretar gubernial.
Incolo rămîn al [onoratelo.r stări şi ordine], acordîndu-le bunăvoinţa
noastră cezaro-crăiască şi de principe.
Dat în oraşul nostru imperial Viena, [capitala] Austriei, in a zecea
zi din luna februarie a anului domnului o mie opt sute patruzeci şi optt·
în al·treispr'ezecelea an al domniei noastre.
Ferdinand m.p.
B[ aron] J 6sika Samuel

La propunerea a însăşi· sacrei sale maiestăţi
tolice
B.[aron] Apor Lazăr m.p.
Inregistrat Gidofalvi m.p;, protonotar.

cezaro-crăieşti şi

apos-

13ik szam.
II. Torvenycikkely
A legkozelebbi kozos hongyiilesre kiildendo koovetek nepkepviselet
alapjani valasztasar6l.
A foly6 evi julius 2ra mar kihirdetett, Pesten tartand6 kozos hongyiilesre kiildendo erdelyi kovetek nepkepviselet alapjani valasztasa, a
rogtonos · alkalmazas lehetsegesiteset is tekintetbe veven, csupan ez egy
esetre kovetkezoen lesz intezendo:
1.. §. Nem reszesiilnek a valasztasi jog gyakorlataban altalan:
a) Noi szemelyek.
b) Kiilfoldiek, kik meghonosodva nincsenek.
c) Gazdai, sziilOi, vagy gyâm-hatalom alatt al16 egyenek.
d) Ollyanok, kik biinporbeli itelet nyoman fenyitek alatt vannak.
Egyebirant 2. §. A bevett vallasok kovetăi kozt (kik koze a gorog nem. egyesiilt
szertartasuak is ertetendok) a sziiletes altalan sehol semmi kiilonbseget
nem tesz.
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3. §. A mi, a kiilOn kepviseleti joggal folruhazott varosokat illeti.
ezekben valasztasi joggal fognak birni:
a) Mind azon lakosok, kik 3.00 eziist forint erteku hazat vagy f.oldet
kizar6 tulajdonul, vagy hiţveseikkel s illetoen kiskoru gyermekeikkel kozosen birnak.
b) Kik mint kezmuvesek, kereskedok, gyarosak. megtelepedve vannak, ha tulajdon muhellyel vagy kereskedesi /teleppel vagy gyarral birnak, s ha kezmuvesek, folytonoson legalabb egy segeddel .dolgoznak.
e) Kik ha bar a fonnebbi osztalyokba nem esnek is, sajat foldbirtokukb6l vagy tokejiikbol eredd 100 eziist forint evenkenti alland6 s ·biztos jovedelmet kimutatni kepesek.
. d) Jovedelmekre val6 tekintet nelki.il, a tudorok, sebeszek, ugyvp
dek, mernokok, akademiai m.uvesze~, tanarok, a Magyar tud6s Tarsasag
tagjai, gy6gyszereszek, lelkeszek, seged lelkeszek, es iskola-tanit6k ott, a
hol alland6 lakasuk van.
e) Kik eddig varosi polgarok voltak, ha a fennebbi pontokban 'irt
kepesseggel nern birnak is.
4. §. Varmegyeken, Fagaras videken, es Szekely-szekekben valaszt6i
joggal fognak birni:
a) Mind azok, kik az 1791beli 12ik torvenycikkely 'szerint kozgyuki, hogy a hol az orkatonak eddig ruhazattal altalan el voltak latva, azon
leseken szavazatta1 birvan, az orszaggyulesi kovetek valasztasa ba is befolyn1 eddig is jogositva voltak, ha szinte ezen jog gyakorlataban · ezelott
korlatolva is lettek volna.
h) Ki.ilOn kepviseleti joggal fol nem ruhazott varosok lak6sai kozi.il
mindazok, kik ezen torvenycikkely ·3ik §ban irt chategoriak kozi.il valamelyikbe tartoznak.
c) Rendezett tanaccsal el nem latott kozsegekben mind azon lakosok, kikre a foly6 1848ik evre az ad6lajstrom szerint fejpenzen. foli.il lega}abq nyolc pengo forint ad6 van kivetve, es ezeken ·kivi.il mindenik kozseg, mely az 1791beli 12ik torvenycikk nyomar1: jogositottakon kiviil
legalabb szaz fi.ist~t szamlal, befoly ·a kovetvalasztasba, szabadon valasztott ket kepviselO altal - kisebb kozsegek pedig egy kepviselo altal.
5. §. Szasz torvenyhat6sagokban varosok es helysegek lak6sai azan
szekben vagy videkben, melybe megtelepedve vannak - valamint addig.
ugy most is egyi.itt es minden nemzet- es vallaskiilOnbseg nelki.il fogjak
a valasztasi jogot azan m9don gyakorolni, mely a kepviseleti joggal nem
bir6 magyar 'es szekely torvenyhat6sagokbeli varosok es faltisi kozsegek
lako~aira nezve a 4ik §. b. es c. pontjai alatt irva van.
. 6. §. Kovette valaszthat6 mindenki, a ki akarhol Magyarhonban
valaszt6i jog_gal bir, ha eletenek 24ik evet betolt<otte, es a torveny azan
rendeletenek, miszerint torvenyhozasi nyelv egyediH a magyar, megfele1ni kepes.
7 .. §. A kepviselO hazban egyenlO szFtvazattal birartd6 73 erdelyi kovetek a legkozelebbi kozos hongyulesre kovetkezo folosztassal fognak valasztatni.
a) Egyes kozsegek altal ki.ildendo kovetek:
1. Kolozsvar kiild
2
·10. Hatszeg
1
2. M. Vasarhely
2
11. Sepsiszent Gy~orgy
1
3. Gyulaiehervar
2
12. Udvarhely
1
4. Szamosujvar .
2
13. Ilyefalva .
1
5. Erzsebetvaros
2
14. Csik-szereda
1
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6. Abrudbanya .
1
15. Bereck .
1
7. Vizakna
1
16. SZlek
1
8. Vajdahunyad ,
1
17. Olah-Jalu
1
9. Kezdivasarhely
1
18. Kolos
1
b) Megy.ek, szekely es szasz szekek, magyar es sz·asz videkek, szamszerint huszanoton ket-ket es igy ·osszesen 50 koveteket kuldenek, kiknek
valasztas.aba a kebelb~li varosok kozill csak azok folyhatnak be, melyek
sajat kovetkiildesi joggal tfOlTuhaz:va nincsenek.
. 8. §. A hol a torvenyhat6sag .a sz·6zatolas k!ozbeni rend fonntartasa
erdekeben szti.ksegesnek talalj a, minden egyes kovet valasztasara kuJon
valaszt6 keriilet alakitathatik tekintettel a teriileti es nepessegi ar·anyra.
:9. §.. Mindegyik orszaggyulesi kovetnek az orszagos penztarb61 5
pengo forint napi dij s lakber fejeben evenkent 400 peng6 forint fizettetik.
· 10. §. Jelen torveny rendeletenek foganatos itasara a kiralyi Kormany~z·Bk oly megbizassal hataimaztatik foi, hogy a sz6zatjoggal bir6 tagok osszeiratasat s illet6leg megvalasztasat, minden e koriil · elefordulh~t6, nehe,zsegek elharitasa es a sz6zatolasok kozbeni rend fontartâs{tra
sziikseges intezkedesek mellett (a magyarorszagi f. 1848. evi Vik torvenycikk rendszabcisait is, mennyiben azok: ezen t~orvenycikkben irt vezer eszm~kkel es a ·kori.i.lmenyekkel . ·osszeferok, szemiigyben tartva) haladekta,
lanul eszkozolje,
altalân a valasztasok minden elokesziileteit hova ham.arabb befejeztesse,. _hogy az.ok. kovetkezteben a kovetvalasztâsok Hlo
idoben rriegtort~nhessenek 5 .
1

es
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Legea a II -a: Despre alegerea deputaţilor la proximul parlament pe
de reprezentanţă populară.
·.
.
:Legea despre alegerea deputaţilor din Transilvania pentru parla..,.
mentul prox;im comun, acceptată in vederea aplicării ei cît mai grabnic,
îşi va păstra valabilitatea numai în aces.t singur caz.
·
§ 1. Nu vor beneficia de dreptul de vot în g,eneral:
a. femeile;
·
·
b. străinii care n-au obţinut cetăţenia;
c. persoanele :aflate sub tutel;l patronală, părintească sau a
unor oficii de tutelă;
· d. persoanele care ispăşesc pedeapsa primită prin proces de
drept public. Altfel:
·
§ 2. În rîndurile confesiunilor recunoscute (printre care se subînţelege şi cea ortodoxă) nu se ia în considerare criteriul provenienţei sociale.
§3. In ceea ce priveşte oraşele ou drept de reprezentan.ţă,. în efte
vor avea drept de vot:
. a. toţi locuitorii .care au. în proprietat~e ·exclusivă, singuri sau
împreună cu soţia Şi copiii minori, case ori pămînt în valoare de 300
de florini argint;
b. acei meseriaşi, comercianţi, posesori de fabrici, care au locuinţă
stabilă, dispun de un. atelier propriu sau de prăvălie ori de fabrică; de
asemenea acei meşteri care lucrează în permanenţă cel puţin cu o calfă;
c. cei care nu fac parte din categoriile de mai sus., dar pot do>ved.i că beneficiază anual de un venit de 100 florini argint de pe urma
unei proprietăţi funciare personale sau după capital propriu;
bază
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d: medicii, chirurgii, avocaţii,
Artă], profesorii, membrii Societăţii
preoţii,· capelanii, învăţătorii acolo

inginerii, artiştii Academiei [de
de Ştiinţe 1naghiare, farmadştli,
unde sînt stabiliţi permanent;
ai oraşelor, chiar dacă nu întrrmesc

e). cei care au fost cetăţeni
enumerate mai sus.
§4. In comitate, districtul Făgăraş şi scaunele secui eşti vor . beneficia de drept de vot:
. ,. . ,
a). toţi cei care în virtutea legii a 12 din 1791 au avut :drept de
vot la adunări publice şi au fost îndreptăţiţi la alegeri de. : depptaţi
pentru diete, chiar dacă în practicarea dreptur:ilor au fost limitatţţ; .
b)~ dintre locuitorii oraşelor. fără drept de reprezentare,·.·.·cei .care
fac parte dintr-una din categoriile prevăzute în paragraful 3 ··al: legii
de faţă;
c). dintre locuitorii comunelor fără consilii săteşti organizate, toţi
cei care, potrivit listelor de contribuabili din 184.8, plătesc, pe lîngă capitaţie, cel puţin 8 florini; Îrţ afara lor, toate localit2ţile care pe lîngă
cele îndreptăţite prin legea a 12-a ·din 1791 au cel puţin 100 .de case; acestea vor alege 2 deputaţi, iar comunele mai mki, uiţ sin:gur . deputat.
§5. în . jurisdicţiile săseŞti, locuitorii oraşelor şf ~··satelor·· YQr . putea !Să beneficieze de drept de vot în . scaunul sau districtul 'din'' care
fac: parte fără deosebire de· naţionalitate sau religie; ·în' condiţiţ. shhilare
localităţilor urbane şi . rurale din jurisdicţiile maghiare şi şecuieşti, specificate sub par. 4, lit. b, şie, făr~ reprezentare.pînă acur~1.
~ ··
§6. Poate fi ales oricine, dacă are drept de vot pe teritoriul Ungatiei, a îndeplinit vîrsta de ~4 ani şi es.te în stare să facă faţă da~ei
legii potrivit eăreia în aeeastă ţară limba oficială din parlam:ent ..poate
fi n,umai cea maghiară. .
·
·
§7. Cei 73 de deputaţi transilvăneni în parlamentul proxim comun
vor fi aleşi în felul următor:
a) pe localităţi;
1. Clujul trln1ite 2 deputaţi;
2. Tîrgu Mureş trimite 2 deputaţi;
3. Alba Iulia trimite 2 deputaţi;
4. Gherla trimite 2 deputaţi;
5. Dumbrăveni trimite· 2 deputaţi;
6. Abrudul trimite 1 deputat;
7. Ocna Sibiului trimite 1 deputat;
8. Hunedoara trjmite 1 deputat;
9. · Tîrgu Secuiesc trimite 1 deputat;
10. HB:ţeg trimite 1 deputat;
11. Sfîntu Gheorghe trimite 1 deputat;
12. Odorhei trimite 1 deputat;
13. Ilieni trimite 1 deputat;
·14. Miercurea Ciue trimite 1 deputat;
15. Breţcu trimite 1 deputat;.
16. Sic trimite 1 deputat;
17. Vlăhiţa trimite 1 deputat;
18. ·Cojocna trimite 1 deputat;
6). Comitatele, seaun~le secuieşti şi săseşti, în număr de · 25, vpr
trimite cîte doi, în total 50 de deputaţi; la alegerea lor. vor putea
condiţiile

<

lua parte . dintre oraşe· numai acelea care n-au drept de reprezentanţă;
,
§8 .. Acolo· unde jurisdicţia consideră. necesar, în vederea · menţi..,.
nerii ordinii în timpul votării, se poate forma pentru fiecare alegere
- de·~deputat ··o circumscripţie, indiferent de mărimea ei sau· de numărul
pGpulaţiei.

· \§9.' ·Fiecare deputat va beneficia de 5 florini zilnic drept diurnă
400 de florini anual pentru locuinţă.
§10 ..-În vederea aplicării acestei legi, Guberrtiul este împuternicit
să pr.ocedeze la conscrierea alegătorilor, adică la selectarea lor,
în vederea ..evitării greutăţilor · ce s-ar putea iVi, (conform 'legii a V -a djn
1848 din Ungaria), în caz că ele nu contravin principiilor din prezenta lege; .este. împuternicit, de asemenea, să termine cît mai urgent
pregătirile pentru ca alegerile să poată avea loc la timpul potriviP.
şi

14ik szam.

III. Torvenycikk
N emzeti fegyveres ·erorol.
1. §. A l~ozbatorsag biztositasa /•vegett Erdelyben is a leheti5 leg~
rovidebh ido alatt alakittassek nemzeti orsereg, melynek egy resze moz.:_
d.ithat6 allapotban fog tartani es ez rendes zsoldot huzni.
2. §. Ezen alakitand,6 nemzeti mozdithat6 orsegnek szama, es ennek ·valamint az ·osszes nefuzeti orseregnek is felfegyverzese,· begyakoroltatasa es rendezese feloli inteikedesre, mint elrendeltetese szetent, alkalmazăsara is a feleWs miniszterium felhatalmaztatik.
-·3. §. A jelenleg fegyve:rt viselO sz·ekelyek jelen torvenycikk erejenel
fogva nemzet 6roknek tekintetnek - ennek folytaban,
4. §. A kozotti.ik eddig fennallott torvenytelen katonaskodasi viszonyo.k meroben .eltoroltetnek, es polgari, ugy csaladi mint vagyoni viszonyaikot illeto jogaikba vissza, es a polgari torvenyhat6sag ala rendeltetnek s ettol fi.iggendenek. Azonban
5. §. A jelen sulyos kortilmenyek kozott, mivel. a hon ki.il es bel
batorsaga mindenfelOl fenyegettetik, mivel az orszag minden lakosai a
kozveszely fegyverreli meggatlasarac kotelesek:. azert a fegyvert viselo
(effectiv Standbeli) szekelyseg mint nemzet,or kotelesek katonai rendes
fegyelem mellett katonaskodni, es a kiraly es hon bizton . szamot is tart
arra, hogy a hon vedelme korllli kotelessegit egesz keszseggel es buzg6saggal teljesitendi. Onkent ertetik azonban, hogy ezen kotelezettsege jelen alakjaban csak is a kozelebbi k,ozos hongyiilesnek a honvedelem targyaban teendo intezkedeseig tartand ___;. Mely kozidore is rendeltetik:
. a) Ezen fegyveres (effectiv Stand) orseg, valamint szo1galata, ugy
gyakorlatai alkalmaval is mindenkor rendes zsoldot huzand; midăn pedin torvenyhat6saga hatarain kivUl rendeltetnek, a rendes zsoldon kivi.il
ruhazattal is ellattatik, a koz tar eszkozeibol.
b) Tiszteknek ezentul csak magyarul tud6 hazafiak alkalmaztatnaky
a meglevo al- es fel-tisztek kozlll pedig a kik ,mas helyre nem alkalmaztathatnanak, rangjuk, fizetesok irant biztositatnak.
·
6. §. A miniszterium intezkedni fog, hogy a hivatalos irasok, jegyzokonyvek es parancsszavak magyarul legyenek.
7. §. A fegyveres szekelyeken (effectiv-Standbeliek) kiviili minden
szekelyek a ki5zotti.ik lak6 primorokkal, nemesekkel es minden mas lakosokkal egyenlO nen1zet6ri k·otelezettseg ala helyheztetnek, es ennek foly-
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tan rendeltetik ezeknek haladek nelkul orseregge alakitasa, felfegyverzese
s egyenlO siolgalat teljesitese az orszag minden nemzetoreivel egyiitt
8. §. E torvenyben kifejezett irănyes,zm.ek szerenti haladek nelkuli
intezkedesre a miniszterium felhatalmaztatik.
9. §. A szekelysegen k'ivuli hatarorsegnek azon reszere, hol polgâri
helyhat6sag is. van, a fennebb irtak ertelme altalan kiterjed, a tobbire
nezve pedig addig is, mig allapotjuknak hazank alkotmfmyos rendszerehez illesztese a torvenyhozas âltal leheto legrovidebb ido alatt eszkozoltethetnek, az 5ik § a) pontja alatti k.edvezes oly hozzaadassal te:r.jes;ztetik
konnyebbsegben ezutan is megtartatnak. E seregnek is a tron es haza
megtartasa koriili eddigi hu szolgalatara a torvenyhozas bizton szamit es
arra ezennel kotelezi is 6 .
Numărul

14

Legea a III-a; Despre gărzile naţionale.
§1. Jn vederea asigurării ·securităţii jnterne ŞI 1n Transilvania se
va organiza în cel mai scurt timp garda naţională; o parte a acesteia
va fi. ţinută în stare de mobilizare şi va primi regulat ·soldă,
§2~ Guvernul responsabil va îi împuternicit să. ·stabileasdi num~rul
gărzilor mobile, precum şi înarmarea acestora şi a întregii găwzi ; n;aţionale; de asemenea să ia decizii referitoare la instruirea, -organizar.ea
şi intrebuinţarea .lor.
§3. Prin prezenta lege se~uii sub arme sînt consideraţi membri
ai gărzii naţionale; prin urmare:
§4 ..cSe desfiinţează în întregime sistemul. ilegal al milităriei de
graniţă;_Ii:ecare garnizoană va fi repusă în drepturile .civile în privinţa·
relaţiilor familiale şi de avere; ele se vor subordona jurisdicţiilor civile
de car~ vor .depinde totuşi;
§5. In situaţia gravă de acum, în care este periclitată siguranţa
externă şi internă a ţării, toţi cetăţenii sînt obligaţi a eontribui la înlăturarea pericolului prin f-orţa armelor; din l această .cauză, secuii gră
niceri (aflaţi efectiv sub arme) sînt obligaţi la serviciul militar în
condiţiile ordinii statornicite de armată; de altfel, regele şi ţara contează pe serviciul lor inimos şi prompt în apărarea patriei; se subînţe
l~·g-e însă c.ă în această formă rămîne în vigoare doar pînă la reglementarea cauzei apărării la proximul parlament al ţării; pentru acest
răstimp s~ ordonă aprovizionarea lor cu haine obişnuite pe care le
vor primi din fondul public;
b) de acum înainte se vor angaja ca ofiţeri nun1ai patrioţi care ·
cunose limba maghiară; acelor ofiţeri şi subofiţeri aflaţi în stagiu şi
care nu vor primi alte slujbe, li se va asigura păstrarea gradului şi
primirea. salariului.
§6. Guvernul va lua măsuri în vederea întocmirii, in linîba maghiară a actelor oficiale şi proceselor verbale, precum şi a comandei.
§7. Secuii care nu se află sub arme, inclusiv primarii, nobilii şi
aJ11ii, au aceleaşi obligaţiuni de a presta serviciul "în gărzi naţionale ca
toţi cetăţenii ţării; de aceea se ordonă organizarea şi înarmarea lor fără
întîrziere.
§8. Guvernul este împuternicit a lua măsuri în veder:ea aplicării
[dispoziţiilor] în· sensul exprimat prin această lege.
§9. In ceea ce priveşte grănicerii din afara secuimii, acolo unde
alături de ei există şi conducere civilă, sensul celor scrise mai sus ră . .
r
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mine valabil; penţru restul, pînă cînd interesele lor se vor pune ac:
acord în Cf:'l, rpai scurt timp ·CU sistemul consimţămîJ?.tului ţării, prevedeve$1 din peţragraful 5 se va aplica, dar cu specificarea următoare-
lor: acolo unde grănkerii au primit în general haine, vo:r primi .ş1 pe
viitor. D~ew conte4ză pe serviciul fidel depus pînă. acum în apărarea
tronulu~ şi a ţării, obligînd chiar la aceasta6 .
15ik szam.
Szentseges csaszari es apostoli kiralyi felseg, Iegkegyeln1esebb
·
, Urunk!.
A. Magyarorszag ·eS Erdely eggyealakulasar6l keszitett, es kozelebbrol felseged megef\ositese ala mely alazattal felterjesztett torvenycikkiink,
valamint a felseged altal megerositett magyarhoni f. evi VIIjk torvenycikkel egybefuggoleg, mindenek el6tt sziiksegesnek iteltiik az egyesiilt hon
kozelebbi. gyulesere kiildendo koveteinknek mikenti valasztasar6l torvenycikket alkotni, . . melyet ·. ·rnidon felsegedhez megerosi tes vegett ·mely alfizattal felterjesztenenk, · egyszersmind az irartt vagyunk batrak esedezni.
miszerint felseged tekintetbe veven a mar kihirdetett hongyules kozelletet,: es ezen ff{lterjesztett torvenycikkel egybekotott intez!kedesek siirgetoleg szukseges voltat, legfelsobb szentesiteset minei hamarf'ibb megtenni
kegyeskedjek.· Egyszersmind pedig font616ra v~even, hogy a ket hon egy -·
gyealakitasar61 sz616 torvenycikkelyben az eggyealakulas reszletei targy<:1bari kihevezett biz.ottmany tagjai koze celszeru volna a kjr. varosok
resze:r.ol i.s . valamely egyent sorozni, e vegett Kolozsvar egyik kovetet
Gyergyai Ferencet neveztiik ki, - mely p6tlolag kinevezett egyennek
felseged ,altali 'megerositese irant ezen alc1zatos keressel'esedeziink, misze~
rint annak a megerositve lekiildendo torvenycikkben a bizottmany tagjai ·
ki5ze leendo igtatasat megengedni kegyeskedjek. Tantorithatlan huseggel
orokolven
.

F~ls~ge.dr1ek.-

.. . .
KolozsvC:H-:tt;-

szentîv~:1nh6 3~:in~

legalăzatosabb s orokre hu alattval6i
es szolgai, Erdely nagy-fejedelemseg
harom nemzetbol ăll6 Karai es Rendei kc1zo~segesen.
18·18ban.
Numărul

15

:M:a'iestatea voastră imperială şi regală apostolică; binevoitorul
nostru 49n:h!
În strînsă legătură cu legea despre uniunea Ungariei şi Transilvaniei -înaintată d~ curînd, care este conformă cu legea a vn·-a dj.n
Ungaria, sancţionată deja de maiestatea voastră, am considerat necesar
înainte d~ toate alcătuirea unui proiect de lege referitor la modul trimiterii şi alegerii de deputaţi în parlamentul nostru comun. Inaintîndu-1
în faţa maiestăţii voastre, ne-am permis să vă cerem cu supunere sancţionarea lui avînd în vedere data apropiată a parlamentului deja anunţată, .pr,ecum şi. urgenţa deosebită a măsurilor în cauză. Totodată, considerăm că în comisia pentru detaliile uniunii, prevăzută în legea privind .uniunea celor două ţări, ar fi bine să participe un reprezentant
şi din. partea oraşelor regeşti; de aceea am numit pe unul din depu234

taţii oraşului regal liber Cluj, cerînd cu supunere .aprobarea lui
derea cooptării sale în rîndurile membrilor comisiei. Rămînem

delitate de neclintit. ai maiestăţii voastre.

în vecu fi-

··

· · ··
ordinele celor trei
ale Marelui Principat

Stările şi

naţiuni

al Triuisilvani~i:'''
Cluj, 3 iunie 1848.

.~ , .
Felseges csaszari kiralyi foh~rceg nador, kiralyi helytart6!
Tisztelt miniszterium!
. ·'
'· · · ' '
l\1id6n az ors:zaggyi.ilesi koveteknek a legkozelebbi nemzeti gyi.Hesre
nepkepviseleti alapon leendo valasztasar6l, es a nemzeti fegyveres erarol alkotott, s szentesi tes vegett 6 felsegehez felkiildott torvenycikkeket
kiralyi fensegedhez es a tisztelt magyar miniszteriumhoz megkiildeni szerencsenk van, egyszersmind mely tisztelettel felkerji.ik kiralyi fensegedet (;s a tisztelt magyar miniszteriumot m.elt6ztassanak azoknak a lehetO
1egnagyobb sietseggeli megerositeset esz~ozolni; mert midon az elsonek
minelel6bbi szentesitese feltetelezi a julius 2kara kihirdetett nemzeti gyuleseni megjelenhetes~et az erdelyi torvenyhat6sagql} koyetei~~~' meg vagyunk gyozodve, hogy a nemzeti fegyveres erorol şz61·6. to.rvenycikk eletbeleptetese egyfel6l a katonaskod6 szekely szazados ·sajg6 s~b-~'i{ gy0gy1tandja meg, s masfel6l az orszag batorsaga fentartasânak csalhatatlanul
hatalmas tenyezoje lesz.
·
· .,:
Egesz tisztelettel leven ~
Csaszari kiralyi Fensegednek
es tisztelt Miniszteriumnak
alazatos szolgai
Erdely nagy-fejedelemseg harom
nemzetbol all6 Karai es Rendei
kozonsegesen.
Kolozsvartt, Szentivanhava 3an 1848ban.
16ik szam.

:

Numărul

':

16

Alteţa voastră princiară,

palatin. şi locţiitor .regal!·
Onorat guvern!
lnaintîndu-vă legea privind alegerile proxinţe pe "baza de. reprezentantă populară, şi cea despre garda naţională, .trinii~e ~e]~ maiestăţii
sale, vă rugăm cu adînc respect pe domnia voastră ca 'persoaQ..ă.' ·regală
si pe guvernul maghiar responsabil să facilitaţi sancţionarea: lor. Cît mai
urgent. De sancţionarea cît . m·ai grabnică a celei dintîi este condiţionatc.'i
posibilitatea trimiterii deputaţilor jurisdicţiilor transilvănene la parlamentul programat pentru 2 iulie. Sîntem convinşi că intrarea în vigoare a celei de a doua va vindeca pe de "o· parte rana deschisă "de· secole a grănicerilor secui, iar pe de altă parte va constitui un factor
foarte puternic de necontestat al menţinerii securităţii ţării.
Rămînem cu adînc respect faţă de persoar1.-a regală a alteţei voastre şi a onoratului guvern.
Cluj, 3 iunie 1848.
Ordinele· şi stările celor trei
naţiuni ale ·Marelui· Principat
al Transilvaniei.~·
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17ik szam.
Nagymeltosagu baro, val6sagos belso titkos Tanacsos, ··es
hatalmu kiralyi Biztos uri
.

telje~

·

.

.' iz eg,yesult hon kozelebbi gyu1esere ki.ildendo koveteknek mikenti
valasi:tasa:r;6l kqlt torvenycikket nagymelt6sagodnak oly kereslinkkel kiildgiik, .hogy .azt o îelsegehez kegyelmes megerosites vegett felkiildeni melt6ztassek, mely torvenycikket ezennel masolatban nagymelt6sagoddal is
kozolven- allando tisztelettel maradtunk
Nagyrnelt6sagodnak

elkotelezeţt

szolgai
Erdely nagy-fejedelemseg harom
nemzetbol all6 Karai es Rendei
kozonsegesen.

NumăruL

Excelenţa voastră
plenipoţenţiar!

17

domnule baron, consilier intim

şi

comisar regal

Vă înaintăm excelenţei yoastre legea despre. alegerHe de deputaţi
la. proximul · parlament al ţării cu rugămintea de a o înainta maiestă:ţii
sale pentru sancţionarea binevoitoare. Totodată v-o trimitem în copie
şi excelenţei voastre pentru luare la cunoştinţă. Rămînînd în veci cu
respect ai măriei voastre,

Ordinele şi stările celor trei naţimni ale
Mwelui Principat al Transilvaniei.
18ik szam.
Szentseges csaszari es apostoli kiralyi Felseg,
legkegyelmesebb Urunkl
lVUdon ezennei ide fogva a nemzeti fegyveres erorol alkotott torvenycikket kiralyi megerosites veget felsegedhez felterjeszteni batorkodunk, egyszersmind alazatosan kerjuk felsegedet: kegyeskedjek ezt haladektalanul megerositeni es lekiildeni meg jelen orszăggyules folyta alatt;
mert csak ez altal hissziik a fegyver alatti szekelyseg szăzados sajg6 serelmet orvosolhatni, es annak, valamint a szekelysegen kiviili szelbeli ezredek katonai szolgalatat a honnak es a tr6nnak lekătelezheti es biztosithatni. Tantorithatatlan huseggel orăkolven
Felsegednek legalazatosabb ~s .()rokre hi.i alattval6i es szolgai.
Erdely nagy-fejedelemseg
ht.l:rom nemzetbol all6 Karai es
Rendei kăzănsegesen.
Kolzsvartt, Szentivanhava, 3kan 1848.
NumăruL

· - J\tt:ai-estatea voastră
nostru domn!

apostolică

18

imperială şi regală;

binevoitorul

Prin prezenta vă înaintăm legea despre garda naţională pentru
sancţionarea regală a maiestăţii voastre; totodată ne permitem să vă
cerem cu umilinţă sancţionarea grabnică şi remieterea ei . încă în timpul
236

prezentei diete; numai astfel putem vindeca rana deschisă de~ sec;ole
grănicerilor secui şi a asigura serviciul armatei de graniţ~ în ·afară secui mii pentru securitatea patriei.
·
Rămînem cu fidelitate neclintită ai maiestăţi.i voastre supuşi cei
n1ai umili şi eterni credincioşi.

Stările şi ordinele ·celor trei naţiuni ale
Marelui Principat al Transilvaniei
Cluj, 3 iunie 1848
20ik szâm.
Nagymelt6sâgU. bâr6, val6sâgos bels6 titkos
.
hateţlmu kirâlyi Biztos ur!

Tan~csos

es

ţeljes

Midon a nemzeti fegyveres erorol alkotott, 6 felsege eleibe meg.erovegett felterjesztetni intezett torvenycikke.t teljes ala.zattal âtki.ildjuk nagymeltosâgodnak, . egyszersmind alâzatoson szerep~s~nk van megkerni, niikent ezt leheto sietseggel 6 felsegehez juttatni, .t~lje~en. 1 megero
sittetni es meg .ez orszaggyules folyta alatt lekUldetni melt6ztâssek teljes tisztelettel maradtunk
·
şţtes

Nagymel t6sâgodnak elkotelezett szolgâi
Erdely nagy-fejedelems~g·.;harom
nemzetbol all6. Kqrai es. Rendei
kozonseg,esen.
Numărul
ExGelenţa voastră
plenipotenţiar!

20

domnule baron, consilier intim.

şi

comisar regal

Trimitem cu respect· excelenţei voastre legea privind forţele arm~te pentru a o înainta spre sancţion~re maiestăţiisale;. ,totodată vă
rugăm respectuos a o înmîna cu cea mai mare urgenţă ·maiestăţliJi sale
şi a ne-o retrimite sancţionată încă în actuala sesiune a dietei.
>Rămînem cu adînc respect ai excelenţei voastre , ~er_vi ~nnili,
Stările şi ordinele celor ·trei Iilaţiuni ·ale
Marelui Principat al. Transilvaniei;

23ik szam.
IV. Torvenycikkely;
Az urberisegeken lfekudt uri szolgalat (robot) dezma
fizetesek kisaja titasar6l.

~s

penzbeli

Az urberisegeken (colonicatura) eddig fekiidt uri szolgalat (robot)
dezma es penzbeli fizetesek e torveny altal eltoroltetnek.
1. §. A torv:enyhozas a magan foldesurak karmentesiţeset a nemzeti kozbecsUlet vedpaizsa ala helyezi.
· 2. §. () felsege a :magan foldesuraknak akkenti karmentesitese irant,
hogy az eddigi u:rberi tartozasokkal felero toke-ertek reszokre a kozâllomany âltal hiany nelki.il kifizettessek, a legkozelebbi orszaggyulesnek
reszletesen kidolgozand6 torvenyjavaslatot fog . magyar mini~zteriuma altai eloterjesztetni.
·
237

a·

3. , §; A foldesurak altal eddig T,/ett dezma szedese megsziinven, onkenyt .kovetkezloen elenyeszik, a foldesurak kotelezettsege is ugyan..,.
azan dezma utan jart kiralyi haszanber ezutani fizetesere nezve.
4=. :§. A helysegek polgarai (eddigi jobb:1gyak es zsellerek) azan telkek es foldek hasznalataban, melyek kezekben talâltatnak, bar mina termes:z;etuek legyenek is azok, nem fognak bir6sag kozbejotte nell~iil haborgattatbgf:hi,_ s.em 1egeltetesi, faizasi, nadlasi rendes es folytonos eddigi haszonveteieikberi · megszorittatni; mindazonaltal ha valamely telek es fald,
melynek termeszete kerdes ala jott, a kovetkezo §ban i:rt bir6sag eliteIese nyoman tiszta 1najorsagnak talaltatik, az illeto urberes az elmara9ott hasznovetelt is megtetetni kăteles lesz. Epitmenyekre forditand? fa
adasa azonban ezentul n1egsziintettetik; egyszersmind az erdok j6 karban
tartasara felugyelni. a tO:rvenyhat6sagoknak szoros k,ătelessegek:ke tetetik; ·
5. §. A magyar miniszterium egy f6bîr6sagot es albir6sagokat sziikseges szammaL fog haladektalanul alkotn.i es mukodesbe tenni,, a vegre,
hogy ezen ~seteket, n1elyekben a foldesurak es volt urbereseik kozt a
fold. termeszete folott kerdes forog fenn, az erdelyi torvenyek es Inagan·jog elvei szerint summason eliteljek. - Ezen utoni iteletnyeres elOtt, valamint fo1djetol, a mely kezen van, meg nem fosztathatik, ugy altalan
semminemu praestatiora nem fenyszerittethetik (a kovetkezo 6ik §ban
irtak kivetelev:er) egy urberes is.
6. §. Szekelyfoldon a tiszta majorsagok koze ertetik a sz:ekely or,okseg (skulica haereditas); ennelfogva minthogy az ad6fizet6 es fegyvert
viselo sz,ekelyek j6szagai koztudat szerint tobbnyire tiszta szekely oroksegek, az ezeken lak6 colonusakra azon mentesseg mely mas urberesekre
nezve e H)rveny nyoman rogton eletbe lep, csak azon esetben terjedhet ki~ hc:t<' az, emlitett ad6fizet6 es fegyvert viselo szekely· tulajdonosok
az ezetotti ·§ban irt bfr6sagok el6tt be nem bizonyithatnak, hogy vala,...
mely telek es fold, mely colonusaik kezen van, majorsâg vagy ·szekely
orokseg.
7. §. bsszesftes es birtok-elklUonzes torvenyes utoni eszkozolhetese
nyi!van fe:nnhagyatik, mirol reszletileg intezkedni a kozelebbi kozos torvenyhozas. feladata leend.
8. §. Szollok, mennyiben nem urberi allamanyok koze tartozott helyekbol fcrlfogvak, a dezma-adas al6l kivett helyek kăze nem ertetnek;
a korcsmajog es egyeb kisebb kiralyi javadalmak (regalek) eddigi birtokosaik hasznalataban hagyatnak.
9. §. Uri es harmadnapos szekek megsziintettetven, a helysegek
polgarainak, mind polg<iri, mind bunperei illeto helyhat6sagi torvenyszekekre utasittatnak.
10. §. Oly foldbirtokos ellen, kinek birtokahoz e torveny kihirdettetese elOtt urberiseg volt kapcsolva, semmi, ezen torveny kihirdettetese
elOtti ad6ssagi kovetelesek - a kereskedoi es mesteremberi kamatlan
kant6k kivetelevel - a torveny tovabbi rendeleteig fel nem mondhat6k,
es csupîi"::l a torvenyes kamatak nem fizetese iranti kovetelesek vetethetnek fel rajta bir6i eljaras utjan; az ad6ssag-t6kere nezve a statust6l nyerendo karpatlas is biztositeki alapul szalgalvan7.
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Nuiniirul 23
Legea a IV -a; Despre
taxelor băneşti.

desfiinţarea

rohotei

~egată

de 'nrbariat

şi

a

Prin prezenta lege se desf!iinţează munca domnească (robota), dij;..
ma si taxele în bani.
' § 1. Corpul legislativ pune despăgubire;;1_ proprietarilor particul;;1ri
sub scutul si oc:votirea onoarei nationale colective.
,
. -§2. J\1kiestatea sa va preze~ta; prin intermediul guvernului său,
proximului parlament unguresc, un proiect de lege care va reglementa
toate detaliile despăgubirii [ce- urmează a. se plătî] proprietarilor particulari .de către stat fără nici un scăzămînt, în aşa fel încît aceasta să
fie egală cu valoarea slujbelor urbariale existente pînă acum.
§3. Fiindcă deodată cu acestea încetează perceperea dijrnei de către
proprietar, se anulează de la sine şi îndatorirea proprietarului de a
pl~Hi pentru ea cota parte a arendei regale.
§4. Cetăţenii localităţilor (foşti iobagi şi jeleri) [urbariali] nu vor
fi tulburaţi în stăpînirea sesiilor şi a pămînturilor aflate în posesiunea
lor, indiferent de natura· acestora, fără intervenţie judecătoreaseă. La
lfe~ nu vor fi îngrădiţi nici în folosinţa obişnuită şi continuă de PIÎnă
acum ·a dreptului de păşunat (montă) şi stufărit. Totuşi, daeă natura
umor sesii sau pămînturi aflate în posesiunea unor foşti iobagi va ~l
ineertă şi se va dovedi prin hotărîrea unei instanţe judiciare că au un
caracter alo§lial, iobagul în cauză va fi obligat să plătească proprietarului folosul pierdut. Lemne pentTu construcţii pe seama foştilor iobagi
nu se mai acordă. Jurisdicţiile au dartoria strictă de a asigura conservarea şi ocrotirea în condiţii optime a pădurilor.
§5. Guvernul ungar va institui şi va pune în funcţiune cît mai curînd un tribunal suprem şi un număr corespunzător de judecătorii inferioare, cărora le va impune 'îndatorirea, ca în· cazurile cînd între proprietari şi foştii lor iobagi se vor isca diferende în privinţa caracterului
pămîi~tului, să pronunţe sentinţe sumare conform principiilor legilor
transilvane şi dreptului public. Dar înainte de a se pronunţa vreo deeizie, nici un fost iobag nu v:a putea fi deposedat de pămîntul aflat în
folosinţa sa şi nici constrîns la vreo prestaţie după el (OOl eoceep~ia
celor specificate în paragraful următor n:r. 6).
§6. In Secuime se ia în considerare categoria urbâriatului curat şi
moştenirea ·secuiască (s.iculica ha:ereditas); prin urmare, întrucît după
cum este îndeobşte cunoscut, averile secuilor contribuabili şi grăniee
reşti sînt în majoritatea lor moşteniri secuieşti, iobagilor [sau jelerilor]
aşezaţi pe ele
nu li se aplică eliberarea, care pentru {ceilalţi] urbaria1işti intră imediat în vigoare prin această leg,e; ea numai atunci se
va putea aplica, dacă amintiţii secui contribuabili şi grăniceri posesori
nu vor avea posibilitatea să dovedească în faţa ·tribunalelor specifieate
în paragraful anterior că pămîntul şi sesia în discuţie constituie alodii
sau moştenire secuiască.
§7. Comasănle şi separările de averi se vor putea rfac-e uJ tier~or
pe calea legii; sarcina proximului aorp legislativ va fi de a elabora
1năsuri detaliate în această problemă.
§8. Viile nu intră în categoria pămînţurilor scutite de dijmă, dacă
n-au fost planta-te pe posesiunile urbariale. Crîşmăritul şi alte drepturi
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regaliene mai mici rămîn pe mai· departe în stăpînirea proprietarilor de
acum.
§9. Scaunele domeniale de judecată şi judecătoriile de trei zile se
desfiinţează. cu totul; în procesele de drept public şi penale cetăţenii
comunelor vor fi îndreptaţi spre instanţele judecătoreşti teritoriale ordinare respective de care aparţin.
. §10. împotriva acelor proprietari de ale căror moşii au aparţinut
sesiile şi pămînturile !foştilor iobagi, pînă la o nouă dispoztiţi.e. nu se
pot ridica nici un fel de pretenţii pentru achitarea a oricărui fel de datorii vechi, contractate înaintea legii de faţă; se exceptează numai conturile de la meseriaşi şi negustori, după care nu se va plăta.. dob~dă;
totodată numai pretenţiile pentru neachitate.a dobînzii legale pot fi. ur~
mă:rite şi executate pe cale judiciară; în privinţa capitalului se poate
lua drept bază de zălogire şi· despăgubirea care urmează a se obţine din
partea' statuluF.
pînă

24ik szam.

V. Torvenycikkely.
Az urberi kisajatitott magan uri javadalmak statusad6ssagga v:c11toztatasar6l.
1. §. A magyarorszagi foly6 1848ik evi XIIik torvenycikket iErdely
torvenyhozasa is szennel egesz kiterjedeseben maga.eva teszi - · n1.inek
folytan
.2. §. Az· erdelyi volt urberesek kisajatitott tartozasainak volt [oldesuraik reszere leendo karmentesitese alapjaul d felsege kegyes j6vahagyasaval az Erdely keblebeni kincstari es orszagos egyeb jovedelmek
altalan, ki.ilonoson pedig, mennyire kierok leendenek, a s6aknak jovedelmei kottetnek .le kijelelt hypotheca gyanant, melyek is alapjaul lesznek szolgaland6k a karmentes ites celszerubb foganatositasa vegett netalan folveendo orsz.agos kolcsoniiek is, mi irant a magyar miniszterium
(melynek igazgatâsa ala e karmentesites kezeles.e minden esetre tartozni
fog) az elObbi §ban elfogadott magyarorszagi torveny nyoman is a legkozelebbi hongyulesen torvenyjavaslatot terjesztend eJ.O.
3. §·. Az elfogadott magyarorszagi XII. t·orvenycikk 4ik §nak Erdelyre .alkalmazasaul az igazsag-miniszterium a. f,oldesuri kisajatitott haszon megbecsiiles.enek helyessege ellen tamadhat6 kifogasok summas megitelesere Erdely ~szamara is, ·mely e reszben 6ik keriiletkent tekintendo
- egy 5 tagb61 all6 es a status altal dijazand6 valasztmanyt nevezend
haladek nelkiil ki 8 .
1

Numărul
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Legea a . V -a: · Despre transformarea în datorii de stat a posesiunilor
domneşti urbaria~e

private expropiate.

§1 Legea nr. XII din anul curent 1848 adoptată în Unga!ria se
în întregul ei şi de cătf\e corpul legislativ din Transilvania.
§2 ba despăgubirea cuvenită proprietarilor pentru pierderea servi-·
tuţilor foştilor iobagi urbariali, transilvăneni, cu înaltă aprobare a maiestăţii sale, se admite ca efectuarea ei să aibă la bază drept garanţie
toate venituri1e tezaurului public de pe teritoriul Transilvaniei şi, în @eneral, alte venituri ale ţării, în special cele de la ocnele de sare; oonsiderîndu-se suficiente, toa·te se vor constitui ca ipotecă; veniturile
acceptă.
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tezaurului public. în totalitatea lor vor serVI Jn acelaşi timp ca bază
şi la împrumuturile de stat care sevorcontracta eventual pentru/ a se asigura o despăgubire cît :t;nai cuprinzătoare; în această privinţă, ministerul
în restorul căruia va cădea supravegherea şi conducerea operaţiei.. de
despăgubire nu va întîrzia a înainta un proiect de lege, conform cu. paragraful de lege în chestiune, cu ocazia proximului parlament.
·
§3 In concordanţă cu §-ul nr. 4 al legii nr. XII din Ungaria, acceptată şi aici, Ministerul de Justiţie se autorizează să numească fără întîrziere· ·şţ pen·tru Tr';tnsilvania - care în această. privinţă se va. con&dera a 6-a circumscripţie - o COII:Iisie de cinci persoane· re,tribui tă de
stat; ea va 1udeca sumar eventualele· obiecţiuni ce s-ar. formula contra
justei eyaluărl. a beneficiului care se va ivi de pe urma exproprierii
.proprie~rilors.
25ik szam.
Tekintetes Karok es Rendek!
Mai napon delelOtti 11 6rakor ide megerkezve, azonnal jelentok magunkat a miniszterelnok urnal.
Az egybegyulve volt miniszteriumt61 azon rendelest vevdk, hogy az
Unio iigyeben Insbruckba utaz6 miniszterelnok urat oda kisernok. Holnap reggel tehăt indulunk s nem :mulatandjuk el tekintetes Karokat es
Rendeket eljarasunk s annak eredmenyerol rogton tud6sitani, addig is
mig kotelessegi.ink szerint szemelyesen szamolhatni szerencsesek leendi.ink9.
A nădor o fens~ege meg nem erkezett vissza lnsbruckb61.
Melyeknek jelentese utan mely tisztelettel maradtunk - A tekintetes Karok es Rendek alazatoş szolgăi, Weer Farkas, Palffy Janos .
. Pesten, junius 2en 1848.
Numărul
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Onorate stări şi ordine!
Sosind aici azi înainte de masă la orele 11, ne-am anunţat im.ediat
ia domnul ·ministru.
·De la guvern, întrunit în plen, am primit dispoziţia să-1 secondăm
la :Innsbruck pe domnul prim ministru oare călătoreşte acolo în ches,..
tiunea uniunii. Deci mîine dimineaţă pornim; nu vom omite să încunoştiinţă.m imediat onoratele stări şi ordine despre rezultatul procedurii noasitre, pînă cînd vom avea norocul a le raporta personal, potrivit
îndatoririi noastre9.
Alteţa sa palatinul încă nu s-a reîntors din Innsbruck.
Raportîndu-vă cele de m.ai sus, răm~em cu adînc respect servi
umili ai stărilor şi ordinelor.
Pesta, 2 iunţe 1848
Weer Farkas
Palffy J.W:os. 1n.p.
26ik szam.
Szentseges csaszari es apostoli kiralyi felseg, Iegkegyelmesebb
· Urunk!
Azon nagy fontossagu intezkedesek soran, melyeket ez 6rszaggyulesn5l felseged bolcs j6vahagyasa vegett felterjesztetti.ink, batrak vagyunk az alăzattal ide mellekelt torvenycikkelyeket felseged szentesi-

21J

tese ala bocsâtani, melyek ·akăr sziikseges voltukat, akăr nagyszeru ud:...
vos eredmenyeiket tekintsiik, atalakulăsunk egyik legfontosabb ugyet
fog1aljâk magukban. Honunk legszamosabb neposztălyănak szabad polgarokkă tetelet, a hon teriilete egy tetemes ~eszenek a legnyomaszt6bb biHncsek koziil szabad birtokka văltozăsât, s ez âltal a nemzet ugy anyagi,
mint szellemi felviragzăsănak leghatalyosabb es biztosabb eszkSzeit Utrgyazzak azok; es ez eredmenydus miv a birtok szentsegenek Inegkimelesevel vetetik celba.
Mi szerencseseknek tartjuk "magunkat felseges urunk, l!ogy nekunk
jutott resziinkbe a legatyaibb uralkod6 alatt az emberszeretet, az igaz.săg, es j6zan politika egyesiilt kotelessegeit gyakorolhatni; s te]jesen
· megVagyunk gyozodve, hogy midon e torvenycikkelyek minelelObbiszentesitese- a lekiildese·ert esdekliink, csak felseged nepei boldogsăga felett
văltozatlanul atyăskod6 szive oszjnte qhajtăsăt fejezziik ki.
Egyszersmind bătrak vagyiink. felsegedet mely alăzattal ertesitni
az irănt, hogy miutăn a nemzet idorO:l. idore ·novekedo varakoz,ăsa s a
siirgos koriilmenyek mulhatlanul sziiksegesse tetkek, s a magyarhoni meroben hasonertelmii torvenycikkelyek măr felseged megerosi te.set . birjăk: mi azon biztos remenyben, miszerint a felterjesztett torvenycikkclyek
felseged .szentesiteset megnyerendik, s .az 6hajtott idore leerkezepdenek,
az urberisegek utăn ·jăr6 tartozăsoknak szenthăromsăg vasărnapjcin, vagy
·is foly6 h6 18-ăn leendo megsziinteteset kozhirre tettiik.
Mely sziikS'~g parancsolta intezkedesi.inkeni megnyugvăsaert · felsegednek esedezven, tăntorithatlan huseggel oroklti.nkFelsegednek

Kolozsvartt,

Szentivănh6

Legalăzatosabb. es orokre .hu alattval6i es szolgăi, Erdely nagy-fejedelemseg harom nemzetbol ăll6 · Karai
es Rendei kozonsegesen
7en, 1848.
1

Numărul26.
Sanctităţii şi maiestăţii

nitorului nostru deosebit

sale imperiale apostolice
d~ binevoitor!

~i

regale, dom-

In cadrul măsurilor de mare importanţ.ă pe care vi le-am. înaintat
de la dietă pentru aprobare, ne încumetăm să supunem maies.tăţii
voastre cu umilinţ.ă spre sancţionare artiColele de legi aei anexate. Ele
conţin una din cauzele cele mai importante ale transformării noastre.
dacă ne referim pe de o 'parte la necesit1atea lor, iar pe de altă parte la
excelentele rezultate salutare· pe care le-au dat. Acestea vizează transformarea în cetăţeni liberi a clasei celei mai numeroase din patria
noastră şi totodată în proprietari [deplini] şi liberi a unei importante
părţi a teritoriului patriei noastre, aflată pînă acuma în cătuşele, cele
mai apăsătoare. Se va asigura astfel în modul cel mai eficient înflorirea
naţiunii, atît pe tărîm material, cît şi spiritual. Şi această operă se preconizează a se realiza prin menajarea· sfinţeniei proprietăţii.
Maiestuosule domnitor, noi ne considerăm norocoşi că nouă ne-a
revenit misiunea de a exercita sub domnia voastră părintească amplele
îndatoriri ce decurg din iubirea faţă de om, din dreptate şi dintr-o
cumpătată politică; sînte·m pe deplin convinşi· că atunci eînd implorăm
trimiterea cît ·mai urgentă .a acestor articole de legi în stare sancţionată~
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de fapt exprimăm numai dezideratul sincer al inimii părinteşti a ma.;.
voastre care în mod neschimbat veghează asupra fericirii popoarelor sale.
În acelaşi timp avem îndrăzneala de a o înştiinţa cu adîncă umilinţă pe maiestatea voastră despre faptul că: pe de o parte. aşteptările
naţiunii care au crescut. iar pe de altă parte articolele de legi din
Ungaria cu un conţinut similar, avînd deja întărirea maiestăţii voastre,
au· creat circumstanţe oe au impus în mod necesar urgentarea înaintării
articolelor de legi; în speranţa sigură că ele vor dobîndi sancţionarea
maiestăţii voastre şi se vor reîntoarce la data dorită, noi am anun;ţat
public abolirea prestaţiilor urbariale în duminica Sfintei Treimi, adică la
18 a lunii curente.
' Implorîndu-vă să consimţiţi ;a aproba măsurile întreprinse, dictate de necesităţi, rămînem cei mai umili, în veci supuşi şi fideli robi
ai maies1tăţii voastre.
Stările şi ordinele constituie din cele trei naţiuni ale Marelui
Principat al Transilvaniei, întrunite laolaltă.
Cluj, în 7 a lunii sfîntului Ivan 1848.
iestăţii

27ik szam.
Fenseges csaszari kiralyi foherceg nador, kiraly helytart6,
tisztelt miniszterium.
A kozelebbrol Pozsonyban tartott orszaggyules N:5rvenyhozasa utjan
felmente az urbereseket a foldesuri hatalom ·es urberi tartozasok al61, s
teremtett az egesz hazaban szabad foldet s szabad polgarokat. Mi azon
magasztos elveket, melyekbol a pozsonyi Rendek kiindultak, meleg hon.fikebellel magunkeva valljuk, s egy azon torvenycikkellyel mindenekben
megegyezo torvenycikket terjeszti.ink a mai nap szentes1tes vegett felseges fejedelmi.ink elebe; s bizva, hogy ezen megerosites minelelObb meg
is tortenend, kihirdetji.ik az urberi viszonyoknak foly6 h6 18kani megszi.inteteset. Tisztelettel kerji.ik fensegedet ~es .a tisztelt magyar ~miniszt.e:...
riumot, melt6ztat ezen torvenycikk minelelObbi megerositeset eszkozolni.
Teljes tisztelettel\leven --"Fensegednek es a tisztelt miniszteriumnakalazatos szolgai,
Erdely nagy-fejedelemseg harom
nemzetbol aU6 Karai es Rendei
kozonsegesen.
Kolozsvart, Szentivanh6 Ban 1848.
Numărul
.Alteţei

sale arhiducele palatin
onoratului guvern!

27

cezaro-crăiesc şi

locotenent regal;

Dieta întrunită recent la Bratislava i-a eliberat printr-o lege pe
iobagi de dependenţa faţă de proprietarii de moşii şi de îndatoririle
urbariale~ creînd în toată patria pămînt liber şi oetăţeni liberi. Noi ne
declarăm cu însufletire solidari cu acele idei înăltătoare de la care
ordinele de 1a Bratisiava au ·pornit şi înaintăm azi în' faţa maiestuosului
nostru domnitor spre sancţionare un proiect de lege care corespunde în
toate privinţele cu pomenita lege. Sperînd că această întărire se; Vţt
18 - Documente privind

revoluţia

de la 1848 în

ţările

române, voi. V
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perfecta cît mai curînd, anunţăm abolirea relaţiilor urbariale în 18 a
·ltmii curente. Cerem cu respect alteţ;ei voastre şi onoratului gpvern
să
binevoiască a obţine
întărirea cît mai urgentă a acestui. articol
de lege. Rămînem cu toată stima faţă de alteţa voa~tră şi faţă de guvern, ·umili servi,
Cluj, 8 a lunii sfî:ritultţi Ivan [iuni:e] 1848
Adunarea ~tărilor şi or,dinelor
celor trei naţ~uni din Marele
Principat al Transilva11iei
28ik szam.
Nagyn1elt6sagu bar6 val6sagos belso titkos tanacsos, es
Teljes hatalmu kiralyi biztos ur!
Az urberi viszonyok megszunteteserol alkotott torvenycikkelyeket,
azokat kisero feliratunkkal egyUtt azon kerdessel mutatjuk be nagymelt6sagodnak, hogy azokot felseges urunk elebe haladektalanul feljuttatni
melt6ztassek. Mindeniket masolatban nagymelt6sagoddal is kozolven, alland6 tisztelettel ·maradtunk N agymelt6sagodnak -

elkotelezett szolgai,
Erdely nagy-fejedelemseg harom
nemzetbol al16 Karai es Rendei
ko:l)onsegesen.
Kolozsvartt, Szentivanh6 7en 1848.
Numărul

28

Prea mărite domnule baron, consilier intim veritabil şi comisar
regal, plenipotenţiar!
Vă prezentăm ilustrităţii

voastre articolele de lege despre desfiinmemoriul care le ·însoţeşte, cu
acea
inaintaţi grabnic mai·estăţii. sale
domnitorul nostru. Fiecare din ele vi le aducem la cunoştinţa domniei
voastre în copie.
Rămînem cu neîncetată stimă ai preaînălţimii voastre servi derelaţiilor urbariale, precum şi
rugăminte de a binevoi să le

tarea

votaţi.

Stările şi ordinele constituite din cele trei
naţiuni ale Marelui Principat al Tr:1nsilvaniei.

Cluj, 7 a lunii Sfîntului Ivan [iunie] 1848.
29ik szam.
VI. Torvenycikkely.

Az tlrberi viszonyok elenyesztetesenek testUletek iranyabani kovetkezeserol es a 10ik torvenycikkely rendelkezese ala foglalt dezmakon kivull egyeb dezmakr61.
1. §. Azon igenyeknek, melyek az urberisegeken addig feki.idt es a
4ik torvenycikkely altal testi.iletek iranyaban is teljesleg megszi.intetett
uri szolgalat, dezma, penzbeli fizetesek, ugy testi.iletek birtokaban, akar
orokos szerzodes, akar kiralyi adomany altal jutott, s szinten eltorlott
fiscusi dez'Inak fejebenni karp6tlek irant testuleteket illetoen fenn fo244

roghatnak, a legkozelebbi kăzos torvenyhozas altali clinteztetese vegett
a miniszterium. torvenyjavaslatot fog az lso torvenycikk 2. §hoz, kepest
el6terjeszten1. Nely alkalommal a szasz nemzet torvenyszerii igenyeire is
tekintet 1eend10.
2. §. Minden dezma, mellyel akar ki is mint tulajdon joggal birt helyen fekudt jarand6sagga1 eddig tartozott, âltalan es minden kti.lOmbseg
nelki.il eltoroltetik.
3 .. §~ Az: etăbbr §. ::rendszabalyab6l onkent kovetkezden megsziintettetik 'azon confirmationis taxa es 'census cathedraticus, mely azon lelkeszek altal, kik eddig a szasz torvenyhat6sagokban a demaban reszesultek, fizettetett; megszi.intettetik a Principis Legatum nev alatt ismeretes hagyomanyozasi kotelezettseg; megszi.intettetik âltalân minden
olyan teherviseles, mely akâr testti.let, akâr egyen reszerol, a dezmaszedes fejeben teljesittetett eddig.
4; §. A szasz torvenyhat6sâgokbeli lelkeszek, minthogy e. telOfelbeni evre a census cathedraticust ·mar nagy reszint megfizettek, :z evi
szolgalataiknak ellenben meg eddig szinte semmi jutalmat nem vettek,
egy âltalanos rogtonos rendezes lehetetlenseget is tekintetbe veven, nem
ugyan dezma-jarand6sâg cime alatt, (mely orokre el van torolve), haneru
mint e foly6 evre ill6 papi bert venni fogjâk az iden sajât vallasukbeli hallgat6ikt6l mind azt, a mit eddigele csupan azokt61 kaptak.
5. §. Az. elobbi §~ rendszabălya a szâs.i torveny hatosâgokbeli nem.ely 1elkeszek jovedelmet arânytalanul megroviditven, hogy ezen szasz
lelkeszek szintugy, valamint a dezmâk. âtalânos eltorlese nyoman eletmodjuk szukseges mennyisegetol elesett minden mas egyhâzi szemelyek
is, illo kepe nelkiil ez evben se maradjanak: a feldl a miniszterium (addigis mig a kozos torvenyhozas a magyarorszagi foly6 1848iki 22ik torvenycikk 3ik §a nyomân intezkedhetnek) az illeto hat6sâgok kozvetesevel haladektalanul rendelkezendik, - valamint arrol is, hogy a szebeni arva es lelenchăz novendekeinek melozhetetlen szti.ksegei, mennyiben azok mas fennmarad6 kutfokbol ki nem telnenek az alladalom altal
potol tassanak.
6. §. Mennyiben fiscusi dezma magan csalâdok birtokaban akar
orokos szerzodes, akăr kirâlyi adomâny, altal jutott, a tulajdonos mag an
csaladoknak a koz âlladalom altal leendo kârmentesitese biztossittatvan,
ezen karmentesites irant 6 felsege magyar miniszteriuma alta! a legkozelebbi orszaggyiiles elibe reszletes t·orveny javaslatot fog e!Oterjeszteni.
Numărul

29

Legea a VI-a: Despre consecinţele abolirii relaţiilor urbariale şi
.. a altor zeciuieli decît"" cele cuprinse în articolul de lege nr. IV
asupra corporaţii lor [în· sensul de proprietari colectivi].
§ 1. Conform paragrafuLui 2 din legea nr. 1, guvernul va înainta
un proiect de lege proximului parlament comun pentru a satisface prin
el necesităţile ce-au decurs din relaţiile urbariale de pînă acum, abolite
în întregime prin legea nr. 4, şi anume acelea ce au atins ob~gaţiile
f;aţă de colectivităţi, cum au fost slujbele domneşti, deoima şi jta[Kele
băneşti, indiferent că au aparţinut unor corporaţii pe bază de· cop,
tracte făcute pe veci ori s-au obţinut prin donaţii regale; {proiectul]
va putea satisface, de asemenea, necesităţile colectivităţilor ce se vor ivi
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în contul despăgubirilor pentru abolirea dijmei fiscale; cu acel pt:i~lej
se va ţine seama şi de necesităţile legitime ale naţiunii săseşti 1 0.
§2. Toate dijmele datorate de o.rişicine pînă acum pe locurile cu
drept de proprietate, se abolesc, în general, fără nici o deosebire ..
§3. Ca urmare. firească a reglementărilor §-ului anterior, se abolesc: taxa confirmationis şi census cathedraticus, plătite de aoei par
robi care au beneficiat pînă acum de zeciuieli in juri.sdieţiile săseşti;
obligaţiunea de testare cunoscută sub denumirea de Principis Legatum;
în general toate ·poverile care au fost suportate pînă acuma. şi îndeplinite sub formă de dijmă, fie pentru coledivită.ţi, fie pentru indivizi.
§4. Pe acest an în curgere, preoţii din jurisdicţiile săseşti au achitat
în bună parte censits cathedraticus, dar nu au obţinut răsplata pentru
sen.riciile făcute; de aceea se ia în considerare posibilitatea unui aranjament imediat, deşi nu sub denumire de datorie de zeciuiaiJ.ă (abolită
pe veci); el vizează un beneficiu pe anul curent printr-o retribuţie preoţească de la enoriaşii de proprie credinţă, primită pînă acuma numai de
la dînşii.
§5. Măsurile §-ului anterior reduc în mod nejust veniturile unor
parohi din jurisdicţiile săseşti; pentru oa preoţii saşi, precum şi alte persoane bisericeşti, care în urma abolirii generale a dijmelor au !fo.st
lipsiţi de c:ele necesare traiului şi pentru ca nici în anul curent să nu
rămînă fără retributie cuvenită: referitor la acest lucru ministerul va
întreprinde neîntirziat măsuri prin mijlocirea autorităţilor respective
(pînă ce legislaţia comună nu va adopta dispoziţii pe baza articolului
de lege nr. 22 §-ul 3 din anul curent 1848 din Ungaria); {măsură asemănătoare va trebui să întreprindă pentru a satisface] necesităţile stringente ale tinerilor de la caşa de orfani şi copii găsiţi din Sibiu; în cazul
tă ele nu s-ar putea întregi din alte surse excedentare, atuncti să fie
completate de către stat.
§6. în eventualitatea că dijma fiscală a ajuns în pooesiunea familiilor particulare, fie pe bază de eontract încheiat pe veci, fie prin
donaţii regale, despăgubirea lor va fi asigurată în viitor de către stati;
în acest sens guvernul ungar _a1 maiestăţii sale va înainta proximei diete
un proiect de lege.

VII. Torenycikkely:
A kozos teherviselesrol
A magyarorszâgi foly6 1848ik evi 8ik torvenycikk egesz kiterjedeseben elfogadtatvân, annak kotelez6 ·ereje ezennel Erdelyre is kiterjesztetik11.

Legea a VII-a:
Despre purtarea

comună

a sarcinil'or

obşteşti

Acceptîndu-se integral articolul de lege nr. 8 din Dngaria, puterea
sa de obligativitate se extinde prin aceasta şi asupra Transilvaniei1 1.

VIII. Torvenycikk;
Sajt6-torveny
Â magyarorszagi torvenyhozas foly6 1848ik evi 18ik torvenycikke
ideig1en Erdelyre is kiterjesztetetik12.
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Legea a Vlll-a:

Despre
Articolul de lege nr. 18 al
-vizoriu şi asupra Transilvanieil 2 .

presă

legislaţiei

din Ungaria se extinde pro-

IX. Torvenycikkely:
A bevett vallâsok telyes jogegyenlăsegerol
1. §. E hazaban torvenyesen bevett minden vallasfelekezetek (melyek koze a nem egyesult gorog szertartasuak is ertetnek) nemzet klilonbseg nelkul teljes es tokeletes jogegyenloseggel birnak, mind vallasgyakorlasi, mind politikai igt~nyek tekinteteben.
2. §. A hatheti oktatas es kulonbozo vallasuaknak egymas iskol<Hbani tanulhatasuk iranti minden megszoritas meg van szlintetve, - sertesi izgatasok es vallâsbeli versengest elOidezo tenyek mint bfmtettek lesznek fenyi tendok.
Legea a IX-a
Despre egal'itatea deplină-- în drepturi dintre ·religiile recepte,

§1. In această patrie toate comunităţile religjoase recepte, (între
care se consideră şi cea ortodoxă), fără deosebire de naţionalitate, au
drepturi egale, atît în privinţa exercitării religiei, cît şi în aceea a necesităţilor politice.
§2. Referitor la educaţia de şase săptămîni şi la învăţămîntul
[persoanelor] de diferite religii pe bază de reciprocitate în şcolile lor,
se abolesc orice restricţii; faptele care generează agitaţii ofensatoare
si prozelitism în domenii religioase se vor pedepsi ca· delicte.
X. Torvenycikkely:
A kozlekedesek elămozditasar6l.
_A foly6 1848ik evi magyarorszagi 30ik torvenycikkben kozlekedes
.elOmozditasara tett intezkedest az abban utalvanyozott alapb6l aranyoson
haramland6 tereh elvallalasa mellett, azon meggyozode'Ssel nyilve:1nitja e
torv,enyhoz6 testlilet Erdelyre is kiterjedonek, hogy annak j6tekonysaga
Magyarhon e reszeben mihamarabb elvezendo eredmenyekben fognak
jelentkeznP 3 .
Legea a X-a:
Despre susţinerea circulaţiei publice [rutieTe].
Pentru susţinerea circulaţiei publice [rutiere], articolul de lege nr.
30 din 1848 din Ungaria se consideră de prezentul corp legislativ posibil de a fi extins şi asupra Transilvaniei; [aceasta] acceptînd povara
ce-i revine îh mod echitabil, cu acea convingere că s:e vor nesim,ţi mt
mai curînd posibil urmările pozitive sub forma unor rezultate palpabile şi în această parte a Ungariei1 3 .
XI. Torvenycikk:
S6-arr6I es sos kiitakr6l.
1. §. A k6s6 ara az Unio kovetkezteben feljebb nem emeltetik.
2. §. A s6skutak a hazai torvenyek ertelmeben szabadon lesznek
hasznalhat6k.
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3. §. Adtlig is, mig a s6 arar61 orszagoson rendelkezni Jehetne, az
so vizbevetese betiltatik, ~ ezen sonak ara ideiglenescn is szallîttassek le a lehetosegig a miniszterium alta!.

~pro

Legea a XI-a: Despre

preţul sării şi

despre fîntînile (izvoarele) cu.

apă sărată

Preţul sării în formă de bloc nu se va ridica în urma uniunii_
2.§. Pe baza legilor ţării fîntînile [izvoarele] cu apă Sărată vor putea fi folosite liber.
3.§. Pînă oe se vor adopta dispoziţii pe ţară privind preţul sării,.
se interzice aruncarea în apa a granulelor de sare; preţul acestui sortiment de sare va fi redus la minimum de către guvern.

1.§.

32ik szam.
Szentseges csaszari es apostoli kiralyi Felseg, legkegyelmesebb
Urunk!
A kiralyi eloterjesztesek targyalasa folytan hat torvenycikkelyt
vagyunk batrak rnely tisztel·ettel felseged eleibe terjeszteni szerrtesites
vegett, melyek kOiiil az 16 sz61 ·az urbeti viszonyok elenyesztetesenek
testiiletek iranyabani kovetkezeserol es a 4ik torvenycikkely rendelkezese ala foglalt dezmakon kivilli egyeb dezmakr6l, a 2ik a kozos teherviselesrâl, a 3ik a sajt6r61, a 4ik a· bevett valMsok teljes jogegyenlose:...
gerol, az 5ik a kozlekedesek elomozditasar61, es a 6ik a s6-arr6l es sos
kutakr6l. Reszint az altalunk is kimondott jogegyenloseg eszmeje:.1ek
alkalmazhatasara, reszint a kedelyeknek, melyek bujtogat6k altal sziintelen izgattatnak, lecsendesitesere vannak ezek iranyozva, - konyorgiink
annakokaert felsegednek, melt6ztat azokat minei elobb szentesîteni s megerositve kihirdetes vegett lekiildeni - tantorithatatlan huseggel orokol-·
ven

Felsegednek legalazatosabb es or·okre hu alattval6i
es szolgai, Erdely nagyfejedelemseg
harom nemzetbol all6 Karai es Rendei kozonsegesen.
Kolozsvartt, 19ik jun. 1848.
Numărul

Sacra voastră maiestate imperială
Binevoitorul nostru domnitor

32
şi apo3tolico-regală.

In urma discutării propoziţiilor regale ne încumetăm să înaintăm
cu adîncă umilinţă în faţa maiestăţii voastre pentru sancţionare şase articole de lege; în primul este vorba de urmările relaţiilor urbariale asupra
proprietarilor colectivi şi anume acelor dijme care nu sînt incluse în
prevederile articolului de lege nr. 4 privind zeciuielile; al 2-lea se referă
la purtarea comună a sarcinilor obşteşti; al 3-lea la presă; al 4-lea la
egalitatea deplină 1n drepturi a religiilor recepte; al 5-lea la susţinerea
circulaţiei publice [rutiere]; al 6-lea la preţul sării şi la fîntînile cu apă
sărată. Ele au menirea pe de o parte să pună în aplicare principiul declarat de noi al egalităţii în drepturi, iar pe de altă parte să liniştească
spiritele pe care agitatorii le instigă continuu. De aceea o implorăm pe
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maiestatea voastră să. binevoiască a le sancţiona cît mai 'grabnic şi a le
retrl.mite întărite pentru enunţare.· Rămînem cu devoţiune neclintită ai
maiestăţii voastre cei mai umili şi în veci fideli supuşi şi servi.
. Adunarea stărilor şi ordinelor constituită din cele trei naţiuni ale
Marelui Principat al Transilvaniei.
Cluj, 19 iun[ie] 1848.
34ik

szăm.

Nagymelt6săgu băr6, val6săgos belso titkos tanăcsos,.es
hatalmu kirălyi Bi'Ztos ur!

teljes

Az urberi viszonyok elenyesztetesenek testiiletek irănyăbani kovetkezeserol es a 4ik t·orv·enycikk rendelkezese ala foglalt deztnăkon !k:iviili
egyeb dezmăkr61, tovabbă a k;ozos teherviselesrol, sajt6torvenyrol, .a bevett vallăsok teljes jogegyenlosegerol, kozlekedes elomozdităsăr61, s vegre
a s6ărr61 es s6skutakr61 kelt 6 torvenycikkelyeket az azon torvenycikkelyek irănt keszitett alazatos folirattal egyiitt nagymelt6săgodnak alazatosan kiHdven, hasonl6an kerji.ik, hogy azokat leg·felsobb megerosites
vegett o felsege szentsege szine eleibe terjesiteni melt6ztassek, melyeknek masolatait nagymeltosagoddal is tudăs vegett ezennel kozolven,
alland6 tisztelettel vagyunk.
Nagymelt6săgodnak elkotelezett szolgai, Erdely nagy-fejedelemseg
harom nemzetbol all6 Karai es Ren'dei ~ozonsegesen.
Kolozsvartt, junius 19en 1848.
Numărul

Prea
regal

mărite domnule
plenipotenţiar!

34

baron, veritabil consilier intim

şi

comisar

Trimitem cu umilinţă preaînălţimii voastre următoarele articole
de legi: despre urmările abolirii relaţiilor urbariale asupra· proprietarilor
colectivi şi anume a acelor dijme care nu au fost incluse în prevederile
articolului de lege nr. 4 privind zaciuielile; purtarea comună a sarcinilor
obşteşti; legea presei; egalitatea deplină a religiilor recepte; promovarea
circulaţiei publice [rutiere]; preţul sării şi problema .fîntînilor [izvoarelor]
cu apă sărată, Îl'lglobate în articolul de lege nr. 6. Împreună cu ele
înaintăm memoriul însoţitor întocmit [pentru maiestatea sa].
Pentru întărirea lor supremă vă rugăm să binevoiţi a le înainta în
faţa sacrei sale maiestăţi. Prin aoeasta aducem totodată la cunoştinţa
rnăriei voastre .conţinutul lor sub forma unor copii.
Rămînem ai preaînălţimii voastre cei mai umili servi şi supuşi.
Adunarea stărilor şi ordinelor constituite din cele trei naţiuni ale
Marelui Principat al Transilvaniei.
Cluj, 19 iunie 1848.
44ik szam.
Elso Ferdinand, Istennek kegyelmeb6l ausztriai csaszar, Magyar- es
e neven otodik apostoli kinHya ugy Lombt'i.rdia, Velence,
.Gallicia, Lodomer es Illyria kiralya, Ausztria fohercege, Erdely nagyfejedelme es szekelyek gr6fja sat.
Csehorszăg
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Melt6sagos, tisztelend6, tekintetes, nagysagos, nemzetes, tisztes es.
vitezlo, nernes, okos, erteţmes, 6szinten kedvelt hiveink! Az urberisegeken
fekiidt uri szolgalat, dezma es penzbeli fizetesek kisajatitasar6l, es az
urber.i kisajaţitott magan u-ri javadalmak status-ad6ssagga valtoztatasar6l
sz6l6, foly6 ev szentivanh6 7ik napj'ar6l kolt alazatos felirastokhoz mellekelt IVik es Vik torvenyjavaslatok a szokott m6don elonkbe terjesztven"
azokot az ide mellekelt alakokban kegyelmesen megerositcttiik.
Melyeket ezennel oly vegre kiildiink nektek, hu Karaink es Rendeink vissza, hogy azokot a jelen hongyiUesrol altalatok felterjesztett es.
felsegiink altal mar kegyelmesen meger6sitett torvenycikkekkel egyiitt
legfelsobb kiralyi szentesitesunk vegett a szokott modorban felsegunk
elebe terjeszteni siessetek. Kiknek egyebirant. csaszari kiralyi kegyelmiink- .es kegyelmessegiink~el alland6an hajland6k maradunk. Kelt·
Insbruckban, junius ·22en 1848, esztendoben, kormanyunknak pedig tizen. negyedik eveben.
Ferdim:1nd.
B. Apor Lazar
O csaszari kiralyi apostoli felsegenek sajat parancsara.
Szentgyorgyi Imre.
Numărul

44

Ferdinand întîi, din mila lui Dumnezeu împărat 1al Austriei, ai
cincilea rege apostolic cu acest nurne al Ungariei şi Cehiei, rege al Lombardiei, Veneţiei, Galiţiei, Lodomeriei, şi Iliriei, primul arhiduce ai
Austriei, mare principe al Transilvaniei, comite al secuilor etc.
Preaînalţilor,
prearespectabililor, preamăriţilor, preageneroşilor~
preacinstiţilor, preanobililor, preaînţelepţilor, prealuminaţilor şi preiubiţilor noştri sincer ·credincioşi: împreună cu petiţia voastră umilă din 7
iunie, aţi înaintat în faţa noastră pe cale legală proiectele de lege nr. IV
şi V referitoare la desfiinţarea robotelor, dijmelor şi taxelor băneşti urbariale, precum şi la transformarea acestor, venituri domneşti în datorii
ale statului; [vă informez că] le-am întărit cu toată bunăvoinţa în formq.
aici anexată.
Prin aceasta vi le retrimitem vouă, fidelele noastre stări şi ordine,.
pentru a vă grăbi să le înaintaţi pe cale obişnuită în faţa maiestăţii
noastre, împreună cu alte proiecte de legi adoptate de voi la actuala
dietă, pe care le-am întîrit deja, în vederea sancţionării lor superioare.
Rămînem faţă de voi cu bunăvoinţa noastră imperială.
Dat la Innsbruck în 2'2 iunie a anului 1848, în al patrusprezecelea
an al domniei noastre.
Ferdinand
B[ aron] A por Lazar
La porunca personală a maiestăţii
sale apostolice regale imperiale
Szentgyorgyi Imre
45ik szam.
A IVik es Vik torvenycikkeknek, 6 felsege, elebe veg szentesites
vegetti felkilldese alkalmakori- "Elobeszed"- Ba Julii 1848.
Urunk o csaszari kiralyi felsege Elso Ferdinandnak, Ausztria csaszarjanak, Magyarhon e neven otodik apostoli kircHyanak, Erdely nG_;y-feje·250

delmer:ek es szekelyek ispanjanak, 1848ik ev punkosdhava 5en kelt kegyes kirc'ilyi leirata kovetkezteben mi} Erdely nagy-fejedelemsegenek
ugyan ezen 1848ik. ev punkosdhava 29ik napjan, e nagy-fejedelemsegnek
szabad kiralyi Kolozsvar Viarosaban kitCizott orszaggyi.ilesere osszegyult
·Karai es Rendei, tobb orszaggyulesileg targyalt kozugyek kozt az urberisegeken fekUdt uri szolgalat (robot}, dezma es penzbeli fizetesek kisajatitasar6l es az urberi kisajatitott magan tlri java:dalmak status-ad6ssăgga
valtoztatasar61 torvenycikkeket alkottunk, melyeket alazatos feliratunk
mellett 6 felsege szentseges szfne elebe kegyelmes megerosites vegett felterjesztven, s a kegyes kiralyi megerositest 6 felsegenek Insbruckban
foly6 ev junius 22en 3235 szam alatt kelt kegyelmes kiralyi leiratanal
:tog'v"a meg is nyerven, azok~t legfelsobb szentesites vegett ezennE.l felterjesztjuk, alazatosan esedezven: hogy ezen t'orvenycikkeket legfelsobb
kiralyi alairasaval szentesiteni, torvenyeink konyvebe igtattatni es mind
(5 fels'ţ'ge kegyelmesen megtartani, mind masok altal sertetleni.il megtartatni melt6ztassek.
l\iely torvenycikkek tartalma ez (Lasd Irom·anyok kănyve 23-ik
szama alatt}.
Numărul

45

Noi, stările şi ordinele Marelui Principat al Ardealului, ne-am întrunit în ziua de 29 mai a anului 1848 la Dieta fixată în liberul oraş
Cluj, conform rescriptului domnitorului nostru, maiestatea sa regală imperială Ferdinand întii, împărat al Austriei, al cincilea rege cu acest
nume al Ungariei, marele principe ai· Transilvaniei şi comite al secuilor.
În legătură cu problemele publicate dezbătute la dietă am elaborat
.articole de lege despre abolirea robotelor, dijmelor, şi taxelor băneşti·
urbariale, şi despre transformarea veniturilor domneşti provenite din ele
în datorii ale statului. Alături de umila noastră cerere, aceste articole
de lege le-am înaintat în faţa maiestăţii sale în vederea întăririi lor;
întărirea regală binevoitoare am şi obţinut-o prin graţiosul rescript crăiese
dat de maiestatea sa la Innsbruck în 22 iunie, sub nr. 3225. Le retrirp.item
în vederea înaltei sancţionări., Vă rugăm cu umilinţă, să sancţionaţi aceste
articole de legi prin înaltă semnătură regală, să le introduceţi în codul
nostru de legi, să le respectaţi şi să-i faceţi şi pe alţii să le respecte
neabE'1tut.
Pentru conţinutul articolelor de legi (vezi anexa de sub nr. 23).
4(Hk szam.

Szentseges csaszari kiralyi apostoli Felseg, legkegyelmesebb
Urunk!
Mid6n felseged idei junius 22rol 3 23S. szttm alatt hozzank bocsatott kegyelmes kiralyi leirata kovetkezteben, az urberisegeken fekudt.
uri szolgalat, dezma es penzbeli fizetesek kisajatitasar61, es az urberi
kisajatftott magan uri javadalmak status-ad6ssagga valtbztatasar6l alkotott? s felseged altal megerositve lekuldott ket torvenycikket szokott
m6don szentesites vegett alazatoson felterjesztji.ik, egyszersmind azan
alazatos keresunkkel jarulunk felsegedhez: melt6zta:ssek. felse~ed ezen
szentesitend6 torvenycikkeket kihirdetes vegett a magyarhoni kozăs orszaggyulesre leki.ildeni, - minthogy mielOtt a jelenleg alazatoson fel ter-

(

jesztett torvenycikkek felseged ăltal szentesftve hczzank megjelenhetnep:ek, az erdelyi orszaggyules hihetoen be fog rekesztetni.
.
Tantorithatatlan huseggel orok:olven Felsegednek
legalazatosabb s orokre hiv alattvaloi
es szolgai, Erdely nagy-fejedelefl1seg
h:irom nemzetbol all6 Karai es Rendei kozonsegesen.
Kolozsvartt, jul. Ban. 1848.
Numărul

46

Prea milostivul' nostru domn, maiestatea voastră apostolkd
imperială şi re gală!
Prin rescriptul crăiese binevoitor al maiestăţii voastre nr. 3 235 din
22 iunie a anului curent, ne-aţi restituit întărite cele două articole de
lege referitoare la abolirea robotelor, dijmelor şi a taxelor băneşti urbariale şi la transformarea acestor venituri domneşti provenite diît ele Î!;..
datorii ale statului, pe care vi le-am înaintat pe cale legală. Totodată ne
adresăm n1ajestăţii voastre cu acea umilă rugăminte de a binevoi să
trimiteţi aceste proiecte de lege sancţionate la dieta comună a patriei
ungare pentru a fi făcute publice. [Vă solicităm acest lucru] deoarece pînă
cînd .cele două articole de lege înaintate umil în faţa maiestăţii voastre
se vor reîntoarce sancţionate, Dieta din Transilvania mai mult ca sigur
îşi va încheia lucrările.
Rămînem cu fidelitate neclintită ai maistăţii voastre servi umili,.
supusi şi veşnic fideli.
·
Ste:1rile şi ordinele constituite din cele trei naţiuni ale Marelui Principat al Transilvaniei.
Cluj, 8 iulie 1848.
47ik szam.
Fenseges csâszâri kirâlyi foherceg nâdor, kirâlyi helytart6,
tisztelt miniszteri um!
Az urberisegeken fekUdt uri szolgâlat, dezma, es penzbeli fizetesek
kisajâtitâsâr6l, es az urberi kisajâtitott magân uri javadalmak smtus.
ad6ssâggâ vâltoztat;âsâr6l alkotott, s o felsege âltal hozzânk megero;_
sitve lekUldott ket torvenycikket mai napr6l szokott alakban szentesites
vegett o felsegenek alâzatosan .feUerjesztven, - ezt az erintett torvenycikkek megki.ildese mellett azon atâzatos keresi.ink kisereteben tudatjuk
fensegeddel es tisztelt miniszteriummal, hogy azoknak hovâhamarabb~
sz.entesiteset eszkio·zolni melt6ztassanak. Minthogy pedig a magyarhoni
kozos orszaggyules mar megkezdodott, remelheto, hogy mielott ezen torvenycikkek szentes!itve hozzânk ideerkeznenek, Erdely orszâggyulese berekesztetik: ez okb61 o felseget aillzatos feliratunkban megkerti.ik, hogy
azokat a pesti kozos hongyulesre melt6ztassek kihirdetes vegett lekUldenL
Mely tisztelettellevenFensegednek es tisztelt miniszteriumnak
alâzatos szolgcii,
Erdely nagy fejedelemseg harum
Kolozsvartt, jul. Sân 1848.
'nemzetb5l all6 Karai es Rendei kozonsegesen.
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Numărul

J\1ărite

47

arhiduce imperial, palatin
onorate guvern!

şi locţiitor

regal;

Am înaintat umil, cu data de azi, pe cale legală, pentru sancţionare,
cele două articole de lege referitoare la abolirea robotei, dijmei şi a
taxelor băneşti urbariale şi la transformarea veniturilor domneşti provenite din ele în datorii ale statului care ne-au sosit întărite de la maiestatea sa. Vă trimitem aceste articole de lege cu acea umilă rugăminte ca
alteţa voastră, împreună cu onoratul guvern, să binevoiţi a acţiona în
vederea obţinerii sancţionării lor cît mai repede posibil.
·
Întrucît ·djeta comună a patriei maghiare a început deja, sperăm
·Ca aceste articole de lege să sosească sancţionate înainte de a se închide
dieta. Pe baza acestor considerente am rugat-o pe maiestatea sa, în
petiţia noastră umilă, să binevoiască a le trimite la dieta comună de la
Pesta pentru a fi publicate.
Rămînem cu stimă ·adîncă servi umili ai alteţei voastre şi ai onorat-ului guvern.
Cluj, 8 iulie 1848.
Stările şi ordinele constituite din
cele· trei naţiuni al .Marelui Principat ·Ia Transilvaniei.

48ik szâm;
Nagymelt6să'gu

bar6, val6s,agos bels6 titkos
hatalmtl kiralyi Biztos ur!

tanăcsos

es t·eljes

Az urberisegeken fekiidt uri szolgalat, dezma, es penzbeli fizetesek
kisajatitasar61, es az urberi kisajâtitott magan uri javadalfnak stâtus-ad6ssagga vâltoztatâsâr6l alkotott, s 6 felsege âltal megerosit'ett ket tărveny
cikket, azok szentesitese irant 6 felsegehez intezett alâzatos feliratunkkal
egyfitt nagymelt6sagodnak azon keressel · kiildjiik at, hogy azokat hovâhamarabb felseges urunk elt~be feljuttatni melt6ztassek. Mindeniknek
masolatat nagymelt6sâgoddal is kăzălven, âlland6 ·tisztelettel vagyunk Nagymelt6sagodnak elkătelezett szolgâi,
Erdely nagy-fejedelemseg he:l.rom
nemzetbol âll6 Karai es Rendei kă
zănsegesen.

Kolozsv.ârtt, jlil. Sân. 1848.
Numărul
Preamărite

48

domnule conte, consilier intim aulic

şi

comisar regal

plenipotenţiar!

Inaintăm măriei voastre cele două articole de lege referitoare la
abolirea robotei, dijmei şi a taxelor băneşti urbariale şi la transformarea
veniturilor domneşti - provenite din ele - în datorii, ale statului, întărite deja de maiestatea sa, în vederea sancţionării lor; vă rugăm să
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binevoiţi a
vă aducem

le înainta cît mai urgent în faţa maiest<1ţii sale; în acest sens
la cunoştinţă conceptul fiecăruia în copie. Rămînem cu stimă
permanentă supuşi servi ai preamăriei voastre.
Stările ~i

ordinele constituite din cele trei
cipat al Transilvaniei.
Cluj, 9 iunie 1848.

naţiuni

ale Marelui Prin-.

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Gubernium Transylvanicurri Leveltara. Lista Diplomatica. DietaHa. Voi. 78. Foto: 31 468-31 517, 31 06331190.
.
.
Imprimat. Brdely-Nagyfejedel·emseg 1848ik evi majus 30an !Kolozsva11
szabad kir. varosaba fuirdetett IS Junius 18an bezart Orszag.gyfil€ senek
Jegyz6 es Iromanykonyve. Kir. f6kormanyszeki engedelyezett hiteles
kiadas. KolozsvarU, 1861.
1

1 Publicăm selectiv actele Dietei stărilor privilegiate de la Cluj din urmă·
toarele motive: a) în primul rînd pentru că unele din ele au apărut în volumele
anterioare ale colecţiei noastre de documente (astfel este cazul cu actul nr. l care
a văzut lumina tiparului în voi. III cu nr. 115 sau cu actul nr. 10 editat în vol. IV
cu nr. 8); în al doilea rînd fiindcă vreo cîteva se repetă, (într-o atare situaţie
aflîndu-se actele cu nr. 2, 13 şi 41, din care nu am lăsat decit cel din mijloc); c) în
al treilea rînd deoarece fiecare lege adoptată de dietă a determinat o corespondenţă asemănătoare în' sensul că proiectul odată elaborat era înaintat printr-o
adresă împăratului pentru întărire; acesta, după ce-l întărea, îl restituia dietei. ea
retrimiţîndu-1 monarhului în vederea sancţionării, după ce în prealabil verifica
exactitatea textului; în plus, pentru a accelera această prooedură greoaie, dieta
a solicitat concursul, în cazul fjecărui proiect de lege, atît generalului Puchner în
calitatea lui de comisar crăiese plenipotenţiar, cît şi palatinului Ştefan, locţiitor a:r
regelui în Ungaria, şi guvernului ungar de la Pesta cu scopul de a interveni pe
lîngă monarh în- vederea scurtărli la .minimum a timpului necesar întăririi şi sancţio
nării; din lipsă de spaţiu, n-am lăsat din documentele oe însoţesc proiectele de
legi dec:ît pe cele mai importante; precizăm că am dat la tipar legile votate de
dietă ca un singur document, întrucît le. considerăm că formează un tot unitar.
2 Pentru lista regaliştilor numiţi de monarh ca reprezentanţi ai săi la Dieta
de la Cluj vezi doc. 68 p. . ..
3 Numele persoanelor din oomitet nu se precizează.
4 Din însuşi conţinutul legii votate în 30 mai 1848 de Dieta stărilor p:'lVJlegiate de la Cluj, reiese că se va conforma celei similare cu nr. VII, adoptată în
18 martie 1848 de Corpul legislativ al Ungariei care fusese sancţionată de impă
ratul de la Viena în .aprilie.
5 îndeosebi în prima ei parte, această lege este similară cu cea din Ungaria;
in acest sens, vezi voi. II, doc. nr. 2.
(i Legea nu spune nici un cuvînt despre drepturile românilor de a-şi organiza.
şi ei gărzi naţionale.
7 Pentru traducerea legii agrare, cu excepţia paragrafelor 7 şi 8, vezi: G.
Maior, Politica agrară la români, Bucureşti, 1906, p. 175-176, iar pentru influenţa
exercitată asupra ei de cea similară din Ungaria vezi voi. II, doc. nr. 1 din colecţia
noastrit
8 Şi pentru traducerea legii despre despăgubirea proprietari-lor de moşii vezi:
G. Maior, op. cit., p. 177.
9 Documentul reflectă colaborarea dintre conducătorii politi-ci ai maghiarilor
din Transilvania şi guvernul de Ia Pesta în problema uni·unii.
10 Pe parcursul secolelor XVI-XVIII, în scaunele săseşti au fost· iobăgite o
serie de sate românesti de către consiliile sau map-istratele scăunale ca proprietare
colective şi nu de către persoane particulare, cut;, s-a întîmplat în _comitate. D~
aceea, ţăranii români aserviţi din astfel de sate au prestat zile gratUite de robota
ori slujbă iobăgeaS<că pe pămînturile alodiale ale acesto-r ins.Utuţii co·lective săseşti,.
iar dijmele şi taxele băneşti Je-au dat casieriei alodiale a Universităţii saşilor din:
Sibiu.
·
·
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11 Legea desp;e purtarea comună a sarcinilor publice adoptată de Corpul
legislativ al Ungariei su,b nr. VIII este redată integral în documentul nr. 4 din
voi. II al colectiei noastre.
12 Legea presei din Ungaria se găseşte în vol. II, doc. nr. 3.
13 Prin conţinutul ei, această lege demonstrează că majoritatea maghiarilor
din. dietă care a adoptat-o, considera Transilvania ca parte integrantă a Ungariei.
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Cluj, 29 mai 1848
Erste National-Versammlung vom 29sten May 1848 unter dem Vorsitz des Hermannstădter Deputirten Conrad Schmidt.
Anwesend sind die Deputirten Joseph Schneider aus Hermannstadt,
Cari Gooss und Georg Teutsch aus SchaBburg, Elias Roth und Ludwig
Brennerberg aus Kro11stadt, Michael Brecht und Cari Schwarz aus Mediasch, Johann Ho,fgraef und Johann Weiss i1US Bistritz, Michae1 Hitsch
und Cari Leonhardt aus Miihlbach, Wilhelm Loew aus ReuBmarkt, ~vii
chael Brantsch und Carl Bock aus Leschkirch.
Z.l. · Durch Acclamation wird cler Vorsitz dem Hermannstădter Deputirten Conrad Schmidt, die Fiihrung des Protokolls dem Ersatzmann
von SchăBburg J oseph Gull Ubertragen.
Z.2. VeranlaBt durch einen von verschiedenen Deputirten erstatteten
Bericht liber die Vorgănge bei Eroffnung des Landtags und in der ersten
ungarischen National Versammlung_ [:nemzeti gyi.iles:], allwo mit Besei-tigung -cler beiden ersten vom Fraesidenten zugleich mit der dritte:a an
die ,Ţagesordnung fur die nachste Laridtags-Sitzung gegebenen k. Propositionen die letztere liber die Union Siebenbi.irgens mit Ungarn verhan.,
delt und mit einer totalen Stimmen-Einhelligkeit .entschieden \vorden
ist, hălt der Vorsitzer die Berathung iiber diese Frage in der sachsischen
National-Versammlung auch fUr die erste und drjngendste, und fordert
daher die Versamrrilung auf, vor Allem sich -dariiber zu besprechen und
zu vereinigen, was die săchsische Nation beziiglich der Union in der
năchsten Landtagssitzung erklar:en solle. Um -zu einem erwunschtet:
Resultate in clieser Angelegenheit moglichst schnell gelangen zu konnen,
schlăgt derselbe sofort vor, es mogen die Abgeordneten der einzelnen
Kreise clen Inhalt cler ihnen liber cliesen Gegenstand ertheilten Weisungen vortragen;
Dagegen tragt cler Deputirte von SchăBburg Gooss, mit Hinweisung
auf die Dringlichkeit cler Umstăncle, auf die hohe Wichtigkeit cler Frage
selbst uncl auf clie unabsehbaren Folgen cler Weise ihrer Entscheidung
uncl endlich :mit. Berufung darauf, claB die Sender cler einzelnen Ab-'georclneten bei Entvverfung und Feststellung der ertheilten Weisun~en,
clie wahre,. weil durch clie letzten Ereignisse in Wien wesentlich verăn
derte Lage cler Dinge unmoglich so gekannt haben konnen, :wie sie den
gegenwărtigen Deputirten vorliegen, clarauf an, sich bei Berathung dieser Lebensfrage nicht unbedingt an clen Buchstaben der Instruktion zu
binden, sondern vielmehr auch aus eigner Ueberzeugung uncl nach bestem Wissen uncl Gewissen zur Sache zu sprechen.
Diesen Antrag \Vill cler Vorsitzer nicht zum Gegenstancl einer Verhandlung gemacht wissen, sonclern wiinscht, es moge jeclem einzelnen
Deputirten iiberlassen bleiben, je nachdem er es verantworten zu konnen
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glaube, sich streng an seine Instruction zu halten od.er aber auch davon abweichend aus eigener Ueberzeugung zu sprechen. Die meisten
Abgeordneten stimmen dieser .Ansicht bei, und so wird denn beschlossen:
Ueber den Antrag nicht zu verhandeln, sondern es einfach jedem
einzelnen Deputirten anheim zu stellen, ob er sich bei der Berathung
der an der Tages Ordnung befindlichen Frage an seine Instruction, ihrem
Wortlaute nach binden oder davon auch abweichend, seine eigene Ueberzeugung aussprechen und geltend machen wolle.
Hierauf stellt der Deputirte von SchăBburg Gooss den Antrag:
In Berucksichtigung der ·. Sympatien, \V~lcţie die ungarische und
szekler Nation fur die Vereinigung Siebenburgens mit Ungarn so ein- ·
stimmig, so begeistert an den Tag legen1, :pnd welche. als unb~grundet
zuruckzuweisen der sachsischen Nation S<:!hOn deshalb nicht gezieme,
\veil nach den heimischeti Grundgesetzen Siebenburgen ein Glied der
Krone V ngarns sei;
.
In Erwăgung ·dessen, daB aus den officiell bekannten V~rfUgungen
Seiner Majestat wider den dem ungrischen Ministerium derr'~Gehorsam
verweigernden Ban von"·'Kroatien. Jelachich,, aus den ebenfârls ofiieiell
constatirterr · Befehlen att den Genetal Leederer, sich den Verfiigungen
des U ngarisch~n ,Ministedums zu ;'fi.igen, .· und ~il den Kriegsminister in
1 Wien, · sich bezuglich des Ungarlănder Militairs mit dem erwăhnten Ministerium ins Einvernehmen zu, setzen, erhelle, daB die Entwickelung
Ungarns auf Gn1ndlage der letzten Reichsartikel noch immer im Sinne
Seiner Majestat den gesetzJichen Stand der Dinge nicht gefahrde, daB
ferner nach den zur Verhandlung dem . siebenbiirgischen Landtag .·vorgeJegten Prop@sitionen, kein Zweifel obwalten konne, Seine Majestăt
sehe in der Union Siebenbiirgens mit Ungam keine Gefahr . fiir den
Bestand der pragmatischen Sanktion, der săchsischen Nation aber nicht
zugemuthet werden d:urfe, die klar vorliegenden Aktenstucke in ein.em
dem Wortlaute Widersprechenden Sinne zu deuten;
In Anbetracht ferner dessen, daB nach der Erklărung ·des griechiscb _,
unirtE;!n Biscbofs in det ungrischen National-Versammlung von heute, da
sie in Gegenwart einer groflen Anzahl der von Seite der Walachen in
der Blase:odorf1er Versammlung auf den Fali der soforti_gen Anerkennung der politisehen Nationalitat derselben zu ihrer Vertretung bestimmten . Deputirten, also wohl auch in ihrem Sinne gegeben_ worrlen,
auch die bei weitetn zahlreichste Einwohnerschaft des Landes · die WaIachen der Union kaum entgegentreten wiirden2 ;
In pflichtgemăBiger Wurdigung dessen, daB die săchsische Nation
in dem voraussichtlichen Kampfe der abendlăndischen Gesittung und Freiheit gegen morgenlăndische Rohheit und Knechtschaft offenbar auf Seite
de:r erstern zu stehen berufen sei, es daher ihre hohere, durch Riicksicht
auf die Europăischen Verhăltnisse gebotene und auch vom deutschen
Mutterlande in Aufrufen an die Sachsen so erkannte Pflicht erfordert,
den Ungarn, \velche die Nothwendigkeit des Anschlusses an Deutschland
bereits anzuerkennen beginnen, nicht entgegenzutreten;
Endlich im Hinblicke darauf, da:B der Natur der Sache und den in
der ungrischen National Versammlung von den Stimmfuhrern der Ungarn gegebenen diesfălligen Erklărungen nach, die Unfarn bemuBigt
und geneigt seien, die unantastbaren nationalen Rechte der săchsischen
Nation unverletzt zu lassen;
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uMogen die Deputirten der sachsischen Kreise in der nachsten Landtagssitzung erklaren, daB die sachsische Nation der Union in der zuversichtlichen Hoffnung und im festen Vertrauen darauf, die ungrische Nation und Seine Majestat werden den Sachsen die ihnen nach dem Naturrechte und positiven Gesetzen zustehenden nationalen und munizipalen Rechte ungeschmalert lassen, beitrete."
.. Diesem Antrage stimmen die Deputirten von Kronstadt mit dem
Zusatze bei, daB in dieser Erklarung der săchsischen Deputirten in der
Form von Bedingungen alles dasjenige speziell gesagt werden solle, was
von Seiten des ungrischen Reichstags im Interesse der Sachsen be"rucksichtigt und gewăhrt werden solle. Ihrer Instruction nach besteht
dieses in nachstehenden Punkten:
a. Sicherstellung der durch die pragmatische Sanktion ins Leben
gerufenen· Einheit aller· zur oesterreichischen Gesammtmonarchie geho:rigeri Lander unte1 ·der Regierung des erlauchten oesterreichischen Kaiserhauses durch e1nert in die Geset4e beider Lander einzuverleibenden
Staats-Grundvertrag; ·.
h. Emporhaltţ1ng der deutschen Volksthiimlichkeit so wie Sicherung
des Gebrauchs der deutschen Sprache, sowohl bei allen ămtlichen politisehen und gerichtlieh_en 'Verhandlungen und Protocollationen in der
Mitte der · Nation, als auch itn Verkehr derselben mit dem Konig; seinen
Beamten und den ubrigen Gerichtsbarkeiten des Landes;
Emorphaltung der im dritten Punkt des leopoldinischen .Diploms ·
und im 13ten.Artikel .des Jahres 1791 garantierten Munizipal.Autonomie;
eridlich.
d. Ungeschmalerte Emporhaltung der Gerichtsbarkeit und des Grund~
gebiethes sămmlicher einzelner sachsischer Kreise in ihrem gegenwâr-tigen Stande.
Der Deputirte von ReuBmarkt Loew stimmt zwar dem Antrag im
Prinzip auch bei, will aber, von der Ansicht ausgehend, daf3 wie jedes
Individuum, so auch jede N ation das unantastbare Recht der Existenz
habe, die Annahme der Union um so mehr, nur unter Bedingungen, \Veil
die săchsische Nation durch positive Gesetze befugt sei, solche zu stellen,
und schlăgt als Bedingungen: a. Emporhaltung der pr.agmatischen Sanktion, b. die Teritorial Integritaet, c. den bisherigen Gebrauch der deutschen Sprache, d. die Unantastbarkeit des National Vermogens mit
der freien Verwaltung desselben und endlich e. die freie Regelung der
Kirchen und Schulen Anstalten vor.
·
Dagegen wollen die Deputirten von Hermannstadt, welche aus dem
Gesagten auf eine allzu groBe Einwirkung der in den letzten Tagen und
Stunden durch die Mitstande vollfuhrten Demonstrationen auf die Gemiither der Anwesenden schlieBen zu konnen meinen, darum, weil es
umsonst sei, Bedingungen zu stellen, da dieselben selbst wenn sie vom
siebenbiirgischen Landtage angenommen wiirden, in Ungarn nicht \-Viirden gewăhrt werden, und die siebenbiirgischen Stănde hier nur durch unfruchtbare Vorstellungen wirken konnen, weil Ungarn erobern, die Ungarn ihre Nationalitat in Ungarn und Siebenbiirgen zur herrschenden
machen wollen, hiezu aber fur sich keine Kraft, und bei den ubrigen
Nationen, die alle entschlossen seien, den Verband der oesterreichischen
Monarchie aufrecht zu halten, keine Sympathien haben; weil ferner die
Gefahr von Seiten der Walachen, wenn diese sich gegen die Union erklăren gr,oBer sei, und endlich weil es verderblich sei, sich im Bunde

c..

257

mit den Ungarn in einen Verzweiflungskampf zu sturzen, die ausgesprochene Befurchtung aber, durch die Ablehnung der Union in die Lage
zu komrnen, einst vielleicht mit Slaven und vValachen gegen Deutschland
und die Gesittung kampfen zu mussen, nur auf Muthmaf3ungen beruhe
- keine Union mit Ungarn, sondern nur eine Union der im Lande woh...;.
nenden N ationen.
Miihlbach schlieBt sich an Kronstadt an.
Die Deputirten von Mediasch erklaren, durch ihre Instruction
verpflichtet zu sein, nicht nur gegen die Union zu stimmen, sondern·
sogar falls die Union ausgesprochen werden sollte, Soridermeinung zum
Protocoll zu geben.
Die Abgeordneten von Bistritz haben zwar auch die Weisung er--·
halten, vor der Hand die Union abzulehnen, gedenken aber doch, da
ihre Sender zuerst auch fur die Union gewesen und nun nicht' mehr moglich sei, ihre_ Sender zu befragen, bei den veranderten Umstănden die
Annahme der Union mit Bedingungen, wie sie von Reuf3markt vorgeschlagen worden, bei ihren Sendern verantworten zu konnen~
Endlich tritt auch der eine Abgeordnete von Leschkirch Bock auf
die Grundlage des Organisations Plans dem Antrage niit Bedingungen
bei, wăhrend der andere Abgeordnete dieses nach seiner Auffassung der
beiden gemeischaftlichen Instruction nicht thun zu konnen erklart.
Da nun Hermannstadt, Mediasch und ein Abgeotdneter von Leschkirch gegen, die anwesenden Deputirten det ilbrigen Kreise aber fur Annallme cler Union gestimmt - irri Flusse. der weitern, der Wichtigkeit
des Gegenstandes angemessenen 8-sti.indigen Debate ·sich die Arisichten
Kronstadts', Schâf3burgs und Reuf3markts in Folge der in der nemzeti
gyules vom 29sten May gegebenen feierlichen Erklarung der ungrischen
und szekler Stimmfuhrer, daB auch Unger und Szekler Wunsche . und
Verlangen ri.icksichtlich der kti.nftigen durch die Union herbeizufiihrenden Verfassung hătten, dieselben aber der Verhandlung der hiezu aufzustellenden Commission und des gemeinschaftliehen Rekhstags iiberlieBen, welchen die in derselben Art vorgerbrachten gesetzliehen Postulate der Sachen · zu gerechter Wurdigung zu empfehlen, die Stărtde fur
ihre ernste Pflicht halten wi.irden, wăhrend auf dem Siebenburgischen
Landtag alle Bedingungen ganz gewif3 fallen miiBten:, so wie· in Beriicksichtigung der Lage der sachsischen N ation und der jetzigen Staats
Regierung genăhert und ausgeglichen ha ben --'- und da endlich die. De~
putirten von Hermannstadt zwar eine Sondermeinung zu Protocoll zu
geben, sonst aber der Mehrheit sich zu fugen von: ihren Sendern angewiesen zu · sein erklăren, so wird festgesetzt, daB die Deputirten der
sachsischen Kreise sich fur die Union, jedoch in einer Weise erklăren
sollen, welche die Geltendmachung von auf nationale und munizipale
Rechte bezuglichen Postulaten moglich mache. Die Entwerfung dieser
Erk1ărung ,,·ird dem ursprunglichen Antragsteller Gooss mit dem Beifugen iiberlassen, den Ent\vurf in der năchsten, auf den 30-sten Vormittag um 8 festgesetzten National Versammlung vor.zulegen. Was ubrigens
die \Veisung der Mediascher Abgeordneten anbelangt, im Falle die Union
landtăglich beschlossen werden sollte, eine Sondermeinung zum Landtags Protocoll zu geben, so kann dieser nach dem Organisation.s Plan im
Interesse der Einheit der N ation keine Folge zugestanden werden, wohl
aber mogen die genannten Abgeordneten ihre Sondermeinung im Pro~
·tocoll dieser National-Versammlung niederlegen3.
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2te National-Versammlung vom 30ten May 1848 Vormittag. Unter
dem Vorsitz des Hermannstadter Deputirten Conrad SchmidL Actuarius J oseph Gull.
Anwesend sind die Deputirten J oseph Schneider aus Hermannstadt,
Cari Gooss und Georg Teutsch aus Schi:H3burg, Elias Roth und Ludwig
Brennerberg aus Kronstadt, Michael Brecht und Carl· Schwar.z aus Mediasch, Johann Hofgraef und Johann Weiss aus Bistritz, Michael Hitsch
und Cari Leonhardt aus Mriihlbach,. \Vilhelm Loew up.d Ludwig Bock aus
Reu.Bmarkt, Michael Bra.ntsch und Cari >Bock aus Leschkirch und der
kein Stimmrecht ausiibende Ersatzmann von SchaBburg Joseph Bakon.
.Abwesend: Leszay aus, Broos,. dann die Deputirten von Reps, und
GroBschenk.
Za'hl 3. Der Deputirte ·von SchaBburg Gooss legt dem ihm unter
Z. 2 gemachten Auftrag zu Folge den Entwurf zu einer Erklărung der
săcl-;.sischen Nation beziiglich der Unionsfrage vor.
Dieser Entwurf · wird mit e~nigen ZliSătzen angenommen und lautet
folgendermaBen:
In Anbetracht dessen, daB die edle uhgarische und szekler Nation
nicht mit Stimmenmehrheit, sonderri mit der begeistertsten. Einmuthigkeit die Vereinigung SiebenbUrgens mit Ungarn ffir ihren sehnlichsten
und heiBesten National-Wunsch4 feierlich erklart haben, und mit Erwă
gung dessen, daB der in dieseÎn Sinrie von dem gegenwartigen Siebenbiirgischen Landtag zu Stande zu bringende Gesetzes-Vorschlag nur
durch die Allerhochste Sanktîon Seiner Majestaf, unsers geliebten
IFU:rsten ur:ţd Konigs, der in derselben Person zugleich Kaiser von Oesterreich ist, zum fiir Alle verbindlichen Gesetze erhoben wird, endljch in
pflichtmaBiger BefUciksichtigung dessen daB Siebenbiirgen nach den bestehenden Grundgesetzen ein unzweifelhaftes Glied der ungriscber Krone
ist, treten meine Sender der mit Unver!etzbarkeit der pragmatischen
Sanction zu geschehendep Union Siebenbiirgens mit Ungarn bei, doch
nehm.en sie hier, in dieser feierlichen Stunde, im Angesichte Siebenburgens, Ungarns und Europas das auf' Vemunft und positiven Grundgesetzen ruhende Recht auf Anerkennung ihrer Volksthiimlichkeit gleich
der jeder andern im Vaterlande, · namentlich und insbesondere auf den
gesetzlichen Gebrauch ihrer Muttersprache, die Unverletzlichkeit ibres
Wohngebiethes und ihre besondere Municipalităt wie bisher at1ch ferner
in Anspruch, ihre diesfălligen Ahtrăge unO. Wiinsche behalten sie · si.ch
ubrigens vor, in einer eignen Denkschrift dem gemeinsamen kiinftigen
Reichstag zu seiner Zeit einzureichen5.
Die voranstehende Erklarung wird wăhrend der Sitzung ins Ungrische Ubertragen, bei dieser Gelegenheit schlagt ein Mitglied eine andere Fassung des Schlusses de:r:selben vor. Diese Fassung wird angesie h.ier ... " so: "in Folge dieser meiner ĂuBerung kann ich zu meiner
nommen und so lautet nun der SchluB der Erklărung statt: "doch nehmen
Rechtfertigung vor meinen Sendern nicht umhin, in dieser fei~rlichen
Stunde im Angesichte Siebenbfirgen$, Ungarns und des ganzen gebildeten Euro pas zu erkăren: daB ich zur Gewahrleistung der Emporhattung unserer auf Vernunft und positive Gesetze sich griindenden Recb.te,
unserer Volksthiimlichkeit, unserer Mutersprache, der Eintheilung unserer Gerichtsbarkeiten unserer bestehenden gesetzlichen Munizipal Einrichtungen in administrativer wie in staatsoekonomischer Hinsicht mir
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vorbenhalte, daB meine Sender ihre diesfălligen gesetzlichen Verlangen
der in Sachen der Ausfiihrung der Union zu ernennenden landtăglichen
Komission und durch diese dem năchsten ungrischen Reichstage zur
gerechten und billigen Beri.icksichtigung, unter dem Zutritt der in der
gestrigen National Versammlung versprochenen U~nterstiltzung der LObliehen Stănde im Gefli.ihle ihrer gesetzlichen Rechte in einer zu dem
Zwecke ,einzureichenden Denkschrift vortragen mogen. Diese Erklarung
bjtte ich in. das Protokoll aufzunehmen."
Alle anwesenden săchsischen Deputirten treten obiger Erklărung bei.
Der Vortrag der Erklărung wird dem Kronstădter Deputirten
Elias Roth iiberlassen.
.

3te Natfona1 Versammlung vom 30ten May Nachmittag unter dem
Vorsitze des SchăBburger Deputirten Cari Gooss, Actuarius J oseph
· 'Gull
. ·J
·
..

Anwesend sind die Deputirten Conrad Schmidt und Joseph Schnei-der aus Herma.nnstadt, Georg ~eutsch aus Schă·Bburg, Elias Roth und
Ludwig von Brennerberg aus Kronstadt, Michael Brecht .und Cari
Schwar~ aus Mediasch, Johann Hofgraef und J ohann Weiss a~s Bistritz, Michael Hitsch ubd Cad Leonhardt aus Miihlbach, Wilhelm Loew
und Ludwig Bock aus ReuBrnarkt, Michael Brantsch und Cari Boclt aus
Leschkirch. ·
·
. . Abwesend: . Der Deputirte Leszay aus Broos, der andere Depuţirte
aus Broos~ dl:mn die Deputirten aus Reps und GroBschenk.
,
ZA. Der Vorsitzer trăgt darauf an, den Herrn Grafen der Nation
und die einzelnem Kreise in moglichst kiirzester Zeit und auf derri. moglichs;t kilrzesten Wege .von dem unter Zahl 3 beziiglich der Union ge.,..
fa'Bten Beschlusse rhit Angabe aller Motive desselben, dann vort dem
Inhalt der darauf gestiitzten und im N amen al'ler săchsischen Kreise iri
qer heutigen Landtagssitzung abgegebenen Erklărung und endlich von
der Wirkung der letztern und dem diesfălligen Gesetzes Artikel berichterstattend in Kenntnis zu setzen.
Der Antrag wird angenommen und nach einer Besprechung des
nothwendigen Inhaltes dieser Berichterstattung aus Rlicksicht darauf,
daB das Protokoll von der vorigen Sitzung wegen Menge .der Geschăfte
und Mangel an Zeit nicht hat verfaBt werden konnen, beschlossen. die
Entwerfung derselb~n einem Einzelnen zu iibertragen. Dem gemăB tibernimmt denn mit Zustimmung der National Versammlung der Deputirte
von SchaBburg, D. Georg Teutsch die Abfassung des Entwurfs mit
dem ~Beifugen, damit in etlichen Stunden fertig werden zu wollen.
4te National-Versammiung vom 30sten May Abends .. Unter dem
Vorsitze des SchăBburger Deputirten Cari Gooss. Actuar Joseph
Gull
Anwesend sind die Deputirten Conrad Schmidt und Joseph Schnei~
der aus Hermannstadt, Georg Teutsch aus Schă!Bburg, Elias Roth und
Ludwig von Brennerberg aus Kronstadt, Michaei Brecht und Cari
Schwarz aus 1\.fediasch, Johann Hofgraef und Johann Weiss aus Bistritz,
Michael Hitsch und Carl Leonhardt aus Muhlbach, Wilhelm Loew und
Ludwig Bock aus ReuBmarkt, Michael Brantsch und Cari Bock aus
Leschkirch.
·
Abwesend: Leszay, die Deputirten von Reps und GroBschenk.
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Z.5. Dem AbschluB unter der vorhergehenden Zahl gemăB legt der
Deputirte von SchlăBburg Georg Teutsch den Entwurf zu ei11em Bericht
an den Herrn Komes und die Kreise :liber das beziiglich der Unionsfrage Geschehene vor:
.
Dieser Entwurf wird al'lsei:tig· ;gepriift und endUch in .folgender
Weise ifestgestellt:
In Folge der heute stattgefundenen Landtags Sitzung und der in
derselben abgegebenen Erklărung der sachsischen Abgeordneten bezii.glici) der Union halt es diese National Versammlung fur ihre Pflicht, zur
Aufklarung der gegenwatigen Sachlage die Entscheidungsgriinde mitzutheilen, die sie zu ihrer Erklarung bewogen.
Bei dem Beginn des von Seiner Exce1lenz dem k;. Comissair mit
einer ungrischen Rede im Namen Seiner Majestăt Konig Ferdinand V.
Montag den 29sten May .eroffneten Landtags wareh. nicht alle Abgeordnete der Săchsischen Kreise anwesend.
·
Selbst in der ersten National Versammlung am Abend desselben
t;Tags fehlten Reps und Schenk, deren .Abgeordnete bis jetzt noch nh;ht
erschienen, fehlte Broos, dessen ein Abgeordneter (der zweite soll die
Sendung nicht angenommen haben, weil des· Stuhls Weisung .seiner
Ueberzeugung nicht entsprochen) die National.:..Versammlung nie besucht
ltlat. Von der Eile,. mit welcher die Unionssache betrieben wurde, gibt
Z.eugniB schon der Umstand, da.B die erste Landtagssitzung sich sofort
nach ihrem Schlusse in eine nemzeti gyiilE~s verwandelte und den an:wesenden Sachsen -einen Gesetz Entwurf liber dte Union mittheilte, der
in friiheren derartigen Versammlungen beschlossen und vpn Ikszay
aus 'Broos bereits angenommen war. In der nach einer kurzen Unt,erbrechung am Nachmittag de'sselben Tags fortgesetzten nemzeti gyiiles
sollfen die Sachsen der Aufforderung vom Vormittag zu Folge ~ch in
cler Union-Bache erklăren. Kronstadt und Miihlbach nahmen von. der
săchsischen Deputirten-Conferenz
abgeschickt, um .die Mitstande zu
ein~r moglichst datallirten Auseinandersetzung ihrer Ansi-Ght von Union
zu be·wegen, an der Debate Theil und sprachen liber etwaige Bedingun:gen, doch nicht im Namen der săchsischen Nation. Die Unionsfrage war
cler Verhandl~ngs..;Gegenstand auch d~r lsten săchsi~chen National Versarnmlung den 29sten May Abends und muBte bis zur nachsten Landtagssitzung erledigt werden, denn die Stănde wollten dariiber entscheiden. Die Gallerie hatte nach dem Beschlusse der Stande, die Union zurn
ersten Verhăndlungs-Gegenstand zu erheben, da die zwei ersten .k.
Propositionen hiedurch gleichfalls ihre Erledigung .fanpen, die Union
schon in der ersten Sitzung at..'Bgerufen.
'\Viederholte Versuche sachsischer Abgeordneter, die Stimmfi.ihrer
der Unger und Szekler zur Hinausschiebung der Unionsfrage zu bewegen1 erwiesen sich fruchtlos. "Selbst wenn sie wollten, konnten sie
nicht" war ihre Antwort.
In der. Verhandlung der Unionsfrage in der ~chon erwăhnten N~
tional Versammlung vom 29sten. May Nachts von bis 2 Uhr wurde zuforderst anerkannt, daB die Vorgăng"e in Ungarn, wie sie sich bis jetzt.
entwickelt und die in Vieler Sinn die pragmatische Sanktion zu vedetzen schienen, im Sinne Seiner Majestăt des Kaisers sammtlich den Charakter der Loyalitaet an sich trugen, darf3 die in dies.er Beziehung erflossenen Allerhochsten Bestăttigungen und Erlăsse (vergleiche unter
anc~ern die letzte Nummer der Pesther Zeitung) ZeugniB geben davon,
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daB Seine MajestBt in j~nen Vorgăngen keine Verletzung der Pragmati&chen Sanction sehe, · daB auch die Sachsen also . alle Bedenken, die
sie il). diesef Beziehung gehabt, _niederschlagen rnUBten und daB in einer
Vereinigung mit Ungarn tfalls sie der Landesfi.irst bestăttige, wie er ihre
Berathung genehmigt, Niemand eine Verletzung von Treue und Loyalitaet erk~nnen diirfe. Dazu kamen die ausdriicklichen Erklarungen der
Mitstijnde in der Nemzeti gyules vom 29sten May: es sei UnkenntniB
oder Boswilligkeit _zu glauben, Ungarn wolle sich von der oesterreichichen Monatchle trennen; nie mehr als jetzt erkenne es die hohe Nothwendigk~?it und die tiefe Bedeutung der pragmatischen Sanction und sei
inniger als je liberzeugt von der Nothwendigkeit eirtes, Anschlusse_s. an
Oesterreich und damit an Deutschland, die Hauptstătte und den unversiegbarEm Quell abendlăpdischer Biidung, der auch sein Herz schliige, auch
sein~ Bildung zugehe. Hinzu komme, da'B in der nemzeti gyiiles vom29sten May die. Union Siebenbiirgens _mit Ungarn als ein Mittel der.
Beruhigung des Landes riicksichtlkh jener Volkerschaft, die noch keine
politi~chef1 Rechte g'e,nieBt, -·. ersGh\en. Die Erklărung der ungrischen
Stimrofi.ihrer i,n j~ner Versammlung iiber das Wesen der Union hat
die Abneigung wenigstens eines bedeutenden Theils der Walachen dagegen gţll'!indert, ja in· Hi:nne\gung umgewandelt. "Die Union- sprachen
Jene Stirri:tnfiihrer -::--- will den 14 MUiionen Menschen, die von der Lei-;
tha bis an dje Si.id- unrl Ost-Karpathen wohnen, alle jene Rechte. geben,.
die die Magyaren bis jetzt besessen und so alle Bewohner der beidete
SchwesterHinder, die bis jetzt wegen Mangel politischer Rechte den
z~reck ihres Da~eins nicht erreichen kortnt~n, zu freien gliicklichen Menschen erziehen, in deren Mannessinn und Vaterlandsliebe ein Damm
entstehe dern. Urigethiim des Panslavisrnus und dem nordischen Kolosse
det sonst i.iber kurz oder lang die schone ,Heimath erdriickt, und jene,
Bildung und Freiheit des Abendlandes in ihr ertodtet, die. wir fUr sie
U:tn jeden Preis wahren wollen. Zu diesem hohen Zwecke entău.fkrn wir
uns freiwillig der AusschlieBlichkeit unserer Rechte und machen sie
zum Ge:tneingut mit dem heiligen Versprechen der Achtung jeder Nationalităt." Auf die Einr~de c;les Bischofs Le:r;neny, wurde dieses wiedetholt und alle damit in Widersprti,ch stehenden bisherigen Gesetzefiit aufgehoben ~rklărt. Er bekannte sich damit und sofort mit der Union
zufrieden und that dieses. wohl nicht ohne Riicksprache mit jenen hundert
zum groBern Theil i;n der Sitzung selbst anwesemden Deputirten der V/.alachen, die jetzt in Kiausenburg sich befi:hden, und bereits eine Petiition
an den Landtag eihgegeben haben. Da13 .auch Bischof Schaguna, der
jungst sich in Klausenburg lăngere Zeit aufgehalten und mit den
Stimmfiihrern der Unger viel verkehrt hat, hiemit einverstanden sei,.
darauf deutet hin, daB er von den Stănden zum Mitglied jener Comission ernannt worden ist, die sich mft dem ungrischen Ministerium uber
das Eihzelne der Union ins Einvernehmen zu setzen hat.
In allen diesen Verhandlungen, so wie in allen 'Privatconferenzen
săchsischer Abgeordneter mit ungrischen Intelligenzen stellte sich der
heiBeste WunsQh nicht nur, sondern der ernsteste unerschiitterHche
EntschluB der Unger und Szekler, die Unro!l mit Ungarn um jeden Preis
zu Stande zu btihgen, unverkennbar heraus. FUr sie, die J ahrhunderte
lang, durch · das traurigste Geschick vom Mutterlande gerissen ,gewe,sen.
sei der ersehnte Augenblick der endlichen Vereinigung mit dem tfrei-
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gewordenen Ungarn ·geko~men. Ihn nicht ungenutzt voruber ·gehen zu
lassen, dadur-ch zu erstarken und alle in den beiden Schwesterlănde:rn
wohnenden Volker zu begli.icken, brăcht~n sie die groBten Opfer: darum
wiirden sie die Vereinigung durch Niemand hindern lassen, denn sie
hătten ein Recht dazu. Auch die Sachsen hatte nicht deswegen ein ungrischer Konig ins Land gerufen, damit sie dem Ungerthum ein Pfahl
im Fleisch seien. Sie, mit Siebenbiirgen, seien ein Glied der ungrischen
Krone. DaB Siebenbiirgen· um ibretwillen Ungarns briiderlich dargebothene Rechte, wenn des geliebten Konigs Wort es gestatte, ja siie
dazu auffordere, zuzuckweise, moge sich Niemand einbilden. Der Magyare \viirde, wie er seinen Freunden Freund, seinen Feinden Feind zu
sein wissen. Oder es mochten die Sachsen bedenken, welches -ihre Zukunft .sein werde,. wenn Siebenbilrgen sich ohne sie vereinige? so sprach
in der nemzeti gyiiles vom 29sten May Carl Szasz, Wesselenyi, so Andere. Die allgemeine Zustimmung, die voJle Entschiedenheit, die slch
in dem Zuruf Unio aussprach, zeigte, daB die Union Vo1kswille sei und
nicht zu umgehen. ·Alle die letzterwăhnten ungrischen Sprecher versicherten zugleich offentlich und .,heilig, der Sachsen rNationalităt solle geachtet, ihren .gerechten Wiinschen nichts verweige:tt werden. Sie bedauerten Q.a:B die Sachsen in dieser Beziehung· eine .Zeit im Irrthum gewesen; von e1ner Verletzung des Sachsengebiethes konne nicht die Rede
sein, die josephiniscben. Zei ten kehrten nicht zuriick. Doch werde man
Bedingungennicht annehmen. Wie sie, Unger und Şzekler, keine stellten,
sondern obwohl sie auch Wiinsche hătten, die Entscheidung ·dem .gemeinschaftlichen Reichstage iiberlieBen - in der Landtagssitzung vom
30sten:May, .als nach Proclamation der Union die săchsischen Abgeordneten darauf antrug~n, ihre \Vunsche im Gesetzartikel wenigstens anzudeuten, erklărte unter Andern der Deputirte von Maros · Berzenczei
sich hieran anschlieBend ausdri.icklich, ;,auch die Szekler Nation hatte
Wunsche, wie die săchsische, auch diese wiirde zur betreffenden Zeit
ihre Verlang~n stellen", es ist also auch diesemnach Hoffnung, da.B auch
unserE Antrage werden berucksichtigt werden - moehten es auch die
Sachsen machen, und der Loyalitaet des ungrischen Volks, seiner Ehre,
dem Geiste der neuern Zeit und ihrer eignen Mitwirkung in der oben
erwăhnten Co;mission und bei dem ungrischen Reichstag das Ubrige
uberlassen, damit die Union ja nicht verzogert werde. In dieser Weise
werde die N ation eber Aussicht haben, ihre Wi.insche zu erreichen, als
wenn &ie durch ein anders Auftreten erbittere.
Die NationaJ Versammlung erwog all das Vorhergeschickte in ernster
Berathung. Sie hatte vor sich die Mahnungen der deutschen Bruder,
sich dem' Anschlufl. an Ungarn nicht zu entziehen. Sie gedachte der in
ganz Europa sich in diesem Augenblick vollziehenden, namentlich im
deutschen Mutterlande so măchtigen und auch von den Sachsen so freudig begri.iBten tiefen Bestrebung der Volker nach Einheit und Durchdringung des Staats- und Volksbegriffs. Sie vergaB nicht der Naturstellung des qeutschen Volks und seiner Aufgabe gegen Osten, nicht, daB
so weit menschliche Berechnung geht, dort vielleicht bald die Stunde
einer furchtbar ernsten Entscheidung schlagt, in welcher die naturlichen
Verbfmdeten Deutschlands die Magyaren sind und sein mi.issen.
Auch die Stellung der oesterreichischen Gesammtmonarchie und
insbesondere des sachsisd•:en Volkes wurde beriicksichtigt. Wie hătte
dieses. das von seiner Hănde Arbeit sich năhrt, in stetem Zwiespalt und
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Hader mit den aufgereitztesten es rings umfluthenden fremden Volker
Elementen leben konnen, und wer hatte den Fluch des Burgerkriegs;
der schori. in den năchsten Tagen durch · eine Verneinung der Union
sicher ·hereingebrochen w~ire; verantworten mogen?
Von diesen Ansichten geleitet ging die National..:.Versammlung zur
endlichen Beantwortung der Frage Union oder nicht Union. Nachdem sie
sich zunăchst daruber vereinigt, daB in solchen auf Jahrhunâerte einfluBreichen weltgeschichtlichen Fragen die Entscheidung nicht abhăn
gen konne von einer fiir eine ganz andere Sachlage abgefaBten Instruction, sondern daB der Abbgeordnete in dem ihm bekannten Geist 'seiner
Sender und allerdings mit moglichster Berlicksichtigung seiner Weisung
die Thatsachen priifen und nach bestem Wissen und Gewissen sein
Urtheil abgeben musse: faBte die National Versammlung in der Unionsfra,ge durch Btimmenmehrheit den BeschluB unter Zahl 3 dieses Protocolls. Diesen BeschluB haben die Abgeordneten der. Sachsen in der heutigen Landtagssitzung, nachdem auf Wesselenyis Antrag
die Union in
sturmăhnlichem .Freudenruf war angenommen worden, als ihre Stimme·
im der Unionsfrage abgegeben. Die National Versammlung theilt dieses
den betreffenden Kreisen mit, damit nicht durch etwaige· Entstellung
von Thatsachen unser Volk beunruhigt werde und damit dasselbe im
Einklang mit den hiesigen · Ereignissen handle. Die' Abgeordneten hahen
ihrer Ueberzeugung gemăB in· einem unverkennbar' groBen Augenblick
gehandelt nach bestem Wissen :und Gewissen. Die Union erschien ihnen,
'vie sie die :Verhăltnisse hier fanden, als eine NahJr-Nothwendigkeit.
Wie sich die Zukunft gestalten werde,' kahn Niemand voraussehen. Wir
hoffen auf den Allwa:ltenden und auf den detltscheri Geist unsers Volkes 6 •
5te National Versammlung am 31sten May 1848 Nachmittag.
Unter deirr Vorsitz des Kronstădter Deputirten Elias.
Roth. Actuar ,J oseph Gull.
Ariweserid sind d1e Deputirten Joseph Schneider, Carl Gooss, Georg
Teutsch, Ludwig Brennerbetg, Michael Brecht, Cari Schwarz, J ohann
Hofgraef, Johann Weiss, l\!Iichael Hitsch, Carl Leonhardt, Gustav Ca'pesius, Friedrich Eitel, Wilhelm Loew, Ludwig Bock, .Cari Falk, Ludwig
Melas, Michael Brantsch, Carl.Bock,· Anton Leszay.
·
Abwesend: Con,rad Schmidt im Dienst, Carl1folne:1:ţ"".
2.6. Der Vorsitzer bezeichnet als Gegenstand der Berathung den
von einer durch die nemzeti gyules zur Vorberathung aller im Landtag
zur. Verhandlung kommenden Gegenstănd~ ernannteri Commission (inditvânyos bizotmany) gemachten Entwurf zu einem provisorischen Wahl·gesetz nach welchem die Deputirten zu dem auf den zweiten July l.J.
ausgeschriebenen vereinigten Ungarlănder Landtag gewăhlt werden sollen
und regt zunăchst die Frage an: ob uberhaupt, so lange die Union noch
nicht vollzogen, und das kionne sie nur auf dem bevorstehenden gemeinschaftlichen Ungarlander Reichstag werden, ein neues Wahlgesetz
fUr die săchsische N ation nothwendig sei.
,Da die Berathung liber diesen Gegenstand in dieser Sitzung nicht
hat geschlossen werden konnen, so wird dieselbe in cler năchsten fortgesetzt werden.
'
6t~ National Versammlung am lsten Juni am Nachmittag. Unter
dem Vorsitz des Mediascher Deputirten Michael Brecht.
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Anwesend sind die Deputirten J oseph Schneider von Hermannstadt.
Elias Roth, Ludwig von (Brennerberg, Cari Gooss, Georg Teutsch, Cari
Schwarz, Johann Hofgraef, Johann Weiss, Michael. Hitsch, Cari Leonhardt, Gustav Capesius, Friedrich Eitel, Ludwig Melas, Wilhelm Loew,
Michael Brantsch, Cari Bock.
Abwesend: Conrad Schmidt, Carl Falk, Ludwig Bock, Anton Leszay,
Cari Molnar.
Z. 7. Das Protokol der 1ten National Versammlung wird vorgelesen und bestăttigt.
Z.8 .. Die unter Z.6 aufgeschobene Berathung liber den Entwurf zu
einem provisorischen Wahlgesetz, nach welchem die Deputirten auf den
bevorstehenden ungarischen Reichstag gewăhlt werden sollen, wird fortgesetzt und nachstehender BeschluB. gefaflt:
1. .Mit Ber:ufung darauf, daB sowohl der letzte Ungarlănder Reichstag bei Bemessung des auf Siebenburgen fallenden Deputirten Quantums, als auch der siebenbi.irgische Landtag bei Verth~i:h.i.ng dieses' Quan~
tums den bisherigen gesetzlichen Stand berucksichtigt haben; daR -fer:ner
Siebenburgen erst nach erfolgter Bestăttigun-g des. ·unions-Artikels, ja
erst nach ·der auch nur mit Genehmigung Seiner Majestăt zu gesche..,.
henden Feststellung der Modalităt der Vereinigung auf 'dem Ungar-'
lănder Reichstag, als ein integrirender Theil Ungarns angesehen wer . .
den konne, bis dahin also seine bisherigen Einrichtungen um so eher
beibehalten musse, weil . die siebenburgischen Stănde selbst. in ·dem ge ...
genwartigen Unions-Artikel die siebenbiirgische Hofkanzlei. allein ausgenommen bis zur volligen Vereinigung Siebenbiirgens ·mit Un,garn den
gegenwărtigen Stand cler Dinge beibehalten wissen wollen; endlich daB
die sachsischen Kreise ihre Zustimmung zur Union nur unter dem Vorbehalte der Anerkennung und Sicherstep.ung ihrer Nationalităt und Munizipalităt gegeben und die siebenbi.irţ{1schen Stănde diesen .Vorbehalt
fur gerecht und ihre l)nterstiitzung sicher anerkannt haben - den Stă.n
den zu erklăren, daB folgerichtig Siebenbllrgen seine Vertreter auf den
nachsten Ungarlănder Reichstag nach cler bisherigen _Gepflogenheit _wahlen milsse, also ein neues, wenn auch nur provisorisches Wahlgesetz
eigentlich uberflussig sei, daf3 ,aber, wenn dessen ungeachtet in Anerkennung der Nothwendi,gkeit einer neuen Wahlordnung auf der Grundlage einer freisinnigen Volks.vertretung ein solches provisorisches Wahlgesetz unerlăBlich festgesetzt werden mllBte, die diesn1lligen Bestimmung:en beziiglich der Sachsen in das Gebieth der von ihnen sich vorbehaltenen Munizipalităt gehoren.
'
Es mogen daher die Stănde statt des, die Sachsen betreffenden 5.§
folgende Bestimmung aufnehmen: In den săchsischen Kreisen wird die
Wahl der Deputirten in der im 3ten § des 7ten ungarlănder Reichstags
Artikels bestimrnten Anzahl auf Grundlage der . im gegenw~irtigen Gesetze ausgesprochenen Prinzipien durch die săchsische Nation geregelt
\verden.
Sollten die Stănde diesem Veriangen nicht willfahren, so ist dagenen feierliche Verwahrung einzulegen.
2. Im Falle der unabweichlichen Nothwendigkeit zum Gegenstand
in seinen Einzelheiten zu sprechen, beriiglich der Sachsen nachstehende
Bestimmungen in Vorschlag zu bringen:
I. In den sachsischen Kreisen werden auBer Jenen, \velche auch
bisher Wahlrechte ausgeubt haben, damit betheiligt:
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a. Alle diejenigen Stadtebewohner, .welche entweder fur sich allein~
oder mit ihren Gatti;nnen und unmiindigen Kindern gemeinschaft1ich ·ein
Grundeigenthum · von -.-- in Hermannstadt und . I<ronstadt wenigstens
1200 und in· den ·. uQrigen săchsischen Stădten aher wenigstens 800 fl. CM.
Capital-Werth haben.
b. Alle Handwerker, Kaufleute und Fabtikanten, .welche eine Werkstatt oder ein Gewolbe oder eine Fabrik auf der Gemarkung der Stadt
wenigstens 1 Jahr iang besessen haben, die erstern ,~jedoch nur dann,
wenn sie; ihr Gewerbe wenigstens mit einem Gesellen fortwăhrend
betrieben.
c. Ohne Riicksicht auf Gewerbe und Besitz, Doktoren, Apotheker,
Wundărzte, Ingenieure, alle Mitglieder inlăndischer gelehrten Gesellschaften, Geistliche, Lehren und sonstige Literaten.
· d. In den Markten und Dorfern auBer den .in die drei c:mgefiihrten
Kathegorien Gehorigen alle diejenigen, welche nach der diesjăhrigen
Steuer-Tabelle liber die Kopftaxe noch B ,fl. ·-CM. zu ·zah.len verpflichtet
wo:rden sind. Endlich i.iben.
e. Alle jene Dorfbewohner, wekhe nach' de·m· ·Vorausgeschickten
kein unmittelbares Wahlrecht ansprechen konnen~ dasselbe ortschaftenweise mittelbar durch freigewahlte Vertreter aus und eben die Zahl
dieser Vertreter hat, wenn die der hieher gehorigen Einwohner eiries
Dorfes nicht hundert betrăgt, in Einem, im entgegengesetzten Fall aher
in·Zwei zu·bestehen.
II. Wăhlbar ist jeder Wăhler auf dem Sachsenboden.
7te National-Vers.ammlung ;vom 2ten Juni 1848 morgen.s unter dem
Vorsitz des Kronstădter Deputirten Elias Roth
Anwesend s'ind alle auBer Conrad Schmidt, Capesius und den Deputirten von Broos Leszay und Molnar.
Z.9. Aus Rticksicht auf die RegelmăBigkeit. und Vollstăndigkeit der
Berathungen wird fiir die Zukunft der Vorsitz in der National Versammlung, der seit der Abreise des Deputirten von Hermannstadt Conrad
Schmidt gewechselt hat, stabil einem Individuum, und Z\var durch Acclamation .dem Deputirten von -Kronstadt Elias Roth ubertragen.
Z.lO. Aus demselben Grunde wird gleichzeitig beschlossen: einen
AusschuB mit der Vorberathung der zur Verhandlung 'in den National
Versammlungen gehorigen Gegenstănde und g1it der Abfassun.g von
Entwiirfen zu diessfalls nothigen Beschliissen zu betrauen. Zu Mitgliedern dieses Ausschusses werden auBer dem Prăses und Actuar noch die
Deputierten Conrad Schmidt, Carl Gooss, Georg Teutsch, Michael Hitsch,
Johann Weiss und: Michael Brecht ernEmnt.
Z.ll. Der Vorsitzer beruft sich auf die von den săchsischen Abgeordneten bezilglich der Union abgegebenen Erklărung, in welcher den
săchsischen Kreisen das Recht vorbehalten worden ist, ihre Postulate
riicksichtlich der Anerkennung und Sicherstellung der săchsischen · Nationalităt und Munizipalităt bei Vollziehung der Union in einer Denkschrift geltend zu machen und trăgt darauf an, diese Denkschrift zu
verfassen und den Stănden einzureichen.
Die Entwerfung dieser Denkschrift wird dem unter der vorhergehenden Zahl gefaBten Beschlusse gemăB dem ebendaselbst ernannten
Ausschusse mit dem Beifligen ;z;ugewiesen, den Entwurf in der moglichst
kUrzesten Zeit der National-Versan1mlung vorzulegen.
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Z.l2. Der -Vorsitzer, \velcher als- Deputirter von Kronstadt in der
gestrigen Landtags Sitzung dem' BeschluB unter Zahlt'8 gemăB Verwahrtmg gegen die Anwendung des beziiglich der WahlmodaliUit· zu ungarlăndischen Reichstagsdeputirten von den SUinden ohne Beriicksichtigung
der Antrage der săchsisţhen Deputirten verfaBtEm provisorischen Artikels Projektes auf die Sachsen angemeldet hat, legt einen En twurf zu
dieser Verwahrung vor. ·
· ·· ·
·.
Dieser Ehtwurf wird geprUft und in folgender Weise festgestellt:
~t· a kozelebbi magyar honi kozos gyiilesre l.ruldendo kovetekre
nezve a kepviseleti elvbol kifolyolag hozott torvenyjavaslathoz - e reszbeni utasitasdm hijjanyaban kiildoim neveben bizton ·ho;ţza szollani magamat jogos1tva rtem lattam, mind azonaltal kuldoim erdekeben cselekedni
feltem, midon altalanosan a fennforg6 torvenyJavaslat alapelvei mellett
nyilatkoztam, mivel a szasz nemzet alkotmanya ·ugyan azon elven ala pul
es a nep kOzjava meHetti elvnek tagosittatasa csak ·is 6hajtand6. l\llidon
tehat sajnalattal kentelen valek · azt is nyilvanitni, hogy ezen torvenyjavaslat reszleteibe bele nem ereszkedhetem, ~otelessege:rnnek tartottam
a tekintetes karokat es rendeket arra kerni, hogy a torvenyjavaslat 5-ik
pontjara nezve, mely a szasz torvenyhat6ssagokat erdekli, kovetkezo
szerkezetet elfogadni melt6ztatnanak: "Sz·asz torveny hatossagokban a
kovet valasztasokat a magyarhoni 7 -ik torvertycikk 3-'-ik §-ăban elfogatott
szămahoz kepest a jelen torveny elveinek alapjan a szas:z n:emzeti koz·ons~g szabalyozni fogja". Miutan azonban a tekintetes kârok' es rendek ezen
ajanlatomat elfogadni nem melt6ztattak, · kentelen vagyok kiildoim elotti
igazolasom tekintetebol ezen · a szasz nemzet municipalis jogaiba sertole~
vag6 torveny javaslat ellen 6hajomat nyilvanitani ~:s ezt a jegyzokonyvbe
beigttatni alazatosan kerni.
8te 'National Versamrnlung vom 3ten Juni 1848 Abends unterm
Vorsitz des Kronstapter Deputirten Elias Roth
Anwesend sind . die Deputirten Micnael Brecht, J ohann Hofgraef,
Carl Fa!k, Ludwig. Melas,, Gustav Capesius, Friedrich- Eitel, Michael
Brantsch, Carl Bock.
,
Abwesend: Conrad Scnmidt, Carl Gooss, Georg .Teutsch und Johann Weiss im Dienst, J oseph Schneider und Ludwig :. Brennerberg
krank, Carl Schwarz, Wilhelm Loew, Ludwig Bock,_ . Le.szai und Molnar
s.v. [!]
. '
Z.l3. Das Protokoll iiber die 2te, 3te, 4te und. 5·te' National-Versammlung und das· Tagebuch uber die erste Landtagssitzung werden
gepriift und bestattigt.
Z.14. Der Vorsitzer gibt an, es sei eine von den Bedingungen,
welche seine Sender bei der Verhandlung iiber die Union ge.stellt wissen wollen, in dem Protokoll iiber die erste National Versammlung nicht
eingetragen vtorden und stellt das Verlangen, zu _seiner Rechtfertigung
vor seinen Sendern diese Bedingung nachtrăglich zu Protokoll zu
nehmen.
Dem gestellten Verlangen wird willfahrt. Diese fragliche Bedingung lautet folgendermaBen: die unverletzliche Emporhaltung des sachsischen National-Verbandes in seiner gegenwartigen Gestalt mit unmittelbarer Unterstellung der Nation der sachsi~chen Munizipal Verfassung und Verwaltung, unter den. Konig von Ungarn auf der Grundlage des Andreanisehen Urvertrages der: · Sachsen mit dem Konig von
Ungarn.

9te Natibrial...:Ve:rsammlLing am 4teh Juni nachmittag unter dem
Vorsitz 'des'Kronstădter Deputirten Elias Roth
1_

c'

.

.

'. Anwesend sl.nd .die Deputirten aller Kreise .. auBer -Broos~ Leszay
und Molnar.
·
2.15. Der Depl.Jtirte von Bistritz, Jobann Weiss_ trăgL darauL an,
gegen die Anwendung des von de:h Stănden liber die. Landeswehrschaft
ubereilt verfafiten Ar:ti!tels Projektes auf die săchsischen National Garden
und gegen alle zum N;,;tchtheile fur die sachische Nationalităt und Munizipalităt gereichenqen Foigerungen . aus diesem · unklaren Gesetzesvorschlag 'Verwahrung einzureichen und legt gleicbzeitig einen Entwurf
hiezu vor.
Der Antrag v.rird gutgeheiBen und der vorgelegte Entwurf. nach
reichlicher Priifung in folgender Gestalt angenommen:
Meg a. tegnapi orszag gyuleseben sz6t kerven fel voltam ugyan
irva, hanem mivel a targy melyhez sz6llani akartam, tudni illik a 3ik
torvenycikk, torvenyes napirendre kituzve se leven, meroben elrogtonoztetett, azomban a gyules is eloszlott, szolăsi jogommal nem elhettem.
Azert bator vagyok a tekintetes karok es rendek elOtt a kovetkezendokben nyilatkozni:
Azon szent 6n1ban, mikor ezen teremben az Uni6 leghobb lelkesedessel kimondatott ·en is partol6lag nyilatkoztam, azon rendithetetlen hitben s szilard bizodalommal, hogy a tekintetes karok es r~ndek az akkor
kimondott torvenyes kivanatainkat, koveteleseinket hdyeselve telyesitendik. Ez kimondatvan szoval, de osszhangulag: a magyar honnali egyesilles pillanataban tokeletesen meg voltam nyugodva azon tiszta meggyozodesemben, hogy az Uni6 aldasul leend a kozos hon minden fianak,
vallas-· es ne1nzet kiilămbseg nelkUl; hogy a tekintetes karok es rendek
ezen meroben c:italakulasi korban, ha bar ideiglen~s torvenyeit szînte a
magyar egy altaljaban a polgarisadott vilagban kimondott s eletbe lf2ptetett alapelvekre alakitandja. Magyar hon a nemzeti orseregrol szoll6
22ik torvenycikkben masodik es 3ik paragrafus·â-ban a municipiumokat
epsegokben megtarto'ttil s egy altaljaban minden polgarisodott alladalomban a kulombozo nemzetisegek kifejlOdhetesok elve kimondatott: minthogy a tekintetes karok es rendek hasonlOlag meltanyolvan tekintetbe
fognak venni jogossan remeltem. A torvenyhozasi testilletek tiszta torvenycikket hogy hozzon, a tekintetes karok es rendek }elen torvenycik_keben azomban --nemely homalyt ta1alok, - mert a 7ik paragrafusaban
emlitettek minden nemzet orei a nelkill, hogy azok ki.ilon elrendeztetese
modja valahol ki lenne mon®va, midon mas felol a nemes szekely ncmzetre, hezt meg a··-tisztek atalanos es okvetlen tulajdonair61 is rendelkezik
a torvcnycikk. Ami a nemes szekely nemzetroli intezkedest illeti, mely
szerent a szekely nemzet torvenyes helyzetibe vissza allittatasar61 gondoskodtatik, azt nagy orommel partolom, mert velemenyem szerent a
nemes szekely nemzet tokeletes megnyugtatasara is szolgaland, de az
atalakulas korszakaban, egy honban, hol ki.ilOmbozo nemzetek leteznek,
nem csak egy, hanem minden nemzetnek m·egnyugtatasara torvenyes
allasa meltanyos tekintetbe vetelevel kell hogy torvenyek alak:itassanak,
annyival .is inkiibb, mivel a tekintetes Karok es Rendek tudomasa szerent
a mostani idoben nagy mertekben felingerillt kedejek csak fgy legbiztosabbail megnyugtattathatnak. A mit mar elOre bocsatek, azon torvenyjavaslat nezetem szerent nem eleg tiszta, azert tehat killdoimnek, a menynyiben netalan oket is illetne, megnyugtatasăra annyival kevesbe szol·268

galhat, minthogy ezen targy irănt annak elrogtonoztetese s az ido rovidsege mian utasitast sem adhattak. Ily okb6l kentelen vagyok ezen torvenyjavaslat s kovetkeztetesei ellen, ha azok altal ki.ildoim, s egyaltalaban a szasz nemzet municipiuma beligazgatasi joga, s nemzetisege netalan megsertodnek ki.ildoim elOtti magam igazolasa vegett innepelyes' ovast
tenni s ez~n 6vasom a j-egyzokonyvbeni beigtattatasat al<izatosan kerni.
1:.16. Dem unter Z.ll gemachten Antrag zu Folge trăgt der Vorberathungs AusschuB einen Entwurf zu der Denkschrift vor, in welcher
dem gemachten Rechtsvorbehalte gemăB die săchsischen Kreise ihre
Postulate bezi.iglich der Union geltend maclien sollen. Ehe man zur
Pri.ifung dieses Entwurfs schreitet, wird auf den Antrag einiger Deputirten nach einer langeren. Debatte durch Stimmenmehrheit beschlossen, die Denkschrift .wie sie von der National Versamrnlung tfestgesetzt
werden werde, · zuerst den Kreisen ·zum Behufe der ~nstruirung ·iJl.rer Deputirten mit dem Beifugen· zu iibermitteln, sie rriochten sich mit der
Ertheilung von Weisungen um so mehr beeilen, da .der ~dtag vielleicht in 8 Tagen geschlossen werden konne, vor Einlangung der Weisungen aher in dieser Angelegenheit keine weitern · Schritte zu thun.
Der vorstehende Beschlu.B veranlaJ3t den Deputirten von Kronstadt
und Vorsitzer Elias Roth zu erklăren: daB er zu seiner Rechtfertigung
vor seinen Sendern genothigt · sei, eine Sondermein.ung.. in dieser Angelegenheit zu Protokoll zu geben 7. .
'
, . .
Die Anmeldung dieser Sondermeinung wird .Zur Wissenschaft genommen, sofort aber der vorgelegte Entwurf gepruft und in folgender
Weise festgestellt:
·
Lobliche Stande!
Die Sachsen in Siebenbri.irgen, die dritte stăndische· Nation unseres V aterlandes haben, erkennend die gegenwartige und in gerechter
\Viirdigung der heiBen Sehnsucht ihrer Mitstande nach einer engern Vereiningung mit · der . heiligen Krone auf Grundlage 'cler pragmatischen Sanction, ihre Zustimmung zur Wiedervereinigung Siebenbiirgens
mit Ungarn gegeben. Indem ·sie. dadurch · bewiesen, :daB · sie, frei van
Engherzigkeit, die angestr-ebte Kr.ătiigung des geRleins·amen Vaterlandes, \We immer so auch jetzt, gerne fordern, nehrriem sie alle jene Rechte
in Anspruch, und haben es schon bei der Zustiminung zur Union gethan,
die nicht nu:r. in den Konigsworten aller ungrischer Herrscher, dem Eide
der Stande und zahllosen Landesgesetzen als' unverletzlich gewahrleistet,
sondern auch in dem ewigen angeborenen Urrechte jedes· Volkes begriindet sind.
·
Die Sachsen hat vor 700 J ahren ein ungrischer Konig, doch als
Deutsche, vertragsmăBig ins Land gerufen. Das war dazumal eine Wuste;
sie haben es zum Wohnsitz fur Menschen umgeschaffen8 ; eine HeerstraBe
wilder Horden war es, die ungehindert auf derselben einbrachen und
das in haufigem Biirgerkrieg zerruttete ungrische Reich schădigten;
sie haben die ferne Grenze, wie die Geschichte ,zeigt, mit Burgen befestigt und den Frieden geschirmt. Auch siev haben also das Land mit
ihrem Blute sich gewonnen. Sie waren, wie einer der groBten ungarisehen
Konige ri.ihmt, "quibus confinia finitimae parteş regnivelut sublimibus
columni$ fulciuntur". In der. Rohheit der friiheren J ahrhunderte sind sie
fUr Siebenbi.irgen die Trăger der Gesittung und Bildung gewesen; sie
haben in einer Zeit, wo fast in ganz Europa die. •schroff~ Scheidung in
Herrn und Knechte die naturgemaBe Fortentwicklung hinderte und die
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Menschhelt .entwiirdigte, unserm Vaterlandedas erhabene ·BHd bri..iderlicher Freiheit gewăhrt; und inden1 sie ihr Gemeinwesen nach · dens~lben
Grundsătzen; ordneten, die jetzt auf der ganzen Erde ih:ren Sieg feierh
und auch dern. neuern ungrischen Staatsleben .zur Grundlage dienen sollen, unşer Vaterland und seine verschiedenartigen Volker zu vernunftiger Freiheit erziehen helfen.
,
Alles dieses sind die Sachsen dadurch zu leisten im Stande gewesen~
daB Konigswort, ·s.taatsvertrage und Gesetzgebung durch alle Jahrhunderte ihre Volksthlimlichkeit geachtet und geschirmt, urid in ihre von
dem verrilinftigen .. staatsbegriffe, wie er auch in der Gegenwart sich
entwickelt, abgegrenzte Selbstregierung keine Eingriffe ,ge.macht haben.
Diese beiden Giiter,. VolksthUmlichkeit und Selbstregierung, nahmen
dahe:r die Sachsen., indem sie der Wiedervereinigung Siebenblirgens mit
der Krone Ungarns~ als dritte stăndische Nation, ihre Beistimmung
gaben, als Lebensbe;dingung fur sich in Anspruch, keinen Augenblick
zweifelnd, daB sowohl die- Rucksfcht auf das offentliche W ohl, als der
Rechtsinn ihrer jetzigen und ki.inftigen Brlider und Mitstănde dieselben, weil eben so begriindet in dem positiven sieben.blirgischen Staatsals ewigen Urrechte: filr unverletzlich anerkennen und als ihren Grundvertrag mit dem neuen Staats- und Volkerleben gewăhrleisten werden.
Als die aus den bereits angegebenen Grundsatzen flieBenden Rechte
des săchischen Volkes, die es in seiner Beistimmung zur Union ausdriicklich sich vorbehalten, bezeichnen wir:
§ 1. Das Territorium des Sathsenlandes9 bleibt ein geschlossenes
Ganzes, das ohne. Beistimmung.der Săchsischen Nation in keiner Weise
geschadigt oder verăndert werden kann.
§. 2·. Die Săcllsi-sche Universităt (als ăuBere Dacstellung des einheitlichen Nationsverbandes) deren zeitgemăBe Umgestaltung eiiJ.e innere,
mit Genehmigung des constitutionellen ungarischen K~onigs zu ordnende
National Angelegenheit bildet, hat unter dem Vorsitz des Nationsgrafen~
als .ihres le:benslăr~:glichen Praesidenten., \Velcher in der verfassungsmaBigen Weise zu erwăhlen, ist, fortzubestehen.
a) in einem .Appelationshof fu-r Civil Rechtsstreitţgkeiten, cler fUr
Criminalfălle ~ei Einfuhrung der Schwurgerichte ,den Cassations- bis
zu dieser Zeit aber den Revisionshof fur d.as Sachsenland bildet,
b) in einem Abgeordneten-Conflux der das Gesammt-Vermog€n der
Nation, als deren unantastbares Eigenthum verwaltet und nach dem 3.
Punct des Leopoldinischen Diploms und dem 13. Articel von 1790/1791
fur das Sachsenland das Hecht der innern Gesetzgebung, wohin auch
Organisation und Bestimmung der Nationalgarde gehort, ungehindert
ausubt.
·
·
§ 3. Eben so wird den einzelnen Kreisen, wie jeder einzelnen Commune .des Sachsenlandes, die im Wesen echter constitutioneller Freiheit
begriindete Selbstverwaltung im weitesten Sinne des \Vortes, darunter
die freie Wahl ihrer Kreis-:- und Gemeindebeamten, sowie die eigne Verwalturtg und Verwendung ihres KFeis- und Communalverrnogens gewăhr
leistet.
§ 4. In allen ău.Beren und inneren Angelegenheiten des Sachsenlandes ist die deutsche Sprache Amts- und Geschaftssprache; doch ist es
Privaten ungarischer und walaohischer N ationalitat gestattet, sich an
die săchsischen Behorden mi:indlich und schrift1ich in ihr:er Muttersprache
zu wenden.
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§ 5. Samintlichen· Conîessionen _wird die freieste urid sel~stăndigste
Regelung und Verwaltung ihrer· Kirchen urtd damit unzertreri:hlich verbundenen Schulangelegenheiten, bloB mit Emporhaltung des allgemeinen,
doch erst constitutionell zu begrenzenden Aufsichtsrechtes des Staates,
gewăhr leistet.
Das, Lobliche Stănde, sind die Rechte, die wir, die Vertreter des
săchsischen Volkes im Namen dess~lben und fur·· dasselbe, bei_ seinem
neuen Eingehen .in den ungri$chen Reichsverband in Anspruch rtehmen.
Nur wenn sie ihm g~wăhrleistet <we:cden, kann es in Wirklichkeit und
V/ahrheit die Union anerkennen. Von welcher 'Wichtigkeit dîese Rechte
fUr seinen fernern Bestand und damit fUr das Wobl des Gesammt Vater1andes seien, bedarf keiner weitern Auseinandersetzung. Dem Begriffe eines vemunftigen Staatslebens widerstreiten sie nicht, denn. er kann in dem
_geltiuterten Sinne der Gegertwart nicht_, zutn Zwecke haben, aJle EigenthUmlichkeiten der von Gott gesetzten verschiedenen Nationalităten zu
zerstoren; Versuche dazu richtet · die Geschic}lte. Mit dem Wesen der
Union sind sie wohl vereiribar, ja sie folgen aus derselben, da Gleichbercchtigung nnd Erhebung. cler verschiedenen ·Volkst]J_iimlkhkeiten cler
beiden Heimatlănder zu wahrer Th'eilnahme am Staatsleben und Staats:zwecke ihr schones Ziel ist; und wenn sie die bisher unterdriickten Volker emanzipirt und freimacht, soll sie uns, die wir im Besitze cler Freiheit schon seit J ahrhunderten sind, allein dieselbe schmalern?
Darum, Lobliche Stănde, fordern wir Sie., indem wir Ihnen diese
Denkschrift irn Namen cler Săchsischen Nation uberreichen, bei cler ewi.gen.Gerechtigkeit und dem bri.iderlkhen Bande, das uns seit Jahrhunderten vereinigt und fortan noch enger vereinigen soll, ,auf, mit derselben
Bereitwilligkeit, mit cler wir ihre Wunsche. edullt .haben, auch unsre
\Viinsche zu den ihrigen zu machen und
diesem Sinne diese Postulate des Sachsischen Volkes der betreffenden Deputation und durch
<lieselbe dem ungrischen Reichstage. mit der Erklărung ibrerseits zu i.iber:geben: daB sie in der Garantie dieser Rechte durch einen eigenen Gesetzartikel, cler den Staatsgrundvertrag der Sachsen mit Ungarn bilde
und zu dessen Feststellung in cler angegebenen Weise sie am gehorigen
·Orte nach Krăften beizutragen sich verpflichtet ifiihlen, als eine Grundbedingung sahen, durch deren Erfiillung erst die Union in Siebenbilrgen zu einer Wahrheit werde.
·
Der Cewăhrung dieser gerechten Forderung sehen die săchsischen
Abgeordneten um so zuversichtlicher entgegen, da der loyale Sinn der
Stănde bereits in Betref'f der Sekler Beschwerden den Beweis geliefert,
wie sie das · Recht beschUtzen, das der Sacbsen aber gewiB nicht minder
heilig ist, als jedes andre.
Lobliche Stănde, die Geschichte lehrt ernster als je, in der Gegenwart, daB nur der Gerechte stark ist. Stărke thut aber jetzt Allen
noth, deren Herz fur Fortschritt und abendlăndische Bildung schlăgt,
und zu deren gemeinsamen Schirm, mehr als je, grade jetzt die edlen
Stămme der Magyaren und Germanen angewiesen sind. Und so m·oge
denn durch Ihre briiderliche Mithilfe die Union auch fur die Sachsen
eine Quelle des Heiles· werden nnd der gnădige Gott der Văter nicht
a:u.fhc5ren, m.1s dem unerschopflichen Fiillhorn seines ·Segens die beiden
Jieimatlander, wir sagen bald, das eine Vaterland, zu begliicken.

in
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10te National Versammlung am 6ten Juni 1848, morgens unter dem
Vorsi,tz des Kronstadter Deputirten Elias Roth
Anwesend: die Deputirten
Ahwesend: die Deputirten Falk und lv.Ielas.
2.17. Der von der sogenannten inditvanyoz6 bizotmany verfa:Bte
Entwurf zu einem Gesetzes Articel liber [die] Aufhebung der Urbarialleistungen wird vom Prăses der Versammlung vorgelegt, wortlich vorgelesen UJ;ld sofort punktweise berathen.
li.. In· dem lsten § des dieşfalligen Gesetzes Entwurfes ist bloB von
Entschădigung der Privat Grundbesitzer die Rede. Da nun aher sowohl
die sachsische Nation als auch einzelne săchsische Publika ebenfalls
adliche GUter besitzen und fUr die deriselben durch Aufhebung der
Urbarialleistungen, nămlich des Zehntens, der Colonicaltaxen entgehenden E1nkti.nfte gleichen Anspruch auf Entschădigung haben, so wird
nach lăngern Debatten beschlossen: In der năchsten nemzeti gyi.iles, wo
dieser Gesetzes Entwurf zur Verhand1ung kommen soli, zu jenem folgenden 2usatz zu beantragen:
,
"Ezen k1ormentesites a Szasz nemzet mind K·ozos, mind egyes Kozonseges nemesi joggal birt j6s~agaira kiterjesztendd".
Die Entschadigung f.iir die der Săchsischen Nation inscribirten
Guter betreffend wird beschlossen: Zuvorderst abzuwarten, .. welchen Gang
die Verhandlungen liber diesen Gegenstand nehmen werden, und sodann
erst nach U msUinden einen eigen Artikel vorzuschlagen.
2. Da laut §[ ... ] die Entschădigung der adlic.hen Grundbesit?'er
zunăchst aus den Carneral ·Einkti.nften geleistet werden soli, in diesem
Fali aber der Fiscal 2ehnten auf Sachsenboden mit einbegriffen ist, auf geeignetem Wege zu erwirken, da:B durch ein Gesetz das Aufhoren
des Fiscalzehntens ausgesprochen werde, zu welchem Ende die mogli.chst
allseitige Erwăgung der fUr unser Volk so wichtigen 2ehntfrage dem
Vorberathungs Ausschu:B iibertragen wird.
11te National Versammlung am 6ten Juni 1848 Nachmittag.
Anwesend
Broos.

sămmtliche

Deputirte auBer dem

Abgeordneten von

2.18 · Das Protokol der 8. und 9. National Versammlung wird
aufgelesen, festgestel'lt und zur Dictatur gegeben.
2.19: Da der mit Fuhrung des Nati~nal Versammlungs Protokolls
betraut ge:vesene Schă:Bburger Ersatzmann J oseph Gull wegen seiner
morgen bevorstehenden Heimreise VOh diesem. Geschăfte zurucktritt, so
wird der andre Schă:Bburger Ersatzmann J oseph Bacon aufgeforde:rt, die·
ProtokollfUhrung zu i ilbernehmen, welcher sich hiezu auch bereit erklărt.
2.20. Bei dem Umstand.e, daB in der heute Vormittag abgehaltenen
nemzeti gyuJes bei Verhandlung des liber die Ablosung der Urbariallasten vorgelegten Gesetz Ent.wurfes.
a) nicht nur die im Sinne des heute unter Z.17 von der sachsischen
National Versammlung gefa:Bten Bescplusses gestellte Enunciation: womit der 2.§ des bezi.iglichen Ges~tz Entwurfes dahin abgeăndert werde,
da:B nicht nur Private, sondern auch Korperschaften bezuglich der Ablosungssummen fUr die in ihrem lBesitze befindlichen Guter sicher gest~llt
werden mogen, sondern.
.
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b) auch die vom SchaBburger Deputirten ges'tellte Forderung: ~o
mit die Urbarial AblOsung nur durch die Cameral Eirild.ihfte · nicht aber
auch anderweitige Steuern bewerkstelligt werde, von der ne.~ieti gyiiles
ud;eri'tcksichtigt blieb, inden1 das erstere Verlangen, .d.h. das'· Versprechen, bezi.iglich der Con11nunalgi.iter einen abgesonderten, Gesetz Articel
fa.ssen zu wollen, beseitigt, das 2te Verlangen aber einfach zuriickgewiesen wurde, so werden die in dieser Angelegenheit zu treffenden weitern MaBregeln berathen ·und beschlossen:
Bezuglich des unter a) erwăhnteri Verlangens die weitern Schritte
der Stănde abzuwarten.
Hinsichtlich des 2ten Verlangens aber, wenn solches auch in der
Stăndesitzung unberi.icksichtigt bleiben sollte, eine Verwahrung anzurnelden, wobei die. Enunciation dem Hermannstadter Deputirten Schmidt
iibertragen wird.
Z.21. Schli.iBlich wird bezi.iglich des in der nemzeti gyi.iles gegen' den
Ceist des ungarischen Reichstags Gesetzes festgestellten 10.§ des an der
'T<)~esordnung befindliehen Gesetz Ehrtwurfes, kraft desseri die g:erkhtliche Einhebung auch der Forderungen der Handelsleute und Profession1sten an die adlichen Grundbesitzer bis zur Befriedigung der Letztern
durch den Staat eingestellt wird, eine Sondermeinung abzugeben beschlossen10.
20ste National Versammlung am 16ten Juni 1848
Vorsitz des Kronstădter Deputirten Elias Roth

Vorm!_ţtag

unterm

Z.45. Die Leschkircher Deputirten zeigen an, daB sie von ihren
Committenten abgerufen worden seien, welches zur bedauerlichen Kenntnis genommen wird.
Z.46. Nachdem zur Z.42 die Deputirten Conrad Schmidt, Brecht und
Roth in den landtăglichen Vorberathungs-AusschuB gesendet worden,
um dort die Annahme der von der săchsischen !National-Versammlung
angestrebten Modificationen der Protocollation bezi.iglich der Denkschrift
zu erwirken, kehren die genannten Deputirten mit der Meldung zurUck,
daB der AusschuB bei seiner friihern Fassung des Protocollations-Ent\11/Urfs beharre und zwar statt der Worte "nemzeti-kozgyu.les (Universitas)" "Kepviseleti Kozgyules allt" zu setzen gesonnen sei. Nach nochmaliger weitlaufiger Berathung dieses Gegenstandes wird beschlossen:
Vorlaufig dem Vorberathungs-AusschuB, dann der Nemzeti und
Landtagssitzung folgende allgemeine Fassung vorzulegen:
Az orszag gyu.les a fennebbi nyilatkozatot rokon erzettel fogadvan
azon meghagyassal adja ~at az Uni6 targyaban kinevezett bizottmanyr.ak
miszerent az telyes igyekezettel oda munkaljon, hogy az erintett nyilatkozat alapjan es ertelmeben az ministerium alta! egy torveny javaslat a
legkozelebbi torvenyhozas elebe terjesztessek.
Sollte diese Fassung nicht angenommen werden, so soll gemaB dem
unter Z.44 gefaBten Beschlusse gegen den Entwur:f des VorberathungsAusschusses bezuglich der in diesem Entwurf nicht beriick;sichtigten und
der durch den letzten ·Zusatz allenfalls gefăhrdeten Rechte der s~ăch
sischen N ation Verwahrung eingelegt werden.
Gegen obigen BeschluB und respective National VersammlungsVorschlag, durch welchen die Scha6burger Deputirten die Interessen
ihrer Committenten minder gefăhrdet wăhnen, als durch den Entwurf der
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Indîtvanya~o Bizotiminy meldf?n ·die -genannten · Deputirten. Goo.ss und
Bacon Sondermeinung an und behalten sich das Recht vor, diese mit
ihren Motiven zu Protocoll zu geben.

2lste National-Versammlung am 17ten Juni 1848 Nachmittag unterm Vorsitz des Kronstadter Deputirten Elias Roth
Abwesend sind die. Deputirten von Broos
Z.47. Das Protokoll iil::>er die 19te und 20ste National-Versamrnlung
wird aufgelesen und zur Diktatur gegeben.
Z.48. Die unter Z.43 und 45 fiir den Fali, daB die Stande bezuglich
der Pro~collation auf die Denkschrift der sachsischen Deputirten' nicht
die von diesen Deputirten vorgeschlagene, sondern jene von der staridischen Vorberathungs-Cornmission entworfene Fassung annehmen ·soliten, beschlossene Erklarung und respective Verwafirung wird besprochen
und in folgender ungarische:h Fassting festgestellt:
A t[ekintetes] K.K. es 'R;R. [karok es rendek] az âltalunk beadott
emlekiratra nezve rokon szenveket tanusit6 hatarozatokat meltanylom:
mivel mind azon alta! ezen vegzesben egyfelol nem minden t[or]venyes
kivanataink, · melyek resszerent kijelelve a bizottmănynak eszkozlendo
biztositasul figyelmebe ajaltatnak, a vegzes kifejezeseben m.eg egy kulăn
megszoritt6 feltetel ala vonatattnak, s ~igy kuldoim ezen vegzesben aggadalmainkta nezve telyes megnyugtatăsukat nem talălhatjăk, kentelen
vagyok. utasitâsom es âllâsom szabta kotelessegnel fogva, minden eten
vegzes 'kovetkezteben kuldoim t[or]venyes jogaikra nezve ne talăn eredh~to karos kovetkezm.enyek ellen forma szerenti 6văst jelenteni, s ki.ildoimnek azon jogukat fenntartani, hogy ebbeli t[or]venyes kivanatainkat
melyekhez _alkotmânyokb61 kifoly6 ketsegtelen joguk van, roaga helyen
es idejen erv.enyesekke tehessek.
(

2'2ste National-Versarnml~ng am 19ten Juny 1848 Vormittag un-

term Vorsitz· des :Kronstt:idter ·Deputirten Eli as Roth
Abwesend sind die Deputirten von Leschkirch, Broos und ÎJoew von
Reu13markt.
·
ZA9. Das National-Versammlungs ProtokoU iiber die 2lste Sitzung
wird aufgelesen, bestăttigt und zur Diktatur gegeben.
·.
, Z, 5,0 Die Schăt3burger Deputirten Cari Gooss und J oseph Bakon reben ihre unter National Versammlungs Zahl 44 angemeldete Sondermei'llung zu Protokoll, welche a1lso lautet:
Sondermeinung.
Die Unterzeichneten konnen sich- mit dem voranstehenden Beschlusse Zahl 44 nicht einverstandE:m erklaren. Sie ziehen die von der
inditvanyaz6 bizotm:âny vorgeschlagene ins Einzelne gehende Protokol-·
lation der von der sachsischen National-Versammlung gewunschten und
im Allgemeinen sich haltenden Fassung vor. Einmal deshalb, weil in der
von der bizotmâny projektirten Protokollation vier wichtige Punkte, die
auch in der eingereichten Denkschrift hervorgehoben werden und genau
genommen alles Andere in sich begreifen, namlich gesetzlichen Gebrauch
der deutschen Sprache, wenn auch nur im Innern des sachsischen Munizipiums, Integritaet des Sachsenbodens, Munizipalităt der sachsischen
Kreise und Verband derselben durch eine volksvertretende Generalversammlung, was die Universitat wenigstens nach einer Seite hin bezeichnet, anerkann t werden.
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Dann aher konnen wir die im Schlu.Bpatze .hinzugefugte Beschrăn
kung "in wie weit diese Rechte mit der· fi.ir das Ganze erforderlichen
Ministerial Verantworllichkeit vertragHch sintl'' nicht fil.r so bedenkllch nalten, als sie der National:Versammlung erscheint. Nicht nur glauben wir, stehen die Int~gritaet des Sachsenlandes. ,und .gese.tzlicher Ge~
brauch unserer Sprache mit der Ministerial-Verantwortlichkeit in keinem
Zusammenhange, kânnen also auch durch ·sie nicht bedroht ;sein, sonderri
selbst in Beziehung auf die Munizipalitat der săchsischen Kreise furchten
wir deshalb, weil sie eben so wie alle andern· Munizipien also. zwar nicht
weniger, aber auch nkht mehr als sie mit der Ministerial-Verantwortlichkeit in Einklang gebracht werden sollen, keine wesentliche Beeintrăchtigung der von den Sachsen in Anspruch genommenen Selbstverwaltung. Die ungarischen Komitate, dafiir biirgen uns ihre Antecedentien, . [werden] zu Gunsten einer naturwidrigen Centralisation au:E
die verniinftige Freiheit des Gemeinde und Kreislebens nun und nimmer verzichten, eben deshalb aber kann auch dem siebenbiirgisch săch
sischen Munizipium und seinen .Theilen, den einzelnen Kreisen und
Gemeinden dadurch, daB sie in diesem Betrachte mit den iibrigen Munizipien des Reîchs zusammengestellt wurden, keine Gefahr envachsen.
Aher wenn die sachsische National-Versammlung sich im Ganzen fur die
von der inditvanyozo bizotm.any vorgeschlagene Protokollation erklărt
hatte, ware nach unserer Ueberzeugung Hoffnung vorhanden gewesen,
daB in dem SchluBsatze statt ezen jogai bloB a szabad valasztasi jbg, wie
die Fassung der bizotmany ursprilnglich lautete, hingesetzt und dadurch
bloS das Recht der freien Wahl- in soweit beschrănkt worden wăre, als
es mit der Ministerial-Verantwortlichkeit vereinbar etschiene.
Indem wir uns sonach fur die speziellere Fassung der inditvanyozo
bizotmany erklăren, halten wir endlich beziiglich der in dieser Protokollation mit StillschvJeigen iibergangenen Punkte der Denkschrift folgende dem Landtags Protokoll einzuverleibende Erklarung fur geniigend,
aber auch erforderlich:
Ich (die iibrigen Abgeordneten hatten sich ihm in der iibrigen [!]
Weise durch partoly anzuschlie13en) wilrdige zwar die in der vorliegenden Protokollation der Loblichen Stănde ausgesprochenen Gesinnungen:
behalte jedoch rilcksichtlich derjenigen Punkte, welche durch den
\Vortlaut dieser Protokollation nicht anerkannt sind, meinen Sendern das
Recht, ihre gesetzlichen Forderungen ihrem ganzen Umfange nach im
gehorigen Wege geltend zu machen, somit feierlich empor.
\

-

Car] Gooss und Joseph Bakon, Deputirte des

SchăBburger

Stuhls.

Z. 51. Die Schenker Deputirten.legen ebenfalls die von ihnen unter
Zahl [... ] gegen den BeschluB der National-Versammlung bezugli:ch der
Zehntaufhebung angemeldete Sondetmeinung· vor; diese lautet:
Die Gefertigten haben in der betreffenden National Versarhmlung
vom [... ] Juni 1.J. nach ihrer unmaBgeblichen Ansicht darau:f angetragen, daB die săchsischen Abgeordneten bei der landtăglichen Verhandlung des Artikel Entwurfes liber die Abschaffung der Zehnten auf dem
Sachsenboden nicht bloB bei der Abgabe ihrer diesfălligen in der săch
sischen National Versammlung beschlossenen Erklarung es bewenden
lassen, sondern im Falle der Nichtberucksichtigung derselben von Seiten
der Landesstănde dieser Erklarung auch durch eine Sondermeinung mehr
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Na,chdruck und zugleich auch Allerhochsten Orts Eingang und Wiirdigung verschaffen mogten [ !].
· . Da. jedoch dieser
trag der ~Gefertigten. durch den bezilglichen
HeschluB der sac}1sischen N" ational Versammlung besei tigt ·worden ist, so
finden sich die .Unterzeichneten veranlaBt, diese ihre bereits angemeldete Sondermeinung zu ihrer Verwahrung und Rechtfertigurig bei 1hren
Sendern dem Protokolle der National Versammlung einyerleiben zu
lassen.
·

An

Gustav Capesius und Friedrich. Eitel, Schenker Deputirte.
'

'

Z.52. Vorsitzer trăgt·darauf an,· nachdem durch die Bestimmung der
Majoritat sămmtlicher gestern zur landtaglichen Antragstellungs Comrnisslon zugezogenen S·ăchsisehen Deputirter auf die Denkschrifţ der
sachsischen Deputirten eine Protokollation zu Stande gekommen, diese
in heutiger standischer Sitzung . durch den Hermannstădter Deputirten
mit Unterstiitzung der ubrigen săchsischen Deputirten gutgeheiBen worden \Văre, so solle die heute landtăglich beschlossene Protokollation
sammt der vom Hermannstădter Deputirten gegebenen Enunciation dem
gegenwărtigen Protokoll der National Versammlung einverleibt werden. ·
Dieser Antrag wird angenommen und somit diese Protokollation
in folgender Fassung hieher einverleibt:

1. Protocollation cler

Landesstănde:

Az orszaggyilles a fenebbi nyilatkozatot szasz atyankfiai iranti rokoner"'"
zettel fogadvtm, azt azon meghagyassal adja altal az Unio targyaban ,
kinevezett bizottmanynak, miszerent az, az igazsag, meltanysag es j6zan
orsz{J.gJilsi tan hatarai kozott teljes igyekez·ettel oda munkaljon, hogy az
erintett nyilatkozat alapjtm a Ministerium altal egy torvenyjavaslat terjesztessek a kozelebbi kozos targyalkozas eleibeu.
2. Re de des H ermannstădter Deputierten.

Nem tehetem azt, hogy a tekintetes Karok es Rendek nemzetem imnt
nyilatkozott rokonszenvokert hăladatos koszonetemet ne nyilvanitsam,
sot ezt annyival inkabb kotelessegemnek tartom, mivel az egy oly teny,
mely bennem teljes bizodolmot sziilt az irant, hogy az Uniob61 szarmaz6 nagy atalakulas minden az iranti aggodalmok lecsillapitasaval, kedelyek lecsendesitesevel bekes uton sikerulend. Tokeletes meggyozodesembol batorkodom allitani, hogy kiildoim, mjnt el nem fajult fiak azon
nen1zetnek, ki ez elOtt het szazadokkal a m.agyar korona 'vedelmere az
orszagba behivattatott es ezen szent kotelesseg,enek hiven megfelelt; valamint keszek nemzetisegiik es alkotmanyos letiik ·ep fenntartasaert mindent feU1ldozni, szintugy elszant akarattal keszek edes hazankat akarmi
oldalr6l fenyegeto veszelyek ellen fegyvert fogni es harcolni.
Mirol a tekintetes Karokat es Rendeket jelen nyilatkozatommal biztositani kivanom.
Z.53. Der Deputirte von Hermannstadt Schmidt stellt den Antrag,
es solle zur bessern Wahrung [der] săchsischen Interessen durch den
Herrn Comes Nationis den săchsischen K:reisen eine Anzahl geeigneter
Manner vorgeschlagen und diese Mănner mit Zustimmung der einzelnen
Kreise zu dem Zwecke nach Pest gesendet werden, um dort mit den
săchsischen Mitgliedern der in Unionssachen landstandisch aufigestellten
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Deputation uber die im Interesse des săchsischen Volks zu treffenden
Mafiregeln zu berathschlagen.
~
Der Antrag \vird angenommen und die Abfassung der Zuschrift an
den Herrn Comes N ationis dem Antragsteller aufgetragen.
·2.54. Das Protokoll der gegenwartigen Sitzung wird aufgelesen etc.
23ste National Versammlung am 2lsten Juni 1848 unter den1
Vorsitz des KronsUidter Deputirten Roth.
Anwessend alle Deputirten auBer Leschkirch.
2.55. Das. Tagebuch 1uber die am 19ten Juni Vor- und Nachmittags
gehaltenen Landtagssitzungen,~ dann uber die vom 20sten Juni wird
aufgelesen, festgestellt und zur Dictatur gegeben.
.
Z.56. Der Entwurf zu der in gestriger National Versammlung Z.53
beschlossenen Aufforderung an den Herrn' Nations Grafen wird vom
Hermannstădter Deputirten Schmidt vorgelegt, in nachstehender Fassung
festgestellt und deren schleunige Absendung beschlossen:
Vermog landstăndischen Beschlusses vom 20sten d.M. ist die Ew.
Hochwohlgeborn bekannte Denkschrift der săchsischen Deputirten be:..
zliglich de'r fur die N ation geltend zu machenden Forderungen der im
Unionsartiket §2 ernannten systematischen Deputation anempfohlen und
dieser Deputation zugleich aufgetragen worden, dahin zu wirken, daB auf
Grundlage jener Denkschrift ein Gesetzarticel durch das verantwortliche
lVBnisterium entworfen und dem năchsten gemeinschaftlichen Reichstage
zur Verhandlung vorgelegt werde.
Hieraus ergibt sich nun, daB 'die săchsische Nation, um ihren Forderungen bezi.iglich der Union den gehorigen Nachdruck zu geben, mit
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln und Krăften auf die Thătigkeit der
zu obigem 2wecke ernannten Deputation einzuwirken hat.
Von· diesen Gedanken geleitet, hălt die gefertigte National Versemmlung es fur ihre unerlăBliche Pflicht, an Ew. Hochwolgeboren die
Bitte zu richten: Hochdieselben wollen zur Erzielung eines moglichst
gi.instigen Resultates die Einleitung treffen, daB den săchsischen Mitgliedern der landstăndischen Deputation noch ein mit 'den nothigen Materialien zu versehender berathender AusschuB von etwa. vier geeigneten
Mitgliedern aus dem Mittel der Nation zur Seite gegeben werde.
·
Die wir etc. etc.
2.57. Gegenwărtiges Protokoll wird aufgelesen und festgestellt.
Prima şedinţă a adunării naţionale [a deputaţilor saşi la Dieta de
la Cluj] din 29 mai 1848, ţinută sub preşedinţia reprezentantului Sibiului, Conrad Schmidt
Sînt prezenţi deputaţii Joseph Schneider din Sibiu, Carl Gooss şi
Georg Teutsch din Sighişoara, Elias Roth şi Ludwig Brennerberg din
Braşov, Michael Brecht şi Carl Schwarz din Mediaş, Johann Hofgraef şi
Johann Weiss din Bistriţa, Michae'l Hitsch şi Carl Leonhardt din Sebeş,
Wilhelm Loew din Miercurea Sibiului, Iv1ichael Brantseh şi Carl Bock
din Nocrich.
Nr. 1. Preşedinţia i se încredinţează cu aclamaţii deputatului din
Sibiu, Conrad Schmidt, iar întocmirea procesului verbal supleantului din
Sighişoara, J oseph Gull.
Nr. 2. 1\Tai mulţi deputaţi prezintă un raport cu privire la evenimentele care au avut loc la deschiderea dietei şi la prima adunare na277

.ţională a deputaţilor maghiari, unde s-au înlăturat de pe ordinea 'de zi
primele două propoziţiuni imperiale anunţate de preşedinte împreună cu
cea de-a treia; tot acolo s-a hotărît ·cu unanimitate de voturi ca la următoarea şedinţă a dietei să se dezbată numai cea din urmă; preşedin
tele consideră că discutarea acestei probleme în şedinţa adunării naţio
nale să~seşti este de primă urgenţă; el apelează, în consecinţă, la membrii
adunării să discute mai ales în această privinţă şi să ajungă la un consens cu privire la ceea ce urmează să declare naţiunea săsească în ur..;
mătoarea şedinţă a dietei în privinţa uniunii; pentru a putea ajunge cît
mai repede. la rezultatul dorit propune· ca deputaţii scaunelor şi districte lor să prezinte imediat, pe rînd, conţinutul instrucţiunitor primite cu
privire la aceată problemă.
Deputatul din Sighişoara, Gooss, atrage atenţia că în condiţiile ur-genţei circumstanţelor, a importanţei problemei însăşi, ale urmărilor imprevizibile ale modului deciziei lor şi a imposibilităţii celor ce i-au' trimis
să fi avut ştiinţă de adevărata stare ·a lucrurilor, aşa cum le '~ste cunoscută actualmente deputaţilor, datorită schimbării substanţial€ a situaţiei in urma ultimelor e"V'enimente de la Viena; de aceea propune ca Ia
discutarea acestei probleme vitale deputaţii să nu respecte neapărat litera
instrucţiunilor, ci să vorbească, dimpotrivă, din proprie convingere şi s-o
dezbată cu cea mai bună ştiinţă şi conştiinţă.
Preşedintele nu acceptă această propunere ca bază de discuţie; el
susţine ca fiecare deputat să fie liber pe răspunderea lui să respecte
strict instrucţiunile sale sau să devieze de la ele şi să vorbească din
proprie convingere; cei mai mulţi deputaţi se raUază acestei propuneri şi
astfel se hotărăşte:
să nu se discute propunerea anterioară, ci să-1 lase pe rfiecare deputat în parte să decidă dacă la dezbaterea problemei aflată la ordinea
ziJ2i va respecta întocmai litera instrucţiunilor sale sau, deviind de la
ele, îşi va exprima şi va impune propria s'a convingere.
La aceasta deputatul din Sighişoara, Gooss, face alte propuneri:
- avînd în vedere simpatiile pe care naţiunea maghiară şi secuiască le manifestă în unanimitate şi cu entuziasm faţă de uniunea Transilvaniei cu Ungaria!, naţiunea săsească nu are dreptul să o respingă ca
neîntemeiată, invocînd faptul că, după legile fundamentale ale ţării,
Transilvania este considerată parte a coroanei Ungariei;
- ţinînd seama de dispoziţiile oficiale cunoscute ale maiestăţii s~Ie
date împotriva banului din Croaţia, Jellacic, care refuză să se supună
g~vernului ungar, de asemenea de ordinele oficiale adresate generalului
Leederer de a se conforma dispoziţiilor aceluiaşi. guvern, precum şi Ministerului de Război de la Viena de a se înţelege cu cel similar [de Ia
Pesta] în privinţa armatei maghiare, rezultă că dezvoltarea Ungariei se
face pe baza ultimelor articole de legi ale dietei imperiale; [aceasta înseamnă] că maiestatea sa nu consideră ameninţată starea legală a lucrurilor; apoi judecînd dupt1 propoziţiile prezentate spre dezbaterea Dietei
transilvănene, nu exista nici o îndoială că maiestatea sa nu vede în uniunea Transilvaniei cu Ungaria nici o primejdie pentru existenţa Sancţiunii pragmatice; prin urmare, naţiunii săseşti nu i se poate pretinde
să interpreteze documentele existente într-un sens care contrazice literei
textului:
mai departe: luînd în considerare faptul că potrivit declaraţiei fă
cute de episcopul greco-catolic în consfătuirea deputaţilor maghiari de278

azi, în prezenţa unui mare număr de delegaţi aleşi din partea [naţiunii
:române] în Adunarea de la Blaj ca reprezentanţi ai ei şi deci în spiritul
acestora, cu condiţia recunoaşterii imediate a naţionalităţii lor politice,
probabil, nu se va împotrivi uniunii nici populaţia cea J;Ylai numeroasă a
ţării, românii 2 , în lupta previzîbilă a civilizaţiei şi libertăţii apusene' împotriva brutalităţii şi robiei orientale, naţiunea săsească are evjdent menirea de a se situa de partea C@lei dintîi~ datoria ei supremă impusă de
conjunctura europeană, recunoscută ca atare şi de ţara germană de origine în apelurile către saşi la cinstea şi datoria lor, este deci de a nu se
·împotrivi ungurilor care· încep deja să recunoască necesitatea alianţei
cu Germania;
în sfîrşit, avînd în vedere că potrivit naturii problemei şi a declaraţiilor în acest sens date de purtătorii de cuvînt ai ungurilor în adunarea
naţion:ală maghiară, aceştia s.e străduiesc şi sînt dispuşi să lase nelezate
drepturile naţionale inviolabile ale naţiunii săseşti:
"În următoarea şedinţă a dietei, deputaţii scaunelor şi districtelor
s-ăseşti să declare că naţiunea săsească aderă la uniune, cu speranţa sigură
~i cu încrederea deplină că naţiunea maghiară şi maiestatea sa vor lăsa
saşilor neciuntite drepturile haţionale şi municipale care li se cuvin con:rorm dreptului natural şi l~gilor în vigoare".
Reprezentanţii Braşovului sînt de acord cu această prop1).nere, dar
sugerează ca în declaraţia deputaţilor saşi să se expună explicit 'SUb
fonnă de condiţii, tot ceea ce trebuie să respecte şi să acorde Dieta ungar::'l în interesul saşilor; conform instrucţiunilor, aceasta constă în ur.:..
mătoarele puncte:
a) asigurarea unităţii stabilite prin Sancţiunea pragmatică a tuturor
ţărilor eate fac parte din întreaga monarhie austriacă sub guvernul au- .
gustei Case imperiale habsburgice printr-un tratat de stat fundamental
care să fie înglobat în legile ambelor ţări;
"
b) garantarea naţionalităţii germane şi a folosirii limbii germane
atît în dezbaterile şi procesele verbale oficiale, politice şi juridice, din
interiorul [părţilor componente] .ale naţiunii, cît şi în corespondenţa ei cu
regele, cu, funcţionarii acestuia şi cu celelalte instanţe ale ţării;
c) asigurarea autonomiei municipale prevăzute în punctul trei al
Diplomei leopoldine în articolul 13 din anul 1791; în sfîrşit;
d) garantarea neciuntită .a jMrisdicţiei şi a suprafeţei teritoriale a
tuturor scaunelor şi districtelor săseşti, în parte, în forma lor actuală.
Deputatul din Miercurea este în principiu de acord cu propuner~a,
dar pornind de la convingerea că fiecare individ, ca şi fiecare naţiune,
qre dreptul inalienabil la existenţă, acceptă numai o uniune condiţio
nată; aceasta, cu atît mai mult, cu cît naţiunea săsească este îndreptăţită
prin legile în vigoare să solicite condiţii pe care le formulează astfel:
a. garantarea Sancţiunii pragmatice; b. aşigu:rarea integrităţii teritoriale; c. folosirea ca şi pînă acuma a limbii germane; d. intangibilitatea averii naţionale şi, administrarea liberă ~ acesteia; şi, în sfîrşit, reglementarea liberă a biserieilor şi a instituţiilor de învăţămînt.
Dimpotrivă, deputaţii din Sibiu văd în cele spuse o prea mare
influenţă exercitată de celelalte stări în ultimele zile· asupra spiritului
celor prezenţi; ei nu vor o uniune numai cu Ungaria, ci cu toate naţiu
nile care trăiesc în ţară; este inutil să se pună condiţii, deoarece acestea
chiar dacă ar fi aprobate de Dieta transilvăneană, n-ar fi acceptate în
Ungaria; stările transilvănene nu vor face aici decît cereri infructuoase,
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fiindcă
Ungaria vrea nă domine, maghiarii vor sa-ŞI Impună naţio-:
nalitatea lor dominantă ·in Ungaria şi Transilvania; pentru aceasta, singuri
nu au putere; celelalte naţiuni fiind hotărîte toate să menţină federaţia
monarhiei austriece, ei nu se bucură de nici o simpatie; primejdia din
partea românilor este mai mare dacă aceştia se declară împotriva uniunii;
ar fi fatal să ne aruncăm într-o luptă deznădăjduită printr-o alianţă cu
Ungaria; în schimb temerea ~xprimată că prin refuzarea uniunii s..;.ar
ajunge în situaţia de a trebui să luptăm cîndva cu slavii şi cu românii
împotriva Germaniei şi a civilizaţiei, se bazează numai pe presupuneri.
[Deputaţii] Sebeşului se raliază celor ai Braşovului.
Deputaţii din Mediaş declară că prin instrucţiunea lor sînt obligaţi
să voteze împotriva uniunii; mai mult, în caz că va fi declarată uniunea,..
vor cere să se consemneze în procesul verbal opinia lor separată.
Deputaţii din Bistriţa recunosc că au primit ce-i drept indicaţia·
de a se opune uniunii; totuşi, invocînd faptul că cei care i-au trimis au
fost mai întîi în favoarea uniunii şi că acum nu mai este posibil să-i
consulte, avînd în vedere n1odificarea situaţiei, exprimă părerea ~ă ·se·
vor putea justifica în faţa c~lor ce i-au trimis dacă vor accepta uniunea
condiţionată, aşa cum a fost ea propusă de [deputatul din] Miercurecl.
În sfîrşit din cei doi deputaţi aJ Nocrkhului, unul Boch, an~~mă.
că aderă la propunerea privind planul de organizare pe baza ·;_~n.ei
uniuni condiţionate, în timp ce celălalt declară că potrivit interpretării
5ale a instrucţiunilor comune ·ce le-au fost date [din partea alegătod]or]"
el nu poate face acest lucru.
Deo~rece [reprezentanţii] Sibiului, Mediaşului şi un deputat din
Nocrich s-au pronunţat împotriva uniunii, iar deputaţii prezenţi ai ce-lorlalte scaune şi districte au votat pentru acceptarea ei, datorită importanţei subiectului au urmat 8 ore de dezbateri; pe parcursul lor opiniile Braşovului, Mediaşului şi Nocrichului [au fost aduse la un numitor
comun], luîndu-se în considerare situaţia naţiunii săseşti şi a guvernului
actual; [a contribuit la] aceasta şi declaraţia solemnă a purtătorilor· de
cuvînt maghiari şi secui făcută în adunarea lor naţională din 29 mai;
potrivit declaraţiei şi ungurii şi secuii ar avea dorinţe şi cereri referitoare la viitoarea constituţie care vor trebui făcute în urma uniunii;
ele vor fi încredinţate dezbaterilor comisiei ce urmează să fie constituită.
şi Dietei comune ungare; stările consideră că este de datoria lor să·
recomande tratarea dreaptă a postulatelor legale solicitate de către saşi
în acelaşi mod, însă în Dieta transilvăneană trebuie să se formuleze precis~
toate aceste condiţii; întrucît reprezentanţii Sibiului au declarat că
au fost îndrumaţi de cei care i-au trilnis să depună opinia separată în procesul verbal, dar să se conformeze în rest majorităţii, se
hotărăşte ca deputaţii scaunelor şi districtelor ·săseşti să se pronunţe pen.:..
tru uniune, însă, într-un mod [condiţionat], care să facă posibilă satis;_
facer.ea postulatelor referitoare la drepturile naţionale şi municipale;
elaborarea acestei declaraţii i se încredinţează propunătorului iniţial,
Gooss, cu menţiunea de a prezenta proiectul în următoarea adunare naţională, fixată pe data de 30, dimineaţa la ora 8; cît priveşte instrucţiu
nea deputaţilor din Mediaş de a consemna o opinie separată în procesul
verbal al dietei în caz că ea hotăreşte uniunea conform planului de organizare şi în interesul unităţii naţiunii, ea nu se poate admite; totuşi deputaţii pot consemna opinia lor separată în procesul verbal al adunării

naţionale 3 .
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A doua şedinţă a adunării naţionale [a deputaţilor- saşi la Dieta de
la Cluj] din 30 mai 1848 ţinută înainte de masă sub preşedinţia deputatului din Sibiu, Conrad Schmidt. Grefier J oseph Gull.
Prezenţi sînt deputaţii J oseph Schneider din Sibiu, Carl Gooss :?i
Geprg · Teutsch _din Sighişoara, Eli as Roth şi Ludwig Brennerbe:rr~ din
Braşov, Michael Brecht . şi. Carol Schwarz din Mecliaş, J ohann Hofgraef
şi Johann Weiss din Bistriţa, Michael Hitsch şi Carl Leonhardt. din Seoeş, \tVţlhelm Loew şi Ludwig Bock din Miercurea Sibiului, Ivlichael
Brantsch şi Carl Boch din Nocrich, cît şi supleantul fără drept de vot
din Sighişoara, J oseph Bacon.
Absenţi sînt Leszay din Orăştie şi deputaţii din Rupea şi Cincu.
Nr. 3. În urma sarcinii care i s-a încredinţat stib nr. 2 deputatul
din Sighişoara prezintă proiectul unei declaraţii a naţiunii săseşti în
privinţa problemei uniunii.
Acest proiect este acceptat cu unele adaosuri şi sună astfel: "Avînd
1n vedere că naţiunea maghiară şi cea secuiască au declarat solemn nu
nu:mai cu majoritate de voturi, cu o entuziasmantă unanimitate că uniunea Transilvaniei cu Ungaria este dorinţa· lor cea mai arzătoare\ luînd
în considerare Că proiectul de lege ce urmează să fie elaborat în acest
sens de către· actuala Dietă transilvăneană va deveni lege valabilă pentru
toţi numai prin sancţiunea supremă a maiestăţii sale, principele şi regele
nostru iubit, care în aceaşi persoană este totodată şi împărat al Austriei,
în sfîrşit, ţinînd seama de faptul că Transilvania este considerată după
legile fundamentale în vigoare o parte a coroanei ungare, cei oe m-au
trimis aderă la uniunea Transilvaniei cu Ungaria ce urmează să se înfăptuiască fără lezarea Sancţiunii pragmatice. În ac~st moment solemn,
în faţa Transilvaniei, Ungariei şi Europei, ·saşii pretind să beneficieze în
-continuare, ca şi pînă acum, de amplele drepturi ale naţiunii, ancorate în
legile fundamentale existente şi anume, recunoaşterea naţionalităţii lor
la fel ca şi a tuturor celorlalte naţionalităţi din ţară şi mai ales dreptul
de folosire legală a limbii materne, inviolabilitatea teritoriului lor şi a
municipalităţii deosebite. De altfel, ei îşi rezervă dreptul de a consemna
cererile şi dorinţele lor în acest sens într-o petiţie proprie pe care o vor
înainta la timp potrivit viitoarei Diete ungare comune5 .
Declaraţia de mai sus se traduce în limba maghiară în timpul şe
dinţei. Cu această ocazie un membru propune o altă variantă a finalului ei. Această variantă se acceptă şi astfel în loc de "însă în acest moment solemn ... " sfîrşitul declaraţiei este următorul: uîn urma acestei
declaraţii din partea mea, pentru a mă justifica în faţ<;1 celor ce m-au
trimis, nu pot renunţa, într-un astfel de moment solemn, să declar în
faţa Transilvaniei, Ungariei şi a întregii Europe culte că pentru garantarea respectării -drepturilor noastre bazate pe naţiune şi legile în uz, a
naţionalităţii noastre, a organizăFii noastre municipale în vigoare din
punct de vedere administrativ şi economic, eu îmi rezerv dreptul de a
pretinde ca cei ce m-au trimis, convinşi de drepturile lor legale, să~şi
poată exprima cererile legitime în această privinţă într-un memoriu ce
va fi înaintat comisiei numită de dietă, inclusiv dietei următoare, pentru
a se ţine seamă de ele în mod drept şi echitabil, cu sprijinul onoratelor
stări, promis în adunarea naţională de ieri". Această declaraţie rog să fie
consemnată în procesul verbal.
1
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Toţi deputaţii saşi~,prezenţi-.aderă la declaraţia de mai
Citirea declaraţiei- i se încredinţează deputatului
·>.:

Elias Roth.
A treia

sus.
din

B:rHşov,.

·
şedinţă

.a

adunăJ_"iri naţionale

[a

deputaţilor saşi

la Dieta
sub preşedinţia deputa+tâlui.din Sighişoara, Cari Gooss. Grefier Joseph Gull.
Prezenţi sînt . deputaţii Conrad Schmidt . şi ! Joseph Schneider din.
Sibiu, Georg Teutsch din Sighişoara, Elias Roth şi Ludwig Brennerberg
din Braşov, Michael Brecht şi Cari Schwarz din ~lfediaş, Johann VJeiss.
din Bistriţa, Michael Hitsch şi Cari Leonhardt din Sebeş, Wilhelm Loew
şi Ludwig Bock din Miercurea Sibiului, Michael Brantsch şi Carl.Boch
din N ocrich.
·
Absenţi sînt deputatul Leszay din Orăştie, confratele lui, precum
şi deputaţii din Rupea şi Cincu.
.
Nr. 4. Preşedintele propune să fie informat domnul comite al na-:
ţiunii şi individual celelalte scaune. şi districte cît mai repede posibil şi
pe cea mai scurtă cale despre: hotărîrea luată sub nr. 3, în ceea ce priveşte uniunea; motivele acestei hotărîri; conţinutul declaraţiei pe care ea
s-a bazat; citirea ei în şedinţa de azi a dietei, în num-ele tuturor sae1nelor şi districtelor săseşti; efectul produ.s de declaraţie; articolul de lege[întocmit] în această privinţă.
Propunerea este acceptată. După discutarea conţinutului ne"e~ar
al acestui raport, avîndu-se în vedere că procesul verbal .al şedinţei 2nterioare n--a putut fi întocmit din cauza mulţimii treburilor şi din lipsă detimp, i se încredinţează unei singure persoa:qe redactarea lui.
In consecinţă, deputatul din Sighişoara, d[omnul] Georg Teut.sch,.
preia, cu aprobarea adunăriri naţionale, sarcina de a redacta pro:iectu!
raportului cu menţiunea de a-l termina în cîteva ore.

·<Q.e'I&: Cluj] din ·30"':. mai

ţinută după masă

A patra şedinţă a adunăriri naţionale [a deputaţilor saşi la Dieta
de la Cluj] ţinută în seara zilei de 30 mai sub preşedinţia deputatului din Sighişoara, Caţl Gooss. Grefier J oseph Gull.
Prezenţi sînt deputaţii Conrad, Schmidt şi J oseph Schneider din
Sibiu, Georg Teutsch din Sighişoara, Elîas Roth şi Ludwig von Bre:nnerberg din Braşov, Michael Brecht şi Cari Schwarz din Mediaş, J ohann
P!ofgraef şi Johann Weiss din Bistriţa, Michael Hitsch şi Carl Leonhardt
din Sebeş, Wilhelm Loew Şi Ludwig Bock din Miercurea Sibiului, lVfichael Brantsch şi Cari Boch din Nocrich. Absenţi sînt Lesz;ay şi deputaţii din Rupea şi din Cincu.
Nr. 5. Conform· hotărîrii de sub numărul precedent, deputatul din
Sighişoara, -Georg Teutsch, prezintă proiectul pentru un raport către
domnul comite al naţiunii, scaunele şi .districtele săseşti despre cele întîmplate în legătură cu problema uniunii.
Acest proiect se ~xaminează cu atenţie şi se definitivează în felur
următor:

"în urma şedinţei de azi a dietei şi a declaraţiei deputaţilor saşi
dată în timpul desfăşurării acesteia în ceea ce priveşte uniunea, adunarea
naţională consideră că pentru lămurirea situaţiei actuale este de datoria
ei să comunice motivele care au determinat-o să facă o astfel de depoziţie.
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La începutul dietei, deschisă luni 29 mai de către excelenţa sa comisarul imperial cu o cuvîntare în ljmba maghiară în numele maiestăţii
:Sale':regeleFerdinand V., n-au fost prezenţi toţi deputaţii scaunelor şi districtelor săseşti. Chiar şi la prima adunare naţională în seara aceleiaşi
_zile au lipsit deputaţii din Rupea şi Cincu care n-au apărut nici pînă
acum~ [la fel au lipsit] deputaţii din Orăştie, dintre care unul n-a venit
niciodată la adunările naţionale, iar al doilea n-a accepta misiunea, pentru că instrucţiunile scaunului n-nu corespuns convingerilor sale. Graba
,cu· care .a fost tratată problema uniunii o dovedeşte faptul că prima şe
dinţă a dietei s-a transformat imediat după închiderea ei într-o adunare
naţională maghiară; li s--a comunicat saşilor prezenţi uri proiect de lege
în privinţa uniunii care fusese stabilit în adunările similare anterioare
:şi obţinuse deja aprobarea din parte.a lui Leszay din Orăştie. În !?edinţa
adunării naţionale maghiare; continuată după o scurtă întrerupere în
după amiaza aceleiaşi zile, saşii trebuiau să se pronunţe în problema
·uniunii conform invitaţiei făcute înainte de masă .. Trimişt acolo în urma
-consfătuirii d€putaţilor saşi pentru a determina'",S:tările să descrie cît mai
.am-ănunţit .concepţia.lor despr-e uniune,, deputaţii din Braşov şi Sebeş au
participat la dezbateri şi au vorbit despre eventualele condiţii, dar nu
în numele naţiunii săseşti. Problema uniunii a fost subiectul dezbaterilor şi în prima şedinţă a adunării naţionale săseşti din 29 mai seara;
-ea trebuia rezolvată pînă la următoarea şedinţă a dietei, deparece stările
voiau să decidă în această privinţă. Incă din cea dintîi şedinţă după hotă
Tîrea stărilor de a face din problema uniunii primul punct al dezbaterilor,
.auditorii de la balcon au aclamat-o, susţinînd că prin ea şi-ar găsi rezolvarea şi celelalte două propoziţii imperiale.
Repetatele încercări ale deputaţilor saşi de a-i determina pe puriiitorii de cuvînt maghiari şi secui să amîne problema uniunii, au fost
zadarnice. "Chiar dacă ar vrea, nu ar putea" a fost răspunsul lor.
La dezbaterea problemei uniunii în şedinţa adunării. naţionale deja
menţionată din 29 mai, începută la ora 6, noaptea la ora 2 s-a recunoscut
mai întîi că evenimentele din Ungaria s-au dezvoltat pînă acum în aşa
fel, încît mulţi din cei ce credeau că ·ele violează Sancţiunea pragmatică
s-au lămurit că în mintea maiestăţii sale împăratul păstrau caracterul legalităţii. În acest sens confirmările şi decretele apostolice emise (confirm<:'lte printre altele. în ultimul număr din Pesther Zeitung) stau mărtu
rie a faptului că tnaiestatea sa nu vede în acele evenimente nici o violare a Sancţiunii pragmatice; deci şi saşii au datoria de a înlătura toate
temerile pe care le-au avut în această privinţă; prin urmare nimeni nu
trebuie să vadă în uniunea cu Ungaria vreo violare a fidelităţii şi ler-alităţii în caz că principele ţării. o va sancţiona, aşa cum a aprobat şi discutarea ei. S-au ~adăugat ar::oi declaraţiile exprese .ale stărildr din şedinţa
.adunării naţionale maghiare din 2.9 mai; [din ele a rezultat] .că ar fi ignoranţă sau reavoinţă să se creadă că Ungaria n-ar recunoaşte acum mai
mult ca oricînd necesitatea strinpentă şi importanţa profundă a Sancţiu
nii pragmatice; de asemenea că ea este mai sincer decît oricînd convinsă
de necesiţatea unei legături cu Austria şi prin aceasta cu Germania, locul
principal şi izvorul nesecat al culturii apusene către care bate şi inima ~i,
către care se îndreaptă şi cultura sa. La aceasta s-a adăugat şi faptul că
în şedinţa adunării naţionale ma.~hiare din 29 mai uniunea Transilvaniei
cu Ungaria apărea ca un mijloc de liniştire a ţării în privinţa acelui popor care nu beneficiază încă de drepturi politice. Declaraţia purtătorilor

283

de cuvînt maghiari la acea adunare în ceea ce priveşte esenţa uniunn
a micşorat, cel puţin la o parte însemnată a românilor, repulsi.a
împotriva ei, transformînd-o chiar în simpatie. "Uniunea - au spus acei
purtători de cuvînt vrea să. dea celor 14 milioane de oameni ce locuiesc între Leita şi Carpaţii Orientali şi Meridionali aceleaşi drepturi pe
care le-au avut pînă acum maghiarii; ea îi va educa astfel/ pe toţi locuitorii celor două ţări frăţeşti care din lipsă de drepturi .politice nu şi-au
putut atinge pînă în prezent scopul existenţei . lor; aceştia urmează să
devină în acest fel oameni liberi şi fericiţi; prin' caracterul lor bărbă
tesc şi prin dragostea de ţară ei vor ridica un baraj împotriva balaurului
panslavismului şi al colosului nordic care altfel, peste mai mult sau mai
puţin timp, va sufoca patria noastră frumoasă şi va înăbuşi orice cu}nx;·cl.
şi libertate a apusului, ce trebuie păstrate cu orice preţ; pentru un atare
scop nobil cedăm de bună voie exclusivitatea drepturilor noastre şi ]e
facem un ~un comun cu promisiunea sfîntă de a respecta fiecare naţio
nalitate". In urma intervenţiei episcopului Lemeni această declaraţie a
fost repetată şi toate legHe de pînă acum care vin în contradicţie cu ea
s-aoo.J proclamat anulate. Probabil că· el nu şi-ar fi manifestat satisfacţia
faţă de această declaraţie fără a se fi consultat în prealabil cu cei o sută
de delegaţi români aflaţi acum la Cluj, dintre care majoritatea au fost
prezenţi la şedinţă şi au înaintat deja petiţia ditre dietă. Se pare că ~i
episcopul Şaguna, aflat mai mult timp la Cluj, a discutat de multe ori cu
purtătorii de cuvînt maghiari; faptul că el ar fi de acord cu uniunea se
poate deduce din numirea lui de către stări ca membru al acelei comisii
care va trata cu guvernul ungar amănuntele uniunii.
In toate aceste dezbateri cît şi în toate convorbirile particulare purtate de deputaţii saşi cu intelectuali maghiari s-a putut constata fărEi dubiu nu numai dorinţa fierbinte, ci şi hotărîrea fermă a maghiarilor şi secuilor de a înfăptui uniunea ·cu orice preţ; pentru ei, despărţiţi secole
de-a rîndul prin destinul tragic de ţara mamă, a venit în sfîrşit clipa
mult doritt1 a uniunii cu Ungaria eliberată; ei se arată hotărîţi să aducă
cele mai 1nari sacrificii pentru a nu lăsa sl1 treacă aceasV~. clip;:1 fără
a profita de ea, întrucît prin uniune vor deveni mai puternici; totodată
declară că vreau să fericească toate popoarele care trăiesc în cele două
ţări frăţeşti; de aceea nu vor lăsa pe nimeni să împiedice uniunea, deoarece se considera îndreptăţiţi s-o facă; pe saşi un rege ungur i-a ch~mat
în ţară nu pentru a fi un ţăruş în trupul natiunii maghiare; împreună cu
Transilv;:mia, ei sînt o parte a coroanei maghiare; să nu-şi închipuie nimeni c(! Transilvania va refuza de dragul Jor să apuce mîna· dreaptă întins.:! frăţeşte de Ungaria. din moment ce cuvîntul regelui iubit o permite
şi chiar îi invită s-o facă; un_gurul va şti să fie duşmanului d1,1şman, tot
astfel cum ştie să fie prietenului prieten; saşii ar trebui să ia seama asupra viitorului lor în cazul că Transilvania se va u:iii fără ei! Astfel
au vorbit Î'.;. şedinţa adunării naţionale ma.ghiare d1n 29 mai Szasz
Karol.Y, Vv'esselenyi [Miklos] şi alţii. Adeziunea generală, hotărîrea deplină s-a manifestat în exclamaţia: uniune!; ea a arătat că uniunea este
dorinţa poporului şi nu poate fi evitată. Toţi vorbitorii maghiari menţionaţi mai sus au promis public şi sfînt că naţionalitatea săsească va fi
respectată şi nu i se va refuza nici o dodnţă dreaptă. Ei au regretat c.:'i
saşii s-au înşelat cîtva timp în această privinţă. Nu poate fi vorba de o
violare a teritoriului săsesc; vremurile iosifiene nu se vor reî;ntoarce. Dar
nu vor fi acceptate nici un fel de condiţii. În şedinţa dietei din 30 mai,.

{părea că]
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cînd~ după proclama~ia
aluzii la dorinţele ]or

uniunii, deputaţii saşi au cerut să se facă măcar
în articolul de lege, deputatul scaunului Mureş,
:Berzenczei, a declarat expres printre altele "că şi naţiunea secuiască are
dorinţe, ca şi cea săseasdi, şi ea-şi va prezenta la timpul potrivit cererîie'~ Există deci speranţa că şi cererile noastre vor fi respectate. Aşa
cum ei, ungurii şi secuii, nu pun condiţii, ci, cu toate că au şi ei dorinţe,
le încredinţează deciziei Dietei ungare comune, tot astfel ar fi bine să
iacă şi saşii; să lase toful în sean1a loialităţii poporului maghiar, a onoarei sale, a noului spirit al timpului şi a propriei activităţi· în sus-numita comisie, precum şi în Dieta ungară pentru a nu întîrzia uniunea.
în :u:~est mod naţiunea va avea mai degrabă şansa· de a i se satisface dorin!;ele decît dacă ar provoca indignarea printr-o altă comportare.
Adunarea naţională a cîntărit toate cele spuse anterior într-o consfătuire serioasă. A avut în faţa ei apelul fraţilor germani de a nu se împotrivi uniunii cu Ungaria. Ea a avut în vedere atît străduinţa- profundă
a popoarelor pentru unitate, cît şi pătrunderea noţiunii de stat şi de po_por ce se manifestă în acest moment în toată Europa şi mai ales în ţara
de baştină germană cu deosebită amploare, care a fost întîmpinată cu
ati~a bucurie şi de către saşi. Ea n-a uitat nici de poziţia naturală a poporului german, nici de misiunea sa spre est, nici de faptul că, atît cît
€Ste posibilă previziunea omenească, în curînd va sosi momentul unei ·
serioase lupte decisive, în care aliaţii natura'li ai Germaniei sînt şi trebuie să fie maghiarii.
A fost luată în considerare şi poziţia· monarhiei austrie~e în întregul ei, dar mai ales a populaţiei săseşti. Cum ar fi putut să trăiască acest
popor, care. se hrăneşte din munca braţelor sale, într-o continuă dezbi
nare .şi ceartă cu popoarele străine agitate înconjurătoare [?]; cine ar fi
putut să poarte răspunderea războiului civil care ar fi izbucnit cu sigu ..
Tanţă deja în următoarele zile, dacă ar fi fost refuzată uniunea [?]
Condusă de aceste convingeri, adunarea naţională a trecut în sfîrşit
la rezolvarea problemei acceptării sau respingerii uniunii. În prealabil
s...,a căzut de acord că într-o astfel de problemă de importanţă istorică
mondială, cu urmări de-a lungul ~ecolelor, decizia nu poate depinde ele o
instrucţiune întocmită pentru o cu totul altă stare a lucrurilor; în con
secinţă avea datoria să examineze mai întîi situaţia în spiritul cunoscut
al celor care l-au trimis, bineînţeles cu respectarea cît se poate de strictă
a instrucţiunii sale, şi apoi să-şi exprime părerea conform cu cea mai
bună ştiinţă şi conştiinţă; abia după aceea adunarea naţională a luat în
problema uniunii, cu majoritate d~ voturi, hotarîrea sub numărul 3 al
.acestui proces verbaL. Deputaţii saşilor au expus hotărîrea în problen1a
uniunii în şedinţa de azi a clietei ca fiind glasul lor, după ce la cererea
lui \Vesseh~nyi a fost adoptată cu strigăte furtunoase de bucurie. Adunarea naţională comunică aceasta fiecărui scaun şi district pentru ca poporul .nostru să nu fie tulburat prin eventualele denaturări ale faptelor
şi pentru ca saşii să acţioneze în conformitate cu evenimentele de aici.
Intr-un moment cu o semnificaţie netăgăduit de mare, deputaţii au acţio
nat în conformitate cu convinge::-ea lor şi conform cu cea mai bună
~tiinţă şi conştiinţă. Uniunea li s-a părut, aşa cum au stat lucrurile aici,
ca o necesitate naturală. Cum se va înfăţişa în viitor nu poate prevedea
nimeni. Noi ne punem speranţa în Dumnezeu şi în spiritul german al
poporului nostru"6.
o

285

A cincea şedinţă a adunării naţionale [a deputaţHor saşi la Dieta de
la Cluj] ţinută în 31 mai 1848 clupă amiază sub preşedinţia deputatului din Braşov, Eli as Roth. Grefier J oseph Gull
Sînt prezenţi deputaţii Joseph Schneider, Cari Gooss, Georg
Teutsch, Ludwig Brennerberg, Michael ~Brecht, Car} Schwarz, Johann
Hofgraef, J ohann Weiss, Michael Hitsch, Cari Leonhardt, Gustav Capesius, Friedrich Eit~l, Wilhelm Loew, :Cud:wig BocK:, Cari Falk, ···Ludwig
Melas, l\1ichael Brantsch, Cari Boch, Anton Leszay.
, Sînt abse:qţi Conrad Schmidt, în interes de serviciu, şi Cari Moi-

nar.
Nr. 6. Preşedintele fixează ca subiect al cohsfătuirii proiectul pentru o lege electorală provizorie elaborat de către o comisie numiEi de
adunarea naţională a deputaţilor maghiari în vederea dezbaterii tuturor
problemelor ce vor fi discutate la dietă; pe baza acestei legi urmează să
fie aleşi deputaţii la dieta ungară comună care îşi va începe lucrările la
2 iulie a.c.; [dar înainte de abordarea propriu-zisă a subiectului] pune
mai întîi în discuţie problema dacă este necesară sau nu o nouă lege elec-;
torală pentru naţiunea săsească, din moment ce uniunea nu este încă
înfăptuită şi nu se va putea realiza decît la viitoarea Dietă ungară comună; deoarece dezbaterea subiectuh.1i nu s-a putut încheia la această
şedinţă, se va continua la următoarea,
A .şasea şedinţă a adunării naţionale- [a deputaţilor· saşi la Dieta de
la Cluj] ţjnută în după amiaza zilei de 1 iunie sub preşedinţia deputatului Michael Brecht i:lin Mediaş.
Sint prezenţi deputaţii Joseph Schneider din Slbiu, Elias Roth,.
Ludwig von Brennerberg, Carl Gooss, Georg Teutsch, Cari Schwarz,.
Johann Hofgraef, Johann Weiss, Michael Hitseh, Cari Leonhardt, Gustav
Capesius, Friedrich Eitel, Ludwig ]\1elas, Wilhelm Loew, Michael.
Brantsch, Cari Boch. '
Absenţi sînt Conrad Schmidt, Carl Falk, Ludwig Bock, Anton
Leszai, Cari Molna'r.
Nr. 7 Se citeşte şi se confirmă procesul verbal al primei şedinţe
a adunării naţionale.
Nr. 8. Se continuă dezbaterea amînată sub nr. 6 a proiectului unei
noi legi electorale pr,ovizorii pe baza căreia să fie aleşi deputaţii la viitoarea Dietă ungară şi se ia -următoarea hotărîre.
1. A vînd în vedere că legile în vigoare au fost respectate atît de
către ultima Dietă ungară în ceea ce priveşte stabilirea numărului de
deputaţi pentru Transilvania cît şi de către Dieta transilvăneană la repartizarea acestui număr; pe de altă parte, ţinînd seama de faptul. că
Transilvania va putea fi considerată parte integrantă a Ungariei abia
după confirmarea articolului cu privire la uniune şi numai după ce cu
aprobarea maiestăţii sale .se va stabili modalitatea înfăptuirii ei la Dieta
ungară, principatul va trebui să-şi menţină pînă atunci actualele sale
instituţii; aceasta cu atît mai mult, cu cît stările [privilegiate:] transilvănene însele în articolul de lege privind uniunea vor ca pînă la .i!nte-·
grarea totală a Transilvaniei cu Ungaria să menţină actuala stare a Jucru:Rlor, cu excepţia Cancelariei aulice transilvănene; în sfîrşit, scaunele şi districtele $ăseşti au consimţit la uniu:ne numai cu condiţia recunoaşterii şi asigurării naţionalităţii şi municipialităţii lor, pe care stările
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transilvănene le-au admis ca fiind drepte şi au dat asigurări că le vor
, sprijini; de aceea [deputaţii saşi] vor declara stărilor că Transilvania va
trebui să-şi aleagă reprezerttanţii la viitoarea Dietă ungară după uzanţa
de pînă acum; prin urmare că este de prisos o nouă lege electorală provizorie.
·
Făcînd abstractie de cele de mai sus si recunoscînd necesitatea ela~
borării unei noi ordini electorale provizo~ii pe baza unei reprezentări
populare liberale, atunci hotărîrile în acest sens cu privire la saşi aparţin domeniului municipalităţii pe care şi-o rezervă. De aceea, referitor
la .saşi ar fi bine ca stările să adopte următoarea decizie în locul paragrafului 5; "·In scaunele şi distrietele săseşti alegerea deputaţilor va tf1
reglementata de către naţiunea săsească pe baza principiilor exprimate
în legea de faţă şi conform numărului stabilit în paragraful 3 al celei
de-a şaptea legi a Dietei ungare."
2'. In caz că este imperios necesar să se vorbească despre acest subiect, atunci să fie propusă următoarea hotărîre în . ceea ce îi priveşte
pe saşi:
I. În scaunele şi districtele săseşti în afara celor care au avut şi
pînă acum drept de vot, vor fi investiţii cB. el:
a. toţi acei locuitori ai oraşelor care fie singuri, fie împreună cu
soţiile şi copiii lor minori au o avere de bază în valoare de cel puţin
1 ~00 fl0rini monedă convenţională în Sibiu şi Braşov şi de cel puţin
800 fl. mc. în celelalte centre urbane săseşti;
b. toţi meşteşugarii, negustorii şi fabricanţii care au posedat cel
puţin un an un atelier sau o prăvălie ori o fabrică pe teritoriul oraşu
lui, primii însă numai atunci cînd au practicat meşteşugul în permanenţă
cu cel puţin o calfă;
,
c. fără a lua în considerare meseria şi averea, medicii, farmaciştii,
felcerii, inginerii, toţi membrii unor asociaţii erudite din ţară, preoţii învăţătorii şi alţi literaţi;
.
d. ÎJ1 tîrguri şi sate, în afară de cei ce fac parte din cele trei categorii menţionate, toţi cei care conform tabelului de impozit din anul
acesta au fost obligaţi să plătească 8 fl. m.c.
e. în sfîrşit, toţi acei locuitori ai satelor care conform celor spuse
mai înainte n:U beneficiază direct de dreptul de vot, îl pot exercita indirect pe localităţi prin reprezentanţi liberi aleşi; numărul acestor reprezentanţi trebuie să fie de unul dacă locuitorii unui sat care aparţin aces:...
tei categorii sînt mai puţini de o sută şi de doi dacă sînt mai mulţi de

o

sută;

II. poate fi ales [deputat] orice

alegător

de pe teritoriul

săsesc

A şaptea ~edintă a adunării naţionale [a deputaţilor saşi la Dieta
de la Cluj] ţinută în 2 iunie 1848 dimineaţa sub preşedinţia reprezentantului Braşovului, Elias Roth.
Sînt toţi prezenţi în 'afară de Conrad Schmidt, Capesius şi de dedin Orăştie, Leszay şi Molnar.
Nr. 9. Intrucît de la plecarea reprezentantului Sibiului Conrad
Schmidt conducerea şedinţelor adunării naţionale s-a schimbat meteu,
pentru a se asigura pe viitor consfătuirilor regularitate şi plenitudine
se încredinţează preşedinţia în mod stabil unei singure persoane şi anume
deputatului braşovean Elias Roth, acceptat de toţi prin aclamaţii.

putaţii
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Nr. 10. Din acelaşi motiv se hotărăşte, în acelaşi timp, să se constituie o comisie care să aibă misiunea de a se consfătui în prealabil
asupra subiectelor ce urmează a fi dezbătute în adunarea naţională şi
de a redacJa proiecte pentru hotărîri necesare în acest sens. În afară
de preşedinte şi de grefier sînt numiţi ca membri ai acestei comisii deputaţii Conrad Schmidt, Cari Gooss, Georg Teutsch, Michael Hitsch,
J ohann Weiss şi Michael Brecht.
.
Nr. 11. Preşedintele aminteşte de declaraţia făcută de deputaţii
saşi dnd s-a discutat uniunea, prin care scaunele şi districtele ,săseşti
şi-au rezervat dreptul de a exprima într-un memoriu cerinţele.lor referitoare la recunoaşterea şi asigurarea naţionalităţii şi municipaliţăţii să
seşti. Se propune să se întocmească acest memoriu şi să fie înaintat
stărilor.

Conform hotărîrii de la numărul anterior redactarea memoriului
este încredinţată comisiei numită cu acest prilej, cu menţiunea de a prezenta proiectul adnnării naţionale în cel mai scurt timp posibil.
Nr. 13. Potrivit hotărîrii de sub nr. 8, în calitatea lui de deputat al
Braşovului, preşedintele a anunţat în şedinţa de ieri a dietei că va prezenta un protest împotriva aplicării [în scaunele şi districtele săseşti]
a proiectului articolului de lege provizoriu cu privire la modalitatea alegerii deputaţilor pentru Parlamentul ungar, întocmit de către stări fără
respectarea cererilor deputaţilor saşi; pentru acest protest prezintă un
proiect.
Acest proiecţ, examinat şi definitivat, este formulat astfel: atunci
cînd n1-am declarat în general de acord cu principiile proiectului de
le,0e care a fost adoptat referitor la deputaţii ce trebuie trimişi la proximul Parlament al Ungariei aş fi dorit să acţionez în interesul celor ce
m-au trimisl dar, deşi constituţia naţiunii săseşti s·e bazează pe acelaşi
principiu, astfel că extinderea drepturilor comune ale poporului ar fi
cît se poate de dorit, întrucît nu am avut instructiuni în această chestiune m-ain văzut:obligat cu regret să afirm că n~1 pot să mă antreneiZ
în discutarea detaliilor proiectu1ui de lege; de aceea consider de datoria mea să rog stările şi ordinele ea în privinţa punctului al 5-lea al
proiectului de lege care se referă la jurisdicţiile săseşti, să binevoiască
a accepta următoarea formulare: "pe pămîntul săsesc comunitatea naţiunii va reglementa alegerile d~ deputaţi conform numărului acceptat
de legea a VII-ea din Ungaria, paragraful nr. 3". Fiindcă onoratele stări
şi ordine nu· au binevoit să accepte această propunere a mea, sînt nevoit, din raţiuni de justificare în faţa celor ce m-au trimis, să exprim
protestul meu împotriva proiectului de lege care lezează drepturile municipale ale naţiunii săseşti; totodată cer cu umilinţă ca acest lucru să
fie introdus în procesul verbal.
A opta şedin-ţa a adunării naţionale [a deputaţilor saşi la Dieta de
la Clu1l ţinută în seara zilei de 3 iunie 1848 sub preşedinţia reprezentantului Braşovului, Elias Roth.

Sînt prezenţi deputaţii J\!ichael Brecht, Johann Hofgraef, Carl
Falk, Ludwig Melas, Gustav Capesius, Friederich Eitel, Michael Brantsch
si Carl Boch.
·
Sînt absenţi Conrad Schmidt, Cari Gooss, Georg Teutsch şi Johann
Weiss în interes de· serviciu, Joseph Schneider, Ludwig Brennerberg,
Cari Schwarz, Wilhelm Loew, Ludwig Bock, Leszai şi Molmir bolnavi.
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Nr. 13. Se examinează şi se confirmă procesele verbale ale şedin
telm: nationale nr. 2, 3, 4 şi 5, ,preţum şi jurnalul primei şedinţe a dietei.
·
N~. 14. Preşedintele anunţă că una din condiţiile pe care cei ce
l-au trimis vor să fie pusă la negocierea în privinţa uniunii, n-a fost
consemnată în procesul verbal al primei şedinţe a adunării :t:-aţionale;
pentru a se justifica în faţa celor ce 1-au trimis, cere ca această condiţie
să fie consemnată ulterior în procesul verbal.
Se aprobă cererea exprimată. Condiţia respectivă sună în felul următor: menţinerea neştirbită a uniunii naţionale săseşti în forma sa actuală cu subordonar~a directă a naţiunii, a constituţiei şi administraţiei
municipale săseşti faţă de regele Ungariei, pe baza tratatului primordial
andreanic încheiat de [Andrei al II-lea] cu saşii.
A noua şedinţă a adunării naţionale [a deputaţilor saşi la· Dieta de
la Cluj] ţinută în după amiaza zilei de 4 iunie sub preşedinţia
reprezentantului Braşovului, Elias Roth.

Sînt prez~nţi deputaţii tuturor sc;:aunelor şi distrîctelor, cu excepcelor din Orăştie, Leszay şi lVIolnar.
..
. Nr. 15. Deputatul din Bistriţa, J ohann Weiss, propune să ,se depună
un protest împotriva aplicării proiectului articolului referitor la gărzile
civile în cazul gărzilor naţionale. săseşti, deoarece a fost .redactat pripit
de către· stari; de asemenea împotriva tl\turor consecinţelor dezavantaj oase pentru naţionalitatea şi r:nunicipalitG,ttea săsească ce decurg din
acest proiect neclar de lege; totodată el înaintează un proiect în acest
sens.
Cererea se aprobă, iar proiectul prezentat se adoptă după o examinare temeinică în forma următoare:
"Am cerut cuvîntul la şedinţa dietală de ieri, dar, deşi eram înscris, nu am putut să mă folosesc de dreptul de a vorbi, pe de o parte
fiindcă subiectul despre care am vrut să cuvîntez şi anume articolul de
lege nr. 3 nu a fost inclus în mod legal pe ordinea de zi, fiind t;~u:r şi
simplu muşamalizat, iar pe de altă parte datorită faptului că şedinţa a
luat sfîrşit. Iată de ce mă încumet să declar în faţa onoratelor stări şi
ordine":
"În acel ceas sfînt, cînd uniunea a fost proclamată în această sală
cu însufleţirea cea mai fierbinte ,am făcut şi eu o declaraţie :în favoarea
ei, cu acea credinţă neclintită şi cu ferma convin.gere că onoratele st<1ri
şi ordine, în acord cu dezideratele şi revendicările noastre legitime expuse atunci, le vor aproba; că vor înlesni de asemenea satisfacerea lor la
proxima' dietă; proclamîndu-se acest lucru verbal unanim am fost cu
desăvîrşire liniştit :în convingerea mea curată că momentul uniunii cu
Ungaria va fi o binecuvîntare pentru toţii fiii ţării, fără deosebire de naţionalitate sau religie; la fel că onotatele stări şi ordine, în această
epocă de eclatantă Înnoire, vor forma legile, fie ele şi cu caracter temporar, pe baza principiilor emise şi intrate în vigoare în Ungaria şi, în
general, în toată lumea civilizată.
Ungaria a menţinut intacte muncipalităţile în legea nr. 22, paragrafele 2 şi 3 cu privire la garda naţională şi ca în toate statele civilizate s-a proclamat principiul dezvoltării libere a diferitelor naţionalităţi;
de aceea am sperat în mod îndreptăţit că onoratele stări şi ordine vor
proceda în acelaş ispirit şi vor ţîne seama de acest lucru.
ţia
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în

Corpul legislativ trebuie să adopte legi limpezi. Dar,
prezentul articol de lege adus de onoratele stări şi ordine găsesc unele neclarităţi, ca de
pildă în paragraful 7, unde sînt pomenite gărzile tuturor naţiunilor, fără
a se fi explicat undeva modul creării lor separate; pe de altă parte însă,·
reÎerindu-se la nobila naţiune secuiască, articolul de lege face precizări
pînă şi la îndatoririle generale şi ·obligatorii ale dregătorilor lor.
Cît priveşte măsura luată în legătură cu nobila naţiune secuiască,
potrivit căreia se va avea grijă ca ea să fie repusă în starea sa de drept,
o ·susţin cu deosebită satisfacţie, deoarece, după părerea mea, ea va servi
spre liniştirea desăvîrşită a secuilor. Dar în epoca aceasta de transformări şi într-o ţară unde există mai multe popoare, acolo legile trebuiesc
formulate în aşa fel încît să se ia în considerare în mod echitabil starea
legitimă nu numai a unei singure naţiuni, ci a tuturor naţiunilor; aceasta
cu atît mai vî:rtos, cu cît, după cum este cunoscut de onoratele stări şi
ordine, în atari vremuri numai astfel vor fi liniştite în modul cel mai
sigur spiritele exacerbate în mare măsură. Aşa cum am anticipat, după
opinia mea, acel proiect de lege nu este destul de limpede; de aceea nu
poate sluji spre liniştirea celor ce m-au trimis; ei ar trebui să fie vizaţi
cu atît mai puţin cu cît din cauza tratării la repezeală a subiectului respectiv şi a timpului scurt, nici nu au putut să-mi dea instrucţiuni în
acest sens.
Din această cauză sîrit nevoit, spre justificarea mea în faţa celor ce
m-aU delegat, să fac O· contestaţie solemnă' Împotriva proiectului de lege
respectiv şi n repercusiunHor sale; în eventualitatea că prin el ar fi lezaţi cei ce m-au trimis şi, în general, Universitatea naţiunii săseşti, dreptlJ l ei de conducere autonomă şi naţionalitatea, cer în mod umil ca
acest protest al meu să fie introdus în procesul-verbal".
Nr. 16. Conform cererii prezentate sub nr. 11 comisia pentru consfă
tuiri prezintă proiectul unui :memoriu prin care scaunele şi districtele să
seşti îşi rezervă dreptul de a-şi expune condiţiile privind uniunea; înainte
de a se trece la e4aminarea acestui proiect, la propunerea unui deputat,
după o dezb9tere mai îndelungată, se hotărăşte, prin majoritate de voturi, ca m~moriul, aşa cum va fi el adoptat de adunarea naţională, să
fie transmis mai întîi scaunelor si districtelor în vederea elaboării unor
instrucţiuni pentru deputaţii lor,· cu precizarea că este necesar să li se
trimită cît mai grabnic posibil; aceasta cu atît mai mu1t, cu cît s-ar
putea ca dieta să se încheie peste 8 zile; înainte de a fi sosit instrucţiu
nile să nu se întreprindă însă alţi paşi în această problemă.
Hotb1rîrea de mai sus îl determină pe deputatul din Braşov Elias
Roth, preşedintele adunării, să declare că pentru a se justifica în faţa
celor ce I-au trimis este nevoit să ceară să se consemneze în procesul
verbal opinia lui separată în această problemă 7 .
Anunţarea acestei opinii separate se ia
la cunoştinţă şi se trece
in1ediat 'ia examinarea proiectului care se adoptă în felul următor:
Onorate

stări

1

Saşii din Transilvania, a treia naţiune stare a patriei noastre au aderat la reunificarea Transilvaniei cu Ungaria, dîndu-şi seama de
situaţia internaţională actuală şi apreciind cum se cuvine dorinţa fierbinte a celorlalte [două] stări de a se. uni mai strîns cu sfînta coroană pe
baza Sancţiunii pragmatice. Prin aceasta ei au demonstrat că sprijină
şi acuma ca şi întotdeauna cu plăcere şi fără egoism întărirea atît de
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dorită a patriei comune. Dîndu-şi adeziunea la uniune ei îşi revendică
toate acele drepturi pe care le-au garantat ca intangibile cuvintele regeşti ale tuturor domnitorilor unguri, jurămintele stărilor şi nenu;măra
tele legi ale· ţării; ele sînt ancorate în drepturile veşnice ale fiecărui
popor.
In urmă cu 700 de ani un rege maghiar i-a chemat pe saşi, pe
atunci încă germani, în ţară, :pe bază de contract. Această ţară era atunci
un deşert pe care ei I-au transformat în pămînt ospitalier pentru oameni8. Această· ţară era în acelaşi timp un drum de oaste pentru hoardele sălbatice care invadau şi aduceau mari pagube regatului maghiar,
zdruncinat de desele războaie civile. După cum arată istoria, ei au întărit cu cetăţi îndepărtatele graniţe şi au asigurat pacea. Astfel şi-au
cîştigat cu sîngele lor un drept asupra acestui pămînt. Potrivit aprecierii unuia din cei mai· mari regi unguri, ei au fost: "quibus confinia fi.:.
nitimae partes regni velut sublimibus columnis fulciuntur". În secolele
vitrege· de la început ei s-au dovedit pentru Transilvania purtătorii civilizaţiei şi ai culturii. Într-o vreme cînd aproape în toată Europa domnea separarea strictă între domni şi supuşi, ceea ce stînjenea dezvoltarea firească şi înjosea omenirea, • ei au dat patriei noastre imaginea
sublimă a libertăţii frăţeşti. Organizîndu-şi afacerile publice după aceleaşi principii care-şi sărbătoresc acuma victoria pe tot globul şi urmează să stea de asemenea la temelia noii vieţi statale ungare, şi-au
adus contribuţia· la educarea patriei noastre şi a diferitelor sale popoare
în spiritul libertăţii naţionale. Saşii s-au dovedit capabili să înfăptuiască
toate acestea datorită faptului că prin cuvîntul regelui, contractelor de
stat şi constituţiei, li s-a garantat şi apărat de-a lungul secolelor naţio
nalitatea; totodată li s-a lăsat guvernarea autonomă, garantată de o
concepţie raţională asupra statului care se impune şi în prezent. Cînd
saşii şi-au dat adeziunea faţă de :reunificarea Transilvaniei cu coroana
Ungariei ca a treia naţiune - stare, au cerut să li se garanteze aceste
două drepturi, adică naţionalitate şi guvernare autonomă, drept condiţii indispensabile a supravieţuirii lor. Ei nu s-au îndoit nici o clipă că
atît satisfacerea binelui public, cît şi spiritul de dreptate, îi vor obliga
pe confraţii lor actuali şi viitori să recunoască aceste drepturi ca veş
nice şi intangibile; ele vor sta la baza contractului lor de bază cu noua
viaţă de stat, deoarece se bazează pe drepturile transilvănene statale
pozitive şi pe cele ereditare ale popoarelor. Iată de ce enunţăm drepturile populaţiei săseşti ce decurg din principiile enunţate anterior şi pe
care ea şi le-a rezervat cînd şi-a dat adeziunea faţă de nniune:
§1. Teritoriul ţării saşilor 9 să rămînă un întreg unitar, care să nu
poată fi lezat sau modific~t în nici un fel fără acordul naţiunii săseşti;
§2. Universitatea săsească, (în calitatea ei de reprezentantă a federaţiei naţionale unitare în exterior), a cărei transformare conformă cu
, spiritul timpului va constitui o problemă iRternă a naţiunii şi va fi rezolvată cu aprobarea regelui ungar constituţional, trebuie să dăinuiască
sulu preşedinţia comitelui naţiunii; acesta va fi ales în mod constituţio
nal ca preşedinte pe viaţă;
a) O curte de apel pentru litigii de drept civil; ea să constituie o
curte de revizie pentru populaţia săsească pînă Cînd se vor introduce
pentru cazuri criminale curţile cu juraţi; ea să reprezinte totodată curtea
de casaţie;
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b) Instituirea unei adunări de delegaţi care să administreze averea naţiunii ca proprietate intangibilă a acesteia; conform punctului 3'
al Diplomei leopoldine şi al articolului 13 din 1790/91, ea să exercite
nestînjenit pentru teritoriul saşilor dreptul de a da legi interne; aici
intră de asemenea organizarea şi stabilirea gărzii civile;
_
- §3. Să se garanteze la fel dreptul de autoadministrare al fiecărui
scaun şi district, al fiecărei comune în parte de pe pămîntul saşilor în
cel mai larg sens al cuvîntului; el să se bazeze: pe adevărata libertate
constituţională; îndeosebi pe alegerea liberă neîngrădită a funcţionarilor
scăunali şi comunali; pe libera administrare şi folosire a averii scăunale
şi comunale;
§4. În toate afacerile externe şi interne ale ţării săseşti limba
germană să fie limba oficială; persoanelor particulare de naţionalitate
maghiară şi română să li se permită însă să se adreseze autorităţilor să
seşti verbal sau în scris în propria lor limbă maternă.
§5. Tuturor confesiunilor să li se garanteze libertatea şi independenţa deplină în administrarea bisericilor lor, a problemelor de învăţă
mînt legate inseparabil de acestea, dar cu admiterea dreptului generai
de supraveghere a statului care va •trebui să se bazeze pe constituţie.
Onorate stări, acestea sînt drepturile pe care noi, reprezentanţii
populaţiei săseşti le revendicăm în numele ei; numai cînd se vor lua în
considerare ea va adera la federaţia regală maghiară; numai dacă i se
vor garanta, va putea să recunoască într-adevăr uniunea. Importanţa
acestor drepturi pentru continuitatea existenţei sale, pentru binele întregii patrii, considerăm că nu mai necesită lămuriri. Ele nu contravin
noţiunii unei vieţi statale naţionale; statul nu-şi poate propune în prezent să distrugă specificul diferitelor naţionalităţi lăsate de Dumnezeu.
Încercările de acest gen vor fi judecate de către istorie. Aceste drepturi
sînt compatibile cu spiritul uniunii, ba chiar decurg din ea, deoarece
frumuseţea scopuluj_ ei ar trebui să fie egalitatea în drepturi şi partidparea activă a diferitelor naţionalităţi ale celor două patrii la viaţa şi
strădania statului. Dacă uniunea emancipează şi eliberează într-adevăr popoarele asuprite pînă acum, de ce să ni se îngrădească oare libertatea
nouă care sîntem deja de secole în posesia ei.
De aceea, onorate stări, înaintîndu-vă acest memoriu în numele naţiunii săseşti, apelînd la dreptatea veşnică şi la uniunea frăţească care
ne leagă de secole şi ne va uni şi mai strîns în viitor, vă cerem să vă
însuşiţi doleanţele noastre cu aceeaşi promptitudine cu care v-am îndeplinit noi dorinţele voastre; în acest sens să înaintaţi la rîndul vostru
postulatele populaţiei săseşti delegaţiei respective, iar prin ea Dietei
ungare, împreună cu declaraţia că stările consideră ca o condiţie de bază
garantarea unor atari drepturi printr-un articol de lege separat; acesta
să constituie contractul de stat principal al saşilor cu Ungaria; pentru
elaborarea lui stările să se simtă obligate să-l susţină în modul menţio
nat, cu toată puterea, la forurile competente; doar prin îndeplinirea
acestei condiţii uniunea va deveni o realitate în Transilvania. Saşii sînt
încrezători că li se va aproba această cerere îndreptăţită, deoarece sp~....
ritul loial al stărilor s-a dovedit deja cu ocazia doleanţelor secuilor; în
cazul lor stările au demonstrat cum se apără dreptul; dreptul saşilor cu
siguranţă că nu le va fi mai puţin sfînt decît oricare altul.
Onorate stări, istoria dovedeşte actualmente mai mult decît oricînd că numai cel drept este puternic; de putere au nevoie acum toti
1
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cei a căror inimă bate pentru progres şi cultură apuseană; pentru apă
rarea acestora sînt chemaţi acuma mai mult decît oricînd nobilele neamuri ale maghiarilor şi germanilor.
Prin aportul frăţesc al stărilor dorim ca uniunea să devină şi pentru saşi un izvor de fericire, iar milostivul Dumnezeu al străbunilor să
nu înceteze să fericească din tolba nesecată a harului său cele două patrii
care în curînd vor fi una singură.
A zecea şedinţă a adunării naţionale [a deputaţilor saşi la dieta de
la Cluj] ţinută în dimineaţa zilei de 6 iunie 1848 sub preşedinţia
reprezentantului Braşovului, 'Elias Roth.
Prezenţi [majoritatea] deputaţilor.
Absenţi deputaţii Falk şi Melas.

Nr. 17. Preşedintele prezintă adunării proiectul unui articol de
lege privind desfiinţarea îndatoririlor urbariale elaborat de aşa-numita
comisie de propuneri; proiectul se citeşte cuvînt de cuvînt şi este dezbă
tut imediat pe puncte.
1. In primul paragraf al prezentului proiect de lege este vorba
doar de despăgubirea persoanelor particulare posesoare de pămînt; deoarece atît naţiunea săsească, cît şi diferite oficii săseşti posedă moşii no·biliare [cu caracter colectiv], au aceleaşi pretenţii de despăgubire pentru
veniturile pe care le pierd prin desfiinţarea îndatoririlor urbariale, adică
a dijmei şi a taxelor colonicale; după dezbateri îndelungate se decide
să se ceară proximei adunări naţionale maghiare, unde se va dezbate
acest proiect de lege, să se introducă următorul adaos:
"Această despăgubire să fie extinsă asupra tuturor proprietăţilor
nobiliare individuale ,dar şi colective care aparţin unor comunităţi ale
naţiunii săseşti".

In legătură cu despăgubirea pentru moşiile înregistrate ale naţiunii
se hotărăşte să se aştepte pentru a ·se vedea cum se vor desfă
şura dezbaterile în legătură cu acest subiect; abia atunci, în raport cu
împrejurările, să se propună un proiect de lege propriu.
2. Deoarece conform paragrafului [ ... ] despăgubirea proprietarilor
nobili de moşii urmează să se facă din încasările camerale, iar în acest
caz este inclusă şi dijma fiscală de pe pămîntul săsesc, ar trebui să: se
ceară pe căi potrivile să se stipuleze printr-o lege desfiinţarea ei: în
acest scop se încredinţează comisiei de dezbateri problema dijmei, atît de
importantă pentru poporul nostru, cu scopul de a o examina din toate
punctele de vedere.
săseşti

A 11-a şedinţă a adunării naţionale [a deputatilor
de la Cluj] ţinută în după amiaza zilei de 6 iunie 1848

saşi

la Dieta

Sînt prezenţi toţi deputaţii în afară de cei din Orăştie.
Nr. 18. Se citeşte procesul verbal al celei de-a 8-a şi a 9-a şedinţe
a adunării naţionale, se definitivează şi se dă la transcris.
Nr. 19. Supleantul din Sighişoara, Joseph Gull, însărcinat pînă
acuma cu întocmirea proceselor verbale ale adunărilor naţionale, se retrage din misiune şi se înapoiază mîine acasă; de aceea este invitat celălalt supleant din Sighişoara, J oseph Bacon, să preia întocmirea proceselor verbale; acesta se declară dispus s-o facă.
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Nr. 20. La şedinţa adunării naţionale maghiare de azi dimineaţă,
cu ocazia dezbaterii proiectului de lege privind desfiinţarea îndatoririlor urbariale, nu s-a ţinut seama: a.) nici de cererea formulată în
sensul hotărîrii luate azi sub nr. 17 de către adunarea naţională săsească
de a se modifica paragraful 2 al respectivului proiect de lege, în aşa
fel încît să se asigure sumele de despăgubire nu numai persoanelor particulare, ci şi colectivităţilor pentru proprietăţile aflate în posesia lor;
b.) nici de cererea exprimată de reprezel\tantul Sighişoarei, Gooss, cu
aprobarea celorlalţi deputaţi, de a se înfăptui despăgubirea urbarială nu:rnai prin veniturile camerale, nu şi prin alte impozite; într-adev<:l.r prima
propunere care viza promisiunea de a elabora un articol de lege separat
privitor la moşiile colective a fost eludat, iar a doua s-a respins pur
şi simplu; de aceea, se discută măsurile care vor trebui întreprinse în
această privinţă şi se ia următoarea hotărîre:
în ceea ce priveşte cererea menţionată la a) să se aştepte pentru a
vedea ce întreprind stările referitor la cea de-a doua cerere; dacă ea nu
va fi luată în seamă nici la şedinţa stărilor, să se anunţe înaintarea unui
protest, cu redactarea căruia este însărcinat deputatul Schmidt din Sibiu.
Nr. 21. In sfîrşit, se hotărăşte să se înainteze o opinie separată în
ceea ce priveşte paragraful 10 din proiectul de lege care se află la ordinea zilei, întocmit împotriva spiritului legii Dietei ungare; prin el se
amînă juridic achitarea datoriilor proprietarilor de moşii tfaţă de negustori şi profesionişti pînă cînd aceştia nu vor fi despăgubiţi de către
stat10 .
A 20-a şedinţă a adunării naţionale [a deputaţilor saşi la Dieta de
la Cluj] ţinută în 16 iunie 1848 înainte de masă, sub preşedinţia
reprezentantului Braşovului, Elias Roth
din Nocrich anunţă că au fost rechemaţi de că
lor, ceea ce se ia la cunoştinţă cu regret.
Nr. 46. Conform celor prevăzute la punctul nr. 42, deputaţii Conrad
Schmidt, Brecht şi Roth au- fost trimişi la comisia de pr.econs~1ltări a
dietei pentru a h10erca să impună modificarea procesului verbal potrivit
rnemoriului elaborat de adunarea naţională a saşilor;, numiţii deputaţi se
întorc cu vestea că amintita comisiei stăruie asupra versiunii anterioare
a proiectului de înprotocolare şi doreşte să scrie cuvintele "parlament'~
în loc de "adunare naţională". După ce acest subiect a fost dezbătut încă
o dată amănunţit s-a hotărît: să se înainteze deocamdată comisiei de
preconsultări şi apoi adunării naţionale maghiare următoarea varic:ln.tă
Nr. 45.

tre

Deputa,ţii

comitenţii

generală:

Dieta primeşte eu sentiment frăţesc declaraţia sus-menţionată şi
o predă comisiei regnicolare desemnată în problema uniunii., cu acel
adaos ca aceasta să oonlucre cu toată dăruirea pentru ca pe baza declaraţiei amintite guvernul să înainteze proximului corp legislativ un proiect
de lege.
In caz că această variantă nu va fi acceptată, atunci, conform hotărîrii luate sub nr. 44, să se înainteze un protest împotriva proiectuhli
comisiei de preconsultăd în ceea ce priveşte drepturile naţiunii săseşti;
aceste drepturi nu sînt respectate în proiect, fiind prim~jduite prin ultimul adaos.
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Deputaţii din Sighişoara consideră că prin hotărîrea de mai sus,
respectiv prin propunerea adunării naţionale, sînt mai primejduite interesele comitenţilor lor decît prin proiectul comisiei de preconsultări;
de aceea numiţii deputaţi Gooss şi Bacon anunţă opinie separată şi îşi
rezervă dreptul să o consemneze, împreună cu motivaţia lor, în procesul
verbal.

, A 21-a şedinţă a adunării naţionale [a deputaţilor saşi la Dieta
de la Cluj] s-a ţinut în după amiaza zilei de 17 iunie 1848 sub
preşedinţia reprezentantului Braşovului Elias Roth.
Absenţi sînt deputaţii din Orăştie.
Nr. 47. Se citeşte şi se aprobă procesele verbale ale şedinţelor adunărilor naţionale nr. 19 şi 20 şi apoi se dau la multiplicare prin copiere.
Nr. 48. Se discută declaraţia ce se va da pe baza hotărîrii de sub
nr. 4"3 şi 45 în cazul că ordinele nu vor adopta varianta de înprotocolare a memoriului deputaţilor saşi propusă de aceştia, ci vor opta pentru
cea elaborată de comisia de preconsultări a stărilor; totodată se formulează următorul protest în limba maghiară:
"Apreciez simpatia manifestată, în rezoluţia adoptată de stimatele
stări şi ordine faţă de memoriul adoptat de noi; dar în întregul ei această
rezoluţie nu satisface toate doleanţele noastre legale care au fost stabilite şi propuse în parte pentru soluţionare în atenţia comisiei; aceasta
deearece la pronunţarea ei se pune în raport cu o condiţie restrktivă specială; drept urmare, delegaţii mei nu-şi pot afla în această re::nluţie
liniştea deplină în îngrijorarea lor; de aceea, în baza obligaţiei presc:::-ise
de funcţia şi mandatul meu, mă văd silit să-mi prezint protestul împo,·
triva urmărilor dăunătoare care pot apărea cu privire la drepturih.'
legitime ale delegaţilot prin consecinţele acestei rezoluţii; [iată de ce
mă pronunţ] pentru menţinerea acelor drepturi ale delegaţilor mei, pentru ca ei să poată validita la locul şi timpul potrivit doleanţele legitime
ce decurg din constituţie, asupra cărora au un drept incontestabil".
A 22-a şedinţă a adunării naţionale [a deputaţilor saşi la Dieta de la
Cluj] ţinută în 19 iunie 1848 înainte de masă sub preşedinţia reprezentantului Braşovului, Elias Roth.
Sînt absE;nţi deputaţii din Nocrich, Orăştie, precum şi Loew din
Miercurea Sibiului.
Nr. 49. Se citeşte şi se aprobă procesul verbal al celei de-a 21-a
şedinţe şi apoi se dă la multiplicare prin copiere.
Nr. 50. Deputaţii Carl Gooss şi J oseph Bacon din Sighişoara îşi
expun opinia separată anunţată în adunarea naţională sub nr. 44, pentru a fi consemnată în procesul verbal. Ea sună astfel:
"Subsemnaţii nu se pot declara de acord cu hotărîrea luată sub
nr. 44; ei preferă înprotocolarea formulată de comisia de propuneri eare
intră în amănunte în comparaţie cu cea expusă în adunarea naţională la
modul general; aceasta în primul rînd pentru că în înprotocolarea comisiei de propuneri sînt recunoscute patru puncte importante, subliniate şi
în memoriul înaintat de saşi, care, privite mai atent, conţin toate cele-,
lalte pretenţii; cele patru puncte sînt: folosirea legal~ a limbii ger-
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dacă numai In interiorul municipalităţii săseşti; integritatea
pămîntului săsesc; municipalitatea scaunelor şi districtelor săseşti; asocierea ~cestora printr-o adunare generală a reprezentanţilor pop{)rului,

mane, chiar

ceea ce echivalează cu Universitatea măcar tntr-un sens;
În al doilea rînd, nu ni se pare atît de îngrijorătoare ca şi adunării
naţ.ionalP. limitarea adăugată în fraza finală, şi anume: "în măsura în
care aceste drepturi sînt compatibile cu responsabilitatea ministerială
necesară întregului, considerăm că integritatea teritoriului săsesc Şi folosirea legală a limbii noastre nu au vreo legătură cu ea; prin urmare
nici nu pot fi ameninţate de aceasta; chiar şi în ceea ce priveşte municipalitatea scaunelor şi districtelor săseşti nu ne este teamă de vreo
ciuntire esenţială a au~oadministraţiei cerută de saşi; aceasta fiindcă
punerea de acord cu responsabilitatea ministerială nu ar afecta-o nici
mai puţin, dar nici mai mult decît pe celelalte municipii. Comitatele
ungureşti ne stau, prin antecedentele lor, chezăşie că nu vor renunţa
niciodată la libertatea naţională a vieţii comunale şi judeţene în favoarea
unei centralizări nefireşti; pentru că în această privinţă municipalitatea
·săsească şi părţile sale componente, scaunele, districtele, comunele, sînt
puse pe plan de egalitate cu celelalte municipii ale imperiului; tocmai de
.aceea nu o paşte nici o primejdie; dar dacă adunarea naţională săsească
s-ar fi exprimat în favoarea înprotocolării expuse de comisia de propuneri, atunci, după părerea noastră, s-ar fi putut spera ca în
fraza finală să se scrie în loc de aceste drepturi, doar dreptul de alegere
liberă; ?Şa a sunat prima variantă a comisiei; în cazul ei numai dreptul
liberei alegeri ar fi fost limitat, în măsura în care ar fi apărut incompatibil cu responsabilitatea ministerială.
Declarînd că sîntem de acord cu varianta mai specială a comisiei de
propuneri, considerăm în sfîrşit că ar fi suficientă dar şi necesară urmă
toarea declaraţie care să se refere la punctele trecttte sub tăcere în această
înprotocolare şi ea să fie incorporată procesului verbal al dietei;
Eu (ceilalţi deputaţi ar urma să i se asocieze în modul obişnuit
prin a fi de acord) am toată consideraţia pentru opiniile exprimate în
înprotocolarea ae faţă a onoratelor stări; dar în ceea ce priveşte punctele care n-au fost anunţate de textul acestei inprotocolări vreau să le
rezerv solemn celor ce m-au trimis dreptul de a-şi prezenta în mod legal
cererile legitime în toată amploarea lor.
Carl Gooss şi Joseph Bacon,
deputaţi ai scaunului Sighişoara"
din Cincu înaintează, de asemenea, opinia lor
sub nr. [... ], împotriva hotărîrii adunării naţionale
cu privire la abolirea dijmei. Această opinie separată are următoarea formulare:
"Subsemnaţii au cerut în respectiva şedinţă a adunării naţionale
din [... ] iunie a.c. ca atunci cînd la dietă se va dezbate proiectul de
lege despre abolirea dijmei pe pămîntul săsesc, deputaţii saşi · să nu se
mulţumească doar cu înaintarea declaraţiei lor asupra căreia au căzut
de acord, ci, în caz că aceasta nu va fi luată în considerare de către
stările ţării, să încerce să-i dea mai multă greutate printr-o opinie seNr. 51.

separată,

parată.
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Deputaţii

anunţată

Dar cererea subsemnatilor n-a fost luată în considerare de adunarea naţională săsească; d~ aceea subsemnaţii se văd nevoiţi să solicite includerea în procesul verbal al adunării naţionale a opiniei lor separate pentru a se justifica în faţa celor ce i-au trimis.
Gustav Capesius şi Friedrich Eitel,
deputaţi din Cincu".
Nr. 52. Deoarece totalitatea deputaţilor saşi au fost convocaţi ieri
la comisia de propuneri a dietei, în unanimitate l-a sprijinit pe reprezentantul Sibiului în .înprotocolarea memoriului prezentat de ei; acesta
s-a şi aprobat în şedinţa de azi a dietei; preşedintele propune ca această
înprotocolare hotărîtă azi în dietă să fie incorporată în procesul verbal
al adunării naţionale împreună cu cuvîntarea deputatului din Sibiu.
Propunerea se aprobă şi în consecinţă se include această înprotocolare în forma următoare:
1. !nprotocolarea stărilor ţării:
"Dieta a întîmpinat cu simpatie declaraţia de mai sus a concetă
ţenilor noştri saşi şi a predat-o comisiei numite în chestiunea uniunii,
cu menţiunea ca ea să se străduiască a conlucra în limitele dreptăţii,
echităţii şi ale dreptului ponderat de stat, pentru ca pe baza declaraţiei pomenite să se înainteze din partea guvernului un proiect de lege
în faţa primului parlament comun"ll.
Deputatul Schn1idt din Sibiu face propunerea ca pentru o mai
bună apărare a intereselor săseşti domnul comite al naţiunii să desemneze un număr de bărbaţi potriviţi care să fie trimişi la Pesta, după ce
numirea lor va fi aprobată de scaune şi districte. Aceşti bărbaţi ar avea
misiunea de a se consfătui acolo asupra măsurilor ce trebuiesc luate în
interesul populaţiei săseşti cu membrii saşi şi comisiei regnicolare constituite de dietă în problema uniunii.
Propunerea se acceptă şi i se încredinţează celui ce a făcut-o să
redacteze adresa către domnul comite al natiunii.
Nr. 54. Se citeşte şi se aprobă proces~l verbal al şedinţei şi apoi se
dă la multiplicare prin copiere.
A 23-a şedinţă a adunării naţionale [a deputaţilor 'saşi la Dieta de
la Cluj] ţinută în 21 iunie 1848 sub preşedinţi? reprezentantului
Braşovului Elias Roth
Sînt prezenţi toţi deputaţii în afară de cei din Nocrich.
Nr .55. Se citeşte şi se aprobă procesul verbal al şedinţei dietei
ţinută înainte şi după amiaza zilei de 19 iunie, precum şi al celei din 20
iunie, după care se dă la multiplicare prin copiere.
Nr. 56. Deputatul Schmidt prezintă proiectul adresei către domnul
comite al naţiunii asupra căreia s-a conv·enit în adunarea naţională de
ieri sub nr. 53; se convine asupra formei de mai jos, hotărîndu-se expedierea ei cît mai grabnică.
Conform hotărîrii dietei din 20 iunie· memoriul deputaţilor saşi
privitor la pretenţiile naţiunii săseşti, cunoscut domniei voastre, a fost
recomandat comisiei regnicolare numită prin paragraful 2 al legii de
uniune; totodată această comisie a fost delegată să acţioneze în aşa fel
încît, pe baza acelui memoriu, guvernul responsabil să elaboreze un
proiect de lege care să fie înaintat următoarei diete comune spre dezbatere.
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De aici rezultă necesitatea ca naţiunea săsească să influenţeze prin
toate mijloacele şi cu toate forţele de care dispune activitatea comisiei
numite în problema uniunii pen,tru a da importanţă cuvenită pretenţii
lor noastre.
Condusă de aceste gînduri, adunarea naţională consideră de datoria
ei să vă adreseze domniei voastre următoarea rugăminte: pentru obţi
nerea unui rezultat cît mai favorabil, domnia voastră să binevoaiscă a
lua măsurile necesare pentru ca membrilor saşi ai comisiei numită
de dietă să li se alăture un comitet consultativ de aproximativ patru
membri competenţi din rîndul naţiunii care să fie înzestrat cu materialele necesare.
Rămînem etc.
Nr. 57. Se citeşte şi se aprobă procesul verbal al acestei şedinţe şi
.apoi se dă la multiplicare prin copiere.
Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Muzeu Brukenthal. D.D. 152/1848. Foto;

11479-11 527.
1 Unanimitatea şi entuziasmul ,,naţiunii" faţă de uniune se referă la majoritatea maghiară din Dieta de la Cluj.
2 Aserţiunea deputatului sas cu privire la atitudinea românilor faţă de uniune, îl are în vedere pe episcopul greco-catolic Ioan Lemenl, membru al dietei
ca regalist. Prin reprezentanţii lor elin Acolunarea naţională de la Blaj, românii
transilvăneni au manifestat o atitudine antiunionistă.
::l Din conţinutul procesului verbal al primei şedinţe a deputaţilor saşi trimişi
la Dieta de la Cluj reiese că majoritatea lor au primit din partea alegătorilor indicaţia de a vota împotriva uniunii. Chiar şi instrucţiunile date eleputaţilo1r braşo
veni şi sighişoreni condiţionau adeziunea la uniune de garantarea vechilor drepturi
ale populaţiei săseşti.
4 Si în acest caz oratorul se referă la unanimitatea şi entuziasmul majorităţii
maghiare din dietă faţă de uniune.
5 Declaraţia prounionistă aparţine, în acest caz, unui deputat al oraşului şi
scaunului Sighişoara care manifesta o atitudine favorabilă uniunii.
6 Memoriul justifictiv adoptat în şedinţa deputaţilor saşi din seara zilei de 30
mai relevă atmosfera tensionată din dietă si din afara ei cu ocazia votării uniunii.
Autorii memoriUlui n-au însă dreptate, cînd insinuează că şi cei o sută de membri
ai delegaţiei trimise la Cluj de Adunarea naţională de la Blaj ar fi avut o atitudine conciliantă faţă de uniune, asemenea episcopului Ioan Lemeni. Corespondenţa lui G. Bariţiu cu comitetul de la Sibiu din timpul dietei dovedeşte că membrii delegaţiei româneşti nu şi-au redus din intransigcnţa lor antiunionistă.
7 Protestul lui Elias Roth reflectă un profund regret faţă de graba cu care el
şi ceilalţi deputaţi saşi au făcut declaraţii de adeziune la uniune în ziua de 30 mai,
fără a obţine garanţii minime pe seama propriei lor naţionalităţi şi a românilor.
8 Prin această afirmaţie, autorii memoriului demonstrau că erau adepţi
ai teoriei imigraţioniste, potrivit căreia Transilvania ar fi fost un teritoriu pustiu
şi deci aici n-ar fi existat populaţia românească băştinaşe în secolele XII-XIII,
cînd regii Ungariei i-au colonizat pe saşi.
9
Prin noţiunile de "teritoriu al ţării saşilor" şi de "pămînt săsesc" sau "croiesc" trebuia să se înţeleagă scaunele şi districtele în care, de-a lungul evului
mediu, au locuit - alături de români - saşii, înzestraţi de regii unguri cu privi-·
legii, cînd au fost colonizaţi aici.
10 Actele şedinţelor deputaţilor saşi la Dieta de la Cluj cu numerele 12-19
lipsesc în fondul în care se păstrează la Arhivele Statului de la Sibiu, unde au
fost microfilmate. De aceea, de la procesul verbal al şedinţei nr. 11 se trece di'rect
la cel cu numărul 20.
11 Pentru cuvîntarea deputatului Conrad Schmidt din Sibiu vezi doc. 68.
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Innsbruck, 29 mai 1848

Kirâlyi kezirat az erdelyi kortniinyz6hoz.
Azan felhivast, melyet magyar miniszterelnokom gr6f Batthyany
Lajos foly6 esztendoi majus 19-rol a szekely szekekhez es hah1rdrseghez
es erdelyorszagi hadi fo parancsokomhoz hu erzesseP, koronam es a
monarchia fentartasanak erdekeben intezett, helybenhagyvan, kegyelmesen, midon e mai napr61 kelt parancsomban ugyancsak erdelyorszagi hadi
fo parancsnokomnak meghagytam, hogy Istvan nador s kiralyj helytart6
kedves ocsem rendkivi.ili esetekben kiadand6 rendeleteit az erdelyorszagbeli katonai eronek mindke't orszagban alkalmazasara nezve pontosan
es ti.istent teljesitse, egyszersmind onnek is meghagyom, hogy miutan
a tobbfelOl tornyosul6 veszek elharitasara n1inden hii nepeim s kormariyaim osszemunkalasa szUkseges, ugy tekintse kedves ocsemet, Istvan
foherceget, magyarorszagi nadoromat s kiralyi helytart6mat, mint a kinek
hat6sagat ezuttal kedves Erdelyemre is kiterjesztettem, kovetkezoleg rendeletei ep azon engedelmesseggel s pontossaggal teljesîttessenek, mintha
azok sajat nevem alatt kelendettek volna. E kegyelmes rendeletemrdl
tartozvan minden hat6sagokat es hivatalbelieket kelloleg ertesiteni.
Inssbruck, majus 29-en 1848.
Ferdinand m.k.

Kircilyi kezirat Puchner erdelyi fo hadi konnânyz6hoz.
Midon azon felhivast, melyet magyar miniszterelnokom, gr6f
Batthyany Lajos, koronam s az .(5sszes monarchia erdekeben foly6 evi
majus 19-en a szekely nemzethez es hatarezredekhez es egyszersrrlind
onhoz is intezett, ut6lagosan j6vahagynam, meghagyom onnek egy reszrol, hogy ezen felhivas kivant sikeret eszkozolni mindenkep torekedjek;
mas reszrol, hogy ocsem, Istvan foherceg, mint kiralyi helytart6nak az
!Erdelyben allomasoz6 katonasag rendkivi.ili esetekbeni hasznalata irant
kiadand6 utasitasainak ezentul pontosan es kesedelem nelki.il engedelmeskedjek, mirol egyuttal hadi rniniszteremet is tud6sitom. Inssbruck,
majus 29-en 1848.
Ferdinand m.k
Rescript

crăiese către

guvernatorul Transilvaniei.

Vă aduc binevoitor Ia cunoştinţă apelul pe care primul meu ministru ungar, contele Batthyany Lajos, l-a adresat în 19 mai a.c. cu sentimente pline de devotament scaunelor şi grănicerilor secui, precum şi
Comandamentului militar suprem al TransilvanieP în interesul susţinerii
guvernului şi monarhiei. Prin decizia mea de azi îi dau dispoziţii Comandamentului militar suprem din Ardeal de a îndeplini exact şi imediat hotărîrile referitoare la folosirea forţei militare de acolo în arri.bele
ţări, pe care le va lua în cazuri excepţionale fratele meu, arhiducele
palatin Ştefan, locţiitor regal. Întrucît e necesară colaborarea între toate
popoarele şi provfndile mele credincioase în vederea înlăturării primejdiilor ce se îngrămădesc din toate părţile, vă ardon totodată şi dvs.
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a-l privi pe fratele meu, arhiducele Ştefan, palatinul şi locţiitorul meu
regal în Ungaria, ca pe unul a cărui autoritate o extind prin aceasta şi
asupra Transilvaniei mele dragi. Prin urmare, ordinele sale trebuiesc
îndeplinite cu aceeaşi supunere şi exactitate ca şi cînd ar fi fost emise
sub numele mel! propriu. Despre această dispoziţie a mea aveţi a înştiinţa
cum se cuvine toate instanţele şi funcţionarii.
Innsbruck, 29 mai 1848.
Ferdinand m.p.
Rescript împărătesc
din Transilvania

către

Puchner comandantul suprem al armatei

Vă informez cu toată bunăvoinţa despre chen1area pe care primul
meu ministru ungar, graful Batthyany Lajos, a adresat-o în 19 mai a.c.,
în interesul coroanei mele şi al întregii monarhii, atît naţiunii secuieşti
şi regimentelor de grăniceri secui, cît şi domniei voastre. Totodată vă
ardon: să vă strădui ţi a vă da concursul prin toate mijloacele la succesul
dorit al acestei chemări; să vă supuneţi de acum încolo exact şi fără întîrziere dispoziţiilor cu privire la folosirea în cazuri excepţionale a armatei staţionate în Transilvania, pe care le va emite fratele meu arhiducele Ştefan ca locţiitor regal. Despre acest fapt îl înştiinţez totodată şi
pe ministrul meu de război.

Innsbruck, 29 mai 1848.
Ferdinand m. p.
Arh. St. Braşov. Fond. Arh. primăriei Dumbrăveni, pachet
1134 nr. 35/1848. Publicat de Pap Denes: OkmanyUir, p. 158-159.

Copie:

1

V. voL IV, doc. 209 şi 253.
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Viena, 29 mai 1848
Hochgeborner Graf!
Seine k.k. Majestăt haben mittelst allerhochsten Handschreibens
vom 25ten lVI.::i 1848 sich allergnădigst bewogen gefunden, liber Einschreiten des k. siebenburgischen Thesaurarius Grafen Mik6, denselben
von der ihm ubertragenen Leitung der Geschafte bei der k. siebenburgischen Hofkanzlei loszuzahlen und die bereits von mir ilbernommene
Leitung der gedachten Hofstelle fortzufilhren mir aufzutragen.
Welches ich mir die Ehre gebe, in Verbindung mit dem unterm
22. April d.J. Zahl 2 22911848 an Eure Excellenz ergangenen Praesidial
Schreiben dienstfreundlichst bekannt zu geben. Der ich ilbrigens mit
vollkomn1enster Hochachtung zu verharrert die Ehre habe,
Euer Excellenz gehorsamster Diener
Lazar .Graf von Apor
Wien den 29. May 1848
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Onorate conte!
În urma intervenţiei preşedintelui Tezaurariatului din Transilvania
contele Mik6, maiestatea sa cezaro-crăiască a binevoit să-1 elibereze de
la cîrma afacerilor Cancelariei aulice regeşti a aceste! provincii şi să-mi
încredinţeze mie conducerea forului aulic menţionat, pe care am şi preluat-o deja.
·
În legătură cu adresa pe care excelenţa voastră aţi expediat-o la
data de 22 aprilie a.c. sub nr. 2 2'2911848, am onoarea să vă comunic cu
amabilitate cele de mai sus. Rămîn cu deosebită stimă servitorul umil
al excelenţei voastre.

9

graf Apor Lazâr.
Viena, 29 mai 1848.
Original: Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr.,
15 771-15772.

nr.

1466/1848.

Foto:
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Pesta, 29 mai 1848

Az igazsag ilgyi minister
Temes megye kozonsegenek
Az 1848ik .esztendei 9ik torvenycikk csak azon szolgalatokat, dezmat
s penzbeli fizeteseket szUntette meg, mellyek az urbernek es azt p6tol6
szerzodeseknek alapjan voltak eddig gyakorlatban. Csak az urberi birtok
IOn tehat mind ezektol folszabaditva, mint ezt a kozelebb lefolyt orszag
gyiilesenek a :ropivek 313ik szam alatti hatarozata is mutatja. Mivel
pedig a majorsagi termeszetii foldek nen1 urberi birtok, az emlitett torveny rendeletet azokra is kiterjeszteni annyi volna, mint az 1790:12.
torvenycikk ellenere a torvenyhozas l{iorebe s jogaiba avatkozni. lVIinden
el6fordulhat6 egyes esetekben csak az johet kerdesbe, vallyon a birtok,
mellytol efele ad6zasok koveteltetnek, val6sagal urberi volt e, s ezt az
egyes esetek korlilmenyei szerint csak a to:rvenyes bir6sag itelheti meg.
Az urberi birtokt6l t:Orveny szerint megszunt minden uri tartozas; a nem
urberiekre nezve pedig szorosan megtartand6k a kotott alkuk vagy szerzodesek.
A kiralyi kisebb haszonvetelekre nezve semmi ujabb rendelkezest
nem tfoglal magaban az 1848ik esztendei 9ik torveny. Mivel pedig eddigi
torvenyeink szerint a malomjog is kissebb kiralyi haszonv·etelnek tekintetik, minden szerzodesek, mik illy malomjog irant eddig torvenyesen
fen allottak, szoros magyarazatnak, s azon bert, melly a malmokt6l eddig
tărvenyesen fizettetett U.rberi tartozasnak tekinteni nem lehetvent a torvenyhoz.as tovabbi rendelkezeseig megszlintetni nem lehet.
Mind azon politicai nezetek, miket a megye kozonsege ministerelnok
"(lrhoz foly6 · h6 len tartott .k!ozgyuleserol irt leveleben elsorolt, a torvenyek alkotasanal fontosak lehetnek ugyan, de az igazsag ki szolgaltatasanak teren a torveny rendeletet kell mindenben szorosan megtartani,
s azt sem politicai nezeteknek, sem olly magyarazatoknak, mik a torveny
ertelmetol elterve, a torveny szellemebol vonathatnak ki, alarendelni nem
lehet.
1848, maj. 29.
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Ministrul
Către

justiţiei

publicul din- comitatul

Timiş

Articolul de lege nr. 9 din anul 1848 desfiinţează numai acele
presta ţii [urbariale ], dijme şi plăţi în bani care erau în vigoare pînă
acum, pe baza urbariatului şi a contractelor suplimentare. Deci numai
pămîntul urbarial es\.e scutit de toate aceste [obligaţii], cum arată şi hotărîrea nr. 313 a recentei diete. Dar fiindcă pămînturile alodiale nu sînt
urbariale, extinderea hotărîrii legii amintite [asupra primelor] ar însemna
amestec în sfera şi drepturile legislaţiei, contrar articolnlui de lege nr. 12
din 1790. In fiecare caz ce se iveşte numai acela intră în discuţie, cînd
pc1mîntul pentru care se pretind astfel de prestări a fost într-adevăr urbarial. Aceasta se poate decide numai de judecătoria legală, potrivit împrejurărilor fiecărui caz. De pe pămînturîle urbariale sînt sistate după
lege toate obligaţiile iobăgeşti; cu privire la cele neurbariale însă sînt
strict de respectat convenţiile sau contractele încheiate.
Referitor la regalienele mărunte, legea nr. 9 din anul 1848 nu cuprinde nici o dispoziţie nouă. Întrucît legile noastre de pînă acum privesc şi morăritul ca [drept] regalian mărunt, toate contractele care au
fost pînă acum în vigoare legal, se vor respecta cu stricteţe. Taxa care
s-a plătit pînă acum legal [pentru morărit] nu poate fi privită ca o datorje urbarială. [Ea] nu poate fi desfiinţată pînă la noi dispoziţii ale legislaţiei. Toate acele vederi politice pe care comitatul le-a enumerat primministrului în adresa scrisă, [adoptată] în adunarea generală din 1 a lunii, pot fi importante la întocmirea legilor. Dar, în cad~ul justiţiei, legea
tr~buie respectată întru totul. Ea nu poate fi subordonată nici vederilor
politice şi nici unor interpretări care se abat de la sensul legii şi nu corespund nici spiritului ei.
29 mai 1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi LeveUaT. Igazsagi.igyminiszterium, nr. 1 325/1848. Fato: 16.408-16.410.
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Cluj,

~~9

mai

18~18

An Seine Excellenz, den Herrn wirklichen Geheimen Rath, Kiimrr:erer, und kăniglichen Siebenblirgischen Landes Gouverneur, Graf
J oseph von Teleki
In einem Schreiben des Herrn Staats- und Conferenz-Ministers
Graf Nc:idasdy werde ich auf das einvernehmliche \Virken mit Euer Excellenz zun1 Zwecke der zu erhaltenden Ordnung und Ruhe ·angewiesen,
wobey mir zugleich im Namen Seiner Majestăt bekannt g.egeben wird:
daB Seine Majestăt Ew. Excellenz mittelst besondern Schreibens anzuweisen geruhten, im Zusammenwirken mi·t mir fur Ruhe ·und Sieherheit
zumal aller Landtagsglieder zu sorgen; sodann .darliber iu. wachen, daB .
die Berathungen des Landtags Ui'ld der zu demselbEm gehorigen Stande
und Corporatiohen keihem physischen oder moralischen Zwange ausgesetzt, sondern ihnen die unbeschrănkte Freyheit der Meinungs-ĂuBe
rung nnd Abstimmung sichergestellt, endlich aber, daB alle stăndfschen
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3eschlusse der Allerhochsten Sanction vorgelegt, vor deren Ertheilung
tber jedes f'actische Vorgehen unterlassen werde.
Indem ich mir, wie hierinfalls, jedesmal die Freyheit nehmen
werde, aus den Allerhochsten ErHissen das Betreffende Ew. Excellenz
mitzutheilen, bitte ich zugleich, zur Erhaltung eines sichern Einverstăndnisses, mir aus den erhaltenen Allerhochsten, mittelbar- oder unmittelbaren Anordnungen, das mir zu wissen Nothige, gutigst bekannt
zu geben ..
Puchner, F.l\f.L.
Klausenburg am 29sten May 1848
Către excelenţa sa domnul consilier
re~al al Transilvaniei, contele Teleki

intim,
J 6zsef

şambelan şi

guvernator

Printr-o adresă a domnului ministru de stat şi de conferinţă contele Nadasdy, mi se indică să colaborez cu excelenţa voastră în scopul
menţinerii ordinii şi liniştii. Totodată, în numele regelui, mi se aduce la
<::unoştinţă că maiestatea sa v-a recomandat cu amabilitate excelenţei
voastre, printr-o adresă separată, să mă ajutaţi să asigur liniştea şi securitatea îndeosebi a membrilor dietei, iar mie [mi-a ordonat]: să particip
la lucrările ei şi să fac [ca deputaţii] să nu fie expuşi unor presiunii fizice sau morale; să garantez libertatea neîngrădită a cuvîntului şi de
vot; [să mă îngrijesc] să fie supuse sancţiunii supreme toate dedziile
stărilor; şi să se renunţe la orice acţiune faptică înainte de aprobarea ei.
În acest caz îmi iau libertatea de a vă comunica de fiecare dată
excelenţei voastre cele prevăzute în dispoziţiile supreme. Vă rog totoQdată să binevoiţi a-mi comunica cele necesare din dispoziţiile supreme,
pe care le primiţi direct sau indirect.
Puchner, F.M.L.
Cluj, 29 mai 1848
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1.427/1848.

Foto: 15.855-15.856.
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Sibiu, 29 mai 1848

Das Kronstădter Publicum fuhrt wider den unter Univ. Zahl 445/
18481 aufgestellten Entwurf zur Regelung der hurgerlichen Verhăltnisse
<:ler Bevolkerung auf dem Sachsenboden im allgemeinen an:
1. daB er altbestehendes liber den Haufen werfe,
2. die Theilnahme am Burgerrecht mit einer alle Schranken aufbebenden Freisinnigkeit erweitre,
3. die Gemeinden der Gefahr aussetze einer Pobelherrschaft unterworfen zu werden.
\Venn alle diese drei Einwurfe năher in das Auge gefaBt werden,
:zerfallen dieselben offenbar in nichts und scheinen nicht der Ueberzeugung ihre Entstehung zuschreiben zu konnen, denn
zum ersten: wenn ein Zustand verbessert und umgestaltet werden
soli, so n1uB derselbe nothwendig beseitiget werden. Das Altbestehende
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muB fallen, wenn. es nicht mehr als zeitgemăB erkannt worden ist, und
dem Zeitgemăflen Platz machen.
zum zweiten: gereicht die Freisinnigkeit einer Reform derselben
eher zur Ehre und zum Vor- als zum Nachteil; wo aber die Freisinnigkeit ihre Schranken haben solle mit GewiBheit zu bestimmen durfte
selbst den Supplicanten schwierig erscheinen.
zum dritten: da wo das Wahlrecht hinsichtlich der Candidaten auf
geeignete Individuen beschrănkt ist, deren geforderten Eigenschaften
ihre Intelligenz verbiirgen, kann nicht leicht die Gefahr einer Pobel-herrschaft befurchtet \verden.
Weiterhin răht das berichtende Publicum dahin ein, bei der Regelung der bi.irgerlichen. Verhăltnisse in der Nation diese den auf dem
letzten Landtage des Konigreichs Ungarn zu Stande gekommenen Gesetzen anzupassen und freisinnigere Bestimmungen nicht zu treffen. \Vie
eine solche Anpassung mit der der săchsischen Nation mit Recht so sehr
am Herzen liegenden Autonomie uberhapt vereinbarlich gedacht werder:
konne, ist nicht zu begreifen, noch weniger aber wenn die ver-schiedene Verfassung und Stellung der săchsischen Nation von der der
ungarischen Freistădte erwogen \Vird. Die ungarischen Freistădte erscheinen gleichsan1 als eine Verschmelzung des Bi.irgerthums mit dem
Adel oder Aristokratisrnus, wăhrend die săchsische Verfassung keinen
Adel kennt. Die Ersteren durfen das aristokratische Prinzip nicht zu
sehr verletzen, wăhrend die zweite dieses Prinzip zu verkennen und
ihren demokratischen Tendenzen eine valle Aufmerksamkeit zu vvidmen
v-erpflichtet ist. Uberhaupt kann die Annahme eines fremden unter fremdartigen Prinzipien entstandenen Gesetzes fur einen autonomen Gesellschaftskorper eigener Prinzipien und zwar eben fur dessen autonome Vvlirde keineswegs schmeichelhaft erscheinen, besonders wenn
man van vornherein sich der Fessel unterwirft, nicht freisinniger seyn
.zu wollen als ein Andrer. Es fă1lt also mit Recht der Vorschlag 'zur
Annahme des 4ten und 6ten Paragraphen der ungarlăndischen Geset.ze
statt des 1ten und 2ten Paragraphen der Regelung der burgerlichen Verhăl tnisse der Sachsen weg.
Dagegen scheint der Vorschlag zur Annah1ne eines bestimmter..
\Verthes des Besitzstandes welcher zur Ausiibung von Bi.irgerrechte:r:
qualifiziert nicht unpassend, jedoch darf dieser nicht zu hoch gesetzt
werden, weil sonst eine · Art Geld- oder Vermogensaristokratismus ins
Leben gerufen werden \Vi.irde, welcher dem Grundprinzipe der Sachsischen
Verfassung nicht zusagen konnte. In diesem Bezuge wird der Berich~
in so \Veit beri.icksichtigt, daB im Entwurf der Regelung der burgerlichen.
Verhăltnisse der BevOlkerung des Sachsenbodens der 2te Paragraph in
Verbindung mit der Verfassungs Urkunde unter Univ. Zahl 587/1848 im.
Anfange folgendermaBen gefaBt worden ist: ,.Alle săchsischen Burge:r
haben ein Recht auf gleiche Behandlung vor dem Gesetz, dann als urspri.ingliche Wăhler zur Wahl der Wahlmănner, denen das Recht der
Erwahlung der Repraesentanten der Gemeinde zusteht, mitzuwirken, wenn
sie eine der im Paragraphen 23 der Verfassungs Urkunde bestimmten
Eigenschaften besitzen." Die iibrigen Bemerkungen sind nicht der Art,
daB sie eine besondere Berucksichtigung zur nothwendigen Folge haben
muBten.
\Vas endlich den Antrag anbelangt, den Gegenstand vor der Hand
zuruckzulegen, weil die Gegenwart zur Verhandlung desselben bei den
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hoheren Stellen nicht als geeignet erscheine, wird in denselben eingegangen und das Aktenstiick sub Nr. Univ. 445/1848 nicht expediert,
sondern im Archive aufbewahrt, um bei der bevorstehenden weiteren
Verhandlung der neuen Verfassungs Urkunde und der weitern speziellen Feststellung derselben beniitzt werden zu konnen.
Braşov se opune proiectului de reglementare
cetăţeneşti a popul~ţiei de pe pămîntul săsesc elaborat
445/1848 1 pentru că:

Publicul din
ţiilor

univ.

a relasub nr.

1. ar da peste cap lucruri care există de mult;
2. ar lărgi participarea la dreptul cetăţenesc cu un liberalism care
ridică toate barierele;
3. ar expune c·omunităţile primejdiei de a fi supuse unei stăpîniri
.a plebei.
Dacă se examinează mai îndeaproape aceste trei obiecţii, care se
pare că nu s-au născut din convingere, ele se destramă şi dispar de-oarece:
referitor la primul punct: cînd o situaţie trebuie să fie îmbunătă
ţită şi transformată, atunci ea e neapărat necesar să fie înlăturată; lu·crurile care există de mult se impune să dispară, dacă sînt recunoscute
·ca necorespunzătoare cu spiritul timpului şi trebuie să facă loc la ceea
~e este oportun:
referitor la al doilea punct: liberalismul unei reforme îi face acesteia mai degrabă cinste şi constituie mai mult un avantaj decît un dezavantaj; chiar şi protestatarilor înşişi le-ar fi probabil greu să determine
cu exactitate limitele liberalismului;
referitor la al treilea punct: cînd dreptul de vot în privinţa candidaţilor este limitat la indivizi patrioţi a căror inteligenţă este chezăşia
calităţilor cerute, atunci nu există nici un motiv să ne temem de primejdia unei stăpîniri a plebei.
ln continuare publicul care ni se adresează ne sfătuieşte ca regleme-ntarea relaţiilor cetăţeneşti în cadrul naţiunii să constea în adaptarea acestora la legile elaborate de ultima Dietă a regatului Ungariei
şi să nu luăm decizii mai liberale. Cum ar putea fi pusă o astfel de adaptare
în concordanţă cu autonomia, la care pe bună dreptate ţine atît de
mult naţiunea săsească, asta nu pricepem; cu atît mai puţin dacă avem
în vedere constituţia şi poziţia naţiunii săseşti care diferă atît de mult
de cea a oraşelor libere maghiare. Oraşele libere maghiare apar ca o
contopire a burgheziei cu nemeşimea sau aristocraţia în timp ce constituţia săsească nu cunoaşte nobilime. Primele n-au voie să lezeze prea
mult principiul aristocratic, în timp ce ultimele sînt obligate să· nu recunoască acest principiu şi să acorde tendinţelor democratice atenţia
deplină. În general, pentru o instituţie socială autonomă cu propriii~ ei
principii, tocmai datorită demnităţii autonol'fliei adoptarea unei legi
străine care s-a născut sub principii similare nu poate apărea prea mă
gulitor, mai ales dacă te supui de la bun început cătuşelor de a nu vrea
să fii mai liberal decît altul. Cade deci pe bună dreptate propunerea
de a adopta al 4-lea şi al 6-lea paragraf al legilor ungare în locul p·ti.mului şi celui de-al doilea paragraf al reglementării relaţiilor cetăţeneşti
ale saşilor.
În schimb, se pare că nu este nepotrivită propunerea de acceptare
a unei anumite valori a nivelului proprietăţii care să permită exercitJ-
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rea drepturilor cetăţeneşti; însă acesta nu trebuie să fie ridicat prea sus,
pentru că altminteri s-ar naşte un fel de aristocraţie financiară sau de
avere care nu este ·în concordanţă cu principiul de bază· al constituţiei
săseşti. În această privinţă se ţine seama într-o oarecare măsură de raportarea [la avere], deoarece în proiectul reglementării relaţiilor cetă~
ţeneşti ale populaţiei de pe pămîntul saŞilor începutul paragrafului 2 al
docun1entului se formulează în concordanţă cu constituţia, sub nr. univ.
587/1848, în felul următor: "Toţi cetăţenii saşi au dreptul să fie trataţi
în mod egal în faţa legii şi să contribuie în calitate de alegători iniţiali
la alegerea candidaţilor; aceştia au dreptul de a fi aleşi ca reprezentanţi
Ri comunităţii, dacă dispun de una din calităţile menţionate în parasraful 23 al constituţiei". Celelalte observaţii nu sint de natură a trebui
să fie luate în considerare .
În sfîrşit, în ceea ce priveşte cererea de a se abandona deocamdată
subiectul, fiindcă nu pare a fi acum momentul potrivit pentru a fi dezbătut în forurile superioare, se acceptă; de aceea documentul sub nr.
univ. 445/1848 nu se expediază, ci se păstrează în arhivă pentru a putea
fi folosit la următoarea dezbatere privind adoptarea unei noi constituţii
şi definitivarea acesteia.
0Tiginal. Arh. St. Sibiu. Fond. Arh.
Fato: 3 906-3 915.

Pentru adresa Magistratului şi comunităţii oraşului Braşov
v. vol. II, doc . .nr. 225; ea a fost dezbătută în cadrul
săseşti din ziua de 29 mai.

1

tea

săsească

sităţii

Universităţii săseşti,

nr. 539/1848.

către Universăta
şedinţei Univer-

76
Iaşi,

29 mai 1848

Seiner Excellenz . des Koniglich-PreuBischen Wirklichen Geheimen
Staats- und Kabinets-Ministers der Auswărtigen Angelegenheiten~
GroBkreuz und Ritter etc. Herrn von Arnim zu Berlin
Ewr. Exzellenz zeige ich ganz gehorsamst an, daB sich seit rne]nen.
letzten Berichten in der Lage der Dinge hierselbst nichts Wesentliches
geăndert hat.
Der bereits erwăhnte k. russische General Duhamel, welcher mit
einer Mission des Kaisers nach den Fiirstenthumern beauftragt ist, \llnra
von Bukarest aus hier \Vieder zuruck erwartet, da die [..,:.p, \V]e es.
heiBt, fur den ihnen gleichfall~ zugedachten Besuch des Generals ge-dankt haben, indem sie willens seien, keine auswărtige Vermittelung
bei ihren inneren Angelegenheiten stattfinden zu lassen.
Metn ·ist sehr gespannt auf den fur diese Tage von den Siebenbur'gischen Wallachen in Cronstadt ausgeschriebenen dako-romanischen
(wallachischen) Volkstag; dort werden alle ·wallachischen Stămme vertreten sein. Es soli eine groBe Summe Geldes kurzlich von Rufiland aus
zur Disposition -russischer Emissaire geschickt worden sein. Offenbar
sieht RuBland, daB die in Siebenburgen, Ungarn, der Bukovina, in Bessarabien und den beiden Fiirstenthumern sich befindenden Moldo-Wallachen jetzt ebenfalls ihre Nationalităt zur Geltung bringen wollen, und
will diese Bestrebungen im panslavistischen Interesse ausbeuten; dies.
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wird indessen hier seine Schwierigkeiten haben, da der russische Schutzuberall gefiirchtet ist.
J edenfalls stehen fur die năchste Zukunft Bewegungen bevor, deren MaB und Ziel sich vorlăufig noch nicht bemessen laBt. Der Zufall
wird auch hier, wie in so vielen Dingen, mitspielen.
Aus der Wallachei und Moldau ist kein Kaufmann nach der Leipziger Messe gegangen, wie ich vor 8\ Wochen schon in meinen Berichten
vorausgesagt babe. Jetzt hin ich damit beschăftigt, solche MaBregeln mit
den Schuldnern unserer vereinslăndischen Konsulate zu vereinbaren,
welche, da jetzt Bevorzahlungen unmoglich sind, wenigstens deren Forderungen sicher stellen. Ueber das Resultat hoffe ich binnen Kurzem
ehrerbiethigst berichten zu konnen
Richthofen
Excelenţei sale consilierului regesc prusac, autentic şi intim, ministru de stat şi de cabinet al afacerilor externe, [posesor al] crucii
mari şi cavaler etc., c;iomnului von Arnim la Berlin.
Iaşi,

29 mai 1848.

Raportez onoratei voastre excelenţe că de la ultimul meu raport înnu s-a schimbat aici nimic esenţial în ceea ce priveşte starea lucrurilor.
Generalul rus Duhamel, pomenit deja, care este însărcinat cu o misiune a ţarului în principate, este aşteptat să sosească aici întorcîndu-se de la Bucureşti; se spune că [ ... ]1 au mulţumit pentru vizita pe
care generalul intenţiona să le-o facă, afirmînd că sînt hotărîţi să nu
accepte vreo mediere din afară în cadrul afacerilor lor interne.
Se aşteaptă cu mare încordare şi curiozitate ziua populară daca-romană (românească) organizată la Braşov de către românii din Transilvania; acolo vor fi reprezentate toate neainurile româneşti. Se zvoneşte
că de curînd a fost trimisă din Rusia o mare sumă de bani emisarilor
ruşi. E cert că Rusia îşi dă seama că românii din Transilvania, Ungaria,,
Bucovina, Basarabia şi din cele două principate vor şi ei să-şi impună
naţionalitatea lor; -ea urmăreşte să exploateze aceste tendinţe în inte-·
resul panslavistic; numai că aceasta se va lovi aici de obstacole, deoarece protecţia rusească este temută pretutindeni.
În orice caz, în viitorul apropiat vor avea loc mişcări despre am·ploarea şi ţelul cărora nu se poate spune deocamdată nimic precis. Şi
aici va interveni hazardul, ca în atîtea alte lucruri.
Din Ţara Românească şi Moldova n-a plecat nici un negustor la
tîrgul de la Leipzig, aşa cum bine am prezis deja în urmă cu 8 săptă
mîni în rapoartele mele. Acuma sînt preocupat să stabileasc cu debitorii
~onsulatelor noastre astfel de măsuri care să le asigure măcar preten-ţii-!e, căci nu sînt posibile plăţi anticipate. Despre rezultate sper să vă,
pot înştiinţa în scurt timp.
Richthofen
~oace

Original. Zentrales Staatsarchiv, Dienststelle Merseburg. A.A. 2.4.1.,.
Abt. 1., nr. 7 293/1848, iBlatt 73.
4

Cuvînt indescifrabil în original.
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77
Tîrnăveni,

29 mai 1848

1848a majus 29en tartatik nemes Kukullo varmegyenek
illeto targyakban tiszti ulese

igazgatăst

Elnok
Fobfr,6 Foldvari Ferenc
Jelen Ieven
Kirălyi penztarnok Pekri Sandor
Alispăny Gaal Mikl6s es
Aljegyzo Simon J 6zsef, mint tollvivo atyănkfiai
697. A megyesi katonai vărparancsnoksăgnak azon megtalălasa.
1nelyben megirja, hogy a jelenleg Olăhdellon levo lo szekely szazad valamint ezen megyeben szallâsol6 8ik szamu, Szavoya nevet viselO lovas
ezred 2k szazadja rendeltetett ki e megyeben felbomlott rend helyre ălli
tasăra.

Ezen felsz6lităs kovetkezeseben az Olăhdellon levo lso szekely gyalog ezred szăzadjănak sz616 level megkuldetik es megiratik, hogy ezen
megyeben lso allomăsa Olahkocsardon leend, ahava tovăbbi teendoi irant
utasittatni fog.
698. A mikeszăszi birtokossăg azon kerelme, melyben a J\!Iikesză
szan s ahoz tartoz,6 helysegekben lăbra kapott csendetlenseg fedezesere
es a felbomlott rend helyre altităsăra oda katonai erot ker alkalmazni.
V alasz. Ezennel megnyugtattatott a kerelmes . birtokossăg az erănt
mikent ezen megyebe rendelt katonasag a leheto leghamarebb alkalmaztatni fog a feljelentett kihagasok fekezesere.
699. A megyeben allomăsoz6 5ik szamu gyalog ezred 2ik szăzadjănak
1gazgat6 fobir6 atyănkfiâhoz tett azon nyilatkozata, mikent rendes ăllo
mC:'tsăra visszavonulni szândeka. Gal Mikl6s atyankfiănak azan jelentese,
melyben a megnevezett szazadnak Benyen hasznaltatasa alkalmaval tanusitott eljarasat megirja. Vegre Ifj. Gr. Bethlen Ferencnek azon kerelme,
melyben szolgalatait felmondott urbereseit szolgalattetelre rea szoritni es
bajomi Szurdu Szimiont es Aliton Kekenitzet, mint az eroszakossagok
okoz6it megbuntetni kerP.
Felirattatik a felseges kiralyi fokormănyz6 onagysagăhoz, ezen iromanyok felfedezese mellett, a megyeben âllomasoz6 katonasăgnak celininyos utasitas eszkozlese vegett.
Procesul verbal din şedinţa. dregătoriei nobilului comitat Tîrnava
care a avut loc în 29 mai 184R în legătură cu problema administraţiei
desfăşurate sub preşedinţia prim-judelui [nobiliar]
Foldvari Ferenc,
fiind de fată:
Pekki Sandor, casier regesc;
Gaal Mikl6s, vicecomite şi
Simon J6zsef, subnotar în calitate de concepist.
697. Prin a'nunţul său, comandamentul militar al garnizoanei Mediaş informează că pentru restabilirea ordinii destrămate din comitat
au fost însărcinate: compania I-a de secui. staţionată actualmente la Di-
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leu Vechi; compania a II-a a regimentului Savoya nr. 8, cantonată 1n
prezent în acest comitat.
La acest apel se trimite o scrisoare către cmnpania I-a de secui
pentru a o informa că locul său de staţionare va fi la Cucerdea; aici va
primi ordinele despre ceea ce va urma să întreprindă.
698. Proprietarii de moşii din Micăsasa solicită forţă militară pentru potolirea agitaţiei şi restabilirea ordinii.
Răspuns: proprietarii vor fi anunţaţi că forţa militară trimisă în
acest comitat va fi întrebuinţată cît mai curînd posibil pentru potolirea
fărădelegilor.

699. Compania a II-a a regimentului de infanterie nr. 5 din acest
comitat i-a trimis prim-judelui diriguitor declaraţia că doreşte să revină la locul său obişnuit de cantonament. Gcil Mikl6s raportează despre
comportarea numitei companii cu ocazia întrebuinţării ei la Biia. În
sfîrşit, contele Bethlen Ferenc junior înaintează o petiţie în care propune: forţarea iobagilor care au refuzat robota să reia lucrul; pedepsirea lui Simion Surdul şi a lui Aliton Checheniţ din Boian, ca unii care
sînt pricinuitorii răzvrătirii!.
Se înaintează o adresă către măria sa guvernatorul crăiese la care
se anexează cererile respective în vederea folosirii forţei armate din
comitat după necesităţi.
Original. Arh. St. Tîrgu Mureş. Fond. Arh. comitat. Tîrnava. Proces-

verbal, 1848, Foto: 7 521.
1

V. voi. IV, doc. 122.
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Aiud, 29 mai 1848
Nagy Melt6sagu Gr6f, Kirălyi Kormanyz6 Dr, Kegyelmes Uran1!
Foly6 ev es h6 22rol, ugy 23r61 1279 es 1288. elnoki szamok alatti
rendeletek folytaban kivanom excellentiadnak jelenteni, hogy Olahthordoson, Ispanlakan es Haportonban, egy szazad szekely gyalogsagnak oda
lett ki kuldesek utan 1 - ho~ magam is megjelenten - a rend e~ csendesseg tăkelletesen helyre van ăllitva es mind azon foglalasok, a mellyek
vegbe vitettek, az illeto foldes uraknak vissza vannak adatva. Olahszilvâs
is elfoglalta voit a birtokosok erdejet, de a katonasag tartasat6li felelem
miatt, a nelkul, hogy oda meg ki is szallottak volna, vissza adta, es igy
a rend es csendesseg ott is a regi lâbon all. Sorostelyra es Holdvilagra
is a katonasâg Szebenbol mar ki erkezett, de az ottani dolgok folyamar6l
meg tiszta tudasom nem leven, arra nezve csak ezutan ertesitem excellentiâdat. Hatra van meg Koslărdnak, Mihalcfalvanak es Obrasanak a rendbe
szedese, a hova kulămben - az elso helyseget illetoleg - holnap indul
is a katonasag, es ha ez is megtărtenik, remelem, a csend es rend tellyes-leg helyre ăll, mit ancyival is inkabb hiszek, mivel a fennebbi helysegeket kiveve, m·as f'alu irant eddig ele panasz ide meg nem hatott.
Tovabba alazatos tisztelettel maradtam, nagymelt6sagodnak alazatos
szolgaja
Nagy ;Enyeden, majus 29en 1848.
B. Banffy Mikl6s foisp<c\n
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Preaînălţate domnule conte guvernator regal, graţioase domn!
Ca urmare a dispoziţiilor cu numărul prezidenţial 1 279 şi 1 288 din
:22 şi 23 a lunii a.c., doresc a raporta excelenţei voastre că în Turdaş,
Spălnaca şi Hopîrta s-a restabilit pe deplin liniştea şi ordinea, în urma
detaşării acolo a unei companii de infanterie secuiască 1 . Acolo m-am
-prezentat şi eu. Toate acele pămînturi [alodiale] care au fost ocupate
fde ţărani] s-au restituit nemeşilor respectivi. Şi [iobagii] din Silvaş au
·Dcupat pădurile stăpînilor. Dar de teama [de a nu veni] armata le-au
restituit fără ca aceasta să se fi deplasat acolo. Astfel ordinea şi liniştea
sînt şi acolo în vechea lor stare. Armata din Sibiu a sosit deja la Soroştin şi Hoghilag. Despre mersul lucrurilor de acolo încă n-am cunoş
tinţe clare. Cu privire la ele vă voi înştiinţa ulterior. A mai rămas să
·se restabilească ordinea la Coşlariu, Mihalţ şi Obreja. De altfel, în prima
localitate se deplasează mîine armata. Dacă acest lucru va avea loc1,
·sper că ordinea şi liniştea vor fi întru totul restabilite. Aceasta o cred
-cu atît mai mult, eu cît - exceptînd localităţile de mai sus - încă n-a
.sosit aici nici o plîngere privitor la alte sate.
În continuare rămîn cu respect sluga umilă a înălţimii voastre.

Aiud, 29 mai 1848
B[aron] Banffy Mikl6s, comite suprem.
Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr.,
15 785-15 786.

Original.

1

V. vol. IV, doc. 136, 176

şi

nr.

1381j1848.

Foto:

189.
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Zalău,

29 mai 1848

Melyen tisztelt Belugyminister Dr!
Mely tisztelettel es hivatalosan jelentem Belugyminister urnak, mie megyebe jelenleg a k:oz csend es rend helyre allott, ugy tovabba
jelentem alazatoson azt is, hogy a tegnapi napon 'Erdelybol az ugy neve.zett Turszki ezeredbol 85 szamb6l all6 gyalog katonasag 1 erkezett e me_gyebe es Szilagycseh varossaba rendelOdott szallasolasra, mellyel hataros
szomszedsagba fekszik Volcsok helysege, hol megyei eskutt nehai Vajda
Gyorgy hivatalos foglalatossagai kozbe azon helyseg lakossai altal elfo_gatott, rabba tetetett es megverettetett vala meg foly6 evi april 8kan s
midon azon esetnek korulmenyeit kinyomoztattam volna, 2 a felkoltetett
visgal6dasba sem a lazit6k, sem a verekedok kozul bunosnek nem jott
vala ki egy is, minek a volt oka, hogy a lakosok egy mas kozott uszve
voltak eskudve, s e miatt a megyei tisztvisel6k is _az elrettentes miatt nem
a hely szinen, a helysegben, ha nem mas helyen vittek veghez a kinyomozast, mar most, a katonasag meg erkezven,' azonnal kinyomoz6 bizto·sokat rendeltem, az irt helysegbe Volcsokbe kimenendoket, oly m6ddal,
hogy a lazzit6knak, verekedoknek es a nevezett eskutt 1neg ol6inek elfogatasokra - ha szukseg lenne katonai segedelemre, azt a kinyomoz6
biztossag nekem bejelentven, a most meg erkezett keves szamu katona-

~szcrent
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:5<:1got vagy egeszen, vagy reszletesen oda fogom rendelni: es igy mihelyt
e targyra nezve a kozvisgal6das veghez fog menni, annak eredmenyercH
Beliigyminister urat alazatosan tud6sitani szoross kotelessegemnek fogo:m
tartanL
Alazatos tisztelettel maradvan. Kelt Zilahon 1848ba Maj 29en.
Alazatos szolgaja
Balint Elek, al ispaRy
Adînc respectate domnule ministru de interne!
Raportez oficial cu adînc respect domnului ministru de interne că
momentan s-a restabilit liniştea şi ordinea publică în acest comitat. În
continuare mai raportez umil şi faptul că în acest comitat a sosit ieri
din Ardeal o unitate de infanterie compusă din 85 soldaţi din aşa-nu
lnitul regiment Turszki 1 . Conform ordinului s-a cantonat în oraşul Cehu
Silvaniei, care este situat în vecinătatea localităţii Ulciug, unde fostul
jurat comitatens Vajda Gyorgy a fost luat în captivitate şi bătut încă în
3 aprilie a.c. de către locuitori în timpul exercitării funcţiunii sale 2. In
tin1pul cercetării împrejurărilor acestui caz, cu toate investigaţiile fă
cute, nu s-a putut stabili nici măcar un vinovat dintre instigatori şi bă
t[mşi. Explicaţia constă pe de o parte în solidaritatea locuitorilor care
s-au înţeles între ei, iar pe de altă parte în faptul că dregătorii comitatului Înfricoşaţi au făcut cercetările nu J.a faţa locului, ci în altă localitate. Dar acum armata fiind sosită, am ordonat imediat, comisarilor pentru urmărire să. meargă la Ulciug. Le-am indicat că dacă pentru prinderea instigatorilor, bătăuşilor şi asasinilor juratului amintit ar fi nevoie
de asistenţă militară, să mă anunţe, iar eu voi detaşa armata nu prea
numeroasă acum sosită, fie în întregime, fie în parte. În timp ce cercetarea generală privitoare la această problemă va avea loc astfel, eu voi
considera ca o datorie a mea a informa umil pe dl. ministru de interne
despre rezultatele ei.
Rămîn cu respect servul umil
Zal3u, 29 mai 1848
Balint Elek, vicecomite
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Levl'ltar. Belugyminiszterium, nr. 2 854/1848. Foto: 12 166-12 167. Publicat parţial de Ember Gyi5z6: Iratok, p. 223.
1

2

V. vol. IV, doc. nr. 150
V. v:Jl I, doc. nr. 248.
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Metiş, 29 mai 1848

Szolgabir6 Somogyi Istvannak
PD.nkosd hava 29-en
A szolga bir6 urnak a foly6 h6 28-r61 tisztsegun~hez tett azon hivatalos jelentesere, miszerent jarasa helysegeben, Pretenben a balasfalvi
gyuh§sre kuldott 4 kovetek haza erkezesek utan a nep kozott tamasztott
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eszmek kovetkezeseben a robotalis szolgalat megtagadasaval a koz csenct
s rend ifel.bomlasat fedezi fel, s annak helyre allithatasara katonai segedet
ker ki eszkozoltetni, ezennel vissza iratik, miszerent a belkeri.iletbe kirendelt csendor biztos Csiszar Istvan atyankfiat, ugy szolga bir6 Apathy
Peter urat elOre fel sz6litvan egyet ertoleg rogton Pretenbe szaljanak
ki, s a falusi kozonseget egybe gyujtv.en, igyekezzenek a lazaszt6kat ki
nyomozni, s a hibasokat kik hihetoleg eppen a balasfalvi gyulesre kiildott
kovetek lehetnek, kisertessek bortonbe, s mint hogy ezen kornyi.ilmenyek
Mohaban is kiutottek, ki szallasokkal ottan is ki nyomozast vigyenek
veghe; s a hibasaknak kivilagosodott egyenekkel hasonl6 m6don bannyanak, s mind a ket helysegbe igyekezzenek a koz nepet engedelmessegre
birni, mely ebeli torekveseknek ha semmi si.ikere nem leend, azt rogton
a tovabbi sieto ~es celszeru lepesek meg tehetese vegett tisztsegi.inkhez fel
jelenteni el ne mulasszak.
Judelui nobiliar Somogyi Istvan
La 29 mai.
În raportul din 28 a lunii curente al domnului jude nobiliar către
dregătoria noastră ni se dezvăluie conturbarea liniştii şi ordinii publice
prin refuzul prestării robotelor în localitatea Brateiu din plasa sa, ca ur·mare a ideilor propagate în mijlocul poporului după reîntoarcerea celor
4 delegaţi trimişi la Adunarea de la Blaj. Prin el ne cere a mlijloci
ajutor n1ilitar pentru restabilirea [ordinii şi liniştii]. Prin prezenta vi se
răspunde ·că, împreună cu comisarul pentru păstrarea ordinii Csis,z;:ir
Istvan, trimis în districtul interior şi cu domnul jude nobiliar
Apathy Peter, care vor fi anunţaţi dinainte, să vă deplasaţi imediat
Ja Brateiu. Acolo să adunaţi populaţia sătească la un loc şi să vă străduiţi
a-i depista pe instigatori şi pe cei vinovaţi. Se poate presupune a fi
chiar delegaţii trimişi la Adunarea de la Blaj. [Cei găsiţi vinovaţi] să
fie trimişi la închisoare. Întrucît şi la Grînari s-au ivit situaţii similare,
veţi face şi
acolo depistări cu ocazia deplasării, iar cu indivizii găsiţi
vinovaţi să procedaţi la fel. Să vă străduiţi în ambele localităţi a deter-n1ina populaţia la supunere. Dacă această străduinţă nu va avea nici un
succes, să nu întîrziaţi a raporta dregătoriei noastre, în vederea luării
în continuare a unor măsuri rapide şi eficace.
Concept. Arh. St. Cluj-Napooa. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Acte

administrative, nr. 849/1848.
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Boarta, Z9 mai 1848
Tekintetes Tiszti Hivatal!
E nemes Fels6 Feher varrnegyeben Hidegvizen kj utott nep lc1zad~1.;;
es eroszakos folytatas ki nyomozasara foly6 25en csendor biztossagunk:
ki szallva, miutan a lakosok egy reszet az eroszakos ki tores es tiszti
engedetlenseg targyaba ki kerdeztuk, latva, hogy az egesz kozonseg elore
be tanult egyhangu vellem.enybe vagyon - s jelesen az erdok el tiltasat
m.indenki az egesz falu tennyenek valja - a megye tiszteinek tartozo
engedelmeseget pedig altalanosan el esmerik, tanacsosnak latta csendor
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biztossăgunk

a csend helyre allasara vonatkoz6lag az egesz falut ossze
gyujtve fol sz6litani, ezen kerdest intezve hozzajok: a) magaenak valja-e
az egesz falu azon jogtalan tenyt, hogy az erdokot el tiltottak a birtokosok hasznalatăt6l.
b) El esmeri-e, hogy hibazott - s hibajat meg jobbitva vissza bocsatja-e az el tiltott erdokot a birtokosok hasznalataba?
Mely kerdesekre heves egymaskozti vitak es durva, de makacs nepcsoporthoz illo tanacskozasok "Utăn, nagy bajjal csak ugyan el esmertekl
hibajokat, es az erdokot vissza bocsattotnak nyilvanitak a foldes urak
hasznalata ala, azon modorban, mint bfrtak eddig, azan kikotessel mindazon alta!, hogy Szentgyorgy napt61 Szent Mihaly napig, a hazai torvenyek szerint fat idegen falusiaknak ne adjanak a birtokosok, s azutan
is elOveteli joguk legyen.
A kozonseg ezen akaratat kozolven a birtokosokkal el fogadak, s
beke kezet nyujtanak biztossagunk el6tt egy masnak, s. igy e tărgyban a
birtokosok es kozonseg kozott a beke helyre alitottnak lenni latszik.
Mely hivatalos el jarasunkat kotelessegi.inknek tartvan tudatni a
tekintetes tiszti hivatallal, a katonasag elelmezeset es szalasolasăt erdeklOleg vellemenyi.inkot ezekbe tarjuk fol.
A hidegvfzi nepseg 1 minden tennyen makacs el szantsag es lazadasra kesz indulat mutatkozik, beket fgero szavaban is bosszu vagy esmerheto, ugy annyira, hogy alig van helyseg megyenk keblebe, hol a forradalom es ki "tores ilj fokra hagott volna, mely okb6l - tekintetbe veve
csendor biztossagunk a napi esemenyeket, s a nep jellemere be hat6
azan korlilmenyeket, melyek Balasfalvar6l, a forradalom forrasat6l kozel
fekvese miatt csak nem minden nap terjednek - , a katonasag elelmezesere ugy lătta celszerunek, hogy harom nap alatti dijjukat es elelmiikot,
mint meg makacsok es engedelmeskedni nem kivan6k- a ki szăllott ka"
tonasăgnak fizesse a falu, folj6 h6 28ăn el kezdve elelmeztessek a katonasăg eddigi szokott helyerol. A tovabbi szallaslasra nezve pedig j6nak
latnă biztossagunk, hogy a katonasag ne mozdi tassek el Hidegvizrol, mert
lazzang6 nep igereten csendet remelni nem lehet. Ide jarulvan m,eg az
is, hogy a vasar, hol ezerek gyulnek ossze, s mindnyajan magyar elleni
erdekben, mar be ăllott.
Mely hivatalos jelentesi.ink utan (ki jelentve egyszersmin't azt is,
hogy foly6 h6 29-en Peterfalvara szallunk ki) alazatos tisztelettel orokli.ink A tekintetes tiszti hivatalnak alâzatos szolgâi
:l:vlih<:ilfalvân Maj. 29. 1848.
Nagy Sandor
l\1ihâl Karoly
csendorok
Onorată dregătorie!

Comisia pentru menţinerea ordinii detaşată în 25 a lunii la Căl
in nobilul comitat Alba de Sus, pentru cercetarea răzvrătirii poporului şi violenţei, a interogat o parte a locuitorilor cu privire la motivui declanşării silniciei şi a nesupunerii faţă de , oficialităţi. Văzînd
că tot poporul afişează o părere unanimă învăţată dinainte şi îndeosebi
că toţi afirmă oprirea [folosirii] pădurilor ca fapta tuturor locuitorilor,

vasăr,
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iar supunerea

cuvenită oficialităţilor

comitatului o recunosc în general"
a găsit oportun a aduna întregul sat şi, pentru restabia-l soma, adresîndu-i întrebările:
a) Îşi asumă întregul sat fapta sa nelegiuită de a fi interzis proprietarilor folosirea pădurilor?;
b) Recunoaşte că a geşit şi că îşi va îndrepta greşeala retrocedînd
pădurile proprietarilor?
La aceste întrebări, după discuţii furtunoase şi deliberări tumul-tuoase, încăpăţînate, proprii poporului, [sătenii] şi-au recunoscut greşeala. Au declarat că redau pădurile în folosinţa nemeşilor, la fel cum
le-au avut pînă acum. [Au formulat însă] condiţia ca de la Sfîntul Gheorghe pînă la ziua Sfîntului Mihai proprietarii să nu dea, potrivit legilor
ţării, lemne ţăranilor străini, ci să li se recunoască şi de acum încolo
drept de preempţiune.
Comunicînd această hotărîre a poporului proprietarilor [nemeşi],
aceştia au acceptat-o şi şi-au dat mîna în chip de împăciuire în faţa
patrulei noastre. Astfel pacea pare a fi restabilită între proprietari şi
popor.
Am considerat de datoria noastră de a raporta onoratei dregătorii
demersurile oficiale şi de a ne expune părerea referitoare la întreţi
nerea şi cazarea armatei.
În fiecare faptă a- poporului din Călvasăr se manifestă hotărîre
îndărătnică şi înclinaţii spre răzvrătirel. În cuvintele prin care promit
pace se recunoaşte dorinţa de răzbunare, dar în aşa măsură încît abia
există localitate în sînul comitatului unde revolutia si răbufnirile să
fi atins un astfel de grad.
'
'
Din acest motiv, patrula noastră a luat în considerare evenimentele curente, precum şi acele împrejurări înrîuritoare asupra poporului
care se răspîndesc mai în fiecare zi din apropiatul Blaj, centrul revoluţiei. [În consecinţă] a considerat oportun cu privire la întreţinerea armatei detaşate ca satul - fiind încă încăpăţînat şi nedoritor a se supune
- să-i plătească remuneraţia şi hrana pe cele trei zile. Începînd din 28:
a lunii curente armata va primi hrana în mod obişnuit din locul de
pînă acum. Referitor la detaşare în continuare, patrula noastră găseşte
de cuviinţă ca armata să nu fie dusă din Călvasăr, deoarece pe baza
promisiunii poporului răzvrătit nu se poate spera [păstrarea] liniştii. Tot
de chestiunea aceasta aparţine faptul că tîrgul unde se adună mii de
oameni - toţi cu interese împotriva maghiarilor - a început deja. (Anun-ţăm de asemenea că în 29 a lunii ne deplasăm la Petrisat).
După acest ratport oficial, rămînem cu respect umil servii supuşi ai
onoratei dregătorii.
paţrula noastră
lirea liniştei, de

Boarta, 29 mai 1848.
Nagy Sandor
Mih<:Hy Kc-1roly
comisari pentru menţinerea ordinii
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Acte
administrative, nr. 876/1848.
1
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V. val. IV, doc. 114, 207, 226 şi 296.
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·viena, 20 1nai 1848
Becs, 29/V. 1843.
Kedves lelkem edes j6 Mariskom!
Sietek megnyugtatni az en lelkem Kicsidemet, hogy itt ismet minden csendes allapotra tert vissza. A barrikadokot tegnap elszedtek, a
munkasok nagy tomege a varosb61 kitakarodott. A boltokot kinyitottak,
egysz6val minden a regi labra visszaallott.
Tennap a komor ido felderi.ilven en is ezt hasznalni kivanva, legel6szor kirandultam ebedre Hitzingbe. Ebed utan egesz ostvig a schonbruni kertben iarkaltam fel s ala, az en kedveseimmel tele szivvel. Eszre
sem vettem, hogy telt el a nap, s val6ban meglepett az ostveli szi.irkulOdes. Kilenc 6ra tajban haza erkezve, nem sokara lepett be hozzam
Nopc~a, ki tennap delutan erkezett az elOttetek is tudva levo deputati6ban. Megvallom, nem kis aggodalmot szult bennem beszedenek tartalma
az olah mozgalmak irant. Csalt azzal nyugtatom meg magamot, hogy
mindezek egy nehany gondolatlan tulz6 bujtogat6knak eretlen gondolatai s ha (mitol Isten orizzen) kitoresre kerulne is a dolog, azon rendezeyJen nyers tomeget sikeri.ilni fog lecsendesithetni.
En eppen ez 6raban vettem ofelsegenek Insbruckb61 egy Handbiletjet, melynelfogva benyujtott keresem kovetkezeseul felment a cancellaria elnoksegetol. Mar most tehat eszerent semmi hivatalos szine es
oka tovabbi itt maradasomnak nem leven, val6ban igen nehez helyzetben vagyok tov a b bi i tt mulatc1som iran t. Innen kuldenek le a diaetara
val6 megjelenesre, onnan mindenre ami szent kernek, hogy itt maradjak. Szivem forr6 vagya huz le hatalmason hozzatok; hazam erdekeben
itt valamit tehetni kotelessegem erzete osztonoz. Soha sem tudom, edes
Angyalom, mit tegyek. A gubernatornak utoljara irt levelemben linegigertem volt, hogy arra teendo valaszat minden esetre itt megvarom. Ezt
tehat meg is teszem, es addig menetelem irant semmit sem hatarozok.
·Most a mai postan tud6sitottam a fennebb erdekelt Handbiletrol, s megf.rtam amellett helyzetem nehez voltat is.
ElOttem a kepe, kedves Lelkem! hogy milyen dolgok vagynak most
eppen ezen a pillanatban nalatok, ma leven napja eppen hazank jov:Ojere oly kimondhatatlan nagy es elhataroz6 kovetkezesu orszaggyules
megnyitasanak. Oh! adja a szent Isten mennyei malasztjat annak eljarasara.
Bethlen Domokos eppen ma koltozik ki innen j6szagara Hetzendorfra. Kimondhatatlan meregben van, hogy a kolozsvari nemzet6rseg
sza.mara altala ajanlott 200 pengo forint segedelmet visszautasitottak es
nern fogadtak el.
Hat nalatok, kedves lelkem, nem zavartatott-e meg ezen napokbafl
a csendesseg? Nem titkolhatom elOtted, draga Lelkem, hogy ezirant olykor aggodalom szallja meg lelkemet, de mindig felemel a nagykegyelmu
szent Ur Isten oltalmabani eros bizodalmom, es ez nem enged egy pillanatig is ketsegbeesnem a Enyimeknek sorsa irant, melyert lelke mejjebol
imadkozik ertetek elni kivan6
Imr:ed
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Viena, 29 ma] 1848
Sufletul meu drag, scumpa, buna mea Marisko.
Mă grăbesc s-o liniştesc pe mititica sufletului meu, că aid toate
au revenit la starea lor normală. Baricadele au fost ieri înlăturate. ));Iarea masă a muncitorilor a părăsit .o~aşul. S-au deschis prăvăliile. Cu un
cuvînt, totul s-a reaşezat în vechea formă.
Ieri vremea mohorîtă s-a înseninat. Dorind să profit de ea, am ieşit
pentru prima dată la Hitzing, unde am luat dejunul. După dejun m-am
plimbat pînă seara în jos şi în sus în grădina Schonbrunn cu inima plină
de dragii mei. Nici nu mi-am dat seama cum a trecut ziua şi m-a surprins cu adevărat amurgul. În jurul orei 9 am ajuns acasă şi nu peste
mult a venit la min.e Nopcea. Acesta a sosit aici ieri după masă ca membru al delegaţiei cunoscută şi de voi. Recunosc că esenţa celor spuse de
el cu privire la mişcările românilor au generat în mine serioase îngrijorări. Încerc a mă linişti cu faptul că toate acestea sînt ideile necoapte
ale unor instigatori nechibzuiţi şi exaltaţi. Dacă lucrurile ar ajunge la o
răbufnire, (de care să ne ferească D-zeu), masa aceea incultă, neotgani:_
zată) [nu] va putea fi potolită.
Chiar la ora aceasta am primit un bilet de mînă de la maiestatea sa
din Innsbruck. Prin el [mă anunţă] că,. în urma cererii mele pe care i-am
înaintat-o, mă eliberează din funcţia de preşedinte al Cancelariei. Am·
ajuns într-adevăr într-o situaţie dificilă cu privire la rămînerea mea în
continuare aici, în condiţiile în care nu mai are nici un caracter şi nici
un motiv oficial. De aici mă trimit la dietă; de acolo mă roagă pe tot ce
e sfînt să rămîn aici. Dorinţa fierbinte a inimii mele mă atrage puternic·
spre voi; sentimentul datoriei mă îndearn,nă să fac aici ceva în interesul
ţării. Îngerul meu drag, eu nu ştiu nici cum ce să fac. Guvernatorului
i-am promis în ultima mea scrisoare că în orice caz îi voi aştepta aici
răspunsul. Deci asta o voi şi face. Pînă atunci nu voi hotărî nimic în
privinţa plecării mele. L-am înştiinţat acum, cu poşta de azi, despre
handbiletul amintit mai sus. Pe lîngă aceasta, i-am scris şi despre situaţia dificilă în care mă aflu.
Am în faţa ochilor imaginea sufletului meu drag! Ce lucruri sînt
aoum în clipa asta la voi? Azi e ziua deschiderii dietei, care e atît de
măreaţă şi hotărîtoare pentru viitorul patriei noastre. Oh! De-ar da
Dumnezeu harurile sale cereşti asupra desfăşurării ei.
Bethlen Domokos se mută chiar azi de aici la moşia sa din Hetzendorf. Este nespus de mîhnit pentru că i s-a respins şi nu i-a fost acceptat ajutorul de 200 de peng6 florini, oferiţi de el gărzii cetăţeneşti
din Cluj.
Sufletul meu drag, liniştea n-a fost tulburată la voi în aceste zile?·
Nu pot ascunde în faţa ta ,sufletul meu d-rag, că în acaestă privinţă îngrijorarea mi se strecoară în suflet. Totuşi, totdeauna mă înalţă credinţa
puternică în ocrotirea sfîntului D-zeu mărinimos. Această credinţă nu
mă lasă nici o clipă să cad în disperare pentru soarta alor mei, pentru
care mă rog din adîncul sufletului, dornic de viaţă.
al

tău

Imre

Copie. Arh. Ist. Fil. Acad. Române. Cluj-Napoca. Arh. fam. Mik6. Corespondenţa
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Bogatu Român, 29 mai 1848
Prea cinstite domn prof. Ioan P ano viei,
intru atîta dimpreună cu obştia satului ne rugăm fiindcă ne acjucuţeşte cu cătane pentru a noastră neascultare şi cum aşa ne sileşte ca să
dăm contract dela sat cu chizeşi cu 11 oameni lîngă mine. Şi aşa cum
nice nu ştim ce se facem, nice contractul cum să-1 scriem şi aşa cu mare
umilinţă ne rugăm ca să te milostiveşti a ne învăţa cum să dăm contractul care-1 cer tisturile; că dînşii aşa-1 cer să-1 facem cum că vor fi
ascultători ca şi pînă acum, dar obştea se teme ca nu cumva prin acel
contract să se afle în U:'rmă înşelaţi. Dar tisturile aşa zic că ei nicidecum
nu se vor duce din sat pînă nu vor face oamenii contractul acela; mă
,-car [că] la mai multe sate au dat contracturi, dar noi bucuroşi n-am da
nicicum contract.
Daniile Răulea,
paroh. ort. Bogatu
In Bogatul Român, 29 mai 1848
Original. Arh. Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, ms. 38/1848, publicat de T.
Bodogae, în Nicolae Bălan, arhiepiscop şi mitropolit 1905-1955, Sibiu,
1956, p. 284.
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'Cluj, 30 mai 1848

Nenws Fels6 Feher megye foispanyanak.
A hazai fo hadi kormany e foly6 ho 25diken 540 szam alatt kelt
atiratanal fogva engemet arr6l ertesîtett: miszerent rendelkezett az irant:
hogy M edgyesrol egy szazad szekely katonasag Hidegviz, Mihalyfalva,
Saldorf es Isztina 1 nevu helysegekbe az ottan megzavart ki5zbatorsag
helyre allitasa vegett ki szalljon es azon szazad parancsnoka fobir6 Pocsa
·Ferenceel mindenekben egyet ertsen; tovabba az emlitett kormany arr6l
is tud6sit: hogy_ Martonfalvara a nemes megye felsz6litasa kovetkezteben
egy lovas kapitany, ket tiszt es negyven legeny a Savoja dragonyosohi
-ezredebol mar e foly6 h6 20dikat6l kezdve megerkeztek legyen 2 •
J\ffit is melt6sagodnak a kormanya ala bizott nemes megye tisztsegenek a kiralyi F.o Kormanyszekhez e foly6 h6 19dikerdl 780 es 781
sz<~mok alatt folterjesztett jelentese kovetkezteben melynek mellekleteit ide vissza rekesztem - szi.ikseges tudas es a tisztseg ertesitese ve·gett ezennel megirni kivantam.
·
Kolosvart, Maius 30dikan 1848.

Comitelui suprem al nobilului comitat Alba de Sus
Prin adresa Comandamentului suprem al ţării nr. 540 din 25 a
lunii curente am fost înştiinţilt că a ordonat detaşarea unei companii
de armată secuiască din Mediaş la Călvasăr, Boarta, Mihăileni şi Ştenea
·pentru a restabili ordinea publică tulburată!. Comandantul acestei com:panii se va înţelege în toate [problemele] cu prim-judele Pocsa Ferenc.
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Comandamentul amintit mă mai informează că în urma cererii no,_
bilului comitat încă din 20 a lunii au sosit la Metiş un căpitan de ca-valerie, doi ofiţeri şi 40 de so1daţi din regimentul de dragoni Savoya 2•
Acestea am dorit a scrie măriei voastre şi oficialităţilor nobilului
com.itat de sub conducerea dvs., pentru luare la cunoştinţă şi informare,
ca urmare a rapoartelor înaintate Guberniului regal sub nr. 180 şi 781_
din 19 a lunii, ale căror anexe vi le trimit alăturat.
Cluj, 30 mai 1848.
Conc;ept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr.. 1 403/1848. Foto: 15 82415 825.
.
1
2

V. val. IV; doc. nr. 114 şi 207.
V. voi. IV, dac. nr. 100 şi 296.
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Cluj, 30 mai ~1848
Belugyminister Dr!
Midon foly6 h6 25d. Erdelybe indulasom el6tt jelentest tettern, mcgyem videken oly aggaszt6 hirek terjedtek el az erdelyi olahok es sz~i.
szoknak az uni6 szent ugye elleni mozgalmaik felol, melyek, midon azokhoz a kir. el6terjesztvenyeket olvasam, keblemnek az 6hajtott siker lninti
forr6 remenyet nem kevesse ellankasztak, de annal magasabb hazafi lelkesedes foga el egesz va16mat, midon foly6 h6 29d. reggel ide erkezv,en, Erdely lelkes fiai atai az ugyet annyira elkeszitve sot biztosftva
talaltam: hogy a mai orszagos iilesben a Rendek s a nep hatartalan lelkesedese kăzt az uni6 elfogadtatott, s ataia az ismet egye olvadt haza
boldogabb jăvendojenek szilard alapja letetetett. Ez irant, Erdely kulOnbăzo ajku s vallasu nepisegeiriek kello megnyugtatasara celz6lag formulazott tărvenycikk h6nap hajnalban futar atai kiralyi szentesites ala tcrjesztetik. A Haza i.idve - a koznyugalom erdekei egyirant igeny Hk, hogy
a szentesites ne kessek, - a rossz akaratuak bujtogatasait ez hiusithatja
legelobb meg, mellyek nagy reszben keri.iltettek volna el, ha a kirf1Iyi
eldterjesztvenyekben a tron es a haza erdekeben egyarant roppant fo:îtossagu i.igy iranti hajlam nyiltan fejeztetik iki.
Az olahok es szaszok reszerol eleinten bizonyos feltetelekhez vala
az uni6hozi jarulas kătve, de a Rendek bolcs tapintata s i.igyes kiegyenlito szelleme az olahokat a torvenycikk formulazasa atal csak hamar megnyugtata, s a szaszok feltetei irant is oda vitte a dolgot, mikent magok
a szasz kovetek, talan onkenyteleni.il is h6dolva a kăzlelkesedes varazs
hatalmanak, azokat csak mint kivanatokat 6hajtak az egyetemes torvenyhozas meltanyl6 figyelmebe ajanltatni.
Midon a kozelgo hongyiilesre valasztand6 kepvisel6k ugye fordult
az el6 tanacskozasok szonyegere - az ido rovidsege azon gondolatra vezerle nemelyeket, hogy a jelen orsrzaggyulesi kăvetek, addig is mig a
nepkepviselet alapjan valasztand6 kovetek megjelenhetnek - a julius
2d. n1egnyitand6 orszaggyulesre bizatassanak meg. Nem osztozhatvan ~
nezetben - javaslam hogy meg a kiralyi szentesites megerkezte el6tt,
a magyarhonf utols6 kozgyulesek mintajara nepkepviselet alapjan szabalyoztassanak a markas gyulesek, s nem leven elegendo az ido a torveny--
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szabta stadiumok rnegtartasara, - ily a ru~p aranyos befolyasaval alaki-tott gyulesek atai valasztassanak meg a kovetek, mi atai meg is fel<>ltene magara ezen valasztas a nepkepviselet tipussat, s lehetove tenneazon buzg6 6hajtast hogy a kozhazaba olvadott Erdelyt illeto kovetek,
mindjart az orszaggyulesen megjelenhessenek, s a tanacskozasokba befolyhassanak. Mely pontra nezve tovabbi utasîtast kerek.
A szentesitest nyerendo uni6 atal, nezetem szerint, Magyarhon mincf
azon legujabb torvenyei, mellyek alkotmanyos szerkezetet a regiektol ki.ilOnbozd uj, s e~osebb alapokra fektettek - a beolvadott Erdelyre nezve
is kotelezo erejuekke vălvan - itten ujabb torvenyek hozatalat csak anynyiban talaltam sziiksegesnek, mennyiben azt Erdely saj.atsagos kori.ilrnenyei igenyelik, s ennelfogva a kovetvalasztast targyaz6 s a nemzeti gyulesen m:ar atvitt 2d. t.cikket, a ma esti tanacskozvanyba oda 6hajt;jJn
m6dosittatni: hogy mondassek ki a magyarorszagi 1848:5 t.c elfogadasa,
s csupan az itteni viszonyok igenyelte m6dositasok tetessenek ki reszletesen, de a tanacskozvany tagjai, minthogy mar a nemzeti gyulesben a
szerkezet megallapittatott, azt fehtartani kivantak. E szerint az 1/4 1J.rberi telek helyett, 5 pft. ad6 van kepessegi qualificatio gyanant ~d
mondva. De hogy ez alap celszeru nem leend, mutatja azon tobbek ătaJ
felfedezett kori.ilmeny, miszerint igy leend sok csekely nepessegu hely-seg hol 50 valaszt6 leend, mikor mas nepesebb tobb helysegekbOl egy
valaszt6 sem keri.ilend, - azert ~onkenyt fel kelle azon javaslatnak meriilni, hogy tetessek egy kiserlet foldbirtoki qualificatio alapjan teendo
osszeirasra, - mely javaslat a holnapi nemzeti gyules tanacskozasi targya leend. Tobbiben a torvenyjavaslat szerint a valaszt6k osszeirasa. s
elOkesziiletek megtetele iranti intezkedesek a kormanyszekre bizatnak.
Meg kell emlitenerri, hogy epen a mai tanacskozas alatt hallam b. Kemeny Denes urt61 miszerint a miniszteri tanacs kivansaga hogy a kc5zlott 12. t. cikk azon szerkezetben vitessek kereszti.il; ez igy leven, hab:.lr
nezeteim tn6dositast igenylenenek is - mennyire befolyasom engedi ;:,~'1·
nak elfogadasan munkalni fogok.
Az orszaggyules tobb jeles tagjaival mar ertekezesben alvan, T:::Jkiildetesem celjahoz kepest erintkezesben teendem ma'gamat a kinityi
biztossal is, kivel eddig meg nem talalkozhattam ugyan, de azon nyibt-kozata fel61 ertesi.iltem, miszerint 6 az uni6t Uralkod6 hazunk
legfontosabb erdekenek tekinti. Ennek az i.igyre kedvezo hatasat rerrd}Ihetjiik. A balazsfalvi egyesiilt olah piispok Lemenyit kell mint a silE:r
egyik fotenyezojet fel emlitenem, kinek hazafi erzete s az olah nepTt.~
val6 befolyasa, az uni6 elleni indulatokat s armanyokat nem kevess(~
lehangola. Ma talalkoztam b. Kemeny Denes urnal - kinek lelkes haznfisaga s erelyes munkassaga oly hatalyoson mozdita elO az uni6 sze:'lt
i.igyet - az olahok kiildottjeivel, kik nyilvanitak, hogy a szlav elemhez
oket semmi erzes, semmi rokonszenv nem kotheti, de annal forr6bb hajlamot kell erezniok a magyarok irant, de ha j6l vettem ki arckifejezesok
nem vala a szavakkal egyezo, - s midon az olah nyelvnek meg ott is,
hol csak tobbsegben vannak, beligazgatasi i:igyekben leendo haszncllatu
irimti 6hajtasokat fejezek ki, a nemzetiseg erzete lattzott langolni keb~
lokben s elOmleni egesz val6jukon.
A balazsfalvi nepgyules folyamar6l s eredmenyeirol, nem ketlem
az6ta ertesittetett dn, nagy befolyast gyakorlott Ht, rnint ertesitve va-··
gyok, a nem egyesUlt olahok pUsp()ke, Szaguna egy eszes ferfiu, de nernzets·2gunk elleni torekvesekkel eltolt illyr erzelmu :Wpap, iigye!"~szem

vele megesmerkedni, s megkiserlendem hatasanak kedvezobb iranyokat
adni, egyebirant hallam, hogy ot legyozni alîg, de megnyerni s paralisa1ni lehet.
Mi az olahorszagi viszonyokat illeti, itten fel6lok biztos esmeretet
szerezni nem lehet, mert az itteniek inkabb esm,eretesek a messze Frankhonnal mint a szomszed olahorszagiakkal, szandokomban van azert, miutan itt nemely adatokat ossze gyujthetek, Maramaros megyei szolgabir6
Jura Gyorgyot, kit mint az olah nyelvet bir6 s ki.ilonben is muvelt egyent
atutaztomban ide meghivtam, s a napokban varom, egy meg ezutan kiszemlelendo i.igyes es hu ertelmes szekely tarsasagaba beki.ildeni az aldunai fejedelemsegekbe, nem csak az olah erzelmek kiesmerese, ·s az
ottani sympathiak s politicai iranyok biztos megtudasa vegett, de ottan
lak6 csang6 magyar feleink feloli adatok megszerzese vegett is, kik jelenleg - miutan szabad foldji.iket elporh~k a bojarok, nagy reszint szegenyseggel ki.izdeni mondatnak:
·
Felemlitem meg hogy a ma delutani orszag[os]i.ilesben az uni6 iranti
I t.c. 4 § ertelmeben az orszaggyulesi bizottmany a f6kormanyz6, vagy
akadalyozasa eseteben a Rend~k elnokenek vezerlete alatt kikiildetett.
Fogadja Minister ur teljes hazafi tisztelettel parosult i.idvozletemet!
Kolozsvart, Majus 30. 1848.
B. Perenyi Sigmond
Domnule ministru de interne!
In timp ce în 25 a lunii, înaintea plecării mele în Transilvania,
mi-am prezentat raportul, în ţinutul comitatului meu s-au răspîndit
nişte veşti îngrijorătoare despre mişcările românilor şi ale saşilor transilvăneni împotriva cauzei sfinte a uniunii. Ele au slăbit mult speranţa
fierbinte a sufletului meu cu privire la succesul dorit. Totu.şi un entuziasm patriotic cu atît mai mare a cuprins toată fiinţa mea, cînd am
sosit aici în dimineaţa de 29 a lunii şi am găsit cauza [uniunii] atît de
[bine] pregătită şi de asigurată de către fiii înflăcăraţi ai Ardealului.
Drept urmare, uniunea a fost acceptată la dieta de azi de către ordine
şi popor cu entuziasm nemărginit. Prin ea s-a pus temelia solidă a
unui viitor mai fericit pentru patria reunificată. Pentru aceasta, articolul
de lege formulat cu intenţie de a linişti popoarele de diferite limbi şi
religii ale Transilvaniei va fi trimis cu ştafetă mîine în zori pentru
sancţionarea regală. Fericirea patriei şi interesele liniştirii generale deopotrivă cer să nu întîrzie sancţionarea. Aceasta poate zădărnici instigările răuvoitorilor. Ele ar fi putut fi evitate în mare parte, dacă adresele către rege ar fi exprimat deschis tragerea de inimă pentru cauza
foarte importantă atît pentru tron, cît şi pentru patrie.
Din partea românilor şi a saşilor acceptarea uniunii a fost legată
iniţial de anumite condiţii. Dar tactul înţelept şi spiritul abil de apla-nare dovedit de stări, i-a liniştit repede pe români prin formllllarea
.articolului de lege. Şi în privinţa condiţiilor saşilor au dus lucrurile
acolo, încît şi deputaţii saşi, poate supunîndu-se .fără voie puterii de
vrajă a entuziasmului general, au poftit a le pune doar ca dorinţe în
atenţia apreciativă a legislaţiei generale.
Cînd s-a pus în discuţie problema alegerii deputaţilor pentru proximul parlament [al Ungariei], timpul limitat i-a adus pe unii la ideea
ca cei ai dietei aJctuale să fie împuterniciţi pentru cea care se va des320

chide în 2 iulie, cel puţin pînă ce se vor putea prezenta aleşii pe baza
reprezentanţei populare. Neputînd împărtăşi această opinie, am propus ca înainte de sosirea sancţionării adunările comitatense să reglementeze [alegerea deputaţilor] pe baza reprezentanţei populare, după mode1ul ultimelor adunări generale diri Ungaria. Deputaţii să fie aleşi de
astfel de adunări. constituite prin participarea proporţională a poporului.
Prin acest fapt alegerile ar dobîndi tipul reprezentanţei populare şi
ar face posibilă acea dorinţă fierbinte ca deputaţii Ardealului contopit
cu patria comună să se poată prezenta imediat la dietă şi să participe
deîndată la deliberări. Cu privire la acest puillct rog noi instrucţiuni.
După părerea mea, prin uniunea care urmează a· dobîndi sancţio
narea, cele mai recente legi ale Ungariei care au pus structura ei constituţională pe temelii noi şi mai puternice, diferite de cea veche, vor
deveni şi în Transilvania oficial obligatorii. Aducerea de legi noi aici o
consider necesară numai în măsura în care împrejurările specifice Ardealului o revendică. Astfel, aş dori ca articolul de lege nr. 2 referitor
la alegerea deputaţilor, acceptat deja de adunarea naţională, să fie modificat la consfătuirea din astă seară în sensul acceptării articolului de
lege nr. 5 din 1848 al Ungariei. Numai modificările necesitate de· împrejurările de aici să fie expuse pe larg. Membrii consfătuirii, întrucît
la adunarea naţională s-au înţeles deja în privinţa legii, au susţinut
aceasta. În acest sens urmează să aibă drept de vot acele persoane care
plătesc o dare de 5 florini, în loc de 1/4 de sesie urbarială. Dar acest
criteriu nu este raţional deoarece ar fi posibil să existe multe localităţi
cu populaţia redusă care să dispună de 50 de alegători, iar altele cu
populaţie mai mare să nu aibă nici unul. De aceea se va ridica de la
sine propunerea de a se face o încercare de conscriere pe bază de proprietate funciară. O atare propunere o să fie obiectul de deliberare a
adunării naţionale de mîine. După proiectul de lege conscrierea alegăto
rilor şi măsurile pentru pregătirea [alegerilor] intră în sarcina Guberniului. Trebuie să amintesc de cele auzite în timpul consfătuirii de azi de
la dl. baron Kemeny Denes că este dorinţa consiUului de m.iniştri de
a se accepta articolul de lege 12 publicat în prima sa formă. Lucrurile
stînd astfel, cu toate că, după opinia mea, e nevoie de modificări -- voi
acţiona, pe cît îmi îngăduie influenţa, în sensul acceptării acestuia.
Avînd deja contact cu mai mulţi membri iluştri ai dietei, voi lua
legătura în vederea atingerii scopului şi cu comisarul regal, cu care nu
m-am putut încă întîlni. M-am informat însă despre declaraţiile sale
prin care consideră uniunea ca unul din cele mai importante interese
ale casei noastre domnitoare. Prin aceasta putem spera o influenţă favorabilă pentru cauză. Ca pe unul din factori principali ai succesului trebuie să-l amintesc pe episcopul unit român din Blaj, Lemeni. Sentimentele lui patriotice şi influenţa sa asupra poporului român a potolit nu în
mică măsură pornirile şi intrigile împotriva uniunii. M-am întîlnit azi
cu delegaţii românilor la domnul baron Kemeny Denes, al cărui patriotism însufleţit şi acţiunile energice au promovat intensiv cauza sfîntă
a un"iunii. Ei au declarat că nu-i poate lega nici un sentiment şi nici o
simpatie de elementul slav, dar faţă de unguri trebuie să simtă o tragere de inimă cu atît mai mare. Dacă am dedus bine însă, expresia
feţelor nu corespundea ou spusele lor; în timp ce îşi exprimau dorinţele
cu privlre la folosirea lilnbii române în administraţia internă, acolo unde
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:s-Int majoritatea, se putea observa cum sentimentul naţional le înflăcă
rează sufletele şi se revarsă în toată fiinţa lor.
Nu mă îndoiesc că aţi fost informat despre· cursul şi rezultatele
Adunării populare de la Blaj, A avut o influenţă mare aici. După cum
sînt informat, episcopul neunit al românilor, Şaguna, e un bărbat inteligent, dar un protopop cu sentimente ilirice, plin de resentimente îm.-.
.jpotriva naţiunii noastre. Mă străduiesc a face cunoştinţă cu el şi voi
încerca a da influenţei sale o direcţie mai favorabilă. De altfel, am auzit
-că nu prea poate fi învins, dar poate fi cîştigat şi neutralizat.
În ceea ce priveşte relaţiile cu ţările române, aici nu se pot obţine
informaţii. sigure, întrucît [cei din Transilvania] îi cunosc mai curînd
pe francezi decît pe românii vecini. De aceea, după ce voi putea aduna
,aici cîteva date, am intenţia de a-l trimite acolo pe Gheorghe Jura, judele nobiliar din Maramureş. L-am invitat cu ocazia unei călătorii aici
şi îl aştept în zilele acestea, ca pe un individ cunoscător al limbii ro~
mâne. El este de altfel foarte cultivat. Îl voi trimite în Principatele
dunărene însoţit de un secui isteţ, devotat şi inteligent; pe de o parte
pentru a cunoaşte sentimentele românilor şi a se informa în mod precis
despre simpatiile şi orientările politice de acolo; pe de altă parte pentru a obţine date despre ungurii ciangăi care locuiesc acolo şi în
prezent se luptă în mare parte cu sărăcia, datorită faptului că pă
mînturile lor libere le-au fost luate de boieri, prin procese. Mai amin. tese că în şedinţa de azi, după masă s-a decis să se trimită [în delegaţie
1a Viena] comitetul dietal în frunte cu guvernatorul, în vederea [soluţio
ne:1rji] uniunii; dacă acesta va fi împiedecat, atunci rsub conducerea]
pTeşedintelui stărilor, conform articolului de lege nr. 1 § 4.
Primiţi. domnule ministru salutările mele însoţite de deplina mea
:stim<.; de patriot.

Cluj, 30 mai 1848
Baron Perenyi Sigmond
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le-

veltar. BelUgyminiszterium, nr. 487/1848. Foto 635-638.
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loc, 30 mai 1848]1

Tekintetes tisztseg!
Ezen szekely szazad folly6 holnap 29en parancsolatot kapott a fo
hadi kormanyt6l, hogy mennyen nemes Kiikiillo varmegyeben Szentmartonban azon utasitassal, hogy ha. Torda rnegyenek sziiksege vagyon katonara, Tordan vagyon szekely gyalogsag s azokat a megye hasznalhatja
'S igy ezen szazad 31en indul is. Minek utanna ezen megyeben mind Olah
Dello, mind Ikland, mind Bodon, mind Maros Bogat le vagynak csendesedve - mivel fel haborodva soha sem is voltak - a tiszti relatiok nem
hellyes nezete - de a kenyesebb fel jelentesekben nem is biztos kutfobol meritett jelentesek okoztak a nagy larmat2 , s ezen ide ragasztot
szolgabir6i relati6b61 is meg tettszik, hogy a ludasi parasztok is nem
erdemelnek katonasagot, tehat ottan is katonasagra sziikseg nincsen3 ; igy
ezennel jeleltltem, hogy en Tordara vissza is tertem, mellyet ezennel mind
biztos tarsamnak, mind a tekintetes szolgabfr6 urnak is tudtara adtam.
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JYiind€m esetre ezen katon:ai demonstratiokat a koz cserid batorsc'iga fen
tartasara nagyori j6 volt, s el jovetelemmel minden hellyseget, amellyekben voltarrt ertesitettem, hogy most ugyan a katonakat elbocsattatorri,
de Totdara, nincsen messze, 24' ora alatt akar mellyre meg erkezem,
melly alazatos jelentesem mellett vagyok a tekintetes tisztsegnek ala-zatos szolgaja
B. Kemeny Farkas
Onorată dregătorie!

În 2'9 a lunii curente compania de secui [cu care am colaborat] a
primit ordin de la Comandamentul suprem să plece la Tîrnăveni în
nobilul comitat Tîrnava, deoarece la Turda există· infanterie secuiască.
Această companie va porni în 31. Dacă în comitatul Turda va fi nevoie
de armată se poate folosi într-adevăr [infanteria secuiască]. In acest
com1tat, Dileu Vechi, Iclandu Mare, Budiu! de Cîmpie şi Bogata sînt
potolite. Ele nici n-au fost de altfel niciodată revoltate.· Alarma prilejuită de raportele oficiale nu este întemeiată. Ea provine din denunţări
care sînt surse inexacte pentru rapoarte2 . Din raportul judelui nobilar
anexat aici rezultă că nici ţăranii din Luduş nu îndrituiesc [prezenţa]
armatei. Deci nici acolo nu e nevoie de ea3. Prin aceasta raportez că
eu m-am şi întors la Turda, ceea ce am adus la cunoştinţă atît colegului meu comisarul, cît şi onorabilului domn jude nobiliar. În orice caz,
demonstraţiile militare au prins bine pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice. La plecarea mea am anunţat toa1ie localităţile că acum
las armata să plece. Dar [le-am avertizat că] Turda nu este departe şi
în 24 de ore poate sosi în oricare localitate.
Pe lîngă care umil raport sînt sluga supusă a onorabilei dregă·torii.
B[ aron] Kemeny Farkas
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. · Arh. comitat. Turda. Acte pre-

zidiale, nr. 551/1848.
1 Raportul a fost primit de dregătoria comitatului Turda în 30 mai 1848.
De aici s-a înaintat Guberniului în aceeaşi zi, unde s-a înregistrat sub nr. G.Pr.
7 210/1848.
2 V. doc. 46 şi 58; V. şi vol. IV, doc. 64, 111, 112, 126, 181, 203 şi 232.
3 V. vol. IV, doc. nr. 269.
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Cluj, 30 mai 1848
Loblicher Magistrat!
In der Nacht vom 27ten auf den 28ten Mai l.J. gliicklich una anstandslos !n Klausenburg angelangt, war am 28ten Vormittag unser
erstes Geschăft des k. Herrn Landtags Commissairs, k. Landes Gouverneurs und Stande Praesidenten Excellenzen unsere Aufwartung zu machen und dem Stande Praesidenten unsere Beglaubigungs Urkunde
einzureichen. Sofort suchten wir die Bistritzer Abgeordneten Weiss und
Hofgraef, welche mit uns beinahe zu gleicher Zeit eingetroffen waren,
auf und tauschten unsere Meinungen liber die Unionsfrage aus, wobei
23 - Documente privind
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wir ersahen, daB dieselben gleichfaUs rfiir eine bedingte Union mit Ungarn gestimmt seien. Zum Theil an diesem, zum Theil am folgenden
Tage trafen sofort die Mediascher, Leschkireher und Miihlbacher Abgeordneten ein, worau:f ohngesăumt Berathungen gepflogen und beschlossen wurde, liber diese so allgemein, so dringend, ja mit unheschreiblichem Enthusiasmus von den Ungarn und Zeklern geforderte Union,.
nachdem diese beiden N ationen diesen Gegenstand bereits einer genauen Priifung unterzogen, die Ansichten der Koriphaen und Fiihrer
der magyarischen Partei anzuhoren, zu welchem Zwecke wir uns denn
auch mit dem Grafen Bethlen Janos eine Besprechung erbaten, welche
uns auch bereitwillig zugesagt. wurde. Aus der bald hierau:tl smvohl mit
dem belobten Grafen als auch mit Zeik Josef gepflogenen Besprechung
schopften \vir die. Ueberzeugung, daB unsere beiden Schwester Nationen die Union - jedoch mit ausdriicklicher Emporhaltung der pragm.atischen Sanction - als einziges Mittel zur Erhaltung und zur ·hohern
Entwicklung Siebenbiirgens nicht nur sehr wiinschten, sondern sogar
aus Ursache der durch Vereinzelung Siebenbiirgens zu befi.irchtenden Ueberflutung und Verdrăngung der 3 standischen Nationen dureh das an
Volkszahl so iiberwiegende walachische Element um jeden Preis durchzusetzen auf das entschiedenste entschlossen seien. So\vohl be:i dieser
Gelegenheiţ als auch aus den von uns besuchten National Versammlungen der Unger und Zekler Nation wurde uns klar: daB die von der ungarischen und Zekler Nation als hochste Lebensfrage betrachtete Union
durchaus nichts zu hindern im Stande sei und daB unsere Mitnationen
besonders aber deren erleuchtete Fiihrer Bethlen Janos, Szasz Karoly,
Zeik Joseph, Wesselenyi Farkasl etc. im Falle der Erklarung der Sach.sischen Nation fur die Union wirklich die Nation bei Bewahrung ihrer
Rechte beim ungarischen Ministerium und Reichsţag im eignen Interesse der Stărkung gegen das Slavische Element krăftig zu unterstut.zen gesonnen seien; - so wie wir im Falle einer verneinenden Erklă
rung von Seiten der săchsischen Nation nicht nur die Union nicht im
entferntesten hindern konnt<~n, sodern uns dadurch ger groBten Verachtung und drohenden Gefahr, alle unsere Rechte einzubiiBen, sicher aussetzen wurden.
Nachdem nun gestern der Landtag in feierlicher Weise vom k
Commissair Baron Puchner in einer ungarischen Rede eroffnet und
die k. Propositionen zur Verhandlung aufgelesen worden waren, wo
sich das Verlangen nach der Union wiederholt mit einem durch Worte
nicht zu schildernden Enthusiasmus kundgab, wurde auf dringendes
Verlangen der Anwesenden nach Beendigung der Landtagssitzung und
nachdem dem k. Commissair, Landes Gouverneur und Stande Praeses
von den Standen die Aufwartung gemacht worden, sogleich eine Nem·zeti Gyules wozu die sachsischen Deputirten auf die, an sie ergangene Einladung sich gleichfalls einfanden, abgehalten, wo Baron Kemeny Denes den liber die Unionsfrage bereits vor der Nemzeti Gyules
verfaBten Entwurf zu einem Articel liber die Union mit der insbesonders auch an die Sachsen gerichteten Aufforderung, sich daruber zu
erklăren, ablas. Dem sofort vom Erstgefertigten im N amen der săch
sischen Abgeordneten gestellten Verlangen, diesen Articels Entwurf vorerst uns zur Einsicht mitzutheilen wurde willfahrt, und uns das
beiliegende Exemplar mit der Aufforderung, in der Nachmittag fortzusetzenden Nemzeti Gyules hieri.iber unsere Erklărung abzugeben, ein324

gehăndigt. _ Nachmittag
săchsischen Deputirten

vereinigten wir uns sogleich mit den. iibriger1;
zu einer Berathung, wo es aus dem Grunde zu
keinem definitiven Beschlusse kam, weil diesen Abend die Hermann7"
stadter, SchaBburger und ReuBmărkter Deputirten eintreffen sollten und
dieserwegen deren Ankunft abzuwarten von der Mehrzahl der Deputirten beantragt zugleich aber auch beschlossen wurde, daB sich einige
Abgeordnete jedenfalls dem gegebenen Versprechen gemăB in die ungarische National Versammlung verfiigen sollten, worauf wir beide
nebst dem einen Miihlbăcher Abgeordneten uns hinbegaben, hier aber
Alles so gedrăngt voll mit Menschen aller Nationen und Volksklassen
fanden, daB wir ganz im Hintergrunde stehen bleiben muBten. Bei unserem Eintreten erklărte gerade der nicht unirte Bischof Lemeny, im
Namen der Wallachischen Nation sich mit der Union einverstanden
sowie damit, daB nach dem Vorschlage einiger Redner AHe, die. Aus-schlieBung der Wallachen von den staatsbiirgerlichen Rechten betreffenden
Gesetze aufgehoben w·erden sollten 2 , zufrieden gestellt zu sein, worauf ihm ein donnerndes Hoch gebracht wurde. Nun wurde nach den
săchsischen Abgeordneten gefragt, wir in den Vordergrund zu treten
und unsere Ansicht in der Unionsangelegenheit zu eroffnen ersucht.
Da nun unsere Weisung in dem Wochenblatte veroffentlicht, also kein
Geheimnis war: so nahmen \Vir keinen Anstand deren Inhalt bezi.iglich
der Union vorzutragen, was sehr beifallig aufgenommen und die zu verlangenden Punkte unserer Instruction im Falle der Union bis auf die in
deutscher Sprache beantragte Corresponde;nz mit dem Ungarischen Ministerium und den ungarischen J urisdictionen als vollkommen billig und
gerecht von den ersten Sprechern und der gesammten Versammlung
anerkannt, und zugleich von einem der Koriphaen Wessel'enyi Mikl6s
auf das bestimmteste ausgesprochen w'urde: daB er mit Bedauern gehort,
es seye die săchsische Nation der Befurchtung im Falle der Union
wurde die Integritaet des săchsischen Wohngebietes · angetastet und die
sachsischen Kreise zerstiickelt und den benachbarten ungarischen Kreisen einverleibt werden welches nun und nimmermehr geschehen wiirde
und wir dieserwegen vollkommen beruhigt sein konnten und durch die
Vereinigung mit Ungarn keine Schmalerung sondern eher eine Vermehrung unserer Rechte erhalten wi.irden. MiBfăllig wurde die Weisung,
im Falle unsere Bedingungen nicht vom gegenwartigen Landtage garantirt wurden, eine Opinio dissentiens einzureichen, aufgenommen, indem auf diesem Landtag deren Verhandlung durchaus nicht moglich
sei, und die sachsische N ation nicht mehr Rechte als die andern beiden
Nationen, welche sich gleichfalls ihre Rechte bewahren mussen, hătte,
und wir dadurch unnothig eine zwecklose Erbitterung herbeifiihren
wiirden, jedenfalls aber viel sicherer ihre Rechte bewahren wi.irden,
wenn wir unser Verlangen in Form eines Gesuches der nach Pesth zu
entsendenden Deputation an das ungarische Ministerium und die Reichsstănde ubergeben wi.irden; wobei uns die ersten Redner die heilige Versicherung ertheilten, in diesem letzten Falle mit aller Kraft unser gerechtes Verlangen beim Ministerium und Reichstage zu untersti.itzen.
Abends kamen wir - nachdem die Hermannstădter und ReuB:..
mărkter Deputirten gleichfalls eingetroffen waren zu einer neuen
Berathung zusammen, wozu sich auBer uns und den anwesenden Abgeordneten von Hermannstadt, SchăBburg, Mediasch, Mi.ihlbach, Bistritz, Leschkirch und ReuBmarkt auch mehrere andere sachsische Pa·
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trioten einfanden, zusammen, wo man sich nach ernster Erwăgupg all<!r
Umstălnde, namentlich d.er
Unvermeidlichkeit der Unian, ferner des
hochwichtigen Umstandes, daB die ungarische Nation im eignen Intresse den AnschluB an Deutschland, die Aufrechthaltung der pragmatischen Sanction wolle und wi.insche, uns Weisungen van unseren Commitenten einzuholen, wegen Ki.irze der Zeit gradezu_ physisch unmoglich sei, auf den Antrag der SchaBburger und Kranstăndter Deputirten dahin vereinigte, daB unter diesen Umstănden die Union van der
săchsischen Nation angenommen und die diesfăllige im Landtage abzugebende Erklărung in der- beiliegenden Art und Weise beschlossen
wurde.
,_
In der heutigen Landtagssitzung ist _nun die Union ausgesprochen
und van dem Erstgefertigten die- van allen săchsi:schen Deputirten gutgeheiBene Erklarung in diesem Sinne gegeben worden, worauf ein unbeschreiblkher J ubel i11 der mehre tausend Menschen . starkien Versamm1ung
entstand, der săchsischen Nation zahllose donnernde Lebehochs gebracht und van allen Koriphăen die nachdri.icklichste Unterstiitzung unserer gerechten Anspri.iche mit Begeisterung zugesagt wurde. Zwar ha,..
ben wir auf diese Weise, indem die Gewăhrleistung unserer National'""
rechte dem ungarischen Reichstage zugewiesen worden, den \;vortlaut
des dritten Punktes unserer Instruction i.iberschritten, glauben uns aber
doch im Sinne des Punktes dazu auch aus dem Grunde berechtigt, ja
verpflichtet, weil tief in unserem Innern die heilige Ueberzeugung lebt,
daB wir grade dadurch in diesem kritischen Augenblicke unsere Pflicht
erfi1Uten nud daB es hier ga1It zu handeln, unid zwar mi.t Beseitigung }eder
kleinlichen Ri.icksicht sa zu handeln, wie dies _geschehen ist. Erhoben
und zugleich beruhigt durch das BewuBtsein, nach unserem besten Wissen und Gewissen in dieser Lebensfrage gehandelt zu haben, glauben
wir mit Zuversicht, daB unsere Hochverehrten Sender den gethanen
entscheidenden Schritt nicht miBbilligen werden.
Heute ist also die Union van den Stănden angenommen, der beiliegende Articel sowie die diesfallige Repraesen tati an an Allerhochst
Seine Majestăt, eine Adresse an den Palatin und das ungarische Ministerium festgestellt und somit diese Angelegenheit der HauptsachG!
nach bereits er ledigt.
Aus dem demnăchst nachzusendenden Landtagstagebuch und National Versammlungs Protocoll sowie den Zeitungsblăttern wird Ei.n
Loblicher Magistrat das Vorgefallene umstăndlicher ersehen, \veswegen wir uns in eine genaue Hererzăhlung derselben hier nicht einlassen.
Zum Schlusse mi.issen wir noch bemerken, daB die allgemein verbreiteten Geri.ichte, als ob die sachsischen Deputirten den grobsten
Beleidigungen hierorts ausgesetzt sein wi.irden, vollig grundlos waren,
indem wir van Anfang an mit Anstand und Artigkeit behandelt wurden und hierorts Alles zur Aufrechthaltung der Ruhe und offentlichen
Sicherheit gethan worden ist.
Als Ergebnis der mehrtăgigen Sitzung haben wir die Ehre noch
zu berichten, daB die reingeschriebene Repraesentation liber die Union
besorgt und nebst dem Unions Articel heute des k. Commissairs Excellenz iibergeben, ein anderes Exemplar durch eine
Deputation von
zwei Mitgliedern an des Erzherzogs Stephan Kaiserliche Hoheit zur
schleunigen und sicheren Erwirkung der Bestăttigung i.iberschickt \vorden ist.. Zugleich wurde auch eine Deputation aus 24 Mitgliedern be·-
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stehend, worunter von Seiten der Sachsen Conrad Schmidt von Hermannstadt, Johann Gooss, Elias Roth und Samuel Loew, ernannt, um
ein Einvernehmen mit dem ungarischen Ministerium nach erfolgter Bestăttigung des Unions Articles die Art und Weise der Vereinigung Siebenbi.irgens ·mit Ungarn !festzustellen3.
Hochachtungsvoll verharrend, Eines Loblichen Magistrats gehor~
samste Diener.
Elias Roth
Ludwig von Brennerberg, Landtagsdeputirter
Klausenburg am 30ten Mai 1848
Onorat Magistrat!
şi fără dificultăţi la Cluj în noaptea de 27 spre
noastră grijă din dimineaţa zilei de 28 a fost să ne
înfăţişăm excelenţelor lor domnului comisar regesc al dietei, guvernatorului crăiese al ţării şi preşedintelui stărilor, ultimului pentru a-i înainta documentul de acreditare. Imediat după aceea le-am făcut o vizită deputaţilor din Bistriţa, Weiss şi Hofgraef, care au sosit
aproape
concomitent cu noi. Ne-am exprimat reciproc părerile în problen1a uniunii, constatînd cu acest prilej că şi ei erau de acord numai cu o uniune

Am ajuns cu· bine

2'8 mai a.c. Prima

condiţionată

cu Ungaria. În cursul acestei zile şi a celei următoare
din Mediaş, Nocrich şi Sebeş. Au avut loc neîntîrziat
consfătuiri. ·s-a hotărît să fie audiate părerile corifeilor şi conducătorilor
partidului maghiar în legătură cu această uniune, cerută de toţi ungurii şi secuii în mare grabă cu un entuziasm de nedescris, şi studiată
deja temeinic de cele două naţiuni. În acest scop am cerut o întrevedere cu contele Bethlen Janos care ni s-a acordat cu mare plăcere. În
timpul discuţiei avute curînd după aceea cu contele menţionat şi cu
Zeyk J 6zsef ne-am putut convinge că ale noastre două naţiuni surori
nu numai că doresc, dar sînt hotărîte în modul cel mai ferm să realizeze
cu orice preţ uniunea, însă cu garantarea expresă a Sancţiunii pragmatice, aceasta fiind singurul mijloc pentru menţinerea şi dezvoltarea în continuare a Transilvaniei; ele sînt hotărîte în modul cel mai
ferm să realizeze cu orice preţ uniunea de teama peri-colului copleşirii
şi înlăturării celor 3 naţiuni recepte de către elementul românesc cu
o mare preponderenţă în ceea ce priveşte numărul de locuitori. Atît cu
acest prilej, cît şi în timpul adunărilor naţionale maghiare şi secuieşti
ne-am dat sea1na că nimic nu este în stare să împiedice uniunea; na-·
ţiunea maghiară şi secuiască o consideră în propriul'interes ca suprema
lor problemă vitală, de fortificare a conaţiunilor noastre împotriva ele-.
mentului slav; mai ales conducătorii lui luminaţi, Bethlen Janos, SzaszK.aroly, Zeyk J6zsef, Wesselenyi Farkas 1, sînt într-adevăr d]spuşi ca
în cazul că naţiunea săsească se va declara pentru uniune să o sprijine·
puternic în faţa guvernului şi a dietei ungare. Ne-am dat seama că în
cazul unei declaraţii negative din partea naţiunii săseşti nw numai că
n-am putea împiedica deloc uniunea, ci ne-am expune cu siguranţă
celui mai mare dispreţ .şi primejdiei ameninţătoare de a pierde toate_
<lrepturile noastre.
Dieta a fost· deschisă ien In mod festiv de comisarul crăiese, baronul Puchner, printr-o cuvîntare în. limba maghiară şi s-au citit proau sosit

deputaţii
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poziţiile regeşti

pentru dezbatere; cu acest prilej dorinţa de uniune s-a
manifestat din nou cu un entuziasm ce nu se poate descrie prin cuvinte; la cererea insistentă a celor prezenţi, după terminarea şedinţei
dietei, stările au făcut vizite de curtoazie comisarului regesc, guvernatorului ţării şi preşedintelui corpului legislativ; apoi s-a ţinut imediat
o adunare naţională maghiară, la care au participat şi deputaţii saşi în
urma invitaţiei ce li s-a făcut; în timpul ei, baronul Kemeny Denes a
·citit proiectul unui articol de lege cu privire la uniune adresînd mai
ales saşilor invitaţia de a-şi exprima părerea în legătură cu aceasta.
·Cererea făcută imed~at de primul subscris, în numele deputaţilor saşi,
·de a ni se da întîi acest proiect de lege pentru a-l studia, a fost admisă;
ni ·s-a înmînat exemplarul anexat cu invitaţia de a ne prezenta decla.:.
raţia în legătură cu el în adunarea naţională maghiară care va fi con·tinuată după amiază. După amiază ne-am adunat imediat cu ceilalţi
<deputaţi saşi şi am ţinut o consfătuire; în cursul acesteia nu s-a ajuns
la nici o hotărîre definitivă deoarece majoritatea deputaţilor a cerut să
fie aşteptaţi reprezentanţii Sibiului, Sighişoarei şi Miercul:-ii Sibiului
-care urmau să sosească în seara aceea. Concomitent s-a luat însă hotă
rîrea ca vreo cîţiva deputaţi să meargă oricum la/ adunarea naţională
maghiară,
conform promisiunii făcute; ne-am dus acolo noi doi, împreună cu un deputat din Sebeş; acolo totul era atît de ticsit de oa·meni de diverse naţionalităţi şi clase sociale încît a trebuit să rămînem
în picioare în fund de tot. La sosirea noastră episcopul unit Lemeni
tocmai declara, în numele naţiunii române, că este de acord cu uniunea
şi că este satisfăcut de propunerea unor oratori de a se aboli toate
legile care se referă la excluderea românilor de la drepturile civile2 ;
pentru [această declaraţie] i s-au ,adresat urale furtunoase. După aceea
au fost căutaţi deputaţii saşi. Ni s-au adresat invitaţii să trecem în faţă
şi să ne exprimăm părerea în problema uniunii. Deoarece instrucţiunile
prilnite de noi fuseseră publicate în revista săptămînală şi deci nu constituiau un secret, noi n-am ezitat să ne referim la conţinutul lor în
privinţa uniunii, ceea ce s-a receptat favorabil; primii vorbitori şi apoi
întreaga adunare au recunoscut că punctele care trebuiesc cerute în
cazul uniunii potrivit instrucţiunilor sînt absolut drepte şi echitabile,
cu excepţia corespondenţei în limba germană cu guvernul şi jurisdicţiile ungare. Uhul din corifei, Wesselenyi Miklos a recunoscut cu regret
că a auzit de teama naţiunii săseşti de a i se leza integritatea teritorială
în cazul uniunii prin împărţirea şi ·încorporarea scaunelor şi districtelor
în comitatele maghiare învecinate; el a dat asigurări că aceasta nu se
va întîmpla niciodată; în această privinţă putem fi liniştiţi pe deplin,
deoarece prin uniunea cu Ungaria nu vom suferi nici o îngrădire a drepturilor noastre, ci vom obţine mai degrabă o înmulţire a lor. Cu dezaprobare a fost primită acea prevedere a instrucţiunilor de a înainta o
opinie separată în caz că prezenta dietă nu va da garanţii condiţiilor
noastre; s-a motivat că dezbaterea lor în această dietă n-ar fi nicidecum
posibilă, întrucît naţiunea săsească n-ar avea mai multe drepturi decît
·celelalte două naţiuni care vor trebui şi ele să şi le apere pe ale lor.
Prin aceasta noi vom determina fără folos o indignare inutilă. Drepturile naţiunii săseşti le-am putea apăra mult mai sigur, dacă vom înmîna cererile noastre sub forma unei petiţii delegaţiei Gare va fi trimisă
la guvernul de la Pesta şi la stările din Ungaria. Primii vorbitori ne-au
:328

dat asigurarea sfîntă ca 1n cel din urmă caz ei vor sprijini cu toată
puterea cerinţele noastre drepte la guvernul şi la dieta ungară.
Seara după ce-au sosit şi deputaţii din Sibiu şi Miercurea Sibiului
ne-am adunat pentru o nouă consfătuire; în afară de deputaţii prezenţi
din Sibiu, Sighişoara, Mediaş, Sebeş, Bistriţa, Nocrich şi Miercurea Sibiului la ea au luat parte alţi mulţi patrioţi saşi. În timpul acestei consfătuiri s-au cîntărit toate circumstanţele ce decurg din inevitabilitatea uniunii; împrejurarea foarte importantă că naţiunea maghiară vrea
şi doreşte, în propriul ei interes să se alăture Germaniei şi să menţină
Sancţiunea pragmatică; criza de timp fizic care face de-a dreptul imposibilă solicitarea de noi instrucţiuni de la cei ce ne-au trimis; apoi, la
cererea deputaţilor din Sighişoara şi Braşov, s-a căzut de comun acord
ca în această conjunctură uniunea să fie acceptată de naţiunea săsească,
iar declaraţia ce urmează a se prezenta la dietă s-a stabilit în forma
din anexă.
În şedinţa de azi a dietei, după ce s-a proclamat uniunea primul
subsemnat am citit declaraţia în acest sens aprobată de toţi deputaţii
saşi; ea a determinat o explozie de bucurie de nedescris în rîndul miilor de oameni din sala adunării. Naţiunii săseşti i s-au adresat nenumărate urale asurzitoare, iar corifeii ne-au
asigurat toţi cu entuziasm
de sprijinul lor hotărît în favoarea cerinţelor noastre drepte. E adevărat,
datorită faptului că am încredinţat dietei ungare asigurarea drepturilor
noastre naţionale, noi am depăşit litera textului celui de-al treilea punct
al instrucţiunilor; credem totuşi că am fost îndreptăţiţi, ba -chiar obligaţi
s-o facem în spiritul punctului; în străfundul nostru trăieşte sacra convingere că tocmai prin ea ne-am făcut datoria în acest moment critic
şi că trebuia să acţionăm exact cum am făcut-o, înlăturînd orice considerent minor. înălţaţi şi liniştiţi totodată prin conştiinţa de a fi acţionat
cu cea mai bună ştiinţă şi responsabilitate în această problemă vitală,
noi sîntem încredinţaţi că cei ce ne-au trimis şi pe care îi respectăm.
profund, nu vor dezaproba pasul hotărîtor făcut de noi.
O dată cu aprobarea de astăzi a uniunii de către stări, cu stabilirea proiectului de lege, cu fixarea în legătură cu el a delegaţiei către
maiestatea sa apostolică, cu adresa către palatin şi către guvernul ungar, această afacere s-a încheiat în mare.
Din jurnalul dietei care se va da publicităţii cît de curînd, din procesul verbal a1 adunării naţionale şi din ziare, onoratul Magistrat va putea afla mai pe larg ce s-a întîmplat; de aceea nu ne mai apucăm aici
să povestim exact cele ce s-au petrecut.
În sfîrşit trebuie să mai precizăm că zvonurile răspîndite pretutindeni, potrivit cărora deputaţii saşi ar fi fost expuşi aici celor mai grosolane jigniri sînt complet neîntemeiate; dimpotrivă am fost trataţi de
la bun început cu bunăvoinţă şi politeţe; în plus aici s-au luat toate
măsurile pentru menţinerea liniştii şi siguranţei publice.
Ca rezultat al şedinţei care a durat mai multe zile, avem onoarea
a vă informa că raportul despre uniune a fost scris în curat; el s-a
înmînat azi, împreună c11 articolul de lege privitor la uniune, excelenţei sale comisarul crăiese; un alt exemplar s-a trimis printr-o delegaţie
de doi membri alteţei sale imperiale arhiducele Ştefan, pentru ca acesta
să acţioneze în vederea sancţionării şale urgente şi sigure. Concomitent
s-a numit şi o comisie de 24 de membri; printre ei se află din partea
saşilor Conrad Schmidt din Sibiu, J ohann Gooss, Eli as Roth şi Samuel
9
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Loew; după sancţionarea articolului de lege privitor la uniune, comisia
va stabili împreună cu guvernul maghiar modalitatea unîunii Transilvaniei cu Ungaria3.
Rămînem cu profundă stimă slujitorii fideli ai onoratului Magistrat
Cluj, 30 mai1848
Elias Roth şi
Ludwig von Brennerbeg,
deputaţi la dietă
Original. Arh. St. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 2 450/1848. Foto: 32 022-.
32 024.
1

În realitate: Mikl6s.
Din această afirmaţie reiese că şi la dietă episcopul Lemeni a adoptat o
atitudine contrară inttereselor poporului român; el nu avea dreptul să vorbească
in numele naţiunii române, deoarece nu era alesul şi deci reprezentantul voinţei
acesteia, ci trimis al monarhului în calitate de regalist.
3 Acest raport justificativ prezintă importanţă, deoarece relevă că atitudinea
oportunistă a deputaţilor ;saşi în probLema uniunii s-a datorat fricii patriciatului
.săsesc, ale cărui interese le reprezentau, de a nu pierde poziţiile dominante deţi
nute· în scaunele şi districtele săseşti. După cum mărturisesc autorii raportului,
.aceste poziţii puteau fi subminate de români, care prin numărul lor, în cazul că
s-ar fi introdus de exemplu votul universal, aveau posibilitatea să înlăture de la
conducerea Transilvaniei cele trei "naţiuni recepte", adică stărUe privilegiate ale
maghiarilor ,secuilor şi saşilor. Prin urmare, aderarea la uniune a· deputaţilor saşi
aproape fără opoziţie, cu toate instrucţiunile antiunioniste primite din partea alegătorilor, poate fi considerată o formă de solidaritate cu reprezentanţii stărilor
'[privilegiate] ale maghiarilor şi secuilor, împreună cu care, din 1437, i-au privat pe
români de drepturi politice, declarîndu-i "rtoleraţi" în propria lor ţară.
2
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Cluj, 30 mai 1848
Tekintetes Koz Gyu.les!
Tegnap Isten kegyelmeb6l kiralyi biztos 6 nagymelt6saga meg nyi~
totta az orszag gyuleset leg nagyobb elenkseg es unriepelyess.eg, de egyszersmind legszebb rend mellett, a . kiralyi kegyelmes leirat. magyar
nyelven sz6lt, kiralyi biztos 6 nagymelt6saga is e nyelven nyitotta meg
az ulest, ez nap a szokott tisztelgeseken kiviil mi sem tortent egyeb, mint
elăszor a kiralyi hivatalosok nevsoranak felolvasasa, mi is m·egjegyzest
·erdemel azert, hogy az 1834 utan a kiralyi hivatalosok sorab6l ki hăgyott
egyenek most meghivattak. Mâsodszor a kiralyi eloadasok harom els6
pontjanak tudniillik a korlatnoki, kiralyi tablai elnoksegi valasztas es a
Magyarhonnali egyesules targyanak tanacskozcisra kivetele. Harmadszor
{)rszagos elnok 6 nagymelt6saganak az iranti megbizatasa, hogy a jegyz6konyv biralasa kerelmek felett velemeny adas vegett k6vetkez6 ulesen bizottmanyt nevezzen ki, mell6zni kivanvan a Rendek ez uttal a szokott valasztast es vegre negyedszer nemely petitioknak e16leges tanacskozasrai ki adatasa, ezek kozt talaltatnak az olahok petitioi is, mai nap
fog tartatni a masodik orszagos ules, melynek eredmenyer6l meg most
tud6sittast nem tehetunk, igen ellemben a tegnap estveli 10 ·6rciig tartott nemzeti gyules meg allapodasa irant a kovetkezend6kr61 ket
torveny cikk inditvanyoztatott, elso Magyarorszag es Erdely eggye ala-
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kulasar6l, a masodik az orszag gyulesi koveteknek nep kepviselet alapjan valasztasar6l, ezekef ide mellekelve azon rr1eg jegyzessel ki.lldji.lk a
tekihtetes kozgyuh~snek, hogy ezekben nemi1 m6dosittasok vagynak javalva es el is fogadva, miutan a nemzeti gyules e torvenycikkeket megalitotta minden ketsegen kivul, a mai orszagos tilesen keresztlil js fognak menni; mi a m6dosittasokat illeti, az elso torveny cikk el6z6 beszedjeben puspok Lemenyi es Bohetzel hatszegi kovet inditvanyos kerese
kovetkezteben hozza adatik az, hogy e haza minden lakossa egyenl6 jogokkal fog birni s ez ellen h2tezd regi torvenyek meg semisi ttetnek - e
kifejezessel mindketten es a puspok kulonoson a nemzet neveben megelegedest s az uni6 partolâsat es elfogadasat nyilvanitotta, az uni6 ellen
tehat jelenleg meg csak a szasz ~ovetek vagynak, azok kozul· is Szasz
varos az uni6 partolasat nyilvanitotta, Brass6 pedig azt: hogy az uni6t
nem eUehzi, de feltetelek mellett, nevezetesebb pontjai a felteteleknek
Pragmatica Sanctio megmaradasa, nemzetisegek, municipalitasok biztosîttasok es a szasz torveny hat6sâgok fel nem darabolasa; tobb szaz kovetek meg nem erkeztek meg, azomba ugy latszik kezdik atlatni a szaszok is, hogy az uni6t meg nem akadalyoztathatyak, s nem az eddigi hangokon sz6lanak. Kiralyi biztos 6 m.elt6saga pedig az uni6 mellett nyilatkozott is, mint hiteles kutf.obol ertesultunk. Csik Szekrdl is terjed vala
hir, mintha ellenzenek az uni6t, de e val6talan, mert Csik Szek kovete
az uni6nak Csikban ho partolasar6l biztositotta a nemzeti ulest. A Inasodik torveny cikkbe tulajdon inditvanyunk kovetkezesebe aJlittatott meg,
hogy Szamosujvar es Erzs.ebetvaros ket kovetet kuldjenek a pesti kozelebbi orszaggyulesre, midon ezen inditvanyunkat meg tevok, a nemzeti
gyulesen ellene egy sz6 sem, mellette pedig ktilonosăn bar6 W esselenyi
7vfikl6snak oly hatalmas partolasa jarult, hogy inditvanyunk azonnal az
ezerekre meno tomeg altal helyeseltetven, elfogadtatott. S miutan Zeyk
Joseff nemzetunkrol azon kiemelO dicseretet monda el, mikent e nemzet minden nepek kozott leginkabb tudott es akart simulni eszerent ha
eppen teljes igazsag nem is szollana a dolog mellctt, melt6 kedvezesbol
is meg kellene adni, ennek kovetkezteben az nemzet meg is eljeneztetett, most keszulunk orszaggyulesre s az eredmenyt a jovo postan tud6sitandjunk. Egyeban1nt tisztelettel vagyunk a tekintetes kozgyu.lesnek alazatos szolgai.
,;·
Masvilagi Istvan, Karcitson J an os orszaggyulesi kovetek
Kolosvart, Piinkosd h6 30an 1848.
Onorată

adunare

generală!

Din mila lui D-zeu, măria sa comisarul regal a deschis ieri dieta
cu cea mai mare însufleţire şi solemnitate, dar totodată în cea mai frumoasă ordine. Graţiosul rescript regal era în limba maghiară. Înălţimea
sa comisarul regal a deschis dieta tot în această limbă. În această zi, în
afară de onoruri, nu s-a întîmplat nimic deosebit, decît că s-a citit în
primul rînd lista nominală a regaliştilor. Faptul merită amintit, întrucît indivizii care f\.1Seseră omişi din rîndul oficialilor regali după 1834,
acum au fost invitaţi. În al doilea rînd s-au pus în discuţie primele trei
puncte ale propoziţiilor regale şi anume: alegerea tezaurarului [sau vistiernicului]; desemnarea preşedintelui Tablei regeşti; uniunea cu Ungaria. !n. a.Z treilea rînd, ptea: înălţimea· 'sa guv~~1:1a:ţorul [Transilvaniei]
a fost însărcinat a numi la următoarei~ adtinarr o'·coriiisie care să aprobe
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procesele verbale şi să se pronunţe asupra petiţiilor intrate. S-a renunţat astfel la alegerea obişnuită a stărilor şi
ordinelor. Şi în sfîrşit
în al patrulea rînd, s-au propus cîteva cereri pentru o dezbatere preliminară, printre care şi petiţiile românilor. Azi se va ţine
a doua şe
dinţă a dietei. Despre rezultatele acesteia încă nu vă putem informa.
În schimb, vă informăm despre concluziile adunării naţionale de ieri
care a durat pînă la 10 seara. Pe baza lor s-au propus două articole de
lege: primul despre uniunea Ungariei şi a Ardealului; al doilea despre
alegerile deputaţilor la dietă pe baza ·reprezentanţei poporului. Pe acestea le trimitem în anexă onoratei adunări generale cu observaţia că la
ele sînt propuse şi acceptate unele modificări. Întrucît adunarea naţio
nală a adoptat articolele de lege, ele vor fi acceptate fără îndoială la
întrunirea de azi a dietei. În ceea ce priveşte modificările, în cuvîntul
de introducere la primul articol de lege se adaugă şi propunerea epilscopului Lemeni şi a lui ,Bohăţel din Haţeg: ca toţi locuitorii acestei
ţări să se bucură de drepturi egale şi în consecinţă toate legiJe anterioare potrivnice acestora să fie anulate. Faţă de această declaraţie
şi-au manifestat satisfacţia în numele poporului. Amîndoi, mai ales episcopul, au promis să sprijine şi să accepte uniunea. Deci împotriva uniunii mai sînt doar delegaţii saşi. Şi dintre ei, cei din Orăştie sînt partizani ai uniunii. Braşovul nu se opune uniunii, dar o acceptă numai
condiţionat. Punctele mai importante ale condiţiilor sînt: menţinerea
Sancţiunii pragmatice, asigurarea "naţiunilor" şi municipalităţilor; păs
tr~rea integrităţii municipiilor săseşti. Mai mulţi deputaţi saşi n-au sosit
încă. În schimb, se observă că. şi saşii încep a-şi da seama că nu pot
împiedica uniunea. [Ei) nu mai vorbesc în tonul obişnuit de pînă acum.
Măria sa comisarul crăies1c s-a şi pronunţat pentru uniune, după cum
am aflat din surse sigure. Chiar şi despre scaunul Ciuc s-a răspîndit
zvonul că ar fi împotriva uniunii. Dar aceasta este neadevărat, deoarece deputatul Ciucului a asigurat adunarea naţională că uniunea va fi
primită cu căldură în scaunul lui. In al doilea articol de lege s-a sta..,
bHit, în unna propriilor noastre propuneri, ca Gherla şi Dumbrăveni
s<:1 trimită doi deputaţi la viitoarea dietă de la Pesta. Făcînd această
propunere la adunarea naţională nu s-a ridicat nici o voce împotrivă.
Puternicul sprijin din partea baronului Wesselenyi Mikl6s a făcut ca
propune:rea noastră să fie imediat primită cu aprobare de mulţimea de
1nii de oameni. Zeyk J6zsef a vorbit deosebit de frumos despre "na-ţiunea"' noastră [armeană], evidenţiind că dintre toate populaţiile ea a
vrut .şi a putut să se conformeze cel mai mult situaţiei. De aceea chiar
dacă nu i se pot da avantaje maximale, este necesar să. i se acorde
dreptul la 2 deputaţi. Propunerea a fost aplaudată.
Acurn ne pregătim pentru dietă, iar despre rezultatele· ei vă vom
inforrr1a cu poşta următoare.
De altfe1, rămînem cu respect servii umili ai onoratei adunări generale.
Cluj, 30 mai 1848
Masvilagi ·Istvan şi
Kanatsony Janos,
deputaţi dietali
Original. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Primăria Dumbrăveni, pachett,Il

1134, nr. 41/1848. Foto: 7 054-7 057.
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Drăuşeni,

30 mai 1848

Tekintetes nemes Tisztseg!
Az 25en e h6ban, neki.ink altal irt kerdesre, hogy reank akartak
volna tamadni valami 2 000 szekely - csak azt tugyuk tudositani, hogy
a minapokban egyszer meg let a mondas, a mind [!] tugyuk, nem, csak
a mi.i falunkban, hanem a szekUnkben is, hogy az Ki.iklillok korlil egetett volna el valami 13 faluk es az tortent volna valami deakok es szekelyektol. De az utan a mint· tugyuk meg tudakozot a kohalmi tisztseg
es ki vilagosodott volna, hogy az a hir nem. let volna igaz, 1 de hogy rrri.i
. valakit meg tudnank nevezni a kitol a meg let volna [ti. a hir], mii
nem tugyuk.
Tisztelettel maradok [a] tekintetes tisztsegnek
alazatos szolgaja
Markos Mihaly
daroci folnagy
Daroc, die 30ik Maj
Onorată şi nobilă dregătorie!

Vă răspundem următoarele la întrebarea cuprinsă în adresa dvs.
din 25 l.c. potrivit căreia cea 2 000 de secui ar fi voit să ne atace; zilele trecute s-a răspîndit deodată zvonul nu numai în satul nostru, ci
în întregul scaun, că pe văile Tîrnavelor ar fi fost incendiate vreo 13
sate de către nişte elevi şi secui. Ulterior însă, după cum se ştie, dregătoria din Rupea a aflat că ştirea n-a fost adevărată. Noi nu putem totuşi preciza persoana care a adus ştirea.
Rămîn cu respect faţă de onorata dregătorie umil serv
Markos Mihaly
judele [primar] al satului
Drăuşeni, 30 mai 1848

Original.
nr. 959.

Arh. St. Cluj-Napoca. Arh. scaun. Odorhei. Acte politice.
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Păclişa,

30 mai 1848

Tekintetes Tisztseg!
Keves szămb6l all6 Kernyesd helysegebe residial6 nemesseg meg
rettenve azon jelentessel jovenek elombe: hogy a helybeli uni tus papp
annyira fel z.avarta a koznepet, hogy csendes'S'egbe hoszason hazaiknal
nem lehetnek.
A jelento megremult nemesseg elo adasa nyoman kivanta1n vilagosagra hozni, ki nyomozni annak eredmenyet, mellyet az el6 adas szerent ugy talaltam:
1ben Vilagossagra j.ott az, hogy az el mult vasarnap, a hely beii
pap oly rendelest bocsatott a halgat6ihoz, hogy hăzaikt6l el ne tavozza333

nak, alljanak keszen minden idoben kaszakkal es hasonl6 gyilkol6 eszkozekel.
2or Ez alkalmatosagal Noptsat olah kiralynak jelentette ki es n1ondotta;
3. hogy az altalom kozonsegesse tett roktonyi torvenytartasar6l
szoll6 rendelest el ne fqgadjak, ezen lazaszt6 beszedjeihez hozza jottek.
4en Azon kornyti.lallas, hogy az oda valo unitus cantort ki mind
nemes az itteri levo orseregbe fel vetetodott, eddigi szolgcilattyaba meg
tartani nem kivanya, es csak abba az esetbe tarthatya meg, ha az orseregbol ki fog lepni s orsereg e10ljar6sagat61 bizonyit6 irast fog hozni hogy
oda nem tartozand6: mind ezen lazasztasok mellet is meg eddig a ker~
nyesdi lakosok csendessegbe vadnak, de ha ily szabad lazasztasok, szabad
beszedck ma.::oktol is koveteltetni fog es azokra figyelem nem fog forditatni a ki tores kănnyen meg fog tărtenni; ennel fogva kotelessegemnek
tartottam ezen kornyi.il alast fel fedezni, hogy a. tekintetes tisztseg az
altalom fel jelentett es vilagosagra jott tenyre peldaadasuli rendeleset
mentol elobb meg tehesse.
Tovabba alazatos tisztelettel maradtam - a
Tekintetes Tisztsegnek alazatos szolgaja
Poklisan, Majus 30an 1848
Pog<::'iny Istvan szolgabir6 1
Onorată dregătorie!
Nemeşimea din Cîrneşti, localitate cu locuitori puţini, s-a prezentat
îngrozită în faţa mea să mă anunţe că preotul unit din sat a aţîţat atît de

mult poporul de rînd, încît nu mai poate sta multă vreme în linişte la
casele ei.
În urma anunţului nemeşimii îngrozite am căutat să depistez şi ~ă
elucidez cazul acesta. Potrivit anuntului am constatat următoarele:
1) duminica trecută preotul din sat a adresat ascultătorilor săi ordinul să nu se îndepărteze de la casele lor, să stea pregătiţi în permanenţă cu coase şi alte unelte ucigătoare asemănătoare;
2) cu această ocazie l-a designat pe Nopcea regele românilor şi a
îndeinnat
:3) să nu se acepte hotărîrea despre judecata marţială adusă la cunoştinţ~i de mine; la această cuvîntare agitatoare s-a mai adăugat
4) împrejurarea că pe cantorul unit, care a fost primit ca nemeş în
garda de aici, nu mai vrea să-1 ţină în slujba sa; numai în cazul ncela
îl poate men',ine, dacă el iese din gardă şi aduce o adeverinţă de la
conducerea acesteia cii nu ţine de ea.
În ciuda acestor aţîţări, locuitorii din Cîrneşti sînt încă în linişte.
Dar dacii astfel de cuvîntări libere şi instigări ar fi urmate de altele şi
nu li se va acorda atenţie, s-ar putea produce uşor o răzvrătire. Am ţinut
de datoria mea să raportez această împrejurare, ca· onorata dregătorie
să poată da cît mai repede un ordin care să lămurească cele raportate
şi elucidate de mine.
Rămîn cu respect supus sluga preaplecată. a onorabilei dregătorii.
Păclişa,

30 mai 1848.
Pogany Istvan jude nobiliarl
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Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 286/1848. Foto: 2 0452 046. Copie. Bibl. Fil. Acad. Române, Cluj-Napoca. Manuscrise unitariene. Colecţia Nagyajtai Kovâcs Istvan.
1

Acest raport înaintat Guberniului a fost discU'tHt în Z·iua de 8 iunie.
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Cluj, 30 mai 1848
Deak Ferecnek. Kolozsvar, 1848

măjus

30

Szeretett Barătom! Nagy Unneplink van. Az uni6 kimondatott teljes
kozakarattal, legkisebb ellenmondas nelkiil. Az egesz orszaggyulesnek
minden tagja kivetel nelkiil, sz6val, felallassal s kendok lobogtatasavnl
nyilatkoztatta megegyezeset. Nekem jutott a szerencse s tisztelet, az eW.adast megtenni..
Az uniorol, vagyis a VII. torvenycikk elfogadasar61i t.c. meg ma elfogadtatvan, azzal holnap j6kor reggel indulnak a futarok. Weer Farkas
€s Palffy J anos mennek azon meghagyassal, hogy Pesten vegyenek tc'He-tek utasft.ast s a szerent menjenek tovabb a felseghez vagy pedig bizzak a cikk szentesiteset reatok. Itt - mint az 6hajtasok maximurna letezik az, hogy a nador, Batthyanyi, vagy bar a kett!Qnek egyike, menne
fel a szentesitest siirgetendo. Atlatja azonban majd mindenki, mikcp ezen
6hajtas bajosan teljesiilhet. Ezen esetben az lenne a kivansag, hogy a
ministerium tobbi tagjai kozi.il menne fel valaki. Ezen igen-igen fontos
feladat megoldasara igen sokan nagyon alkalmasnak gondoljak Szechenyit. Ezt en is hiszem, kivalt ha meg vele egyi.itt menne Pulszky is.
Azonban ezen igen kivanatos esetben is sziiksegesnek tartanam, hogy
Weer Farkas es Palffy is felmenjenek.
Ezen torvenynek szentesitese mondhatlan siirgeto, mert a pesti hongyules mar oly kozel van elotti.ink, hogy ha a confirmati o kesese miatt
koveteink valasztasa is sokat kesik: ugy âzok az orszaggyules kezdeten
nem leendenek jelen. Mar pedig - azt hiszem - hogy az orszaggyulesnek mc'ir kezdeten mindjart igen fontos targyak jovendenek szonyegre.
Ketsegen kivlll a bon vedelme leend a mindenek elOtti s feletti targy.
Ha mar koveteink nem lesznek ennek targyalasan jelen, a hongyules vagy
riem kaphat Erdely reszerol katonat s subsidiumot, vagy pedig azt Erdely hozzajarulta nelklil kell rear6nia. Az elso a mostani kori.iln1enyekben nagyon erz~keny es karos hiany lenne; a masik pe dig igen VÎSSZcl1j
es kedvetlen benyomast okozna. E bajon segitve lenne ugy, mint en
javalltanl, t.i. hogy a mostani itt levo kovetek menjenek interim.a:liter
fol, mig a rendesen valasztand6k felmenven, oket _: ha mar nem lenne
keso-felvaltanak. Azonban e velemenynek nincs tobbsege. Mint expedienst, azt javallta Perenyi; hogy mihelyt a most felmeno eikk szentesitve lejon, azonnal tartassek minden torvenyhat6sagban a XV. torvenycikk ertelmeben s jelleme szerint kozgyules, vigyazvan arra, hogy helysegenkent ne felette nagy szam utan menjen egy-egy kepvisel6, hanem
menjen annyi, mi a kozgyules regi tagjainak szamaval legalabb egyenlo
1egyen1. Ily kozgyuleseknek ugy is kell az unio iranti sanctionalt torveny itteni kihirdetese utan rogton tartatni; mert csak olyakon valasztathatik a torvenyvalasztast vezeto valasztmany; igen lenyeges leven, hogy
.a nep kozbenjottevel valasztand6 kovetek valasztasa ne tiszta aristokra~
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tikus elemek altal eszkozoltessek, ily valaszt6 bizottmany a n:ep befolyasat teljesen sernmive tehetven. ·Ezen az emlitett kozgyulesen kellene
tehat az ido megnyereseert azon kerdest intezni az egybegyiiltekhoz,
hogy akarjak-e ·ok a kolosvari kiildott koveteket felhatalmazni, hogy
ideiglenesen kepviseljek oket Pesten, mig rendesen valasztottakat kiildhetnenek helyokbe. A legtobb helyt bizonnyal a mostaniakat hagynak
meg; hol pedig az ellenkezo eset lenne, ott annak rendi szerint tortennek a valasztas. Termeszetes, hogy a bizonnyal csak keves ideig egyiitt
maradand6 hongyulesnek - mint mondam - nemcsak kezdetere nem,
de talan vegere sem ernenek fel koveteink: - ugy de nem lenne legalabb Erdely kepviseletben s a rendes valasztas n1indeniitt s a fennemlitett mindket esetben vegbevitetven, vagy meg a kozelebbi egyi.ittlete
vagy az azutani egybejoveteh~re egeszen 1nas kepviselet szerinti ~ovetei
lennenek mindenik torvenyhat6sagnak. A valasztasra nezve azonban rninden esetre szi.iksegesek nemi szabalyok, melyek az erdelyi sajatsagos viszonyokb6l folynak. Ezeket ki kell itt dolgozni s felki.ildeni, mint a
848-iki valasztasr6l sz616 torveny kiegesziteset, vagyis Erdelyrei alkalmazasat. - Mas targyakra nezve azt hiszi Perenyi, mikent nem kellene
olyak felOl, mik a 848-iki torvenyek kozt, mint reank alkalmazhat6k megvannak, uj torvenyt hozni vagyis uj alakba onteni a mar meglevot, hanem csak a kortilmenyek s helyzet igenyelte modositasokat vagy hozzateteleket kellene azokhoz ragasztani vagy csatolni; kimondvan, mikent az
uni6 kimondasa utan es altal a 848-iki organicus torvenyek a mienkek
is s kovetkezoleg minket is klotele2'Jokkle valvan, csak az ezen szabaly al6li
azon kivetelek lennenek megemlitendok, melyeket a lehetoseg, vagy nemlehetoseg tekintete tenne szi.iksegesekke. Perenyinek e velemenyet, mely az en veled m:ar k5zlott nezeteim~mel nagy · reszt egyezik- tob ben
- mondhatni legokosabbjaink - elfogadtak ma reggel; most este nagyobb szammal mentek Perenyihez; s ott voit Kemeny Denes is, ki ma
reggel nem voit jelen. Nekem el kelle onnet jonom mulaszthatatlan dolgaim mian; nem tudom, nyert-e tobbseget Perenyi nezete; mert azt hiszem, · Kemeny DEmes ellene voit. ,O pedig oly elhatarozott, hogy ne
mondjam, megatalkodott, s gorombanak mondani nem akart, de polg{1riasodottnak is teljesseggel nem nevezheto modora <:Utai szokta vezetni,
kergetni vagy hurcolni az embereket.
F. h6 26an siirgony altal ki.ildott csakugyan a fennebbieket erdekl5
levelemre2 nagyon 6hajtom valaszodat.
Nom teged igen-igen szivesen kosz,ont. Elj boldogul.
U.i. Kerlek, kozold e level tartalmat Batthyanyival~ Klauzallal, Szemerevel, Eotvossel s ha megint Pesten van, Kossuthtal. Megbocsass, hogy
egy keressel alkalmatlankodom. !gaz, hogy bun idodet, mely neked is,
neki.ink is oly draga, egyeneket Hleto targgyal foglalni el. frnek oda,
hova a dolog egyenesen tartozik, t.i. a hadi.igyministeriumhoz, de ott
senkit sem ismerek s idom sincs tobb levelinisra, mert mar ejfel utan
az 6ra s en vagy 8 nap alig aludtam tobbet osszesen, mint egy j6raval6
apat 24 6ra alatt szokott. A dolog ez: 1. Katona Mikl6s, ki Pozsonyban
voit a reincorporatio iranti petiti6nkkal, a Szegedre menendo hadseregbe
akar allani. O 12 evig voit reszint gyalog, reszint lovaskatona; mint mondjak, kijelelt katona voit. Most kerese az, hogy mivel azon 1O ev 6tai,
miota elhagyta a katonasagot, 6 folytonosan polgari hivatalban Ieven,
ezen szolgalata s annak ideje is szamittassek rangra nezve katonai szol-

galatja idejenek. Mint voit katonat sokat iildoztek. O pedig mindig buzg6n partolta a j6 Ugyet.
2. Egy regi ismerosomnek fia, Timar Gabor, hasonl6kep a most letesitendo hadseregbe lepend. O hat evig volt a gyalogsagmil kadet. Kerlek, sz6lj az illeto helyen mind a kettoert egy j6 sz6t.
Către

Deâk Ferenc. Cluj, 30 mai 1848.

Iubite prietene! Avem o sărbătoare mare. S-a proclamat uniunea
din voinţă generală deplină, fără cea mai mică opunere. Toţi membrii
dietei fără excepţie şi-au manifestat adeziunea, ridicîndu-se în picioare
9i fluturînd basmale. Mie mi-a revenit norocul şi onoarea de a face propunerea.
Articolul de lege despre uniune, adică despre adoptarea articolului
de lege nr. VII, din Ungaria, a fost acceptat şi mîine dis-de-dimineaţL'i
pornesc ştafetele cu el. Veer Farkas şi Palffy Janos pleacă cu însărcina
rea să preia la Pesta instrucţiuni de la voi şi potrivit acestora să mearg<'i
mai departe la majestatea sa sau să· lase sancţionarea articolului în seam·a
voastră. Aici este dorinţa celor n1ai mulţi ca palatinul şi Batthyany sau cel
puţin unul din ei doi, să meargă [la Viena] pentru a urgenta sancţionarea.
Aproape fiecare îşi dă seama însă că această dorinţă poate fi realizată cu
greu. În acest caz dorinţa ar fi ca cineva din ceilalţi membri ai guvernului să meargă [la Viena]. Pentru rezolvarea acestei pFea importante
sarcini, foarte mulţi îl consideră potrivit pe Szechenyi. Şi eu cred aşa,
1nai ales dacă şi Pulszky va merge împreună cu eL Dar şi în acest preadorit caz consider necesar să meargă şi Veer Farkas şi Pitlffy.
Sancţionarea acestei legi este nespus de urgentă, deoarece dieta de
la Pesta este atît de aproape. Dacă sancţionarea se va tărăgăna, va întîrzia
n1ult şi alegerea deputaţilor noştri şi astfel ei nu vor putea fi prezenţi
la deschiderea dietei. Eu cred că chiar de la începerea dietei se vor
ridica probleme foarte importante. Fără îndoială că problema apărării
patriei va fi ridicată înainte de toate. Iar dacă deputaţii noştri nu vor fi
prezenti la discutarea acestei probleme, ori dieta nu va putea primi din
partea Transilvaniei soldaţi şi subsidii, acestea vor trebui impuse fără
participarea ei. Primul caz ar fi în împrejurările actuale o lipsă foarte
sensibilc:1 şi dăunătoare. Celălalt însă ar genera o impresie ostilă şi nefavorabilă. Situaţia s-ar putea salva cum am propus eu; anume ca deputaţii actuali aflaţi aici să meargă provizoriu, iar cei ce vor fi aleşi reglementar după ce vor sosi acolo îi vor înlocui pe primii dacă nu va fi
prea tirziu. Această opinie nu întruneşte însă majoritatea. Perenyi a propus ca imediat după sosirea sancţionării legii pe care o trimitem acum,
Gă se ţină în fiecare jurisdkţie o adunare generală în
sensul şi
după caracterul articolului de lege nr. XV, avîndu-se grijă să nu aleagă
deputaţi după un număr prea mare de cetăţeni, ci să trimeată delegaţi
care să echivaleze cu numărul adunării precedentel. E foarte importantă alegerea deputaţilor. Aceasta urmează a fi făcută cu participarea
poporului. Să nu se facă numai de elemente pur aristocratice, întrucît o
astfel de comisie electorală ar putea elimina pe deplin influenţa poporu-lui. De altfel, trebuie ţinută o adunare generală imediat după pubU~?
rea legii sancţionate cu privire la uniune, întrucît numai ea poate alep:e
comisia electorală. Pentru a cîştiga timp, la această adunare generală ar
trebui să li se adreseze celor. adunaţi întrebarea, dacă nu vor a-i împu331

ternici pe delegaţii trimişi din Cluj să-i reprezinte tempor(;lr lac Pesta~
cînd se vor putea trimite în locul lor deputaţi aleşi reglemeBtar. În
cele mai multe locuri i-ar lăsa precis pe cei actuaJi. Acolo unde s-ar ivi
cazul contrar, alegerea s-ar fac~ potrivit legii. E natural că [altfel] delegaţii noştri n-ar ajunge pici la 1nceputul, dar poate nici m·ăcar la .sfîrşi
tul dietei, care se va întruni precis doar pentru un scurt timp. Este adevb.rat ~ă în acest caz Ardealul nefiind reprezentat, ar avea posibilitatea
de a desfăşur~ alegerile în mod reglementar, iar la dieta proximă ar
avea fiecare jurisdicţie deputaţi aleşi după un nou sistem. Referitor la
alegeri sînt însă, în· orice caz,. necesare unele norme care decurg din relaţiile specifice Transilvaniei. Acestea trebuiesc prelucrate aici şi trimise
[la Pesta], ca şi întregirea legii despre alegerea din 1848, adică aplicarea
ei în Ardeal. Privitor la alte probleme, Perenyi crede că peste legile din
( 1848 existente deja şi aplicabile şi la noi n-ar tr~bui aduse leg~ noi şi
nici cele existente să nu fie turnate în altă formă. Ar .trebui anexate la
ele doar modificări sau adnotări cerute de împrejurări. A spus că după
şi prin declararea uniunii, legile organice din 1848 sînt şi ale noastre;
prin urmare ele devin obligatorii şi pentru noi; de semnalat ar fi numai
excepţiile strict necesare. Opinia lui Perenyi, ce coincide în mare parte
cu vederile mele, pe care ţi le-am comunicat, a fost acceptată azi di~i
neaţă de n1ai mulţi, aş putea spune de cei mai deştepţi dintre noi., In
astă seară s-a mers în număr mai mare la Perenyi. Acum a fost prezent
Kemeny Deneş care azi dimineaţă a lipsit. Eu a trebuit să plec de acolo
din cauza treburilor mele ce nu puteau fi amînate. Nu ştiu dacă opinia
lui Perenyi a fost acceptată de majoritate, deoarece cred că Kemeny Denes a fost împotrivă. Iar el este atît de hotărît, nu vreau să spun încă
păţînat şi bădăran, încît prin maniera lui, care nu se poate nun1i chiar
elegantă, are obiceiul de a conduce, a hărţui sau a tîrî după sine, oameni.i.
Aştept foarte mult răspunsul tău la scrisoarea mea trimisă prin.
depeşă în 26 a 1unii2, referitoare de asemeni la cele de. mai_ sus.
P.S. Te rog fă cunoscut conţinutul scrisorii mele lui Batthyanyr
Soţia mea îţi transmite salutări foarte cordiale. Rămîi fericit.
Szemere, Eotvos şi lui Kossuth, dacă este din nou la Pesta. Iartă-mă că
te deranjez cu o rugăminte. Într-adevăr e o crimă a-ţi răpi timpul care-ţi
este şi ţie şi [ne este şi] nouă atît de scump, cu probleme referitoare la
nişte indivizi. Aş scrie celor de care ţine direct treaba, anume la Ministerul de Război, dar acolo nu cunosc pe nimeni. Nu mai am nici timp
a scrie, deoarece a trecut de miezul nopţ.ii, iar eu de vreo 8 z.ile n-am
dormit în total mai mult decît obişnuieşte un abate de treabă în 24 de
ore. Chestiunea e următoarea:
1. Katona Mikl6s, care a fost la Bratislava cu petiţia noastră privitoare la reîncorporare, vrea să !ntre în armata ce merge ·la Seghedin; el
a fost 12 ani în parte infanterist, în parte cavalerist, şi, după cum se vorbeşte, s-a distins ca un soldc;ţt eminent; acum doleanta lui ar fi ca cei 10
ani de cînd a părăsit armata, fiind încontinuu în ser~iciu civil, să i se recunoască, în vederea rangului, pe toată durata serviciului militar; ca militar {:! fost mult persecutat; iar el a sprijinit întotdeauna cu zel cauza
pînă

dreaptă;

2. fiul unei vechi cunoştinţe, Timar Gabor, va intra într-un mod
în armata acum înfiinţată; el a fost 6 ani cadet la infanterie;
te rog pune o .vorbă pentru amîndoi la forul respectiv.
asemănător
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Concept. Arh. Ist. Fil. Acad. Române, Clu}-Napoca. Fond. Arh. fam. Wes-

selenyi. Copierul de ·scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s. Publicat în Tortenelmi Tar, 1904, p. 342-345.
1

2

V. doc. 85.
V. doc. 19.
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Nadeş,

30 mai 1848

Nadas, Majus 30an 1848.
Nagy Melt6sagu L. Bar6 Ur! Melt6ztatott kegyes Kegyelmes Uram!
Nallunk fele a kornyulmenyek a leg aggaszt6bbak, de ldilonoson
az udvarokra s azoknak iigy vivoire s igazgat6ira nezve, mert a koznep
mint hogy orokketig ellenszenvet erzett az udvarok gazdasagi igazgat6i
irant a felettek meg kivantat6 rend fenn tartasaert - azon elnyomott
ellenszenvet (tagulva gondolvan a fuggest) most minden kornyi.ilmenybe
ereztetni kivanjak velunk.
Itt Szasz Nadason a szollok tavaszi munkajat el vegezven, mind
torok buzat kapaltattam es meg maig sincs el vegezve. Hetenkent ha kijon 10-15 Nadasr6l es Cikmantorr6l a leg tobb, s megis ha hajtyuk
azt felelik: Kăszonyuk meg, hogy edig ingyen szolg6Hak, s pedig a magyarnak csak gondolt fenyegetesetol is ugy felnek, hogy a leg kissebb
k6sza bir szarnyalasat61 is egy pillanatba az erdokbe futnak, a mint tortent foly6 h6 22en, tudniillik: A kundi nebai pap helyebe mast visznek
- s mint hogy i.llyenkor az ifjak dobolnak es ldd6znek - s ismet eppen ez alatt az ido alatt Szaszszentlaszl6n egy hazat a mennyko megi.it,.
azt gondolak a szomszed szaszok, hogy a magyarok jonek es falvokot
egetik, meg ijednek a zagoriak. Ktildnek a szomszed fşluba, onnan a
masba, es igy valami negy ora alatt az egesz szasz foldet be Brass6ig at
jarta, s ok csaknem minden falub6l az erdokbe koltozenek.
A szabadsagr6l sincs rendes fogalmok, mert azt hiszik, hogy mar
minden erdok s a kozhelyekbol fel fogott allodiaturak is mind az ovek
lesz: ez okb6l az olly jobbagyok, kiknek foldesuraik erdejiket nem hasznâlhatva tavor lakasok miatt az embereik hasznalataba adta, most azok
minden fat takarittanak el az urasagjok erdejibol, ne hogy a falu kezibe
jove azt fel tiltsak es masokkal egyenloen hasznalyak.
Szolga biranknak pa[na]szolok mindnyajan tisztekul a napszamok
megtagadasat, - de 6 oly szepen beszel vellek, mintha csak kerne oket,
ki.ilonoson most eppen ket levelet kelle fizetesert Palosra ki.ildenem mert
jobbagy egy sem megyen ki a falub6I, s van ollyan is, ki 3 hettol fogva
egy napot sem teszen. Gr6f Vase 6 van ki 4 hettOI fogva nem jar ur
dolgara; a szolga birank azt felele - hadjuk el mert katonakat eszkozol ide.
Madarason a mult beten. a regi ko rakast megigazittattam a tekintetes
Bartha J an os ur rendelese kovetkeztebe.
A sz.ollo j6 kozep termessel biztat. Isten tudja mi lesz a kapalar-saval, ha jobbagyaink megtagadjak a szolgalatot. Szilva nem igen sok
lesz, mert is 1/lOed resze maradt n1eg, a tobbi ntind birty6kava valtozott, kulonosen a mezon es szollokbe. Buzank eh~g j6 - meg igen meg
is dolt .. Torokbuza nagyon szep. 'Âldast Istentol remelli.ink csak hogy
lenne kivel dolgoztassunk es hazankba beket adna a J6 Isten .
24 - Documente privind

revoluţia

de la 1848 în

ţările

române, voi. V
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Mellyeknek alazatos jelentese utan cs6kolva excellentziad kezeit,
magamot magos kegyeibe ajânlott oroklok Excellenciâdnak alâzatos hiv
szolgaja
Gazda J6sef
Preamărite

domnule liber baron!

Binevoitorul meu domn!
La noi împrejurările sînt foarte neliniştitoare, mai cu seamă pentru
personalul şi intendenţii curţilor nobiliare, deoarece poporul de rînd a
simţit din totdeauna antipatie faţă de ei datorită măsurilor luate împotriva lui pentru a menţine ordinea. [Poporul] tinde să-şi manifeste această
antipatie ascunsă (în sens lărgit independenţa) în fiecare împrejurare.
Aici la Nadeşul Săsesc după ce am terminat muncile de primăvară
în vii, am ordonat prăşitul porumbului. Nici pînă azi n-a fost terminat
încă. Dacă săptămînal ie~ [la lucru] vreo 10-15 din Nadeş şi Ţigmandru
e foarte mult. În cazul că totuşi îi zorim (obligăm) ne răspund: să le
mulţumim că ne-au slujit gratuit pînă acum. Dar le e atît de frică, chiar
şi numai de ameninţarea doar de ·ei închipuită a ungurului, încît pînă şi
la răspîndirea celor mai mici zvonuri neîntemeiate fug într-o clipă în pă
dure. Aşa s-a întîmplat în 22 a lunii curente. E de ştiut că în locul fostului preot din Cund va fi adus altcineva. Întrucît cu astfel de ocazii tinerii
bat tabele şi trag cu puşca şi fiindcă chiar în acest răstimp a lovit trăs
netul într-o casă .Ia Laslea, saşii învecinaţi au crezut că vin maghiarii şi
dau foc satelor; se sperie zagărenii; trimit în satul vecin; de acolo în
altul; astfel, în cea. 4 ore [zvonul] a parcurs tot ţinutul săsesc pînă fa
Braşov, iar [saşii] s-au refugiat în păduri aproape din fiecare sat.
Despre libertate n-au o noţiune justă. Ei cred că toate pădurile şi
pămînturile alodiale smulse terenurilor publice vor ifi ale lor. Din această
cauză, acei iobagi ai căror stăpîni le-au dat pădurile în exploatare, neputîndu.:..le folosi întrucît locuinţele lor se află departe, taie toţi copacii ca
nu cumva să li se interzică accesul la ele în mod egal cu alţii.
Am lăsat problema refuzării slujbelor urbariale în sarcina judelui
nostru nobiliar. Dar acesta vorbeşte atît de frumos [cu iobagii] de parcă_
s-ar ruga de ei. Acum trebuie să trimit două scrisori la Paloş pe plată,
deoarece nici un iobag nu iese din sat. Sînt şi din aceia care de trei săp
tămîni hu prestează nici o zi (de robotă]. Contele Vas are 6 ţiţrani care
de 4 săptămîni nu mai ies la slujbele iobăgeşti. Judele nostru nobiliar ne-a
sfătuit să-i lăsăm că aduce aici armata.
în urma dispoziţiei respectabilului domn Bartha Janos, săptămîna
trecută am pus să se aranjeze mormanul vechi de pietre la Păsăreni.
Via promite o recoltă mijlocie. D-zeu ştie ce va fi cu săpatul, dacă
iobagii refuză slujba urbarială. Prune nu vor fi prea multe întrucît numai 1/10 a rămas din ele; celelalte toate s-au uscat, mai ales pe cîmp şi·
în vii. Grîul nostru este destul de bun. Este însă prea culcat. Porumbul
este foarte frumos. Sperăm o binecuvîntare de la D-zeu numai să avem
cine să ne lucreze. De-ar da bunul D-zeu pace patriei noastre.
După acest raport supus sărut mîinile excelenţei voastre.
Gazda J 6zsef
Original. Arh. St. Sf. Gheorghe. Fond. Arh. fam. Apor. Fasc. XXI, nr. 4.

Foto: 10 106-10 109
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Sibiu, înainte de 31 mai 1848
RĂSPUNS

Fraţilor

LA PROCLAMAŢIUNEA ROMÂNILOR DIN
UNGARIA1

români!

Am citit în "Pesti Hirlap" nr. 62 o prochiemăciune care nu e svbscrisă de nici un ron1ân anume, căruia ne-am putea încrede că spune în
adevăr simţemintele voastre, ale fraţilor noştri. Voi, fraţilor, încă n-aţi
ţinut nici o adunare naţională, ca să vă trageţi seama şi voi, nu' numa}
pentru binele cel material care-I g0bîndeşte tot omul prin ştergerea asupririlor individuale de iobăgie, ale dicimelor şi a[ltele] asemenea, dar ca
să vă trageţi seama şi pentru binele cel spiritual, adecă al naţionalită
ţilor voastre române. Aşa voi, fraţilor mardmurăşeni, bănăţeni, cei din
părţile Bihorului şi pînă în Tisa, voi încă nu v-aţi adunat niciodată la un
loc, ca să vă înţelegeţi ca fraţii cu fraţii de viitorul vostru naţionale şi
să lucraţi cu puteri unite ca să figuraţi şi voi de azi înainte, ca naţiune
română, în istorie şi să nu fiţi numai lipituri ale unuia şi altuia. Voi, dară,
încă nu ne puteţi da sfat pînă nu vă veţi aduna în congres naţionale, ca
să judecaţi bine ce aveţi de-a face ca naţiune română. Toate prochemă
ciunile şi toate vorbele care le îndreptaţi din Ţara Ungurească cătră noi,
le luăm numai ca nişte vorbe ale unuia şi ale altuia vorbitoriu în parte,
şi nu ca cuvintele tuturor fraţilor noştri, pînă cînd vom auzi că aţi ţinut
şi voi congres naţionale cum au ţinut românii din Ardeal, fraţii voştri.
Noi dară, fraţilor, în loc de prochemăciune vă spunem numai aceea
ce au făcut şi ce au încheiat vreo 40 mii de români adunaţi în Cîmpul
Libertăţii, din sus de Blaj, în 15 mai a.c. Acolo s-a prochiemat naţiunea
română ca naţiune stătătoare de sine pe temeiul libertăţii egale; românii
au jurat credinţă înălţatului împărat, patriei şi naţiunii române, ca să-şi
apere limba şi celelalte drepturi omeneşti, naţionale, individuale ş.a.
Voi, fraţilor, ne înşiraţi bunătăţile care le aveţi acolo în Ţara Ungurească, care dacă sînt aşa cum le spuneţi voi, noi ne bucurăm, ca fraţii de
fericirea fraţilor lor. Dar noi nu pricepem aceea ce ziceţi voi, că fericirea
noastră ar atîrna singur de la unir.ea Ardealului cu Ţara Ungurească. Noi
ştim că fericirea atîrnă dela libertate, aceasta însă e legată de firea omenească, iară nu de unirea cu Ţara Ungurească.
Timpul prezent, fraţilor, e timpul libertăţii. Ardealul, ca stat, e liber,
supus numai împăratului, ca unui mare principe, neatîrnat de Ungaria.
Prin urmare, cu asta îşi pierde libertatea ca stat de sine şi se face o parte
a Ţării Ungureşti. Noi credem că e mai bine a fi liber decît supus altuia;
pentru aceea nu voim a supune Ardealul Ţării Ungureşti, ci vrem ca să
fie liber, să aibă legislăciunea sa şi administrăciunea sa proprie în Ardeal,
nu în Peşta. Mai încolo, voim şi pretindem împărtăşire atît în legislă
ciune, cît şi în administrăciunea statului nostru, şi în aceasta să figurăm
ca românii adecă cu limba noastră română. Voi ce ziceţi că sînteţi liberi,
iar noi robi? Fraţilor, luaţi seama bine şi veţi vedea că ştergerea iobă-
giei şi a decimelor pe voi" numai trupeşte v-au făcut liberi, iar sufleteşte
sînteţi mai robi decît pînă acum. Voi, fraţilor, n-aveţi naţionalitate recunoscută şi garantită prin legi; şi după spiritul legilor ,ungureşti, nici nu
puteţi avea. Limba română, ereditatea cea sîntă a voastră, n-are influinţă
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în trE~bile statului; ea e condamnată şi restrînsă numm 1n beserică, p1na
le va plăcea ungurilor să o scoată de acolo. Apoi în casă, după legile un_gureşti, voi cu D-zeu însuşi, cu muierile şi pruncii voştri numai pînă
atunci vuteţi vorbi româneşte, pînă cînd să va îndura ministeriul a vă îngădui. Aduceţi-vă aminte de vorba de dăunăzi, "ca să se întoarcă pre ungurie toate cărţile besericeşti"; de asta nici nu veţi scăpa, dacă va sta
sistema voastră de acum. Voi bine ştiţi că naţiunalitatea română fără
limba română nu poate fi; şi aceea încă o ştiţi că libertatea fără naţionali
tate e ca şi trupul fără suflet. Aşa dar, fraţilor, voi încă sînteţi morţi ca
:şi noi, adecă sufleteşti, au dacă vreţi politice.
Strămoşii noştri în timpurile· cele barbare mai tare şi-au
apărat
limba ş'i naţiunalitatea decît viaţa. Bonfinie zice de strămoşii noştri: Ne
lingua1n romanam . . . deserarit, ita semper reţuctati sunt, ut non tantu.1n pro vitae, quantum pro linguae incolumitate cert.asse videantur2.
Dacă au făcut asta părinţii noştri în timpuri barbare, nerecunoscătoare
de libertate, de ce am fi vrednici noi şi voi, fraţilor, cînd ne-ar fi frică
.a o apăra acum, dnd răsună pretutindeni: "Libertate! Egalitate"? Pedeapsa noastră ar fi o infamie sempiternă. Vă mai spunem încă odată,
fraţilor, că dacă nu vom cîştiga limbei noastre influinţă în trebile statului,
.atunci limba şi naţiunalitatea noastră e moartă, pe lîngă toate libertăţile
~i deregătoriile care le pomeniţi.
Fraţilor! Voi ce ziceţi că rioi n-avem viitoriu fără de voi. Asta noi
o primim ca o adevărată, însă sub condiţiune dacă veţi crede că nici voi
încă n-aveţi viitoriu fără de noi.
Ce să facem clară, fraţilor? Singur una ne trebueşte; să dăm mîna
ca fraţii. Acum, dar, care la care să mergem? Să mergem noi la voi, au
·să veniţi voi la noi? Judecaţi voi, fraţilor, oare putem noi să fim necredin-cioşi cătră castrele cele sînte ale lui Traian, putem noi părăsi Zerneştii,
Sarmiseghetusa, Aplul, Patavicul, de lîngă Cluj şi celelalte colonii, monumente eterne ale gloriei strămoşilor noştri? Vouă vi să cade clară,
fraţilor, să veniţi aici la vatra cea părintească, ca să mai vedeţi odată
Pratul lui Traian3 , cîmpul victoriei române şi pratul din sus de Blaj,
veîmpul libertăţii române.
Iar dacă s-ar întîmpla să nu putem da mîna curînd, cel puţin, vă
rugăm, fraţilor să nu daţi mîna cu altul în contra noastră.
1
1\/~aramurăşeni, bănăţeni, ·Cei .din Sătmar, Bihor şi din toate părţile,
:.aduceţi-vă aminte că sîntem fraţi şi cum că ca fraţi sîntem datori a ne
ajuta unii pe alţii în timp de nevoe.
Viă 4 împărabul nostru Ferdinand! Viă uniunea română!
Foaie pentru minte, inimă şi literatură, XI, 1848, nr. 22, p. 174-176.
ediţie în Simion Bărnuţiu, Discursul de la Blaj şi scrieri de la
1848, Cluj-Napoca, 1990, p. 60-61.
Altă

1 Datarea proclamaţiei s-a făcut în funcţie d~ ziua cînd a apărut în Foaie
pentru minte ... de la Braşov. A fost scrisă probabil cu cîteva zile mai devreme.

Ea este opera lui Simion Bărnuţiu, aflat la Sibiu la acea dată.
2 Citatul din Bonfinius se traduce: "Depante de a părăsi limba română, ei
·sint mereu în opoziţie şi parcă se luptă mai mult pentru integritatea limbii decit .
.. pentru viaţă".
3 Cîmpul lui Traian, lingă Alba Iulia, unde s-a desfăşurat apoi şi Adunarea
Naţională de la 1 decembrie 1918. Prat înseamnă cimp. (de la latinescul pratum.)
4
"Trăiască!" Incercare de neologism, de la latinescul vivat.
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O Csaszâri s Apostoli Kirâlyi felsege, Erdely Nagy Fejedelme.
Szekelyek Ispânja, legkegyelmesebb Urunk neveben
Nemes Udvarhely szek Rendeinek
E nemes szek Rendeinek jelen evi Piinkosdhava 2-ik es 3-ik napjain·
tartott kozgyulesen folyt târgyakr6l szerkesztett, s ide fel kiildott J egy.:..
zokonyve 4 7-ik pontja alatti vegzesben azon inditvâny hogy celszeru
lenne a kovetkezo orszâg gyulestol rendelkezest tenni a kozjovedelmeknek es penzeknek e hazab61 kivitele meg akadâlyozasâra nezve elfogadtatvân az orszâg gyulesi koveteknek utasitasul adatek, azomban a szek-beli Kir. penztarnokoknak meg hagyatek hogy az orszaggyules · leendo
rendelkezeseig a szebeni es mas orszâgos penztarokba penzt beszallitani
halasszak el, szekbeli kozsziiksegekre kelleto kiadasok megtetele ănkentes
kotelessegăk leven. Ezen vegzesre vonatkoz6lag visszairatik ezennel a
nemes szek mind Kir. penztarnokainak, hogy magukat az eddigi rendkezes ki eszkozleset kăveteinek utasitasba adta, eszrevetel nem tetethetik
ugyan, mindazaltal, azon rendelkezessel hogy a penztarnokok az orszagos
penztarba penzt szalli tani halas-szak el s a szekbeli kăz sziiksegeklre
azokb6l kiadâsokat tegyenek hatas kăriikon tul leptek, mivel mind addig
mig az orszag gyulesen e targyban teend6 rendelkezest magaban foglaIand6 torvenycikk .0 felsege altal is helybe hagyva ne1n leend, a penzt<1rak kezelese dolgâban a most fennall6 rendszerhez kelletik a penztarnokoknak magukat alkalmazni s felsobb rendelveny kovetkeztiben a fo
biztossagt6l nyerend6 utalvany nelkiil kiadasokat tenni' nem szabad.
Mihez kepest meg hagyatott innen mai napr61 jelen szam alatt azon
nemes szek mind Kir: penztarnokainak, hogy magukat az eddigi rendszerrel meg egyez6 utasitasokhoz tartvan att6l eltavozni ne mereszeljenek.
Mi is az eloi idezett kozgyuh~si jegyz6 konyvre nezve itten el6fordult
eszrevetel keppen a nemes szeknek is megfratik. Az Erdelyi nagy fejedelemseg Kir. f:Q Kormanyszekenek Kolosvart 848-ik Piirikosth6 31-n
tartott tllesebol
Gr6f Teleki J 6zsef
Brunenberg Samuel, Tit.
În. numele maiestăţii sale imperiale, rega-le şi apostolice, mare principe a"l_ Ardealului, comite al secuilor domnul nostru preagraţios!

CC:itre ordinele nobilului scaun Odorhei
Ne-a parvenit propunerea cuprinsă în hotărîrea din punctul 47 al
procesului verbal întocmit la adunarea generală a ordinelor nobilului
scau'l. din 2 şi 3 mai anul curent, înaintat aici, potrivit căreia ar fi oportun a se dispune la următoarea dietă să se interzică scoaterea din ţară a
veniturilor şi finanţelor statului; a li se· ordona casi~riilor regale din
scaun ca pînă la viitoarele dispoziţii ale dietei să amîne vărsarea banilor
la cea din Sibiu sau alte casierii de stat; a se considera acoperirea cheltuielilor necesare trebuinţelor publice· ca o datorie liber consimţită.
Referitor la această hotărîre se răspunde nobilului scaun că, ce-i
drept, nu se pot ridica obiecţiuni cu privire la însărcinarea delegaţilor săi
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cu exoperarea dispoziţiei în problema amintită; totuşi hotărîrea după care·
casierii să nu depună banii la casieria de stat şi să acopere din ei cheltuielile pentru nevoile publice din scaun au depăşit sfera sa de activitate;
aceasta pentru că pînă cînd articolul de lege cuprinzînd hotărîrea luată
de dietă în amintita problemă nu va fi acceptată şi de maiestatea sat
cas;ierii trebuie să se conformeze sistemului existent în administrarea casieriilor. Se interzice să se face cheltuieli fără un mandat obţinut de la
comisariatul suprem, în urma unei dispoziţii mai înalte. Conform acestui
fapt se dispune de aici, sub numărul prezent, tuturor casierilor din nobilul scaun să se conformeze dispoziţiilor corespunzătoare sistemului existent pînă în prezent şi să nu îndrăznească a se abate de la ele.
Aceasta se comunică nobilului scaun privitor la procesul verbal
amintit al adunării generale.
Din şedinţa Guberniului regal al Marelui Principat al Ardealului
ţinută la Cluj în 31 mai 1848.
Grof Teleki J 6zsef
Brunerberg Samuel secretar
Original. Arh.

St. Cluj-Napoca.
nistrative, pachetul 3.

Arh. scaun.

Odorhei. Acte Admi-
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A

kăz

ilgyek 1gazgat6janak

Az ide zart kinyomozasi munkalatb61, s hozza mellekelt iromanyokbol kitetszven az, hogy kolosvari ligyved Mikas Ferenc, ki az ellene
tămadott terhes gyanura itten Kolozsvaron letart6ztatott,· most pedig a
marosvasarhelyi varban fogva tartatik, valamint tarsai: abrudbanyai
iigyved Buttyan Janos, kiralyi tablai îrnok Pap Sandor es Kolosvart
lak6 Szocs Janos, az olah nep erdekeben tobb olah. egyenekkel titkos
gyiileseket tartottak, es a magyarok lenyomasarol tanacskoztak, az olan
nepet a magyarok ellen tobbfele m6don bujtogattak; az Abrudbanyarol
Mikas Fl6rianhoz intezett level szerint pedig mely a zaratekok kozott
olah nyelven G., magyar fordîtasban pedig H. betii alatt talaltatik, a
kiralyi kormanyszek rendeletet, melyben a Balasfalvan idei Szent Gy,ărgy
hava 30dikan tartatni szandeklott gyulest megtiltotta, - meghiusitani
igyekeztek; a kinilyi kormanyszek a kinyomoz6 biztosok velemenyevel
megegyezoleg, mind a negy elebb nevezett egyeneket, emlitett vetkes es
torvenytelen tettokert, kozkereset utjan megfenyîtendoknek hatarozta 1 .
Mire nezve az erdekelt nyomozasi munkalat 1ninden hozzatartoz6 iromanyokkal, oly rendelettel klildetnek Urasagodnak, hogy az ezekben
el6fordul6 adatok nyoman koz esketest koltetven fel, az îrt egyene l;::
ellen a koz-keresetet haladek nelkiil indîtsa meg. Rendeles tetetven m~ti
napr61 jelen szam alatt a Maros Szeki tisztseghez az irant, hogy az alatt
a marosvasarhelyi varban letart6ztatva levo Mikas Ferenc illo kezessegen
bocsattassek szabadon.
a.) Kolos Megye f6 Ispanjanak
b.) Maros Szeknek
c.) Balasfalvi Kaptalannak

a. b., c.) Mikas Ferenc iigyvednek, s reszes tarsainak, az olah nep
.erdekeben tobb olah egyenekkel titkos gyulesek tartasa, a magyarok lenyomasar6li tanacskozasa, s az olahoknak a magyarok ellen tobbfele
m6dokoni bujtogatasa, nemkiilOnben a Balasfalvan idei Szent Gyorgy
hava 30dikan tartatni szandekolt olah gyules megtiltasa irânti fă kormanyi rendelet meghiusitasara mukodes altal elkovetett vetkes es torvenytelen tettei, az ezek irant veghez vitetett
a.) s Urasagod jelen h6 13dikar6l kelt hivatalos jelentese melletti
ide fel terjesztese
a., b., c.) kinyomozâsi munkalatb6l, s ahhoz csatolt adatokb6l vilagossagra joveri, a kiralyi kormanyszek otet, s tarsait kozkereset utjan
megfenyitendonek hatarozta, s ez irant a. sziikseges intezmenyt mai naprol maga helyen meg is tetteJ
b.) melynek folytan meghagyatik ezennel e nemes szeknek, hogy
az alatt az ottani varban
a., c.) s ennek folytan rendelkezett nemes Maros Szek Tisztsegehez
az irant, hogy az alatt a marosvasarhelyi varban
a.~ b., c.) letart6ztatva levo Mikas Ferencet illo kezessegen bocsattassa szabadon.
a.) Mirol is Urasagod oly hozzaadassal ·ertesittetik, hogy az elebb
idezett hivatalos jelentese mellett ide fel terjesztett minden iromanyok a
koz iigy ţgazgat6nak at kiildvek.
c.) Mirol is a Tiszteletes Kaptalan a nevezett Mikas Ferenc szabadon bocsattatasa irant jelen h6 7dikerol ide tett feHrasa zaratekainak
visszakiildese mellett ezennel ertesittetik.
Kolosvartt, majus 31en 848.
9

Directorului procuraturii publice.
Din actele de cercetare alăturate şi din cele anexate la ele reiese
c[l avocatul clujean Florian Micaş a fost arestat aici la Cluj în urma
unor acuzaţii. grave aduse împotriva lui; în prezent el e ţinut închis în
cetatea Tirgu Mureş. Împreună cu tovarăşii săi, Ion Buteanu avocat din
Abrud, scribul de la Tabla regească Al. Papiu-Ilarian şi locuitorul clujean
Ioan Suciu au ţinut adunări secrete în interesul poporului român, împreună cu alţi indivizi. Ei au discutat despre asuprirea exercitată de unguri şi au instigat poporul român în chipuri şi moduri diferite împotriva
maghiarilor. Conform scrisorii din Abrud adresatâ ~ui Florian Micaş care se află printre anexe, la litera G în limba română, în traducerea
maghbrJ la litera H - ei au încercat să zădărnicească ordinul Guberniului re:r~al de interzicere a Adunării de· la Blaj din 30 aprilie a anului
curent. Guberniul regal, în înţelegere cu comisarii trimişi pentru cercetarea ·cazului, i-au oonsiderat pe toţi ·cei patru indivizi mai sus amintiţi
demni de a fi supuşi unei decizii judecătoreşti, fiind vinovaţi pentru faptele lor ilegale1. Cu privire la acestea, interesata lucrare de Investigare,·
împreun:} cu actele aparţinătoare de ea, se vor trimite cu acel ordin
domniei tale, ca în urma dovezilor aflate în ele să intentezi proces împotriva persoanelor amintite mai sus. în ziua de azi s-a trimis sub actualul număr scaunului Mureş ordinul ca Florian Micaş să fie eliberat pe
cauţiune din arestul său din cetatea Tîrgu Mureş.
a) Comitelui suprem al comitatului Cluj
b) Scaunului Mureş
c) Capitlului din Blaj
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a, b, c) Din denunţarea potrivit căreia Florian Micas si tovarăşii
sa1 au ţinut adunări secrete în interesul poporului român, împreună cu
·alţi indivizi; au discutat despre asuprirea exercitată de unguri; au in\stigat în diferite chipuri şi moduri românii împotriva maghiarilor; au
comis fapte vinovate şi ilegale pentru zădărnicirea ordinului Guberniului suprem care a interzis ţinerea Adunării rorilâneşti fixată pentru
30 aprilie a anului curent;
a) înaintată aici, alături de ordinul oficial al domniei tale din ziua
de 13 a lunii curente;
a, b, c) din procedura de investigare şi din datele anexate la ea ie·şind la iveală [faptele lor Hegale], Guberniul regal i-a declarat pe Mieaş
şi pe tovarăşii săi demni de pedeapsă; în această privinţă a şi luat în
cursul zilei de azi măsurile necesare;
'
b) în urma cestora se ordonă nobilului scaun ca între timp, din
cetatea de acolo,
'
a, c) nobilul scaun Mureş să dea dispoziţii oficialităţii oraşului Tîrgu
Mureş;

a, b, c) ca pe Florian

Micaş,

care este arestat,

să-1

elibereze pe cau-

ţiune;

a) despre aceasta, domnia voastră sînteţi înştiinţat cu aceea adăugare
că scripte'le înaintate aid au fost trimise directorului procuraturii publice,
împreună cu sus amintitul raport oficial al dvs;
c) despre care, cu această ocazie, preacucernicul Capitlu este înştiin
ţat, alături de retrimiterea anexelor raportului înaintat aici în ziua de
7 a lunii curente, în legătură cu eliberare numitului Florian Micaş.
Cluj, 31 mai 1848.
Concept Arh. St. Budapesta Fond G.P., nr. 6 480/1848. Fato: 1 787-1 788.

Original. Arh. St. Tîrgu

nr. 957/1848.
1

Mureş.

Fond. Arh. scaun.

Mureş.

Oficialitate,

·

V. vol. II, doc. 202, 214, 215, 216, 239, 252, 262, 272, 275.
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Felso Fejer Megye

Fă

Ispcinjcinak

A Bolya volgyen mutatkoz6 lazad6 mozgalmak · ătletebol, jelen :-;.6
27dikerol ide tett hivatalos jelentesere 1 Urasagodnak, - melynel fogva
magat az orszag gyulesenni megjelenestol folmenteni es a megyebeni
csend fenntartâsara mint fo ispany telyes hatalommal felruhaztatni, s a
kul keruletbe egy szazad katonasagot rendeltetni kere, - ezennel vissza
iratik, mikent Urasagod, a megyejeben fenn forg6 kăriilmenyek tekintetebol az orszag gyulesenni megjelenestol fol mentetven, oda utasittatik,
hogy fobir6 P6csa · Ferencet, az otet illeto belso keruletbe kiildje vissza,
Urasagod pedig az egesz megyeben a kozcsend fenntarta'Sara nezve f6ispanyi teljes hatalr:naval ~lve,. a .szukseghez es kărulmenyekhez kepest
ke116leg rendelkezzek, a kivant katonasagr61 mar meg leven teve a ren·deles. Azon megyeben gyakoroltatni e~gedett rogton torvenyszek elnoksegere nezve pedig Urasagod kulon renâ.eletet kap.
Kolosvart, Majus 31en 1848.

Comitelui suprem al comitatului Alba de Sus.
Prin prezenta vă răspundem la înştiinţarea oficială a domniei voastre.
aici în ziua de 27 a lunii curente 1, referitoare la profilarea unui
început de răscoală în valea Buiei; prin ea cereţi: să fiţi scutit de a participa la dietă; să primiţi prerogative depline de comite suprem pentru
menţinerea liniştii în comitat; să se detaşeze o companie în cercul exterior al comitatului. Avînd în vedere împrejurările din comitat, sînteţi
scutit de a vă prezenta la dietă; sînteţi !ndrumat să-1 retrimiteţi pe prim
judele P6csa Ferenc în cercul interior al comitatului care îi revine lui;·
iar domnia voastră să folosiţi deplina putere de comite suprem şi să luaţi
măsurile necesare, conform necesităţilor şi împrejurărilor, pentru menţinerea liniştii publice în întregul comitat. Pentru unităţile militare solicitate s-au şi făcut demersuri. Cu privire la permisiunea de a activa
prezidiul judecătoriei statariale, domnia voastră veţi primi o dispoziţiune
trimisă

şpecială.

Cluj, 31 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6 969/1848. Foto: 19721 973.
1

V. doc. 35.
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Ne1nes Hunyad megye kozponti alland6 bizotmanyanak
Ezen nemes megye kozponti alland6 bizotmanyanak foly6 h6 12rol
·3. B. szam alatt negy szazad szelbeli szekely katonasagnak Devara rendelese es az ottan alakult nemzeti polgari orsereg szamara kivant fegyverek ki eszkăzlese irant hozzam intezett fel iratra ezennel vissza irni
kivantam: miszerint az e targyban altalam megtalalt hazai fo hadi parancsnoksagi elnăksegnek foly6 h6 23r6l 501 szam alatt kălt atiratat
szerint a szekely katonasag oda rendelese irant nyilvanitott kivanatnak
eleg nem tetethetik; egyebirant mivel b.Bianchi gyalog ezredebol egy
-szazad jelenleg azon varosban letezik, e felet ugyan azon ezredbol ket
szazad nemes Zarand megye Brad es Halmagy helysegeiben azon varost61
nem messze szallasolvan, szukseg eseteben onnan igen hamar at mehetnek, ennel fogva azon nemes megye kăzponti alland6 bizotmanyanak
az irant hozzam teendo nyilatkozatat elvarom: ha a jelenleg Devan fekvo
-egy es Zarand megyeben allomasoz6 ket b. Bianchi ezredebeli szazaddal
a kăzbatorsagot elegge biztositva lenni gondolja-e? vagy ha az elegseges
nem lenne, ugyan azon ezredbol egy szazad katonasagnak, mely mar
emJszer a volt megyei f6ispan kivansagcira Devcira killdetett, de a rossz
elhelyeztetes m,iatt elvitetett 2 , oda rendelteteset kivannya, es akkor azon
katonasagnak Devani illo el hellyezteteserol gondoskodni kepes-e? Mi a
kivant fegyverek kieszkăzleset illeti, mihelyt azok Brass6b6l Szebenbe
megerkeznek, ezen nemes megye a fă hadi parancsnoksag utjan azonnal
ertesitve lesz, hogy a devai orsereg szamara kijelelt ketszaz darab fegyvert elvitesse.
Kolosvartt, maius 31. 1848.
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Către

comisia centrală permanentă al nobilului comitat Hunedoara
Doresc să răspund la adresa comisiei centrale permanente a acestui
nobil comitat din ziua de 12 a lunii curente, sub nr. 3 B., primită de mine,.
în legătură cu trimiterea a patru companii de grăniceri la Deva şi cu
mijlocirea înzestrării cu arme a gărzilor civile formate acolo. Conform
celor comunicate în 23 a lunii curente, sub. nr. 50!1, de către Comandamentul suprem [al armatei] din ţară, cu care am luat legătura în acest
subiect, dorinţa de a trimite soldaţii secui la Deva nu poate fi îndeplinită; de fapt actualmente există la Deva o companie din regimentul de
infanterie Bianchi. ln plus, tot din acel regiment sînt staţionate două corn-·
panii nu de parte de acest oraş, în localităţile Brad şi Hălmagiu, din comitatul Zarand. De acolo se pot deplasa f!oarte repede la Deva. Prin urmare, aştept declaraţia comisiei din acel nobil comitat, adresatâ mie, iar
în legătură cu [cele solicitate vă întreb]: credeţi că securitatea publică se
poate menţine cu compania existentă actualmente la Deva şi cu cele două
companii din regimentul Bianchi staţionate în comitatul Zarand?; dacă
ea n-ar fi de ajuns şi aţi dori aducerea unei companii din acelaşi regiment
care a. mai fost odată deplasată la Deva, la dorinţa fostului comite suprem,
dar din cauza proastei cazări s-a retras2, sînteţi în stare de a o cantona
în modul cuvenit? În ceea ce priveşte armele destinate gărzii civile din
Deva, în momentul cînd ele vor sosi de la Braşov la Sibiu, acest nobil
comitat va fi înştiinţat de către comandament.
Cluj, 31 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta.
15 793-15 795.
1
2

Fond. G. Pr.,

nr.

1386/1848.

Fato:

V. voi. IV, doc. 12 şi 213.
Text intercalat de mîna guvernatorului.

98
Cluj, 31 mai 1848

Melt6sagos Gr6f Foispan Dr!
Melt6sagodnak ez enyeszo h6 29rol 541 szam alatt hozzam tett azon
megnyugtat6 tud6sitasat, miszerent Lupsan es videken semmi kitorestol
tartani nem lehet1, es igy az a feladas, mintha e celra ott lancsak s mas
paraszt fegyverek keszittetnenek, a vegbevitetett nyomoz6das szerent alaptalan, - tudomăsul veven, ennek mellekleteit ezennel kiildom vissza.
Egyebarant szokott tisztelettel maradok melt6sagodnak elkotelezett
szolgaja
Kolosvartt, Majus 31ken 1848.
Gr6f Teleki J 6seff
Măria voastră

domnule conte, comite suprem!

Am luat la cunoştinţă informaţia liniştitoare a măriei tale, adresată
mie în ziua de 29 a lunii curente, sub numărul 541. Din ea reiese că în
Lupşa şi în împrejurimi nu trebuie să ne temem de nici o răscoalăl. In
felul acesta, ca urmare a cercetărilor efectuate, denunţul despre pregă·348

tirea lăncilor si a altor arme tărănesti s-a dovedit a fi fără temei. Vă trimit cu această' ocazie anexele 'acesteia. De altfel rămîn cu obişnuita stimă
.serv devotat al măriei voastre.
Cluj, 31 mai 1848
Grof Teleki J 6zsef
Original. Arh. St. Cluj-Napoca, Fond. Arh. comitat. Turda. Acte prezi,diale, nr. 558/1848. Concept. Arh. St. Budapesta, Fond. G. Pr.. nr.

1366/1848.
1

V. vol. IV, doc., nr. 175.
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6 csaszari apostoli kiralyi fels,ege Erdely nagyfejedelme
es szekelyek ispannya, legkegyelmesebb urunk neveben
Nemes Torda megye fo ispannyanak
Azon levelekbol, melyeket az Olahdellon s a kornyekben fekvo helysegekben mutatkozott lazong6 engedetlenseg, merenyek lecsendesitese
m.ennyire haladtar6l, reszint az urasagod kormannya ala bizott nemes
megye csendori bizottmannya jelen h6 25rol, reszint pedig urasagod
ugyanezen h6 2·9rol k~lt hivatalos jelenteseik mellett ide felterjesztenek!,
jelesen B. Kemeny Farkasnak es alispan Boer Sin1onnak ezen ut6bbihoz
mellekelt tud6sitasab6l ugy talalja a Kiralyi Kormanyszeki, hogy Olahdellon a nep nyughatatlankodasa mar lecsendesittetett es Bodonban is a
pap igerte, hogy a felingerelt kedelyeket lecsillapitani s a lakosokat bekes
varakozasra birni igyekezik, mindazaltal helyesnek a Kiralyi Kormanyszek talalna, hogy az emlitett pap ezen igeretet irasba foglalja. Ami
pedig urasagodnak azon kereset illeti, hogy bogati jarasbq.n most letezo
katonasag meg egy darabig ott maradjon, azt a Kiralyi Kormanyszek
csak addig lattya sziiksegesnek, mig ottan nyughatatlansagok mutatkoznak es a csendesseg'helyre aJ12. Annak azomban, hogy a pagocsai jarasban
biztosnak kiralyi penztarno'K 'Boer Lajos rendeltessek helyet nem latja,
midon a keriileti alispannak hivatalab61 kifoly6 kotelesseget egesz keruleteben folytatni kelletek s szi.ikseg ugy kivanvan a munkalkodast a kirendelve levo biztossal meg is oszthattya. Melyek is urasagodnak a fent
idezett ket rendbeli hivatalos tudosittasok zaratekai visszarekesztese mellett (kiveve a Bodonbani jelen h6 26an kelt kinyomozasi iromanyt, mely
hivatalos hasznalatul itten marasztatott) tovabbi celsz·eru intezkedesek
vegett ezennel vissza 1îratnak. Az Erdelyi Na~yfejedelemsegbeli Kiralyi Fd
Kormanyszeknek Kolosvart 1848ba Pi.inkosd h6 31en tartott iiles.ebol.
Gr6f Teleki J 6zsef
Wass Albert, titoknok

a

In numele preagraţiosului nostru domn, maiestatea sa regală, imal secuilor.

perială, apostolică, mare principe ale Ardealului, comite
Către comitele suprem al nobilului comitat Turda!

Guberniul regal consideră că la Dileu Vechi agitaţia poporului s-a
cum reiese din: scrisorile referitoare la calmarea progresivă
de revoltă din Dileu Vechi şi din localităţile înconjurătoare

liniştit, după
.a încercărilor
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care au fost anexate aici; rapoartele oficiale alăturate trimise pe de o
parte de comitetul pentru menţinerea ordinii din ziua de 15 a J-unii curente din nobilul comitat încredinţat jurisdicţiei d-voastră, iar pe de altă
parte de domnia voastră în 2'9 a lunii curente; înştiinţările b[aronuluiJ
Kemeny Farkas şi a vicecomitelui Boer Simon, adăugate la cel din urmă 1 .
Preotul din Budiu a promis că va încerca să potoleas·că spiritele agitate şi să-i determine pe oameni să aştepte în linişte. Totuşi, Guberniul
regal consideră că a~ fi de cuviinţă ca preotul amintit să facă această
promisiune în scris. In ceea ce priveşte rugămintea domniei voastre ca
armata existentă actualmente în plasa Bogata să mai rămînă acolo, Guberniul regal consideră că ea ar fi necesară numai pînă cînd în cuprinsul
ei nu încetează agitaţia şi nu se restabileşte liniştea 2 . Guberniul regal nu
găseşte însă justă numirea casierului regal Boer Lajos în funcţia de comisar în plasa Pogăceaua, atunci cînd vicecomitele districtual trebuie să-şi
continue datoria de serviciu în întregul său district. Dacă este nevoie,
poate să împartă artibuţiile cu oomisarul delegat. În vederea altor mă
suri eficace ca aceasta sînteţi informat că vi se retrimit anexele la cele
două înştiinţări oficiale amintite mai sus ale domniei voastre (~u excepţia procesului verbal al anchetei din Budiu Mic din 26 a lunii curente reţinut aici pentru întrebuinţare oficială).
Din şedinţa Guberniului regal suprem al Marelui Principat al Ar"dealului, ţinută la Cluj în 31 mai 1848.
Grof Teleki J 6zsef
Vass Albert, secretar
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond A.rh. comitat Turda. Acte prezi-

diale, nr. 574/1848. Concept. Arh. St.
6 929/1848.
1
2

V. doc. 86; vezi şi voi.
V. voi. IV, doc. nr. 246.
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181,
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N emes Als6 Fejer megye F6ispanjanak
Az olahtordosi, haportoni, ispanlaki, sorostelyi es holdvilagi urbe·resek kihagasai zabol<'izasara nezve, a melt6sagod kormanya ala bizott
nemes megyeben mukod6 csendor bizottmany altal ez enyesz6 h6 20kar6l 65 es 66 szamok alatt hozzam intezettl, de altalam, ebben magam
erdeke is forogvan fen, az orszagos elnokre bizott hivatalos felsz6lităs
nyoman 6 nagy melt6saganak ugyan ezen h6 22ker6l 1 279. E. szam alatt
tett intezkedeseF kovetkezteben, a f6 hadi kormany elnoksege ezen ismetelt h6 26kar61 542 szamja alatt3 engem arr61 ertesit, miszerint a
Sorostelyon megzavart rend helyre allitasa vegett - mirol melt6sagodat
csak ugyan mai napr61 1380. E. szam alatt a f6 hadi kormany elnoksege
ujabbi megtalalasara az e targyban intezked6 orszagos elnok bovebben
figyelmeztette - szilkseges katonai segelyrol legott rendelkezett.
A mi pedig a becei nyugtalansag lecsendesitese vegett kert Biahchi
ezredbeli 10dik gyalog· szazadot illeti, ez egy korabbi rendelet kovetkez. teben Szeredahelyre leven hasonl6 okb61 induland6, 2dik szekely ezred350

beli drnagynak, Balasnak, kătelessegeve tetetett, miszerint helyette a most
irt ezred Enyeden · levo os.ztalyab6l kuldjon egy szazadot Becere, melly
a nemes megye alland6 csendorbizottmannyaval egyetertoleg munk<Hkodjan; minthogy pedig Ferdinând Miksa foherceg konnyu lovas ezredetol
vett kesobbi jelentes szerint a rend es kozbatorsag a nevezett helyen
egy ezen ezredbeli tiszt parancsnoksaga ala rendelt 40 kozlegeny s 3 altisztbol all6 csapat altal mar helyre allittatott, emlitett Balas ornagynak
az az utasitas adatott, hogy a 2dik szekely ezred Becere rendelt szazada
adassek a melt6sagod vagy az alland6 megyei rendorbizottmany szabad
rendelkezese ala, azt a megyenek akarmelly helysegeiben megbomlott
csend es batorsag helyre allitasa vegett hasznalhatni; egyebirant a 2dik
szekely ezred Enyeden fekvo egesz osztalya altalanoson azon megyebeni
torvenyes rendnek a polgari e vegre megbizott tisztekkel egyetertoleges
fentartasara leven a. magat el6ad6 koriilmenyekhez kepest fordithat6.
Mit is Melt6sagodnak szukseges tudas es a megyei csendorbizott-manynak, e hanyatl6 h6 25ken 1311 szam alatt hozzaja tett intezkedesem4 kapcsaban, ehez kepesti utasitasa vegett ezennel az elOI ~erintett hivatalos jelentese mellekletei visszakuldese mellett megirni kivantam.
Kolosvart, Majus 31ken 1848.
Către

comitele suprem al nobilului comitat Alba

d~

Jos.

În ziua de 20 a lunii curente comitetul pentru menţinerea ordinE
din nobilul comitat încredinţat cîrmuirii măriei voastre, sub nr. 65 şi 66'
m-a informat oficial cu privire la curmarea contravenţiilor săvîrşite. de
iobagii din Turdaş, Hopîrta, Şpălnaca, Soroştin şi Hoghilag; eu fiind interesat în problemă m-am adresat preşedintelui stărilor. Ca urmare a dispoziţiilor măriei sale din ziua de 22 a lunii curente sub nr. 1.279 E 2, comandantul suprem al armatei mă înştiinţează că în vederea restabilirii ordi·nii la Soroştin în 26 a lunii amintite sub nr. 542 3 , a luat măsuri referi··
toare la ajutorul militar. în acest sens, guvernatorul vă va da informc4ii
an1ănunţite astăzi sub nr. 1 380 E despre noua sa intervenţie la Comandamentul suprem în legătură cu ajutorul militar necesar. :Pre.zidiul Comandamentului militar suprem vă va înştiinţa mai amănunţit despre toate
acestea.
Compania 10 din regimentul Bianchi, cerută pentru liniştirea populaţiei din localitatea Beţa, a fost trimisă, datorită unor motive asem<ln:'l-·
toare, în urma unui ordin anterior, la Miercurea. Maiorul Balas din regimentul 2 secuiesc a primit însă ordinul ca în locul companiei cerute s:1
trilnită alta din unitatea staţionată la Aiud a regimentului numit, care
să stea la dispoziţia comitetului pentru menţinerea ordinii. Dar, în loculitatea sus-numită, conform raportului primit de la regimentul de pe-deştri principale Ferdinand Maximilian, o trupă compusă din 40 de sol-daţi şi 3 subofiţeri, comandată de un ofiţer, a restabilit deja ordinea şi
siguranţa publică. De aceea, maiorul Balas a primit ordinul să pună la
dispoziţia deplină a domniei voastre sau a comitetului permanent de
menţinere a ordinii din comitat, compania destinată pentru Beţa din regimentul 2 secuiesc, pentru a o folosi în diferitele localităţi ale comitatului în vederea restabilirii liniştii şi siguranţei. De fapt, toată unitatea regimentului 2 secuiesc staţionată la Aiud poate fi folosită, în înţelegere cu
ofiţ~rii civili, pentru menţinerea ordinii legale în întregul comitat.
1,
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Cele de mai sus am dorit să vi le comunic domniei voastre şi comitetului de menţinere a ordinii din comitat, căruia i-am trimis dispoziţii
în acest sens în 25 a lunii curente sub nr. 1 311 4. Pentru orientare vă re....
trimit anexele sosite cu raportul dvs. oficial susamintit.
Cluj, 31 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond S. Pr., nr. 1367/1848.
Fato: 3 176-3 179.

V. vol. IV doc. 136.

1

z V. voi. IV. doc. 176.
3

V. doc. 8.

4

V. vol. IV doc. 276.
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A ministerelnok
Bar6 Wesselenyi Mikl6s Kozep-Szolnok varmegyei foispan urh0z
Foly6 h6 26dikan kelt leveleben a ministeriumhoz intezett abbeli
kerdesere nezve: vajjon a kozelebbi magyar orszaggyu.lesen a visszakapcsolt reszekbol a most Kolosvartt jelen lev6 kovetek kozol jelenjenek-e
meg annyin, mennyit. a torveny megkivan, vagy pedig tlj kovetek valasztassanak, - sietek foispan urat a ministeri tanacs hatarozata kovetkezteben ertesiteni: miszerint a ministerium az ellen, ha talan a mar megvalasztott kovetek fognak a magyar orszaggyiilesen megjelenni, reszerol
semmi kifogast nem teend, - a valasztas m6djara nezve azonban, azon
kiviil, mit a torveny rendel, semmi szabcilyoz6 utasitast nem adhat; nem
kis mertekben 6hajtvan egyebarant, hogy ezen kerdes megoldasaban az
ottani lakosok kozt minei csekelyebb surl6das ideztessek el6.
Pest, majus 31ken 1848.
G. Batthytmy Lajos
În scrisoarea d-voastră din 26 a lunii curente aţi adresat guvernului întrebarea: la proxima Dietă ungară să participe dintre deputaţii din
Partium existenţi actualmente la Cluj atîţia cîţi necesită legea sau să se
aleagă alţii noi? Mă grăbesc a vă înştiinţa pe domnia voastră domnule
comite suprem despre hotărîrea Consiliului de Miniştri. Guvernul nu are
nimic' împotriva prezenţei deputaţilor aleşi pentru Dieta ungară. În ceea
ce priveşte însă modul de a alege [noi deputaţi], nu poate da nici o înprumare în afară de ceea ce se prevede în lege. Sfătuieşte însă ca, în rezolvarea acestei chestiuni să se producă cît mai puţine fricţiuni între locuitorii de acolo.
Pesta, 31 mai 1848.
G[ rof] Batthyany La jos
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. Române, Cluj-Napoca. Fond. Arh.. fam. Wes-

selenyi. Actele comisarului guvernamental Wesselenyi Mikl6s.
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Majus 31. 1848.
Maramaros varmegye egyetemenek
Koronai kivaltsagolt Sziget varos tanacsa azt panaszolja ide z<-~rt
folyamod6 leveleben, hogy az ottani, eddig ki.ilăn testi.iletet kepzett nemessegnek egy resze a varosi kăzănseggel egyesi.ilni vonakodvan, nemcsak
a nemesi ki.ilăn bir6sagot kăzhat6sag cime alatt tovabb is fentartani, hanem a kăzjăvedelmeknek egy reszet ezentul is kizar6lag kezelni akarja.
Ugyanezt bizonyitja szamos ottani nemeseknek hasoniag ide rekesztett esedezvenye is, kik a tărveny ertelmet j6zanuL. felfogva s a kor
inteseit megertve, az egyesi.ilest kătelezoleg kimondatni kerik.
·
Az 1848ki 23k torvenycikk valaszt6i kepesseg tekinteteben nemes
es nem nemes kăzt ki.ilănbseget nem tesz, s valamint ketsegbe vonni
nem lehet, mikent a tărveny szelleme itt a varosbeli ki.ilăn rendu lakosok
egyesitesere es igy kăzvetve a varosi elem szilarditasara vala iranyozva,
ugy elvitathatlan az is, hogy ki-ki az onmaga altal szabadon valasz.tott
bir6 hat6saga alatt allni tartozik.
Nem elki.i1ănzes, de eros osszetartas jelen viharteljes korszakunk
jelszava; nem is rossz szandeknak, mint inkabb felreertesnek kivanom e
meghasonlasi tărekvest tulajdonitani.
Onăket tehat felhivom, hogy hat6sagukhoz kepest erelyesen oda
munkalni i.igyekezzenek, hogy e visszavonas j6 m6djaval mielebb kiegyenlittetven a torvenyrendeletek pontosan teljesitettessek; az eredmenyrol nekem jelentest teendok.
Congregaţiei

comitatului

Maramureş

În petiţia anexată, Consiliul oraşului Sighet, privilegiat al coroanei,.
He plînge că o parte a nobilimii, formînd un corp separat,nu vrea să s2
ralieze populaţiei oraşului; nu numai că plănuieşte să-şi menţină judecătoria nobiliară separată sub denumirea de autoritate publică, dar intenţionează să manipuleze deosebit şi o parte din veniturile comunit8JiL
Aceasta se poate dovedi prin petiţiile anexate ale unor nobili de acolo,
care, interpretînd în mod just sensul legii şi înţelegînd semnul vremii, solicită decretarea obligatorie a eontopirii. Articolul de lege nr. 23 din_
1848 nu face deosebire între nobili şi nenobili la stabilirea calităţii de
alegător. Nu poate fi contestat că spiritul legii a fost aki îndreptat spr_e
ralierea locuitorilor de diferite categorii din oraş şi deci, în mod indirect
spre întărirea elementului orăşenesc. Altfel este de necontestat că fiecare
trebuie să se subordoneze autorităţii judelui ales liber de el însuşi.
Era noastră plină de furtuni are ca deviză solidaritatea deplină şi nu
separatismul. Vă atrag atenţia să vă străduiţi energk ca pe baza autorităţii
dvs. să înlăturaţi grabn1c controversele şi .să se îndeplinească întocma[
ordinul legii. Rezultatul să-mi fie raportat.
9

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi Le·vel1tar. Belligyminiszterium, nr. 2 509/1848. Foto: 12 129-12 131. Co;Jie.
Arh. St. Sighetul Marmaţiei. Fond. Arh. comitat. Maramureş. Acte
administrative, nr. 1960/1848. Foto: 3 641-3 642.
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Csernovics Peter itt van. Dgy veszem eszre voltak en1berek kik az
O eljarasanak erejet meggyengitik. Sukere legalabb nincs. Bator ember,
de ez nem eleg. Becsi.iletes ember, tiszta, de az sem €leg.
Azonban elkedvetleniteni ot nem lehet. D gy la tom ilem hasznalhat
-sokat, de arthat. Tehat kimelni kell.
A baza neveben vegy erot magadon, es s'imogatva banjai vele. Lehetetlen, hogy rajta ne uralkodjal, hogy fel ne hasznalhasd. Alkalmazkodj;H hozza, hogy megnyerd, hogy birj vele.
Azt hiszem legjobb l€nne megosztoznotok a teren. O most a hatarvideken akar csudat csinalni. Jovicsot kerte kirendeltetni, kit dicsernek.
TU.stent tedd magadat vele erintkezesbe. En neki keseru igazsagokat
mondtam.
Ime itt ·kuldom az ujabb utasitasi masolatot, melynek eredetij~t
Csernovics viszi magaval.
Ot mellozni nem lehet. Neve nem hasznalt mint veltuk, azonban
arthat. Nyerd meg magadnak, hogy a hatalom a kettoe, es tied legyen.
Ismetlem proclamatiokra, kikuldottekr€ kolthetsz es en biztositlak
a szukseges kiadasok megteri teserol.
lVf urgu igen j6 proclamatiokat irt, ide rekesztek egy peldanyt. 1 Fogadd szivesen. Talan kovetnek valasztatik Krass6ban. Dtikoltsegul es ki;v1c1sainak fedezesere elfogadott 150 pengo forintot. Azt hiszem, neki
hasznat vehetjuk.
Istcn veled.
baratod
Szemere Bertalan
Budapest, 1848. majus 31.
Csernovics Peter este aici. Aşa observ că au fost oameni care i-au
-subminat puterE#:l de acţiune. Succes, în tot cazul, n-a avut. Este un om
curajos, dar aceasta nu e de ajuns. Este un om cinstit, nepătat, dar ni'Ci
aceasta nu ajunge.
Nu poate fi totuşi indispus. Aşa găsesc ~că nu ar fi prea util, dar
are posibilitatea să ÎHJCă rău. Deci trebuie cruţat.
În interesul patriei, stăpîneşte-te şi comportă-te cu el cu tact. E imposibil să nu-l domini şi să nu-l poţi folosi. Acomodează-te după el, pentru a-l cîştiga şi a-l putea stăpîni.
Cred că cel mai bine ar fi să vă împărţiţi prerogativele. Acum el
vrea să facă minuni în ţinutul de graniţă. A cerut să fie trimis Jovics,
·care este lăudat. Pune-te imediat în legătură cu el. Eu i-am spus adevăruri amare.
Iată, trimit aici copia noii jnstrucţiuni, al cărei original îl va duce cu
el Csernovics. El nu poate fi omis. Numele lui n-a folosit precum am
~rezut, însă poate să facă rău. Cîştigă-! pentru tine. Fă ca puterea să fie
a amîndurora, deci şi a ta.
Repet, poţi să faci cheltuieli cu proclamaţiile şi delegaţiile. Eu te
.asigur de înapoierea cheltuielilor necesare.
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Murgu a scris foarte bune proclamaţii. Anexez aici un exempla~.
cu căldură. Ar putea fi ales deputat de Caraş. A acceptat 150
florini pentru întreţinerea .şi acoperirea cheltuielilor de drum. Cred că ,ar
putea să ne folosească.
Dumnezeu să fie cu tine
al tău prieten,
Szemere Bertalan
Budapesta, 31 mai 1848.

Primeşte-!

Original. Ar!). Complexului muzeal din
1

Timişoara. Fără nuMăr.

V. doc. 124.
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Bar6 Wesselenyi Mikl6s Kăzep Szolnok megyei foispan urnak
Foly6 h6 5rol 12. szam alatt hozzam iritezett abeli felhivasara, melynel fogva a Zilahon es Szilagy Somly6n tanyaz6, de jelenleg az erdelyi
hadi kormJny rendelkezesetol fi.iggo katonasagnak az ăn altal teendo intezkedesek iranti engedelmessegre utasitasat, egyszersmind pedig Erdelybol, Zilah kărnyekere legalabb egy szazad gyalog es felszazad lovas katonasag atrendeleset szorgalmazta - megfelelO intezkedes vegett a had-·
i.igyministeriumot si.irgetoleg felkertem.
Sot miutan a kormanyara bizott megye alispanjanak hivatalos jelentesebol akep ertesi.iltem: hogy Csog helysegenek olah ajku lakosai a foides urasag majorsagi birtokat elfoglalvan, az ottan mukodo rendre i.igyelo
valasztmanynak, a fellazat kedelyeket felvilagositas es okokkali meggydzes altal lecsillapitani nem csak nem sikeriilt, sot ezen jogellenes mozgalom ferde iranyba mind inkabb terjed, ·es hir şzerint, a kori.ilfekvo kozsegek azon esetre, ha a csogiek tette biintetleni.il maradna, hasonl6 eroszakos merenyek elkăveteset mar elOre terveztek.
Illy kori.ilmenyek kozott nem kestem a hadilgyministeriumot ismetelve az irant is megkeresni: hogy az eddig Erdelyhez tartozott, de tetleges csatlakozas âltal az anyahonhoz onkint visszatert reszek ki.ilănos
figyelembe vetele mellett, az ottani nep eroszakoskodasainak fekezhetese
vegett addig is, mig az erdelyi hadi kormanynak maga utjani elutasitasa
eredmenyt idezhetne elO, - a Magyarorszagban tanyaz6 katonasagb61
legalabb egy szazad rendeltessek at.
Mind ezen felhivasoknak a hadi.igyminister kozelebbi. valasza szerint, az Ion eredm·enye, hogy bar az ut6bb erdeklett kivanatot annal
fogva, mert Szatmar es Bekes varmegyekben rendesnel nagyobb szamu
katonasag alkalmazasa elkeriilhetetlenne valt - Bihar varmegyeben
pedig a Nagyvaradon tanyaz6 csekely szamu varorsegi gyalog katonasagon kivi.il csak egy lovas szazad van - , legjobb akarat mellett is nem
teljes'ithette; de a ki.ili.igyministerium altal tett lepesek folytan, bar nem
hivatalos uton, csakugyan ertesi.ilt az irant: hogy a rendelkezesek megtetetvek, miszerint az Erdelyben tanyaz6 Turszky fele ezred 3k zasz-1.6aljanak egy resze Zilahra vonuljon.
[Ezen s a mar helyben levo katonai segely-ero, de ki.ilonosen a tudtomra j61 begyakorlott nemzetorseg celszeru alkalmazasa altal ugy hi25 - Documente privind

revoluţia
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szem sikerUlend on erelyes es buzg6 torekveseinek es tapintatte]jes intez' kedeseinek azon nepet feken tartani, mellyet csak ertetlenseg ~:s alacson
izgatas teritett le a rend es bekes atalakulas utjarol.
Kelt Budapesten majus 31en 1848.
Beli.igyministerj
Szemere Bertalan
Către baronul Wesselenyi Mikl6s, comite suprem al comitatului Solnocul de Mijloc.
Am primit adresa d-voastră ce mi-a fost înaintat~ă în ziua de 5 a
lunii curente sub nr. 12. Prin ea aţi solicitat: pe de o parte ca annata incartiruită la Zalău şi Şimleu, dar dependentă actualmente de dispoziţiile
Comandamentului suprem transilvan, să fie îndrumată la supunere faţă
de măsurile pe care le veţi întreprinde; pe de altă parte trimiterea din
Ardeal în împrejurimile Zalăului a cel puţin unei companii de infanterie
şi a unei jumătăţi de companie de cavalerie. Vă răspund că am cerut
Ministerul de Război să ia grabnic măsuri corespunzătoare. Aceasta cu
atît mai mult, cu cît din raportul oficial al vicecomitelui comitatului încredinţat cîrmuirii d-voastră am fost informat că în localitatea Cig locuitorii români au ocupat proprietatea alodială a moşierului. Comitetul pentru mel'lţinerea ordinii nu numai că n-a reuşit să liniştească spiritele revoltate prin argumente lămuritoare şi convingătoare, dar această mişcare
nelegitimă alunecă tot mai mult pe căi greşite. Se zvoneşte că localităţile
din împrejurimi ar fi pregătit din timp comiterea unor atentate violente
asemănătoare în cazul în care fapta celor din Cig ar rămîne nepedepsită.
In asemenea circumstanţe, n-am întîrziat să intru în legătură în
repetate rînduri cu Ministerul de Război ca - pe lîngă luarea în considerare a ataşării de facto la patria mamă a "părţilor" revenite benevol
- să fie dislocată cel puţin o companie din armata staţionată în Ungaria,
pentru a putea frîna violenţele poporului de acolo, pînă cînd dispoziţiile conducerii militare din Transilvania vor da rezultatul scontat.
Rezultatul tuturor acestor intervenţii a fost, conform recentului răs
puns al Ministerului de Război, că nu a putut să îndeplinească nid cu
cea mai mare bunăvoinţă dorinţele exprimate anterior, deoarece în comitatele Satu-Mare şi Bekes a devenit inevitabilă folosirea armatei în
cazuri mult mai numeroase decît în mod obişnuit.
În comitatul Bihor nu există decît un escadron de cavalerie, în afară
de garnizoana de cetate de infanterie, puţină la număr, care staţionează
la Oradea. Totuşi, în urma intervenţiei făcute de către Ministerul de Externe, am fost înştiinţat în mod neoficial că s-a dat dispoziţia, ca o parte
a batalionului nr. 3 al regimentului Turszky, staţionat în Transilvania, să
fie detaşată la Zalău.
Prin măsuri energice şi pline de zel, prin dispoziţiile d-voastră pline
de tact, cu ajutorul .armatei, dar mai ales prin folosirea oportună a găr
zilor civile instruite, veţi reuşi să ţineţi în frîu poporul care a fost abătut
de pe calea ordinii şi a transformărilor paşnice din cauza iritării şi a
nejustei orientări.
Budapesta, în 31 mai 1848.
Szemere Bertalan, ministru de interne

Original. Arh. Ist. Fii. Acad. Române, Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam.

Wesselenyi. Actele comisarului guvernamental Wesselenyi Mik16s.
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Cluj, 31 mai 1848

Beli.igy minister Url
Reszt vettem ma egy bizottmany tanacskozasaiban, melynek targya
az orszaggyiilesi kepviselok valasztasanak rendezese vala. Emlftem si.irgonyos jelentesemben az anomaliakat, melyek valaszt6 kepesseg gyanant
az egy negyed urbeli telek hellyet megallapitattni szandekolt 5 pfnyi
ad6fizetesb6l felmeriilendenek, - ezeket most tobben belatvan, de az
is vilagos leven, mikent az orszag gyulesig levo idokoz rovidsege miatt
a valaszt6k osszefrasat fekvobirtok alapjan helyesen rendezni s bevegezni alig lehet, azon javaslat terjesztetett elO: allapitassek meg a hazhelyek bizonyos szama, s azok lak6i valasszanak anyi kepviselot menyi
azon szam utan minden kozsegre esni fog, ezen azutan a kozgyules egyeb
tagjaival valasszak, de csupan a julius 2..:ki elso oszejovetel alkalmara
az orszaggyulesi kepviselăt, hol meghataroztatvan Erdely sajatsagos kori.ilmenyeinek ig.enyei szerint a valaszt6 kepesseg alapja, s ehhez kepest
inteztetven a valaszt6k osszefrasa - a hongyiiles tovabi osszejoveteleire
ma_r ennek .nyoman valasztassanak a kovetek. Mely jelen kori.ilmenyek
kozt megnyugţatast egyedi.il eszkozălheto javaslat eredmenye felol, ha
nemzeti s orszagos i.iles targya1asain atvitetik - jelentessel leendek, addig
is elolegesen tobb bizottmanyi tagok felsz6litasara ezen elOzoleges tud6sfta.somat felterjeszteni kivantam.
·
Felbe kelle hagynom a bizotmany tanacskozasait, mert a kiralyi
biztossal ertekezesem vala. Tole ertem mikent az aldunai tartomanyok
nepe irt6dzik az orosz befolyas, es avatkozast6l, mert jelenleg is 30 ezernyi tabora tanyazik a Pruth partjain, hol hat hid epitesere .sziikseges
anyag keszletek allanak, s tobb elestarak epitetnek, mellyek nagysagat
megtudni igen kivanatos lenne: hogy azok szerint az oda szallitand6
katonasag szamat elozoleg is megtudni lehetne. Igeretet vettem egyebirant az aldunai tartomanyokat targyaz6 adatainak velem mielobbi kozlese irant. Tole ertem azt is, hogy az idegen ajkU nepisegek kedelyeinekl
tfelingerlesere legerosb indokul a bujtogatok azon izgatasa szolgalt, miszerint az alkotvanyos szerkezetnek a kozszabadsag alapjaira tortent fek:tetese atai nem csak Ferdinand Csaszart6li teljes elszakadasa celoztatott
bazanknak, de mind azon nepisegek teljes elnyomatasa is, mellyek a
magyar nyelvet nem hasznaljak, mely aggodalmak, habar organjaik az
unio mellett lelkesen nyilatkoztak a kozteremben, - most is fenall, s
azokat egyediil tekintelyes ferfiak riepszerfi sz6noklatai oszlathatjak el,
a minthogy a maj. 29. s 30k iilesekben erre szamit6lag kedvezo tapintattal tartott besz.edek ketsegenkiil a legjobb benyomast tevek ugyan,
de teljesen meg is le nem csillapithatc:ik. Nyilvanita tovabba azon hiedelmet, hogy az aldunai tartomanyok reszerol az itteni olah nepre semmi
izgatas nem gyakoroltatott, valamint ennel azok irant semmi kitiino vonzalmak nem mutatkoznak, s az Arad videkiekkeli szorosabb ossz€kăttete
sUk s egyetertesiik, vagy a szlav elemhezi ragaszkodasuk nem igen sejtheto, - de foleg a fentebb erdeklett s elrejtve bar de meg is lappang6
kedelyingeriiltseg eloszlatasa a legnagyobb figyelmet s gondoskodast
kivapja.
Ma ertekeztem a Gazetta de Transylvania cimfi brass6i olah lapszerkesztojevel Baricz Gyorgyel, es szebeni kincstari fogalmaz6 Dunka
Pallal mint az olah nepiseg kozt befolyassal bir6, csak ugyan olah ere-
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detu polgartarsakkal. Az el6bi igen mentnek nyilatkozott az orosz be- ,
oott felem!ite mikent, midon az orosz protectia azan tettet, s
beavatkozasat hogy Duhamel orosz vezerornagy a Pruth vi z menten
Szlunka koriil Jassyhoz negy 6ranyira 25 ezernyi tabort hellyezett el lapjaban erelyesen megrova, annak 3 szamjai az aldunai tartomanyokban lefoglaltattak, sott majus elejetol kezdve bevitele .teljesen megtiltatott. A moldovai fejedelem hajlamaira vonatkoz6lag elmonda: mikent
ez kebleben nemzetehez ragaszkodik, s csak uralkodasa megtarthatasa
vegett h6dol az orosz befolycisnak. Mi magokat illeti unnepelyes vallomast tonek, rriikent a szlav elemhez nincs de nem is lehet legkisebb rokonszenvlik sem, mert ok az olah nepiseg jobb jovendojet Magyarhonhoz es az Ura1kod6hazhozi hu ragaszkodasuk {ttallatjak egyedul biztositva,
minek folytan orommel. hasznalam az alkalmat kifejteni elOttok a 1\1a~
gyaroknak s ·nemzeti Ministeriumnak olcih polgartarsaink in'inti testverî
szives hajlamat, bizonyossa tev,em e nepfaj boldogitasa s a kozhaza rr:tinden szellemi s anyagi aldasaiban minden nepiseg egyaranti reszeltetese
iranti oszinte igaz torekedeset, mire ok nekem a legloyalisabb meleg
nyilatkozatot tevek, melynek belerteke es szavuk bitele felOli velemenyemet azomban, mig reszletesb adatokat szereznek - fel kell fugge~ztenem.
.
Kevessel ezelOtt Kqlosvar nepe s igen szamos es diszes nemzetorsege unio feliratu szamos zaszl6kkal, zene kisereteben jelent meg s
nagy lelkesedest fejezett ki szall1isom elOttl, es a nagy tomeg helyeslo
felkialtasai kozt jelente ki sz6nokuk Magyarhon es kiralya, ugy felelOs
nernzeti Ministeriuma iranti rendiiletlen husegiiket, szeretettel ~ tisztelettel parosult oszinte bizalmukat s ragaszkodasukat, melynek tanus<.igaul szallasom elebe a Nemzetorseg kebelebol tiszteleti 6rt rendeltek szallasom elebe [!]. Nem kestem a Ministerium neveben annak e bizalom s
hazafi ragaszkodas ez' iinnepelyes tanusitasain ·val6 dszinte oromet kifejezni, s koszonetet nyilvanitani, keblem melyebol fakadt szavakkal
buzditam a lelkesiilt gyiilekezetet hazafi egyetertesre, s a hon szeretetere, - de arra nem birhatam, hogy a diszor iranti kivanatjukt6l visszaH~pj'enek legalabb egy napig 6hajtjak azt kiallani mint kiiltanusagat
Kolosvar fiai Ministerium iranti ho tiszteletenek.
Ut6bb a varos nagyszamu kiildottsege jelent meg, s nyilvanita a
Ministerium iranti mely tiszteletet, bizalmat s ragaszkodasat, melyet en
meleg szavakkal fogadvan a Ministeriumnak a mar egye olvadt haza
boldogitasara iranyzott ernyedetlen buzgalma s hazafiainak iranta viselteto bizalma feletti orome irant bizonyossa tettem. E ket tisztelgest egyedu.l azert emlitem fel: hogy a Ministerium irant ilyen uralkod6 hangulat
jelenseget benne felmutassam.
Fogadja Minister ur igaz tiszteletemet!
Kolozsvart, Majus 31. 1848.
B. Perenyi Sigmond .
folya~61,

Domnule ministru de interne!
Am participat azi la consfătuirile unei comisii care avea ca subiect
reglementarea [alegerii] deputaţilor pentru Dieta [Ungariei]. Am amintit'
în rapo11rtele mele trimise prin depeşe anomaliile rezultate din intenţia
de a stabili dreptul de alegere după impozitul de 5 florini, în loc de numai 1/4 sesie urbarială. Aceste anomalii au fost constatate de mai mulţi.
Trebuie avut în vedere .şi faptul că, din cauza timpului scurt [ce a mai ră-:
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la întrunirea dietei, conscrierea alegătorilor pe baza proprieaverilor imobiliare este aproape imposibilă. S-a prezentat urmă
toarea propunere: să se stabilească un anumit număr al locurilor de
case, iar locuitorii acestora să aleagă atîţia reprezentanţi cîţi revin pentru
fiecare comună după numărul respectiv; apoi să se aleagă împreună cu un
membru al adunării publice, deputat la Dietă;. însă numai pentru sesiunea din 2 iulie, cînd se va hotărî baza dreptului de alegere, avînd ·în vedere pretenţiile circumstanţelor specifice ale Transilvaniei. Conscrierea
alegătorilor să se efectueze conform acestora, iar alegerea deputaţilor
pentru viitoarele sesiuni ale dietei să se facă pe baza unor atari considerente. Referitor la propunerea care în circumstanţele actuale este singura realizabilă, dacă va fi acceptată în cadrul dietei, atît la şedinţe naţionale, cît şi la cele plenare, voi înainta un raport. Pînă atunci am socotit necesar a înainta în prealabil [această] relatare la îndemnul mai
multor membrii ai comisi,ei. A trebuit să părăsesc consfătuirile comisiei
pentru că aveam întrevedere cu comisarul yegal. De la dînsul am aflat că
în ţinuturile Dunăriri de Jos poporului îi este silă de influenţa şi amestecul ruşilor. In prezent, se află pe malurile Prutului o tabără [rusească]
cu 'un efectiv de 30 mii de oameni; acolo sînt materiale de construcţie pentru 6 poduri; se construiesc mai multe depozite pentru alimente. Ar fi de
dorit aflarea dimensiunilor acestora. Din ele se vor putea face apoi calculele preliminare cu privire la efectivele unităţilor militare care vor fi
transportate aici. Mi-a promis .că îmi va comunica cît se poate de repede
datele cu privire la ţinuturile de lîngă Dunărea de Jos. Tot de la dînsul
am aflat că aţîţarea spiritelor în rîndurile populaţiei cu limbă străină se
datoreşte instigatorilor. Aceştia afirmă că punerea bazelor noului edificiu
constituţional pe temeiul libertăţii publice înseamnă nu num~i ruperea
deplină a patriei noastre de împăratul Ferdinand, ci şi asuprirea totală a
tuturor naţionalităţilor care nu vorbesc limba maghiară. Deşi organele lor
se declară cu însufleţire pentru uniune, atari îngrijorări se menţin şi
acum. Ele vor putea fi împrăştiate numai prin cuvîntările populare ale
bărbaţilor cu autoritate. Cuvîntările rostite cu mult tact în acest scop în
şedinţele din zilele de 29 şi 30 mai au făcut cea mai bună impresie, dar
totuşi nu au liniştit [naţionalităţile] în întregime. [Comisarul regal] şi-a
exprimat de asemenea părerea că nu s-a exercitat din partea ţinuturilor
de lîngă Dunărea de Jos nici o instigare a poporului român de aici şi că
nu se manifestă nici o atracţie deosebită din partea acestuia faţă de ele.
La fel nu se prea poate presupune o legătură şi o înţelegere mai strînsă
cu cei din jurul Aradului sau un ataşament faţă de elementul slav. Cu
toate acestea extinderea unei stări de spirit agitate invizibile, dar totuşi
existentă, pretinde atenţie şi grijă deosebită.
Azi am discutat cu redactorul ziarului român "Gazeta de Transilvania" din Braşov, George Bariţiu şi cu concepistul tezaurarial Paul
Dunca din Sibiu. Amîndoi [sînt] cetăţeni de origine română şi cu influenţă
în rîndurile populaţiei române. Primul s-a declarat străin de influenţa
rusească. Ba mai mult, a amintit că a condamnat în ziarul său atît inter-.
venţia Protectoratului rus cît şi faptul că generalul rus Duhamel a aşe
zat lîngă apa Prutului, în jurul localităţii Slunka, la o distanţă de cea
4 ore de Iaşi, o tabără cu un efectiv de 25.000 de oameni. Mai multe
mas]

pînă

tăţilor
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numere ale ziarului său au fost confiscate în ţinuturile de lîngă Dunărea
de Jos. Cu data de 1 mai a fost interzisă chiar în traducerea ziarului acolo;,
Referitor la domnitorul moldovean a amintit: acesta, în sinea lui este
ataşat naţiunii sale; a acceptat influenţa rusă numai pentru a-şi m~n~
ţine domnia.
Amîndoi au mărturisit că nu au şi nici nu pot avea nici cea mai
mică simpatie faţă de elementul slavon, pentru că ei văd asigurarea unui ,
viitor mai bun pentru poporul român într. . nn ataşament fidel faţă de Un:garia şi dinastie. M-am folosit cu bucurie de acest prilej pentru a exprima în faţa lor atitudinea binevoitoare şi frăţească a ungurilor şi a guvernului naţional faţă de concetăţenii noştri români. l-am asigurat că fe""
ricirea şi pC1.rticiparea egală la folosirea bunurilor materiale şi spiritual~
a tuturor naţionalităţilor este o stăruinţă sinceră a patriei comune. Faţă
de aceste [asigurări], mi-au făcut o declaraţie caldă şi deosebit de loială.
Dar trebuie să fiu cu rezerve în părerea mea faţă de valoarea în sine a
acestei declaraţii, precum şi faţă de credibilitatea cuvîntului lor, pînă la
obţinerea unor date mai amănunţite. Cu puţin înainte, populaţia Clujului, împreună cu numeroasa şi pompoasa lui gardă civilă, s-au prezentat
în faţa locuinţei mele cu ste.1guri, cu inscri',Jţia "Uniune" şi cu muzică,
manifestînd o mare însufleţire 1 . Oratorul lor a declarat, între exclamaţiile aprobatoare ale mulţimii, fidelitatea neclintită, dragostea, credinţa
sinceră şi ataşamentul faţă de Ungaria şi regele ei, faţă de guvernul responsabil. Ca o dovadă în acest sens au dispus postarea unei santinele
onorifice în faţa locuinţei mele. Nu am întîrziat să exprim - în numele
guvernului - bucuria şi mnlţumirea sinceră pentru această manifestare
a credinţei şi ataşamentului patriotic; cu cuvinte izvorîte din adîncul
pieptului meu am îndemnat adunarea înflăcărată la înţelegere patriotică,
la iubirea patriei; nu am reuşit încă să-i fac să renunţe la dorinţa de a
posta o santinelă onorifică în faţa locuinţei. Ei şi-au exprimat dorinţa ca
santinela să rămînă cel puţin o zi acolo, ca o dovadă a manifestării exterioară a respectului fierbinte al fiilor Clujului faţă de guvern.
Ulterior s-a prezentat o delegaţie numeroasă a oraşului care şi-a
exprimat respectul, credinţa şi ataşamentul faţă de guvern. Eu am primit-o cu cuvinte calde şi am asigurat-o de satisfacţia guvernului faţă de
ardoarea neobosită dirijată spre fericirea patriei şi credinţa purtată faţă
de ea.
Am adus la cunoştinţa dvs. aceste două onoruri ca să vă prezint prin
ele atmosfera deosebită care domneşte aici.
Vă rog d-le ministru părimiţi respectele mele sincere.
Cluj, 31 mai 1848.
B. Perenyi Sigmond
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi Leveltar. BeHigyminiszterium. Altalc'inos iratok, nr. 283/1848. Fato: 662-664.
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1 Autorul raportului se
de uniune.

referă

la

însufleţirea

locuitorilor maghiari din Cluj
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Sibiu, 31 mai 1848

An Seine Excellenz den k.k. wirklichen Herrn geheim.en Rath und
Kammerer, Kommandeur des kaiserlich osterreichischen Leopold Ordens und Landesgouverrieur J oseph Grafen Teleky von Szek
Hermannstadt am 31 t Mai 1848
Im Nachhange ;lUT hierortigen Note vom 28t d.M. Prăs. Nr. 570575/p beehre ich mich Euer Excellenz zu eroffnen, darB annoch eine
Kompagnie des 1t Szekler Regiments, welche gegenwartig im Oberalbenser Komitate zu Hidegviz verwendet wird, gleich nach ihrem Einrucken
von dort dem Kukelburger Komitate mit dem lBeifugen zugewiesen worden sei, nach ihrem Eintreffen im letztgenannten Komitate die gegenwartig dort zur Assistenzleistung beorderte Majors 2te Escadron des Savoyen Dragoner Regiments umso mehr in ihre gewohnlichen Standorte
nach Szenaveros, Zagor etc. einriicken zu lassen, als diese Escadron
schon seit lăngerer Zeit theils bei Blasendorf, theils im Kukelburger Comitate verwendet wurde, und bei den sich hie urid da ergebenen Unterkunfts und Verpflegs-Anstanden nicht wenig in Anspruch genommen
worden l.st, weshalb man auch den Herrn Oberrichter Foldvary zu ersuchen bemiiBigt war, fur die gehorige Unterkunft der zu Assistenzlei.stungen verwendeten Abtheilungen in den betreffenden Ortschaften di.e
geeigneten MaBregeln treffen zu wollen.
SchlUBlich beehre ich mich Euer Excellenz zu eroffnen, daB die
bisher in Medias gelegene Division des 1ten Szekler Regiments nach
Herstellung der gesetzlichen Ordnung im Oberalbenser und Kukelburger
Comitate nach Elisabethstadt, dagegen die im Sinne der hierortigen Prăs.
Note vom 27t d.M. Nro 547 /p von SchaBburg nach Elisabethstadt ubersetzte Division des 3ten Barons [Johann Nepomuk Berger von der PleisseJ
Erzherzog Cari Ferdinand nach Medias verlegt, somit dem mit geehrter
Note vom 2lten d.M. Nr. 1 274 hieher mitgetheilten Begehren des Elisabethstădter Magistrats vollkommen entsprochen werden wird.
Pfersmann mp.,

F.M.~.

Către excelenţa sa domnul consilier intim şi cameral, comandor al
ordinului împărătesc austriac Leop0ld şi guvernafor al Transilvaniei,
contele J 6zsef Teleki de Sic.

Sibiu la 31 mai 1848
În continuarea notei din 2'8 mai nr. prez. 570-575/p am onoarea
comunic excelenţei voastre că o campanie a primului regiment de secui
care actualmente este folosită în comitatul Alba de Sus la Călvasăr, va
fi repartizată, imediat după înapoierea ei, comitatului Tîrnava. După sosirea ei în comitatul Tîrnava, escadronul al II-lea al maiorului din regimentul de dragoni Savoya, care fusese detaşat acolo pentru a acorda
asistenţă militară, va fi trimis în locurile sale obişnuite de staţionare din
Senereuş, Zagăr etc. Acest escadron a fost deja folosit de mai mult timp,
fie la Blaj, fie în comitatul Tîrnava, fiind tracasat destul de mult în
urma unor greutăţi ivite ici-colo la cazare şi aprovizionare. Din această
să
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cauză s-a şi cerut domnului prim ju~e Foldvary să ia măsurile de rigoa~e

pentru asigurarea unor condiţii corespunzătoare de cazare a unităţilor
.care acordă asistenţă militară în localităţile respective.
·:
În sfîrşit, am onoarea să comunic excelenţei voastre că divizionul
primului regiment de secui care a staţionat pînă în prezent la Mediaş, va
fi· detaşat Ia Dumbrăveni după. restabilirea ordinii legale în comitatele
Alba de Sus şi Tîrnava. Tot în spiritul notei 'prezidiale din 27 mai nr.
547/p., divizionul regimentului al III-lea arhiduc:~le Cari Ferdinand al
baronului [Johann Nepomuk Berger von der Pleisse], care a fost transferat diri Sighişoara la Dumbrăveni, va fi' detaşat la Mediaş. Astfel va fi
satisfăcută complet cererea Magistratului din Dumbrăveni adresată nouă
cu apreciata notă din 21 mai nr. 1 2'74.
Pfersmann m.p., F.M.L.
1

Original. Arh. St. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1429/1848. Foto: 15 862-

15 865.

107
Sibiu, 31 mai 1848

Vom 31. Mai 1848
Der Păchter der Fogarascher und Porumbacher Herrschaft, Karl
von Brukenthal, stellt mittelst schriftlicher Eingabe vor, daB die dasigen
Unterthanen die bisherigen Robotten Leistungen gănzlich verweigerten,
wodurch ·bei der bevorstehenden Feldarbeit beinahe jeder Ertrag der
durch ihn gepachteten National Herrschaften vereitelt werden mussel,
folglich er unter solchen Umstănden auch den bedungenen Pachtschilling
aus den beiden Herrschaften weder einbringen noch in die National Casse
einzuzahlen im Stande sei. Er bittet demnach, entweder die schleunige
Vorkehrung zu treffen, womît die Unterthanen ihm die nothige Hilfe
in der bevorstehenden Feldarbeit so wie bisher Ieisten mogen, oder aber
ihn, wenn dieses nicht erzielt werden konnte, von der fernern Einzahlung
des bedungenen Pachtschillings beider Herrschaften nach Billigkeit
loszuzăhlen.

Unter den dermaligen ZeitumsUinden kann bezfrglich auf die von
den Unterthanen der Fogarascher und Porumbacher Herrschaft verweigerten Dienste van Seiten dieser Nations Universităt kein Zwang in Anwendung gebracht, sondern es muB der Erfolg der auf dem nachst bevorstehenden Landtag hinskhtli:ch der Urbarial Verha1tnisse zu treffenden weitern Bestimmungen abgewartet und sonach diesen gemăB auch
in Bezug auf die obbenannten Dominien zu seiner Zeit das Nothige
verfugt werden. Uibrigens wird der Gesuchsteller ermăchtigt, den 4:.
Theil des contractmăBigen Pachtschillings bis auf die mit ihm zu pflegende Verrechnung und weitere Verfilgung zuruckzuhalten. Wovon derselbe schriftlich verstăndigt wird, gleich wie auch die Cassabeamten
hievon zu ihrer Darnachrichtung in Kenntnis zu setzen sind.
Din 31 mai 1848
Arendaşul moşiilor Făgăraş şi Porumbao, Karl von Bruckenthal,
se plînge într-o adresă că iobagii de aici refuză să presteze robotele ca şi
pînă acum. Din această cauză lucrările agricole care nu se vor efectua
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vor duce la compromiterea recoltei de pe

'moşiile naţionale 1 .

In conse-

cinţă, în aceste împrejurări nu se va putea încasa nici,. dijma de pe cele
~ouă moşii şi nici nu se va putea plăti casieriei "naţionale. De aceea el se
q.dresează cu rugămintea de a se lua fie ,măsuri urgente pentru a-i obliga.
pe iobagi să-i dea ajutorul necesar la muncile agricole viitoare ca şi pînă
acum, fie să~l scutească de plata taxei de arendare de pe ambele moşii.

In condiţii actuale, Universitatea· naţională nu poate 'exerdta nici
o presiune asupra iobagilor de pe moşiile Făgăraş şi Porumbac. Ea trebuie
să aştepte rezultatul hotărîrilor în ceea ce priveşte relaţiile urbariale care
vor fi luate în viitor de dietă şi în conformitate cu acestea va decide la
timpul potrivit măsurile necesare şi în privinţa domeniilor sus numite.
De altfel petiţionarul este î1nputernicit să păstreze a 4-a parte a taxei
de arendare din contract, pînă cînd se va ajunge la o înţelegere şi va
primi noi ordine. Despre aceasta va fi înştiinţat în scris respectivul arendaş şi totodată vor fi puşi în cunoştinţă de cauză funcţionarii casieriei
pentru a se orienta potrivit acestei hotărîri.
Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Registrui de procese verbale al Univ.
Săseşti, p. 617-618, f. 2. Foto: 5 572-5 573.
1 Raportul se referă la
de patriciatul săsesc.

proprietăţile

feudale colective

stăpînite pînă

în 1848
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Nagy Melt6sagu Gr6f, Csaszari Kiralyi Val6sagos Belso Titkos
Tanacsos s Kiralyi Fo Kormanyz6, Kegyelmes Uram!
Valamint a mult napokban szemellyesen, tl~Y most irasban is legalazatosabban elOre bocsatvan azt, miszerint kotelessegemnek azon szentseget, mellyet mejjemben az atyaskod6 folseges fejedelmiinknek tobb mint
atyai, ekklezsiam s szemellyem erant, megyes pilspokke leg kegyelmesebb kineveztetese szillt, jobbagyi huseggel s figyelemmel szemeim elătt
tartom, es ezen legfelsdbb kegyet f.olseges fejedelmilnknek ugy az en,
mint ekklezsiam reszerol is szemellyesen meghalalni kivanom, - mulhatlanul szilksegesnek lenni vallom, hogy eppen ezen nagyfontossagu percekben folseges ,fejedelmi.inknek legfelsobb kegyet jobbagyi kegyelettel
meghalaljam, s a papsagom s hîveim reszerol folseges fejedelmunk atyai
thronusa elOtt tantorîthatatlan husegilnket es folseges uralkod6 haza
eranti ragaszkodasunkat mint fopasztor tolmacsoljam. Ennel fogva excellentiadnak e16bbi, adott kegyes engedelm:ere hivatkozva, f,61seges fejedelmi.inkhoz felmenetelem idejet junius l~ere meghataroztam, es. megyem
dolgait az egyhazi tanacsra biztam.
Mirai is excellentiâdat legalazatosabban ertesftven; h6do16 mely
tisztelettel oroklok, excellentiadriak legalazatosabb szolgaja,
'

'

Szebenben, Maius 31en 1848.
· Şaguna Andras, pi.ispok
363

Premărite conte, consilier imperial şi guvernator regal.
Binevoitorule domn!
Vă informăm acum în scris, în modul cel mai supus, la fel ca în
zilele trecute personal, că doresc a mulţumi în faţa maiestăţii · noastre
pentru preaînalta bunăvoinţă, atît în numele meu, cît şi a ecleziei. Atitudinea binevoitoare mai mult decît prietenoasă manifestată de maiestatea
sa, faţă de eclezia şi persoana mea cu ocazia numirii mele ca episcop a
zămislit în sufletul meu o îndatorire sacră şi o fidelitate de iobag. în
clipele acestea de mare importanţă mă simt dator să mulţumesc neîntîrziat maiestăţ'ii sale cu pietate iobăgească pentru înalta-i bunăvoinţă şi să-I
asigur ca episcop, din partea preoţilor şi a enoriaşilor mei, de fidelitate
nestrăn1utată şi devotament faţă de înalta casă domnitoare, faţă de tronul său p~irintesc. Ţinînd seama de îngăduinţa binevoitoare pe care excelenţa voastră a manifestat-o pînă acum, am hotărît să plec la maiestatea
sa pe data de 1 iunie. Afacerile diecesei mele le-am lăsat pe seama
Consiliului eparhial.
Informîndu-vă cu respect în modul·de mai sus despre toate acestea,
rămîn cu adîncă stimă sluga devotată cea mai umilă a excelenţei voastre.

Sibiu, 31 mai 1848.
Andrei

Şaguna,

episcop.

Original. Arh. St. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1 428/1848. Foto: 15 858-

15 859.
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Lugoj, 31 mai 1848
814. Beli.igyminister Szemere Bertalan 1848 esztendo Majus 24-en
99. szam alatt minthogy a haza als6 videkein a bujtogatasok, lazitasok, es
eroszakos rendszeg.esek nem csak nem szunnek, sot nagyobb kiterjedest
nyernek, es olly iranyt vesznek melly az orszag, es korona egysege, az
alkotmany sertetlensege, es a kozbeke ellen oszveeski.ivesek (ltjan is torekszik, Csernovits Peter temesi gr6f, es foispannak pedig mint orszagos
biztosnak lehetetlen az egyszerre tobb helyen mutatkoz6, es fejlOdo lazongasok ellen kozvetlen megjelenesevel hatni, es munkalni, ennel fogva
melleje Vukovits Sabbas 1 temesi alispant orszagos biztosul kinevezi, es kiklildi felruha~van ot szinte azon hatalommal, mellyre az cmlitett temesi
gr6f feljogosittatott, meghagyvan nekje, hogy akar ezzel mint tarsaval
egyetemben, akar pedig ki.ilon maga B<:1cs, Arad, Temeş, TorontcU es
Krass6 megyekben, Arad, Szabadka, Zmnbor, Temesvar, Djvidek varo. sokban, a Csajkasok keri.ileteben, es k;ozsegeiben mind azt tehesse, es
elrendelhesse, mint a torvenyes rend meg6vasara, az izgatok, bujtogat6k,
lazit6k, oszveeski.idtek, rendszegok es eroszakoskod6k megfekezesere, kinyomozasara es torvenyszeres megbi.intetesere j6nak, celszerunek es szi.iksegesnek itelend. Mind ezeknel fogva meghadja a minister, es rendeli,
hogy Vukovits Sabbas orszagos biztosnak e megye hat6saga, minden lakossa es nemzetorei engedelmeskedni, es a kozrend fentartasara erelyesen
kozr~munkalni elengedhetetlen kotelessegi.iknek ismerjek. Torvenyes bi.intetes terhe alatt maskep nem cselekendven.
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814. Alispani intezkedes es meghagyas folytân a level tartalma megyeszerte m.ar hirdetve leven, a 1eve1 masolata szukseges tudom.as es alkalmazkodas vegett mind ket alispan urnak kiadatni rendeltetik.
814. In şedinţa !COmitetului permanent pentru menţinerea ordinii
se ia la cunoştinţă porunca ministrului de interne, Szemere Bertalan,
cu nr. 99 din 24 mai 1848.

În ţinuturile de jos ale ţării, instigărHe, violarea orînduirii legitime,
nu numai că nu încetează, ci se extind. Mai mult, se acţionează pe cale
conspirativă împotriva unităţii ţării şi a coroanei, [contra] integrităţii
constituţiei şi a păcii publice. Comitele suprem al comitatului Timiş,
Csemovits. Peter, în calitatea sa de comisar guvernamental, prin simpla
lui apariţie nu poate contracara şi decide [singur] împotriva unor astfel
de acţiuni apărute simultan care se amplifică în mai multe locuri.
De aceea, alături de el, se numeşte şi se trimite în calitate de vicecomite al comitetului Timiş, şi de comisar guvernamental Vukovits Sabbas1. Lui i se atribuie aceeaşi putere cu care a fost înzestrat şi sus-numitul,comite al Timişului. [Totodată] i se ordonă ca ori împreună cu Csernovits, ori separat, să intreprindă şi să decidă ceea ce consideră a fi potrivit.
oportun şi necesar pentru apărarea ordinii legale, pentru înfrînarea, cercetarea şi pedepsirea, conform legii, a agitatorilor, a instigatorilor, a conspiratorilor, a teroriştilor, în comitatele Bacs, Arad, Timiş, Torontal, şi
Caraş, în oraşele Arad, Timişoara, Subotica, Zombor, Novi-Sad, în districtele şi comunele ceaicaşilor. Din atari motive guvernul dispune şi
ordonă ca dregătoria, locuitorii şi garda civilă din aceaste comitate să
considere că au datoria de a se supune comisarului guvernamental Vukovits Sa bbas şi de a conlucra energic cu el pentru menţinerea ordinii
publice. Cei care nu vor acţiona astfel, vor suporta rigorile legii.
814. Conţinutul ordinului fiind enunţat deja în tot comitatul datorită dispoziţiei vicecomitelui, se aprobă publicarea lui precum şi ClJ
copiei scrisorilor ambilor domni dregători necesară pentru luarea la cunoştinţă şi conformare.
Original. Arh. St. Lugoj. Fond. Arh. comitat. Severin, nr. 22/1848.

Fila 234.
1

V. doc. 103.
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Cluj, 31 mai 1848
Nagy Melt6sagl1 Gr6f Csaszari Kiralyi Kamaras, Kiralyi Fd
Kormanyz6 Ur, Kegyelmes Uram!
E nemes megyei fo bir6 Ujvari Karoly, szabad kiralyi Kolosvar
varosi tanacsos Szathmari Pap Gabor es ugyan varosi leveltarnok Miiller Peter, mint tegnap itten Kolosvart letart6ztatott bisztrai Fodor Laszl6
ellen az ohih nep bujtogatasa koriilmenyeit kinyomozş biztosoknak ezen eljarasokr6l hozzam tett jelentesoket a kinyomozasi jegyzo konyvel
egyiitt eredetileg ide fogva bator vagyok Excellenciadnak alazatos tisz365

telettel fel mutatni - azon alâzatos velekedesem mellett, hogy a nevezett ifiu ellen fel hozott bujtogatâs tennye korulm.enyei a neme~ Torda
megyei fo ispân utjân a kinyomozâsban felhozott helysegekben folytatand6 kinyomozâs âltal hozattaţhatnânak nagyobb vilâgossâgra.
Mely tisztelettelleven Excelenciâdnak alazatos szolgâja.
Kolosvâr 31. Majii 1848.
Matskasi Pcil, f6 jspfrri
Preamărite domnule conte, camerar cezaro-crăiesc şi guvernator suprem; binevoitorul meu domn!
Mă încumet să prezint excelenţei voastre cu respect umil raportul
meu în original, cu p~ocesul verbal de investigare a circumst~nţelor instigării poporului român de către Vasile Fodor din Bistra, arestat ieri aci
la Cluj, care n1i-a fost înaintat de Djvâri K.aroly, prim-jude al acestui
nobil comitat, de Szatmâri Pap Gâbor consilierul oraşului liber regese
Cluj şi de Muller Peter, arhivar al aceluiaş oraş. Totodată consider că
circumstanţele faptelor instigatoare de care a fost acuzat pomenitul tînăr
ar putea fi elucidate mai bine pintr-o investigare făcută de comitele suprem al nobilului comitat Turda, în localităţile amintite.
Rămîn cu adînc respect al axcelenţei voastre umil serv,

Matskâsi Pai, comite .suprem
Cluj, 31 mai 1848.
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Turda. Acte prezid~ale,

nr. 559/1848.
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Cluj, 31 n1ai 1848

Kolosvart foly6 1848ik ev Majus 30kan a nemes varos Szekeză hazanal az alabb 1neqirt egyennek lupsai bujtogatasar6l . folytatott szelid
kikerdezeserăl szoll6 jegyză kănyv.
1. Mindenek elOtt az el6 âllittatottnak ki kerdeztetik neve, esztendeje, valh\sa, hovâ val6 lete es âllapotjabeli E"tllâsa, tehât mindenekre igy
felel az elO allittatott.
Engetnet hivnak Fodor Lâszl6nak, edes apâm a. bisztrai gorog egyesiilt lelkesz Fodor Janos, vagyok 23 eves, unitus, âllâsomra nezve pedig
azt nyilvanitom, hogy ez elOtt a 844ik evben itten Kolosvârott a kirâlyi
Lyceumba oskolai pâlyâmat be v.egeztem, magamat a Kiralyi Kincstar
melle gyakornoknak applicaltam; s ottan is szolgâlok, hanem a most
mult januârius kozepen szabadsâg mellett hazajottem edes apâmhoz Bisztrara, ezen ido alatt meg jelentem Balâsfalvân mindket gyulesen es Abrudbânyân ottani lelkesz T6biâs Alexandrunâl.
2. A kozelebbi idoben kikkel volt erintkezesbe, barâtsâgba? mind
a mellett, hogy elebb azt mondâ, hogy csak Balâsfalvân _es Abrudbânyan
jârt a nem igaz, mert a mint fel vagyon adva, meg tobb helyeken is
meg fordult, mondja meg ezt igazân?
J artam kulonoson a mint fennebb mondâf!l Abrudbanyan T6biâs
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Alexandrunal, ottan talalkoztam Buttyannal, Topanfalvan, Sardon es
Lupsan olly kiilonos erintkezesbe es baratsagban senkivel se voltaro.
3. Beszelje elO Topanfalvan kiknel es miert jart?
Topanfalvan jartam Lazăr Gyorgy urnal 2ik ellenor Scbulutz Joseffel, ezt pedig onnan esmerem, bogy tavaly Bisztran jart 16 ellenor Moga
Demeterrel, s jartam meg tobbeknel is, esmerettseg okaert, mintbogy
kozel leven azon falu bozzank es esmerem oket, 1gy Abrudbanyan is
tobbeknel meg tfordultam.
4. Hat Lupsan mit keresett, mi dolga voit ottan, beszelje elo?
A mult szeredan b6nap lesz egy bete azert mentem Lupsara mint
szomszed faluba, bogy a nepet lecsendesitsem s a baJasfalvi dolgot nekiek'
el6besz(:Hjem, nebogy nekem is bajam legyen s hivatalomb6l elcsapattassam, Pap Nyikore Petrehez intezven szallasomat, de o otthon nem leven, be szâllottam a pap testverehez Nyikore Gabrillahoz, oda val6 erkezesem voit mint egy deltăjba, mentem masodinagammal egy bisztr~i
olah Ursuly neviivel l6hăton, ki a lovamat vissza vigye, a mintbogy 6
€gy keves nyugvas utan a l6val vissza is ment, en pedig ott maradtam,
del utan a Valelupsibe lak6 olăh pap Golya Janost egy Lupsai emberrel
magamhoz hivattam, azert, hogy az leven a bir, hogy Abrudbănyăr6l
is egy Absolon nevu esperest meg erkezendo leszen. V artuk is azon esperestet, de nem jott el, igy engemet osztan Golya J an os vacsorara hfvutt s el is mentem velle. () megint vissza kisert, tehat .en Lupse:1n haltam, o pedig viszont baza ment. Mas napra kelve, csiitărtokon reggel
a lupsaiak tobben meg tudvan ott letemet, eljottek hozzam mintegy harmincan, kiknek is en meg magyaraztam a Balasfalvan tortenteket es
a piispokoktol ki adott csendesito inteseket is, az oda val6 pap jelenleteben felolvastam, egyatallyaban dket a csendessegre intettem, azt mondottam, hogy varnak el azt, a mit a kovetkezendo orszag gyulese fogna
:hatarozni, ezzel onnan el oszlottak, en pedig altal mentem Hadar6ra esperest Absolon meg erkezeset varni, de mi el6tt Hadar6ra be erkeztem
volna, 1nen6 utamban be tertem Span Vasziliahoz, hol is mintegy 10
szem.elybol all6 tarsasag volt, ottan is mind a balasfalvi dolgok folytak,
s oket hasonl6lag csendesitettem, oket ott hagyva el mentem Hadar6ra,
1e:1tvan, hogy az esperest Absolon meg nem erkezik, vissza tertPm. Lupsara, s Lupsar61 baza indulva be sz6llottam .a notariushoz Span lVIikl6shoz
azert jottem. ezen faluba, hogy valami lazitast csinaljak, hanem azert,
azt mondottam nekie, hogy nagyon sajnalom, hogy nem volt szerencsem
tegnap, vartalak tobbet egy 6rEmal, miert bujtal el tolem, mert nem
azert jottem ezen faluba, hogy valami lazitast csinaljak, hanem azert
hogy a nepet csensesitsem, erre a notarius azt monda nekem, hogy mutassak vagy irast vagy igazsagot, en visszonozvăn a notariusnak, micsoda
igazsagot, hiszen tam tudod a Balasfalvan tortenteket, azert bat hallgass,
ne beszelj - a notarius ujjbol azt monda, en hallgassak, viszont feleltem
neki, te halgass, semmire val6, hiszem en j6t akarok nem rosszat, ezen sz6valtasok utan utamat hazafele vettem s negyen elkisertek majd
a falu hataraig, rriert itten szembe kapvan el6mbe kiildott lovap1at, tolek
·elbucsuztam s hazamentem Bisztrara.
Ezek utan eloallittatik lupsai domirialis bir6 Alb Vaszilia es lupsai
jegyzo Span Mikl6s, kiket is ki halgatvan, a _dolgot . egesz:en niask&ppen
adjak elO, mellyre nezve Fodor Laszl6 ujjabban' kerdeztetik.
5. Minthogy a dolgot nem ugy adta eW, a mint megkerdeztetett
es cselekedte, hanem egeszen mas szinbe, mert ugyanis Alb Vaszilie

lupsai dominalis biro nyiltan azt vallya es ·eros'i ti, sot bizonyscigokul nev
szerent fel is idezi Span Juont, Bastye Konstandint, Span Nyikulajt
falusbir6t, hogy a mult szeredan a mikor Lupsara ment es be tert Span
1\fikl6shoz, nyiltan azt beszelte: haljatpk Roman Testverek, el hozta az
Isten azt a nagy .napot, mellyben egyformakka lettunk a magyarokkal
es tobbet reajok ne halgassunk, hanem .:Hlyunk ·oszve, ertsunk egyet es
hajtsuk ki a magyarokat, mert ok csak jovevenyek, mi pedig os torsokos
r6maiak maradv:annyai vagyunk, ez a fald a mellyen lakunk, a m.iE~rik, tovabb menve Hadaron letebe meg nagyobban lazitotta a nepet, mert a
mint Alb Vaszi hallotta, ottan azokat mondotta az embereknek, mar hala
Istennek nagyobb emberekke lettiink, kortsoma, malomarenda meg szunt,
sot a malom nem is urake, hanem a nepe, azomban ottan Lupsan ugy
advan el6 magat, hogy Lupsa reszerol Kolosvarra kirendelt kăvet lenne,
tehat reszere gyfijtsenek es adjanak penzt, - ennek kovetkezteben h<'irom renes forintot fel is vett az emberektol, s mind ezeket Span Vaszi-·
liaval es Kozma Petruval s meg masokkal is be tudja bizonyittani.
Span Mikl6s lupsai jegyzo pedig azt adja fel, hogy ·on a mult csiitortokon hazanal megjelent es azt beszellette, hogy ăn ugyan nagy szerencsejinek tartotta volna velle talâlkozni, mellyre o azt viszonoza, meg
nagyobbnak tartotta volna, mert meg kerdezte volna, hogy micsoda dologba jar es miert csinal bujtogatast, mellyre on viszonoza nekie, halgass,
semmire valo ember vagy, s ezt elvalta utan is tobbszărăsen n1ondotta,
s meg azt is mondotta on a faluba az embereknek, hogy a magyarorszagi
uniora tellyesseggel ne allyanak rea, mindezeket ottan elsz6rva Span Mikl6s azt adja fel, hogy az emberek nem akarnak szolgalni, s az egesz
csendesseg fel vagyon zavarva, holott pedig az azelOtti evben mostanjg
olly csendesseg volt, hogy szebbet kivanni sem lehetett. Ezeket igy elo
terjesztve, mit felel mindezekre, vallya meg, mellyik igaz a kett6 kozuJ,
az-e amit ăn feladott vagy pedig ezen ket tanuknak vallomasok?
Az egesz dolog ugy tortent a mint en feladtam, nem pedigJ ugy a
mint ezen vall6k feladtak. Csupan azt esmerem el, hogy nekem harom
pengo _forintot adtak, ezt pedig azert adtak, hogy ha Kolosvarra menyek, sz6lljak az ok reszer6l is, mert nekiek nincsen kit kiildjenek, s
igy en tollek j_utalomul el fogadtam ezen harom forintot, a1 pedig egyaltallyaban nem igaz, hogy en bujto~atni kivantam volna.
Ezek utan elonkbe allittattuk Alb Vasziliat es Spân Mikl6st lupsai
jegyzot, kik is a fennebbi vallomasaikat Fodor Laszlonak szemibe mon-dottak, hogy az val6saggal ugy tortent, a mint altalok feladatott. Fodor
Laszl6 pedig meroben tagadja annak ugy Ietet, ragaszkodik fennebb meg
tett vallomasaihozt.
Kolosvart, Mâjus 3lken 1848.
Djvari Karoly
Szatmari P. Gabor, varosi tanacsos
Miller Peter, leveltarnok es tollvfvd
fobir6

Proces-verbal întocmit la 30 mai 1848 în clădirea de resedintă a nobilului oraş Cluj cu ocazia interogatoriului luat fără constrîngere persoanei jos menţionate cu privire la instigările sale din ~upşa:
1. Inainte ·de toate, arestatului i se cere să-şi spună numele, vîrsta,
religia, domiciliul şi funcţia.
Arestatul răspunde astfel:
Mă numesc Vasile Fodor; tatăl meu, Ioan Fodor, este preotu.l grecocatolic din Bistra. Sînt de 23 ani [de religie] unit. Privitor la funcţia mea
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.l

menţionez că

anterior, în anul 1844, terminînd studiile şcolare aici la Cluj,
la liceul regesc, m"'am angajat în calitate de practicant pe lîngă Tezaurariatul regal; aici slujesc şi în prezent; dar la mijlocul lui ianuarie trecut
n1-am reîntors acasă la Bistra, la tatăl meu, în concediu; cu acel prilej
m-am prezentat la preotul Alexandru Tobiaş din Abrud şi apoi am participat la ambele adunări din Blaj.
2. In ultima vreme cu cine aţi stat în legătură de prietenie? Deşi
.adineaori aţi spus că aţi umblat doar la Blaj şi Abrud, aceasta nu e adevărat, deoarece potrivit denunţului v-aţi mai perindat şi în alte locuri;
spuneţi, este adevărat?
Am umblat mai ales la Alexandru Tobiaş din Abrud, după cum am
mărturisit adineaori; acolo m-am întîlnit cu Buteanu; la Cîmpeni, Şardu
:şi Lupşa nu am stabilit un contact. şi o prietenie deosebită cu nimeni.
3. Enumeraţi la cine şi pentru ce aţi umblat la Cîmpeni?
La Cîmpeni am fost la domnul Gheorghe Lazăr şi la controlorul se'CUnd Iosif Şuluţiu; pe acesta îl cunosc de anul trecut, cînd a umblat la
Bistra cu controlorul şef Dumitru Moga; am mers de asemenea şi la alţii
pentru a face cunoştinţe; acel sat fiind aproape de noi, îi cunosc pe ce]
de acolo; m-am întors şi prin Abrud pe la mai mulţi.
4. Oare ce-aţi căutat la Lupşa, ce treabă aţi avut acolo/?/ Relataţi-ne!
In miercurea trecută va fi o săptămînă de cînd m-am dus la Lupşa,
·ca într-un sat vecin, să liniştesc poporul şi să îi relatez despre evenimentele de la Blaj, pentru ca nu cumva să am necazuri şi să fiu dat afară
din slujbă; am intenţionat să mă adăpostesc la preotul Petre Nicoară;
dar nefiind acasă, am tras la Gavrilă Nicoară, fratele preotului; am ajuns
acolo pe la prînz; am venit călare împreună cu un român din Bistra cu
numele Ursul care trebuia să-mi aducă înapoi calul; după puţină odihnă
el s-a şi reîntors cu calul, eu rămînînd acolo; după masă am chemat la
mine, printr-un om din Lupşa, pe preotul român Ioan Goia care locuieşte
în Valea Lupşei, deoarece s-a răspîndit vestea că va sosi de la Abrud un
protopop cu numele Absolon; l-am aşteptat pe acest protopop, dar n-a
venit; după aceea m-a invitat la cină Ioan Goia şi am şi plecat cu dînsul;
dar el m-a condus înapoi, astfel că eu am dormit în Lupşa; dînsul s-a
reîntors însă acasă; în ziua următoare de joia dimineaţa, cînd m-am
·sculat, cei din Lupşa, aflînd despre prezenţa mea acolo, au venit vreo
treizeci la mine; eu le-am explicat evenimentele de la Blaj şi le-am făcut
cunoscute poveţele de liniştire date de episcop; toate acestea le-am citit
în prezenţa preotului de acolo şi i-am îndemnat la linişte; le-am sptlS
să aştepte ce va hotărî proxima dietă; cu aceasta s-au dispersat, iar e~J
am plecat dincolo la Hădărău pentru a aştepta venirea protopopulul
Absolon; înainte de a sosi la Hădărău, pe 'drum am intrat la şpanul Vasilia, la care era prezentă o societate compusă din aproximativ 10 persoane; acolo se discutau de asemenea evenimentele de la Blaj; i-:-mn liniştit în mod similar; părăsindu-i am plecat la Hădărău; văzînd că protopopul Absolon nu soseşte, m-am reîntors la Lupşa; pornind spre castt
din Lupşa, am intrat pentru două vorbe la notarul Nicolae Şpan; mărtu-
risindu-i regretul că n-am avut norocul [să-1 întîlnesc], i-am spus: ieri
te-am aşteptat mai mult de o oră; de ce te-ai ascuns de mine; nu am
venit în acest sat să fac vreo răscoală, ci să liniştesc poporul; la cnrr~
notarul mi-a cerut să..;i arăt vreun document sau vreo garanţie; i-am
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replicat notarului: "Ce fel de garanţie?; oare h-ai cunoştinţă de evenimentele de la Blaj? de aceea taci nu vorbi!; notarul· mi-a spus de
această dată să tac eu; i-am răspuns în schimb: ta'ci tu, nemernicule, că
eu doresc binele şi nu răul"; în urma. acestor schimburi de cuvinte m-am
îndreptat spre casă, însoţit de patru [persoane] pînă aproape 'de hotarul
satului; deoarece aici m-am întîlnit cu trin1isul care-mi aducea calul,
mi..::am luat rămas b~n Şi m-am întors acasă la Bistra.
După aceasta se înfăţişează judele domenial Vasilie Alb şi notarul
Niculae Şpan din Lupşa; fi'ind audiaţi au prezentat cazul cu totul altfel;
referitor la care Vasile Fodor este interogat din nou:
. 5. Nu aţi relatat ce aţi săvîrşit, după cum aţi fost întrebat, ci cu totul
altă culoare; judele domenial Vasilie Alb din Lupşa mărturiseşte des·chis, ba pentru a dovedi îi citează pe nume pe Ioan Şpan, pe Constantin
Başte şi pe judele primar sătesc Nicolae Şpan, că în miercurea trecută
cind aţi mers la Lupşa şi aţi intrat la ultimul, aţi grăit deschis: ascultaţi
fraţilor români! Dumnezeu ne-a adus ziua cea mare, în care am devenit
egali cu ungurii; să nu le mai dăm ascultare, ci să ne unim, să fim înţeleşi şi să-i alungăm pe maghiari, deoarece ei sînt doar venetici, iar noi
sîntem rămăşiţele neaoşe ale străbunilor romani; acest pămînt pe care
locuim este al nostru; mergînd mai departe Şi poposind la Hădărău, aţi
instigat şi mai mult poporul, deoarece după cum a auzit Vasile Alb, acolo
aţi spus oamenilor următoarele: slavă lui Dumnezeu, am devenit oamer'.i
mai mari; cîrciumăritul şi morăritul au fost desfiinţate; ba nici moara
nu mai aparţine domnilor, ci poporului; acolo la Lupşa v-aţi prezentat
în aşa fel, încît să vă delege la Cluj, fapt pentru care aţi cerut să se
colecteze şi să vi se dea bani; ca atare aţi şi luat de la oameni trei florini
de argint, lucru pe ca~e îl poate dovedi Vasilia Şpan, Petru Cosma, şi
1

în

încă mulţi alţii.

La rîndul lui, notarul din Lupşa, Nicolae Şpan, declară că dumneaprezentat joia trecută la casa sa; i-aţi spus că aţi considerat
o mare cinste că l-aţi întîlnit; la care el v-a răspuns că ar considera-o
şi mai mare; apoi v-a întrebat: cu ce prilej vă aflaţi acolo şi pentru ce
săvîrşiţi instigări? la aceasta i-aţi răspuns, taci; eşti un om de nimica;
Ia despărţire aţi mai repetat [injuria] de mai multe ori; i-aţi mai îndemnat pe oamenii din sat să nu accepte de loc uniunea cu Ungaria; la toate
acestea Nicola~ Şpan mai declară, printre altele, că oamenii nu mai vreau
să slujească şi că liniştea este· în întregime tulburată; ori pînă în anul
trecut a existat o asemenea linişte că mai frumoasă nici nu· s-ar fi putut
dori; la toate cele de mai sus astfel demonstrate ce răspuns aveţi? care
din cele două variante reprezintă adevărul: acea pe care aţi mărturisit-o
dumneavoastră ori declaraţiile celor doi martori?
1"oate evenimentele s-au petrecut aşa cum le-am mărturisit eu şi nu
cum au declarat aceşti doi. martori; recunosc doar atît că-l)li dădură trei
florini de argint; mi i-au dat să merg la Cluj, să iau cuvîntul în numele
lor, deoarece n-au pe cine să trimită; eu am acceptat ca recompensi:i
aceşti trei florini; referirea că eu aş fi dorit să instig este totalmente
voastră v-aţi

neadevărată.

După

colae

aceasta se introduc în faţa noastră Vasilia Alb şi notarul Nidin Lupşa; în prezenţa lui Vasile Fodor, ei afirmă că totuţ

Şpan

s-a petrecut aşa cum au denunţat şi că depoziţiile lor sînt cele adevărate. În schimb, Vasile Fodor neagă cu hotărîre aceasta, ţinînd la.
ri1ărturiile sale anterioare 1.
Cluj, 31 mai 184R.
Ujvari Karoly, prim jude
Szatmari P. Gabor, consilier orăşenesc
Mi.iller Peter, arhivar şi concepist.
Original. Arh. St, Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Turda. Acte prezidiale, nr. 559/1848.
1
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Tîrgu Secuiesc, 31 mai 1848
Nagy Meltosagu Fo Kormanyz6 Ur!
A Magyar felel6s minister elnăk ur, a testver-hon altali fenyegetteteset ktildottjei altal szivet raz6. alakban tu data a szekely nemzettel, s
a borong6 vesz fenyegetesere nemzetunk azon reszet is, melly mai nap
varosunkban nagy tămegbe sereglett oszve, segitsegre hivta fel; az oszveseregles a nagy szamu, csak most alakult nemzeti 6rsereg innepelyes
megjeleneseben a helybeli ezredesi lak nagy udvaran volt, hol a nagy
sokasag kăzt is paratlan meglepo renddel a nagyon tisztelt helybeli ezeredes ur, tobb sz6noklatok, keresek es unswlasok utan is azt nyilvanita "a
fejedelem, haza es nep joga szent elOtte, melyen tisztelte es tiszteli mindig; ez az erdellyi uni6 kimondasa el6tt csakis az erdellyi hadikormanytol fUggo, bar felterjeszteseket tett is; de mindeddig vallaszt nem kaphatvan a mai napon hivataloson vett minister elnăk ur felsz6litasara rogton rendelest teszen, a meg honban karjai alatt levo nepnek a legelso
parancsra keszen lenni s a megk'ivahtat6 he1yre indulni".
Ezen alkalommal latott tanacsunk a nep tămeg kăzt sokakat arra
is keszen lenni, bar sor ezereden kiviilliek; de megis eletido, eros lelek
es kesz akaratt6l vezereltetve alairas mellett is a testver nagy magyar
honn vedelmere ktilonbăzo osztallyokb6l ossze seregleni keszek 1esznek
- ha ezt fontol6r.a vesszi.ik, mi lehet,, eredmenye egyelObe lathatni: hogy
a nep rendtelen kHepese a hazaba nem kis surl6dast okozand atmeneteleben; annak okaert:
· Igen si,irgetosnek latta tanacsunk a nagymelt6sagu fokormanyz6 .urat
tud6sitani es alazattal felszollitani arra, szentlil hiven mindket baza jelen sorsa mely erzetett! melt6ztasson legsietobben katonai kormany utjan
a keszen all6 katonasaghoz es polgări vagy barmi uton is az azzal csatlakozva menni kivan6 lelkes honfiak tisztjeik, zsoldjaik, fegyver1eik es
:rogt,onileg leheto gyakorlatuk elrendezesere parancsot kikiildeni, osakis
ezen alkalom ny:Ujtand biztosite)cot a kebli ki nem toresnek es ez a
haza batorsaga megmaradhatasanak. Alazatos tisztelettel maradtunk a
nagymelt6sagu f6kormanyz6 urnak alazatos szolgăi
·
l{ezdivasârhellyen, 1848, majus 31k napjan.
A. ke?divas;irhelyi tanacs
Kovats ·Dani~I, fobir6
Szab6 Daniel~ fojegyz6
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Preamărite

domnule guvernator suprem!
La apelul domnului prim ministru, adus la cunoştinţa secuHor în mod
emoţionant prin trimişii prin care solicită ajutorul unei părţi a naţiunii
noastre pentru a face faţă pericolului întunecat, s-a adunat azi un mare
număr de cetăţeni din oraşul nostru. Adunarea a avut loc în spaţioasa
curte a reşedinţei colonelului; a fost prezentă într-o ţinută festivă şi în
nu1năr mare garda cetăţenească abia formată. Aici, mult stimatul domn
colonel al garnizoanei, după multe peroraţii, rugăminţi şi intervenţii, a
declarat în faţa mulţimii prezente într-o impresionantă disciplină că
principele, patria şi dreptul poporului sînt sfinte înaintea sa, le-a stimat
adînc şi le va respecta totdeauna. Dar pînă cînd se va pronunţa uniunea,
depinde de Comandamentul militar suprem al Transilvaniei. Deşi a făcut
demersuri, nu a primit răspuns pînă acuma. Totuşi la somarea oficială
primită azi din partea primului ministru va da imediat ordine poporului
aflat încă în patrie în subordinea sa ca la prima poruncă să fie gata· de
a porni spre locul indicat.
Cu acest prilej, consiliul nostru a văzut în mulţime numeroase persoane din diferite clase care deşi nu fac parte din regimentele active,
conduse de ma/turitate, de suflet tare, şi voinţă închegată, vor fi gata să
sen1neze şi să se înroleze pentru apărarea marii patrii maghiare frăţeşti.
Dacă medităm asupra fenomenului nu se pot întrezări consecinţele, deoarece detaşarea dezordonată a poporului în patrie va pricinui serioase fricţi uni. De aceea:
Consiliul nostru, crezînd cu sfintenie în adîncul sentiment al soartei
prezente a ambelor patrii, a considerat că trebuie să vă înştiinţeze cu'
umilinţă şi să vă roage de urgenţă pe prea înălţimea voastră domnule
guvernator suprem, să binevoiţi a interveni la Comandamentul militar
pentru a dispune de urgenţă şi a ordona armatei regulate, să permită
înflăcăraţilor patrioţi care ar dori să se ataşeze pe cale civilă sau altfel,
să-şi aleagă ofiţeri, să primească solde şi arme cît mai repede posibil,
pentru a trece imediat la exerciţii. Numai astfel se va putea asigura împiedicarea unor nemulţumiri şi menţinerea securităţii patriei. Rămînem
cu umil respect servii supuşi ai preamăritului doml:l. guvernator suprem.
Tîrgu Secuiesc, 31 mai 1848.
[În numele] Consiliului din Tîrgu Secuiesc:
Kovats Daniel, jude primar m.p.
Szab6 Daniel, prim-notar m.p.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. S. Pr., nr. 1431/1848. Foto: 15 867-

15 868.
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Sfîntu Gheorghe, 31 mai 1848
Sepsi Kiraly Bir6 A tyankfianak
Majus 31en 1848.
Retyen a szemely es vagyon batorsaga vesz.elyeztetesere intezett
mozgalmak felOll ertesittetven, a rend es kozcsend vissza allithatasa tekintetebol meg hagyni kivantam a tekintetes kiraly bir6 urnak, miszen:~mt mai napr61 jelen szâm alatt fel sz6litott ket kebli ezredes ur·ak altal
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ki ki.lldendo es a tekintetes kiraly bir6 urral egyetertesre utasitand6
tagtci.rsakkal egyutt Retyre kisZ'allvan jarjon vegere annak,
a) Retyen az ad6z6kot egyike · a masika ellen ki vagy kik kezdettek
bujtogatni s mire !Gvantak kenyszeriteni.
b) Az urbereseket foldesurai ellen engedetlensegre ingerlettek kik
izgattak arra oket, hogy het szam szolgalatyokot meg tagadtak.
c) Az ad6z6t[!] a nemesseg ki irtasara es jelesen ozvegy Keresztes
J6sefne es fianak Keresztes J6sef meg gyilkolasara kik ingerlettek, micsoda ossze eskuves tortent Peter Istvan, ifjabb Bodola J osef es Kovacs
vagy Fabian Josef kozt most erintett ozvegy Keresztesne es fianak meggyilkolasa vegett, Kovacs vagy Făbian Josef mikent intezte el a tervezett
gyilkolas vegrehajtasat.
d) Az ad6z6kot a katonaskodas elvalalasaval es a honb6l el hiresztelt kivitetesevel ki, vagy kik hoztak remulesbe s altalaban kik a retyi
rend es torvenyellenes mozgalmoknak okoz6i.
·
Ezen intezkedesemnek sieto teljesiteset olly meghagyăssal teszem
a tekintetes kiraly bir6 urnak kotelessegeve, hogy maga mell.e egy alkalmas es ir6nak hasznalhat6 tablabir6t fel veven, a szerkesztendo munkalatot velekedese kiseretebe ide hozzam be kiildeni ne terheltessen
Atyafisagos indulattal
A Ket Kebli Ezredes Urakhoz

Retyen a kozbatorsag felzavartatvan a szemely es vagyon bator·sc:'iga veszelyeztetven, ezen torvenyellenes mereny kinyomozasara Sepsi
helyettes alkiralybir6 Nagy Andrast olly utasitassal kiildottem ki, hogy
melt6sagod altal a ki jelelt celra kikiildendo es vele egyet ertesre utasitand6 tag tarssal megbizatasaban jarjon el. Ezen intezkedesem felOl
melt6sagod olly baratsagos keresem mellett van szerencsem utasitani, miszerint a retyi torvenyes rend felbomlasat eszkozlott bujtogatasok es rossz
szandeku egyenek kinyomoztatasa vegett sajat resze~ol biztost kinevezni
es nevezett kiralybir6val egyetertesre utasftani ne terheltessen. Baratsagos tisztelettel.
Către judele regesc al scaunului [filial] Sepsi.
31 mai 1848.

Am fost informat despre mişcările care periclitează siguranţa per~
soanei si a averii în satul Reci. Pentru restabilirea ordinii doresc să
atrag atenţia domnului jude regesc ca împreună cu delegatul trimis de
cei doi colonei, care prin acest număr vor fi somaţi în acest sens, să vă
deplasaţi în Reci şi să clarificaţi următoarele:
a) La Reci cine a început să-i agite pe contribuabili şi cu ce scop?
b) Cine i-a îndemnat pe urbarialişti să sisteze îndeplinirea robotei şi
să nu se supună faţă de proprietari?
c) Cine şi ce persoane i-au instigat pe contribuabili la exterminarea
nobilimii şi anume la uciderea văduvei lui Keresztes J6zsef şi a .fiului său;
ce fel de conspiraţie s-a încheiat între Peter Istvan, Bodola J 6zsef tînărul
şi Kovăcs sau F'ăbian J 6zsef pentru uciderea numitei văduve Keresztes
şi a fiului său? cum au pus la punct plănuita ucidere Kov;ăcs sau Fabian?
d) Cine a răspîndit zvonul în legătură cu înrolarea urbarialiştilor în
armată şi cu scoaterea lor din ţară?; în general, cine sînt instigatorii
mişcărilor ilegale.
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Indeplinirea acestui ordin este urgentă. In vederea realizării lui, luaţi
cu dvs. un jurat potrivit pentru a scrie cele necesare: actele, împreună
cu părerea dvs., ni le veţi trimite.
Cu sentimente frăţeşti.

Celor doi domni colonei din localitate.
La Reci a fost tulburată şi periclitată liniştea şi ordinea.
In vederea clarificării acestui atentat ilegal a fost desemnat loctiitorul
vicejudelui regese din scaunul Sepsi, Nagy Andras, cu instrucţiu.i-J.ea de
.a colabora cu delegatul ce va fi trimis în acest scop de dvs.; vă înaintez
această informare cu cererea amicală de a nu întîrzia să numiţi pomenitul delegat şi de a-i atrage atenţia să colaboreze cu judele regesc amintit
mai sus.
Cu respect amical
-Concept. Arh. St. Sf. Gheorghe. Fond. Arh. scaun. Trei Scaune. Acte

prezidiale, nr. 246/1848. Foto: 765-766.

114
Cluj, 31 mai 1848

Felseges Kiralyi Foigazgat6 Tanacs!
Al~tzatosan bemutatom a fels,eges Kinilyi Foigazgat6 Tanacsnak e
·megyei tisztseg altal hozzam be kuldott jelenteset bar6 Kemeny Farkasnak es alispan Boer Simonnak, a Marosludason es Marosbogaton tortent
·esemenyekrol, a Bogaton veghe vitt !k:inyomozasi munkalattal egyutt,
melybol vilagos, hogy az odaval6 pap, Vladutz Mikl6s a nepet lazzasz"'"
tani ki van ta 1.
Alazatos tisztelettel leven a felseges Kiralyi Foigazgat6 Tanacsnak
alazatos szolgaja
Kolosvart majus 31en 1848
G. Thorotzkai Mikl6s
Preamărite

Consiliu diriguitor suprem regal!
înaintez cu umilinţă Consiliului suprem diriguitor regal raportul semnat de baronul Kemeny Farkas şi de vicecomitele Boer Simon despre evenimentele de la Luduş şi Bogata pe care mi l-a trimis priri oficialitatea
comitatului, împreună cu actele cercetărilor efectuate; din· acestea reiese
-că preotul de acolo, Nicolae Vlăduţ, a intenţionat să instige poporuP.
Rămîn cu stimă respectuoasă serv umil al Consiliului diriguitor regal
suprem.
Cluj, 31 mai 1848.
G[rof.]' Thoroizkai Mikl6s
Original. Arh. St. Budapesta. Fonă.. @. P.,

12 606.
1
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D·alnic~

31 mai 1848

Melt6sâgos Fo Kirâly Bir6 Dr!
A tegnapi nap nep gyules tartatott Allcsernâtonba âZ oda val6 or,...
sereg tisztyei felsz6litasara Magyarorszagr61 be jOtt Gal Sandor el6 adasat meg hallgatand6k, tobb faluk ki zaszl6son, kik anelkiil meg bizva
megjelentek az holot Gal Sandor mellett masok is sz6nokolvan, azt mondtâk ki, hogy Szegedre gyu1end6 taborba 1rassak be magokot el menni;
kik az napt61 fogva szolgalni nem tartoznak, ezen az ad6z6 elGsabitott
nep fel kapvan csaknem minyajon beiratni kezdettek magokot, hogy j6szagot kapnak es nem szolgalnak, ez oly kavart csinalt, hogy mar a
szolgâlattevesnek vege fog lenni, nem csak, hanem testver s testverit
nem ismerve, nagyobb veszely fog kovetkezni.
Ha illy fel szollitasok es nep gyulesek ar.ant mâs rendelkezes ne1n
tetettetik, az ertetlen neppel konnyu bar mit is el hitetni, kivâlt midon
.azzal fenyegettetik, ha be nem 'iratja magat vagy a mit kivânnak nern
teljesiti, elpusztittyak. Melynek jelentese utan tisztelettel vagyok a Melt6sagos Fo Kiralybir6 Dr alâzatos szolgaja
Dalnok 31 May 1848
Lâzar Pavid, alkiralybir6
Prea măritul domn jude crăiese suprem.
În ziua de ieri la Cernatu de Jos s-a ţinut o adunare populară. La
apelul ofiţerilor gărzilor de-acolo s-au adunat mai multe sate, unele cu
steaguri altele fără, pentru a asculta discursul lui Gal Sandor venit din
Ungaria; alături de el au mai vorbit şi alţii; ei au determinat poporul
să se înroleze în tabăra de la Seghedin, [promiţînd] că cei înscrişi vor fi
scutiţi de servituţile urbariale; aproape tot poporul a început"să se înscrie;
vestea că se va primi sesia şi că nu se vor mai presta slujbe [iobăgeşti] a
fckut o vîlvă deosebită. Acestea nu se vor mai presta deci. Ba mai mult,
fratele va uita de frate. Va urma deci un pericol şi mai mare.
Dacă nu se vor da alte dispoziţii în legătură cu asemenea apeluri şi
adunări 1\opulare, poporul nedumerit va putea fi uşor convins despre
orice, ma'i ales că este ameninţat cu distrugerea în cazul p.eînrolării sau
neîndepl'inirii dorinţelor legate de ea. Raportîndu-vă cele de mai sus
răm.în ct.I stin1ă serv umil al preamăritului domn jude crăiese suprem.
Dalnik, 31 mai 1848
Lazâr David, vicejude regesc.
7

Original. Arh. St. Sf. Gheorghe. Fond. Arh. scaun. Trei Scaune. Acte
prezidiale, nr. 271/1848. Foto: 7 798-7799.
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Sibiu, 31 mai 1848

Dem Lob1ichen Kronstădter Magistrat!
In E:rledigung der Vorstellung des Loblichen Magistrats vom 24sten
d.l\1. Magistrats Zahl 2 312/1848 findet man belobtdernselben zu seiner
eignen und zur Verstăndigung des dasigen Publikums zu erwidern, daB

unter den erschiitternden Ereignissen der jungsten Zeit die Nations Universitat, als das verfassungsmaBige Organ der gemeinsamen Berathung
aller die Nation im Ganzen betreffenden Angelegenheiten, es zu ihren
unerlaBlichen Pflichten zahlen muHte, auch die zur Abwendung oder
moglichst gliicklichen Ueberwindung der dem Fortbestand der Nation und
ihrer verfassungsmaBigen Rechte und Freiheiten drohenden Gefahren
~ienlichen VerhaltungsmaBregeln und Schutzmittel in den Bereich ihrer
!Berathungen zu ziehen. Im Drange der Umstande hat dieselbe denn auch
gleich nachdem die erfolgte Allerhochste Genehmigung der vom Landes
Gouverneur geschehenen Einberufung des bandtags auf den 29sten Mai
l. J. zu ihrer Kenntnis kam, fur nothwendig erachtet, mit Darstellung
der bekannten Umstănde, welche die Besorgnis erregen muBten, daB der
Terrorismus der die engere Vereinigung Siebenblirgens mit Ungarn um
jeden Preis durchzuftihren bezweckenden Parteiflihrer auf dem Lapdtage
die Rede und Stimmfreiheit unterdrlicken, ja sogar die personliche Sicherheit der Abgeordneten der anders gesinnten sachsischen Kreise gefăhrden konnte, an Seine Excellenz den Landes Commandirenden Generalen, Freiherrn von Puchner als Allerhochst ernannten koniglichen
Landtagskommissair das sofort sămmtlichen sachsischeri Kreisen zur
Kenntnisnahme in Abschrift mitgetheilte Gesuch zu richten, wodurch sie
die geeigneten SchutzmaBregeln zu erwirken bezweckte. Hat nun dieser
Schritt der Nations Universitât bei dem dasigen Publikum Ueberraschung
und Besorgnisse erregt, und der lobliche Magistrat sich berechtigt gehalten, das beruhrte Gesuch nicht gut zu heiBen, vielmehr fur die Ruhe
und den Frieden nicht nur des gesammten Vaterlandes, sondern hauptsăchlich auch des Sachsenvolkes gefahrdrohend zu erklăren; so muB und
kann diese Nationsuniversităt ihre Beruhigung doch darin finden, da.B
sie in Uebereinstimmung mit den librigen săchsischen Kreisen eben auch
durch diesen Schritt, wie durch mehrere in demselben Sinne erstrebte
Vorkehrungen nur die Wohlfahrt der Nation zu sichern beflissen war, und
daB nur Kronstadt in gewohnter Weise seine eigene separatistische Richtung und dadurch antinationale Politik verfolgend, kein Bedenken tra.gt,
da tadelnd aufzutreten, wo die iibrigen Kreise den von ihren Vertretem
im Drange der Umstande auch ohne ihre vorlaufige Vernehmung oder
specielle Weisungen gefaBten derartigen Beschlussen die Anerkennung
nicpt versagen, da.B hiemit des Beste der Nation aufrichtig bezweckt
worden.
Das Gesuch der Nationsuniversităt hat - wie es der Lobliche Magistrat in Uebereinstimmung nicht mit der Nation, sondern mit den
Stimmfiihrern des dasigen, wie es scheint und auch in offentlichen Blăt
tern ausgesprochen wird, die Losung "Kronstadt voran" ge""~,vohnlich den
Interessen der Gesammtheit der Nation iiberordnenden Publikums sehnlichst gewlinscht und erwartet hat - ke'inen oder doch nicht den bez,;veckten glinstigen Erfolg gehabt. Es glauht indessen diese Universit·Wt
die Stimmung der Landesbewohner richtig, und richtiger als das dasipe
Publikum wahrzunehmen, wenn sie mit Zuversicht annimmt, daB ge,llriB
der geringst~ Theil der La~desbewohner von den Beschllissen des jetzigen
Landtap:s und namentlich von der auf demselben mit Beherrschung aHer
fre]en 1\t!einungsauBerung und vielleicht mit Beseitigung aller andern k.
Vorlagen zu beschlieBenden Union ein goldenes Zeitalter aufrichtig erwa:rtet, wenn Sie sich iiberzeugt halt, daB die Sachsen, indem sie sich
entschieden gegen die beantragte Union erklaren, die Erbitterung der
c
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zwei andem stăndischen N ationen keineswegs hoher steigern werden,
als wenn sie ihre Zustimmung an Bedingungen und Garantien fur die
Unantastbarkeit ihrer deutschen Nationalităt, eigenen freien Verfassung
und damit verbundenen Autonomie kniipfen, wie sie Kronstadt vorschlăgt,
und die Parteifi.ihrer der andern beiden Nationen entschieden zurllckweisen, und wenn sie meint, zu einer Erbitterung konnten den Sachsen den
Wallachen dann am wenigsten Veranlassung geben, wenn sie etwa zu
verhindern vermochten, daB in der Unionsfrage nicht liber sie ohne sie
entschieden werde.
Das grofite Ungliick, welches ein Volk treffen kann, ist die Uneinigkeit und Zweitracht, die dessen GHeder eben dann entzweiet, wenn
ihm von auBen groBe Gefahren drohen, und wenn es der Einigkeit zur
Wahrung seiner gefăhrdeten Rechte und zur Vertheidigung des bedrohten
l.,ebens und Vermogens seiner ]\fitbiirger am meisten bedarf. Je schrecklicher die Zukunft, die ein solches Zerfallen der einzelnen Theile eines
Volkes im entscheidenden Augenblick demselben bereiten kann, um so
schwerer die Verantwortung, welche die Abtriinnigen treffen muB! Und
mit innigstem Bedauern muB die Nationsuniversitat eben auch unter den
jetzt die Nation bedrohenden ernsten Gefahren es beklagen, daB das
Kronstădter Publikum, auf der vereinzelt betretenen verhăngnisvollen
Bahn fortschreitend von den Bruderkreisen allein sich gleichsam lossagt,
und wie in seinen ărntlichen an diese Nationsuniversităt und an die andern Kreisbehorden gerichteten Schriften, so auch in den offentlichen
Blăttern der Nation gegeni.iber eine Sprache fiihrt, welche offenen
Zweispalt und gănzliche MiBachtung des Bruderverhăltnisses der ein
Ganzes bildenden săchsischen Kreise und seiner Stellung zur Universităt
derselben athrnet. Die Nationsuniversităt hat nichts begonnen, was solchen
Ton der Behorde eines einzelnen Publikurns selbst bei gleicher Gesinnung
aller noch so zahlreichen Bewohner seines Kreises gegenliber der sămrnt
liche Kreise reprăs,entirenden Universităt rechtfertigen konnte. Sie
hat ihrer Pflicht nachkomrnend in verfassungsrn,ăfiiger Weise und nur
auf gesetzlichern Wege liber die Mittel und MaBregeln berathen, wodurch
sie die Wohlfahrt, und unter den drohenden Gefahren den ungekrănkten
Fortbestand der Nation rnoglichst zu sichern geglaubt hat. Sie muB daher
auch um so mehr jede vermessene Mahnung und Warnung, welche der
Lăbliche Magistrat liber die Schr.anken seiner gesetzlichen Befugnis
hinaus an sie ergehen lassen zu rniissen vermeint, entschieden zuriickweisen, a1s sie bei ihren die Unionsfrage und die Beschickung des Landtags
betreffenden Beschliissen ·nicht rnaBgebend, sondern irnrner nur aufklă
rend und berathend aufgetreten ist, wohlerwăgend, daB in so wichtigen,
die hochsten Interessen der Nation betreffenden Angelegeheiten die Kreise
berechUgt sind, frei und selbstthătig ihre EntschlUsse zu fassen, nach deren Einigung es Pflicht der einzelnen Kreise und deren Minderzahl seyn
muB, sich der Mehrheit anzuschlieBen, und fur die gerneinsame Sache
einzustehen.
Was die vom Loblichen Magistrat am Schlusse seiner Eingangs erwăhnten Vorstellung gemachte Bernerkung anbelangt, liegt auch darin nur
ein Beweis, daB Kronstadt nur illusorischen Grundsatzen huldigt, wenn
dasselbe der Ansicht ist, daB fur die săchsische Nation, wenn sie im
Landtage ihre Rechte und Freiheiten durch die von ihren Sendern allein.
und vereinzelt mit Weisungen zu versehenden Kreisabgeordneten zu.
schlitzen und zu vertheidigen Gelegenheit habe, zu einer gemeinsamen
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Berathung: der National-Interessen durch das ve:rfassungsmăf~ige Organ
der Nation, ihre Universităt, auch unter den jetzigen Zeitverhaltnissen_nach Eroffnung des Landtags kein Grund mehr vorhanden sey. Uebrigens scheint der lobliche Magistrat, indem derselbe die Meinung des
dasigen Publikums, nach welcher dieses das ~ernere Zusammenbleiben
der Nationsuniversităt naeh ortlichen Ansichten nicht mehrJ fUr
nothig e1~achtet, hieher und etwa auch an die U.brigen săchsischen Kreise·
iiberschrieben hât, auBer Acht gelassen zu haben, daB das Recht der
Einberufung und Auflosung der verfassungsmă'Big jăhrlich zweimal stattrfindenden Universitătsversammlungen dem unterfertigten · Nationsgrafen
zukommt, und die Dauer diser Versammlungen von der Erledingung der
zu verhandelnden Gegenstănde abhăngig ist, daB daher offenbar das einzelne Publikum, welches dieses Recht des N ationsgrafen ergreift, sich
von dem Rechtsboden factisch entfernt, den es doch von der N ation ein-"
gehalten wissen will, und es endlich mit volliger Beruhigung dem Ermessen des Nations Oberhauptes U.berlassen werden kann, wo dasselbe
fur das Heil der Nation wirkend, am wenigsten fehlen zu di.irfen meint. \
Yon der sachsischen Nations Universităt. Hermann:stadt am 31sten
Mai 1848
Franz Salmen
M. Friedrich Arz, Notair
Onoratului Magistrat din

Braşov!

Pentru rezolvarea adresei onoratului Magistrat din 24 mai, nr.
mag. 2 31211848 şi pentru informarea acestuia şi a publicului de acolo
găsim de cuviinţă să vă răspundem: sub imperiul evenimentelor zguduitoare din ultimul timp, Universitatea săsească, ca organ constituţional ai
consfătuirii comune a tuturor problemelor ce .privesc naţionalitatea în totalitatea ei, consideră de datoria sa să ia în dezbatere măsurile de comportare care să servească evitării sau depăşirii fericite a primejdiilor ce
ameninţă dăinuirea naţiunii, drepturile şi libertăţile constituţionale ale
acesteia. Forţată de împrejurări imediat după ce a aflat de aprobarea convocării dietei, la propunerea guvernatorului ţării, pe data de 29 mai a.c.,
Universitatea săsească a considerat necesar să-i adreseze excelenţei sale
comandantul suprem al ţării, baronul Puchner, în calitatea sa de comisar
crăiese, o cerere ale cărei copii s-au trimis tuturor scaunelor şi districtelor pentru a o lua la cunoştinţă. Ea prezintă 1mprejurările cunoscute
ce-au dat naştere la temerea că terorismul conducătorilor de partid care
urmăresc să înfăptuiască cu orice preţ uniunea strînsă a Transilvaniei cu
Ungaria ar putea să înăbuşe la dietă libertatea de cuvînt şi de vot; mai
mult ar putea să pună în primejdie chiar securitatea person3lă a deputaţilor scaunelor şi districtelor săseşti care sînt de altă părere. Prin această
cerere s-a urmărit să fie luate măsurile cuvenite de protecţie. Acest pas
al Universităţii naţionale a provocat surpriză şi îngrijorare publicului din
Braşov, iar bnoratul Magistrat de aiCi s""'a crezut îndreptăţit să considere
cererea menţionată ca fiind inoportună şi punînd în primejdie nu numai
liniştea şi pacea întregii patrii~ ci mai ales a populaţiei săseşti. Univer.::.
sitatea naţională trebuie totuşi şi poate să fie liniştită, datbrită faptului că
în concordanţă cu celelalte scaune· şi districte săseşti, atît priri acest pas,
cît şi prin multe alte măsuri luate în acelaşi sens, s-a străduit să, ·asigure
prosperitatea naţiunii. Pe de altă parte, numai Braşovul, urmărind· pro-

pria orientare separatistă şi prin aceasta o politică antinoţională, ca de
<>bieei, nu ezită să vină cu critici, cînd celelalte scaune şi districte recunosc că prin astfel de hotărîrii, luate prin forţa împrejurărilor chiar făr.ă
-consultarea lor prealabilă sau în lipsa unor instrucţiuni speciale, s-a urmărit în mod cinstit binele naţiunii.
Cererea Universităţii naţionale n-a avut nici un succes sau n-a obţ~nut izbînda scontată; dimpotrivă, aşa cum a aşteptat şi a dorit din tot
sufletul onoratul Magistrat, ea a ajuns în concordanţă nu cu naţiunea,
ci cu purtătorii de cuvînt ai publicului braşovean care după cît se pare se
exprimă şi în ziarele oficiale. Acesta subordonează de obicei interesel~
naţiunii în totalitatea ei devizei: "Braşovul în frunte". Totuşi Universitatea crede că îşi dă bine seama, în orice caz mai bine decît publicul din
Braşov, de atmosfera din rîndul locuitorilor ţării. Universitatea este ferm
~onvinsă că în mod sigur numai o parte infimă a locuitorilor ţării aşteaptă
-cu adevărat o epocă de aur de la hotărîrile actualei Diete, îndeosebi de Ia
uniunea care va fi votată în timpul acesteia prin anihilarea oricărei exprimări libere a părerilor şi poate prin înlăturarea tuturor propunerilor
regeşti. Universitatea este convinsă de asemenea că în cazul în care saşii
se vor pronunţa hotărît împotriva uniunii propuse nu vor mări şi m:ai
mult indignarea celorlalte două naţiuni decît dacă îşi vor condiţiona consimţămîntul de clauze şi garanţii privind respectarea nc;1ţionalităţii lor
germane, a propriei constituţii libere şi, legat de aceasta, a autonomiei,
aşa cum a propus Braşovul şi s-a respins cu hotărîre de către liderii de
partid ai celorlalte_ stări. Universitatea crede că saşii numai atunci le vor
·da românilor cele mai puţine prilejuri de indignare, cînd vor putea să
evite ca în problema uniunii să se decidă în privinţa lor fără ca ei să
participe.
Cea mai mare nenorocire ce poate lovi un popor este neînţelegerea
şi învrăjbirea care-i dezbină membrii, atunci cînd mari primejdii dinafară
îl ameninţă, cînd are cea mai mare nevoie de armonie pentru păstrarea
drepturilor sale primejduite şi pentru apărarea vieţii şi averii ameninţate
a membrilor săi. Cu cît va fi mai groaznic viitorul provocat de o astfel
de dezbinare a părţilor componente ale acestuia în momentul hotărîtor,
cu atît va fi n1ai grea răspunderea care-i va lovi pe disidenţi! Şi în împrejurările de acum, cînd primejdii serioase ameninţă naţiunea, Universitatea naţională trebuie să deplîngă cu cel mai profund regret faptul că
păşind în continuare pe drumul fatal pe care a pornit de unul singur,
publicul din Braşov este singurul ce se dezice de scaunele şi districtele
frăţeşti; în adresele sale către această Universitate naţională şi către celelalte foruri scăunale şi districtuale, precum şi în ziarele oficiale, el vorbeşte în faţa naţiunii o limbă care dă dovadă de dezbinare deschisă şi de
nerespectare totală a relaţiilor frăţeşti dintre scaunele şi districtele să·seşti ce formează un tot unitar; [aceeaşi atitudine o manifestă] în poziţia
sa faţă de Universitate. Universitatea naţională n-a întreprins nimic care
să justifice faţă de ea, ca reprezentantă a tuturor scaunelor şi districtelor
un astfel de ton din partea forului unui singur public, nici măcar în cazul că toţi locuitorii districtului său, fie ei cît de numeroşi, ar fi de aceeaşi
părere. Îndeplinindu-şi sarcina, ea s-a consfătuit în mod constituţionalls
numai pe căi legale în legătură cu mijloacele şi măsurile prin care a
crezut că asigură cel mai bine prosperitatea şi dăinuirea nevătămată a
naţiunii în mijlocul primejdiilor ameninţătoare. De aceea trebuie să respingă hotărît orice admonestare şi avertizare pe care onoratul Magistrat,
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depăşindu-şi graniţele competenţei

sale legale, a crezut că trebuie să i le
adreseze; aceasta cu atît mai mult cu cît ea nu şi-a impus niciodată
punctul de vedere, ci s-a prezentat întotdeauna doar lămuritor şi sfătui
tor la luarea deciziilor în privinţa problemei uniunii şi trimiterii de deputaţi la Dietă. Ea este conştientă de faptul că în astfel de afaceri importante care privesc supremele interese ale naţiunii, numai scaunele şi
districtele sînt îndreptăţite să decidă libere şi de sine stătătoare; dar după
punerea lor de acord, fiecare cerc şi district este obligat, dacă este în minoritate, să adere la majoritate şi să susţină cauza comună.
In ceea ce priveşte remarca făcută de onoratul Magistrat în finaluJ:
adresei sale menţionate la început, ea nu este decît o altă dovadă că Braşovul slujeşte doar unor principii iluzorii, cînd este de părere că naţiunea săsească ar avea posibilitatea să-şi păzească şi să-şi apere drepturile şi libertăţile [numai] prin deputaţii scăunali şi districtuali care vor
..primi instrucţiuni separate doar de la cei ce îi trimit. !n acest caz, în împrejurările actuale, adică după deschiderea dietei, nu ar mai exista nici
un motiv pentru ţinerea unor consfătuiri comune referitoare la interesele
·naţionale de către Universitate, organul constituţional al naţiunii. În
.tot cazul înştiinţîndu-ne pe noi şi eventual şi celelalte scaune şi districte
săseşti în legătură cu părerea publicului din Braşov conform căreia el
nu mai con~ideră necesară continuarea şedinţelor Universităţii naţionalet
onoratul Magistrat se pare a nu fi luat în considerare că dreptul de a
convoca şi de a dizolva adunările acesteia, ce au loc de două ori pe an,
îi revine subsemnatului comite al naţiunii, iar durata lor depinde de rezolvarea problemelor dezbătute. De aceea este evident că orice public ce
îşi însuşeşte acest drept al comitelui naţiunii se îndepărtează practic de
baza legală pe care doreşte să o respecte naţiunea. Condu~ătorului naţiunii i se poate încredinţa cu deplină linişte dreptul de a judeca, atunci
. cînd, acţionînd pentru binele acesteia, crede că greşeşte cel mai puţin.
De la Universitatea naţională săsească.
Sibiu, 31 mai 1848.
Franz Salmen
M. Friederich Arz, notar
Original. Arh. St. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 2 468/1848. Foto: 31 629-,--31 631.
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Cojocna, 31 mai 1848

Nagy melt6sagu Groff Fo Korm·ânyz6 Dr!
A vagyon es szemely batorsag mezoseg szelbe fekvo kis varosunkba
is igenyt kovetelven, ez indokb61, jelen kor kivanatahoz merten, kebeli.inkben is a polgâr orseg kezdo alapzata az onkentesseg elvere fektetve
megvettetett, de mi elOtt ebeli kozos mukodes si.ikert erhetne, egy a fegyverforgatasi gyakorlatban jartos egyen, ugy a fegyver szi.iksegit p6tland6nak lattyuk, elebb is mig e korre vonatkoz6 szabâllyainkat excellentiad
es a felseges Kiralyi Fo Kormanyszek elejibe terjeszthetnok; excellentiad atyaskod6 tekintete elejibe azon eros bizodalommal kotott alazatos
keressel jarulunk: mi szerent melt6ztasson a Kolosvar varosi piaei katonai
parancsnoksaghoz olly rendelest tetetni parancsolni, hogy a helybeli ki-380

ralyi kamarai s6 hivatalhoz kiildetni szokott katona6rok mellett oly el5tjar6 rendeltessek, ki a magyar nyelvet j6l ert6 es azon a katonai gyakor1atokat polgar 6rsegiinknek be tanittani tud6 tehetseggel birjon, n1e1t6ztasson az orszagos fegyvertarb6l most el6legesen is 300 ./. haromsiaz
fegyvert adatni parancsolni; mert excellentiadnak csak is ebeli alazatos
keresunk kieszkozoltetese esetibe remelhettyiik a helybeli polgar 6rsegnek kikepeztethetesi biztos jovendojet, nem leven polgarainknak oly allasa, hogy enelki.H - erhetetlen celra - anyagi aldozatot nyujthasson,
ujjitott 'keresunk mellett alazatos tisztelettel oroklunk a nagy melt6sagu
groff f6kormanyz6 urnak alăzatos szolgăi
Koloson, majus 31en 1848
Kolos varossa tanacsa
M ehesi J ănos, fo biro
Pethe Andras, f6jegyz6
Preamărite

domnule conte guvernator suprem.

Siguranţa persoanei şi a avutului necesită atenţie şi în micul nostru
,orăşel aşezat la marginea cîmpiei. Conform cerinţelor epocii actuale şi

la noi s-au pus bazele gărzii civile potrivit principiului voluntariatului.
Pentru succesul conlucrării în acest sens am considerat că trebuie să se
trimită. aici un individ bun cunoscător al limbii maghiare şi să se com·pleteze necesarul de arme, încă înainte de a o informa pe excelenţa dvs.
şi pe Guberniul regal suprem despre regulamentele referitoare la o atare
problen1ă. Înaintăm cererea cu deplină încredere în faţa părintească a
excelenţei voastre pentru a binevoi să ordonaţi comandantului militar al
garnizoanei oraşului Cluj să dispună a se trimite, alături de grănicerii
destinaţi de .obicei la oficiul de sare regală locală, un instructor militar
,cunoscător al limbii maghiare, care să posede talentul de a instrui garda
civilă. Să binevoiţi a ordona să se trimită în prealabil 300 de arme din
arsenalul central. Viitorul sigur al instruirii gărzii civile locale îl putem
spera numai în cazul că excelenţa voastră veţi putea mijloci satisfacerea
cererii noastre umile adresată în acest sens. Altfel cetăţenii noştri, întrucît nu întrezăresc rostul, nu sînt în situaţia să aducă sacrifidi materiale în menţionatul scop.
Repetînd cererea noastră, rămînem cu stimă respectuoasă servil
umili ai preamăritului domn conte guvernator s.uprem.
Cluj, 31 mai 1848
[In numele] Consiliului oraşului Cojocna
Mehesi J anos, jude primar
Pethe Andras, prim-notar
Original. Arh .St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1437/1848. Foto: 15 735-

15 736.
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"Siculeni, 31 mai 1848

Melt6sag_os F6 Kiraly Bir6 Ur!
A Rokon gyulolsegt6l s nemessek elleni torekvestol, az un1o nagy
eszmejenek el esmerese, s a fel ebredni latsz6 szabadsag erzete a nepnek nagy reszet, valahara itten is mas iranyba vezette, es 6rankent mas,
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mas mozgalmak mutatkoznak; s az eddigi hatalmas bujtogatok arm<'my'kodasanak napfenyre jovetelevel, minden mas szinbe oltozottnek U1tşzik
szekeinkben. A kozelebb mult napokban, Lazarfalva, Tusnad es Verebes.
nepgyulest tartott; a revindikalt havasok jovedelme cassajanak a talalando fegyverek es puskapornak mennyiseget a szeredai var megrohanasaval el foglalando, mit el6re az illeto katonai eloljarosag megtudvan
magok a fo eloljarok szem·elyes megjelenesekkel se valanak kepesek eloszlatni, sott a nyilvan reajok szort fenyegetodzesek miatt onnan vissza
vonulni kenyszerittetenek; - azomba ennek eredmenye csak a Jett, hogy
folyo ho 30ra Csekefalvaba tartand6 szamosabb es tekintelyesebb kerilleti
mas nepgyules hataroztatott, s ez is az irt napon es helyen, az irtaknak
ismetelt e.Uenzese meHett, minden reajok forditand6 figyelem nelkul
vegbe ment, de ennek kovetkezmenye, az ide zart masolati leve1 szerE'mt
a kozgyules sieto megtartasara val6 fel szolli ttatasom lett, s ezen ragt:l.ly
hogy Felcsikon is 24 6rak alatt meg teszi hatasat a bizonyos, noha GyergyO.
es Kaszon szekek meg csendessegbe lattatnak is lenni, de gondolom,
hogy az Udo ottan is meg erlelte a szabadsag fajanak gyilmoltset.
Tudom melt6sagos fd Kiraly Bir6 Ur, hogy a torvenytol jogositva
vagyok gyules tartasra, a rendes Fdnok tavul leteben, de a mint ez elOtt is ily korUlmenyekbe, kozertelemmel azt rossznak lattuk, jelenleg
annal kevesbe szamithatok annak udvos ki menetelere, mert ugyanis: ha
nem vesszuk is tekintetbe, a gyulesen tortenheto zavar es csendbontas
kedvetlen eredmenyeit, s tegyuk fel, hogy csendesen vegbe menyen, deha meg hataroztatik a meg levo puskak es puskapornak, valamint szinten
a Revindicalt havasok jovedelmei cassajanak rogtoni atke~ese, es az 'ezered szamoltatasa! kerdes? valyon az ezered hajland6 leszen e eztet egeszben telyesiteni. En azt mondom, hogy nem lesz: ha nem, akkor a tett-'-,
leges fellepes, az intezett rohanas altal meg tortenend, s az ezered, mely
ha Alcsik reszere nezve gyenge m1ar, de egyebutt m,eg a katona:sag
elen ali; vedelmezni fogja magat, vedelmezni, :es rokon es polgar ver
fog, m,eg pedig nagymertekben folyni, s meg lehet, hogy ez eset ma::;
helyeken is illyeket idezhet elO es langba borul az egesz, s valyon kinek
fog tulajdonittatni? A dolgok pedig itten ugy alnak, hogy a fennebbiek
kozgyules nelkill is meg fognak tortenni, de addig a felszollitâs telyesittesere szorosabban is eroltetve leendek; s az eroszaknak ellent allani
nein lehet. fgy tudva elore a dolgot en csak ugyan a B alatt ide zart
feleletl szerenti igeretet kentelen valek megtenni; s j6 volna, ha a dolgok addig măr fordulatot vennenek, azonba ahoz keves a remenyseg,
minden esetre tehat a teendOk fe16l a melt6sagos fo kirâly bir6 ur bol~::s
tanacsara szuksegem leven, ba,tor voltam tiszteleUel meg keresni; mert
akar kozgyules legyen, akar meg tagadtassek, mindenik eset kepzetem
szerent rosz kovetkezeseket szillend, - csak ott latom tehât a Gyulesnek
leheto jobb eredmenyet vagyis udvet rejleni, ha a nepet a koz tanae:skozas ren din ugy lehetne vezetni, hogy az ingerul tseg minden neme kikerUlesevel oda hataroz6dnek a dolog: hogy fel tett celjanak Udvosebb kivitelit, koveteink altal, orszaggyules rogtOni rendelkezesebol alkottand6
Bizottmany utyan eszkozolve munkaltatni, igy meg lehet, hogy a veszely
el lenne harintva; s a dolgok is a vagasb61 ki nem ternenek, igen de csokken a remeny midon koztunk is az egyetertes hianyzik, s hânnyan vannak akik a j6 ut ajjanlatara szavakkal es tekintelyel b1îrjanak; igen kevessen, s egy gonosz indulatu, s minden reszre szegodo ember nyeri meg
a nep szivet. Val6ban ha valaha emberre voit szuksege szekeinknek, most
9
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van, es soba a 1nelt6sagos ur, maga helyet oly haszonnal ugy be nem
tolthetne, mint most, s hazajânak, az orszag iigyeben ottan annyit nem
hasznalhat, mint szekeink iigyeben nagy tekintelye s veliink egyesitend6
lelkes kozre munkalasa altal, mert a mint iidorol iidore valtoznak a dolgok, s terhesednek a kornyiilallasok, a szerint van sziikseg tapasztalt~
okos vezetore, s gyengesegeink kolcBonos tamogatasara.
Mely tisztelettel kerem tehat a melt6sagos urat, melt6ztasson gyorsposta uttyanni sieto tud6sitasa âltal, magat a kivantat6 gyules megnyittasa keszsegerol, a nepnek is meg orvendeztetesere nezve, magat nyilvanitani, s ez esetben annak ki hirdeteserol menten rendelkezni, nem azon
erdek kesztet ezen keresre, mintha a Gyules elnokoskodeset magamr6l
el harintani torekednem, mivel az nehany 6rak alatt, .vagy jobban, vagy
rosszabbul el telik, hanem fennebi okaimon kiviil meg egy feloll, az ottani targyak he1yesebb es iidvosebb el intezhetese, s a felheto rosz kovetkezesek biztosabb el tavolitasa, masfelOll pedig, az azonkiviil is minden
oraban nehezii16 dolgok konriyebbszeru · igazgatasa remenyebol volna az
en, s csak nem minnyajunk koz 6hajtasa. Ellenkezo esetbe pedig hogyha
ez (mit nem gyanithatok) meg nem tortenhetnek, celszeru utasittatasomat bizodalmason es nagy tisztelettel, de sietoleg gyorsposta uton ki kerem; az alatt is melj tisztelettel maradvan a
melt6sagos fo kiraly bir6 urnak alazatos Szolgaja
Csik 11/Iade±:alva Majus 31en 1848.
Szekely Sigmond
al Kiraly Bir6
Execelenţei

sale domnului jude regesc suprem!
Recunoaşterea marii idei a uniunii, simţul libertăţii care pare a se
deştepta, au condus în sfirşit majoritatea poporului de la ura frăţea3că
îndreptată împotriva nobilimii, în alte direcţii. De la oră la oră se ivesc
alte şi alte mişcări. După ieşirea la lumină a uneltirilor instigatorilo:
influenţi, în scaunele noastre totul apare îmbrăcat în alte culori.
în zilele trecute, nu de mult, s-au ţinut adunări populare la Lăză
reşti, Tuşnad şi Vrabia în vederea luării cu asalt a cetăţii de 'la Miercurea [pentru a se pune mîna pe] casieria veniturilor munţilor revendicaţi,
precum şi pe armele şi pe pulberea de puşcă ce se vor gă,si. Aceasta a
ajuns la cunoştinţa autorităţilor militare ·respective. Ele nu au reuşit
însă să le împrăştie nici chiar prin prezenţa personală a oficialităţilor
principale. Ba mai mult, acestea au fost silite să se retragă datorită ameninţărilor ce li s-au adresat. Totuşi, urmarea s-a redus la atîta că s-a hotărît ţinerea la Cecheşti a altei adunări populare districtuale, mai numeroasă şi mai respectabilă, în ziua de 30 a lunii curente. Şi aceasta s-a desfăşurat la ziua şi la data fixată cu toată împotrivirea repetată a celor
scrişi mai sus, fără a li se da vreo atenţi1e. După cum reiese şi din scrisoarea copiată alăturată rezultatul ei este somaţia adresată mie pentru
ţinerea grabnică a adunării generale. 'Este sigur că această epidemie îşi
face efectul în 24 ore şi în Ciucul de Sus, cu toate că Gheorgheni şi
Caşin par a fi încă în linişte. Mă gîndesc însă că şi acolo timpul a copt
fructul arborelui libertăţii.
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In cazul că se va hotărî [să se formuleze l cererea predării imediate
şi a muniţiei existente, a casieriei veniturilor munţilor revendi:caţi şi se va stabili efectivul regimentului, se pune întrebarea dacă ·acesta
va fi dispus să îndeplinească în întregime astfel de pretenţii.
Eu zic că nu! Şi dacă nu, urmează rezultatul de facto; efectuarea
asaltului. Regimentul ~care în Ciucul de Jos est~e deja slab, dar în alte
părţi stă încă î~ fruntea armatei, se va apăra. Se va apăra şi va curge
sînge de frate şi de cetăţean, şi chiar în proporţii mari. S-ar putea ca cest
caz să provoace asemenea lucruri şi în alte părţi. Va lua foc totul; şi cui
i se va atribui? Starea lucrurilor este de aşa natură încît cele de mai
·sus se vor întîmpla şi fără adunarea generală. Pînă atunci voi fi silit şi
mai mult la îndeplinirea somaţiei, fără să mă pot opune violenţei. Cunoscînd dinainte lucrurile, eu, vrînd nevrînd, am făcut promisiunea care
reiese din răspunsul anexat sub litera Bl. Ar fi bine ca pînă atunci lucrurile să ia o altă întorsătură. însă în această privinţă există puţină speranţă. În orice caz, aş avea nevoie, referitor la cele ce am de făcut, de
sfatul înţelept al preamăritului domn jude regesc suprem. De ac~e.~_ am
avut curajul de a mă adresa dvs., întrucît, după părerea mea;-atît ţi
nerea, cît şi contramandarea adunării' generale, vor avea urmări nefaste.
Eu consider· că adunarea va avea rezultatul cel mai bun posibil, numai
atunci cînd în cadrul consfătuirii comune am putea conduce poporul în
aşa fel, încît, dîndu-se la o parte orice iritaţie, s-ar hotărî să se activeze
pentru atingerea cît mai fericită a scopului propus de deputaţii noştri
pdn comisia ce se va constitui pe baza dispoziţiei imediate a dietei. Astfel
s-ar putea ajunge la înlăturarea pericolului şi evenimentele nu şi-ar
schimba cursul lor normal. Scade însă speranţa, se diminuează, datorită
faptului că lipseşte înţelegerea între noi. Cîţi sînt aceia care prin cuvintele şi faptele lor ştiu să îndrume spre drumul cel bun? Prea puţini.
Un om răuvoitor şi nestatornic poate cîştiga inima poporului.
Intr-adev'ăr, dacă vreodată scaunele noastre au avut nevoie de un
om, acum au. Niciodată prea măritul domn ~ude regesc suprem nu şi-ar·
putea îndeplini misiunea cu atîta folos ca acum. ba fel aţi putea aduce
atîtea servicii patriei şi ţării prin autoritatea şi conlucrarea însufleţită
cu noi în cauza scaunelor noastre. În măsura în care se schimbă cu
timpul lucrurile şi se îngreuiază împrejurările, avem nevoie de un conducător înţelept şi experimentat, de sprijinirea reciprocă a slăbiciunilor
noastre.
Rog cu profund respect pe preamăritul domn să binevoiască a
aduce la cunoştinţă prin ştafetă consimţămîntul pentru deschiderea adunării sus menţionate. Veţi cauza astfel bucurie. ÎJ;l popor. În acest caz rog
să dispuneţi anunţarea imediată a acesteia.
În ceea ce priveşte cererea mea, nu sînt condus de stăruinţa de a
mă sustrage prezidării adunării, deoarece aceasta trece, bine sau rău, în
cîteva ore. [Am] alte motive pe lîngă cele amintite mai sus: pe de o parte
aranjarea mai corectă şi mai fericită a lucrurilor de acolo şi înlăturarea
sigură a eventualelor urmări nefaste; pe de altă parte, dorinţa noastră a
tuturora este dirijarea mai uşoară a lucrurilor care se îngreuiază din oră
în oră. În caz contrar, dacă aceasta nu s-ar putea întîmpla, vă rog cu

a armelor
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Pînă atunci rămîn cu profund respect sluga
domn jude regesc suprem

umilă

a prea

măritului

Szekely Zsigmond,
vicejude regesc.
Siculeni-Ciuc. 31 mai 1848.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. @.P., nr. 7 092/1848. Foto: 2 0122 015.
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Siculeni, 31 mai 1848
Tank6 Ferenc, Kovats J"anos es Szab6 Andras alcsiki nepgyiiles meg
bizottyainak. ~adefalva 31 May 1848.
A csat6szegi nepgyiiles megbizasab6l tisztelt polgar tarsak neveben
kolt, s mai napon hozzam jutta!tott, azon felszollit,asok:Jra, mi szerent a Revindicalt Havasok Cassaja, elhordott fegyverek, s ki allitand6 orsergek
sziiksege aranti tanacskozas vegett sieto koz gyfiles tartasat kovetelnek,
sietek tisztelettel vissza valaszolni, hogy bar ha torvenybol foly6 kotelessegeim eldttem esmeretesek is s barha a jelen koriilmenyek kozti gyulesek tartasab61, inkabb zavarok es csendbantasok varhatok mint nagy
hasznok remelhetok, megis ·erdeklett kivanataik annak idejebenni telyesitesetol nem vonakodom; mivel mind azonaltal, Fa Kiraly Bir6 O. Mielt6saga Orszag Gyulesere lett elmenetelekor minden siirgetos esetek tostenti feljelenteset kotelessegemme tette, s valamint azoknak, ugy a szlikseg iienyelte kozgyulesek tartasara es vezetesere val6 jogat is rogtăni
koziinkbe val6 j.ovetele s veliink:J egyiitt leend.O kozre munkalasra igerete
âltal maganak fenn hagyta; engedjek meg tisztelt polgar tarsak, hogy
keresek telyesitesenek ket harom napi tovabb halasztasaval alattval6i.
tisztemet is szorgos posta uton mar meg is tett feljelentesem altal be
tOlthessem; hogy ha 6 Me1t6saganak tetszeni fog, igerete szerent sietoleg
koriinkbe joni, lehessen alkalma, valamint fonoki kotelessegei betOlthetese, ugy irantunk nyilvanitott atyai j6 indulattyanak be bizonyitasa mellett celszerubben intezkedni, ellenkezo esetben pedig hajlandosagomr61 ~
valamint magok meg gyozodni, ugy a gyfiles erdemes tagjait is a felliil
meg nyugtatni sziveskedgyenek.
Reprezentanţilor adunării populare
şi Szab6 Andras.

din Ciucul Inferior, Tank6 Fe-

renc, Kovacs Jranos

Mă grăbesc să vă răspund cu stimă la apelul redactat din însărcina
rea adunării populare de la Cetăţuia, în numele stimaţilor locuitori, înaintat în ziua de azi mie. Prin el se pretind convocarea grabnică a adunării generale pentru a se sfătui asupra veniturilor pădurilor revendicate,
a.supr.a armelor luate de ~colo şi asupra necesităţii formării gărzilor. Deşi
îmi cunosrc obligaţiile faţă· de lege şi ştiu că de la adunările ţinute în cirr.umstanţele actuale sînt de aşteptat mai mult turburări şi deranjarea
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liniştii,.
merită

decît foloase, totuşi voi încerca să. îndeplinesc la timp cererile. ce
a fi luate în considerare. Cu ocazia plecării la dietă, măria sa
judele regesc suprem mi-a trasat ·ca sarcină anunţarea imediatA a tuturor
cazurilor urgente. Totodată şi-a menţinut dreptul la ţinerea şi conducerea adunărilor generale pretinse de necesitate, cu acea promisiune că va
apare imediat în rîndurile noastre şi va conlucra cu noi. Permiteţi-mi
astfel, stimaţi cetăţeni, să amîn cu 2-3 zile îndeplinirea cerinţelor dvs.
ln felul acesta voi putea să fac faţă şi eu :funcţiei mele de subordonat prin
trimiterea înştiinţării pe calea ştafetei. Măria sa va putea astfel să apară
urgent în rîndurile noastre conform promisiunii sale, dacă va considera
oportun şi va avea ocazia să-şi îndeplinească funcţia de conducător.
{Totodată, va putea] să ia şi măsuri mai oportune şi să-şi dovedească bunăvoinţa părintească ce ne-o poartă.
În caz contrar, precum v-aţi convins şi dv.s. despre bunăvoinţa mea,
să-i convingeţi despre acest lucru şi pe membrii adunării.
Copie Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 092/1848. Foto: 2 016.
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{Cluj], 31 mai 1848

Szeretett testverek!
Vasârnap reggel Kolozsvarra erkezve, szâz meg szâz zâszl6t lâttam
lotogni, mind megannyi jeleit az unioerti oromnek.
Mintegy 8 6ra tâjban elmentiink a pilspokhoz, hol a kilenc fejii
s<:1.r kâny igazitni akarta azt, mit Balâzsfalvân nem sikerillt vegeznie es nemelyek (M oga Demeter) kezdtek mondogatni, hogy a bizottmâny
.Ohajtana a petitioban nemi m6dositasokat tenni; de evvel - valamenynyien ellene tâmadvân - nem boldogulhatott. Azutân kozillăk valamelyik eloterjesztette: hogy a petitia llik pontjâb6l egy egesz lap ki van
hagyva, mi a jegyzokonyvben a szâszokra vonatkozolag âll, - mely meg€rositi a magyarok azon gyanujat, hogy a szaszok altal meg volnatok
vesztegetve; mi lehetett celjuk - iteljetek meg. Eleg annyi, hogy a petitia melle meg egy codicillust is csinâltak; - hiaban harcoltunk mondvan, hogy elvilnk volt: reszletekbe nem bocsâtkozni - mit sem hasznâlt.
Ezek utan 11 6rakor lâtogatâst tettilnk a commandiroz6nal; egesz
paradeban fogadott, mint valami koveteket. Innen mentilnk a f6kormanyz6hoz, hol eleg dorgâlâst hallottunk, hogy a nemzeti gyiilesen mert nem
ragaszkodtunk a Guberniumi rendelethez. Innen mentiink az orszâgos
€lnokhez, ki a magyarok torekvese irânt tisztân felvilâgos'itott.
NB. delutân koztilnk nagy veszekedes volt a 1lik pont miatt. A petiH6k az elnoknek atadattak es "ad acta" tetettek.
Hetfon delel6tt megnyitotta Puchner az orszâggyiilest egy magyar
beszeddel. Bohetzel kivanta, hogy mindenekel6tt târgyaltassek a românok
petiti6ja, s adassek meg a românoknak a nemzetiseg; utâna Lemenyi; de
Wesselenyi azt felelte, hogy ezen tul nem leend sem magyar, sem szasz
sat. nemzet, hanem leendilnk minyâjan ,,egy nagy Magyarhonnak szabad
polgârai".
Ez utan Lemenyi mondta, hogy a romanokat meggyalâz6 torvenycikkek az Approbatâkb61 toroltessenek ki; tobben megcafoltâk, de Ber-
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zencze1 epen leszfdta, hogy szegyen olyan dolgokat folemlfteni, me1yek1
mar magokt6l elenyesztek.
Kedden Wesselenyi proclamalta az uni6t, melyet a szaszok is elfogadtak nemi feltetelekkel. Kemeny Denes - mennyire csak lehetetb
- karhoztatott minket, hogy muszka zaszl6 ala eskti.dtti.nk - s nemelyikti.nknek elve volna a magyarokat Scithiaba telepiteni.
Lemenyi is partolta az uni6t; kikti.ldtek a nep koze, hol egy szekre folemeltek s azt ·mondta a nepnek: hogy 6 sajat szemelye es a roman
nep neveben elfogadja az uni6t s annak letesitesen fog munkâlnP. Ostve
zenet csinaltak neki, isinet akartak, de nem tudtak folemelni; ekkor mondott o - a magyarok szerint - egy isteni beszedet (nem tudom, mert
nem hallottam). Szinte feledem, mint mergeiOdott a bizottmanyra, hogy
kezeit megkototte es ugy irta le oket, mint akik nem erdemesek! csizmaban jarni.
Nemelyek azt mondtak, hogy a comite a Gubernium altal fel van
oszlatva; masok meg azt kivantak, hogy jojon Kolozsvarra, - ki latta,
hogy az orszaggyules Kolozsvart, a bizottmany Szebenbe legyen? ha nem
erthetnek egyet, valasztass·ek mas bizottmany' mert ez nem voit torvenyszeru.
Nagy sz6lalkozasunk volt a Pestre kti.ldendo kovetek miatt; de halistennek, mig mi civakodtunk, a magyarok valasztottak maguk kozul s a
mienkek ha.tra:maradtak. Cs:ak Bohecz:el es Vlasiciu2 mennek, mint a
dieta alta! megvalasztottak.
, Baritiu âzt mondta, hogy mi kti.ldhetti.nk koveteket Pestre, mert e:z
a kolozsvari kovetsegnek csak folytatasa, de nekem nem ugy tetszik.
Szerdan meghataroztatott a nemzeti gyulesen a nepkepviselet; vă
laszt6 es valaszthat6 leven, ki 8 ft3 ad6t fizet ezti.stben, e kivul szaz fti.sttol ket, k~vesebbtol egy kti.ldott; varosokon aki 300 ezti.st ft ertekti.t bir,
vagy ha mester meg egy segedel folytonosan dolgozik. E rendszer van
a szaszokra nezve is, csakhogy a varosok nem adnak- mint eddig is szazt6l a szekekben.
Szen utca ezen tul Lemeny utcanak neveztetik.
Fodor.t elfogtak itt Kolozsvartt; 4 a szombattelki papot Pop Simeont
pedig kotve hoztak ide, sot Tordan meg is vertek. A szekelyek verik! az
embereket es fti.rtjeiket levagjak; egy aszonynak pedig eppen keresztet;
vagtak homlokara.
Az unio es egyebek felett a miniszteriummali tanacskQzăs vegett
Pestre meno deputatio 24 ta~b61 an.s
Mennyire csak lehet - orizkedjetek, mert itt nevetok rosz hangzasu; kti.lonosen az Alexandru 6 es Buteanue. Budiu es Bogaton katonasag
jărt, hogy a papot elfogja, de ez menekti.lt. Eljetek egeszsegben es boldogul! isten veletek!
31 may 1848.
Iubiţi fraţi!

Sosind duminică dimineaţa la Cluj am văzut fluturînd sute de drapele şi tot atîtea semne ale bucuriei [populaţiei maghiare a oraşului] pen.tru unire.
În jurul 'orei 8 ne-am dus la episcop, unde balaurul cu 9 capete a
încercat să îndrepte ceea ce n-a reuşit săJ facă la Blaj; unii (Moga Dumitru) au început să spună despre comitet că ar dori să facă unele schimbări în petiţie; dar n-au izbutit, deoarece alţii s-au împotrivit. Apoi ca
reva din ei a arătat că din punctul 11 al petiţiei lipsea o pagină întreagă,
27 - Documente privind
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care în procesul verbal se referea la saşi; aceasta putea întări pănuiala
ungurilor că am fi mituiţi de către saşi. Care le-a fost scopul - judecaţi
şi voi. Ajunge că au făcut pe lîngă petiţie şi un supliment. Degeaba am
luptat, spunînd că principiul nostru a fost a nu ne pierde în amănunte.
Aceasta n-a ajutat.
După aceea am făcut o vizită comandantului la ora 11. Ne-a primit
în mare paradă, de parcă am fi Îbst ceva ambasadori. De aici ne-am
deplasat la guvernator, unde am fost dojeniţi destul de bine pentru că
la Adunarea generală [de la Blaj] nu ne-am ţinut de ordinul gubernial.
De aici ne-am dus la preşedintele dietei care ne-a lămurit întru totul
.despre aspiraţiile ungurilor.
N. B. După masă a fost mare cearta între noi din cauza puncţului
11. Petiţiile s-au predat preşedintelui şi s-au pus "ad acta".
Luni dimineaţa Puchner a deschis dieta cu o cuvîntare în limba
magfu.iară. Bohăţel a cerut ca în primul rînd să se discute petiţia românilor şi să fie declaraţi naţiune; după el [a urmat] Lemeni; Wesselenyi a
răspuns eă de acum încolo nu va fi nici maghiar, nici sas, nici ~altă naţiune, ci toţi vom fi "cetăţeni liberi ai unei mari Ungarii".
După aceea Lemeni a spus să se şteargă din Aprobate articolele de
lege defăimătoare pentru români. Mai mulţi 1-au contrazis. Berzenczei l-a
certat chiar,' [spunînd] că e ruşinos să pomeneşti de lucruri care s-au
perimat de la sine.
Marţi, Wesselenyi a proclamat uniunea, pe care şi saşii au acceptat-o cu unele condiţii. Kemeny Denes ne-a condamnat cît se poate de
tare că am depus jurămînt sub steag rusesc şi că .ar fi ideea unora dintre
noi de a-i coloniza pe unguri în Sciţia.
Şi Lemeni a susţinut uniunea. L-au trimis în mijlocul poporului,
unde 1-au ridicat pe un scaun. El a spus mulţimii că acceptă uniunea în
numele să-w. personal şi al poporului român şi va acţiona pentru realizarea eP. Seara i-au făcut serenadă; "au vrut din nou să-1 ridice, dar
n-au reuşit". Atunci el a ţinut o slujbă dumnezească - după cum spun
ungurii, - (eu nu ştiu, pentru că nu l-am auzit). Mai că am uitat cît
s-a supărat pe comitet, deoarece i-a legat mîinile. El 1-a descris ca pe
cineva care nu merită să umble în cizme.
Unii au spus despre comitet că a fost desfiinţat de Guberniu. Alţii
au propus ca [membrii lui] să vină la Cluj. Cine a mai văzut ca dieta să
fie la Cluj, iar comitetul la Sibiu? Dacă nu se pot înţelege, să se aleagă
un nou comitet, deoarece acesta n-ar fi rfost legitim.
Ne-am luat la mare ceartă din cauza deputaţilor care urmau să fie
trimişi la Budapesta. Har domnului, pînă ne-am certat noi, ungurii i-au
.ales dintre ei, astfel că ai noştri au rămas în urmă. Merg numai Bohăţel
şi Vlasici2 ca aleşii dietei.
·
Bariţiu a spus că noi putem trimite delegaţie la Pesta întrucît aceasta
este doar continuarea celei clujene. Mie mi se pare că e altfel.
Miercuri s-a hotărît ca viitoarea -Dietă [a Ungariei] să fie o reprezentantă populară; va putea fi alegător şi ales cine plăteşte impozit 8 fl. 3
In argint; în afară de asta, la 100 de fumuri se aleg doi; la mai puţine
un deputat; la oraşe cine are avere. de 300 fl. sau e meşter şi lucrează
încontinuu cu o calfă. Acest sistem se aplică şi privitor la saşi; numai
că oraşele nu dau mai mult ca şi pînă acum; [100 de deputaţi vor fi] în
scaune.
Strada Cărbunelui se va numi de acum încolo strada Lemeni.
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Fodor a fost arestat aici la Cluj 4 , preotul din Sîmboleni Pbp Simon,
a fost adus aici în cătuşe; la Turda a fost chiar şi bătut. Secuii bat
oamenii şi le taie pletele; unei femei i-au tăiat chiar o cruce în frunte~
Delegaţia [dietei] care va merge la Pesta pentru consfătuirea cu
guvernul în problema uniunii şi în altele, se compune din 24 de membri 5.
Pe cît se poate, păziţi-vă, deoarece aici numele vostru nu sună bine,
mai ales al lui Alexandru6 şi Buteanu. La Budiu şi Bogata a umblat
armata să-1 prindă pe preot, dar acesta a fugit.
Trăiţi în sănătate şi fiţi fericiţi! Dumnezeu cu voi!
31 mai 18487.
Traducere contemporană. Arh. St. Budapesta. Fond.. K. Papp Mileles Gyujtemenye. Foto: 1243-1246.
1 Trebuie precizat şi aici că episcopul
contrară intereselor poporului român. El

Lemeni a adoptat .la dietă o atitudine
avea dreptul să aprobe uniunea in ·
numele poporului român, deoarece nu era alesul acestuia, ci regalist. Numit de
monarh ca deputat regalist, el putea reprezenta cel mult voinţa acestuia şi nu a
poporului român care şi-a afirmat clar poziţia antiunionistă cu prilejul Adunării
Naţionale de la Blaj din 15-17 mai 1848.
2 Vlasici n-a figurat printre membrii comisiei regnicolare; dintre români dieta
i-a ales pe episcopii Lemeni şi Şaguna, precum şi pe deputatul Băhăţel (vezi
doc. 69).
3 !n realitate censul de avere s-a fixat la 8 florini (vezi doc. 70: legea elec-

nu

torală).
4

V. doc. 110 şi 111.
E vorba de comisia regnicolară aleasă de dietă pentru a fixa detaliile uniunii
în colaborare c;u guvernul de la Pesta.
6 Alexandru = Al. Papiu Ilarian.
7
Traducerea textului românesc în limba maghiară este contemporană cu evenimentele din 1848.
5
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Cluj, 31 mai 1848
Nagym.elt6sagu Orszagos Elnok Dr!
Tekintetes Karok es Rendek!
Utott az 6ra hogy rablancab61 az ipar is kibontakozzek. A cehrendszer, mely bolcsoje voit az iparnak, kopors6ja lett. A cehrendszer, mely
a fejleni indult ipart elOsegiti, a kifejlodott ipart tonkre tevessel fenyegeti.
Mi atlatva azt, hogy az ido rohan6 arja nekilnk is meghozta a napot, hol ilgyeink felett komolyan gondolkodhatunk: egy petiti6t szerkezenk s azt a tkt. Karok es Rendek elebe terjeszteni a hazai ipar neveben
batrak vagyunk.
Keresilnk pontjai a kovetkezendok:
1) A cehek monopoliuma toroltessek el. Egy cehnel se legyen a mesteremberek szama meghatarozva.
2) A cehbe allasnal roroltessenek el a huzavona. fizetesek. Toroltessek el a "Mesteresztendo". A remekek megiteleseben a legeny is illP
aranyban sz6zatoljon.
3) Engedtessek meg, hogy a hazaban akar hova megtelepedhessilnk.
4) Kerjilk azt, hogy muhelyt tetszesilnk szerent magunk keressilnk.
Fizetesilnk felett szabadon alkudozhassunk.
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5) A murqka .idore kivanjuk azt, hogy tetszesUnk szerint kotelezziik magunkat munkara. Hogy magunk mivelesere, tarsalkod{1sra idonk
maradjon.
6) . A vandorlas szab~d tetszesiinkre bizassek.
7) Az inasok dolgat rendezzek ugy, hogy az inaskodâs alatt tanulja
a mesterseget, ne .pedig pesztra legyen.
8) Kerjuk az orszâgot, gondoskodjek, vasârnapi real iskolakr6l,
iparmu kiallitasr61, hogy magunkat kepezhessiik, magunkat ki tiintethessuk.
9) Kerjiik, hogy azok, kik nem remekelhetnek, mint cehen kiviiliek
akarhol szabadon dolgozhassanak.
_
Nem kivanjuk a tkt. Karok -es Rendek figyelmet farasztani, mert
iigyunket miriden jobb kebel ismeri. Nem kivanunk nagy szavakkal elni
arra, hogy meggyozziink mindenkit affeldl, hogy .ezen rablancaiba az ipar
nem maradhat.
'Hogy er1nyi celtalanul felhasznalt munkasero statusgazdaszat karara
esik, az mindenkitdl el vagyon ismerve.
K·erjiik azert a NagymeU6sagli Orszagos Elnok Urat es a tkt. Karok es Rendeket, me1t6ztassanak ugyiinket a miniszteriumnak s a !lrozelebbre ossze gyulendo koz,os hon gyulesnek oly hathat6san ajanlani, hogy
az ipar, s ipar segedei a XIX-ik szazaddal megegyezo viszonyokra alapîttassek. Maradunk teljes Tisztelettel
a Nagymelt6sagu Orszagos Elnok Drnak
Tekintetes Karok es Rendeknek
alazatos szolgai:
a kolozsvari oszves iparos
fiatalsag.
1848 maj. 31
Excelenţa voastră domnule preşedinte al [adunării] ţării!
Stimate ordine şi stări!
A bătut ceasul ca şi industria să se descătuşeze. Sistemul de bresle
care a fost leagănul industriei, i-a devenit mormînt. Sistemul de bresle
care a favorizat industria în formare, o ameninţă în starea ei dezvoltată
cu ruinarea.
Conştienţi că fluxul năvalnic al timpului ne-a adus şi nouă ziua să
medităm profund asupra chestiunilor noastre, îndrăznim să redactăm o
petiţie în numele industriei autohtone şi să o înaintăm în faţa stimatelor
ordine şi stări.
Punctele cererii noastre ar fi următoarele:
1) să se abolească monopolul breslelor; numărul meşterilor să nu
mai fie limitat în nici o breaslă;
2) să se desfiinţeze taxa nelegală la ocuparea unei funcţii în breaslă;
să se anuleze stagiul de un an de "meşter"; şi calfa să aibă cuvînt într-o
măsură adecvată la aprecierea probei de maistru;
3) să ne fie permis să ne putem stabili oriunde în patrie;
4) să ni se îngăduie să ne căutăm atelier conform bunului nostru
plac şi să ne tocmim liber asupra plăţii noastre;
5) în legătură cu timpul de muncă, dorim să lucrăm după bunul
nostru plac, ca să ne rămînă vreme şi pentru educaţia noastră şi pentru
discuţii;
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6) dreptuLde a călători să fie lăsat la latitudinea noastrti;
,
7) să fie reglementat lucrul ucenicilor astfel încît în timpul uceniciei să înveţe meseria şi nu să fie doică;
8) ţara să se îngrijească de şcoli reale duminicale, de expoziţii industriale, pentru a ne instrui şi a ne distinge;
9) pretindem ca celor ce nu pot face faţă probei de maistru să li
se permită să lucreze fără a face parte din breaslă.
Nu dorim să îngreunăm atenţia stimatelor ordine şi stări [cu amă
nunte], fiindcă problema noastră este bine cunoscută. Nu dorim să folo-

sim cuvinte mari pentru a convinge pe fiecare de faptul
mai poate rămîne astfel încătuşată. Oricine recunoaşte că

că industria nu
forţa de muncă

folosită fără

rost afectează economia natională.
Cerem, de aceea, excelenţei voastre, dorahule preşedinte ai [adunării] ţării şi stimatelor stări şi ordine, să aibă bunăvbinţa de a [ace în
chestiunea noastră propuneri eficace guvernului şi dietei comune care
se va întruni în curînd, pentru a aşeza industria şi mijloacele ei auxiliare
în concordantă cu realitătile secolului al XIX-lea.
Altfel ~ămînem eli profundă stimă servitori umili ai excelenţei
yoastre domnule preşedinte al dietei ţării, precum şi ai stimatelor ordine
şi stări.

Întreaga tinerime industrială din Cluj.
31 mai 1848
Publicat în: Mi mar nem leszilnk kizsakmanyolt proletârok 1848-1919.

(Noi nu vom mai fi proletari

exploataţi),

Budapesta, 1951, p. 20-21.
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[Arad, 31 mai 1848]1
Tekintetes Nemes Arşd megye Bunfenyito Torvenyszekehez alazatos
esedez.esul a bentieknek.
Tekintetes Bunfenyito Torvenyszek!
Az ide 1 ./. ala egesz alazattal mellekelt bizonyitvanyb6l szerencsetlen csaladunknak nyomorull s igazan ketsegbe esett allapotja, felesegeink apr6 gyermekekkel terhelve paranyi gazdasagunk utan, melly egesz
evre taplalekot nyujtana, nem l:athatnak, sz6val szegeny csaladunkkal
egyutt olly szerencsetlen helyzetben vagyunk, hogy egyebet nem, mint
vegpusztulasunkat s koldusbotra leendo juttatasunkat, s mind ezt egyedul egy hosszasabb ideig 1neg nem orvosolhatott serelmunk miatti ingerultsegbol szarmazott veletlen esett, nem pedig feltett rosz szandok s rosz
lelku tettert. varhatjuk.
Ugyan azert egesz alazartal esedezunk tekintetes torvenyszek eldtt,_
melt6ztassek tekintetben venni tonkre juttatasunkkal fenyegeto keserves
helyzetunket, melt6ztassek figye-lembe venni, hogy veteseink, mellyekbol
az ad6 lerovasat s elelmiinket remeljiik, letart6ztatasunk altal elparlagulnak, s ez altal mi is semmive tetetunk, es ezek kovetkezteben melt6ztassek benniinket az ide 2 ./. es 3_ ./. ala mellekelt kezeslevelek mellett periinknek befejezeseig kibocsajtani; Kik is azon remenysegiinkben,.
hogy szerencsetlen csaladunknak a mieinkkel oszvekapcsolt konyorgesei
annal is inkabb, minthogy az ide 4 ./. es 5 .j. alatti bizonyitvanyok sz.erint erkolcsi viseletiink minden szenytol tiszta s polgari kotelessegiinket
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a haza, eloljă.r6ink s kozlakos tă.rsaink irant mindenkor pontosan teljesitettuk - vigasztalas nelki.il elhangzani nem fognak, keresiink ismetlese
mellett orok. tisztelettel vagyunk:
·
Tekintetes Bunfenyito Torvenyszeknek.
alazatos szolgcli:
Lile Iszaila,
Pap Gyorgye es
Betye Mojsza
gyulavarsă.ndi lakosok,
megye foghazaban raboskod6k 2
Cererea umilă
comitat Aracl.

a celor.

subscrişi către judecătoria. penală

a nobilului

Onorată judecătorie penală

Din dovada ctnexată reiese situaţia precară a familiilor noastre. Ne·vestele cu copii minori n-au asigurată hrana pentru anul întreg după
gospodăriile noastre minuscule. Va să zică sîntem, împreună cu familiile
noastre, într-o situaţie aşa de nenorocită încît nu ne putem aştepta la
altceva decît la ruina totală. Si toate acestea nu sînt consecintele vreunei
acţiuni săvîrşite din reavoinţă sau voit înrăită, ci rezultatul unei întîmplări accidentale, provocată de starea noastră agitată datorită nerezolvării unei nedreptăţi timp îndelungat.
Din acest motiv cerem smerit onoratei judecătorii a lua în considerare situaţia noastră amară care ne ameninţă cu ruina, deoarece din cauza
detenţiei semănăturile din care sperăm să· achităm impozitele şi să ne
asigurăm hrana, vor deveni paragină. Pentru a nu fi ruinaţi, pe baza
,celor arătate mai sus, şi a scrisorilor de chezăşie, cerem eliberarea noastră
·pînă la terminarea procesului.
Sperăm ca cererea noastră şi a familiilor nenorocite să nu rămînă
nerezolvată, cu atît mai mult cu cît anexele 4 şi 5 dovedesc că am avut o
atitudine morală corectă, că ne-am îndeplinit întotdeauna sarcinile de
cetăţeni faţă de patrie. Repetînd cererea noastră rămînem slugile supuse
ale onoratei judecătorii penale.
Isailă Lila, Gheorghe Pop şi Moise· Bete,
locuitori din Vărsand intemnitati în
închisoarea' comitatului2. ·
Copie. Arh. St. Arad. Fond. Arh. comitat. Arad.
1
2

Cererea a fost înaintată şi înregistrată în ziua de 31 mai 1848.
V. vol. II, doc. nr. 178 şi 270, precum şi vol. III, doc. nr. 12.
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[Cluj,

sfîrşitul

lunii mai 1848]

Nagy melt6sagu Elnok ur,
Tekintetes Karok es Rendek!
A nemes Szaszvă.ros szeki olahsag neveben azon szek kozgyuleseberi
beadott es pă.rtolast nyert 25 pontokb6l all6 petitiokatl, melyeket a tekintetes tanacs is târgyalvan a 4-ik pontot oda m6dositotta, miszerint a
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cehek egeszben ne toroltessenek el, hanem szabalyoztassanak - a 25-ik
pontra nezve pedig azt hatarozta, hogy a bal<isfalvi olah gyules alta! a
tekintetes Karok es Rendek eleibe terjesztendo peti'hokat, ar:1ennyiben
azok a fennall6 tOrvenyekkel nem ell€mkeznek, partoljak a tekintetes Karoknak es Rendeknek eredetileg ide meUekelve, a maga renden leendo
targyalas es orvoslas vegett alazatosan beţlylijtani kotelessegiinknek tartottuk. Mely tisztelettel maradvan a tekintetes Karoknak es Rendeknek
alazatos szo:gai
Leszai An tai
Molnar Karoly
Szaszvaros szeki kovetek.
Prea mărite domnule preşedinte!
Onorate stări şi ordine!
Petiţia noastră constituită din 25 de puncte 1, înaintată în numele
românilor din nobilul scaun 9răştie la adunarea generală a acestuia şi
susţinută de el, a fost desbătută şi de catre onoratul consiliu [al oraşulu1
cu acelaşi nume]. Acesta a modificat p 1Jnctul numărul 4, potrivit căruia
se cere ca breslele să nu se desfiinţeze în în~·~~ime, ci numai să fie reglementate. Referitor la punctul .numărul 25 a hotărît să susţină petiţia
Adunării româneşti de la Blaj care va fi înaintată în faţa onoratelor stări
şi ordine, în caz că nu va fi în contradicţie cu legile în vigoare. Am considerat de datoria noastră să le înaintăm anexate aci în original în faţa
onoratelor stări şi ordini pentru a fi dezbătute şi soluţionate. Rămînem
cu adîncă stimă faţă de onoratele stări şi ordine.

V milii servi
Leszai An tal şi Molnar Karoly,
deputaţi ai scaunului Orăştie.
Publicat: Dragomir, Studii
1

şi

documente. II, p. 486-487.

V. Voi. IV, doc. nr. 199.
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[Buda,

sfîrşitul

lunii mai 1848]

Fraţilor conc~tăţeni

români!
Duhul veacului de acum răscolitu-s-au în Europa, asupra tiranilor,
asupra cîrmuirilor, ce ţenînd întru întuneric pre cetăţeni, îi avea ca şi
robi, şi cugeta a-i avea robi pentru totdeauna. Acest duh, care este duhul
slobozeniei (libertăţii) şi care pentru acea ţentia a rumpe şi a scutura
lanţele robiei ce de atîta vreme apăsase pre omenire, au pătruns şi pînă
în părţile ţerei ungureşti.
Adunarea boierilor Ungariei din Pojon, după pilda altor neamuri,
în preajma binelui tuturor, uitînd binele său în parte, dat-au mîna cu
poporu şi într-un cuget cu acesta, lucrînd bărbăţeşte, izbutiră a îndupleca
pre împărat să cunoască direpturile omenirei în această ţeară, să cunoască
şi să întărească libertatea şi ecualitatea tuturor în ţeară, adecă să fie toţi
slobozi şi deopotrivă înaintea legii.
393.

Din aceste legi ce s-au încheiat în această adunare a boierilor ţerel
români, ai noştri concetăţeni, că acel pămînt, pentru
care veacuri luptîndu-se, ne-am vărsat sîngele şi pre care, în ţeara ungurească, o clasă de oameni ce se numiau nemeşi, îl socotiau ca o avere
a lor, acum este vecinică şi netăgăduită moşie a voastră. Veţi vedea că
toate acele ·sarcini ce apăsau pre lăcuitori, precum robotele, dijmele şi
dajdiile au încetat pentru totdeauna. Veţi înţelege că nemeşu nu este
mai mult decît oricare lăcuitoriu, că acum sîntem toţi slobozi; deopotrivă,
toţi avem acelaşi drept. Din aceste legi vă veţi încredinţa că, ca cetăţeni
slobozi şi deopotrivă, de acum înainte veţi lua parte la toate legiuirile
ce să fac în ţeară. lată legea vă cunoaşte direptu de a vă alege înşii,
după a voastră chibzuire, bărbaţi, care să stea faţă în locu vostru în
adunarea ţerii, prin care totdeauna veţi putea spune greotăţile ce vă apasă
şi aduce vindecarea relelor. Legea vă dă sloboză voie de a vorbi, a scrie
şi a da în stampă gîndurile voastre, fără a mai ave acele piedici din partea cîrmuirei, ce pănă acum nu ne ierta în public a grăi adevăru şi direptu
de cumva era împotriva foloaselor acelor tirani ce ne ţineau întru robie.
Legea, dar, vă dă prin aceasta prileju spre a vă lumina duhu şi a vă
îmbunătăţi inima. Legea cu o vorbă vă îndeămînă toate mijloacele prin
care să puteţi fi fericiţi.
·
Decît pentru păstrarea acestor·· drepturi, legea îngăduind a se arma
însuşi poporu, folosu nostru cere, ca de voim a rămînea oameni slobozi,
toţi cu toţii să apucăm arma~ca pentru ca la o tămplare, înşii să ne putem
apăra direpturile noastre. Armata, aşadar, sau garda naţională să o so-·
·cotiţi ca o chezăşie acestor drepturi a slobozeniei noastre cetăţeneşti.
Veţi înţelege de aci, că stărnitorii şi iscoditorii acestor schimbări
atît de mîntuitoare lăcuitorilor acestii ţeri sînt ungurii. Poporu împreună
cu adunarea boierilor din Pojun, cu bărbăţie luptîndu-se, au isbutit a
îmburda acel gubern tirănesc, ce, în folosu numai a unora, ţîntia a vă
robi pre fraţii săi conţătăţeni. Deei, fiindcă nici împăratu, nici ministrii
lui, carii pururea s-au împotivit la dezrobirea noastră, ci poporu unguresc
-cu nobilii lui luminaţi sînt urzitorii acestei lumi noue, atît de fericitoare...,
·să cuvine să le fim mulţumitori. Pentru aceasta dar, în duhu dragostei
frăţeşti, dînd mîna cu ungurii, toţi cu toţii să privighiem şi să chezeşuim
pentru păstrarea acestui aşăzămînt, pentru neatîrnarea acestei ţeri şi a
ministeriei ei ce se află aşezată spre obştescu bine al tuturor cetăţenilor.
veţi cunoaşte fraţilor

Evtimie Murgu
Btbl. Acad. Române., Ms. rom. 996 (Corespondenţa Bariţ, f. 22-24); Imprimat. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Blaj, dosar 1848, doc. nr. 8; Publicat:

Deak Imre, 1848 ... 70-72; Dragomir, II, p. 17-19.
1 Apelul lui Eftimie Murgu reflectă influenţa propagandei oficiale a guvernului de la Pesta, patronată de ministrul de interne Szemere Bertalan, deoarece
prezintă reformele adoptate de Dieta ungară ca un sacrificiu făcut de nobili în
favoarea poporului. Scoţînd în mod just în evidenţă consecinţele pozitive ale legii
agrare adoptată în 18 martie de dieta nobiliară de la Bratislava, el caută să convingă ţăranii români că, în schimbul transformării lor în oameni liberi şi în proprietari deplini pe sesiile lor, aveau datoria să se înscrie în gărzile cetăţeneşti, pentru ca împreună cu maghiarii să contribuie la apărarea patriei comune. De altfel,
intr-o corespondenţă, Szemere laudă conţinutul unor manifeste redactate de Murgu
(v. doc. 103).
·
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Nemes Felso Feher megyeben Mih1Hyfalvan 6 707, Urb. 212
Szamok alatt kelt hatarozat nyoman, foly6 ho 30an kiszalvan a nevezett
helysegbe letezo eroszakos foglalas es Foldesi (?) engedetlenseg ki nyomozasara vittuk az alabbi
·· ·
J egyzo Konyvet
lor Olvastatik a Fo Kormany Szeknek a fen idezet szamok alatti
rendelete, me]y szerint az ezen nemes megye kebeleben Hidegvizen, Mihalyfalvan, Saldorfon es Isztinan ki utott eroszakos foglalas meggatolasara, egy szazad Szekely gyalog katonasag rendeltetett es fo ·'bîr6 Pocsa
Ferenc ur- mint kormanyszeki biztos.
2or Olvastatik szolgabir6 Palnak azon hivatalos jelentese mely szerint a nevezett kozonseg Szalanczi ur udvari birajat el tiltotta az erdokbe le vagott fak haza hozatah1r61.
3or Olvastatik Szalanczi Samuel urnak - a fen irt targybanni
missilis levele szolgabir6 Foldvari Pal urhoz.
4er Olvastatik H. nagy tanacsnak azon panasz levele - melj szerint fel adja, hogy Pojana beli szollojet a k·ozănseg ki vagni meg hatarozta - ~1gy szin.t Curialissanak el foglalhatâSJ3t.
Mely fen elO sorolt kerehnek ki nyomozasa tekintetebol, elO allîttatik,
ld Tanti Szilagyi Mihai - ki a fen irt · panasz kovetkezteben kikerdeztetven - valja hogy falusi polgar Petru Duka - azt mondotta
neki - mi szerint a falus hir6 parancsabol, es a falu meg egyezesebol
el van tiltva a Scherbe levo Erdobe menetel Szalanczi Samu ur reszere
- s addig mig. ki jon az Erdokre nezve azon itelet hogy a foldes urakee
vagy a falue, tăbbet az erdobe rie rnenyenek.
2ik Tan~l Petru Duka fo polgar a fennebbi feleletre vonatkoz6lag
valja - folyo ho 24en othon voltJam - s az egesz falub6l hozz::1m jove
a kire (?) innen levok: Gyorgya Opris, Szivu Tmnifili, Paszku Opris, Toma
Opris, Ilie Vineze, Szintya Opris, Juon Pav, Pavel Irinyie, Jakob Csokany, Szamoila Bloka, Szamoila Mirionu, Meafte Vlajk, Juon Pantye,
Atyien Vinze; el hivanak a falus birohoz - hol ki nyilatkoztatak az
udvaron hogy a Hidegviziek azon peldajara - mi szerint az Etdokot el
tiltottak - addig mig el lattatnek - felsobb helyen kie az Erdo! miis
tiltsuk el a birtokosokat - mely okbol meg hatarozta a falu, hogy en
mint fo polgar es a falus biro mennyunk el a Szalanczi ur birajahoz s ·parancsoljuk meg hogy tăbbe az Erdobe sem 6 sem foldes ura ne menyenek - en magam elis mentem a nevezett Dualis bir6hoz - a falus
bir6 pedig a patak nagy leven nem johetett el - s meg parancsoltam a
falu nevebe- hogy az erdok hasznalatat61 szunnyek meg.
3ik tanti Hontz Krausz. Falusbir6 - azon kerdesre mert tiltotta
el a falu s mikor! az ErQ.ot a Birtokosokt61? valja:
"
A kerdezett napon reggel- othon voltam s mint beteg ember meg
agyban leven latom be joni a nagy polgar Petru Dukat - ki azt monda
- hogy a falu el hatarozta - mi szerint Szalanczit tiltsuk el a Hidegviziek m6djara az erdobol, mint·. Balasfalvan el hataroztatott. En erre
azt mondam hogy nem helyes, de latva hog.y a vizen .innen levok egyszerre udvaromat meg lepve - mindnyajan kialtottak az erdok el tiltasât - kentelen voltam a tobbsegnek engeqni [s' meg egyezni] kik hatra-
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roztak hogy a polgarral egyiit mennyiink el Szalanczi tir birajahoz - s
parancsoljuk meg - hogy az erdobol ne vigyenek tobb fat, s csak a polgart kiildottem, ki megis tette a falu parancsat a nelkUI hogy a tisztnek
jelentettem volna - s csak ez a hibam.
4ik tanti Gyorgya Opris - azon kerdesre - ki adta hirUl - hogy
gyuljenek ossze a polgarhoz- feleli;
Hogy 6 az udvarb6l ki menve az egesz falut a vizen innen osszve
gyulve latta az utszan s halva hogy az erdot akarjak el tiltani - enis
meg egyeztem - tudva a Balasfalvar61 haza joVIoktol, hogy az erdok
vissza /adatnak a birtokosoknak s ttil mentiink a vizen, hiri.il adni a falus
bir6nak hatarzatunknak, s tigy szint a vizen ttil levoknekis - mire meg
hataroztuk - hogy a falus bir6 es polgar tiltsak el a Szalanczi tir birajat az erdok vagasar6l - meg ertve hogy a nevezett tir, beres okreit es
szekereit fa veget kiildătte volna az erdobe - mire a nagy polgar el
ment, s megis parancsolta - hogy Szalanczi tir sziinnyek meg az erdo
hasznalatat61, addig - mig el dol az Erdok dolga - mire ezen kerdes
tetetve:
Honnan varjatok az erdok irant'i kovete1esetek el latszatasat? feleli
- hogy a kiralyt61 - mivel a Balasfalvar6l haza jovoktol tigy erteshtettiink hogy az erdok vissza adatnak a falusiaknak. Azon kerdesre pedig
- hogy ki adta hiriil a falunak a balasfalvi hatarozatot? - szemiely
szerint senkit sem nevezett meg - mivel mint mondja nem emlekszik
rea.
5ik tanti Atyim Vintze azon kerdesre volte Balasfalvan, s ha volt
ott mit hataroztak?
Feleli: Bal·asf'alvan . voHam, hol azt a paDancsot adta piispok Saguna - hogy.,_ a mig a Dietan eldol dolgunk engedelmeskedjUnk - az
erdo arant semmi parancsot nem hallottam mivel nem vartam meg keddet s akkor a hatarozatok, de Jakob Dumitru es Nyisztor Opris vegig
varvan ok tudhatjak - mire ezen kerdes inteztetven hozzajok:
Foly6 H6 24en ki adta birUl a nagy polgarhoz rrtenj?
Feleli: A gyulesre nem jelent meg s csak kesore tudtam meg hogy
az erdot el tiltotta a falu, mibe · 6 meg-egyezett miutan latta - hogy az
egesz falu akarata az erdok el tiltasa - de a felkel6k kozott nem volt
- sein indit6ja a tenynek.
Hatodik tanti Nyisztor Opris azon kerdesre - vegig vartae a Balasfalvi gyiHest - s ha vegig, mit hataroztak ott?
Feleli: Minthogy a falusiak azert kertek ott maradasukat - hogy
hozzanak irasba hatarazatot a gyulesrol - ott maradtak vegig - s adtak
is az erdok erant kerlevelet de nem vettek fel s altalanoson engedelmessegre intette a pUspok az egesz olahsagot. Voltak ugyan Balasfalvan ura~
- vagyis 'L1ri kontosbe sokan - kik arra ingereltek hogy ne engedelmeskedjUnk se tisztnek se foldes uraknak olahok - de erre az okosabbak
nem sokat hajtottak. Azon kerdesre pedig hogy haza jottevel - mit
.mondott a îalusiaknak, feleli, hogy csak azt mondotta mit a pUspoktol
hallott. Az erdore nezve valja - hogy nem volt othon igy J:Iemis volt
reszes az erdok el tiltasaba, de miutan latta hogy a falu bele -van egyez,ve
6 sem vonja ki magat.
Hetedik Tanti Paszku Opris, azon kerdesre, foJ.jo h6 25en hol volt?
Feleli: a kerdezett napon otthon voltam - s reggel a nagy polgar
Szintya Vaszilia - es · Mafte Rotovit s meg tobbenis kiket meg nem
nevezhetek ~ · kapu elOtt mivel szomszed vagyok a polgarral meg al-

396

lottak - s a nagy polgar ki kialtott - hogy mennyiink a falus bîr6hoz
bizonyos dolgunk leven, - hova be menve az egesz falu ki jelentette a
ialus b ir6nak az erdok el tiltasa aranU hatarozatat - mire ezen kerde:s
inteztetven.
Ki beszelt leg elobbszor a falus bir6val? - fel eli: nem tu dom mert
az egesz falu egyszere kialtotta.
Nyolcadik tanti Toma Opris - feleli, az uton talalkoztam a vizen'
innen levokkel s ugy mentem a falus bir6hoz meg hataro12ni az erdok
be tiltasat.
Kilencedik tanu. Ilie Vinczi - azon kerdesre ki hivta a falus bir6hoz? Feleli: Senki sem hivott de latva hogy a falu nagyobb resze megyen - enis utannuk mentem a falusbir6hoz - hol az erdok el tiltasat
meg hataroztuk s el is tiltottuk a nagy polgar ·es falus bir6, altal.
Tizedik tanti Szintya Opris - azon kerdesre, ki osztonozte a falut
az erdok elfoglalasara Feleli tagad6lag - hogy nem tudja ki nevezni, mert az egesz falu
akarata, s ugy az ove !is.
Tizenegyedik tanti Juon Dan - a fenti kerdesre.
Feleli: az erdok el tiltasa napjan nem voltam ithon - mert torok
buza kapal6ba voltam s csak haza jovetelemmel ertettem meg hogy a falu
az erdot el tiltotta, mibe kesobb enis meg egyeztem.
Tizenkettodik tanti: aakab Csokany - azon kerdesre ~ voltale a
falus bironal, s ha igen, k!i hivott - 25en?
Feleli: A kerdezett napon lattam a vizen innenieket hogy larma
kozt mennek a falusbir6hoz, enis at akartan1 menni de n1:ig a bocskoromat le vettem - addig a tobbseget vissza jonni lattam s halva hogy
a falu meg hatarozta az erdok be tiltasat - enis meg egyeztem benne~
Tizenharmadik tanti Juon Pantye, eppen azt feleli mint a fentebbithogy el kesett a gyiilesbol, miutan vissza jott a fa.lu a falus bir6t61 s
meg ertette hogy az erdokot el tiltottak a birtokost61 - o is bele egyezett.
Tizennegyedik tanti 1Yf:3fte Vlajk - valja hogy az eUHtas napjan
nem volt jelen - de o is meg egyezett benne s egyutt az egesz falu tette·
az eltiltast.
Mely tanuk ki halgatasa utan - minthogy -fo polgar Petru Duka
- alitja vallomasaba miszerint - hazahoz mentek a be sorolt szemelyek szembesittetv~n velok, mindenik szemebe mondotta hogy ok nem
mentek hazahoz, mit maga a polgar is el esmert, melybol ki tetzven, hogy
Petru Duka j6l tudja kik a hibasok es indit6k, s meg sem adja ki, sot
tobben valjak - hogy o tole aradott az egesz - ugy tetszett ki hogy o
az egyik bujtogat6.
Tizenătodik tanu Honz Rosu azon kerdesre - ki hivott a falus
bir6 hazahoz?
F·eleli: az eges.z falu hivott hogy tHtsuk el az erdokăt
mibe:
en is meg egyeztem, minthogy m'ig az elOtt val6 napon volt az a hir
a ·faluba hogy az erdokot rfoglaljak el.
Tizenhatodik tanti Roman Ilia - azon kerdesre - hogy a Nagy
Tamas ur szorojit a PaTio vălgyi ki va.gassal fenyeg:ette e es md:ert fenyegetteFeleli: a kerdezett szolot ki vagassal nem fenyegett~ - hanem az
udvari bir6t61 hallott annyit, hogy talan csak nem vagjak ki az iden a
rneg mivelt szo116t, mire mondotta, hogy :'balan csak meg kimellik1 .
{J'izennyolcadik tanti Maftt?j Hotovel - a tfennebbi kerdesre valja:
1

P
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A nevezett szollok ki vâgasar61 ·semmit sem tud - s nemis fenye-"gette soha a Pallo volgyi szollo kivâgâsaert a tulajdonost.
Ti:z.enkileneedik tanti Marie luj Stefân Krisân - azon kerdesre, hogy
a Sera Anna aszszony udvaranak fele reszet erohatalommal el foglalta
volnaFeleli: hogy meg trefâval sem mondotta soba az udvarelfoglalasât
s szandeka sincs - mivel' tudja, hogy ot nem illeti.
Huszadik tanti K1emendi Ferenc, azon kerdesre ki fenyegette a szollOk ki vagasaval a panaszloi[?]
Feleli: Român Ilia es Maftej Rotove mondottak neki - hogy a
szollokot ki fogjak vagni, mert a faluje - es Balasfalvân ugy hataroztatott el - hogy az Uraknakis annyi foldjiik legyen mint az olahoknak
kikkel szembesitettven - a fen irtak nem tagadjâk a vâdat de azzal mentekeznek - hogy Balasfalvân fgy ertesiiltek, de hogy kitol hallottâk azt meg nevezni nem tudjak - anyit tudnak hogy a falu helye ezutan
fel oszlik.
1848ban Majus 31en Mihalyfalvan a fen ;irt hellyen tovabb folytattatik.
Huszonegyedik tanu Honz Krausz jun. azon kerdesre: a mult csiitortokon ki hfvott tegedet a falusi bir6 hâzâhoz, a falut ki gyujtette egybe
es a falu gy1Ueseben kik voltak a beszelok, mit hatâroztatok?
Engem a mult csutortokon reggel a nagy polgâr a patakon tul lak6
falusi emberekkel hivtak a falusi bir6 hâzahoz â hovâ meg jelenven azt
mondottak, hogy ai eg:esz falut gyujtsuk egybe, es a Szalantzi ur udvari
birâjât tiltsuk ei az erdo vagasat6l mig a dolog tisztâba fog j.onni az
erdo erânt, hogy a falue. lesze, vagy a foldes Uraknak marad? A nagy
polgar eppen engem kuldott es indultunk egyutt a patakon inneni lakosok egybe hivâsara.
Hat ti mint eskuttek a fahisia:k:at miert nem csendesitettetek le
vagy ha azt nem tehettetek miert nem jelentettetek a tiszteknek.
- Azt gondoltuk: nem hibâzunk.
Huszonkettodik tanti Szivu Filip - a fennebbi kerdesekre a kovetkezendokben felel:
_
-- Engem a falusi bir6hoz kuWnoson senki sem ,,_hivott hanem mint
szokott az emher, reggel ki mentem enis az utcara s Iâttam hogy a nagy
polgarn{ll tobben jonnek, s beszeltek, mondottâk mennyunk a falus bir6hoz s tigy indultam meg en is velek; a hova az egesz falu egybe gyult
es parancsolatot ·adott, hogy a Szalanczi 1ir bfrajât az erdobol tiltsak iki
€s kiis tiltottuk.
A tegnapra be volt<H mara:sztva hogy bizotmanyunk eldtt meg jelenj? s bat be miert nem jelentel meg?
· - Be voltam marasztva de nem maradhat~tarri, ·m,ivel N. Selykre
kellet a vc-1sarba mennem.
Huszonharmadik tanti Pavel Irinyie Filip kerdeztetik: a tegnap a
bizotmany elOtt mi~rt nem jelentel meg?
A tegnap reggel mele allottam volt a tobb emberekkel enis - hanem azutân elkellett menem a malomba egy keves torokbuzat ·orolni s mikor meg sz6lfttattak en hem voltam jelen.
Tovabba az elObberii kerdesekre:
- Csotortokon reggel nem mentem
nagy polgar hazahoz hanem
kun voltam az-·utcan -s 1atvan, hogy a vizen tul lak6 emberek a nagy pol-
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garral jonek, enis kozi.ikben allottam s egyi.itt menti.ink a bir6 hazahoz
.a hova az egesz falu osszegyult es meg hahiroztuk, miszerent a Szalantzi
tir bir6jat az erdobol tiltsuk ki es a falu parantsolatara, a falusi bir6 es
nagy polgăr elis tiltottak.
'
Huszonnegyedik tanti Szamoile Bleoka a fennebbi kerdesekre feleli:
- A tegnap tudtomra adtak, hogy valami juhaim a vasarban el tevelyedtek s azert mentem el N. Selykre, s nem voltam je1en ;midon a
Bizotmăny keressetett. A mult csotortokon reggel nerri voltam a falusi
bir6 hăzănal, mivel a malomba mentem voit, kinek a falusi bir6 €s nagy
polgăr szemibe mondjek: hogy jelen voit.
Huszonotodik tanti - Juon a luj Maftej Vlad a fennebbi kerdesekTe feleli:
En a mult csotortokon reggel sem a nagy polgarhoz nem me.ntem
hogy otet a falusi b~r6 hazahoz hivjam, sem a bir6 hazahoz nem. mentem, mivel akkor a malomba voltam mire bizonysagot tudok el6 allitani.
·- Keves ido telve a Bizonysagok elO ·alv.e:in, erositik- hogy Juon Vlad
teljesS:eggel nem volt a polgar es falusbir6 hazanal.
Mely ki nyomozas hogy mindenekben a meg irtak szerint tortent
arr6l igaz hiti.ink szerint bizonysagot teszi.ink - Mihalfalvan Jun len
348ik evben.
Szarka J anos, J\'Iihaly Ke:iroly
csendor biztosok
În virtutea deciziei de sub numerele urbariale 6 707-212 ·am în·~
tocmit procesul verbal datat în Boarta din nobilul comitat Alba de Sus,
după ce am descins în 30 a lunii în curs în această localitate pentru a investiga ocuparea prin forţă [a unor alodii] şi nesupunerea faţă de proprietarul de moşie.
1 Se dă citire ordonanţei Guberniului de sub numerele de mai sus,
conform căreia se dispune trimiterea unei companii de infanterie armată
secuiască şi a domnului jude nobiliar P6csa Ferenc ca şi comisar gubernial, pentru stăvilirea ocupării forţate [a alodiilor] în Călvasăr, Boarta,
Ştenea şi Mihăileni din cadrul acestui nobil comitat.
2 Se citeşte rapor_tul oficial al judelui nobiliar [Foldvari] Pal, conform căruia numita comunitate 1-a oprit pe judele domenial al domnului
Szalanczi să transporte acasă lemnele tăiate în pădure.
3 Se citeşte scrisoarea adresată de domnul Szalanczi Samuel domnului jude nobiliar Foldvari P'C"1l în chestiunea mai sus descrisă.
4. Se dă citire plîngerii lui Nagy Tamas, prin care arată că obştea a
hotărît tăierea viei din Poiana, ca şi ocuparea curiei [nobiliare].
În vederea investigării sesizărilor enumerate mai sus, au fost pre2entaţi:

1 Martorul Szihigyi Mihaly; chestionat, ca urmare a plîngerii mai
sus descrise, mărturiseşte că gornicul satului Petru Duca i-a spus că din
ordinul judelui sătesc şi ca urmare a hotărîrii satului, domnului Szalanczi
Samu i s-a interzis a intra în pădurea din Şerbe pînă cînd se va emite
ac.ea sentinţă cu privire la păduri, anume că sînt ale moşierilor ori a
satului; pînă atunci să nu mai intre niciodată în pădure.
2 Al doilea martor, gornicul Petru Duca, afirmă cu privire la răs
punsul de mai sus că se afla acasă în 24 a lunii în curs cînd satul Îlîtrf'~>
a venit la el; între cei prezenţi au fost: Gheorghe Opriş, Sivu, fiul Tî~.~·,
Pascu Opriş, Toma ·opriş, Ilie Vinţe, [A]xentia Opriş, Iuon Pav, Fave 1
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Jrimie, Iacob Ciocan, Samuilă Bloca,. Samuilă Miron, Meafte Vlaicu, Iuon
Pantea, Achim Vinţe; m-au chemat în curte la judele sătesc, .und~· au
declarat că după pilda celor din Călvasăr, care au prohibit pădurea, pînă
cînd forul superior se va pronunţa cu privire la apartenenţa ei, ~ă îi
oprim şi noi pe domnii de pămînt; din această pricină satul a decis ca eu,
ca şi gornic, împreună cu judele sătesc, să mergem la judele domnului
Szalanczi şi să poruncim ca nici el şi nici domnul proprietar să nu mai
intre niciodată în pădure; eu am şi plecat la numitul jude domenial, dar
judele sătesc nu a putut veni, fiindcă pîrîul era mare; i-am poruncit, în
numele satului, să se abţină de la folosirea pădurilor.
3. Al treilea martor, Hontz Krausz, jude sătesc, la întrebarea: de
ce şi cînd a interzis satul pădurea proprietarulu de moşie [?] mărturi
seşte: eram acasă în ziua în dis~uţie; mă aflam bolnav în pat, cînd a intrat
gornicul Petru Duca la mine; mi-a spus că. satul a decis să îl oprim pe
Szal:a.nczi de la pădure, după modelul celor din Călvasăr, aşa cum s-a
hotărît la Blaj; la aceasta am răspuns că nu este corect; dar văzînd că cei
de dincoace de apă au intrat deodată în curtea mea, pronunţîndu-se cu
toţii pentru interzicerea pădurii, am fost obligat să cedez majorităţii şi să
mă pun de acord cu ei; ei au hotărît ca împreună cu gornicul să mergem
la judele domnului Szalanczi şi să i se poruncească să nu mai ducă alte
lemne din pădure; au trimis numai gornicul care a şi îndeplinit porunca
satului fără să mai raporteze oficialităţii; aceasta de altfel este vina mea.
4 Al patrulea martor, George Opriş, răspunde la întrebarea: cine i~a
vestit ca să se adune la gornic [?]: Ieşind din curte a văzut satul întreg
adunat pe uliţa de dincoace de apă şi auzind că vor să interzică pădurea
am fost şi eu de acord; ştiind de la cei întorşi de la Blaj că pădurile se
vor retroceda proprietarilor de moşii, am trecut apa ca să-I vestim pe
judele sătesc de hotărîrea noastră şi la fel pe cei de dincolo de pîrîu; am
decis ea jud ele sătesc şi gornicul să-I· oprească pe judele domnului Szalanczi de la tăierea pădurilor; am înţeles că numitul domn şi-ar fi trimis
boii şi căruţele tocmite după lemne în pădure; gornicul a plecat şi a poruncit, de aceea, ca domnul Szalanczi să fie oprit de a mai folosi pînă ce
soarta pădurilor va fi decisă; cînd i s-a pus această întrebare: de unde
aşteptaţi împlinirea doleanţei voastre privind pădurile; a răspuns că de la
:rege, fiindcă aşa a aflat de la cei ce s-au întors de la Blaj şi anume că
pădurile vor fi înapoiate sătenilor; la întrebarea: cine a informat satul
despre hotărîrea de la Blaj?: nu a numit personal pe nimeni, fiindcă,
după cum a declarat, nu îşi aminteşte despre aceasta.
5 Al cincelea martor, Achim Vinţe răspunde la întrebarea: dacă a
fost la Blaj şi dacă aşa este, ,ce s-a hotărît acolo?: Am fost la Blaj, unde
episcopul Saguna. a poruncit să ne supunem pînă ce starea noastră se
va rezolva în dietă; nu am auzit nici un fel de ordin în privinţa pădurii,
fiindcă nu am aşteptat pînă marţea, şi atunci au fost întocmite hotărîrile;
dar Iacob Dumitru şi Nistor Opriş pot şti, deoarece au fost acolo pînă la
sfîrşit; [celui dintîi], fiindu-i adresată această întrebare: cine te-a înştiin
ţat în 24 a lunii curente să mergi la gornic?, a mărturisit: nu am fost
prezent la adunare şi numai tîrziu am aflat că satul a interzis pădurea;
am fost de acord cu acest fapt după ce am văzut că voinţa întregului sat
este să prohibească pădurea; nu s-a aflat însă printre răzvrătiţi .Şi nici
nu a fost un !incitator.
6 Al şaselea martor, Nistor Opriş, la întrebarea dacă a aşteptatpînă
ce adunarea de la Blaj a luat sfîrşit şi dacă aşa este, ce au d.eds acolo'?
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declară:

deoarece sătertii au cerut să rămînem acolo pentru ca să aducem
de la adunare hotărirea în scris, am stat pînă la sfîrşit; s-a şi emis o
circulară în privinţa pădurilor dar nu s-a acceptat; episcopul a atenţionat
întreaga românime la supunerea generală; au existat totuşi domni la
Blaj sau mulţi cu haine domneşti, români care ne-au îndemnat să nu ne
sup;unem nici autorităţilor şi nici domnilor de pămînt; cei mai deştepţi
nu au pus un mare preţ pe aceasta; la întrebarea: ce a spus sătenilor la
reîntoarcerea acasă[?]: răspunde că a spus numai ceea ce a auzit de la
episcop; cu privire la pădure mărturiseşte că nu a fost acasă; prin urmare
nici nu a fost părtaş în interzicerea pădurii, dar după ce a văzut că satul
este de acord, nu s-a opus nici el.
7, Al şaptelea martor, Pascu Opriş, la întrebarea: unde a fost în ziua
de 25 a lunii în curs? afirmă: eram acasă în ziua în discuţie; dimineaţa
sătenii [A]xentiea Vasilie şi Maftei Rotoviel, şi mulţi ·alţii, pe care nu îi
pot numi, s-au oprit în faţa porţii, fiindcă sînt vecin cu gornicul; acesta
a strigat să mergem la judele sătesc; avînd unele treburi [în sat] m-am
dus; satul întreg i-a cerut judelui sătesc decizia privitoare la interzicea
pădurilor; după care, punîndu-i-se această întrebare: cine a vorbit mai
întîi cu judele sătesc; declară: nu ştiu, deoarece a strigat deodată în-treg satul.
8 Al optulea martor, Ilie Vinţe, la întrebarea: cine l-a chemat la ju-.
dele sătesc?, declară: nimeni nu m-a chemat; dar văzînd că merge marea
majoritate a satului, m-am dus şi eu la judele sătesc; acolo am decis
fcu toţii] interzicerea pădurilor şi am şi făcut-o prin gornic şi prin judele sătesc. · '
9 Al nouălea martor, Toma Opriş, relatează: pe drum m-am întîi.,.
nit cu cei de dincoace de apă şi aşa m-am dus la judele sătesc ca să hotă
rîm prohibirea pădurilor.
10 Al zecelea martor, [A]xentia Opriş, la întrebarea: cine a îndemnat satul să ocupe pădurile?: răspunde negativ că nu poate numi pe nimeni, fiindcă este decizia satului întreg, ca şi a sa.
11 Al unsprezecelea martor, Iuon Dan, la întrebarea de mai sus
declară: nu eram acasă în ziua prohibirii pădurilor, fiindcă am fost la
prăşitul porumbului; numai după ce m-am întors acasă am înţeles că
satul a interzis pădurea, cu ceea ce, de fapt, am fost de acord ·mai
tîrziu.
12. Al doisprezecelea martor, Iacob Ciocan, spune următoarele la
întrebarea: ai fost la judele sătesc şi în caz afirmativ, cine te-a chemat în
25?: În ziua în discuţie i-am văzut pe cei de dincoace de apă că se îndreaptă în zarvă spre judele sătesc; am vrut şi eu să merg, dar pînă m-am
descălţat de opinci, am văzut rev~nind marea majoritate; auzind că satul
a decis interzicerea pădurilor, am fost şi eu de acord.
13 Al treisprezecelea martor, Iuon Pantea, răspunde la fel ca şi cel
mai sus menţionat, anume că a întîrziat de la adunare, dar s-a declarat de
acord după ce satul s 7 a întors de la judele sătesc şi după ce a înţeles că
pădurile au fost interzise pentru domnul de pămînt.
14 Al patrusprezecelea martor, · Meaftei Vlaic mărturis~şte că nu
:a fost prezent în ziua interzicerii, dar s-a declarat de acord cînd satul întreg a procedat la prohibire.
După interogarea acestor martori şi după cele afirmate de gornicul
Petru Duca în depoziţia sa am mers la casa lui pentru a fi confruntat cu:
persoanele prezentate; în faţa tuturor a spus că ei nu ar fi fost la casa
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lui; din acest fapt recunoscut de gorn1cu1 'insuşi reiese că Petru Duca ştie
bine cine sînt vinovaţii şi instigatorii; totuşi nu îi divulgă; mulţi afipnă
că de la· ei a pornit :totul; aşa se pare că el este unul dintre agitatori.
1
15 Al cinsprezecelea martor, Honz Roşu, la întrebarea: cine l-a chemat la casa judelui sătesc? declară: satul întreg m-a chemat ca să il).terzicem pădurile; cu aceasta şi eu am fost de fapt de acord, deoarece chiar
în ziua precedentă s-a răspîndit în sat ştirea despre ocuparea pădurilor.
16 Al şasesprezecelea martor, Ilie Roman, la întrebarea: dacă a ameninţat şi de ce că va tăia via .domnului Nagy Tamas din Valea Poienii;
spune: nu a ameninţat cu tăierea viei în discuţie: a auzit doar atît de la
judele dorrrenial că via cultivată poate nu va fi tăiată anul acesta; la
aceasta a răspuns că poate va fi menajată 1 .
18 Al optsprezecelea martor, Maftei Rotoviel, mărturiseşte la între.,..
barea de mai sus că nu ştie nimic despre tăierea numitei vii şi nici nu a
amenintat niciodată cu tăierea viei proprietatului din Valea Poienii.
19 Al nouăsprezecelea martor, Maria lui Ştefan Crişan, la întrebarea
dacă a afirmat că va ocupa cu forţa jumătate din curtea doamnei Ana
Sara, declară că nu a spus aşa ceva nici în glumă şi nici nu intenţionează
să ofacă, fiindcă ştie că nu este· de ea.
20 Al douăzecelea martor, Kemendi Ferenc, la întrebarea: cine i-a
ameninţat pe reclamanţi cu tăierea viei?, relatează: Ilie Roman şi Maftei
Rotoviel i-au spus că vor tăia via, fiindcă este a satului; la Blaj s-ar fi
hotărît astfel ca domnii să aibă tot atîta pămînt ca şi românii; confruntaţi, ei nu neagă cele sus scrise şi nici acuza, dar se dezvinovăţesc că aşa
au aflat la Blaj; dar de la cine anume, nu pot numi; atîta ştiu că acum
locţil satului se împarte.
Se continuă mai departe în locul menţionat mai sus din Boarta în
31 mai 1848.
21 Al douăzecişiunulea martor, Honz Krausz cel tînăr, după ce i s-a
pus întrebarea: cine te-a chemat joia trecută la casa judelui sătesc, cine a
adunat laolaltă satul întreg şi cine au fost cei ce au vorbit în adunarea
satului, ce au hotărît?, declară: pe mine m.-a chemat gornicul în dimineaţa joii trecute, împreună ~u sătenii de dincolo de apă, la casa judeluL
sătesc; înfăţişîndu-ne acolo, ni s-a spus să adunăm laolaltă întreg satul
şi să îl oprim pe judele domenial al domnului SzaL:intzi de la tăierea pă
durii pînă ce chestiunea ei se va clarifica, adică va fi a satului ori va
rămîne domnilor de pămînt; fiindcă gornicul m-a trimis tocmai pe mine,
am şi pornit împreună [cu alţii] ca să strîngem laolaltă locuitorii de dincoace de apă.
,
Dar voi ce aţi promis, de ce nu aţi domolit sătenii sau dacă nu aţi
putut-o face, de ce nu aţi anunţat oficialităţile?
Ne-am gîndit că nu greşim..
22 Al douăzecişidoilea martor, Iosif Filip, răspunde în felul următor
la întrebării€ de mai sus: pe mine nu m-a chemat nimeni în mod special
la judele sătesc ci, ca orice om, dimineaţa am ieşit pe uliţă şi ,am văzut
că mai mulţi vin la gornic şi discută; au spus că mergem la judele sătesc;
aşa am pofnit şi eu cu ei acolo unde s-a adunat întreg satul şi a hotărît
să-I oprească pe judele domnului- Szahlnczi de la pădure, ceea ce s-a
şi !făcut.

Ai fost invitat' ieri să apari în faţa comisiei noastre; de ce anume·
nu ai venit?
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Am fost invitat, dar nu am putut sta, fiindcă a trebuit să mă· duc la
tirg la Şeica Mare.
.
23 Al douăzecişitreilea martor, Pavel Irimia Filip, la întrebarea:
de ce nu a apărut ieri în faţa comisiei?, relatează: m-:-am alăturat şi eu
ieri dimineaţă celorlalţi oameni ,dar a trebuit să plec la moară ca să ma-·
cin puţin porumb; astfel nu am fost prezent cînd m-au chemat; la întrebările de mai sus marturiseşte în continuare: joi dimineaţa nu m-am dus
la casa gornicului, dar am fost pe uliţă; văzînd că locuitorii de dincolo-·
de apă vin împreună cu gornicul, m-am alăturat lor şi am mers împreună
~a casa judelui; acolo s-a adunat întreg satul; împreună am hotărît să-I
oprim pe judele domnului Szalanczi de la pădure; la ordinul satului judele sătesc şi gornicul au şi făcut-o.
24 Al douăzecişipatrulea martor, Samuilă Bleoca, la întrebările de
mai sus declară: ieri m-au înştiinţat ,că ~mi s-au rătăcit nişte vite în tîrg;
de aceea m-am dus la Şeica Mare şi nu am fost prezent cînd m-a căutat
comisia; în dimineaţa din joia trecută nu am fost la casa judelui sătesc,
fiindcă a trebuit să merg la moară; se spune totuşi în faţa judelui sătesc
şi a gornicului că am fost prezent.
25 Al douăzecişicincelea martor, Ion al lui Maftei Vlad, răspunde la
aceleaşi întrebări: în dimineaţa din joia trecută nu am fost nici la gornic
ca să îl chem la casa judelui sătesc şi nici la casa judelui sătesc, fiindcă
atunci n1ă aflam la moară; acest fapt îl pot adeveri. După puţin timp,
se întăreşte cu totul certitudinea faptului că Ion al lui Vlad nu a [ost la
casa gornicului şi a judelui sătesc.
Despre faptul că investigarea a decurs în toate conform celor scrise
depun mărturie după dreapta noastră credinţă, în Boarta, la 1 iunie a
anului 1848.
Szarka J,anos şi Mihâly Karoly,
comisari ai ordinii publice
Original. Arh. St. Cluj-Napoca, Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Acte
administrative, nr...
1 Greşeală

de numerotare în original.
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<Cluj, 1 iunie 1848

Fenseges Csaszari Kiralyi Fo Herceg l
Ezen nagy Fejedelemseg fo hadi parancsnoka es egyszersmind a jelen
orszag gyulesre meghatalmazott kiralyi biztos b(ar6) Puchner velen1
rovid uton az ojtozi veszteglO intezet igazgat6janak orvostudor Mayer
Agostonnak a 2ik szekely gyalog ezred parancsnokahoz intezett arr6H
jelenteset, hogy Moldovab61 keves ido alatt egy orosz orszagi magash
allasu tisztviselO kereskedoi alarc alatt mint kem ide Erdelybe b€ jovendo, a Banatba menni es ottan a rusznyakokat 1 az orosz uralkodas
rnelletti fegyverfogasra fel buzditani szandekszik, kotelessegemnek tartottam csaszari fensegednek azt az alazatosan ide melleket masolatban
bemutatni, azon alazatos megjegyzesse~, mikent a jelento igazgat6 az
erintett ezredes a.ltal oda utasittatott, miszerint a kerdes alatti kemet,
mihelyt oda meg erkezik, szem ugy alatt tartva, a szemelyes leirasat es
28 - Documente privind

revoluţia

de la 1848 în

ţările

române, voi. V
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egyeb eszreveteleit az ezredessel meg ottan kozolje, es hogy erre m~gâ
nak idot vehessen, a veszteglesi kezelest minden leg kisebb szembe otles
ki kerulesevel halogassa, tovabba a nalla levo uti levelet annak bOvebb
meg visgalasa vegett az ezredeshez utasittsa es az utaz6kkali eszerinti
banasi rendszert leg ottan leptesse eletbe, nehogy ezen ujitas csak ezen
kemmel kezdodjek, azutan igyekezzek ezen kemnek uttyat is ki puhatolni es arra egy alkalmas egyent hasznalni, es a mennyiben erre valami
penz oszveg kivantatnek, annak at kiildese irant az ezredes a maga keszseget nyilvanitotta. Az emlitett veszteglO igazgat6janak, vegtere ezen
ut6bbi arra is felsz6littatott, hogy az e reszben Moldovab6l veendo tovabbi ertesiteseket illo elO vigyazattal megszerezven azokat, a to~J:?_~??r
nevezett ezredessel tudassa.
Mihelyt ezen kemnek szemelyes leinisat, ugy mas ide vonatkoz6
kori.ilmenyek iranti felvilagositast, melyeknek kozlese nekem megigertetett - v.eendem, legszorossabb kote1ess.egemnek fogom tartani csaszari
fensegedhez tovabbi jelentesemet alazatoson fol terjeszteni.
Ki egyebirant h6dol6 tisztelettel maradok csaszari kiralyi fensegednek alazatos szolgaja
Kolosvart, junius 10 napjan 1848
Gr6f Teleki J 6sef
JV!ajestos arhiduce cezaro-regesc!
Comandantul suprem al acestui Mare Principat şi totodată comisar
regal în1puternicit pentru actuala dietă, baronul Puchner, m-a informat
direct despre raportul directorului de carantină de la Oituz, doctorul
Meyer Agoston, pe care l-a adresat comandantului regimentului nr. 2 de
infanterie secuiască. Potrivit acestuia, în scurt timp va sosi din Rusia,
prin Moldova, în Transilvania, o persoană, deţinînd o funcţie înaltă în calitate de spion, deghizată în comerciant. Intenţia sa este să ajungă în Banat şi acolo să-i îndemne pe slavi [să-şi dovedească] ataşamentul faţă de
Rusia cu armele în mîinil. Am considerat cu supunere să prezint aceasta
alteţei voastre imperiale în copia aci anexată, cu cea mai umilă observaţie
că directorul raportor a fost îndrumat de pomenitul colonel să-1 supravegheze pe spionul amintit imediat ce va sosi acolo şi să-i aducă la cunoş
tinţă descrierea persoanei lui şi alte observaţii ale sale. Pentru a-şi putea
rezerva vreme în acest sens, să tărăgăneze procedura de la carantină în
aşa fel încît să nu se observe. De asemenea, să dirijeze paşapoartele prezentate spre colonel pentru un control mai amănunţit. Regimul acesta
faţă de călători să-1 pună imediat în practică pentru ca nu cumva o atare
inovaţie să fie , aplicată numai acelui spion. După aceea să se strădu-.
iască a dibui şi itinerariul lui, folosind în acest scop o persoană aptă pentru aşa ceva. În caz că pentru aceasta ar fi necesară o oarecare sumă de
bani, însuşi colonelul şi-a exprimat consimţămîntul rambursării ei faţă
de directorul pomenitei carantine. In sfîrşit, acesta din urmă a fost deja
somat ca în viitor să aducă la cunoştinţa colonelului amintit informaţiile
obţinute în acel loc despre Moldova cu precauţia necesară.
Imediat ce voi avea la îndemînă descrierea persoanei spionului şi
alte lămuriri ce mi s-au promis referitoare la această chestiune, - voi
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considera de datpria mea supremă să inaintez umil alteţei voastre imp·:·~ial~. următorul meu raport.
,
-~-·De altminteri, rămîn cu supus respect, umilul serv al alteţei voastre
imperiale regale.
Cluj, 1 iunie 1848
G[ rof] Teleki J 6zsef
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Leveltar.
Beliigyminiszterium, nr. 314/1848. E. Foto: 26 831-26 832. Concept. Arh.

St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1401/1848. Foto: 15 821-15 823.
1

V. dac. 23.
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Viena, 1 iunie 1848
Hochgeborener Graf!
In Beantwortung des verehrten Prăsidial Schreibens vom 23. May
l.J. betreffend die aus Ungarn in Klausenburg angekommenen und angeblich mit wichtigen Auftragen vom ungarischen Ministerium an die
Szekler Nation, namentlich an den bewaffneten Theil derselben betrauten
drei Individuen, ferner die von Eurer Excellenz zur Hintanhaltung der
von jenen allenfalls beabsiehtigten verderblichen Anschlăge getroffenen
Verfugungen, gebe ich mir die Ehre, Eurer Excellenz in Dienstfreundschaft zu eroffnen, daB die k. Siebenburgische Hofkanzlei nicht unterlassen habe, diesen Umstand nebst den von Eurer Excellenz erlassenen
diesfălligen Anordnungen und gemachten Schritten unter Einem zur
Allerhochsten KenntniB Seiner MajesUit zu bringen, und zugleich die
Erwartung hegt, liber die Resultate dieser betreffenden Verfiigungen wie
auch uberhaupt hinsichtlich der in Rede befindlichen J.Vlission jener 3 Individuenl die weitere geehrte Anzeige zu erhalten, indem es ohnehin
dem· Ansehen und weisen Ermessen Eurer Excellenz anheimgestellt ist,
so wie bisher auch fernerhin zur Wahrung und Erha'ltung der offentlirchen
Ruhe und Ordnung die zweckdienlichen und zeitgemăBen Verfiigungen
zu treffen. Der ich ubrigens mit vollkommener Hochachtung verharre\
Eurer Excellenz gehorsamster Diener
Lazar Freyherr von Ap6r
Wien am 1. Juny 1848
Onorate conte!
Am onoarea să vă răspund la apreciata adresă prezidială din 23 mai
a.c. în legătură cu cei trei indivizi care au sosit la Cluj, venind din Un-garia; mi-aţi adus la cunoştinţă că ei pretind că ar fi însărcinaţi cu mi·siuni importante din partea G•vernului ungar către naţiunea secuiască,
mai ales a părţii ei înarmate; ·m-aţi infor.mat de asemenea în legăturli
cu măsurile. luate de excelenţa voastră pentru împiedicarea actelor de
violenţă dăunătoare pe care aceştia probabil intenţionează să le facă; în
ceea ce mă priveşte, o informez cu amabilitate pe excelenţa voastră despre
i~iţiativa Cancelariei aulice regale a Transilvaniei .de. a comunica maies-
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sale ştirile în legătură cu cei trei indivizi, precum şi cu dispoziţiile date şi ·măsurile pe care le-aţi luat în această privinţă. În acelaşi tirnp
îmi exprim speranţa că mi se vor da informaţii în ·continuare asupra
respectivelor măsuri, cît şi în general asupra misiunii celor 3 indivizii.
-Rămîne la latitudinea excelenţei voastre să luaţi în continuare măsuri
adecvate ca şi pînă acum pentru asigurarea şi menţinerea liniştii şi ordinii publice. De altfel rămîn cu adîncă stimă servitorul umil al e1tcelenţei voastre
Baron Apor -Lazăr
Viena, la 1 iunie 1848
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1481/1848. Foto: 25 671-

25 672.
1

V. vol. IV, doc .nr. 2.09 şi 273.
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'Cluj, 1 iunie 1848
Nagy Melt6sagu Gr6f, Csaszari Kiralyi Kamanis, Kiralyi F6
Kormanyz6 Ur! Kegyelmes Urunk!
Az ezen megyei szombattelki lakosok bizonyos kaszal6 helynek ero·szakos leetetesere hatalmasul feltamadvan, midon ennek kinyomozasara
a szomszed helysegben Pusztakamanison megjelent szolgab ir6 es alispăn
"elott - ismetelt rendeletek utan is megjelenni nem akartak, a katonai
,erovel kiszall6tt bizottmanynak sikerlilt a felbujtogatott engedetleneket
engedelmessegre szorittarţi, az azt okozottakat pedig ugymint a helybeli
găr6g egyesUlt lelkesz Pop Szimiont, ugy kăzlakosokat: Papp Alexandrujt
es Kuk Indrest elfogatni es bekisertetni, a tobb hibasokat a helyszinen
megbUntetven. Azonban bizottmanyunk a kedelyek lecsillapitasara es a
kăzcsend fenntartăsara mint elhivatasa celJara - tăbb sukerrel hat!6·nak latta azt, hogy a behozott ket fobb engedetlen es bujtogat6, miutan
magok ill6 testi bunteteseiket itten kikaptak, annyival inkabb a beadott
1(ezeslevelre elbocsattassanak, mivel a csend es engedelmesseg mar egeszben helyre allittatott, azonban hogy a pap, ki e reszben fobb bunos es
rossz vezeto, maga is erdemlett buntetesit megkapja, erre nezve nagy
·melt6sagodat kerjuk fel, melt6ztasson illet6 plispokjehez oly forman intezkedni, hogy nevezett Pop Simon SzombattelkerOl papi allomasab61 elmozdittassek, egyebarant az e targybeli leveleknek alazatos felmutatasa
m~llett mely tisztelettel vagyunk nagy melt6sagodnak alazatos szolgai
Nemes Kolos megye Csendori Bizottmanyab6l
Kolosvart, Junius ln 1848.
Ma tskasi. Pal, foispan
Somlya Mihaly, t. aljegyzo 1
1

Prea mărite domnule conte camerar cezaro-crăiesc şi guvernator
regal suprem! Binevoitorul nostru domn!
Locuitorii din Sîmboleni ai comitatului nostru au· mînat vitele în
. mod samavolnic asupra unor fînaţe şi s-au răzvrătit cu îndîrjire. Deşi li
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·s-au adresat repetate porunci, ei nu au vrut să se înfăţişeze înaintea judelui nobiliar şi a vicecomitelui care s-au deplasat în localitatea vecină
Cămăraş pentru a investiga cazul. Comisia care a venit însoţită de forţe
militare a reuşit să-i constrîngă la supunere pe răzvrătiţii instigaţi. Pe
instigat'ori şi anume pe preotul local greco-catolic Pop Simion şi pe localnicii Alexandru Pop şi Indrei Cuc i-au arestat pentru a-i escorta [la
închisoare]. Ceilalţi vinovaţi au fost pedepsiţi pe loc. Pentru a linişti spiritele şi pentru a menţine ordinea în comună - aceasta fiindu-i misiunea - comisia noastră a crezut că e totuşi mai eficace să le realizeze prin
aplicarea aici a unor pedepse corporale cuvenite şi celor doi· principali nesupuşi şi instigatori. Apoi i-a eliberat contra scrisorii de chezăşie înaintate,
avînd în vedere că liniştea şi supunerea au fost deja restabilite în întregime. Preotul, principalul vinovat şi instigator la rele, să-şi primească şi
el pedeapsa meritată. În această privinţă cerem de la măria voastră să
binevoiţi a lua măsuri ca episcopul de care aparţine să-1 mute pe numitul
Simion Pop din slujba sa preoţească de la Sîmboleni. De altminteri, pe
lîngă prezenta scrisoare privind această chestiune, rămînem cu adînc
respect ai preaînălţimii voastre umili servi.
De la comitetul de menţinerea liniştii al nobilului comitat Cluj.
Cluj, 1 iunie 1848.
Matskasi Pal, comite suprem
Somlya Mihaly, vicenotarl
Original. Arh. St. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1445/1848, Foto: 2
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Aiud, 1 iunie 1848
Nagymelt6sagu Gr6f, Kormanynok Dr! Kegyelmes Uram!
Tegnap eiOtt. 30dik lYfay egy szazad szekely katonasaggal Koslardra
kimenven ottan az emberek a lazzaszt6kat meg az nap ki advan, az investigati6t bevegeztettem es tegnapi napon a tett kar meg becsuleset es a
koltsegeknek ki szamîtasat rendelven, magam Nagyenyedre vissza jottem,
a koslardi executio be vegzeset es a Mihalcfalvara val6 altalmenetelt alispan Poge:'iny Gyorgyre es csendori alland6 bizottmanyi tag Sarpataki
J <:inosra bizvan, azon remennyel hagytam el a comissiot, hogy ez altal
azon videken is helyre leven a csendesseg allva, holnapi napon Excellentit1dnak szemelyesen ki nyilatkoztathatom biztos remer'lyemet, mi szerent
me:'is helysegekl!>en kozelebbrol csend zavarast6l tartani alig lehet. Azonban most estve veven alispan Pogany Gyorgynek jelenteset, melyben
tud6sit, hogy mal napon, mi utan Koslardon mindent eligazitva az embereket engedelmessegre teritve Mihalcfalvara lennenek altal szalland6k,
a Maroson a katonasaggal egyutt ·altal mentek ·es igy a Kukiill6 parthoz
ertek, melynek tuls6 partjan Mihalcfalva fekszik, a mihalcfalvi 1akosokat,
dorongokkal, csepekkel, oot âllit6lag lovo szerszammal is fel fegyverkezve a Kuklillo partjan az altal jar6 haj6 koriil egybe seregelve tanaltâk,
azon rendelesre, hogy a haj6t hoznak altal; protestatioval feleltek, mond-
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van, hogy 6 felsege rendelese nelklil katonat falujokba nem bocsatanak,.
vegre heten a haj6ig el jottek, de azok sem hoztak altal a h~j:Ot, sot
kozelebb h~ven, hallhat6l:ag kiabaltak, hogy a falu esr a f'oldes urak nevebe nem adjak altal a haj6t. A szolga bir6, kinek ott lete irant el6re rendelkeztem volt, maga meg jelent koztok, de semmikeppen engedni nem
akartak. A dolog ilyen allasaban az alispan es szazad commendans, fo!keppen a szekelysegnek felingeriiltsegetol tartva, helyesebbnek lattak .a
katonasagot a viz partjat6l Tovisre vissza .hozni (hol jelenleg a mihale,
lfalviak rovassara elelmezodnek) es illeto eloljar6iknak tud6sitast klildeni,
melynek kovetkezesebe en is megtanalvan a 2ik itt levo szekely ezred
ornagyat, melt6sagos Balas Conrad urat, .holnapi napon, u.m. foly6 h6
2an reggel mind ,magam szemelyesen, mind a major ur a Nagyenyeden
maradott szazadb61 100 legennyel Tovisre indulni fogunk, ott a ket sză-:
zadot egyesitjiik es m6djat igyekeziink tanalni, hogy szep szerent mas
uton Mihalcfalvara vezereljlik a katonasagot, es ott a lehetosegig a legbekesebb m6dokon allitsuk helyre a csendet. Ezen egesz tenybe Kegyelmes Uram balasfalvi bujtogatas lappang, azzal hitett.ek el az olahokat,
hogy a sorkatonasag velek tart, a szekelyek pedig ellenek es .O felsege
ellen vagynak ide rendelve, szuntelen Balâsfalvara jarnak, minden dolgokba csak onnet vesznek tanacsot. .Tegnapi napon nagy titokban es
neveik el halgatasa 1gerete mellett ertesultem ket j6 gondolkozasu balastfalvi papt61, kanonok Serenyi Tivadar es consistorialis notarius MC:mffi
Istvant6l, hogy Pumne Aron, ki fogarasfoldi, kucsulatai sziiletes.u, Fagaras
foldire indult volna el a napokban bujtogatni, mit is Excellentiadnak a
fel ad6k nevei titokban tartasa mellett alâzatos tisztelettel jelenteni bator
vagyok1 .
.
Mihalcfalvarol Excellentiadat tostent tud6sitani kotelessegemnek
esmerven, alazatos tisztelettel ·maradtam Excellentiadnak alazatos szolgaja
1

B. Banffy Mikl6s, foispan
Nagyenyed junius 16 napjan
U.i. Gondolom, hogy Sorostelyr6l Excellentiad melt6ztatott tud6sitâst venni, mostanig ket tud6sitas jott onnet, az emberek megtertek, de
meg a tud6sitas elindulasa el6tt magokat nem reversaltak voit, e szerent
a megyebe csak Holdvilagon, Kisludason es P6kafalvan nincsenek me.g
lecsendesedve, de tobb napokt61 fogva semn11 ujabb lazongasi jelentes
hozzam nem erkezett, es hogy ha Mihalcfalva lecsendesedik, remellem
egyebiitt nem is fog t,ortenni semmi, mi aggodalmat okozhatna.
Prea mărite domnule conte guvernator!
Binevoitorule domn!
Alaltăieri, 30 mai, mergînd la Coşlariu cu o companie de ostaşi secui
am terminat investigaţia. Acolo, oamenii i-au denunţat pe instigatori înc:l
în acea zi. Ieri am ordonat evaluarea pagubei şi socotirea cheltuielilor.
M-am întors la Aiud. Terminarea executiei din Coslariu si detasarea Ia
Mihalţ am încredinţat-o vicecomiţelui P~gany Gyorgy şi ~embn':tlui din
comitetul permanent Sarpataki. Jănos. Am părăsit comisia cu speranţa că
prin aceasta liniştea se va restabili şi în acea regiune. Chiar mîirie voi
putea să comunic personal excelenţei voastre, speranţa mea aproape
sigură că în alte localităţi nu s~ va produce în curînd vreo .tulburare a
liniştii. Acum seara am obţinut raportul lui Pogany. Gyorgy. În el mă
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"înştiinţează că azi, după ce la Coşlariu totul a fost aranjat, oamenii fiind
determinaţi la supunere, urmau să se deplaseze la Mihalţ. Au trecut·
împreună cu armata peste Mureş şi astfel au ajuns la malul Tîrnavei.
lYiihalţul
este aşezat pe malul celălalt. Pe mihălţeni i-au găsit
adunaţi lîngă bacul aflător pe malul ·celălalt înarmaţi cu ciomeşi îmblăcie, ba se afirma că şi cu arme de foc. La comanda
de a aduce dincoace bacul, au răspuns protestînd că fără ordinul maies-
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sale nu permit să între soldaţii în satul lor. în sfîrşit, şapte au venit
la bac, dar nici ei nu 1-au adus dincoace. Fiind mai aproape, au
strigat să se audă că în numele satului şi al nemeşilor nu predau bacul.
Am dispus în prealabil ca judele nobiliar să se ducă acolo. El a apărut
personal printre ei, dar nu au vrut nicicum să cedeze. Intr-o astfel de
stare a lucrurilor, vicecomitele şi comandantul de companie au ţinut
seama mai ales de nervozitatea soldaţilor secui şi au decis aducerea arn1atei, înapoi la Teiuş. Apoi au trimis înştiinţări superiorilor lor. Şi eu
m-am adresat maiorului regimentului nr. 2 secuiesc de aici, măria sa
domnul Balas Conrad. Astfel, la 2 a lunii curente, atît eu personal, cît şi
domnul maior, vom pleca la Teiuş cu o sută de flăcăi. Acolo vom uni
cele două companii şi ne vom strădui să găsim modalitatea de a conduce frumuşel pe altă cale armata la Mihalţ, unde să restabilim liniştea
pe o cale cît se poate de paşnică. În acest întreg fapt, binevoitorule domn
al meu, se ascunde o instigare de la Blaj. Românii au fost amăgiţi că
armata regulată ţine cu ei, pe dnd secuii sînt detaşaţi aici împotriva lor
şi a maiestăţii sale. [Mihalţenii] umblă mereu la Blaj, cerînd numai de
acolo sfaturi în orice chestiune. Ieri am aflat în mare taină de la doi
preoţi cu minte sănătoase din Blaj, (canonicul Teodor Sereni şi notarul
consistorial Ştefan Manfi), promiţîndu-le să nu le divulg numele, că Aron
Pumnul~ care e făgărăşean, fiind născut la Cuciulata, ar fi pornit în zilele
acestea spre ţinutul Făgăraşului pentru a instiga. Acestea mă încumet
să le raportez cu umil respect excelenţei .voastre, pe lîngă ţinerea în secret a numelui denunţătorilor 1 .
Considerînd de datoria mea să vă· înştiinţez imediat de la Mihalţ,
am rămas cu adînc respect al excelenţei voastre umil serv.

pînă

Aiud, i iunie [1848]
Baron Banffy Mikl6s, comite suprem
P.S. Presupun că excelenţa voastră a binevoit să fie înştiinţat din
Soroştin. Pînă acuma au sosit două informaţii de acolo. Oamenii s-au potolit. Dar pînă la data plecării înştiinţării nu au. dat ·pentru ei garanţii.
Astfel, în comitat numai la Hoghilag, Gusu şi Păuca nu e încă linişte:
De mai multe zile nu mi-a parvenit nici un raport despre vreo nouă
revoltă, iar că Mihalţul se va linişti, o sper. In alte locun nu se va întîmpla nimic ce ar putea cauza nelinişte.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. @. Pr., nr. 1 419/1848. Foto: 30 661-

30 664.
1

Cf. doc. 152.
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Lugoj, 1 iunie 1848

Minister Dr!
Murgu Euthiln az olah veghely szillotte, killomben hites Ugyved"
par ev elOtt Bukarestben lazitas miatt elfogatvan, mint austriai alattva:lo,,
elObb a veghelybe, onnan ide kisertetett, de e megye torvenyszeke, mire
o felsege alta! kegyelmesen kirendelt bir6sag altal folmentetett, es 6,
barha nem ide val6, innen nem csak nem tavozott sl6t viJiagos:an oda
latszott iranyozni minden torekveset, hogy a nep als6bb osztalyaiban
minei szamosb osszekottetest es baratokat szerezzen, es a tekintetben sok
ugyesseget fej_tett ki, nepszerusege napr61 napra nott. E ferfiu kerulte a
neveltebb osztalynak, a nem olahnak tarsasagat, kerillte a varos nepesebb
utcait, de naponta fogadta a falusi nep killdotteit;' eljarasa gyanus kezde
lenni, es miutan rea bizonyosodott, hogy jobbagyokat foldes uruk ellen
lazitott, veletlenul m'eglepetve elfogatott, es iratai is elfoglaltattak. Ekkor
tunt ki ez egy{m veszelyessegenek nagysaga, tervei ekkor jottek vilagossagra, es 6 felsobb meghagyas kovetkezteben, mint hazaarul6 status bor- ...
tonbe vitetett.
JVIurgunak, most mar mindenki elOtt ismeretes, szandoka es celja:
az ugynevezett Bansagot, a magyar hont6l elszakitani, azt ErdeHyel,
Moldva es Olah orszagokkal egyesiteni s mindezekbol - a magyarokat
ugy mint a racokat kiuzve - egy hatalmas olah alladalmat alapitan:i.;
mindez, ,ugy hiszem, boven kitunik a legfoglalt es altalam felki.ildott val6szinuleg a korona ugyved altal meginditott perhez csatolt iromanyokh61;
de vilagosan kitunik ezen ferfiu nezeteinek es elveinek veszelyessege a
kiralyi ilgyigazgat6 nyilvanos lapokban kozzetett hivatalos tud6sitastib6I
is.
Es Murgunak a bortonboli kiszabadulasa utan azon hire terjesztetett
itt, miszerint 6 magyar orszaggyulesnek koszonve szabadsagat, a do]gok
uj rendinek kialltaval most mar a magyar nemzethez es alkotmany hoz
simul, es e videk magyar erzelmu lakossainak annal nagyobb megny-:Jgtatasara szolgalt ezen h'ir, minei inkabb ismerh~k a veszely nagysagat,
rnelyet Murgu · el6idezni k!epes. Azonban az orom tl~Y lartszik ido eWtti
voit. Legujabb hiteles tud6sitasok szerint bizonyos, h-ogy Murgu regi vagyainak, remenyeinek, nezeteinek, elveinek legcsekelyebbjet sem aldozta
foi. Szandoka most is az olah nepet egy korona alatt egyesiteni, a băn
sâgi megyeket es a vegvideket magyar hont61 elsza~itani es az olah :nep
elotti hatartalan nepszerusegenel fogva, semmi sem bizonyosabh mint az~
hogy ha itt megjelenik es ez iranyban izgat, igen nagy szamu kovetoket
nyerend, kik minden parancsait keszseggel teljesitendik. A nep most
meg nyugodt, itt-ott megkisertett foglalasoknal nagyobb kicsapongas eddig
nem tortent, de a nep fanatizmus altal most mar vertanunak vallott
Murgu egyetlen egy folhivasa langba borithatna az egesz videket. es
mindaz mi nem olah, eltiportathatnek, a magyarok elete es vagyona biztos nem volna tobbe; es ezen veszedelmes egyen kovet jelălt, s mint
mondjak Pestrol, hol kiszabadulasa olta folyvast tart6zkodik, a napokban
lejonni keszUI.
Mindezt Onnek Minister· ur, bejelenteni kotelessegemnek ismerem,
de hivatalos es polgari kotelessegnek tartom egyszersmind a nemzetiseg
es a haza egysege, az ittlak6 magyarok vagyon es szemely batorsaga
erdekeben Ont ~!finister ur alazattal arra megkerni, hogy Murgu lejottet
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Jnegakadalyozni vagy ot barmi m6don artalmatlanna tenni, ugy egy vesz::_
terhes catastroph bekovetkezheteset megelOzni, kiilonosen az e videken
levo n1agyarsagot fenyito veszelyt elharitani melt6ztassek.
Kolt Lugoson, junius 16. 1848.
Jakabffy Krist6f
Krass6 megyei rendsz[ erinti] alispan
Domnule ministru!
Eftimie Murgu, avocat atestat, provenit dintr.:..o regiune românească
de margine, a fost arestat acum cîţiva ani la Bucureşti pentru instigare.
Fiind supus austriac, a fost eseortat mai întîi în regiunea mărginaşe, iar
de acolo, aici. Judecătoria acestui comitat, prin judecătorii numiţi cu graţie de către maiestatea sa, l-a achitat. Dînsul, deşi nu e de aici, nu numai
că nu a plecat, ci toate străduinţele sale s-au concentrat în mod vădit
într-acolo, ca să întreţină cît mai multe legături şi prietenii în rîndurile
claselor inferioare ale poporului. În această privinţă, a procedat cu mare
abilitate, popularitatea sa crescînd zi de zi. Acest bărbat a evitat clasa
mai cultă, societatea neromânilor, a ocolit străzile mai intens circulate
ale oraşului; în schimb, primea zilnic pe trimişii poporului de la ţară._
Procedeul său începînd să devină suspect, după ce s-a dovedit că i-a
instigat pe iobagi împotriva nobililor, a . fost luat prin surprindere şi
ar~stat, iar actele sale s-au confiscat. Cu acest prilej s-a evidenţiat amploarea pericolului pe care-1 prezenta acest individ. Tot acum au ieşit
]a iveală şi planurile sale. În urma unui ordin venit de sus, el a fost
. aruncat ca trădător de patrie în închisoarea de stat.
Intenţia şi scopul de acum cunoscut al lui Murgu sînt ruperea de
patria ungurească a aşa-zisului Banat şi unirea lui cu Transilvania, Moldova şi Ţara Românească pentru a înfiinţa un măreţ stat român din care
să fie alungaţi ungurii şi sîrbii. Cred că toate acestea reies cu prisosinţă
din scriptele confiscate înaintate de mine şi care probabil au fost anexate
la procesul intentat de avocatul coroanei. Reiese clar cît de pericuoase
·sînt opiniile şi· principiile acestui bărbat şi din înştiinţarea oficială publicată în foile procuraturii regale.
După eliberarea din închisoare a lui Murgu s-a răspîndit ştirea că
dînsul, fiind îndatorat Dietei ungare pentru eliberarea sa, în noua întorsătură a lucrurilor se va conforma naţiunii şi constituţiei ungare.
Această ştire a contribuit la liniştirea mai temeinică a locuitorilor maghiari din împrejurimi, cu atît mai mult, cu cît cunoşteau mai bine
amploarea preicolului pe care Murgu este capabil să-1 provoace. Bucuria
se pare că a fost prematură. Potrivit recentelor ştiri verificate este cert
că Murgu nu şi-a sacrificat nici cea mai neînsemnată dorinţă, speranţă,
opinie sau principiu vechi al său. Intenţia sa a rămas şi acum unirea poporului român sub o [singură] coroană, ruperea comitatelor bănăţene şi
a regiunii mărginaşe de patria ungară. Datorită popularităţii sale nemăr
ginite în rîndurile poporului român, nimic nu este mai cert ca aceea că,
dacă va apare aici şi va agita în pomenitul sens, atunci va obţine nume.roşl aderenţi care-i vor îndeplini toate poruncile cu bucurie. Poporul este
încă liniştit. Excese mai mari decît unele încercări răzleţe de a ocupa
unele pămînturi nu s-au petrecut pînă acum. Dar poporul ar putea să
incendieze întreaga regiune la un singur apel al lui Murgu, pe care
populaţia fanatică l..:a declarat martir. Tot ce nu este românesc ar fi
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în picioare. Viaţa şi averea ungurilor nu ar mai fi asigurată de
acum încolo. Acest periculos candidat de deputat, după cum se aude
se pregăteşte să vină aici în zilele acestea din Pesta, unde stă neîntre~
rupt de la eliberarea sa.
Domnule ministru, toate acestea le-am considerat de datoria mea
să vi le comunic. Totodată, ţin de .datoria mea de cetăţean să vă rog cu
umilinţă, în interesul naţiunii, a integrităţii patriei, al securităţii averii
şi persoanei maghiarilor care locuiesc aici, să împiedicaţi venirea lui
M:urgu sau să-1 neutralizaţi în orice chip, evitînd astfel producerea unei
catastrofe pustiitoare. Binevoiţi a para mai cu seamă pericolul care
ameninţă maghiarimea ~cestei regiuni.
Datat la Lugoj, 1 iunie 1848.
J akabffy Krist6f,
prim vicecomite al comitatului Caraş.
Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi
Belugyminiszterium. Elnoki iratok, nr. 287/1848. Foto: 656-659.
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Zalău,

1 iunie 1848
BelUgyminister Ur!
Van szerencsem tisztelettel jelenteni minister urnak, mikent varo"-sunkban a kozcsend, szep1ely, es vagyon batorsag mind ez ideig legkissebb reszben is meg nem haborittatott. ~arosunk tis.ztujitasa a t~orveny
ertelmeben es a reszeket visszakapcsol6 kiralyi bizottmany utasitasa sze-·
rent bekevel, egesz csendesseggel vegbe ment. A nemzet orok oszve iraşa
is meg kezdetett es ket nap alatt be rfog vegeztetni.
Kelt Zilahon, Junius 16 napjan 1848.
Kiss Karoly, polgarmester
Domnule ministru de interne!
Am norocul să pot raporta respectuos domnului ministru că în ora'şul nostru liniştea publică, securitatea persoanei şi averii n-au fost tulburate pînă în prezent, nici în cea mai mică măsură. Alegerea dregătorilor
oraşului nostru a decurs· în pace, în totală linişte conform sensului legii
şi a îndrumării comisiei regale pentru reanexarea Partiului. Conscrierea
gardiştilor civili a început şi se va termina peste două zile.
Kiss K~aroly, jude primar.
Original. Arh. St. Budapesta, Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Leveltar ..

BelUgyminiszterium; nr.... Foto: 12 181-12 182.
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Ocna-Şugatag,

1 iunie 1848
Melt6sagos Bar6 Fo Ispany Ur!
Orommel ertettem a mai napon M6ricz Pal Kolozsvarr61 jott llgy-:ved urt61 azt, hogy a regen 6hajtott ket testver hazanak Uni6ja meg-·
tortentl; or.omem nyilvanităsa mellett sietek melt6sagodat arr61, ertesi-

teni, hogy megyenk szolgabirâja Jura Gyorgy 2 ha. harom negy nap alatt
Kolozsvarra fol nerri er, ·alig ha el mehet; - a megyei torvenyszek ma
vegezte be munkalkodasat Akna--Sugatagon; ugy latszik nem annyira az
.embereknek zavarni kivan6 szandoka, mint a tortenyeknek az illeto camarai tisztek altali sziik magyarazata okozta ezen kicsapongasukat a
s6vagoknak, - egy resze tomlOci, - mas resze pedig testi biintetesekre
iteltettek3 . A megyeben tokeletes csend van eddig, meglepo volt, midon
az estve Galliciab6l, Marienp61 nevii Varosb6l a Diniszter foly6n keresztiil uszva egy divisi6 huszar katonasag 4 - tisztjeit eroltetve - Korosmezon keresztiil Szjgethre jottek5 , azon okot adva hazajukba val6 dovetelukre, hogy Dezofy folsz6litasa szerint a hazat veszedelemben lenni
ertettek; ezen eset a ministeriumnak azonnal foljelentetett. Ăllitasuk szerint 21 6ra alatt 17 mertfOldet utaztak, - kapitanyukat Lenkey M6ricznak6 hivjak; a ha:dnagyot Fiathnak, - megyenkben pihennek a tovabbi
rendeletig.
Ezek utan tisztelettel maradtan Melt6sagodnak alazatos szolgaja
Akna-Sugatagon, junius 1-en 848 Eszt.
Mihaly Gabor,
Măria voastră

domnule baron comite suprem!
Am aflat cu bucurie de la avocatul M6ricz Pal care a venit azi din
Cluj că uniunea mu1t dorită a celor două patrii surori a fost înfăptuită~
Pe lîngă afirmarea bucuriei mele, mă grăbesc s-o înştiinţez pe înălţimea
voastră că judele nobiliar al comitatului nostru Gheorghe Jura2 , dacă în
decurs de trei-patru zile nu va ajunge la Cluj, atunci nu va mai putea
pleca. - Judecătoria comitatensă şi-a încheiat azi lucrările la OcnaŞugatag. Se pare că excesele tăietorilor de sare au fost săvîrşite, nu atît
de intenţiile oamenilor de a pricinui turburare, ci mai curînd de explicaţiile vagi ale dregătorilor de la Cămara [salinelor]. O parte din ei au
fost condamnaţi la închisoare, o altă parte, la pedepse corporale3 . Pînă
acuma, în comitat, liniştea e desăvîrşită. A fost o surpriză sosirea la Sighetu Marmaţiei în seara precedentă, a unui divizion de cavalerie4 care
a venit prin Korosmezo 5 din Marienopol, oraş în Galiţia. Acesta a trecut înnot Nistru!, silindu-i şi pe ofiţeri să facă la fel. Ei au motivat că
·s-ţlu reîntors la chemarea lui Dez6fi care a considerat patria în pericol
Cazul a fost raportat guvernului. După cum afirmă ei, în 21 de ore au
călătorit 17 mile /vieneze/. Căpitanul lor se numeşte t.enkey M6ricz6 ,
iar locotenentul Fhlth /Pompejusf. Ei poposesc în comitatul nostru pînă
la o nouă dispoziţie.
După cele de mai sus am rămas al măriei voastre umil serv.
Ocna Şugatag, 1 iunie anul 1848.
Gabriel Mihali,
vicecomitele Maramureşului.
Original. Arh .St. Budapesta. Fond. Arh. Fam. Perenyi. 1848. Pachetul
nr. 1. Publicat de Deăk Imre: 1848., p. 109-110.
1 Vicecomitele Gabriel Mihaly, reprezentant al vîrfurilor ·nobilimii române
din Maramureş, prin funcţia deţinută îşi va manifesta adeziunea faţă de uniune.
Ulterior, după transformarea revoluţiei relativ paşnice în război civil, va fi numai
comisar sau împuternicit al guvernului ungar pentru nord-vestul Transilvaniei.
2 V. doc. 163.
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3

V. doc. 44.

de husari din regimentul Wurtenberg condusă d~
poezie a lui Petofi. Cf. Benk6 Samu, A historia :es:
a vers, în Sorsformcil6 ertelem, 1971, p. 279-294 şi 335-336.
·
s Azi in Ucraina.
6 Corect: Kendei J an os.
4 Este vorba de compania
căpitanul Lenkei, elogiată intr-o
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Dalnic, 1 iunie 1848
Melt6sagos f6 kiralybir6 ur!
A tegn~pi napr61 906. szam alatt tett alazatos jelentesemnek a Ion_
a kovetkezese, hogy az nap delutan gyulesbe mentek tobben a mesteri
hazhoz, hogy 6rserget alakitananak, tobb heves es dlihos, beszedek kozt,.
ad6z6 Veres Janos nevu fel allott az asztalra, ki kialtotta harom izbe
hogy huncfut, a ki tobbet hetszamba megyen, s ezzel tobb izgato tarsaival ugy ment el. Egyszersmint testverem hivatta i$ mara hetszamba, de··
egy se ment, azon bujtogat6 ugy elamitotta Polgar Mihallyal egyutt, kinek
izmos fiai, a masnak testvere leven bizakodnak erejekben annal is inkabbt
most minden szabad, azt kiabaljak. Melt6ztasson azon izgat6k eHen rendelkezni, nincs tollok sem szemely, sem vagyon batorsag, a gyilkolas ki
toreset6l meltan lehet tartani, mid6n o'ly ~ozhelyen lazi tani mereszek.
Tovabbra is alazatos tisztelettel maradvan a melt6sagos fo kirclly
bWurn~
·
Dalnok, 1-a Juny 1848.
Alazatos szolgaja
Lazar David
Măria voastră domnule jude regesc suprem!
Conform raportului meu prealabil de ieri sub nr. 906, în după masa
acelei zile mai mulţi [cetăţeni] s-au adunat la casa învăţătorului pentru a
înfiinţa garda civilă. După ce a vorbit de mai multe ori violent şi furios,
contribuabilul cu numele Veres. J,anos s-a urcat pe masă şi a strigat de
trei ori că e trădător acela care va mai ieşi la robotă. Cu aceasta a plecat
împreună .cu mai mulţi tovarăşi instigatori. Fratele meu i-a invitat [pe
iobagi] pentru azi să-şi facă robota, dar nici unul nu a venit, aşa erau
de amăgiţi de acel instigator. [Veres J1anos] împreună cu Polgar Mi,
Mly şi cu fiii vînjoşi ai acestuia, cu care este frate [vitreg], au încred~re
în propriile lor forţe, cu atît mai mult, cu cît acum "totul este permis'~;
dup? cum strigă ei. Să binevoiţi a lua măsuri împotriva acelor instiga:-~
tori, deoarece din cauza lor nu este în siguranţă nici securitatea persoanei, nici a averii. Ne putem aştepta din partea lor la crime violente,
aceasta cu atît mai mult, cu cît îndrăznesc să facă gălăgie în locuri
publice.
Rămîn în continuare cu respect adînc faţă de înălţimea voastră
<;lomnule jude regesc suprem.
Umilul serv
Lazar David
Dalnic, 1 il!nie 1848.

Original. Arh. St. Sf. Gheorghe. Fond. Arh. scaun. Trei Scaune. Acte·

prezidiale ,nr. 865/1848. Foto: 8 166-8 167/1848.
~14
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Viena, 1 iunie 1848

Becs, junius lsojen 1848:
Szivem szeretett valasztottja! Lelkem edes j6 Marik6m!
Mar most igazan nehezen esik nekem itt mulatasom, mert semmf
tennival6m nem lE~ven, minden foglalatossag nelkiil csak lebsel<~ssel tOltom a napokat, s hanyszor nem gondolom magamban: Istenem! be sokkal'
kedvesebben lennek en az en lelkem Marik6mmal es a tăbb edes enyl-~
mekkel, mint itt ezen nyughatatlan semmi nep kăzt. Csendesseget ugyan
most ugy gondolom - ott sem igen lelnek, de egyutt leven az enyimekk.el, s csendes beke leven kebleinkben, ugy jon nekem;, hogy ugyet se
vetnek a nagy tomeg haborgasaira.
Tennapelott reggel kimentem Laxenburgba es ott tăltottem az egesz
napot. Megjartam ott az udvari kastelyt, annak szobait, a szep Ritterschlossot s a pompas parkot. Bezzeg nem a regi elevenseget, sok embert
latteţm ott, mintha minden kiholt volna. A Baden [ele men6 vasutb6l
egy kis szarnyvonal megyen Laxemburgig s midon a badeni vonalb61 erre'
kitertunk, csupan negyen maradtunk, ahava eddig ugyanannyi szazak
szoktak volt ·menni.
Innen a varosb6l is minden, aki csak tehette minden .elment. Neve-zetesen az uri csaladok mind elvonultak innen s csak a hivatalbeliek
maradtak itt, es ezek az uri rendbol mar nem is igen vagynak.
Barcsak a Gubernator kuldene mar ez utols6 hozza irt levelernrc
valaszat, melyet meg itt bevarni rnegigertem, mert igazan mar mintha
mind parazsan ulnek itt. Meg att6J tartok, nehogy a vegibe azt kivan;1ak~··
hogy Innsbruckba is eldereptessem magamot.
Most eppen varom magamhoz Nopcsat, ki tennap kert, hogy nevezetes beszelni val6ja van nekem s tanacsomat akarja kikerni tovabbi ei-·
jarasa irant. Bar csak hallgatna meg es kovetne azt, mert az minden
esetre bekes, torvenyes ut kovetesere lesz intezve.
Itt azt hallam tennap, hogy a szaszok, Szaszvaros szeket kiveve,
nem akarnak a Diaetara kăveteket killdeni. Evvel nem sokra mennekt
de megis confusiot okozhatnak vele s talan csak az is a celjok.
25ik majusr61 irt kedves kis kurta leveledet eppen ezen pillanatba
veszem. Aldassek a szent Isten, hogy abb6l j6lletetăket lathatom. Oh,
tartsa meg ezt 6 szent Felsege ezutanra is, mert akkor minden egyeb
bajok konnyebben tilrhetok. A piskolti kirandulasbol edes angyalkam
ugy hiszem semmi sem leend, mert en ugy tudom, hogy Piskolt Varadhoz egy egesz j6 napi jaras es en vagy gyors lovakkal, vagy fogadott szckeressel mehetven csak, ·egy ily kiteres igen nehezen lehetne eszkoz()lheto, arnbar megvallom, hogy magam is nagyon szeretnem kulomben ..Az
ipam kezeit s kedves kicsideimet cs6kolom, Neked, pedig eltem szep:itojc~
. legvegso pillanatomig valtozhatatlanul vagyok tiszta szivbol szereto fcrjed
Imre
Viena, 1 iunie 1848
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Iubita aleasă a inimii mele! ,Dulceata si
Mariko!
· ·

bunătatea

sufletului meu

Acum, într-adevăr, mi-a devenit o povară popasul de aici, deoarece
nu am nimic de făcut. Imi petrec zilele fără nici o îndeletnicire, ca un
pierde-vară. De cîte ori nu gîndesc în sinea mea: Dumnezeul meu! Ce
plăcut ar fi să fiu împreună cu sufletul meu, Marik6, şi cu ceilalţi scumpi
ai mei, decît aici printre aceşti locuitori neastîmpăraţi, de nimica! Consider că acum nici acolo nu prea aş găsi linişte. Totuşi dacă aş fi împreună
·cu ai mei, s-ar realiza liniştita interioară în inimile noastre şi cred că
nici n-aş sesiza marile turburăr:i ale maselor.
Alaltăieri dimineaţa am ieşit la Laxemburg. Am petrecut acolo ziua'
întreagă. Acolo m-am plimbat prin castelul curţii, prin camerele sale,
prin frumosul Ritterschloss şi prin splendidul parc. Dar n-am găsit nici
pe d(?parte voioşia şi mulţimea de altă dată, parcă totul ar fi fost pustiit.
Din calea ferată spre Baderi se desprinde o mică linie care merge pînă
la Laxenburg. Cînd am ajuns pe linia Baden, pe aceasta am rămas doar
patru. Or pînă acuma obişnuiau să meargă cîteva sute.
Din oraş au plecat toţi care au avut posibilitatea s-o facă. In speţă
s-au retras de aici toate familiile nobile. Au rămas pe loc numai cei d~
la oficii. Aceştia nu prea sînt însă din viţă domnească.
Ar fi bine ca guvernatorul să trimită răspunsul la ultima mea scrisoare pe care i-am adresat-o, deoarece i-am prromis că o voi aştepta aici.
Realitatea e că aici parcă aş şedea pe jăratec. Mă tem ca nu cumva pînă
la urmă să pretindă de la mine să mă duc şi la Innsbruck.
Acum tocmai aştept să sosească la mine Nopcea care vrea să-mi
comunice ceva important şi doreşte să-mi ceară povaţa cum să procedeze
în continuare. Ar fi bine să mă asculte şi să-mi urmeze [sfatul] care fără
îndoială va fi pentru continuarea drumului paşnic, legal.
Aici am auzit ieri că saşii nu vreau să trimită deputaţi la dietă, cu
excepţia celor din scaunul Orăştiei. Cu asta nu vor ajunge departe. Vor
cauza confuzii, ceea ce poate este chiar scopul lor.
Scrisorica ta nostimă din 25 mai tocmai în acest moment am primit-o. Lăudat să fie sfîntul Dumnezeu că am putut afla din ea bunăsta
rea voastră. Să dea maiestatea sa sfîntă să se menţină şi de acum înainte,
deoarece atunci toate celelalte necazuri se pot suporta mai uşor. Am im:...
presia, scumpul meu inger, că din excursia noastră de la Pişcolţ nu se va
realiza nimic. Aşa ştiu că Pişcolţul se află la o distanţă de o zi întreagă
de la Oradea. Eu nu pot merge însă decît cu cai rapizi sau cu trăsura
închiriată, astfel că un atare ocol l-aş putea realiza numai foarte greu
Trebuie să spun însă că şi mie mi-ar fi plăcut foarte mult. Sărut mîinile
socrului şi pe micuţii mei dragi. Iar faţă de tine, încîntarea vieţii mele, voi
rămîne neschimbat soţul tău iubitor cu inimă curată pînă la ultima
mea clipă.
Imre
Copie. Arh. ist. Acad. Cluj-Napoca.

416

Corespondenţa

lui Mik6 Imre.
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Cluj, 1 iunie 1848

Hochwohlgeborner Herr Gubernial Rath und Graf der Sachsischen
Nation!
In der Anlage gebe · ich mir die Ehre, Euer Hochwohlgeborerr die
von den Săchsischen Landtags Deputirten ausgearbeitete und allen Kreisen mitgetheilte Rechtfertigungsschrift bezuglich ihrer in der Landtagssitzung am 30 t Mai i.iber die Union abgegebenen ErkUirung, dann diese
Erklarung selbst und endlich das Seiner Majestat unterlegte Unionsarticelsproject zu ubersenden.
Wie die săchsischen Deputirten, mit Rucksichtsnahme auf ihre
Instructionen, mit Ruckskhtsnahme auf alle fruhren Vorgange im theueren Sachsenlande sich fur die Union erklaren konnten, (Hermannstadt,
halb Mediasch und halb Leschkirch ausgenommen) dari.iber wird mein
geehrter Herr Mitdeputirter 1 bereits mundlich Bericht abgestattet- haben,
ich erlaube mit daher, nur noch zu erwahnen, daB in einer vermuthlich
:rrtorgen abzuhaltertden Landtags Sitzung die W ahl Modalităt, im Sinne
wekher die :beputirten zum nachsten Pesther Reichstage erwăhlt we:rden
sollen, festgestellt werden soli, daB diese Wahl Modalitiit auch auf das
Sachsenland ausgedehnt und uns somit der erste handgreifliche- Beweis
fur die Segnungen, die aus der teljes egyesiiles Magyarors2aggal es polglartarsunkkal fur uns entspringen sollen, gegeben werden wird. Morgen
werde ich nicht ermangeln, Euer Hochwohlgeboren das Nahere iiber die
beabsichtigte Wahl Modalitat zu iibersenden, und geharre mit tiefster
Ehrfurcht, Euer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener.
J oseph Schneider, Hermannstadter Landtagsdeputirter
Clausenburg am lten Juni 1848
Onorate domnule consilier gubernial şi comite al naţiunii săseşti!
In anexă am onoarea să trimit domniei voastre scrisoarea de justificare referitoare la declaraţia dată de deputaţii saşi în şedinţa dietei
din 30 mai în ceea ce priveşte uniunea. Justificarea redactată de deputaţii saşi la dietă a fost trimisă tuturor scaunelor şi districtelor săseşti.
Vă mai trimit declaraţia însăşi şi proiectul articolului de lege referitor
la uniune care a fost înaintat maiestăţii sale.
Probabil că stimatul meu codeputatl v-a informat deja oral cum
de s-au putut pronunţa deputaţii saşi pentru uniune (cu excepţia Sibiului, o jumătate a Mediaşului şi Nocrichului), avînd în vedere instrucţiunile lor şi toate evenimentele anterioare. Astfel, nu-mi rămîne
-decît să menţionez că într-o şedinţă a dietei care probabil se va ţine
mîine va fi stabilită modalitatea de alegere a deputaţilor la următoarea
dietă ungară; această modalitate de alegere va fi extinsă şi asupra te-ritoriului săsesc şi astfel ni se va da prima dovadă palpabilă despre binecuvîntările care vor rezulta pentru noi şi concetăţenii noştri din uniunea
deplină cu Ungaria. Nu voi ezita însă a vă trimite mîine amănunte cu
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privire la modalitatea de alegere preconizată. Rămîn cu cea mai profundă
stimă servitorul umil al domniei voastre
Joseph Schneider, deputat al Sibiului la dietă.
'Cluj, 1 iunie 1848.
Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Arh. Univ. Săseşti, nr. 765/1848. Foto:

5 857.
I

Connad Schmidt.
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Nădălbeşti,

1 iunie 1848

Inalt presfinţite domnule episcope!
Domnule mie preamilostive şi preacinstitului Consistocium!
Fiindcă cu reîntoarcerea din unire la neunire a mai multor sate în
protopresbiteratul Boros Inăului, după cum din alăturata aici subt o;0 se
arată, s-au născut mai multe parohii văcante, dintre care pe parohia
Berinderiului [Berindea], pe Beltechi Alexandru, fostul învăţătoriu al
Revetişului, iar pe parohia Mineadu-lui pe Dronca Iuon, iarăşi fostul învăţătoriu în Rochia 1, cărora ca să li să dăruiască riumite1e parohii cu cea
mai mare rugare mă rog, cu atîta mai vîrtos că şi cu numiţii învăţători
întru reîntoarcerea satelor ca cu nişte bărbaţi sîrguitori m-am ajutat.
Ce se pofteşte despre năravurile, învăţăturile şi purtările lor sînt în
vine.
După care a me[a] umilită religie rămînînd pe lîngă sărutarea
-s[fintelor] mîni înalt prea sfinţiei sa)e şi preacinstitului Consistoriu cei
mai aplecat fiu Meise Gergariu, nome a B[oroş] In[ăului] prot{opresbiter].
Original. Arh. St. Arad, Fond. Episcopia ortodoxă a Aradului, pachet

III, ms. 292/1848.
1

Corect:

Roşia.
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'Călvăsar,

1 iunie 1848

Melt6sagos Biztos D r!
D gy esett ertesunkre, hogy melt6sagod a felseges Kircilyi Kormany
<lltal az e k,ornyekben mutatkoz6 zendulesnek ki nyomozasara ide rendelt€tett - halankot nyilvanittyuk az felseges Kircilyi Kormanynak e helyes
tapintataertl. De mar jelen allasainkat itten Hidegvizen is megtekintve
arra kerjuk a melt6sagos biztos urat, hogy jelenleg bar melt6ztasson az
bi.intetessel helyt allani - annal is inkabb, hogy mii mint bJrtokosok
a falusiakkal ki bekultunk az itten mar egyszer megjelent bisztossag el6tt
es hogyha buntetodnenek, minekutana ki bekules tortent es minekutana
a falusi kozonseg mindeneket meg igert - bizonyoson itten fog az leg
nagyobb ki tores elkezdodni. J elenlegi nagysejki vasar alkalmaval az
leg nagyobb neptomeg jelenendven meg, ugyhogy annyi nepnek ha foltamand, bizonyoson az itten levo katonai ero elegendo nem lesz meg-

4i8

akadalyoztatni a veszelyt. Mire nezve ujb6l is konyorglink a melt6sagos
biztos. umakt hogy 'az b:iintetest meltoztasson elhagynit b<:lr jelenleg, fiol
jelentven alâzatos keresiinket es jeleni âllasunkat a felseges Kiralyi Fo
Kormâny Szeknek, alăzatos tisztelettel leven a meU6sagos biztos. urna~
alazatos szolgai
Hidegviz, junius 16 napjan
Torok Samuel
Tamasi Istvan
Szab6 Andras
Hidegvizen helyt lak6 birtokosok
Măria voastră

domnule comisar!

Am fost informaţi că înălţimea voastră aţi fost detaşaţi aci din
partea maiestuosului Guberniu regesc pentru investigarea revoltelor care
se manifestă în această regiune 1. Noi ne exprimăm recunoştinţa faţă
maiestuosul Guberniu regal pentru acest gest just. Avînd în vedere situaţia noastră prezentă din Călvasăr, rugăm pe măria sa domnul comisar ca cel puţin în împrejurările de faţă să binevoiască a evita pedepsele. Aceasta cu atît mai mult, cu cît noit în calitate de proprietari
ne-am împăcat cu sătenii în faţa comisarului care şi-a mal făcut aici
apariţia. In caz eă li s-ar aplka pedepse şi după ce s-a înfăptuit împă
carea şi s-au dat toate promisiunile din partea comunităţii săteştit cu
certitudine că aici va începe cea mai mare revoltă .. La actualul tîrg
din Şeica Mare s-au adunat considerabile mase populare. Dacă o aşa
mulţime de popor se răscoală, forţele militare de aici fără îndoială nq
vor fi suficiente pentru a evita pericolul. Iată de ce îl implorăm pe măria
sa domnul comisar să binevoiască a renunţa la pedepse.
Aducînd la cunoştinţa maiestosului Scaun gubernial regesc suprem,
umila cerere şi starea noastră din prezent, rămînea umilii servi ai înăl
ţimii sale domnului comisar.

de

Călvasăr,

1 iunie [1848]
Torok Samuel
Tamasi Istvan
Szab6 Andrns
proprietari cu domiciliul stabil la

Călvasă:r:

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 389/1848. Foto: 2113-

2118.
1

V. doc. 125.
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Oradea, 1 iunie 1848
Kiralyi biztos N. Puchner polgartarsamnak
udvozles es tisztelet
Az idemellekelt masolatb6l1 megertendi Kegyedt mi ertesitest adtam
Bihar megyehez az olah mozgalmokr6l. Itt kegyedet bovebben es .hazank
szent heveben hivatalosan ertesitem, mikep a moJdvai szokeveny boyarol~
29 -

Documente privind revoluţia de la P348 în ţările române, voi. V

_,iatu1 kezdve minden nap varhatokeppen -atutazandanak Kolozsvărral'
hogy magokat Velgy hazajokba csempeszszek, vagy a magyar olah ugy
fejeve emeljek. Gonddal leend kegyed mind Bisztricre, mind Kolozsyarra, ha oket rossz :utakon lelendi, nem teendi kegyed, hogy hazamra
kiadatasukkal szeny pecsetet nyomjon, sot becsulettel elkuldendi Pestre
a ministeriumhoz, ellenben bekejoket meghagyandja.
Bator vagyok fejemre es becsuletemre venni, mikepp az olah forradalom legkozelebbi napokban kiutend, ha fontos es surgetos es celszerij
eszkozoket nem. hasznaland kegyed elfojtasara. Bizonyos !elekbol tudom,
hogy a mozdulas nyugatr6l keletre fog kimenni. Vigyazzon kegyed, hogy
a ·szekely ezredek rabl6 cselbe ne menjE:mek, sot keszen masfrozzanak.
Engedelmet kerek durva irasomert, de nem leven ket pere idon'l, levelemet hieroglifeknek inkabb, mint szavaknak tekintse.
·Igeri tisztelven kegyedet, vagyok
Nagyvarad, junius 1-en. 1848.
Jabloncy
Salut

şi

respect

eoncetăţeanului

meu. comisar regal
onoratul Puchner
Din copia anexată aicil, domnia voastră veţi putea înţelege ce
fel de informare am înaintat comitatului Bihor despre mişcările româneşti. Prin prezenta vă înştiinţez oficial mai amplu pe domnia voastră,
în numele sfînt al patriei, că înoepînd de azi este de aşteptat ca boierii
fugari să treacă prin Cluj, pentru a ajunge clandestin în ţara lor sau
să se situeze în fruntea cauzei românilor din Ungaria. Să urmăriţi cu
atenţie atît Bistriţa, cît şi Clujul. În caz că i-aţi surprinde pe căi nepermise, domnia voastră să nu-1 'extrădaţi totuşi, pentru a nu păta onoarea patriei mele. Dimpotrivă, să-i trimiteţi în mod cinstit la Pesta guvernului nostru sau să-i lăsaţi în pace.
Mă încumet să-mi asum [răspunderea] pe capul şi cinstea mea că
revoluţia română va izbucni în zilele următoare, dacă domnia voastră
nu va folosi mijloace importante, urgente şi la locul lor, pentru înă
buşirea ei. Ştiu din unele semne că mişcarea se va produce dinspre apus
spre răsărit. Domnia voastră să aibă grijă ca regimentele secuieşti să nu
cadă pradă unei diversiuni. Din contră să fie gata pentru marş. Cer
scuze pentru rîndurile mele neîrigrijite, dar nu am dispus decît de două
minute. Priviţi vă rog scrisoarea mea mai de grabă ca o hieroglifă, decît ca vorbe [îngrijite].
Rămîn cu stimă adîncă
Oradea, 1 iunie 1848.

faţă

de domnia

voastră.

Jabloncy
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Oradea, 1 iunie 1848

Bihar megye foispanjanak es alispanjainak
Polgarok!
A haza ·~rdekeben jelentem kegyelmeteknek · mit Fekete T6 veghelysegeben ep erzekkel hallottam es j6zan elmevel friss emlekezetem[ben] megtartottam.
Fekven ~ gyorskocsiban a feketet6i vendegl6nek kocsiszineben,
holott ket ember erkezik es olah nyelven beszedre kel hangosan.
En ,- igy sz61 az egyik - csak azt akarom tudni, az Isten szavăt,
mert engem [el nem kelt semmi, hanem az Isten szava, noha lătom, he>gy
igazsag.
Busultam erte- igy felel a masik -, hogy te ne lennel veliink, de
most mar minden helyes. Im az Isten szava ez: Olahok, eljott az idotok.
Es v6n kebel~bol egy feher tăblacskăt, melyet azonnal szure ărnyekaba
rejtett, mutatvăn rajta betuket. Ezentul sok sz6t valtănak, minek ertelme,
lelkesedes.
Mit feliink - monda a csabit6 - mit vesztesz, legfenebb is lovadat,
hăj eletedet, mint Isten akarja. Mindnyăjan meg nem halunk. Ki eletben
marad, veszi gyiimolcset. Amit vesztiink, visszateriil j6 kamattal. Măr
moldvai hiveink fellăzadtak, mi is mint Isten akarja . . . -eljosz te is a
tanăcsba ... Măsnap es harmadnap is innep ...
Amikep on mondja, en ugy teendek, Isten szavara, Isten szavăra ...
Elmennek.
Leven az olah mozgal1makr6l m·ar regibb es nyom6sabb adatim, e
szavakb61 ·en tisztăn atlattam, mikep a vesz, mely hazamat lfenyegeti,
so;kkal !kozelebb es aggaszt6bb, mint sem azok tudj.ak, kiknek talan meg
hatalmukban es tehetsegeikben all azt elharitani. Oszve gyultem tehat a
[eket6i neppel, s megtisztabban lăttam m1kep ismet es ismet, hogy az
olăh forradalom tul van a szandok es hatarozat stadiumăn, sot vegrehajtJăs stădiuma sze·len all, s tis:ztan foldfelosztăst tuze celui. Azert kerestem meg Onoket polgărok, kikre e megyenek, mely Erdely egyik kapu1anak kulcsat birja, tehat az olăh mozgalmakra nezve legfontosabb vezerlete van bizva, hogy felreteve minden kesedelmet, s magokat gyors posta
utjăn az erdelyi kiralyi biztossal is oszvefiiggesbe teven, celszeru es m.elyen megfontolt eszkozokhoz nyuljan'ak, eszkozokhoz, mik e mozgalmakat
·kitores el6tt elfojtja fel ne razzak.
En mely tisztelettel vagyok
Nagyvarad Junius 1-en 1848 ..
J abloncy n1.k.
Către

comitele suprem

şi către

vicecomitele comitatului Bihor.

Cetăţeni!

Raportez domniilor voastre în interesul patriei ceea ce am auzit
cu percepere normală în localitatea mărginaşă Negreni şi ceea ce am
reţinut.cu mintea proaspătă şi limpede.
Stînd culcat în diligenţa rapidă aflată în şopronul hanului din
Negreni, la un· moment dat au intrat doi oameni care au. început să
discute cu voce tare, româneşte.

Eu - zise unul - vreau să .ştiu numai despre glasul lui Dumnezeu; pe mine nu mă determină nimeni la răscoală decît glasul lui Dumnezeu, deşi îmi dau seama că e drept.
- Eram mîhnit - răspunse celălalt - că tu nu ţineai cu noi;
însă acuma totul e în regulă. Iată, acesta este cuvîntul lui DHmnezeu:
români, a sosit timpul vostru. - Luînd din pieptar o tăbliţă albă a şi
ascuns-o imediat în umbra cojocului, arătînd literele de pe ea. Apoi au
schimbat numeroase vorbe, sensul cărora a fost: însufleţire.
- De ce să ne temem - spuse amăgitorul - ce poţi pierde? In
cel mai rău caz calul, eventual viaţa, dupa cum va vrea Dumnezeu.
Cu toţii n-o să murim. Cine rămîne în viaţă, va culege roadele. Ceea ce
vom pierde, Se va recupera cu dobîndă bună. Aderenţii noştri din Moldova s-au răsculat deja; noi de asemenea, după voia lui Dumnezeu ...
şi tu vei veni 'la consfătuire . . . Şi a doua şi a treia zi va fi sărbă
toare ...
- După cum ziceţi dumneavoastră ,aşa voi proceda, la cuvîntul
lui Dvmnezeu, la cuvîntul lui Dumnezeu [!] ... Ei plecară.
Avînd la îndemînă date mai vechi şi mai grăitoare despre mişcările
româneşti, am întrezărit clar din cuvintele pomenite că pericolul care
ameninţă patria mea este mult mai iminent şi mai îngrijorător decît
ştiu aceia care, avînd puterea şi chemarea necesară pentru aceasta, probabil ar putea încă să-1 împiedece. După întrevederile mele avute cu
populaţia din Negreni am putut vedea de repetate ori că revoluţia
românilor a depăşit deja stadiul intenţiilor şi al hotărîrilor. Mai mult,
ea se află în pragul realizării, avînd un ţel precis: împărţirea pămîntu~
rilor. De aceea m-am adresat domniilor voastre, cetăţeni, întrucît vă
este încredinţată conducerea acestui comitat care constituie cheia TranŞilvaniei şi este cel mai important pentru prevenirea mişcărilor românilor. Lăsînd la o parte price întîrziere să realizaţi prin depeşă legătura
cu comisarul regal al Transilvaniei, pentru a se recurge la mijloace
o,portune şi bine gîndite, cu care să se înăbuşe şi nu să se aprindă
mai mult aceste mişcări aflătoare în pragul declanşării.
Rămîn

cu adînc respect.
Oradea, 1 iunie 1848.
Jabloncy m.p.
Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi Le~
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Viena, 2 iunie 1848
Vortrag des Kriegsministers vom 2. Juni 1848 um nachtragliche
Allerhochste Genehmigung der zur Einschrankung der korperlichen Strafen in der Armee getroffenen provisorischen V erfugung
Den Mitteln, deren sich die anarchische Parthey bedient, reiht sich
auch .der Versuch an, bey den Soldaten durch . boswillige Hinweisung
auf die fur sie noch gesetzlich bestehenden korperlichen Strafen .das
4~2

Vertrauen zu ihren Vorgesetzten, so wie die Anhănglichkeit an ihren
Stand zu erschiittern, und auf diesem Wege die Disciplin der Armee
zu untergraben. Unterstiitzt durch die, jenem Strafsystem ohnehin ent-·
gegentretende Presse, făllt es jener Faction nkht schwer, jenem Ziele
năher zu riicken, wie das ein vor wenigen Tagen in Wien vurgekommenner Fall beweist, wo die Vollziehung einer korperlichen Strafe an
einein Soldaten zti einem meuterischen Widerstande und einer drohenden Aufregung der Arbeiter, gefuhrt hat. Wenn schon derley Vorgănge
die Aufmerksamkeit der Staatsver\Valtung auf sich ziehen miissen, so
lăBt sich andererseits nicht verkennen, daB den constitutionellen Forderungen der Zeit auch auf diesem Felde ein Zugestăndnis gemacht
werden miisse, weshalb auch das Justiz Ministerium die vollige Aufhebung
der korperlichen Strafen fUr den Civilstand bereits-verkiindigt hat.
Die Armee ist aher dem Civilstande gegeniiber nach all ihren Verhăltnissen in einer so exceptionellen Stellung, daB eine gănzliche Auf.:..
hebung der korperlichen Strafen schon dermalen durchaus unmoglic:ţl·
und unausfiihrbar wăre. Dagegen hălt das Kriegs Ministerium dafi.ii\
daB bis zum Erscheinen des der Allerhochsten Sanction vorliegenden
Milităr Strafgesetzes die provi,sorische Einschrănkung der korperlichen
Strafen in der Armee auf Fălle, denen ein kriegsrechtliches Erkenntnis
vorangegangen, oder wo unter auBerordentlichen J]mstănden die Herstellung der gestorten Ordnung durch gelindere Mitte1 nicht zu erzielen wăre, ohne Besorgnis schon itzt eingefUhrt werden konne. Es hofft~
daB durch solche der Willkiir der Hoheren gesetzte Schranken die Anhănglichkeit des Soldatn an seinen Beruf gestărkt, sein Ehrgefiihl geweckt und die Bestrebungen der anarchischen Faction am wirksamsten
vermittelt werden diirften. Von dieser Betrachtung geleitet hat das
Kriegsministerium, nach Vernehmung seiner Justiz Section und Zustimmung des Ministerraths nachstehende VerfUgungen angeordnet und sub
spe A. rati [!] unter Einem provisorisch hinausgegeben:
1 Korperliche Strafen konnen nur in Folge
kriegsrechtlichen
Spruchs angewandt werden, den Fall auf Mărschen und Commandos
ausgenommen, wo ein Vergehen unter den Truppen so einreiBe, daB zur
Herstellung der Ordnung gelinda-e Mittel nicht ausreichen, aber auch
dann kann die korperliche Strafe nur durch eine Commission, nur in
dem im Dienstreglement dem Commandanten eingerăumten MaBe und
nach ărztlicher Visitation verhăngt werden.
2 Diese Commission, bestehend aus dem Commandanten und einem Individum jeder Charge, jedenfalls aus 1 Offizier, 1 Unteroffizier, 1
Gemeiner, entscheidet miindlich und nach Stimmenmehrheit.
3 Ist der Commandant ein Stabs Offizier, so sitzt der Commission
e_in Hauptmann vor; der Commandant hat das Straf-Bestătigungs- oder
Milderungs- nie ein Verschărfungsrecht.
4 Nach dem Vollzung der Strafe ist dem Commandanten, wenn
er nicht Oberst oder selbststăndiger Bataillons Commandant ist, die An-·
zeige dem Vorgesetzten, mit AnschluB des ărzlichen Zeugnisses zu erstatten.
5 Das Gassenlaufen dUrfen die Commissionen nie erkennen, dies
.wird als Disciplina:r Strafe aufgehoben. ·
6 Ohne Commission konnen im Disciplinar Wege nur folgende
.<:;trafen, je nach dem Grade bey der Compagnie, dem Bataillon oder
42~··

Regimment, verhangt werden, als: Verweis, Strafwacheri, Kasernarrest.
Compagnie-Arrest oder einsamen Arrest mit und ohne' Eisen und Fas-·
ten, Stockhaus-Arrest, zeitliche Degradierung bis auf 1 Jahr.
Manhern
Expunerea ministrului de

război

din 2 iunie 1848 pentru aprobace se va lua pentru în-·,

apost.olică ulterioară a dispoziţiei provizorii
grădirea pedepselor corporale în armată.

rea

Printre mijloacele la care recurge partidul anarhic se numără şi
încercarea ca prin referiri răutăcioase la pedepsele corporale, ce mai
sînt legal în vigoare in cadrul armatei, să zdruncine încrederea soldaţilor faţă de superiori, ataşamentul faţă de profesia lor, să submineze pe
această cale disciplina în armată. Sprijinită de presa care oricum se împotriveşte respectivului sistem de pedepsire, nu-i vine greu facţiunii să
se apropie de menţionatul ţeL Aceasta o demonstrează un incjdent care
a avut loc în urmă cu cîteva zile la Viena, cînd aplicarea pedepsei corparale unui soldat a dus la o rebeliune şi agitare ameninţătoare a muncitorilor. Pe de o parte astfel de evenimente atrag atenţia asupra lor
din partea administraţiei de stat, iar pe de altă parte nu se poate nega-.
.că trebuie să se facă şi în acest domeniu unele concesii cerinţelor constituţionale ale timpului. De aceea Ministerul de Justiţie a şi proclamat
deja suspendarea completă a pedepselor corporale la civili.
Faţă de civili însă armata se află din toate punctele de vedere intr-o situaţie atît de diferită, încît o suspendare completă a pedepselor·
corporale ar fi imposibilă şi nerealizabilă. Totuşi, Ministerul de Război
-este de părere că pînă la apariţia legii cu privire la pedepsele din cadrul
armatei, înaintată împăratului pentru a fi sancţionată, se poate introduce
deja fără teamă limitarea provizorie a pedepselor corporale doar la cazurile care sînt precedate de o anchetă conform legii marţiale sau la
cele cînd în împrejurări excepţionale nu s-ar putea restabili prin alte
mijloace mai blînde ordinea tulburată. Ministerul de război speră că
prin astfel de limite impuse samavolniciei superiorilor săi, soldatului i
se va întări ataşamentul faţă de profesiunea sa, deşteptîndu-i-se sentimentul de onoare şi astfel vor fi combătute în modul cel mai eficient.
tendinţele facţiunii anarhice. Condus de aceste considerente, Ministerul
de Război, după consultarea cu secţia sa de justiţie şi după aprobarea
consiliului de miniştri, a proclamat în mod provizoriu, sub spe A, dispoziţia de mai jos:
1 Pedepse corporale pot fi aplicate numai în urma unei sentinţe
marţiale cu excepţia marşurilor şi comandourilor unde s-ar înmulţi atît
de mult contravenţiile în rîndul trupelor încît n-ar fi suficiente mijloace
mai blînde pentru restabilirea ordinii; dar şi în acest caz, pedeapsa corporală poate fi pronunţată numai printr-o comisie şi numai în măsura
drepturilor acordate comandantului de către regulamentul de serviciu
·şi după examinarea medicală;
2 Această comisie care se compune din comandant şi cîte un individ din fiecare şarjă, dar în orice caz din 1 ofiţer, 1 subofiţer, şi 1
.soldat simplu, decide oral şi cu majoritate de voturi;
3 Atunci cînd comandantul este un ofiţer superior, comisia este
prezidată de către un căpitan; comandantul are dreptul de a confirma
·sau de a reduce pedeapsa, dar niciodată· s-o înăsprească;
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4 După executarea .pedepsei, comandantul, dacă este colonel sau
de sine stătător de batalion, trebuie să raporteze superiorului, anexînd certificatul medical;
5 Comisiile nu vor mai pronunţa pedeapsa trecerii printre vergi
fiindcă aceasta se suspendă ca pedeapsă disciplinară;
6 Fără comisie pot fi pronunţate pe cale disciplinară numai următoarele pedepse în funcţie de gradul în cadrul companiei, batalionului sau regimentului: mustrare; gărzi suplimentare; arest în cazarmă;
arest în companie; arest izolat cu sau fără cătuşe şi post; arest în închisoare; degradare temporară pînă la 1 an.
şef

Manhern
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Bar6 Perenyi Zsigmond kir. biztos urnak.
Majus 30-kan kolt becses tud6sitasat or·ommel vette1n. Erdelyben
megvigasztaltattunk, mint az iras mondja. Elso hirere az Uni6nak r·ogtonos kivilfigitas es faklyajaras tortent, - nem egyes embernek, a szabad egnek, az Istennek, ki gondunkat visele e nagy kerdesben is. Tegnap
a ket varos 1 kivilag'ittatott. De az orom ragyogasa sziveinkben mind ezt
h.aladja. Szerencsesb es szuksegesb idoben nem egyesiilhettunk volna2 •
Tennap egy 6raban kaptuk a keziratot, mellyben Erdely is Istvan
nador helytart·6 hat6saga ala rendeltetik, es az Unio torvenycikket Weer
es Palffy kezeibol. Boldog talalkozas. De az Uni6 napja elhomalyosita
amannak mesterkelt fenyet.
A nador nincs itt, hanem utban van felenk. Azt vegeztiik, hogy
Batthyany menjen Becsbe, es vele menjenek Weer es Palfîy. Voit velemeny, hogy a szentesites nem is szukseges, de celszeriibb a format megsz,erezni a mag a teljessegeben, hogy J ellasichok sophismak alapjan fol ne
tamadhassanak. Azt hisszuk, hogy Insbrukb61 a valasz 12 ora mulva el-:indulhat.
Szuksegesnek tartom annak kozleset is, hogy Jellasich keziratot
kapott, miszerint a rjunius 5-iki tartomanyi gyiiles torvenytelen es igy
azt megtartani nem szabad. Sot 24 6ra mulva a kezirat vetele utan menjen
Insbruckba. Az udvarban hatarozott ellenszenv van a ban ellen, de a
polgari haborut akarjak kerulni, s ezt az utols6 lepes gyanant megtagadni
nem lehetett.
Ellenben Hrabovszkyhoz (kinek eddigi siikertelen eljarasa kedvetlenul hat mindenkire) a FOlseg neve s ellenjegyzesem mellett ujabb ki·kiildetes ment,_ hogy a bannal a legszigorubban banjek, ha a torvenynek
nem h6dol. De ezt meg nem akarjak nyilvfmitatni. A legkemenyebb
parancs, mellyel eros kar es hiv kebel mindent, mindent tehet. Eszekben
a magyar-nem-et part gyozott. Szeremben is fog. Ellenben Horvatorszagb6I
minden hivunk kikoltozkodott. Javaikat az illyr duhongok elkoboztatni
keszulnek.
Ezert is szukseges voit, hogy Eszekkel altellenben egy 4-5000 fobol
all6 tabor allitassek, a Drava innensd reszen a nemzetorseg, dijazva ren-
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deztessek es ennek kormanyz:âsara Csâny Lâszl6 ur van biztosul kikiildve. Alkalmasint e tabor orszem koriil gyiilendenek ossze a horvât kikoltozottek is.
Murgu Euthymot, mondhatni olah apostolt, nagy munka utân megnyertem. frta a proclamati6t, mit kihyomattam3 • Krass6 videken most
munkâlkodni fog.
Pap Sigmond olâh pap, Bihart, Aradot es Erdelyt jarandja be. Visz
magâval olâh torvenyt, rrtagyarâzatot es proc1amati6t. Melt6ztassek ugyelni reâ, hogyszorgalmasan jârjon el tiszteben.
Szollosi Belgrad ba, Erdelybe es Olâh-, s Havasalfoldre utazik. J\Hn-·
denik tiszte a lapokba irni es szerkesztoiket ·megnyerni, es Olâhorszâgban
a viszonyokkal megismerkedni.
Az olâhokat meg .kell nyerniink ben a hazâban es kiin, - e szo-vetsegben eros tamaszunkat lelendjiik.
Miutân Istvân .foherceg hatalommal bir Erdely felett is, azon velemenyben, hogy az Uni6 torvenycikk megszentesitese elott ne intezkedjiink Erdely iigyeiben, nincs senki. . Ma avagy holnap tisztâba j:oviink
irânta. Minden pillanatban vârjuk Istvân foherceg megerkezeset.
Azt mar a miniszteri tanâcsb6l irtuk meg, hogy mi mindenkepen
.elfogadjuk az erdelyi koveteket, kovetkezoleg valasztassek-e magokat ujra avagy sem, azt dontsek el az ottani korti.lmenyek szerint, mik elottiink ismeretlenek. Nekiink kedvesek ok minden alakban. Ha mint nepkepvisel6k jelenhetnek meg, annâl jobb.
·
A mi torvenyjavaslatokat elso levelemhez csatolni szerencsem volt,
.azokat mi helyeseljiik, de termeszetesen azoknak az ottani ujabb k()riilmenyekhez m6dositasât nem ellenezziik. Szempontunk az, legyen a In6dositâs ollyan, a mi az egye olvadâst el6segiti, hogy ne csak nevszerint,
de eletben es intezvenyekben is hasonl6k es egyek legyiink.
Bâro Wesselenyi Mikl6s azon kerdesere, hogy o mint foispan lehet-e
kovet, a torveny felel meg, melly a foispânokat a felso tabla tagjai koze
sorozza. Gr6f Teleki Sândor hasonl6 kerdesere nem oly vilâgos a felelet
miutan a torveny nem sz61 a fokapitânyr6l, sot a jâsz-kuni csak legujabban nyerte a jogot. Arra pedig, hogy a kovâri kapitâny iilt volna valaha
a felso tablân, nem emlekezem. Vegere jârok a tortenet buvârainâl.
Hiszen ha elvâlasztatja magât, kesobb is lekoszonhet, a kerdes ellenkezoleg don tetven el.
Kerem meU6ztassek mind ezt bâr6 Kemeny Denessel is kozolni.
Fogadja .szives es oszinte hazafiui koszonetemet es tiszteletemet
azon erelyes fâradozâsâert, mellynek elozo hiret orommel erteni alkal·mam es szerencsem volt.
Budapest, Junius 2-an. 1848.
Szemere Bertalan, beliigyminiszter
Domnului baron Perenyi Zsigmond, comisar regal!
Am primit cu bucurie valoaroasa dv. înştiinţare datată la 30 mai.
în Transilvania am fost consolat, precum spune scriptura. La vestea
uniunii s-a făcut instantaneu o iluminare şi o demonstraţie cu torţe. Nu
omagiu vreunei persoane, ci cerului liber, lui Dumnezeu, care a avut
.grije de noi chiar şi în problema aceasta majoră. Ieri, cele două oraşe 1
au fost iluminate. Dar sclipirea bucuriei dfn inimile noastre depăşeşte
toate acestea. N-am fi. putut [realiza] uniunea într-o vreme mai norocoasă şi mai necesară2.
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Ieri la aceeaşi oră am prim'it manuscrisul prin care Transilvania a
fost pusă prin decret sub locotenenţa palatinului Ştefan, precum şi
legea uniunii din mîinile lui Weer şi Palffy. Întîlnire fericită. Însă ziua
uniunii a eclipsat strălucirea artificială a· celeilalte.
· Palatinul nu e aici, dar e în drum spre noi. Am decis ca Batthyany
să se ducă la Viena, iar Weer şi Pallfy să-1 însoi;ească. E şi opinia potrivit căreia sancţionarea ·nici nu ar fi necesară, dar este consult să se
îndeplinească toate formalităţile, pentru ca persoane de teapa lui Jel_lacic să nu aibă motive de a ataca. Credem că răspunsul poate să pornească peste 12 ore din Innsbruck. Consider a fi necesar a te informa
că J ellacic a primit un rescript, conform căruia adunarea teritorială
[a slavilor sudici] din 5 iunie se consideră ilegală şi deci nu poate fi
ţinută. Ba mai mult, i se cere ca la 24 de ore după primirea rescriptului
să plece l<;t Innsbruck. La Curte se manifestă o antipatie vădită împotriva banului, însă se doreşte să se evite războiul civil. De aceea [rescriptul] se poate socoti ca un ultimatum.
În numele şi cu ·contrasemnătura maiestăţii sale a plecat o nouă
delegaţie la Hrabovszky (a cărui procedură nereuşită pînă în prezent a
avut un efect dezolant asupra tuturor). [Ea ar urma] să se comporte cel
mai sever cu banul în caz că nu se va supune legilor. Deocamdată nu
se intenţionează însă a i se da curs. Porunca e deosebit de clară. Cu o
mînă forte şi o convingere devotată va reuşi să facă totul, totul [!].
La Osiek a învins partidul ungaro-germah. Şi în Srem va învinge. În
schimb, din Croaţia toţi ungurii au plecat. Ilirii întărîtaţi intenţionează
să le confişte averile.
·
Şi din acest motiv a fost necesară înfiinţarea unei tabere vis ::1
vis de Osiek, compusă din 4-5 000 de oameni. Pe partea de dincoace a
Dravei gărzile civile să fie puse în ordine şi să li se dea soldele. Pentru
conducerea lor a fost detaşat în calitate de comisar domnul Csany
Laszl6. Eventual în jurul postului de veghe al acestei tabere se vor
aduna şi refugiaţii din Croaţia.
Pe Eftimie Murgu- despre care se poate afirma că este un apostol
român - l-am cîştigat după multă trudă. A scris proclamaţia pe care
am tipărit-o. Acum va activa în regiunea Caraşului.
Preotul român Sigismund Pop va străbate Bihorul, Aradul şi
Transilvania. Va duce cu dînsul legea în româneşte, cu explicaţii şi
proclamaţii. Să binevoiţi a-l supraveghea pentru a-şi îndeplini misiunea
cu sîrguinţă.
Szollosi va călători la Belgrad, în Transilvania, în Moldova şi Muntenia. Misiunea fiecăruia este de a-i convinge pe redactori să scrie în
gazete şi să cunoască situaţia din Ţara Românească.
Pe români trebuie să-i cîştigăm de partea noastră în ţară şi în
afara ei. În această alianţă vom avea un sprijin puternic.
Întrucît arhiducele Ştefan are putere şi asupra Transilvaniei, oare
nu se găseşte nimeni care să-i expună părerea înaintea sancţionării uniunii să nu întreprindă ceva în chestiunile ardelene. Az.i sau mîine vom
fi lămuriţi în privinţa sa. Arhiducele Ştefan este aşteptat să sosească în
orice roomen t.
Faptul că noi vom accepta procim deputaţii transilvăneni am hotă
rît-o în consiliul ministerial. [Dacă se vor face] realegeri sau nu, acest
lucru să se decidă după împrejurările de acolo. Pentru noi, ei ne sînt
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dragi în orice formă. Dacă vor putea să apară ca deptttaţi ai poporului,
cu atît mai bine.
Am avut onoarea să anexez proiectele de legi la prima mea scrisoare. Noi sîntem de acord cu ele. Desigur că nu ne opunem la modificarea lor după noile împrejurări de acolo. Punctul nostru de vedere e
ca modificarea să fie astfel făcută, încît să favorizeze contopirea. Astfel
vom fi egali şi uniţi nu numai prin denumire, ci şi în viaţă şi în instituţii.

La întrebarea baronului Wesselenyi Mikl6s, dacă dînsul, în calitate
de comite suprem, poate sau nu deveni deputat, legea răspunde că locul
comiţilor suprem este în rîndurile camerei superioare. La întrebarea similară a contelui Teleki Sandor răspunsul nu este atît de clar, întrucît
legea nu pomeneşte de căpitani supremi. Mai mult, ţinutul cumanilor a
obţinut acest drept doar recent. Dar să fi participat vreodată un căpi
tan de Chioar în camera superioară nu-mi amintesc. O să aflu de la
cercetătorii istoriei. La urma urmei dacă se va alege, ar putea să demisioneze ulterior, în cazul în care răspunsul va f1. negativ.
Vă rog să binevoiţi a aduce toate acestea _şi la cunoştinţa lui Kemeny Denes.
Primiţi din inimă mulţumirile mele patriotice sincere şi aprecierea
mea pentru acea susţinută trudă, despre care am avut ocazia şi norocul s-o aflu anticipat cu bucurie.
,
Budapesta, 2 iunie 1848
Szemere Bertalan, ministru de
interne
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi
Levelt.ar. BelU.gyminiszterium. Elnăki iratok, nr. 212/1848. Publicat de
Deak Imre: 1848, p. 110-112.

Buda şi Pesta.
Scrisoarea lui Szemere Bertalan constituie încă o dovadă a realitătii istorice că uniunea s-a realizat prin strinsa colaborare dintre guvernul ungar de
la Pestu 9i liderii nobilimii maghiare din Transilvania.
I

2

:3

V. doc. 124.
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An Seine Excellenz den k.k. wirklichen Herrn geheimen Rath
und Kammerer, Komandeur des kais. osterr. Leopold Ordens und
Lan des Gouverneur etc. etc. J oseph Grafen Teleky v6n Szek.
Hermannstadt, am 2ten Juni 1848
Nach dem bereits erfolgten Ausmarsch der beiden Divisionen des
2t Szekler Grenz Regiments und bei den hiedurch ve.rănderten Verhăltnissen di.irfte die Erhebung der von den irregeleiteten Individuen
dieses Truppenkorpers an Tag gelegten Renitenz und der damit im
Zusammenhange stehenden Vorfălle zu Uzon vielen Schwierigkeiten
unterliegen und hochst wahrscheinlich zu keinem gi.instigen Resultat
flihren.
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Es wăhre vielmehr hiebei zu besorgen, daB durch die Untersuchung dieser allerdings bedauernswiirdigen Fiirgănge bei der Szekler
Nation eine Aufregung hervorgerufen wi.irde, deren nachtheilige Foigen auBer dem Bereich der Berechnungen Iiegen. Aus diesen Gri.inden
wurde es gleich ursprunglich fur angemessen. erachtet, von der Unter-"'
suchung dieser Vorfalle in der Hoffung, daf3 die Irregeleiteten aus eigenem Ehrgefuhl zur Ordnung und Erfullung ihrer verletzten Pflichten
zuri.ickkehren werden, abzugehen.
Da diese Erwartungen durch den erfolgten Ausmarsch dieser
Truppe realisirt wurde, so durfte sich nach hierortigem unvorgreiflichen
Erachten eine nachtriigliche Erhebung dieser Vorfălle mit Rlicksicht auf
die. oberwahnten Gri.inde nkht ars angemessen herausstellen.
In dieser Riicksicht bat man die Ehre, Euer Excellenz bei
RiickschluB der Communicate hochachtungsvoll n1itzutheilen, daB unter
diesen Verhaltnissen der mit der geehrten Note vom 18ten Mai l.J.
Prăs. Nro 1263 ausgesprochene Antrag Euer Excellenz, von jeder weitern Erorterung dieser Vorfalle abzugehen, sich am rathsamsten herausstellen durfte.
In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals
Pfersmann mp., F.M.L.
Către excelenţa sa domnul consilier cezaro-crmesc şi camerar, comandor al ordinului împărătesc austriac Leopold şi guvernator al Transilvaniei etc. etc. Teleki J 6zsef de Sic.

Sibiu la 2 iunie 1848
Plecarea în marş a celor două divizioane ale regimentului 2 de
grăniceri secui a avut deja loc. Anchetarea renitenţei manifestate de
către indivizii incluşi în eroare ai respectivei unităţi mili.tare şi a evenimentelor de la Ozun legate de aceasta ar întîmpina multe greutăţi şi
în actualele împrejurări schimbate n-ar duce probabil la un rezultat
favorabil.
Dimpotrivă, există temerea că prin anchetarea acestor evenimente,
desigur regretabile, s-ar provoca agitaţie în rîndul naţiunii secuieşti, ale
cărei urmări nu pot fi prevăzute. Din aceste motive, deja de la început
s-a considerat că este bine să se renunţe la anchetă. Aceasta şi în
speranţa că cei induşi în eroare vor reveni la ordine şi la îndeplinirea
datoriilor lor legale, dînd ascultare propriilor sentimente de onoare.
Intrucit aşteptările s-au confirmat ,noi considerăm că, avînd în
vedere motivele sus-menţionate, n-ar fi 1indicată nici o anchetă ulterioară a evenimentelor.
Luînd în considerare cele de mai sus am onoarea să comunic cu
deosebită stimă excelenţei voastre, concomitent cu returnarea comunicatelor, ·că, în aceste împrejurări, ar fi cel mai indicat să vi se respecte
cererea din apreciata notă din 18 mai a.c. nr. prez. 1 2'63 de a se renunţa la orice dezbat~e pe viitor a evenimentelor în cauză:
[În numele] domnului comandant suprem absent în interes de serviciu
Pfersmann m.p., F.M.L.

Original. Arh. St. Budapesta, Fond. G. Pr.,

nr.

1464/1848.

Fato:

15 765-15 767.
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Orăştie,

2 iunie 1848

Nagy Melt6sagu Gr6f, Csaszari Kiralyi Val6sagos Belso Titkos
Tanacsos, s Kiralyi Fo Kormanyz6, Kegyelmes Urarri!
Szerencseltettem az el6bbi felterjesztesemben excellentiadnak legalazatosabban magas tudtâra adni az atyaskod6 folseges fejedelmi.inkhăzi
felmenesemet; utomban pedig ertes:Ulven arr61, hogy az orszag tekintetes rendei a magyar ministeriummal az uni6 tc1rgyar61 ertekezendO ki- ·
kuldottsegnek tagj:frul engemet is kineveztek volna: ennelfogva sietek legalâzatosabban excellentiâdnak jelenteni, rniszerint tisztelven ezen orszâg
rendei âltal hozott hatarozatot, es Pestre felmenven, ottan a ministeriumnâl ti.istent bejelenteni fogom magamat., hogy a tudand6kat megtudhassam.
H6dol6 melj tisztelettel maradvan excellentiadnak legalâzatosabb
szolgâja
Sz.âszvâroson, junius 2{m. 1848.
Saguna Andrâs, pi.ispok
Preamărite domnule conte, veritabil consilie~ intim secret cezarocrăiesc şi guvernator regal suprem: binevoitorul m·eu domn!
Am avut plăcerea să vă aduc cu respect la cunoştinţa excelenţei
voastre prin demersul meu anterior că voi pleca la paternul şi maiestuosul nostru principe. În cursul călătoriei mele am· fost informat că onoratele ordine ale ţării m-au ales şi pe mine ca membru al comisiei care
va trata în chestiunea uniunii cu Guvernul ungar. De aceea niă gră
besc să raportez cu cea mai mare umilinţă că, avînd consideraţie faţă
de hotărîrea ordinelor acestei ţări, mă voi duce la Pesta şi acolo mă
voi anunţa imediat la guvern pentru a afla cele necesare.
R;;lmîn cu plecăciune adîncă şi respectuoasă al excelenţei voastre
cel mai umil serv
Or.?'tştie,

2 iunie 1848
Andrei

Şaguna,

episcop

Oriqin.al. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1473/1848. Foto: 25 653_:_

25 6·~)c!.
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An die Wiener· Nat.ional-Oeputation!
Die ungli.ickseeligen. Spaltungen, welche beziiglich der ·unionsfrage
im letzten Augenblick 'in der ·Nation eingetreten sirtd, wurden in dem
letzten Briefe mitgetheilt und darin die Gri.inde entwickelt, welche die
HermannsUidter Communitaet veranlaBt haben gleich allen ubrigen
Gerichtsbark.eiten. Duputirte zum Landtag zu schicken. Eine traurige
Combinatiori der InstruktiOnen 'zum ve.rderblichsten Ziele. ge:fi.ihrt, durch
1
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die mit Vertrauensvotum versehenen SchăBburger Deputirten, voran den
beredten Goos brachten einen Beschhi6 der Mehrheit der săchsischen
Landtags Deputirten in Klausenburg zu Stande, welcher den Beitrittt
zur Union erklărte.
Durch Kronstadt verfiihrt hatten SchaBburg, Reu6,markt und
Miihlbach schwankende lnstruktionen gegeben (die von Broos ist aus
dem friihern Brie:f bekannt). So gelang es - durch die Furcht einzelner,
mit Anwendung· des groBten hauptsăchlich gegen die Sachsen gerichteten
Terrorismus, wobei die ganze Stadt Klausenburg und eine uniibersehbare · Menge fremder Găste wirksamer urid von ihren Instruktionen ab\Veichenden Deputirten, durch die unsichere Haltung der Walachen,
\Velche mit den Unionsfarben geziert ihre Petitionen einreichtenl, und
durch die geschmeidige Politik des k. Commissairs, welcher die Eroffni.lngsrede im Namen des V. Ferdinand ungrisch hielt, die Unionsfahne
in der eigenen Wohnung aufpflanzte und seine Sympathien fiir die Union
.aussprach - einen BeschluB zu Stande zu bringen, indem Hermannstadt
zulezt allein blieb und sich, obwohl die entschiedene Mehrheit der Nation gegen die Union ist, nach dem Organisationsplan der Mehrheit der
Deputirten fiigen muBte.
So stehen die Sachen im Augenblick.
Da jedoch die Mehrzahl der Instruktionen, welche fur die Union
\Varen, eine bestimmt bed.ingte Union enthielt, die Deputirten auch
diese Bedingungen nicht gehorig geltend gemacht haben, so ist es moglich, daB die Nation aufs Neue ihren Willen in einer Weise, welche
liber den wahren Stand desselben weiter keinen Zweifel lassen kann,
ausspreche. Bis dahin jedoch muB dem eilfertigen Drăngen der Gegner
auf alle Weise entgegen gearbeitet werden, was die Aufgabe der Deputation sein wird, welche nach einer griindlichen Berathung mit den
competenten Authoritaeten Wiens die Bestăttigung des Gesetzartikels
in ungiinstiger Form noch verzogern konnte.
Den· Wiener Authoritaeten sind alle Hebel bekannt, welche, von
Pest aus in Bewegung gesetzt zu werden pflegen. Mit diesen hat sich
die Deputation vertraut zu ma~hen, um ihnen gehorig ausweichen zu
kănnen und nach Umstănden sogleich die Reise an das kaiserliche Hoflager anzutretten, da die Deputation welche das Artikelsprojekt von
Klausenburg iiberbringt sehr eilen soll.
Conrad Schmidt war eiligst hieher gereist, um den Thatbestand
mitzutheilen. Er geht morgen wieder nach Klausenburg ZUJ;iick, weil
er Mitglied der Deputation ist, welche liber die Bedingung der Union
verhandelt.
Nachtrăglich noch folgende Bemerkung:
In der Sachsischen National Versammlung waren Reps, Schenk
und Broos nicht anwesend; von Mediasch und' Leschkirch stimmte man
halb fi.ir, halb gegen die Union.
Vor Beginn der Sitzung war eine Nlasse Volkes gewaltsam jn d__, ..,
Landtagssal · gedrungen, welche nur mit der grăBten Muhe und mit
Hilfe der Gallerie wieder hinausgedrăngt werden konnte.
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Der Prăsident hatte die 3 ersten Propositionen zurh Verhap.dlungsgegenstand be~timmt und doch wurde die dritte ohne Riicksicht auf die
beiden ersten verhandelt.
Von der sachsischen Nations Universitat. Hermannstadt am 2t
Juni 1848.
Către delegaţia naţională de la Viena!
Dezbinările nefericite care au intervenit în ultima clipă în sînul
naţiunii în ceea ce priveşte problema uniunii
au fost comunicate în
scrisoarea anterioară. Tot acolo s-au arătat şi motivele care au determinat comunitatea din Sibiu să trimită deputaţi la dietă, la fel ca şi
toate celelalte jurisdicţii. O combinaţie tristă a instrucţiunilor a dus la
un rezultat nefast datorită deputaţilor din Sighişoara înzestraţi cu vot
de încredere, în frunte" cu elocventul Gooss. Aceştia au reuşit să impună
o hotărîre majorităţii deputaţilor saşi la dieta din Cluj, prin care se
.aderă la uniune.
Sighişoara, Miercurea Sibiului şi Sebeş, seduse de Braşov, au dat
instruc'ţiuni oscilante; (cea din Orăştie se cunoa:~te din scrisoarea precedentă). Din cauza exercitării celui mai mare terorism îndreptat mai ales
împotriva saşilor de către întregul oraş Cluj şi de o mulţime imensă
de oaspeţi străini, din pricina fricii cîtorva deputaţi care s-au abătut de
la instrucţiunile lor, ca urmare .a comportării ambigue a românilor
care au înaintat petiţiunea lor ornamentată cu culorile uniunii 1 şi datorită politicii viclene a comisarului regal care a ţinut în numele lui
Ferdinand al V-lea cuvîntarea de deschidere în limba maghiară, Sibiul
a rămas pînă la urmă singur. Cu toate că majoritatea naţiunii este împotriva uniunii, el a trebuit să se supună majorităţii deputaţilor conform
planului de organ_izare.
Aşa stau lucrurile în prezent.
Întrucît majoritatea instrucţiunilor date în chestiunea uniunii au
fost cu siguranţă condiţionate, iar deputaţii n-au impus cum se cuvine
niCI aceste condiţii, este posibil ca naţiunea să-şi exprime din nou dorinta într-un mod care să nu lase nici un fel de îndoială în ceea ce
priveşte adevărata ei voinţă. Pînă atunci trebuie însă să ne opunem în
toate modurile posibile insistenţei ·grăbite a adversarilor. Aceasta va
~onstitui misiunea delegaţiei care după o consfătuire temeinică cu au. torităţile competente de la Viena încă mai poate întîrzia sancţionarea
articolului de lege în forma sa nefavorabilă.
Autorităţilor din Viena le sînt cunoscute toate pîrghiile care se
pun de obkei în acţiune din Pesta. Cu acestea trebuie să se familiarizeze·
delegaţia pentru a le putea evita cum se cuvine. Să pornească de îndat:l
în direcţia taberei Curţii imperiale, deoarece delegaţia care aduce· pro·iectul de lege din Cluj este foarte grăbită.
Conrad Schmidt a venit aici în grabă pentru a descrie situaţia. El
se întoarce mîine la Cluj deoarece este membru al comisiei care negociază conditiile uniunii.
În sfîrşit la adunarea naţională săsească nu au fost prezenţi deputaţii din Rupea, Cincu şi Orăştie; cei din Mediaş şi Nocrich au votat jumătate pentru, jumătate împotriva uniunii.
·
Inaintea începerii şedinţei o mulţime de oameni a pătruns cu forţa
in sala dietei şi nu a putut fi evacuată decît cu mare efort şi cu ajutorul galeriei.
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Preşedintele a destinat primele 3 propoziţii ca subiect de· dezbatere; totuşi s-a dezbătut numai cea de-a treia, fără a fi luate în. considerare primele două.
De la Universitatea naţională săsească.

Sibiu la 2 iunie 1848
Copie. Arh. St. Sibiu. Fond. Franz Zimmermann, D.D. 152 (80-81)

1848. Foto: 11 458-11 459.
1 Afirmaţia potrivit căreia petiţia românilor pe care delegaţia aleasă la
Adunarea Naţională de la Blaj a prezentat-o preşedintelui dietei de la Cluj ar fi
fost ornamentată cu culorile uniunii este eronată.
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Kolozsvar, 1848. junius 2.
Ba.lint Elek tElsd alispan ur! A tegnapi posta hoza onnek 265-270,
273, 289, 301 szamok alatti tud6s'itasait. Lehetlen azokra rendre vcl.laszolnom. Orommel ertem azokb61 a lelkesedest, mellyel a segedelemrei felsz6litas vetetett. E lelkesedest felhasznalni s terjeszteni most a legszuk:segesebb feladat. Â nemzeti 6rseg ment61 elObbi rendezese is mulhatlan.
Az uj polgarokat - kivalt az olahokat - eroltetni epen nem kell.
A lancs~kerti utalvanyt idezarva kiildom. Azonban a lancsakr6li
kotlevel nincs magyarhon~ ervenyes formalitassal irva, azert annak maskent kell iratni, a, hogy azon penzt a f6szolgabir6 vegye kezhez s arr6l
szâmoland6 kifizesse mag a renden van. A lancsak szamât legalabb 1000-re
·emelni nagyon szukseges s hogy arra onok val6ban igyekeznek, abb61 latandom meg, hogy azon szamnak mental el6bb s hatarozott id6ig leendo
elkeszitese fel6l veendek tud6sitast. Figyelmeztetem ont, miszerint a segedelem gyujţesere kibocsatand6 kuldottsegek tagjainak szama a ministeri rendeletben kiilOn ku10n legalabb otre van teve. Onok kevesebb
szamb6l all6 kuldottsegeket bocsatottak ki.
A toborzast ujra is kerem meltassak figyelm!ok s buzg6 torekvesok
egyik legfobb targyava. Penz es karbeli segitseget szerezni a honnak,
most bizonnyal azon szolgalat s aldozat, mellyel a hon s az annak· sorsa
felett. 6rkodni kozelebbrol felhivottakat leginkabb lehet lekotelezni.
Cluj~

2 iunie 1848

Domnule vicecomite Balint Elek! Poşta de ieri mi-a adus rapoartele
cu numerele 273, 289 şi 301. Este imposibil să răspund
pe rînd 'Ia toate. Am aflat cu bucurie din ele despre entuziasmul Cll
care a fost primit apelul la ajutor. Sarcina imperioasă este în prezent
folosirea şi extinderea acestei însufleţiri. De asemenea este urgentă :;oi
organizarea cît mai grabnică a gărzii civile. Pe. noii cetăţeni, nwi ale";
pe români, nu trebuie neapărat să-i forţăm.
Trimit anexat aci bonul pentru lănci. Contractul privind lănciJ;_:
nu este redactat în formă valabilă în Ungaria. De aceea trebuie refăcut.
E firesc ca prim judele nobiliar să ia banii la dînsul şi să. plătească Umcile, decontînd ulterior. ,Este foarte necesară spodrPa numărului lăncidumneavoastră

lor la cel puţin 1 000. Că domniiile voastre .vă străduiţi într-acl~văr
~aceţi" o s-o, văd din informaţiile referitoare la acel stoc pe care o să
le trimiteţi cît mai grabnic şi Ia termen !fix.
·

s-o
.mi
·
Vă atrag atenţia că membrii comisiilor care vor pleca să GOlecteze
ajutoare potrivit instrucţiunilor ministeriale, trebuie să fie cel puţin în
număr de cinci. Domniile voastre aţi trimis comisii compuse dintr-un
număr mai mic de membri.
Vă rog ca decontarea s-o consideraţi ca unul din obiectivele principale ale străduinţelor voastre. Cei chemaţi să vegheze mai în deaproape
,asupra patriei şi a soartei sale se vor îndatora cel mai mult, dacă vor
obţine ajutor bănesc şi braţe de luptă pentru ea, ceea ce constituie acum,
fără îndoială un serviciu şi un sacrificiu.
Concept. Arh. Ist. Fii. Acad. Române Cluj-Napoca. Fond.
Wesselenyi. Copierul de scrisori ai lui Wesselenyi Mikl6s.

Arh~

fam.
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Kolozsvar, junius 2.
Kiss Karolynak cildcist. A ~ovetvalasztas ki.iszobon all, kiket gondoltak, kikben pontosulnak a koz 6hajtasok. En a kozelebbi hongyuh~sen
az als6 tablan kivanok lenni, ott hasznosabbnak gondolvan jelen letemet.
Mint foispan lehetek-e kovet: ezen dificultas j6reszt oszolva van, habar
a targyban tett kerdesemre meg nem kaptam feji.ilrol vcilaszt, mondjak,
hogy tcibb fdispanok s Szentkiralyi M6ric is vallalandana kovetseget, ha
biztosittatni fogok azirant, hogy szepszeretol mehetek, ugy nem szeretnem Szolno:kba, mint magat ·megvalasztatni kivan6 fellepni, mert nem
szeretnem mas j6 emberunknek foglalni el helyet. Itt roppant sok dolgunk van, az eredmeny eddigele j6.
Eljenek bqldogul.
U.I. Vegyek ra Samit, hogy a voros tollat - melyet hogy vis.el,
csak most esett ertesemre - teg:ye le, mert ki azt viseli, meggyozodesem
szerent, sok okoknaJ . fogva, nalunk professzor nem maradhat s nem is
fog maradni. Ezen ide zart levelet kiildje haladek nelkUl Zsib6ra.
Lui Kiss Karoly binecuvîntare. Alegerea deputaţilor este iminent:!;
la cine v-aţi gîndit [?]; ..care va întruni oare dezideratele comune? La
proxima dietă eu doresc să mă aflu în camera inferioară; cuget că
prezenţa mea acolo va rfi mai cu folos. Dificultatea de a putea fi deputat
în calitate de comite suprern se va ·spulbera în bună parte, deşi la între.barea privind această chestiune n-am primit încă răspuns de sus. Se
~pune că mai mulţi comiţi supremi, [între care] şi Szentkiralyi M6ric,
ar accepta deputaţia. Dacă voi fi asigurat că voi putea participa după
plac, atunci n-aş vrea să debutez pentru a fi ales în Solnoc, ·deoarece
n-aş intenţiona ·să ocup locul vreunui om bun de al nostru. Aici avem
foarte mult de lucru, dar rezultatele pînă în prezent sînt bune. Să trăiţi
in fericire.

Tot· aici. ·Convingeţi-! pe Sami [Laszl6] să pună la o parte pana roşie
despre care numai acum am aflat c-o poartă. Sînt convins că cine
o poartă nu poate rămîne şi nici nu va rămîne profesor, la noi din numeroase motive. Scrisoarea anexată aci trimiteţi-o fără zăbavă la Jibou.
Concept . .Alrh, Ist. Fil. Acad. Române. Cluj-Napoca. Fond Arh. fa.m.

Wesselenyi. Copierul de scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s.
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Sibiu, 2 iunie 1848

Nagymelt6sagu Gr6f, F6kormanyz6 Dr, Kegyelmes Uram!
A. Siebenbilrger Bote cimu szebeni hirlap szerkesztoje Benigni Josef
a honi katonai parancsnoksag nyugalmazott titoknokja, idei 49ik szam
alatt megjelent lapjaban engemet mint emlitett hirlap vizsgal6t "unfăhig'',
"fanatisch'', "ultramagyarisch" kitetelekkel gys.lazatosan belyegezettl.
Mivel pedig en a felseges Kiralyi Fo Kormanyszek november 17en
1843ik 11 949 sz~am alatti kegyes hataro~atanal fogva neveztettem ki vizsgal6nak, s ebbeli foglalatossagomat a biralatra nezve reszint a tisztelt
Kormanyszek, reszint pedig excellenciad altal kituzott szabalyok szerent
vittem, azt hiszem, hogy a vilag el6tti csufos megtamadtatasom nemcsak
szemelyem elleni karhozatos teny, hanem a fen allott s meg el nem torlott torvenyek es hivatalos rendeletek elleni botranyos s azert kelloen
megsulytand6 bun, meg pedig :aenigni Josefet illetoleg annal nagyobb,
mivel d mint nyugdijt elvez6 hivata:Inok .a kiralyi rendeletek tiszteletevel
a hivatalnoktarsai es kiralyi hivatalok tekintete fentartasaval sott oregbitese vedelmevel - nyugpenze elvesztese terhe alatt - a fen all6 rendeletek szerent koteles vala.
Ezen okoknal fogva excellenciad el6tt esedezem, hogy a fen emHtett
szerkesztot kiralyi hivatal, fensobb es legfensobb rendeletek elleni botră
nyos rugoldozasaert a keriileti katonai torvenyhat6sag uttyan kelloen
meg îenyittetni kegyesen melt6ztasson. A legmelyebb tisztelettel oroklOk
excellenciadnak alazatos szolgaja.
Szeben, Junius 2an 1848.
Gyergyai Samuel,
kirâlyi kincstari titoknok
Prea mărite domnule conte guvernator suprem!
Binevoitorul meu domn!
Redactorul ziarului Siebenbiirger Bote din Sibiu, J oseph Benigni
secretarul pensionat al Comandamentului militar din Transilvania, în
nr. 49 a.c. al gazetei sale m-a apostrofat în calitate de cenzor cu epitete
infame ca: "unfj;ih~g", "fanatisch", "ultramagyarisch1.
Intrucît. eu am fost numit cenzor datorită graţioasei hotărîri nr.
11-94·9 din 17 noiembrie 1843 a maiestuosului Scaun gubernial crăiese
suprem, j~r îndeletnicirea mea de natură critică am exercitat-o în parte
.potriv,it instrucţiunilor date de onoratul Guberniu, iar în parte de excelenţa voastră: consider că atacarea mea ordinară în tfaţa lumii nu este
numai un act împotriva persoanei mele ce trebuie combătut, ci şi o
·crimă ·scandaloasă contra legilor şi ordqnanţelor oficiale existente şi ne30 - Documente privind

revoluţia

de la 1848 în

ţările

române, voi. V
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abrogate, de aceea trebuie pedepsită ca atare. Vina lui Jgseph Benigni
este cu atît mai mare, cu cît el, ca funcţionar ce beneficiază! de pensie, ar
fi fost obligat, potrivit legilor în vigoare - sub ameninţarea pierderii
pensiei - să cinstească ordonanţele legale şi să apere onoarea colegilor
săi şi a oficiilor regale.
Ca urmare a celor de mai sus o implor pe excelenţa voastră să
binevoiască a-l pedepsi pe redactorul pomenit prin intermediul jurisdicţiei militare cercuale, pe măsura calomniei sale scandaloase îndreptată contra unui oficiu regal şi împotriva ordonanţelor de mai sus.
Rămîn cu cea mai adîncă stimă servul umil al excelenţei voastre
Sibiu. 2 iunie 1848

Gyergyai samuel
Secretar al Tezaurariatul ui regal
Original. Arh. St. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1477/1848. Foto: 25 661-

25 663.
1

Incapabil, fanatic, ultramaghiar.
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Metiş,

2 iunie 1848

Szolga Bir6 Szaboszlai Lajos Drnak. 2a Junii 1848.
A szolga biro urnak datum nelkiil tisztsegiinkhez tett azon jelentese, mi szerent a tobbek kozott azt fedezi fel;' hogy Zalakvan a balas-falvi gyules utan kapott eskii forma mellett az olah pap a szabad eg
alatt az utcan tartott isteni tisztelet utan halgat6it a mult vasarnap meg
esketven, azt az utasîtast adta, miszerent fel szabadulvan a jobbagysag
senki is halgat6i koziil a zalaknai udvarnak se penzert, se felibe ne dol.gozzek - hogy kentelenittessek az udvar mindent pusztan hagyni - oly
meg hagyassal utasitatik vissza hogy rogton edgyet ertve csendor biztos
Nanasi Samu atyankfiaval haladek nelklil Zalaknara szaljanak ki, s a
fel fedezett kornyiilmenyt szigor,uan ki nyomozvan, az arr6li jegyzo
konyvet tisztsegUnkhez a fobb hibasok meg biintetesek arimt be kiildeni
el ne mulassa.
Domnului jude nobiliar Szaboszlai Lajos
Relatarea fără datare a domnului jude nobiliar către oficialitatea
noastră dezvăluie, între altele, că duminica trecută la Zlagna preotul
român i.,.a pus să jure sub cerul liber pe enoraşii săi, după slujba bisericească, potrivit textului jurămîntului primit de la Adunarea din Blaj.
întrucît iobagii ar fi fost eliberaţi [acolo, el] a adresat îndemnul ca nimeni dintre enoraşii săi să nu mai presteze munci nici pentru bani, nici
în parte, pentru ca domeniul să fie constrîns a lăsa totul baltă. Vă înapoiem relatarea cu menţiunea că în înţelegere cu comisarul pentru păs
trarea ordinii, Nanasi Samu, să vă deplasaţi fără întîrziere la Zlagna în
vederea anchetării situaţiei. Totodată să nu uitaţi a înainta dregătoriei
noastre procesul verbal pe care-I veţi întocmi, pentru a-i pedepsi pe
inculpaţii principali.
Concept. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Acte
administrative, nr. 863/1848.
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Coşeni,c

2 iunie 1848

Nrelt6sagos Fokiraly Bir6 Dr!
Szacsvai ad6z6 Simo,n Istvannak azon kerlevelere, minei fogva f.ol,desura, Budai Ferenc ur es Antal fia altal laktelkeb61 lett kihanyattatasat
panaszolvan, oda magat vissza tetetni kerte, melt6ztatvan nagysagod foly6
~vi ;majus 23T161 215 elrnoki szam alatt hozza;m intezett vallaszl6 n~nde
ietinel fogva a fOldesurat kihallgattatni, feleletet bekiildeni, s addig is
a kerelmest lak j6szagaba visszatetetni parancsolni- miutan ennek folytaul dull6biztos, tekintetes Szentivanyi J oseff urhoz kelloleg intezkedtem,
a nevezettnek zaratekaival egyiitt ide rekesztett jelenteseb6llathat6, hogy
a kerelmes sajat lakaba vissza helyeztetett es hogy a bepanaszolt foldesur
,is inisba maga feleletet megtette. Alazatos tisztelettel leven a melt6sagos
f6kiralybir6 urnak alazatos szolgaja.
Szotyorban, Junius 2an 1848ban.
Nagy Andras
helyettes alkiralybir6
Măria, voastră domnule jude regesc suprem!
Iobagul Simon Istvan din Sociova se plînge că a fost alungat din
locuinţă de către domnul Budai Ferenc şi fiul său Antal; el solicită
repunerea lui în intravilanul său; după cum rezultă din adresa dvs., trimisă mie la 23 mai sub nr. 215/presidial, aţi dispus repunerea solicitantului în casa lui chiar înainte de audierea 'proprietarului şi înaintarea
răspunsului acestuia. Am dat dispoziţii în acest sens domnului jude nobiliar Szentivanyi J6zsef; din raportul său reiese că solicitantul a ifost
repus în locuinţa lui, iar proprietarul de moşie a făcut un raport în scris.
Rămîn cu respect umila slugă a domnului jude regesc suprem.

Coşeni.

2 iunie 1848
Nagy Andras,

locţiitor

ae jude regesc

Original. Arh. St. Sf. Gheorghe. Fond Arh scaun. Trei Scaune.

Acte prezidiale nr. 269/1848. Foto: 7 796-7 197.
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Dalnic, 2 iunie 1848
Melt6sagos Fo Kirăly Bir6 Ur!
Dull6 Mihaly Mihalyna~ ide zarvan azan jelenteset, hogy Als6 Torjan a hetszami. szolgalat megszunt, s6t azon vesz·elye.s gondolat is kitort,
hogy 22 eves szolgalatu embert is B. Apor Josef ur hazab61 akaraton kivul
egy kering6 kitett, hogy az apja az elott 22 evekkel ott lakotţ, ha meg
nem el6ztetik katonai er6 hasznalataval, mibol masok is peldat vesznek,
a ver folyni fog.
·Tovâbbra is alâzatos tisztelettel vagyok a Melt6sagos Fo Kiraly Bir6

U"rnak
Dalnok, 2-a Juny 1848.
Alazatos szolgâja
Lâzar David

437

Măria voastră domnule jude regesc suprem!
Anexez aici raportul judelui nobiliar Mihaly Mihâly. [Din el] re'iese că la Turia a încetat robota, urmată de o întîmplare periculoasă.
Un terchea-berchea a alungat din casa baronului A por J 6zsef, fără învoirea acestuia, o persoană care de 22· de ani este în slujbă la dînsul,
sustinînd că tatăl lui a locuit acolo înainte. Dacă nu se va interveni cu
fortă armată, exemplul ar putea ademeni şi pe alţii, şi va curge sînge.
'
Rămîn în continuare cu adînc respect umilul serv al înălţim:ii
voastre domnule jude regesc suprem.

Dalnict 2 iunie 1848
Laz.ar David
Original. Arh. St. Sf. Gheorghe. Fond. Arh. scaun. Trei Scaune. Actele

judelui regesc suprem, nr. 879/1848. Foto: 8 174-8 175.
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Deva, 2 iunie· 1848

Felseges Kiralyi F6 Korn1~tny Szek!
Szolgabir6 Pogany Istvan atyânkfianak mult h6 30r61 a kernyesdi
olahsag ;Htal veghez vitt lazzaszt6 intezkedesekre nezve ide tett hivatalos
jelentesetl massaban azon alazatos jelentes mellett, hogy jelen szam alatt
rendelkeztunk azon papna:K - amennyiben az kozcsend httboritas nelkul
1negeshet6 - bujtogatasa es megyei fogsagra kisertetesere nezve, oly
alazatos keressel terjesszuk fel: hogy midon itt igen hihet6 hîrek szerent
n1as tisztvisel6 is baza es nemzetiseg ellenes bujtogatasokba nyilvanosan
elegyedett, midon ezen s mas aggaszt6 h'irek kinyomozasara nezve mai
napon intezkedtunk ugyan, de ezen hir:ek bizonyossagra jovese eseteben
tisztseglink nem erzi magat jelen felizgatott idegeny elemek kozott eleg
erovel ellatva a kivilagosodand6 bujtogat6kat korlatozni, melt6ztasson a
felseges Kiralyi Fokormany intezkedni, miszerint a megyeben Devan,
Gy6gyon, Har6ban es Hâtszeg videken alakult nemzeti orseregbeli 5 szazadok szamara ezzel mar otodikszer kert fegyverek hova hamarabb megadassanak es ugyan annyiszor kert bar 4 szazad szekely katonasag ide
rendeltessen, kul6mben a megadatott rogton torvenyszeki jog is vegrehajtasa er6 hianyaban e megye bekeje fenn tartasara nezve csak papirosra irt malasztnak tekintheto es ezen alazatos keresunk teljesitteset
amnyival melt6bb joggal es nagyobb sziiksegbol kentelenittetve bfttorkodunk ujb6l meg ujb61 a felseges Kiralyi Fokormany elejibe terjeszteni,
hbgy mind ezeket tobbszor, bovebben, reszletesebben reszint a felseges
i):irâ1yi F6kormany, reszint kiralyi f6kormănyz6nk 6 nagymelt6saga el6tt
felfejteni, kiildotjeink altal felfejtettetni kentelenek voltunk egyfel6l, e
hazaba nallunk alakult legelsobben nemzeti orsereg s megis szinte csak
nallunk nincs fegyver, masfel6l e megye volt legtekintelyesb s kivalt a
bujtogatfiat6 nep el6tt legnepszerubb embere2, hazaszerte lt~v6 tudat szerent gyanus befolyasokat gyakorol, emberei altal gyakoroltat, harmadik
feloll benn a megyebe legnagyobb a baza s nemzetiseg ellenes elem,
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negyedik felOl megyenk kiviilrol is szinte csak idegen ilir, szasz es o!Et.
felbujtogatott elemu nepekkel van kori.ilveve. Alazatos tisztelettel maradvan felseges Kiralyi Fo Kormanyszeknek alazatos szolgai
Kolt nemes Hunyad megye tiszti i.ilesebol
Devan, Nyarelo 2-an 1848.
Lukats J 6seff, f6bir6
Nagy Sandor, h. aljegyz6
Majestuos suprem gubernial scaun regesc!
Trimitem în copie, aci anexat, raportul oficiail al concetăţeanului
nostru judele nobiliar Pogany IstVlân ,din 30 a lunii trecute, despre fa;p,._
tele instigatoare săvîrşite de românii din Cîrneşti. Raportăm cu umilinţă că sub numărul prezent am dispus escortarea acelui preot vinovat
"la închisoarea comitatensă, în cazul în care acest lucru se poate înfă;p>tui
fără turburarea liniştii publice. Potrivit ştirilor demne de crezare s--au
dedat şi alţi funcţionari la instigări făţişe împotriva patriei şi naţiunii.
De aceea am întreprins măsuri pentru verificarea acestora .şi a altor ştiri.
In cazul adeveririi lor, dregătoria noastră nu se consideră suficient de
puternică printre elementele străine în prezent exaltate să-i îngrădească
pe instigatorii urmăriţi. Iată de ce vă adresăm pentru a cincia oară rugămintea de a ni se da cît mai urgent armele cerute pe seama celor
cinci companii ale gărzii civile înfiinţate la Deva, Geoagiu, Hărău, Haţeg
şi împrejurimi; de asemenea de a se detaşa aici cel puţin 4 companii
de soldaţi solicitate tot de atîtea ori. În caz contrar, dreptul de judecă
torie statorială acordat pentru menţinerea păcii acestui comitat, în lipsă
de forţă executivă, se poate considera doar ca o vorbă goală scrisă pe
hîrtie. Îndeplinirea acestei cereri umile de către majestuosul Guberniu
regal suprem ne-am încumetat s-o solicităm de repetate ori cu atît mai
îndreptăţiţi, cu cît sîntem mai strîmtoraţi de nevoi. Toate acestea am
fost nevoiţi de mai multe ori şi mai amplu să le ·explicăm prin trimişii
noştri, atît în faţa maiestuosului Guberniu regal suprem, cît şi a măriei
sale domnului guvernator regal' întrucît sîntem mai strîmtoraţi de nevoi. ln această patrie, la noi s-a înfiinţat pentru prima dată garda civilă;
cu toate acestea <n'roape că numai noi nu avem arme. In al doilea rînd,
,acela care a fost cel mai onorabil om2 în faţa poporului uşor" de instigat
al acestui comitat exercită, după cum este cunoscut în toată patria, înrîuriri suspecte prin semenii săi. În alttrielea rînd, în comitat elementul
antipatriotic şi antinaţional este preponderent. În al patrulea rînd, comitatul este înconjurat aproape cu desăvîrşire de elemente instigate ale
·popoarelor străine: iliri, saşi şi români. Rămînem cu umil respect supuşii servi ai maiestuosului Scaun gubernial crăiese suprem.
Din adunarea generală a nobilului comitat Hunedoara.
Deva, 2 iunie 1848
Lukats J6zsef, prim-jude [diriguitor]
Nagy Sandor, vicenotar substitut
Original. Arh. St. Budapesta, Fond. G.P., nr. 7 286/1848.
1
2

V. doc. 97.
Vasile Nopcea, fostul comite suprem al comitatului Hunedoara.
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Teiuş,

2 iunie 1848

Nagy Melt6sagos Gr6f, Kormănynok Dr!
Kegyelmes Uram!
MielOtt holnap reggel Excellentiadnak a mai napi esemenyek irant
alazatos es terjedelmes jelentesem meg tehetnem, bator vagyok r·oviden
jelenteni, hogy mai napon reggel 5 6rakor NEnyedrol fo strasa mester
Balas ur a 2ik Szekely ezred Enyeden szallasol6 2ik szazadjab6l 100 legenyel el induivan, Tovissen a tegnapi napon ide visza vonult szazaddal
egyestilt, es utunkat keri.ilo utan Mihalcfalva ·fele folytattuk, hova Beca
fel61 kozeledven mi el6tt a katonasagot meg lathattak volna a lakosok,
fo strasa mester Balas ur, alispan Pogany Gyorgy, kapitany Wieser es
kapitany Savini [ki csak egyediil es fegyver nelklil kisert el] az egybe
gyiilt nephez mentek, Oket szep szerent oktatand6, hogy az engedelmessegre terj~nek, majd egy 6raig velek beszellven hozzam, ki csendori biz·tos Szilvasi Mikl6ssal hatrebb vartam az oktatas eredmenyet, visza kiildottek, hogy az emberek semmikeppen engedelmessegre terni nem akarnak, erre en '.is kozikbe menven mintegy 1000 embert tanaltam vasvillaval, cseppel, rudra kotott kaszaval, lancsaval, fejszevel es puskâkkal [el
rfegyverkezve, a leg boszi.iltebb allapotban, kikkel tobb 6rakig parlamentirozvan, ezen ido alatt a katonasag is meg erkezett, es az orszag uton,
melyet ket felol magos buza vetes vett kori.il, meg allott; miutan lattam~
hogy semmi keppen tovabb bocsatani a katonasagot nem akarjak, leg
alabb tizszeri fel szollitas utan meg igertem nekiek, hogy a katonasagot
most falujokba be nem viszem, hanem a falu mellett levo reten fog v·alamit enni es vizet inni, mivel del eldtt 11 6rat61 fogva estve 5 uhl.nnig
e:Hlott az Enyedrol reggel indult katonasag, etlen szomjan voit (s e _rniatt
tobben meg betegedve visza is mentek), de erre se hajolvan, miutfm a
major ur es a tisztek, hogy ne lohessenek, a trupp el6tt allva meg hataroztak, hogy csendesen el6bb nyomulva bar a vizhez erjenek, rettento
orditasok kozt az olahsag, mely ezen le folyt 6rak alatt ket ezernel tobbre
szc;tporodott, fegyvereket a katonasagnak szegeztek, kozzi.iHok egy nehany
loves tortent, mely egy katonat goly6bissal pofon lott, egy mast a nagy
buzab61 oldalfelt kereszti.il lott, erre a fel boszi.ilt es karddal is tiszteik
altal alig tart6ztathatott szekelyseg a meg tamad6 olahokra tobb lovest
minden comando sz6 nelki.il tett, melyre egy nehany leg elobb all6 fegyveres olâh is aldozatul el esett, erre a buzab61 a lOvesek tetetodtek, fiilem
mellett is tobb goly6k el sipoltak, v.egre ki vont kardokkal sikeri.ilt nagy
bajjal a tiszteknek a fel boszlllt szekelyseget fel tart6ztatni, es orati6kkal
tudtak rea bhni, hogy visza terjenek. tgy hoztuk estvere visza Szentimrere, hol egy udvaron tanyaztattuk, s holnap reggel viszem visza oket
Enyedre, - ezen esemenyt addig is, mig holnapi napon terjedelmesebben.
tud6sithatnâm Excellentiadat, csak ugyan gyorspostan, ezennel meg irni
kivantam. Magamat alazatosan ajânlvan maradtam Excellentiadnak alazatos szolgâja
Tovis, 2a Junii estve 11 6rakor.
B. Banffy :rvrik16s
foispân
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Preamărite

domnule conte guvernator!
Binevoitorul meu domn!
Inainte de a vă înainta excelenţei voastre mnne dimineaţă cu tot
respectul o informaţie mai amplă despre evenimentele de astăzi, mă încumet să vă raportez pe scurt că azi dimineaţă la ora 5 am pornit, împreună cu domnul maior Balas şi cu 100 de oameni de la compania a
2-a, încartiruită la Aiud, aparţinînd regimentului 2 secuiesc. La Teiuş ea
s-a unit. cu compania care s-a retras aici. Apoi am continuat pe ocolite
drumul nostru spre Mihalţ. Ne-am apropiat de el dinspre Beţa. Inainte
de a fi observat localnicii armata, maiorul Bal!ăs, vicecomitele Pogany
Gyorgy, căpitanul Wie:Ber şi căpitanul Savini (care ne-a însoţit doar
singur şi neînarmat), s-au apropiat de poporul adunat şi 1-au dăscălit pe
îndelete să se reîntoarcă la supunere. Conversaţia a ţinut aproape o oră.
Eu am aşteptat mai în spate rezultatul acestor tratative, împreună cu
comisarul pentru menţinerea liniştii, Szilvasi Mikl6s. Venind înapoi ei
mi-au relatat că oamenii nu vor în nici un fel să se întoarcă la supunere. M-am dus şi eu între ei. Am găsit aproximativ 1 000 de ţărani
înarmaţi cu furci, îmblăcie, coase legate de pari, topoare şi puşti. Erau
într-o stare de întărîtare acerbă. Am parlamentat cu ei mai multe ore.
In acest răstimp a sosit şi armata. Aceasta s-a oprit pe un drum mărginit
de ambele părţi cu lanuri înalte de grîu. Văzînd că nu vor lăsa cu nici
un chip să treacă armata, după cel puţin zece somaţii le-am promis că
nu o voi duce în sat, ci [va rămîne] pe cîmp numai să primească mîncare şi apă. Trupa, plecată din Aiud încă de dimineaţă, de la ora 11 pînă
la 5 după amiază a stat fără mîncare şi apă (fapt pentru care mai mulţi
soldaţi s-au îmbolnăvit şi s-au reintors). Nici acest argument nu 1-au
luat în considerare. Domnul maior şi ofiţerii au decis să avanseze liniş
tiţi şi să ajungă cel puţin la apă, stînd în faţa soldaţilor pentru ca aceştia
să nu poată trage. Mulţimea românilor care între timp a sporit la peste
două mii, şi-a îndreptat armele spre ostaşi cu răcnete îngrozitoare. Dinspre ei s-au tras cîteva focuri. Un glonte a nimerit faţa unui soldat. Un
alt soldat a fost străpuns de un glonte venit din flanc, tras din lanul de
grîu. La aceasta secuii înfuriaţi, abia ţinuţi pe loc cu săbiile de către
ofiţeri, au tras fără ordin mai multe focuri asupra atacanţilor români. Au
căzut victime cîţiva români înarmaţi care stăteau în faţă. Ca răspuns
s-au tras focuri din lanul de grîu. Şi pe lîngă urechile mele au şuierat
mai tnulte gloanţe. Cu chiu cu vai ofiţerii au reuşit în sfîrşit să-i oprească
cu săbiile scoase pe secuii înfuriaţi şi să-i determine prin rugăminţi la
întoarcere. Astfel am izbutit să aducem trupa înapoi. la Bîntimbru, unde
am cantonat-o într-o curte. Mîine dimineaţă o voi readuce la Aiud.
Am dorit să vă informez imediat asupra acestui eveniment prin
depeşă, înainte de a vă înştiinţa mai pe larg în decursul zilei de mîine.
Recomandîndu-mă umil, rămîn supusul serv al excelenţei voastre.
Teiuş,

2 iunie seara la orele 11
B[aron] Banffy Mikl6s,
comite suprem

Original. Arh. St. Budapesta. Fon. @. Pr., nr. 1435/1848. Foto: 25 595-
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Nagy Melt6sagos Gr6f, Kormanynok Ur!
Kegyelmes Uram!
Mielott holnap reggel Excellentiadnak a mai napi esemenyek irant
alazatos es terjedelmes jelentesem meg tehetnem, bator vagyok r.oviden
jelenteni, hogy mai napon reggel 5 6rakor NEnyedrol fo strasa mester
Balas ur a 2ik Szekely ezred Enyeden szallasol6 2ik szazadjab6l 100 legenyel el induivan, Tovissen a tegnapi napon ide visza vonult szazaddal
egyestilt, es utunkat kerill6 utan Mihalcfalva ·fele folytattuk, hova Beca
felol kozeledven mi el6tt a katonasagot meg lathattak volna a lakosok,
fă strasa mester Balas ur, alispan Pogany Gyorgy, kapitany Wieser es
'kapitany Savini [ki csak egyediil es fegyver nelkUl kisert el] az egybe
gyult nephez mentek, Oket szep szerent oktatand6, hogy az engedelmessegre terj~nek, majd egy 6raig velek beszellven hozzam, ki csendori biztos Szilvasi Mikl6ssal hatrebb vartam az oktatas eredmenyet, visza kiildottek, hogy az emberek semmikeppen engedelmessegre terni nem akarnak, erre en ~s kăzikbe menven mintegy 1000 embert tanaltam vasvillaval, cseppel, rudra kotott kaszaval, lancsaval, fejszevel es puskakkal fel
fegyverkezve, a leg boszliltebb allapotban, kikkel tobb 6rakig parlamentirozvan, ezen ido alatt a katonasag is meg erkezett, es az orszag uton,
melyet ket felOl magos buza vetes vett korul, meg allott; miutan lattamt
hogy semmi keppen tovabb bocsatani a katonasagot nem akarjak, leg
alabb tizszeri fel szollitas utan meg igertem nekiek, hogy a katonasagot
most falujokba be nem viszem, hanem a falu mellett levo reten fog v·alamit enni es vizet inni, mivel del erott 11 6rat6l fogva estve 5 ut·annig
<:Ulott az Enyedrol reggel indult katonasag, ·etlen szomjan voit (s e miatt
tăbben meg betegedve visza is mentek), de erre se hajolvan, miutan a
major ur es a tisztek, hogy ne 16hessenek, a trupp el6tt allva meg hataroztak, hogy csendesen el6bb nyomulva bar a vizhez erjenek, rettento
orditasok kozt az olahsag, mely ezen le folyt 6rak alatt ket ezernel tăbbre
sz<;tporodott, fegyvereket a katonasagnak szegeztek, kozzUUok egy nehany
loves tortent, mely egy katonat goly6bissal pofon lott, egy mast a nagy
buzab6l oldalfelt keresztul lott, erre a fel boszult es karddal is tiszteik
alta! alig tart6ztathatott szekelyseg a meg tamad6 olahokra tobb lovest
minden comando sz6 nelkul tett, ·melyre egy nehany leg elobb all6 fegyveres olah is aldozatul el esett, erre a buzab6l a lovesek tetetodtek, fiilem
mellett is tobb goly6k el sipoltak, vegre ki vont kardokkal sikerlilt nagy
bajjal a tiszteknek a fel boszult szekelyseget fel tart6ztatni, es orati6kkal
tudtak rea b irni, hogy visza terjenek. tgy hoztuk estvere visza Szentimrere, hol egy udvaron tanyaztattuk, s holnap reggel viszem visza oket
Enyedre, - ezen esemenyt addig is, mig holnapi napon terjedelmesebben.
tud6sithatnam Excellentiadat, csak ugyan gyorspostan, ezennel meg irni
kivantam. Magamat alazatosan ajanlvan maradtam Excellentiadnak alazatos szolgaja
Tovis, 2a Junii estve 11 6rakor.
1

B. Banffy l\fik16s
foispan
1!440

Preamărite domnule conte guvernator!
Binevoitorul meu domn!
Inainte de a vă înainta excelenţei voastre mune dimineaţă cu tot
respectul o informaţie mai amplă despre evenimentele de astăzi, mă încumet să vă raportez pe scurt că azi dimineaţă la ora 5 am pornit, împreună cu domnul maior Balas şi cu 100 de oameni de la compania a
2-a, încartiruită la Aiud, aparţinînd regimentului 2 secuiesc. La Teiuş ea
s-a unit. cu compania care s-a retras aici. Apoi am continuat pe ocolite
drumul nostru spre Mihalţ. Ne-am apropiat de el dinspre Beţa. Inainte
de a fi observat localnicii armatat maiorul Balas, vicecomitele Pogany
Gyorgy, căpitanul WieBer şi căpitanul Savini (care ne-a însoţit doar
singur şi neînarmat), s-au apropiat de poporul adunat şi 1-au dăscălit pe
îndelete să se reîntoarcă la supunere. Conversaţia a ţinut aproape o oră.
Eu am aşteptat mai în spate rezultatul acestor tratative, împreună cu
comisarul pentru menţinerea liniştii, Szilvasi Miklos. Venind înapoi ei
mi-au relatat că oamenii nu vor în nici un fel să se întoarcă la supunere. M-am dus şi eu între ei. Am găsit aproximativ 1 000 de ţărani
înarmaţi cu furci, îmblăcie, coase legate de pari, topoare şi puşti. Erau
într-o stare de întărîtare acerbă. Am parlamentat cu ei mai multe ore.
In acest răstimp a sosit şi armata. Aceasta s-a oprit pe un drum mărginit
de ambele părţi cu lanuri înalte de grîu. Văzînd că nu vor lăsa cu nici
un chip să treacă armata, după cel puţin zece somaţii le-am promis că
nu o voi duce în sat, ci (va rămîne] pe cîmp numai să primească mîncare şi apă. Trupa, plecată din Aiud încă de dimineaţă, de la ora 11 pînă
la 5 după amiază a stat fără mîncare şi apă (fapt pentru care mai mulţi
soldaţi s-au îmbolnăvit şi s-au reîntors). Nici acest argument nu 1-au
luat în considerare. Domnul maior şi ofiţerii au decis să avanseze liniş
tiţi şi să ajungă cel puţin la apă, stînd în faţa soldaţilor pentru ca aceştia
să nu poată trage. Mulţimea românilor care între timp a sporit la peste
două mii, şi-a îndreptat armele spre ostaşi cu răcnete îngrozitoare. Dinspre ei s-au tras cîteva focuri. Un glonte a nimerit faţa unui soldat. Un
alt soldat a fost străpuns de un glonte venit din flanc, tras din lanul de
grîu. La aceasta secuii înfuriaţi, abia ţinuţi pe loc cu săbiile de către
ofiţeri, au tras fără ordin mai multe focuri asupra atacanţilor români. Au
căzut victime cîţiva români înarmaţi care stăteau în faţă. Ca răspuns
s-au tras focuri din lanul de grîu. Şi pe lîngă urechile mele au şuierat
mai Inulte gloanţe. Cu chiu cu vai ofiţerii au reuşit în sfîrşit să-i oprească
cu săbiile scoase pe secuii înfuriaţi şi să-i determine prin rugăminţi la
întoarcere. Astfel am izbutit să aducem trupa înapoi. la Sîntimbru, unde
am cantonat-o într-o curte. Mîine dimineaţă o voi readuce la Aiud.
Am dorit să vă informez imediat asupra acestui eveniment prin
depeşă, înainte de a vă înştiinţa 1nai pe larg în decursul zilei de mîine.
Recomandîndu-mă umilt rămîn supusul serv al excelenţei voastre.
Teiuş,

2 iunie seara la orele 11
B[ aron] Banffy Mikl6s,
comite suprem

Original. Arh. St. Budapesta. Fon. <&. Pr., nr. 1435/1848. Foto: 25 59525 598.
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Junius 2~an. Jegyzokănyv
111 Alispf"m ur eldmutatja nagyzorlenczi valaszt6 keruletbe a valasz-t6k: osszeirasara kikuldott valasztmanynak foly6 ev junius 1-en kelt hivatalos levelet, melyben jelenti, hogy egyik tagja Paszku Miksa ott mind
'eddig meg nem jeleht.
11 Nehogy az osszeirasi ugy hatramaradast szenvedjen, Paszku
Miksa helyebe ezennel Paszku Fulop kuldetik ki, azon utasitassal, hogy
az eskiit leteve, haladek nelkiil rendeltetese helyere siessen.
12 Felvetetett a megyebe letezo banya, es kincstari tisztviselOknek~
ugy banya munkasoknak folyamodvanya, mellyben megemlitven mikep
tudjak, hogy vannak, kik a kovetvalasztasr61 sz616 tărvenyt akent ma1gyarazzak, hogy a status tisztviselOk es banyaszok mint ilyenek, valaszt6i
~kepesseggel nem birnak, elo terjesztik, hogy a valaszt6i kepesseg mindenek făr.ătt az ertelmiseg, ezt pedig a tisztvisel6kt61 megtagadni nem lehet; masik kepesseg a 100 forintnyi biztos jovedelem, de a tisztviselo fi:zetese biztosabb jăvedelem mint a kezmuvese; es azon kări.llmeny, hogy
a torveny parancsolja miszerint a kepesseget ad6 100 forintnyi jăvedelem
a toke utan vetessek, az allitast nem gyengiti, mert a toke lehet anyagi
es szellemi; ·es ezen ut6bbi az elsonel sokkal becsesebb; _:___ es .ebben sokkal nagyobb a biztositek a :szabadsagra nezve, mint a kezmuvekben, vagy
abban, kinek egy negyedni teleknel semmi egyebb vagyona nincs. A
fuggetlenseg eszmenyere terve /at, elOadjak, hogy a kormanyi tisztviselO.ket ·11em filggetleneknek mondani nem le het, nem, e fi.lggetlenseg szellemi
tulajdon, es a lelek bilincsek kăzott is tud szabad lenni, es ha a nyugpenzes fuggetlen, es valaszt6, ugyan ezt kell mondani a tisztviselOrol is,
:mert kozottok kiilămbseg nincs. Vegre azok velemenyet, kik allitjak, hogy
a banyasz munkasok habar hazzal birnak is, azert mert sem kiralyi v<:\rosban, sem rendezett tanacsal ellatott kăzsegben, sem urberes helyen
nem laknak, nem valaszt6k, - szi.ikkeblunek, es rossz akaratunak mondjak; es 'mind ezeknel fogva mivel a tisztvisel6knek es banyaszmunkasoknak valasztasb6li kizarasat sem a torveny, sem a meltanyossag, sem az
igazsag nem kivanja; mivel az ertelmiseg, es vagyonossag melletti.ik harcol, es kăzăttok es a nyugdijjasok kăzătt semmi ki.ilănbseg nincs~ esedeznek, hogy az 1848. 5. ez ertelemben magyaraztassek, es az ez eranti
hatarozat a leheto leggyorsabban kiadattassek.
12 A valasztmany meggyozodve leven arr6l, hogy alkotmanyos jogok gyakorlatara nezve ertelmiseg, es vagyonossagban van a legfobb biztositek, ha sajat akaratat, hajlamat es meggyozodeset volna szabad kovetni, oszinte ărommel, es szives keszseggel sietne teljes'iteni a folyamodok kerelmet; de miutan tudja, miszerint feladata nem az, hogy jogokat adjon, vagy elvegyen, vagy hogy a tărvenyt ertelmezze, hanem az,
hogy a torveny rendeletet egesz szigorusagaban alkalmazza, a tisztviselOk
pedig mint ollanok altaljaban, tehat nem csak a kincstariak, es banyasziak, hanem megyeiek, uradalmiak, es altalaban valamennyien, akar va16sagos szolgâlatban 1ev6k, akar nyugdijasok legyenek az 1848. 5. torvenycikk 2 §-ssanak d. pontjaban, hol az ertelmisegi.iknel fogva jogositottak folsoroltattak, meg nem emlitetnek, de a c pont rendelete. ahi sem
soroztathatnak, rrtert eppen azert, rnivel a kăvetkez6 pontban azok, kik
szellemi tăkejiik, vagyis ertelmisegi.ik kăvetkezteben valaszt6i joggal fe>
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ruhaztatnak, egyenkint megneveztetnek, vilagos, hogy az azon pontbart
-errilitett toke alatt csak is anyagi toket, az az penzt lehet, es kell erteni~
ugyanezert a folyamod6 tisztviselok elutasitatnak; es nehogy az osszeiro
valasztmanyok e reszben ketsegeskedeseknek kiteve legyenek, arr61, mi:.:.
szerint ezen valasztmany ugy van meggyozodve hogy a torveny ataljaban a tisztviseloknek mint ilyeneknek, akar val6sagos szolgalatban, akar
nyugdijazottak legyenek, valaszt6i kepesseget nem tulajdonit, tudomas
·es alkalmazas vegett ertesitetni rendeltetnek.
Mi a banyamunkasokat · illeti: miutari nem kiralyi varosban, nem
is rendezett tanacsal ellatott kozsegekben laknak, haz utan valaszt6 ke,:.
·pesseget nem kăvetelhetnek ugyan, de magatol ertetik, hogy ha i:mnyi
foldet birnak, mennyi urberi helyeken 1/4 telket tesz, tollok a valasztoi
kepesseg meg nem tagadhat6.
13 Azon kerdes hozatvan făl hogy valljon azok, kik riem szabad
kiralyi varosban, nem is rendezett tana·csal elhitott kăzsegekben laknak,
es eddigi urberi ertelemben vett. 1/4 telket nem birnak, hanem hazuk
van, melly 100 forintot vagy tăbbet is jovedelmez, valaszto kepesseggel
birnak-e?
13 A valasztmany f·oladata nem leven, hogy a tărveny altal kimu;...
tatott jogkort akar tagitsa, akar megszoritsa, hanem szoros kotelessege
leven egyediil szigoruan a torveny rendetelehez alkalmazkodni; miutan
a tărveny betuje, jelesul az 1848. 5 tărvenycikk 2 §-ssanak c pont alatti
~Pndetele azt tartalmazna, hogy azon 100 forintnyi biztos jovedelem ad
valaszt6i kepesseget, melly foldbirtokb61, vagy tokebol ered, a hazberbol
-eredo jovedelem pedig megemlitve nem volna, ugyan azert . ezen valasztmany a torvenybol meritett azon meggyozodeset nyilvanitja, hogy
valaszt6i kepesseg alapjaul csak ollyan 100 forintnyi jăvedelem szolgalhat, melly foldbirtokb6l, vagy tokebol ered, es igy hazberbol eredo 10()
tforintnyi jovedeiem valaszt6i kepesseget nem ad.
·
·
Mirol is szukseges tudomas vegett a valasztok osszeirasara kikiildott
valasztman yok ertesi tetnek.
2 iunie. Proces-verbal
11 1 Domnul vicecomite prezintă scrisoarea oficială din 1 iunie anul
curent a comisiei detaşate pentru conscrierea alegătorilor din districtul
electoral Zorlenţu Mare. Prin ea se informează că unul din membrii co·misiei şi anume Micşa Pascu nu s-a înfăţişat acolo pînă în prezent.
11 Pentru ca acţiunea de conscriere să nu aibă de suferit, în locul
lui Micşa Pascu se trimite Filip Pascu, cu acea dispoziţie ca imediat
·după depunerea jurămîntului sa se grăbească la locul destinaţiei.
12 S-a înregistrat petiţia funcţionarilor de la exploatările miniere
şi de la Tezaurariat precum şi a muncitorilor minieri din comitat; prin
·ea atrag atenţia că sînt informaţi asupra interpretării pe care o dau unii
·legii despre alegerea deputaţilor, în sensul că funcţionarii de stat şi minerii nu ar avea drept de vot; dar unul din criteriile cele mai importante
pentru a fi alegător îl reprezintă inteligenţa, ceea ce nu se poate nega
în cazul funcţionarilor; celălalt criteriu se referă la un venit sigur de
100 de florini; or salariul funcţionarului constituie un venit mai sigur
decît cel al meseriaşului; circumstanţa potrivit căreia legea prevede criteriul venitului de 100 florini după capital nu slăbeşte afirmaţia; capitalul· poate fi material sau spiritual, iar cei din urmă este mai preţios
,decît cel dintîi; acesta oferă o garanţie mai mare cu privire Ia libertate în

comparaţie

cu meseriaşii sau eu aceia care nu au altă avere în afară de
un sfert de sesie; trecînd la ideea independenţei se arată că funcţionarii
Guberniului nu pot fi consideraţi că nu o au, deoarece ea este o comoară
spirituală, iar sufletul poate să rămînă liber şi în cătuşe; dacă pensionarul este independent şi alegător aşa trebuie să spunem despre funcţio
nari, între ei nefiind deosebire; în sfîrşit, referitor la părerea acf~lora care
susţin că minerii care chiar dacă au casă, întrucît nu locuiesc nici în
oraşe regale, nici în comune cu consiliu permanent, nici în locuri urbariale, nu pot fi alegători, se susţine că legea este injustă şi răuvoitoare,
deoarece excluderea de la dr~ptul de vot a funcţionarilor şi minerilor nu
o vrea nici legalitatea, nici echitatea, nici dreptatea; întrucît aparţin inteligenţei şi au avere, între ei şi pensionari nefiind nici o deosebire, imploră ca articolul de lege nr. 5 să fie interpretat în acest sens, iar hotă
rîrea corespunzătoare să le fie adusă la cunoştinţă cît mai curînd.
12 Comisia este convinsă că în exercitarea drepturilor constituţio
nale garanţia cea mai importantă constă în inteligenţă şi în avuţie; de
aceea, dacă ar avea dreptul să se călăuzească după propria-i voinţă, înclinaţie şi convingere, s-ar grăbi cu bucurie sinceră şi fără ezitare să îndeplinească cerinţa petiţionarilor; ea ştie însă că obligaţia sa constă nu
în a acorda sau uzurpa drepturile· ori în a interpreta legea, ci în a-i aplica
riguros dlspoziţiile; funcţionarii, nu numai cei tezaurariali ori minieri, ci
şi cei comitatensi sau alodiali, în general toţi, fie ei în serviciu activ, fie
pensionari, nu sînt amintiţi în paragraful 2 al legii nr. 5 din anul 1848;
ei nu pot fi încadraţi nici în prevederea punctului C, fiindcă în el sînt
înşiraţi, unul cîte unul, cei care în urma capitalului spiritual, adică al
inteligenţei, au dreptul. de alegator; este clar că sub punctul arrdntit se
poate subînţelege num~i c.apitalul material, adică banii; din această cauză
'petiţia funcţionarilor se respinge; pentru înlăturarea oricărei îndoieli ce
s-ar putea ivi în această privinţă, comisiei însărcinate cu conscrierea să i se
comunice decizia de mai sus, pentru a o lua la cunoştinţă şi a o aplica, adică
legea nu acordă funcţionarilor în general dreptul de alegător, nici celor în
serviciu, nici celor pensionari. În ceea ce priveşte muncitorii mini eri: acei
care nu locuiesc în oraşe regale sau în comune cu consilii permanente,
după casă nu pot pretinde drept de alegător; dar se subînţelege de la
sine că dacă posedă echivalentul a 114 sesie de pămînt urbarial nu li se
poate refuza dreptul de alegător.
13 S-a pus de asemenea problema dacă au drept de alegător cei ce
nu locuiesc nici în oraşe regale nici în comune cu consilii permanente şi
nu posedă nici 114 sesie, dar au casă care valorează 100 de florini .ori
chiar mai mult?
13 Comisia nu are competenţa de a lărgi sau de a restrînge sfera
acţiunii prevăzute de lege ci obligaţia strictă de a se conforma numai
di:spoziţiei ei; fiecare literă a legii, mai precis dispoziţia de sub punctul C
al paragrafului 2 din articolul de lege nr. 5 din 1848, precizează că
numai acel venit sigur de 100 de florini acordă drept de alegător care
provine din moşie sau capital; venitul provenit din chirie nu este pomenit; de aceea această comisie îşi exprimă convingerea izvorîtă din lege·
.că la baza dreptului de alegător poate să stea numai acel venit sigur de
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100 de' florini care provine din pămînt sau ·din capital; venitul de 100
florini provenit din chirie nu acordă dreptul de alegător.
Despre cele de mai sus, comisiile trimise pentru conscriere vor lfi
înştiinţate pentru a se conforma.
Original. Arh. St. Lugoj, Fond. Arh. comitat. Severin, nr. 17/1848.
1
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Sighişoara,

2 iunie 1848

Hochwohlgeborner Herr Gubernial Rath und Comes der Sa.chsischen Nation!
Wie dieses Publikum aus dem unterm 30ten Mai l.J. zu Stande
geko.mmenen Gesetz Articel liber die Union Siebenblirgens mit Ungarn
·ersieht, sind dem ausgesprochenen Wunsche dieses und der Ubrigen săch
sischen Publica ungeachtet in dem beziiglichen Gesetz Articel die verlangten Bedingungen, nămlich: mit Emporhaltung der pragmatischen
Sanction Gewăhrleistung fUr das Fortbestehen der săchsischen Volksthumlichkeit, Municipalverfassung und' Territorialverhăltnisse, nicht
berlicksichtigt worden, ja auch keine opinia dissens bringt unsere Wiinsche vor den Thron Seiner Majestăt unseres Allergnădigsten Landesfiirsten.
Obgleich wir an dem bekannten hochherzigen?? Sinn der edlen?
ungarischen N ation nicht zweifeln mochten, daB nach Allerhochster
Besti\ittingung des in der Unionsangelegenheit auf dem Landtage dieses
GroBfiirstenthums am 30-ten Mai l.J. zu Stande gekommenen Gesetzarticels der in Bălde zusammentrettende gemeinschaftliche ungarischsiebenbiirgische constituirende Reichstag unsere WUnsche mittels einem
diesfalls zu Stande zu bringenden Fundamentalgesetz beri.icksichtigen
wird, so ist dieses Publikum dennoch der Ansicht, womit das baldigste
Zusammentretten einer groBen săchsischen Nationalversammlung etwa
in SchăBburg oder Mediasch auf geeignetem Wege veranlaBt werde, wo
·selbst die Mittel und Wege berathen und festgestellt wiirden, wodurch
die Erzielung unserer gerechten Wiinsche und Forderungen auf dem
baldigst zusammentrettenden ungarischsiebenbiirgischen Reichstag hergefi.ihrt werden konnte. Das unterzeichnete Publikum erlaubt sich daher
Euer Hochwohlgeborn anzugehen, womit Hochwohldieselben geruhen
mochten, das Abhalten der gewiinschten groBen săchsischen Nationalversammlung zu genehmigen, und deshalb das Nothige einzuleiten. Zugleich geben wir uns die Ehre, Euer Hochwohlgeborn die Anzeige zu·
machen, daB wir obige Aufforderung săm1ntlichen săchsischen Kreisen··
unter heutigem mitgetheilt haben. Mit vollkommener Hochachtung
geharrend, Euer Hochwohlgeborn unterthănige Diener, Magistrat und
'Communitaet von SchăBburg

SchăBburg

Karl Sternheim, Oberbiirgermeister
J ohann Gottfried Henrich, Orator
Joseph KrauB, Obernotair
am 2ten Juni 1848
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Onorate domnul~ consilier gubernial şi -comite
·al naţiunii săseşti!
După cum îşi dă seama acest public, în articolul de lege -privind
uniunea Transilvaniei cu Ungaria elaborat la 30 mai a.c., în ciuda do-rinţei exprimate de el şi de celelalte grupuri săseşti, n-au fost luate în
considerare condiţiile cerute. Adică, respectarea Sancţiuriii ·pragmatice,
garantarea etnicităţii săseşti, a constituţiei municipale şi a situaţiei teritoriale. Nici măcar o opinie separată 1nu aduce dorinţele noastre în faţa
tronului maiestăţii sale, apostolicul nostru împărat.
.
Nu ne îndoim de intenţiile generoase ale nobilei naţiuni maghiare·
ca după sancţionarea de către împărat a articolului de lege cu privire la
uniune, elaborat în 30 mai a.c., Dieta comună a Ungariei şi Transilvaniei care se va întruni în curînd va respecta dorinţele noastre printr-o·
lege fundamentală. Totuşi, acest public este de părere că ar fi bine să se,
iniţieze întrunirea grabnică pe cale legală a unei mari adunări naţio
nale săseşti, de exemplu la Sighişoara sau Mediaş. În cursul ei să se sta-ţlilească mijloacele şi căile prin care s-ar putea asigura atingerea dorin-ţelor şi cererilor noastre, îndreptăţite la viitoarea Dietă a Ungariei şi
Transilvaniei. Publicul care semnează îşi permite de aceea s-o roage pe,
qomnia voastră să binevoiască să permită ţinerea doritei mari adun.ări
naţionale săseşti şi să iniţieze cele necesare în .această privinţă. ConcoJl].itent avem Qnoarea să vă înştiinţăm că azi am comunicat cererea de·
mai sus tuturor scaunelor _si districtelor săsesti. Rămînem cu cea mai
profundă stimă servitorii umili a domniei voast;e.
comunitatea din Sighişoara;
Karl Sternheim, jude primar
J ohann Gottfried Heinrich, orator
J oseph Kraus, prim notar
la 2 iunie 1848

Magistratul

Sighişoara

şi

Original. Arh. St. Sibiu. Fond. Acte
5 861-5 862.

comiţiale,

nr.

767/1848.

Fato:.:
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Valea ·Mare, 2 iunie 1848
Tekin tetes Szolga Bir6 Or!
A tegnapi parancsolatnal ifogva mind vartam a bir6t egeszen delutani 2 6ritig, de a bir6 meg mind lathatatlan, megakadalyoztat ma a szol~
gâlattol is. Melt6ztat a tekintetes szolgabir6 ur referâlni a tiszts-egnek a
:rpegtett lepesrol, mivel a marhajok meg mind in loco vadnak, melyel va.,..
gyok a tekintetes szolgabir6 urnak alazatos szolgaja
V.
1'

Măren,

Junius

2ăn

1848.
Aranyosi Pet,er

Onorate domnule jude nobiliar!
Conform dispoziţiei dvs. de ieri l-am tot aşteptat pe judele [primar]
piPla la orele două după m.as·ă~ dar el nu a apărut; m-a împiedicat astfel
să-mi exercit funcţia. Domnul jude nobiliar este rugat a informa autori--

tăţile superioare despre demersul făcut, deoarece animalele sechestr.ate
ale sătenilor se mai află .încă la faţa locului. Rămîn al onoratului domn
jude nobiliar umil serv

V[alea] Mare, 2' iunie 1848
Original .. Arh.

St.

Budapestf}.

Fond.

G.P.,

nr.

9 012/1848.

Foto::

29 886-29 887.
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[Aiud]l, 2 iunie 1848
2. Junii 184fL

Banitom Denes!
Igeretemet telyesîteni kivânva, ezennel egy nehâny sort intezek
hozzâd, remelve, hogy teged oly egeszsegbe mind megelegiilve talâland.
Nem rajzolom utazâsainkot idâig, mert azon nyomorokot es kiizdelmeket
toll leîrni nem kepes. Mel16zom embereinknek kedelyeket, mert arra a
mult leplet vont, hâtterbe szorîtom azon borut es derut, melyet kolcsonoson elveztiirtk s csak anyit .mondok, hogy most a regi rend es fiigges
helyre âllott, s ki-ki kezdette rendeltetesenek celjat elosmerve a teenddt
rendivel tenni, sz6val egyes esemenyeket kiveve, kiilszînuleg rendeltetesenek megfelelni torekszik.
Itten Als6fejer vârmegyebe nagy az ingeriiltseg, mindent megta. gadtak nem csak, hanem a sajât vagyon sincs bâtorsâgba, a veteseket az
uraknak kaszaljak le, a juhoknak a lâbait kaszâval vagdaljâk el, meg
penzert is dologra senkinek se szabad menni. A szekelyeink ahol ugyan
meg fordulnak, mert egy szazad mindeg execution van, hamar a rendet
helyre âlîtjak, eppen most kapok a tud6sitâst, hogy a mihalyfalviak
fegyveres erovel allottak elejekbe, a faluba be nem bocsatand6; hogy ver
ne omoljek, egy szazadot innen ma kiindîtatunk a masikkal egyesiilend6
hogy mi lesz eredmenye, ·nem tudom. Tegnap jottem Tordar6l. Pofus es
(T6si j61 vannak, nagy Pinket csinâltunk s erted is egy tele poharat iiritenk. Zarom, mert meg egy nehany levelet akarok îrni, maskor t6bbet;
irj te is valamit, s mond meg Csiki Lajosnak, hogy a fijak j61 vadnak,.
semmire nincs sziiksegek, de kerd meg, hogy mert tartnak most hijaba
itt. Tisztelem a csernatoniakat, B. I.; Cs. I.; a Lupot Benkoeket S. t. a.
U gy hallom, hogy Cseh Imre tokeletes kozvitez lett
Adiue
Szab6
Prietene Denes!
Dorind să-mi îndeplinesc promisiunea, îţi scriu fără întîrziere cîteva
rînduri. Sper· că eşti sănătos şi mulţumit. Nu-ţi descriu călătoria noastră
pînă aici, deoarece mizeria şi dificultăţile pe care le-am îndurat nu se
pot povesti. Nu amintesc aici starea sufletească a oamenilor noştri, întrucît trecutul aşterne asupra lor un val despărţitor,· dînd uitării amărăciu
nile şi lucrurile comune. Spun doar atît că acum s-a restabilit vechea
ordine şi dependenţă. Conştient de misiunea sa fiecare a început să facă
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ceea c~· trebuie. Cu unele excepţii fiecare încearcă să corespundă. fun<;~
ţi ei sale. Aici, în Alba de Jos, agitaţia este mare. Nu numaţ că ·[iobagiîl
refuză totul, dar nici averea personală nu mai este în siguranţă; semănă
turile domnilor se cosesc; la fel se taie cu coasa picioarele oilor şi nici
pentru bani nu are voie nimeni să meargă la lucru. Acolo unde există
grăniceri secui, căci o companie se află totdeauna în misiune de represiune, ordinea este repede restabilită. Chiar acuma am primit ştirea că
cei din Mihalţ s-au opus cu forţe înarmate intrării lor în sat. Cu scopul
de a evita vărsarea de sînge am trimis de aici încă o companie pentru a
se uni cu cealaltă; care va fi rezultatul· nu se ştie. Ieri au venit din
Turda Pofus şi Iosi. [Amîndoi] sînt b[ine]. Am făcut împreună un mare
chef şi am golit un pahar plin şi pentru tine. Aici închei, fiindcă vreau
să mai scriu cîteva epistole. Altă dată îţi voi scrie mai multe. Dar să-mi
scrii şi tu ceva. Să-i comunid lui Csiki Lajos că fiii lui sînt bine; n-au
nevoie de nimic; să-1 întrebi însă de ce trebuie .să stea aici degeaba. Salută-i pe cei de la Cernat,' B. I., Cs. I.; pe Lup, pe familia Benkă s.a.rn.
Am auzit că Cseh Imre a devenit un soldat brav.
Adio
Szab6
Original. Arh. St. Sf. Gheorghe. Fond. Arh. fam. Altorjai Benko. Foto:

10 445-10 448.
1
1

Datarea s-a
la Aiud.

făcut după ştampila poştală

din care

rezultă că

scrisoarea a fost

redactată
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Alba Iulia, 2 iunie 1848
Frate Ioane!
În zilele acestea aud foarte multe veşti despre Şaguna, cum că ar
fi vînzătoriu de naţie, CU!l). că ar vrea pă români să-i subjuge sîrbilor şi
cum că ar fi sub pază ministerească şi i-ar fi cuprins toate scrisorile şi
ştie Dumnezeu mai cîte. Fii bun, înştiinţează-mă drept despre lucrurile acestea mie mai necuprinsibile. Apoi în împrejurările acestea atît
de grele şi momentoase pentru viitorimea naţiei, încît lucră şi spre cît
se ·îngrijeşte comitetul. Frate, azi cu toată energia trebuie să lucrăm, că
rămînem de rîs lumii, caci în- toată. pertractarea uniunei despre naţia
română nici pomenire nu s-a făcut. Ce oameni ticăloşi sîntem noi, fără
niCi o băgare de samă. Luaţi sama, fraţilor, că argintul sasului şi promi~
siunile ungurului sapă mormîntul naţionalităţii române, care cu mare
responsabilitate ne vor îngreoia conştiinţa. Privegheaţi neîncetat şi lucraţi
cu energie. Mie aşa mi se pare că e de neapărată trebuinţă o adunare
nouă naţională, unde să ne înţelegem mai bine şi să ne cunoaştem mai
de aproape. Eu denpreună cu mai mulţi am venit nemulţumit din Blaj
acasă şi prepunerile mele nu mă vor [fi] înşelat.
Spune-le la fraţii noştri că schimbîndu-se împrejurările şi eveni-'
mentele politice, nici noi nu putem ierezî tot într-o credinţă ·şi părere
politică.
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Scrie-mi mai încolo că despre mergerea mea la Abrud făcutu-s:-au
ceva hotărîre, au ba. Tare· aşi dori harim odată să pociu fî' de faţă în
comitet. Păziţi-vă de toată înşelăciunea.
Cu poşta viitoare aştept cu mare dorinţă răspuns.
Cetatea de aici se aşează auf Kriegsfuss. 1 Ştiri din Ungaria se aud
tare rele din parte sîrbilor şi a croaţilor în contra maghiarilor.
Dumnezeu cu voi
Al tău
D(obra) Petru
Alba Iulia în 2-a iunie 1848.
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. "Colecţia de relicve", document
fără număr
1

Pe picior de

de înregistrare. (Copiat deS. Dragomir).

război.
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Cluj, 3 iunie 1848
1) Suae Majestati Sacratissimae.

In nexu demissae relationis obsequentissimi Regii hujus Guberniit
ex incidenti revisionis protoclli super confluxu Valachorum in Oppido
Balăsfalva diebus 15a, 16a, et 17a Maji, anni currentis celebrata concinnati de data 22a modofati mens'is Maji a.c. sub n-ro 6 659 praestita
remonstrationem Episcopi graeci ritus non unitarum, Andrae Şaguna de
3la elapsi mensis Maji isthuc exaratam tenore cujus idem Episcopus imputationes ab hine eidem medio ordinationis sub praecitato n-ro 6 659·1848 editae ratione deviationum a dispositionibus Regi'i Gub€rnii circa
modalitatem celebrandi questionati confluxus adornatis factas, et dilucidari demandatas silentio penitus praeteraundo, relata ad unicum citatae
ordinationis momentum, inhibitionem quippe permanentis deputationis
scopoperferendarum ad publicam notorietatem resolutionum erga petitiones Valachorum tam altissimo loco promotas, quam vero Statibus et
Ordinibus Regni dietaliter Congregatis exhibitas elargiendarum, Cibîni
sub praesidio ejusdem Episcopi erectae declaratisse ordinationem Regii
Gubernii sub citata n-ro 6 659 ad eundem demissam, ac sub eodem n-roaltissimo loco quoque demisse repraesentatem, in sessione mentionatae
permanentis deputationis publicasse eandem deputationem declaravisse
quod posteaquam demissas preces suas intuitu indulgendae celebrationis
sessionum deputationis hujus permanentis e Confluxu Balasfalvensi altissimo loco promovisset, omnino speraret, se voti sui compotem fu tur am~
petiit proinde ab attacto interdicto recedi Majestati eo subjuncto humilime substernimus, quod praefato Episcopo penes iteratam exposltionem
ejus, quatenus Confluxum "Valachorum" Balcisfalvensem, non attentis
reprobatoriis ordinationibus ad eundem jam plus vicesimplici dimissis in
praesenti quoque remonstratione sua nomine "Congregationis nationalis"
.insignire non dubitaverit quam vis facultes nationalem Conventum celebrandi abhinc date non sit, nec dari potuerit, quum receptae quoque nationes tales Congregationes nationales, nonnisi erga obtentam ab altissimo
4~t9

1oco veniam celebrare valeant - rescriptum sit abhinc sub hondierno
eidem Episcopo ingratum :fuisse Regio Gubernio e praeadvoluta Ulius
remonstratione intelligere, quod saepius attactis ordinationibus ni[hi]i
şuffragantibus idem permanentem deputationem convocare presumpserit
et ita per Regium Gubernium, inhibitam, eandem de Regii Gubernii de- .
terminatione edocuerit cum tamen desuper membra deputationis singii.~/ ..
lative edocere potuisset; quocirca commisum sit eidem Episcopo ut Or~
dinationibus Regii Gubernii majori cum attentione promptitudine que
parere strictissimae sibi ducat obligationi; porro quod demandatam permanentis deputationis instantaneam dissolutionem Regium Gubernium
editae suae dispositioni ultro etiam inhaerere, huicque tamdiu, donec
Sacratissimae Vestrae Majestati aliud jubere visum fuerit standum esse,
et refe:rentem Episcopum semet conformiter acco~modandum habere.
Cum autem idem Episcopus de praesenti in patria hac praesens
non sit, ne permanentem deputationem in absentia ejusdem operarP.
2) Thesaurariatui Regio.
Confluxu Valachorum in Oppido Balasfalva diebus 15-16 et 17
mensis Maji anni currentis celebrata, permanent em quandam deputationem Cibinii, sub praesidio Episcopi graeci ritus noi! Unitorum coabi.;.
turam, scopo recipiendarum Resolutionum ad petitiones gentis Valachicae
a Sua Majestate Sacratissima, et Statibus ac Ordinibus Regni diaetaliter
Congregatis elargiendarum, convocandi item pro his ad publicam notit3a;n perferendis generalis confluxus Valachico nationalis denominante;
Regium Gubernium tenore Ordinationis Sua, sub 22 Maji anni currentis
n-roque 6 659, ad Episcopos utriusque graeci ritus edita, attactam permanentem deputationem, tamquam superfluam interdixerat, quum extradendae Resolutiones medio Episcoporum ad publicam notorietatem
perferri possint, Convocatio autem Cengregationis nationalis abhinc nullatenus admissa habeatur. Hactamen Ordinatione non obstante, permanentem deputationem illam sessionem celebrasse, innotuit Regio Guber...;
nio, quocirca quoad ulteriores sessiones nullo sub praetextu admittendas
de hodierno dato noviores adornata sunt dispositiones tam ad praefatum
Episcopum graeci ritus non unitorum, Consistorium item eorum, et Consulem Cibiniensem cum autem praeattactae permanentis deputationis
membris talia quoque ad numerentur individua, quae in gremio Inclyti
Tţtesaurariatus Regii offido funguntur nominanter; concipistae Petrus
Man et Paulus Dunka; hine Inclytus Thesaurariatus Regius hisce pera-mice requiritur; ut modofatis individuis comparitionem in sessione permanentis deputationis tanto magis efficaciter interdicere velit, quum secus
Regium Gubernium, in casu denegandae obtemperationis eadem indivi...;
dua actioni publica- fiscali subjecturum sit.
Claud[iopoli], 3 lunii 1848
Fekete m.p.

[Pe verso de aceeaşi mînă:]
Thesaurariatus Regio
Concipistam Petrum Man, et Paulum Dumka, a cornparitione in
sessione permanentis deputationis Vaiachicae arcere ne gravetur.
Claud[ipoli], 3 lunii 848.
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a) Gorog nem .egyesult pilspok Saguna Andrâsnak es
b) a gorow nem egyesiiltek Consistoriumâruik
· b) A honbeli gorog nem egyesi.iltek piispoitehez a· Batazsfalvan tartott olah gyiilesekrol szerkesztett s ide felterjesztett jegyzokonyvre nezve
kozelebb mult piirtkosd hawa 22dikar61 .6 659 szam alatt hbcsatott' rendeIetnel2 fogva tobb. pont&k in1nt tetetven kerdes, egys:zersmînd tudtâra adatott vala, hogj":_ a Szeb'ehbf:m 12 ta:gokb61 allftott ugynevezett alland6 bizottmany gyuMse es mukădese, miutan a beadott kerelmekre kapahd6
valaszok a ket ,gotog hitii .piispokok utjah koztudomâ:sra juthatnak, szuksegtelen s meg rtem is engetiltethetrk: a. rievezett pi:l,spe>k muU ptinkosd
hava 3ldiker61 ide tett feii11''ataban az idezett tendelet . tobb poritj,ait e:ge;;..
szen mellozve, csupan az a1Îand6 bizottmanyra vonatkoz6lag ton :jelen:..
test, azt tanus1t6t, mis.zetint az alland6 bizottmanyt os·zve gy(ijt!~tte es ·
a rendeletrol ertesitette s a· bizotimany ugy <nyilatkozbtt, ·miszetent e
targyban 6 felsegehez nyujt'van kefEiHmet, gyiil~seit s mtîkăile-s~t megszun;,..
tetni netn akarja; ez oUetbol a Kiralyi Konnartysztik mai napr61 jelen ·_
szam alatt a nevezett piisp,0khoz ·tett rendeletenei fogva
a) Kozelebb mult punkosd nava 3ldiker61 kelt feliratara fo tisztelendosegednek.!_ rrtelyet az innen a Balazsfalvan tartott olah gyfiles targyaban a kozelebb mult h6 22dikerol 6 659 szarh alatt ft> tisztelendos,egedhez
intezett rentleletre, annak tobb hibâztata·sokat tartalmaz6 pontjait elmelWzve, csup~n az allando biznttmanyra rtezve tett, ~megjegyezvees ujabban
is hibaul kiteve azt, · hogy noha a Kiralyi Kormahys:Zek az el6lidezett
rendeletben mar kijelentette, mikent a balazsfalvi. gyules nemzeti gyiilesnek nem neveztethetik, midon olyan gyulest a bevett nemzeteknek is
csak a fejedelem tartathat es a Kiralyi Kormanyszek teljesseggel nem is
engedett a felet, megis az most erdekelt feliPatban is azon gyulest nemzeti gyiilesnek nevezni nem ketelkedik,
b) vissza irta 6 tisztelendosegehek,
a) ezehnel visszairatik fotisztelend.Osegednek,
a, b) hogy nagyon varatlanul ertette a Kitâlyi Korrhanyszek, mikep
az. emlitett rendeletet szâhiba· hem veve a kerdeselt bizottmanyt annak
ellenere megis egybegyujteni batorkodott, es ugy ertesitette azt a Kiralyi
Kormanyszek hatarozatâr61 holott azt a tagokhak kiilOh~klllOn tudtokra
adhatta volna; s ezek folytan oda
·
a) utasittatik fo tisztelendoseged,
. b) utasittatdtt ai irt pllspok,
a, b) hogy a fokormanyi rerideletek id1nt nagyobb figyelemmel
lenni es azok:riak engedelmeskedni kotelessegenek ismetje. A bizottmany
abeli nyilatkozatara nezve pedig, hogy gyiilesenek belyb~nhagyasa vegett mar Balazsfalvar61 felkiildott alazatos feliratanal fogva ofelseget
megkerte,
a) visszairatik,
b) visszairatott,
a, b) hogy a Kiralyi Kormanyszek mindamellett is mag a hatarozata
mellett megmarad es · annak, mig 6felsege âltal nein valtoztattatik, al!ani kell,
., ·
a) sF6tisztelend6seged azert
. b) 8 6tisztelend6sege azert
a, b) magat ahoz szorosan alkalmaztassa.
b) mikrol is a tiszteit C:onsist'Orium avegett ertesittetik, hogy mivel
jelenleg az irt piispok e hontol tavol van, rendelkezzek a tiszteletes Cort31 - Documente privind

revoluţia

de la 1848 in ţările române, voi. V
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sistorium a kerdeselt bizottmany tagjaihoz a fennebbiekhez kepest, nehogy a piispok tâvol lete alatt is valamikep mukodni mereszeljenek.
Kolosvârtt, junius 3dikan 1848.
4) A szebeni polgârmesternek
A balazsfalvân kozelebb m~lt piinkosd hava 15dik, 16 es 17dik napjain tartott olâh gyules, Szebenben a nem egyesiilt gorog piispr1k elnolt~::..
lete alatt egy âlland6 bizottmanyt intezett felallitani, mely a felterjesz:..
tett kerelmekre mind ·ofelsegetol, mind az orszâg rendeitol kapand6 vă
laszokat âtveven, azoknak koztudomâsra juttatâsa vegett koz nemzeti
-gyulest hivjon ossze; de mivel ily .âlland6 bizottmănyra sziikseg nincsen,
a kapand6 vâlaszok a ket gorog szertartăsu piispăkok utjan koz tudomasra juthatvan, nemzeti gyules egybenhivasa pedig inrţen tellyesseggel meg nem engedtetven, idei piinkosd hava 22dikerol 6 659 szăm alatt
bocsătott rendeletnel fogva megparancsoltatott vala a nem egyesiilt go:..
rog piispoknek, hogy ·azon celzott âlland6 bizottmâny se gyulest nem
tarthat, se nem mukodhetik; · megis az irt piispaknek mult h6 31dikerol
ide tett feliratab61 vâratlanul ertesiilt a Kirâlyi Kormănyszek, hogy az
erdekelt bizottmăny a fokormănyi tilalom ellenere is iileseket kivăn tartani. Mire nezve e 1fele iilesek tartâsa innen meU napr6l az emlftett piispokhez s gorog nem egyesiiltek Consistoriumahoz bocsatott rendeletek
,altal ujal;>ban is szorossan megtiltatott: ezek folytăn urasagodnak is meghagyatik, hogy a kozigazgatăsra feliigyelo tisztenel fogva vigyăzattal legyen, nehogy a kerdeselt bizottmăny iileseket tartson.
Kolosvart, junius

3dikăn

1) Sacrei sale

1848.

maiestăţi

Preaplecatul Guberniu crăiese revine asupra raportului său din 22
a· sus-pomenitei luni mai a.c. înaintat sacrei sale maiestăţi sub nr. 6 659
·cu prilejul analizării procesului verbal al Adunării românilor ţinută în
tîrgul Blaj în zilele de 15, 16 şi 17; în completare vă înaintăm cu smerenie răspunsul episcopului neunit de rit grecesc Andrei Şaguna despre
această [Adunare], aşternut pe hîrtie în ziua de 31 a precedentei luni
mai; el trece cu totul sub tăcere învinuirile ce i se aduc prin dispoziţia
mai sus pomenită emisă sub nr. 6 659/1848, datorită abterii de la porunca
formulată de Guberniul crăiese cu privire la modalitatea ţinerii Adunării
în cauză, ]deşi[ i s-a pretins să o justifice; se referă doar la un singur
punct al dispoziţiei citate şi anume la interdicţia comitetului permanent
ales pentru a aduce la cunoştinţa obştească hotărîrile luate de forurile
cele mai înalte şi de către stările şi ordinele întrunite în dietă cu privire
la petiţia românilor; citatul ordin al Guberniului erăiesc ce i s-a transmis în persoană şi a fost înaintat sub acel număr la forul suprem 1-a
adus la cunoştinţă în şedinţa comitetului permanent care fiinţează la
Sibiu sub preşedinţia sa în calitate de episcop; acelaşi comitet a susţinut
că după ce Adunarea de la Blaj şi-a înaintat respectuos revendicările
forului suprem referitor la autorizarea şedinţelor lui, a nădăjduit ca i se
va realiza dorinţa; [a susţinut, de asemenea] că a cerut maiestăţii sale
să/ revină asupra amintitei interdicţii; în ciuda poruncilor· dezaprobatoare
care i-au fost comunicate în repetate rînduri, în răspunsul său de faţă
amintitul episcop nu pregetă să califice de mai multe ori întrunirea românilor de ia Blaj drept o "Adunare naţională"; or ,pînă, în prezent nu s~a
acordat şi nici nu se putea da îngăduinţa de a se ţine o consfătuire na~52

ţională din moment ce chiar şi naţiunile ,recepte pot organiza astfel de
întruniri numai pe :baza permisiunii obţinute de la cel mai înalt for; iată .
de ce, cu data de astăzi i s-a răspunside aici aceluiaşi episcop că a do- .
vedit lipsă de recunoştinţă faţă de Guberniul crăiese, deoarece din răs
punsul pe care l:..a înaintat reiese că nu s-a conformat de· loc ordinului
menţionat de mai multe ori; el a cutezat să convbace acel· comitet permanent pentruta-1 informa că a foţ interzis de Guberniul crăiese, deşi ar
fi putut să aducă la cunoştinţa membrilor lui în mod individual decizia
gubernială; de aceea i se pune în vedere amintitului episcop să considere
ca o îndatorire strictă a ·sa· de a .respecta cu ,cea mai mare atenţie or.;..
dinele Guberniului crăiese şi de a li se supune întocmai; de altfel, Gu-bemiul crăiese preconizează să- dizolve fără întîrziere comitetul· perma:..
nent într-un viitor apropiat, această măsură fiind prevăzută în dispo:,...
ziţia sa; episcopul vizat· trebuie să i se conformeze cu stricteţe atîta timp
cît sacra voastră maiestate nu va considera oportun să dispună altfel;
întrucît episcopul nu se află în prezent în această patrie, pentru ca nu
cumva comitetul- permanent să-şi continue activitatea în absenţa lui 1 .

2) Tezaurariatului regal.
La Adunarea românilor ţinută la Blaj în zilele de 15, 16 şi 17 ale
lunii mai anul curent s-a hotărît constituirea unui comitet permanent
sub preşedinţia episcopului ortodox cu sediul la Sibiu; menirea lui ar fi
să primească rezoluţiile pe care le vor da sacra sa maiestate, precum şi
stările şi ordinele ţării întrunite în dietă, la petiţia naţiunii române;
apoi pentru aducerea lor la cunoştinţa obştească [ar urma] să convoace o
adunare comună cu denumirea de naţională românească. Guberniul cră
iese, prin ordonanţa sa nr. 6 659 din 22 mai anul curent, transmisă ambilor episcopi de rit grecesc, a interzis pomenitul comitet permanent ca
fiind de prisos, deoarece rezoluţiile ce se vor da vor putea fi aduse la
cunoştinţa obştească prin intermediul episcopilor. În ceea ce priveşte
c9nvocarea adunării naţionale, ea nu se va aproba de aici nicidecum. Cu
toate acestea, Guberniului crăiese i-a ajuns la clţnoştinţă informaţia că
[pomenitul] comitet permanent a ţinut şedinţe fără să ia în seamă ordo.,.
nanţa [gubernială]. Drept pentru care, cu. data· de astăzi, au fost trimise
noi dispoziţii, atît episcopului şi Consistoriului de rit grecesc neunit, cît
şi judelui primar al Sibiului, că nu se vor admite sub nici un pretext
şedinţe ulterioare. Printre membrii suspomenitului comitet se numără şi
astfel de persoane care îndeplinesc slujbe în sînul preamăritului Tezaurariat crăiese şi anume concepiştii Petru Man şi Pavel Dunca; de aceea,
prin prezenta, preamăritul Tezaurariat crăiese este rugat amical să binevoiască a interzice în mod eficace persoanelor sus-zise să mai participe la
şedinţele comitetului permanent; în caz de neascultare. Guberniul va fi
nevoit să pornească împotriva acestor persoane acţiune publică fiscală.
Cluj, 3 iunie 1848
F'ekete m.n.
[Pe verso, de aceeaşi mînă]: Tezaurariatul regal să binevoiască a...:i
opri pe concepiştii Petru Man şi Pavel Dunca de a mai fi prezenţi la
şedinţele comitetului permanent.
3) a) Către episcopul neunit Andrei Şaguna
b) Către Consistoriul ortodox~
Referitor la procesul verbal întocmit la Adunarea românilor ţinută
la Blajt .înaintat aici de. episcopul neunit din această ţară, în .urma ordi45·3

nului 6 6·59 din 22 a llJnii treeute2 ~-au pus întrebărj în legătură cu mai
multe puncte; totogată i ~-~ ad11s la .eun~ştinţă eă întru.n4rea şi activitatea .
la Sibiu .a aş!l-~işului com.'it~t pe:rtn<;~:n.el).t din 12 per:s9.c;tn~ e.ste de prisos
şi nu ş~ PC>~t.e per.m.i~, 4~-o~r~~~ c.eJ: ~oi e'Pişcopi au pqsibilitatea să~i inform(jze ge tpţi, {d~§pre r~ŞfYtJ:Jlsul :Eoru,ril9T superi<>ar~ la petiţia românilor]; îp rapf,>rtq~ şălJ. diil :n mai, eJ>j$~opul o;rtqdoes,Hor :n.-a ţinl.lt a~;ama
de :a),(;li mult~ din ~n~t~l~ ordim.J,l:tJi men.ţion'*t; el a făcut r.eferiri numai
la ~~lr~;itetl).l perm:aJ1.€nt; a-stf~i a aPăia-t că a~~st co,mitet invocă Gerer.ea
î~.aintafă împăr9ţu.:lui şj ·de a:ce~·a n-ar g-v~a d~ g·înd să-,şi sisteze acti:vHa-:-tea; avjnd jn veder~ ~.tari afirmaţii, Guberniul îi fac~ cunoscut episcopului cu .data de ast.ă:<:i:
~) r~portul dvs. ·din 31 mai în legătură cu adresa noastră nr. 6 6:59
dip 22 referitqG.t:re la ·A:d;tJ.narea ·româ.P.ilQJr din Biaj a omis rnai multe
p;t#~Gte ale <i}işpp~jţi-ei de:(;~PfW9Wf!r:~ cu privire la JJ!Omitet:ul permanent;·
el rep~t~ gr.e§~~.la deja. s~rn;nalată în adresa Guberniului, întrucît vprbeşte.
despre Ac:bJ:!lc;trect nC;Iţjopală,c:u tGate că îpt:rtJ.nirii de la Blaj nu i se poate
atribui adjectivul de naţională; o astfel de adunare nu poate avea loc
nici chiar în cazul naţiunilor recunoscute, fără aprobarea principelui; Guberniul nu poaţe deci să aprobe o atare adunare;
b) s-a comunicat reverendulQi;
a) vi se comunică prin pr.ezenta d-voastră reverendisime;
a, b) GubernitJ.l a fost foarte surprins de faptul că nu aţi ţinut
seama de adresa amintită, ci aţi convocat comitetul pentru a-i comunica
hotărîrea gubernială, deşi aţi fi putut-o aduce la cunoştinţa [personală}
a membrilor de rînd;
a) vi se comunică;
b) vi ş-a comunicat că
a, b) Guberniul se situeq.ză pe poziţiile lui în ceea ce priveşte hotă
rîrea şi susţipe că dacă maiestatea sa nu o modifică, ea rămîne în vigoare;
a) din această cauză d-voastră revenerendisime
b) din această cau4ă dvs.
a, b) să r~spectaţi ordinul;
b) întrucît episcopul este pJecat, Consistoriul e chemat a-l aduce J.~
cunoştinţa membrilor comitetului, pentru ca nu cumva în lipsa acestu~~
si'! afbă curajul de a-şi continua activite1tea.
Cluj, 3 iunie 1848
4)

Către jtţc]ele

primar al Sibiului.

Adunarea românească ţinută la Blaj în zilele de 15, 16 şi 17 a lunii
mai trecute a lu(lt măsuri p~ntru înfiinţarea unui comitet permanent la
Sibiu, sub preşedinţia epi~copului ortodox; el ar avea menirea de a pre:- ·
lua răspunsurile ce vor sosi la petiţia înaintată maiestăţii sale şi stărilor
ţării, iar apoi de a le aduce la cunoştinţa publică prin c9nvocarea unei
[noi] Adunări naţionale generale; nu este însă nevoie de o asemenea Adunare naţională, deoarece răspunsurile aşteptate vor putea fi aduse la
cunoştinţa publică prin cei doi episcopi de rit grecesc; Guberniul nu poate
permite în nici un caz convocarea unei Adunări naţionale; prin ordinul
emis cu nr. 6 659 din 22 mai a.c., trimis episcopului ortodox, se interzice
_întrunirea şi funcţionarea comitetului; totuşi &<l!aunul gubernial crăiese
a fost 'informat pe :peqşteptate prin memoriul pom.enitului episcop, înaintat aci în 31 a lunii trecute,' că respectivul comitet în cauză inten1;iG·""
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nează să-şi continue consfătuirile în pofida interdicţiei guberniale su-

preme; de aceea ··începînd. ~u data :de azi prin noi dispoziţii se interzic
categoric atari adunări; v~ceste dispoziţii l au fost trimise episcopului şi
Consistoriului ortodo~; pe baza. lor vi. şe ordonă domniei voastre, potrivit
funcţiei de sup~aveghetor al administraţiei, să aveţi grije ca nu cumva
comitetul în chestiune să se mai întrunească.
Cluj, 3 iunie 1848.
Arh.
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Cluj, 3 iunie 1848
Als6 Fejer varmegye foispanjanak.
Melt6sagodnak a tegnapi n~pon Tovisrol a mihalcfalvi esernenyek
erant tett tud6sîtasab6l nem tetszik ki, hogy a mihalcfalvi parasztok a
ikatonasag visszavonulasat nem tek:intik e mint gyozedelmet? Ezen esetben pedig a kozj6 megkivanni latszik, hogy egy nagyobb katonai ero kifejtese mellett ok minei elObb legyozettessenek es a tettleges ellenszegiiles meg csirajaban elfojtassek. Ezen tekintetbol a f:oparancsnok es kiralyi
biztos dexceHentiaja . oly szives vo1t megrendelni, hogy egyftelol
Fejerva·rr6l egy enos sza:zad honved (Landw.ehr), m.ely 240 :Dobol. all, a
Sivkovich ezredebol tilstent vonuljon ela Szentimreig, hol elfogadtatasa
erant a szUkseges rendeles meg lesz teendo, masfel61 Enyedrol annyi ero,
mennyi ott nelkUIOzheto es ezek kozt minden esetre egy csapat lovassag
is tetessek mozgasba, hogy az emlitett szazaddal egyetertoleg kezdhesse
meg miikodeset Mihalcfalva fele. Mire nezve melt6sagodat ezennel felsz6litom, hogy magat Hollner generalissal, ki ez erant utasitva van,
egyetertest folytatvan es a kornyillallasokhoz kepest a megkivantat6
rendelkezeseket megteven, ezen komoly szint oltott lazadast minnel e16bb
elfojtani, annak szerzoit elfogatni es megbiintetesekrol goridoskodni igyekezzek.
Kolosvar, junius 3an 1848.
Cătrecomitele suprem al comitatului Alba de Jos.
Din relatarea măriei voastre despre evenimentele de la Mihalţ,
trimisă ieri din Teiuş, nu reiese. clar dacă ţăranii de acolo nu consideră
cumva retragerea armatei ca o victorie? In acest caz pare necesar ca, pe
lîngă concentrarea unei forţe armate mai mari, să fie cît mai grabnic
supuşi, iar împotrivirea lor să se înăbuşe în faşă. Din acest punct de
vedere, excelenţa sa comandantul suprem şi comisarul regal a fost atît
de amabil a ordona ca .o companie puternică de honvezi [Landwehr] din
regimentul Sivkovich, compusă din 240 de persoane să înainteze imediat pînă la Sîntimbru, unde se· vor lua măsurile necesarf= pentru pri~irea ei. Concomitent din ·Ai ud trebuie pusă· în mişcare toată forţa disponibilă de acolo, între care şi o ceată de cavalerie. În bună înţelegere
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cu compania amintită să înceapă operaţiunea spre Mihalţ. O somez prin
prezenta pe măria voastră să menţineţi o înţelegere corespunzătoare cu
generalul Hollner care a primit instrucţiuni referit_oare la cele arătate şi
să întreprindeţi măsuri potrivit necesităţilor ivite, în aşa fel ·încît răs
coala care a luat un caracter seribs să fie înăbuşită cît mai grabnic; să
vă străduiţi de asemenea a avea grije ca autorii ei să fie prinşi şi pedepsiţi.

Cluj, 3 iunie 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond G. Pr., _nr. 1435/1848. Fato: 25,
25 593-25 594.
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Cluj, 3 iunie 1848

Fagaras videlc alkapitanyanak
1-Hteles helyrol arr6l leven ertesitve: hogy fogarasfoldi kucsulatai
'SzilletesU Pumne Aron a balasfalvi tanodaban bolcselkedesi tanar, Fagaras foldere a napokban indult el bujtogatni, ezt a vegett kivantam megirni urasagodnalc hogy irt egyenre szoros ilgyelettel lenne, mukodeseit
eber figyelemmel kiserne, es minden lepeseirol engem rogton ertesH:ni
szoros kotelessegenek tartsa, tettleges bujtogatason eres eseteben 6t rogton letart6ztatvan.
Fogarasi pilspăk Lemeny Janosnak
Hiteles helyrol arr61 Ieven ertesitve: hogy a kozelebbrol Koslardon
es Mih<Hcfalvan tortent csend zavar6 elo idezeseben tanacslattal es bujtogatassal folytak be nemely balasfalvi lelkeszek, jelesen az is ertesemre
esven, hogy bolcselkedesi tanar Pumne Aron kozelebbrol Fagaras foldere
ment bujtogatni; e ·koriilmenyeket oly figyelmeztetessel kivantam melt6sagodnak megirni: hogy lelkeszeire~ szoros ligyelettel lenni es oket hasonl6 bujtogatasokt6li felhagyasra oly hozzc'ţ adassal meginteni ne terheltessek: hogy nem remellett esetekben, ha bujtogatasaikkal fel nem
hagynak, a reajuk haromland6 s a torveny szigora szerent altalok tapasztaland6 kedvetlen kovetkezmenyeket magoknak tulajdonitsak.
Kolosvar, junius 3. 1848.
Către vicecăpitanul

districtului Făgăraş
Am fost înştiinţat din sursă oficială că Aron Pumnul, profesor de
fiJnzofie la liceul din Blaj, a pornit în aceste. zile să agite în districtul
F.ftgăraş. fiind originar de lîngă oraşul cu acest nume. Am dorit să vă
semnalez domniei voastre acest lucru, pentru a supraveghea sever amintita persoană. Să urmăriţi cu deosebită atenţie activitatea lui şi să consideraţi de datoria dvs. a-mi raporta imediat despre toate manifestările
·sale. Să-I arestaţi imediat, în caz că va fi de facto surprins instigînd.

Episcopului de Făgăraş Ioan Lemeni
Am fost informat din sursă sigură despre faptul că asupra declanşării evenimentelor petrecute recent la Coşlariu şi la Mihalţ, care au tulburat liniştea, au exercitat influenţă şi unii duhovnici din Blaj prin pove456

ţele şi instigaţiile lor. Recent mi-a ajuns la cunoştinţă că profesorul de
filozofie Aron Pumnul a plecat pe plaiurile Făgăraşului pentru a face
agitaţie. Aceste circumstanţe am considerat riecesar să vi le comunic em~:

nentei voastre· totodată vă avertizez să-i supravegheaţi sever pe preoţn
dvs.' şi să nu ~miteţi a-i îndemna la evitarea unor asemenea instigări. în
caz contrar să le atrageţi atenţia că vor suporta consecinţele nefavorabile
potrivit rigorii legilor.
Cluj, 3 iunie 1848
Arh. St. Budapesta. Fond G.
30 659-30 660.

Concept.

Pr.,

rir.

1 419/1848.

Foto:

161
Cluj, 3 iunie 1848

Melt6sagos Gr6f Foispan Ur!
Nemes Kolos varmegye foispanjanak a kozelebb mult maJUS h6
31ken kelt es zaratekaival edgyiitt eredetileg ide mellekelt jelenteset: mely
szerent bisztrai Fodor Laszl6 nep bujtogat6 ellen ezen varoson vegbe vitt
nyomozasi munkalatot nekem bemutatta - melt6sagoddal olly rendelettel kozlom: miszerent a nyomozast, miutan Fodor Laszl6 mindent tagady
s csak azt esmeri el, mikent a lupsaiakt61 az ok reszekre leendo felszollalas vegett jutalomul harom pengo forintot vett fel, az ezeri munkalatban
kijelelt helysegekben folyatassa, es a mennyiben a bevadlottnak a tanukkali szembesitese sziiksegesse valnek, arr61 gondoskodjek, hogy ezen itten
letart6ztatott egyen, a hely szinere orizet alatt elvitettessek.
Egyebarant illo tisztelettel maradok melt6sagodnak elkotelezett SZ<?l-'
gaj a
Kolosvârtt, Junius 3kân 1848
Gr6f Teleki J osef
Prea mărite domnule comite suprem!
Vă aduc la cunoştinţa măriei voastre raportul comitelui suprem al
nobilului comitat Cluj, în original, împreună cu anexele sale, din 31 mai
trecut .. Prin el mi-a prezentat lucrările de investigaţie din acest oraş
referitoare la instigatorul poporului Vasile Fodor din Bistra. Întrucît
Vasile Fodor neagă totul, el recunoscînd doar atît că a acceptat trei [lo-r~ni de argint ca recompensă din partea celor din Lupşa pentru a-şf_
ndica cuvîntul în favoarea lor, vă ordon să continuati cercetările în lo-calităţile indicate. În caz că ar fi necesară confrunta~ea inculpatului cu
martori, atuncL să aveţi grijă ca persoana arestată aici să fie dusă la fata
locului, sub escortă.
·
Rămîn cu respectul cuvenit al măriei voastre devotat serv.
Grof Teleki J 6zsef
Cluj, 3 iunie 1848
Original, Arh. St. Cluj-Napoca, Fond. Arh. Comitat Turda. Acte prezidiale, nr. 559/1848. Concept. Fond. G. Pr. nr. 1 426/1848.
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Cluj, 3 iunie 1848
~

An, das Lobliche :k.k. G~neral . C~mmando Prasidium.

Der· Haromszeker Ober K6nigs Richter Adalbe:tth · von Horvath hat
in seiner an mich gerichteten und hier in Urschrift. anliegenden Vorstel.;.;
lung vom 28. Mai l.J.l jene Falle geschildert, dur~h welche. im Kreise
des seiner Leitung anvertauten Stuhles die offentliche Ruhe und die
Sicherheit der Personen gefahrdet worden sind.
·
. Behufs der Herstellung q~r o~fentlichen Ruhe. UI?:d gănzlicher Beseitigung der Gefahren bittet derselbe von mir eine zweckmaBige
\Veisung.
Da in den gegenwartigen Verhă.ltnissen detaillirte Instruktionen zu
€rtheilen unmoglich ist: so habe ich;, unter heutigem den oben genannten
Ober Richter dahin angewiesen: nach seiner bisher bewiesenen Eirisicht
und in der Leitung der offentlichen Administration an d.en Tag gelegte.n
'Thatigkeit im EinversUi.ndnisse mit den im besagten Stuhle stationierten
beiden Herrn Obresten im glitlichen Alles anzuwenden, um die gestorte
Ruhe und Sicherheit herzustellen.
Aus j\nlaB .dieses babe ich_ .die .Ehre, Eiil Lobliches k.k. General
. Commando · Prăsidium ztigleich .zu ersuchen, gleichstimmende Weisung
an die betreffenden Gren~ l\1ilită;r Commandos gutigst ertheilen und rrtich
von dem gefălligst Angeordneţen zugleich in Kenntnis setzen zu wollen.
Klausenburg, Juni 3. l848
Către onoratul prezidiu al•Comandamentului !suprem!

Judele regesc .~~pre~· din. T~ei Scaun;, ,lio~vath Adalbert, prf~
adresa sa din 28. mai. a.c., 1 anexată aici în original, mi-a semnalat cazuri de
periclitare a liniştii publice şi securităţii· persoanelor în cuprinsul scaunului ce i s-a încredinţat spre conducere.
'
În vederea restabilirii liniştii ptlblice şi înlăturării primejdiilor,
acesta mă roaga să-i dau o îndrumare corespunzătoare.
În actualele condiţii este imposibil să se dea instrucţiuni detaliate;
de aceea printr-o adresă cu data de azi l-am îndrumat pe sus. numitul
jude suprem, să facă tot ce se· poate face pe cale paşnică pentru a restabili liniştea· şi ·securitatea ameninţată, de comun acord cu cei doi colonei staţionaţi în numitul.scaun, avînd în vedere înţelegerea demonstrată
şi activitatea desfăşurată de el pînă acum în conducerea administraţiei
publice.
·
Mă· folosesc de acest prilej pentru a ruga cu tot respectul onoratul
prezidiu! al Comandamentului suprem să dea respectivelor comandamente militare de graniţă îndrumări corespunzătoare şi să mă informeze
totodată cu privire la cele ordonate:'
· ··
· · ·
·
Cluj, 3 iunie 1848
Concept. Arh.
1

458

V. doc. 61.

St.

Budapesta. Fond G. Pr., 1848. Fato: 30 670-30 671.

. '163
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Belilgyminister Ur!
.Tegnapi orszflgos ul<~sben a nepkepviselet s nemzetorseg· iranti torvenyjavaslatok, az ide mellekelt ;szerkezetek szerint megallapitattak es szentesites ala leendo felterjesztesuk elrendeltetett. A vita felettok
csekely v~la, ţnert a keruletinek · hellyet p6tl6 nemzeti gyulesekbol megbizott valasztmanyok eloleges targyalasokban kifejtik az ugyet - kiegyenlitik a felmerulo kulombsegeket, s megallapodas szerint formli.lăzva a torvenyjavaslatot, a nemzeti s orszagos ulesek elibe terjesztik hol felkialtas utjan jobbadan elfogadtatik a szerkezet, mi altal .a tanaeskozasok s vegzesek folyama igen gyorsittatik.
Kozelebbi jelentesemben felemliteml, hogy rniutan a negyedresz
telki birtokot Erdelyben valaszt6kepesseg alapjaul felvenni nem lehet~
ennek p6tlekaul teendo 5 peng.Oforintny1 ad6fizetes rnegallapitasa atai pedig, miutan szarnos helyseg van, hol enyi ad6t fizeto polgar nem lakik,
-:- kepviselettol fosztatnek meg, - azon elv allittatott s fogadtatott el:
hogy helysegenkint kepviselOk valasztassanak s ezek a 8 peng6forinlnyi
ad6t fizetokkel egyutt vegyenek n?szt a kovet valasztasba. Bzen, az egyenes es ketfoku valasztas osszevegyitese foleg azon t·orekves kifolyasa volt:
hogy a kovetvalasztasoknal biztositva legyen a csekelyebb szarnu rnagyar
elem tulnyom6 befolyasa; de nem lehet tagadni: hogy sok n§szben aristocraticai nezetek is segeilek azt letrejonni s en nem tart6~kodom bevallani meggyozodesemet,. mikepen igy a nep, szemben a nemesseggel
igen aranytalanul leend kepviselve, s azon aggodalmat tamaszthatja, miszerint a valasztasok bevegzese utan, midon lattatni fog: hogy az olah
nep igen gyeren lessz kepviselve - az itten kulOmben is nagy szammal
levo s igen rossz akaratu bujtogat6k uri.igyul hasznalhatandjak fel ·az eredrnenyt az aristocratia elleni neplazîtasokra. Szasz Karol Vizakna kovete
egyedul sz6llalt f.el ezen kepessegi alap ellen, okul advan: hogy az nem
democratia, s nem az Unio szellemeben alkottatott, - de habar a magyar elem csak igy biztosithat6 tul befolyasanak - maskepen bekovetkezheto elnyomas iranti aggodalom nem alapos is, de j,elen korulmenyek
kozt csak ezen szerkezet nyerhete ·meg az orsz<:1g gyules tagjainak be..,
nyugvasat.
A 3k torvenyjavaslat 16 es 2k §-ban, a nemzetorsegi kepesseg alapjanak kijelolese ·azert melloztetett, mert a magyar torvenyhozas altal megâllapitott fel telki birtok helyett val6 substituti6 nehezsegeit, hamarjă
ban kiegyenlithetoknek nem, sott tanacsosabbnak veltek szabad intezkedesi tert hagyni e reszben a ministeriumnak.
Ket ok forgott fen, mi a kepesseg meghatarozasat61 visszatarta a
torvenyhozas tagjait. Mondjak, hogy jelenben. a jobbagyok kezen sok
majorsagi fOld letezik, melyet majd az e szellemben alkotand6 urberi
viszonyokat rnegsziinteto torveny szerint - visszavalthat a foldesur, de
ha - azon 'fold mar el6z6leg nemzetorsegi szolgalat aiapjaul vetetik fel
az .osszeirasok alkalmaval -:- e koriilmeny nehezsegill szolgâland a viszszaszerzesre. Masreszt pedig ha a jobbagy foldjei bevallâsâra felhivatik,
hogy 'a · nemzetorsegi kotelezetseg annak nyom~n . ;m.t;-gallc:lpit,a~sek, · -:- s
ut6bb a foţdesur azon f0ldmerinyiseget; melyet. a,.,,joV,bttgy ~1 titko:lt s be
r1erri vallott, t6le elszedni, mint vallomâsa szerint,:~,ri~r;n.. 9v~tnez a jelen
izgatott all.apotban kit~resekre adhatna aThalmat. Nein lehet rriind klet

·nezet fontossagat el nem ismerni, de miutan a magyar honi felso megyekben is, hol igen keves hellyeken hozatott be a terezi urber s meg
keveseb az urberileg rendezett helyseg - az urberi allomany tuzetett ki
nemzet6rsegi kotelesseg alapjaul, s ennek nyoman tortenik 1nind az oszszeiras,. mind az 6rseg kiallitasa - velemenyem az: hogy kt>zintezvenyeinknek az Unio altal igenylett _egyen16sege, itt is a nallunk torvenyesen fenall6 kepesseg elhatarozasat teszi kivanatossa, mi azt hiszem 6va,tos alkalmazas atai itt is celhoz vezetend.
A torvenynek szekely atyânkfiaira vonatkoz6 resze reajok vigasztal6 s meg.nyugtat6 hatâssal J.eend bizonyoson: - hogy e reszben az olah
hatarorsegi ezredek irant is, az egyenl6seg s testveriseg erzeteb61 eredo
figyelem s meltanyossag kitiintessek - erdeklett torvenyhez egy ragasztek toldatik az erdeklett ezredekre nezve szinten e szellemben, de a
helyi viszonyok âtal kivant nemi valtozasokkal, - meg 'ezen javaslat
orszag ulesbe nem vitetett.
Az Unio el6tt itten mutatkozott mozgalmak fel61, tobb ertekezeseim utan - jelenthetem, mikent azok csak kissebb kihagasokat, nemely
hellyen urdolga megtagadast is ideztek el6, de katonai ero kozbenjotte
altal csak hamar elenyesztek. Sok helyt a foldesurak felenksege adott
rea okot, \kik seregestiil hU\z6dtak a varosba - s ez altal az izgat6k
kezere hagyâk a nepet - holott szemelyes eber 1orkodesiik s erelyi.ik
nagy reszben meghiusithatâ sok rossz akaratu bujtogat6nak szabadon uzhetett ârmânyait.
Az Unio elleni izgatâst a szâszok kezdtek meg a Kirâlyfoldon lak6
olâhok kozott, kik eleinte .az Uni o mellett nyilatkoztak, meneki.ilni csak
igy remenylven a szasz hatalom nyommasztâsait6l. Mert a democratiai
typus mi a szaszok os intezn1enyeit jellemze, idovel bureaucratiai despotizmussa vâltozott at, s f6leg oda fejlett a kozelebbi korszakban. Minden a tisztek s papok hatalmaba keri.ilt - kiknek gyermekeik osszehazasodvan ·egyedaruztak minden kozjavadalmat, s kepezik a patrida olygarchiat, - fizeteseik teteme·sek - annyira, hogy peldaul a szebeni polgarmester jovedelmet 1600 peng6forint .fizetesevel evenkint ot hatezer
pengoforintra szamithatni, .az als6bb osztalyokon a oehek atai uralkodtak, melyek kezeleset szinten oly szorosson egyedaruztâk, hogy maganak a kir(dyi kormanyszeknek is csak ritkan sikeri.ilt mas nemzetisegu
kezmuvesek cehbes iteset eszkozleni. Nemzeti penztâruk hatalmas s azonki.il MagyarfOldon szep j6szaggal birnak - melyek koznemesi tulajdont
kepeznek, hol, ~ ide nem ertve a bir6i foglalas utjan birt vagy fiscalitâs
nev alatti birtokaikat - mind uri hat6sagot mind politicai igazgatast
gyakorolnak. J\lfind ezek a szaszok allasat otthon - s kivalt a koztok
1ak6 olahok ir{lnyaba igen er6.sit1ettek, a kormanynal pedig fd tamasszuk
Rosenfeld statustanacsi igtat6 vala - kinek segelyevel s befolyasaval,
felhasznalvan hol sziikseg vala a nemzeti penztar ereiet is, kereszti.il vittek a legnehezebb dolgukat is - mindig sajat erdeki.ikben. Ily viszonyok
kozt termeszetes; hogy az olâhoknak csak ellenszenvet bfrhatak, s az
Unio elleni izgatasaik egyelOre nallok visszhangra nem talalhattak. De
Rosenfeld vagy nemelyek szerint annak testvere, s a mostani szebeni
kovet Schmidt Konrad, kiilOmben erelyes, s · az olahok kozt nepszeruseggel leginkabb bir6 szasz ferfiu, gyonge oldalaikr61 kezdtek kiserelni
a kozhivatali alkalmazasban teljessen mellozott olahokat, jovedelmes hivatalokat, penzt, segedelmeket kezdtek igerni nekiek,. mi altal celt mindig erni mar megsioktak; mondjak, hogy ee:-vik nepvezer, Barnucznak
1
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1O ezer pengoforintot, igertek s tobbeknek befolyasuk aranyahoz kepest
nevezetes osszvegeket, meg S,aguna nem egyesiilt piispok is, ki jovedelInein tul szeret kolteni, reszesiilt ·adomanyaikban, - e szerint a nepvezereket megh6d.itvan, nem vala nehez a tomegeket azon hamis hirekkel
amiftani: hogy a magya~ok cel}a JaZ Unio a·tal, felseges Urunkt6li elszakadas, s a magyaron kiviili minden nepfajok s 6hitu vallas teljes
elnyomasa. Ebbol szi.iksegkep mely ellenszenvnek vagy ingerultsegnek
kelle fakadni, melynek veszes kitoreset csak lelkes hazafiaknak a nep
kozti erelyes fellepesei s cafolatai de Ieginkabb s gyokeresen az Unionak
a szerinti kimondâsa szuntethette meg, hogy minden lakosokra nemzetiseg, faj, vallâs kiilOmbseg nelkul a polgari szabadsâg minden malasztjai
kiterjesztettnek. Ez az olâhok kedelyet igen megnyugtata s az Unio iidve
felOI teljesen meggyoze - mi hogy annal tart6sabb legyen a nem egyesiiltek piispokevel, fentebb emlitett Saguna Andrassal, szemelyesen ertekezni 6hajtottam s lepeseket is tettem, hogy Kolozsvarra j·ojjon. De ep
most ertesit a fokormanyz6, hogy junius 1-jen elutazott, () felsegenek
piispokke lett kinevezteteset megkoszonni. Hihetoleg egy par napot Festen toltend. Dgy ertesiiltem ez eszes es kituno tulajdonokkal bir6 ferfiurpl: hogy egy jovedelmesebb alkalmaztatas s kitiintetes altal bizonyosan
lehetseges lesz ot lekotelezni. Egyebirant szerb erzelmu ember leven,.
miutan az itteni olahok most meg szerb ~mpathiakat epen nem taplalnak - hogy ezektol megoriztessenek '--- minden aron sziikseges ot
Erdelybol kivinni. Tovâbbi itt hagyatasa konnyen szerb ·erzelmeket terjeszthetne az olahok kozt- mi igen veszelyes lenne.
A nyert szabadsag erzete kezdi tehat mint emlltem szaszfoldi olahainkat az Uni6V:al megbarn,tlroztatni, s igy celszeru 6vartos ban.as mod
mellett toJ.Ok tartani alig lehet. A szâszok, magok tudvan s esmerven
leginkabb a nyomtatast, melyben az olahokat tartottâk, felni kezdik oket,.
s az Unioban kell keresniOk vedelmiik remenyet - melyet az orszagos
terembeni bizalmas eszelyes nyilatkozataik a magyar- es szekelyfoldi torvenyhoz6knak igen elesztik bennok - varosaik kapuit erositik s fegyverezni kezdik magokat. Unio elleni reacti6jukt61 tobbe tartani nem lehet. Egyeb'irant e faj igen kevesedik, a ha~and6s1a·g felii.Jmulja ,a sziilOttek szamat, alig van, s pedig vagyonossagi elvnel fogva, koztok egy parnak tobb ket gyermekenel - ha sok gyermeke van nemely parnak nemi
belyeget von maga utan - mely okok a nepszaporodast gatol1van, ha
azokat tovâbb is fentartjak, ugy a polgari jog egyenlOseg es szabad birtok
altal tobb onerzetre heviilt olahok kozt igen meggyeriilnek s olah kezekre keriilendenelt birtokaik.
Tegnap elott vala nallam az egesz szasz koveti kar; a ministerium
iranti tiszteletet s bizalm.ât fejezi ki. Sz6nokuk Goosz segesvari agostai
lelkesz s kovet vala. Szavaiban a magyar kirâly iranti huseget, ki egyszersmind "Ausztria Csaszara" torhetlen husegiik erzetet emele ki, s a
magyar nemzethezi ho ra.gaszkodasukat fejtegete. De leg melegebb szavakkal legtobb onerzettel nemet szarmazatuk, nemet erzelmiik, "Deutschthum" iranti vonzalmukat ecsetele "mely municipalis jogaiknak
s nyelvoknek fentartasat, mint eletfeltetelt kivanja meg toliik." EIOadâsuk folytan. tobb eszrevetelek meri.ilenek fel el6ttem, de a kiengesztelodes
jelen szakâban j6nak lattam azokat elhalgatni, sott inkabb megnyugtatasukra kivantam annak fejtegetese atai hatni, miszerint Magyar honnak
sem szândoka sem oka nem lehet a szaszokat azon jogaikt61 s inte.zvenyeiktol megfosztani, mellyek a kozszabadsăg szellemeben atalaki tand6
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alladalmi. szerkezetbe hellyesen. beilleszthetok, meiy nyilatkozatom megnyugtat6 ha:tast Lattatatt reajok gyakorlani. .
Egyebirănt _v.etetnfu'lyem szerint_szuksegeş a .szaszszerkezetet az ido:._
,vel becsuszott s megkovesedett bu~eaueratiai onk!Emy kinoveseitol megtisztitan:i s .azt demoeratiai al:apjaira. vî'sszavezetni, a kpzt51t lak6 olah riepesseget pedig a~ eddigi nyomasztas al6l rhegmentve helyhat6sagi kormanyzasban reszesfteni. Nern lehet eze:k miatt vîsszahatast6l tartani, mert most
sem a szâsz nep vala az, mt~Iy az Unîo s magya:t eiem elleni mozgaima,...
kat megindit6 · s a ve:szelyes. il}anyo~at kituze, hanem az egyed antz0
szasz bureaucratia emberei, ţţik az Unio altal a patrida casta {ttai elve_zett javadalmakat kockaztatva latt<:ik.
A balasfal:v;i oi!ih nepgyules reszlet-eib~, minthogy azG>k ăn e16trt
bizonnyal tudv(l lesznek, nem ereszkede1n., sziiksegesnek taiălom azomban felemliteni, hogy .nGha ez elott az eg.yeslilt es ne:rm egyesiUt hitl!i.ek
kozt semmi rokonszenv nem vala, a kori.ii 20- ezerb6I a116 nepgyiilesben
meiegebben kezdt~k a kiilOn felekezetek egymashoz .kozeledni, s oly szoross rendet tarta.nak: hogy a kulOmben nyers. toţneg soraiban lopas s itas,..
sag esete alig fordult el6, s mindenlitt a kozos nemzetiseg erzeteben val6
osszeolvadâs vala eszrevehet6, mire leginkabb a sză:szok. peldaja atal
<buzditattaţ:. De ezen nemzetisegi erzelem mint kozeiebb tobbek s kiHonoson egy balasfalvi hittanar s nagybefolyasu egyhazi ferfiu, Pap Agoston atal ertesit{!ttem, korant sem ·rejt magaban. orosz, vagy szlav sympathiakat, tnert az6kt6I nem csak az itteni o1ahqk idegenek, de az a-1dunai tartomanyok oiah nepsegei is forr6n 6hajtjak a torok uralom s
6ro!Sz vede1em ·ai6li miel6bbi menekiilest, s · feszult figyelemmel varjak
kozelebbi hongy~Iesiinknek itteni · olahaink iranti intezkedeseit, mellyek
minei kedvezobbek I~endenek,· annal ink;lbb. novekednek az aldunai tartomânyol\na~ Magyarhonnali . szovetsegre val6 hajlamuk es keszsegiik.
Ertekezesem · foiyamaban szUksegesnek Lattam ezen erteimes pap. elptt kijeienteni, pqgy ha ba·r leheto 'gyorig~d kimelettel kfvan hazank a ·benne
letezo kiiloh nemzetisegek irant viseltettni, de a jeiendemocrat. szellemu
atalakulâ.snak valamint nem ··lehet .f~Iaqata. azokat nemeiy kivaltsagaikt6l
s beligazgatasukbal} eqdig is haszhalt. on nyeiviik gyakorlatat6I megfosztani, ugy .mas reszr6I. az. se~ Ieljet ~ivat!lsa: .h.ogy
hazab.an Iak6 ~iilon
ajku nepisege~ reszere 'f.elaUit~m~q, ·ujabb kivăltsâgok atal .nehezitessek a beligazgatas, s elkUlănitessenek az erdekek, sott · inkabb vallasi s
polgârjogi teijes. egyenlOseg al~pjan ~ .mirid~n n~mzetisegek tis~telet
ben tartasa ··m.eHett,. szilardftaşsăk Cii kiilon ajku nepek ,egyetert;ese s ez
altal er6sites,:sek az ·egy~()}Vadott testv~rhohok .e~kolcsi .s.. anyagi . allasa.
s en hiszem; hogy ~ cel .e1eresere ily muvelţ s j6 ,iranyţl, egyenek hatftsat61 sokat Iehet varni, a. tţ1lhajţ~tt. nemzetisegi kov~teleşek lehangoU1sa
s mer_s~kles~ ez~ktoi Iegin~âb_b fligg,. ~ de va~nak az 61~17-' tomegek. kozt
szamos als6. rendu papok s oskolaba jârt. felmuvelt, egyebţranţ szegeny
~ jovojhke't a n~p feibiljtasa ~tai pizţosit_ani torekyo .1zgat6k,. ·kik nem"7
zetisegre. buidftas -~·rug~e·· alatt 'az' ~branyos_ r~mep;Y"~kk_e~, ''ke.csegtetett
nepben tulkov~telest. s egy .:fuggetlen ~lăp alJadalom, s f~Isoseg ir.an ti vagyakat ·.el.esiJtgetnek, · ~Ettnljqz, _BoruGz;. Buttyân ·s tobp _iiyenek. E:zeket
nevenkirrt menyire Iehet ldtqpogştni,: leptei]ş:e.t 6rszeminel. kisert~ttni, s
1
erelyes
6~atos eijâras atai arp.iţ~saîk ,metelyet6l' a nepet megmenteni,
egyszer:smind· pedig. 'szuk~:H~ges nehahy befolyaSOS, a nep e16tt hitelben
all6 olah egyeneket mina .·vi'l?giakat, m~nd par,okat kiszemelni, megnyerrii, 1ek8teletni, 's _pedig~ a,z olă'h vid~k~k mindep "pontjain, .kik a nep-
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ben a tnagyar .irâfiti hajlamot, a korthanyhoz oizalrnat s legjobb rernenyeket· gerjesszenek s noveljefie'k. niy:e'neknek: .Fla11am eri M·oga Dei:tiet~r
kincsta,ti ellenort, Bob Jânos olăn forditot, de ezt csak tovâ.bbat s itt
lakâ, az embereket s viszonyokat k.@.ZelebThrol_ esniero,_ egyszersmind hu
hon:fiak segelyevel e'iztosabban Je'l&metni Mi. Ember:eket az ariyagi erdekek buzdita'nâk tette'k!te, s ·en biiton hisz~m: ha a 'magyar ugynek szall10S lekotelezett apostola.i . leendene:K az olâh fi5:fl<Yegek ~ozt s fueg a legals6 osztâlyok el:Obbk:eloi is adomâny at-ai rtiegriyetetnek, az uszft6kta pedig· etelyes figyelem fotdittatik, hatăsuk megszunik s a nep lecsondesi.il.
Leghobb figyelmet. .s reS·ivetet ·erdemli a SZ•ekelyek aUapota. E
minden m·as rajokkali 6sszehazasodăs1t biiszken keriilo, tiszta veru, nemes jellemfi, szabadsagett s fuggetlensegert la,ngoio t6s magyar nep, melyben szigoru erkolcsossege s kora hazasodasa miaH nem ritk'a a 10, 12 tagb61 allo csalad, a Haro:rilsieken, de kti.lonoseri a berces Csîkszekben nagyon elszaporodott s minthogy bti.szke masnak f5IcHett szolgalatot tenni,
osztalyok atai foldje annyira fel van darabolva, hogy sok gazdanak kes~
keny fo1djen boronaja alig fer meg- ·es esak peldas erkoksiseguk, rend-kivti.li szorgalmuk s munkassaguk atai tarthatjâk fen magukat. E foldon
letezo colonioatur.ak olahok k.ezein vannak:, s ha ezek a nem sokJa~a eletbe
lependo torveny atal az urberi tartozasokt61 felmentve szabadokka va1andanak, tartani lehet, hogy a kissebb szekely birtokos nem engedi <':tt
foldjet jobbagyanak, de leginkabb hogy a szabad sze'kely nem turhetven hogy 6s telepjen tagasabh teikeket tobb foldet bfrjon a felszabadult olah, mint 6, megrohanja s 6sjoganak kepzelt igenyenel fogva elfoglalandja azokat. J 61 avatott s haza:fi erzesu szekelyek bizonyoso:h el6âlland6nak j6soljak ez allapotot, mi a magyar, szekely es olah elemek
kozti harm6niat teljesen feldulandja. a veszelyes· kimerietelu viszalyoknak
nyithatja meg forrasat. ~:Eiharitasuk;;ra egy celszeru mod van, mely atai
nemzetisegunk erdekei is, hazank deli szelein vedve lennenek: - 'kedvezo s osztonzo feltetelek melletti kikozoltetes es telepites a BC:msagba s Bacsba. De ennek, vagy legalabb a telepules feltetelei meg<:1llapftasanak s a kikoltozesre val6 felhivasnak kesedelem nelkti.l kell tortenni, mielOtt az urberi tartozasokat megszunteto torveny eletbe leptettetik, mi igen hamar bekovetkezend. A kilroltozesre val6 buzdftast s
annak vezeteset tobb buzg6 szekely hazafiak elvallalni keszek, Marosszeki kovet s honfiai el6tt bizalommal s befolyas.sal bir6 polg<:1rMrsunk
13erzenczei Laszl6 m,eg arra ·is ajanlkozott, hogy pelda adasul kesz leend
maga is kis idore velOk kik·oltozni. De e szekely faj erdos berces videkhez
leven szokva, r6n:akra vagyakodni nem fog. Az.ert az elsiQ a.ttelepit;est eelszeru _le~z _a Bansag erdos videkeire megkiserelni. A vatottak mondjak,
h'ogy erdos hellyen szukebb, sovanyabb telkeket szfvesebben elfogadnak,
mint f~ nelkti.li r6nan koverebb s tagasabb tereket. Ut6bb Bâcsnak Tisza
kozeleben eso kincstari .pusztaira lehetne folytattni a telepftest, hova a
Tis_zan s Maroson fenyo s egyeb fakkal ellattathatnak - ~puletre s fa
llJ-lfnka:kra, melyekkel szivesen kereskednek. Erintenem alig szti.kseg,
hogy a vagyonos os feszket. nem .igen hagygy,? el,. s csak a s~egenyebbek
vagyandanak jobb sors remenyeben_ uj s tavol telepekre, k:iknek mind
koltozesti.k, .mint. telepedesti.kre nezve az alladalom gyamolasaszti.ksegti.k
leend: De
aldozat dtisan kamato'zarid, mert azonklil hogy ~a 1dkoltozo
szekely nemcsak a penzbeli elolegezest s a megszăllott fold J·utanyos atraL az alladalomnak visszateri ti, a szerb nepisegek ellen, e zett hfisegu
kebellel s vas karral' orkodend, mint folyvast fen~ll6 nemzetor hazank s
nemzetisegunk felett. A kikoltozhet6k szamat husz ezernyire teszik -

ez
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sott tobbre is. E: reszbeni hatalyos es haladektalan intezkedest nemzeti-segiink erdekeben igen sziiksegesnek tartom.
Ezeken · kiviil a Moldvaba kolto.zOtt s J assy kozeleben lak6 ·szekelyek: ugy a csang6 magyarok is, kiknek szama 40 .ezerre mehet, kov·etni
fogjak feleik peldajat. Sziikseg azomban elobb allăsuk s hajlamaik ;felOl
biztos adatokat szerezni: Mint emlftem, e celra Jura Gyorgy Maramaros
megyei szolgabir6t hivtam fel; de meg ide nem erkezett, hanem itt. is
van egy Hah:r,:t nevii brass6i lakos, ki · mint e celra alkalmas egyen ajanl...;
tatott nekem, lehet e azomban bizni jellemeben, meg bovebben akarok
ertesulnL Ezeknek ,athozatala irant, velemenyem szerint; ez idoben, midon a veliinki sz·ovetkezesre nallok hajlam mutatkozik, az illeto .fejedelemmel akar az Agentia utjan, akar mas alkalmas m6don elOleges erţnt..;..
kezesre donni celszeriî leend.
Engedje ezek utan minister u:r, hogy ezen a targyak sokfelesege
miatt hosszasabb s minei hamarabi felterjeszthetese miatt sietve szerkesztett jelentesemhez, roviden egy eppen most hallott kihagast felemlitsek. Als6fejer. megye Obrnza es MihacZÎialva helysegeiben, Eszterhazy
gr6fok birtokaban, a balasfalvi gyiiles izgat6i atai felbujtott olah jobbagyok, az ura:sag foldjeit foglalni, veteseit feldulni ,kezdven s meg veszelyesbb kitoreseket tervezven, Banffy Mikl6s foispan a lazang6k fekezesere szekely katonakat hivott fel, kik mid!on katona'i rendben elonyomul:;:J.anak a vetesek kozziil loni kezdtek az. olăhok s egy szekelyt elejtettek,
egyet megsebesitettek, mi alta! ezek felingeriilven, nem varva a parancssz6t, az olahoknak rohantak s kozel negyvenet megsebesitettek. Enynyit ir ide sietve a foispan, az esem·enyek reszletei s kimenetele meg nem
tudatnak. Ez ismet egy adat arra, mily sziikseges leend nyomozni s erelyesen fekezni a sok bujtogat6t, egyszersmind minei nagyobb szammal
lekotelezni a nepet lecsondesito jobb akaratu befolyasos olah egyeneket.
Fogadja minister ur, teljes hazafi tiszteletemet!
Kolozsvărt, junius 3 d. 1848.
.
B. Perenyi Sigrnon:l
Meg ·N. Szol6srol tett jelentesembe foglalt azon hîr, mintha B. \Vesselenyi Mikl6s zsib6i laka a jobbâgyok ătal megtâmadtatott volna, teljesen valotlan.
Domnule ministru de interne!
Ieri s-au definitivat în· adunarea dietei proiectele de lege privind
reprezentarea populară şi garda civilă potrivit notelor alăturate şi s-a
ordonat înaintarea acestora pentru sancţionare.· Dezbaterile asupra proiectelor au fost neînsemnate, deoarece comisiile împuternicite de· adunările
naţionale, care s-au substituit celor de circumscripţie, au abordat chestiunile în cadrul unor discuţii prealabile, apropiind diferenţele ivite şi formulînd proiectul de lege. După ce s-au înţeles asupra lor, acestea vor fi
înaintate adunărilor publice şi dietale. Aci, proiectele se acceptă de. obicei prin aclâmaţie, ceea ce acelerează desfăşurarea consfătuirilor şi hotărîrilor.

In precedentul meu raport1 am amintit că în Transilvania nu se mai
poate stabili sfertul de sesie ca bază pentru a deveni alegător şi a ·fi
ales; pentru înlocuirea ei s-ar putea stabili un eens de 5 iflorini; - există
însă numeroase localităţi unde nu locuiesc cetăţeni care să plătească
atîta in1pozit şi astfel ele ar fi lipsite de reprezentare; de aceea s-a pro464

pus- şi s-a acceptat principiul potrivit căruia vor fi aleşi reprezentanţi pe
localităţi şi aceştia vor participa la alegerile de deputaţi împreună cu acei
ce plătesc un impozit de 8 florini. Această îmbinare de alegere directă cu
cea de gradul. doi a fost emanaţia acelei străduinţe ca la alegerile de deputaţi să fie asigurată înrîurirea dominantă a elementului minoritar
maghiar. Nu se 1poate tăgădui însă că şi opinii aristocratice au înlesnit
în bună măsură realizarea ei. Sînt convins şi nu mă pot abţine de a nu
recunoaşte că faţă de nemeşime poporul va fi reprezentat foarte neproporţional. Ace'st fapt ar putea să cauzeze îngrijorarea că după terminarea
alegerilor, cînd va deveni evident că românii vor fi foarte slab reprezentaţi, agitatorii foarte rău intenţionaţi, ce mişună aici într-un număr
apreciabil, vor avea posibilitatea să folosească rezultatul ca pretext pentru a instiga poporul împotriva aristocraţiei. Deputatul de Ocna Sibiului,

,

Szasz Karoly, singurul care a luat cuvîntul împotriva acestui sistem de
alegere, a argumentat că procedura n-a fost creată în spiritul democraţiei şi nici al uniunii. Cu toate acestea, elementul maghiar numai astfel
poate obţine preponderenţa [şi posibilitatea] de a înrîuri. Temerile legate
de o posibilă oprimare nu sînt întemeiate. În împrejurările actuale numai acest sistem a putut să asigure aprobarea membrilor dietei.
In paragraful 1 şi 2 al proiectului de lege nr. 3, stabilirea bazei
gărzii civile a fost omisă, deoarece greutăţile substituirii unei averi de o
jumătate de sesie, stabilită de legislaţia maghiară, nu ar fi fost în curînd
compensată, ci dimpotrivă. S-a considerat mai consult a se lăsa guvernului spaţiu liber în acest domeniu.
Două motive i-au reţinut pe membrii legislaturii să definească condiţia participării. Se spune că actualmente ar fi mult pămînt alodial în
mîna iobagilor. Potrivit legii ce se va adopta în acest spirit şi care va
aboli relaţiile urbariale în viitor, el va putea fi răscumpărat de moşieri.
Dar în caz că acel pămînt va fi considerat cu ocazia conscrierilor drept
condiţie pentru a servi în gărzile civile, împrejurarea va putea constitui
un impediment pentru redobindirea lui. Iobagul va fi chemat să declare
ce fel de pămînturi posedă pentru ca pe baza acestei declaraţii să· i se
stab_ilease[t obligaţiile sale în garda civilă; dacă ulterior nobilul ar în-cerca să smulgă de la iobag pămînturile pe care acesta le-a tăinuit şi nu
le-a declarat, atunci acest fapt, în actualele împrejurări de nelinişte, ar
putea prilejui răscoale. Nu se poate .a nu recunoaşte important.;a ambelor
puncte de vedere. Şi în comitatele de nord ale Ungariei numai pe alocuri
s-a introaus urbariul terezian; aici localtăţile reglementate urbarial sînt
!Şi mai puţine; or condiţia de bază a obligativităţii de a participa în găr
zile civil~ a fost considerată averea urbarială. · Conscrierea şi recrutarea
gărzţi se· face pe baza acesteia. Opinia mea ,este că punerea pe picior de
egalitate ·a ·instituţiilor noastre publice bazate pe uniune face de dorit
!Şi aici adoptarea determinării condiţiilor existente în mod legal la noi,
ceea ce. cred că printr-o aplicare precaută ar avea rezultatele scontate,
In mod sigur, partea legii care-i priveşte pe compatrioţii noştri secui va avea un efect consolator şi liniştitor asupra lor. Pentru a se d:'l
glas atenţiei şi echităţii izvorîte din sentimentul egalităţii şi. frăţiei, cu
privire. la regimente le româneşti de grăniceri legii menţionate i se va
adăuga în acest spirit un apendice referitor la ele, dar cu unele modif'l-cări reclamate de interesele locale. Acest proiect -încă n-a fost înainta\
adunării dietale.
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Referitor la mişcările care s~au ivit qici' înainte de. uniune pot să
raportez, după mai multe, consul;tări; că ele au pricinuit numai infrac-·
ţiuni mărunte, prov.ocînd doar pe alocuri refuzul robo.telor. Prin intervenţii militare ele au fost repede înăbuşite. În multe 1ocuri cauza lor~ a ·
fost frica nemeşilor care s-au retras cu puhoiul la oraş, lăsînd poporul
pe mîîn:ile instigatorilor. Prin bărbăţie şi vigilenţ-ă s-ar .fi putut · împie- ·
dica în. mare parte uneltirile multor instigatori cde. rea credinţă care astfel au activat nestiQgherit.
Agitaţia împotriva uniunii au început-o saşii printre românii de pe
"Pămîntul crăiese". [Aceştia din urmă] s-au declarat la început tfavor·abili
uniunii, sperînd că astfel vor reuşi să se emancipeze de sub oprimarea
dominatiei săsesti. Sistemul democratic ce caracteriza străvechile instituţii săseşti s-a transformat cu timpul într-un despotism birocratic, fenomen care s-a accentuat în ultima perioadă. Totul a· ajuns sub dominaţia
ofiţerilor şi a preoţilor. Copiii acestora, căsătorindu-se între ei, au mono- ·
polizat toate veniturile publice şi au constituit' oligarhia patricienilor.
Salariile lor sînt considerabile. De exemplu, venitul judelui primar dfn
Sibiu, "împreună cu salariul său de 1600 de florini de argint, se poate·
aprecia ca fiind în realitate de cinci-şase mii florini de argint anual.
Clasele de jos erau dominate prin -bresle; acestea erau monopoliza-te cu
atîta stră~nicie încît chiar însuşi Scaunul gubernial crăiese a reuşit numai foarte rar să determine ca meşteşugari de altă naţionalitate să fie
acceptaţi în ele. Casieria lor naţională este grandioasă. În afară de
aceasta, ei deţin averi frumoase şi în comita te, care echivalează cu pro-'
prietatea nobilim.ii de rînd. Acolo, nesocotind moşiile lor deţinute în urma
sechestărilor judecătoreşti sau pe cele de sub denumirea- de fiscalitate,
ei exercită atît autoritatea domnească, cît şi diriguirea politică. Toate
acestea ah întărit considerabil poziţia de acasă a saşilor, mai ales în
raport cu românii care locuiesc printre ei. La Guberniu principalul lor
susţinător a fost concepistul Consiliului de stat Rosenfeld. Cu ajutorul şi
influenţa acestuia şi-au pron1ovat şi cele mai dificile chestiuni, totdeauna
in interesul lor, folosind ajutorul, autoritatea şi în cazul în care era nevoie
Şi forţa casieriei naţionale. În astfel. de circumstanţe era fireSC Să pFO·voaee antipatia românilor, la care instigările lor antiunioniste deocamdată
nu au avut priză. Însă Rosenfeld sau după unii fratele acestuia, precum
şi actualul deputat Konrad Schmidt, de altminteri bărbat sas energic,
avînd popularitate printre români, au încercat să-i ispitească, folosin-du-se de situaţia lor precară. Ei au început să promită românilor, complet
neglijaţi pînă acum, angajări în oficii publice, posturi, venituri, bani,
ajutoare, prin care s-au obişnuit să-şi atingă întotdeauna scopurile. Se
spune că un conducător [sas] i-ar fi promis lui Bărnuţiu. zece mii de
florini de argint, iar celorlalţi sume însemnate, potrivit influenţei pe
care o obţineau. Chiar episcopul ortodox, Şaguna, căruia îi place să
cheltuiască peste veniturile sale, ar fi beneficiat de donaţiile lor. Conducătorii poporului [român] odată cîştigaţi astfel, nu ar fi fost dificil a
amăgi masele cu acele ştiri :false, potrivit cărora ,prin uniune scopul
ungurilor ar fi ruperea de domnitorul nostru, precum şi oprimarea tuturor naţiunilor şi a bisericii ortodoxe, în afara celei maghiare. In mod
necesar, aceasta trebuia să provoace· o adîncă antipatie şi nervozitate.
Răbufnirile ei catastrofale au putut fi evitate doar prin dezminţirile~
patrioţilor înflăcăraţi şi prin poziţiile energice pe care le-au luat faţă
de popor, dar mai radical prin prezentarea în aşa fel a uniunii încît să

466

creeze impresia că toate harurile libertăţii burgheze vor :fi extinse asupra tuturor locuitorilor, fără deosebire •de naţionalitate şi religie. Acest
Îucru a liniştit foarte mult starea de spirit a românilor, pe care i-a convîns cu totul aşupra binefacerilor ,uniunii. Pentru a· o face mai durabilă
am dorit să discut personal cu episcopul ortodox Andrei Şaguna, pomenit anterior; am· şl făcut demersuri să vină· la Cluj. Dat tocmai
acuma mă anunvă guvernatorul suprem că la ]: iunie s-a dus să-i mulţuinească maiestăţii sale pentru numirea sa ca episcop. Se presupune
că. va petrece cîteva zile la Pesta. Sînt informat despre· acest bărbat
inteligent şi cu calităţi rema:ncabile că printr-un post mai bănos şi
printr-o decoraţie, în mod sigur va putea fi îndatorat. El este sîrbofil.
Românii de aici nu sînt încă simpatizanţi ai sîrbilor; pentru a nu deveni
nici în· viitor, este necesară cu orice preţ îndepărtarea sa din Transilv:ania. Dacă va fi lăsat aici în continuare, va putea să. răspîndească uşor
sentimente [filol sîrbeşti printre români, ceea ce ar fi foarte periculos.
Sentimentul libertăţii cîştigate, cum am mai amintit, începe să-i
apropi'e pe românii de pe pămîntul săsesc de uniune, încît dacă vor fi
trataţi cu precauţiune din partea lor nu se va putea aştepta nimic rău.
Saşii sînt conştienţi şi cunosc cel mai bine oprimarea în care i-au
menţinut pe români. De aceea încep să se teamă de ei şi vor trebui
să-şi pună speranţa apărării lor în uniune. Declaraţiile înţelepte şi
confidenţiale ale legislatorilor unguri şi secui din dietă o menţin trează
printre ,ei. .Totuşi încep să-şi întărească porţile oraşelor lor şi să se
înarmeze. Nu pot fi însă temeri pe viitor că vor reacţiona împotriva
uniunii. De aţtminteri această naţiune scade foarte mult la număr, mortalitatea depăşind natalitatea. Pentru a-şi păstra averea abia sînt între
ei cupluri care au mai mu~t de doi copii. Dacă unele cupluri au mulţi
copii, aceasta atrage după sine oarecari prejudicii, ceea ce împiedică
sporirea populaţiei. In caz că tendinţa se va menţine în viitor, va determina descreşterea lor numerică printre români. În urma egalităţii în
drepturi civile şi [a transformării lor] în proprietari liberi, aceştia au de·venit mai demni, astfel că în viitor vor putea acapara moşiile [saşilor].
Alaltăieri m-a vizitat întreaga grupare a deputaţilor saşi care şi-a
exprimat respectul şi încrederea faţă de guv-ern. Oratorul lor a fost
preotul luteran Gooss din Sighişoqra. În cuvintele sale a relevat sentimentele lor de devotament neclintit faţă de regele Ungariei care totodată
este şi· "împăratul Austriei". A mai relevat ataşamentul lor fierbinte faţă
de naţiunea maghiară. Dar cuvintele cele mai calde le-a ·păstrat pentru
accentuarea cu cea mai mare mîndrie a originii şi s~ntimentelor lor
germane,· a atracţiei lor faţă de "Deutschthum"; ea le pretinde să-şi
menţină "drepturile municţpale şi ale limbii, ca pe o condiţie a existepţei lor". În timpul alocu.ţiunii sale aş fi avuţ ·de obiectat, mai multe
lucruri. In actuala conju:ac'tliră, de împăciuire
considerat însă necesar să le trec sub tăcere.· M-afu străduit să-i influentez si să-i linistesc.
Le-am explicat că Ungaria nu poate · avea nici motive Şi nici intenţii
de a smulge ·saşilor acele drepturi şi instituţii ce se pot bine încadra
în aparatul; de stat, care trebuie transformat în spiritul Hbertăţii publice.
Această deelaraţie a mea a avut în mod vădit un efect liniştitor asupra
lor.
D·e altminteri, după opinia mea, este necesară îndepărtarea excrescenţelor · samavolniciei bir-ocraţiei săseşti care pe parcursul timpurilor s-a consolidat şi a acaparat aparatul administrativ [local]. Acesta
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reaşezat pe bazele democraţiei, iar populaţia românească ce loprintre saşi trebuie salvată de sub asuprirea de pînă acum şi anîn ocîrmuirea jurisdicţiilor locale. Nu. trebuie să ne· temem de o
din partea lor, deoarece nici acum nu poporul săsesc a fost acela
care a jalonat orientările periculoase, pornind mişcările antiuniuniste şi
antimaghiare, ci oamenii ce-au monopolizat birocraţia săsească. Aceştia
şi-au văzut periclitate avuţiile de care se bucură "patricia casta".
Nu dau detalii despre Adunarea românească de la Blaj, întrucît
în mod sigur aveţi cunoştinţă despre ea. Consider însă necesar să relev
că în trecut între cei de credinţă unită şi neunită n-a existat nici o simpatie. La adunarea celor aproape douăzeci de mii de oameni, confesiunile au început să se apropie cu o căldură mai mare unele faţă de altele.
Totodată s-a menţinut o ordine atît de exemplară, încît în masa de rînd
abia de s-a întîmplat vreun caz de furt ori ebrietate. Pretutindeni s-a
remarcat contopirea în sentimentele naţionale comune, imboldul constitvindu-1 mai ales exemplul saşilor. După cum am fost recent informat
de către mai mulţi, dar îndeosebi de către Augustin Pop, profesor la
teologie din Blaj şi faţă bisericească cu prestigiu, în spate nu se ascunde
nicidecum o simpatie rusă ori slavă, deoarece nu n"ţlmai românii de aici
sînt străini de ea, ci şi populaţia românească din regiunile de la Dunărea. de Jos. Şi ea doreşte fierbinte să se elibereze cît mai grabnic de
sub dominaţia turcă şi protectoratul rusesc. Ea aşteaptă cu atenţie încordată măsurile proximei diete în ceea ce-i priveşte pe românii noştri
de aici. Cu cît vor fi mai favorabile, cu atît mai mult se va accentua
înclinaţia şi consimţămîntul Principatelor dunărene de a încheia o
alianţă cu Ungaria. In decursul alocuţiunii mele am considerat necesar
să declar în faţa acestui preot inteligent că patria noastră intenţionează,
să se comporte cît se poate de blînd faţă de diferitele naţionalităţi. Dar
aşa cum transformarea democrată din prezent nu poate să aibă misiunea
de a le smulge unele privilegii sau dreptul de pînă acum de folosire
a propriilor limbi în administraţia lor internă, tot astfel nu este posibil
să-şi asume sarcina ca prin crearea unor noi avantaje pentru populaţiile
de altă Hmbă să se îngreuneze administraţia internă şi să se separe interesele. Dimpotrivă, mai curînd pe baza deplinei egalităţi religioase.
şi de drept civil, prin respectarea tuturor naţionalităţilor, să se consolideze înţelegerea dintre popoarele de diferite limbi, să se întărească baza
morală şi materială a patriilor frăţeşti contopite. Eu cred că în privinţa
atingerii acestui scop se poate aştepta mult de la influenţa unor asemenea persoane culte şi bine orientate. De ele va depinde ponderea revendicărilor naţionale exagerate şi moderarea lor. Printre masele de români
sînt numeroşi preoţi simpi şi instigatori cu şcoală, dar sinsemidocţi şi
săraci, care se străduiesc să-şi asigure un viitor mai bun. prin aţîţarea
poporului. Sub pretextul însufleţirii naţionale, Bărnuţiu, Poruţiu, Buteanu şi alţii asemenea trezesc dorinţe pentru un stat român independent
cu o conducere proprie, amăgind poporul cu speranţe ireale. Aceştia
se pot depista unul cîte unul şi paşii lor pot fi urmăriţi de agenţi. Prin
metode hotărîte, dar precaute, poporul trebuie salvat de efectele amă~
girllor lor. Totodată este neesar a alege cîteva persoane influente româneşti care se bucură de încrederea poporului, atît mireni, cît şi .preoţi.
Ele să cultive în popor, în toate regiunile româneşti, apropierea faţă de
maghiari, încrederea faţă .de· guvern, şi speranţele cele mai bune. După'
cum am auzit, astfel de persoane ar fi Dumitru Moga. controlor fiscal
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şi ·Ioan Bob, traducător român. Ei s-ar putea selecta 'lnai cu siguranţă
după consultarea unor patrioţi devotaţi~. cunoscători ·mai îndeaproape a
oamenilor Şi a circumstanţelor. Oamenii sînt atraşi de fapt de interesele materiale. Iată de ce eu consider [pe de o parte] că dacă se vor
găsi numeroşi apostoli îndatoraţi cauzei maghiare în masele româneşti,
prin cîştigarea- cu daruri a fruntaşilor claselor celor· mai de jos, [iar pe
de altă parte] se vor urmări cu atenţie strictă instigatorii, atunci influenţa
a~stora. va înceta şi poporul· se va linişti.

Atenţia· şi compătimirea cea mai adîncă o. rnerită starea secuilor.
Acest popor ·viteaz, neaoş maghiar, de sînge pur şi cu caracter nobil,
este însufleţit de ideile libertăţii şi independenţei. El evită cu mîndrie
căsătoriile cu toate celelalte natiuni. În sînul lui nu sînt rare familiile
cti 10-12 membri, datorită mo~alităţii severe şi căsătoriilor timpuri'i. În
Trei Scaune, dar mai ales în scaunul muntos Ciuc, s-au înmulţit consi. derabil. Ei nu consideră compatibil cu mîndria lor a presta servicii pe
pămînturile altora Drept rezultat, pămîntul
lor, datorită împărţirilor
succesive, este atît de fărămiţat încît multor gospodari abia le încape
grapa pe parcela lor îngustă. Se pot menţine doar printr-o moralitate
exemplară şi o sîrguinţă excepţională. Sesiile iobăgeşti existente pe
acest pămînt sînt însă în mîinile românilor. Dacă vor deveni liberi, scutiţi de îndatoririle urbariale, prin legea ce nu . peste mult va intra în
vigoare, se poate aştepta ca micul proprietar secui să nu-şi cedeze pă
mîntul iobagului său. Mai cu seamă secuii liberi nu vor suporta ca pe
pămîntul lor strămoşesc românul eliberat să posede sesii mai mari :şi
pămînt mai mult ca ei. De aceea o să-i atace şi o să le ocupe [pămîntul]
sub pretextul necesităţilor lor, întrucît îl consideră ca pe un drept stră
moşesc. Secuii bine informati şi cu sentimente patriotice prezic că această
situaţie se va crea cu siguranţă, ceea ce va tulbura complet armonia
dintre elementul maghiar, secui şi român, devenind un izvor de conflicte
cu consecinţe grave. Există o modalitate corespunzătoare scopului,. prin
care interesele naţiunii noastre ar fi apărate la extremităţile sudice: mutarea şi colonizarea secuilor în Banat şi Bacica în condiţii avantajoase
şi stimulatoare. Dar aceasta sau cel puţin stabilirea condiţiilor coloni·zării şi apelul la l11Utare trebuie să se întîmple fără întîrziere, înainte
ca legea care desfiinţează urbariatul să intre în vigoare, ceea ce se va
produce foarte curînd.
Mai mulţi secui patrioţi zeloşi sînt gata de a se angaja să conducă
şi să propage colonizarea. Deputatul scaunului Mureş, Berzenczei Laszl6,
care este un concetăţean al nostru, avînd încredere şi influenţă la cornpatrioţii săi, s-a angajat să dea un exen1plu personal şi să se mute cu
ei pentru un timp mai scurt. Dar această naţiune secuiască fiind obiş
nuită' cu o regiune păduroasă, cu munţi, nu se va simţi atrasă spre şe
suri. Prima colonizare ar trebui încercată de aceea în regiunile păduroase
ale Banatului. Cunoscătorii afirmă că acceptă mai bucuroşi sesii mai
înguste, cu pămînt mai slah, pe un loc păduros, decît spaţii mai largi
şi mai fertile pe cîmpii fără păduri. Mai tîrziu colonizările s-ar putea
continua pe şesurile Tezaurariatului din Bacica în apropierea Tisei.
Acolo ar avea posibilitatea să se aprovizioneze cu buşteni de brad şi alte
soiuri aduse pe Tisa şi Mureş pentru a-i folosi la construcţii şi lemnărit
şi chiar să-i comercializeze cu plăcere. Abia este necesar să pomenesc
că bogătaşii nu-şi vor părăsi vechiul cuib. Numai cei· mai săraci dintre
ei vor dori să se mute în îndepărtate colonii în speranţa unei soarte mai
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164
Sibiu, 3 iunie 1848

Den Landtagsdeputirten der Să-chsischen Nation
Den mir vom 30. v.M~ eingesendeten Rechtf~rtigungsversuch liber
das instruktionswidrige Benehm-en .d:er meisten Săchsischen Landtagsdeputirte:n bei landtăglicher Verhandlung der Frag~: ob sich Siebenbiirgen.
mit Ungarn vereinigen soll oder nicht? hat dte Săchsische Nations Universităt; so w,ie ich, m,i,t Unwillen gelesen, indem derselbe ab'gesehen
von jeder Erorterung der Griinde fur oE!ler gegen die Union ~ meh:r
geeignet istl die Deputirten anzuldagen, als durch eif.T'ig gesuchte, schwarikende . Kombi.mationen von eben so bekannten als ·unzuveTfăssigen.
Partheiansichten und Nebenurnstănden den durch die Depu.tirten begangenen Bruch ihrer Instruktionen in der wichtigsten Lebenfrage der
Săchsischen Nation zu rechtfertigen.
Mogen alle Deputirte, welche den Auftrag ihrer wichtigen Sendung
eigenmăchtig zu umgehen sich berechtig.t geglaubt, das folgenschwere
Wort, welches sie im Namen der Săchsischen Nation in die Wagschale
der Geschicke ihres Vaterlandes gelegt, jetzt vor ihren Sendern und
einst vor der Nachwelt verantworten !konnen.
Salrnen·
Hermannstadt den 3. Juni 1848
Deputaţilor naţiunii săseşti

la dietă
Încercarea de justificare din 30 mai care mi-a fost trimisă în legă
tură cu comportarea, în contradicţie cu instrucţiunile lor, a celor mai
mulţi deputaţi saşi în timpul de.zbaterii la dietă a problemei uniunii
Transilvaniei cu Ungaria a fo.st citită cu indignare .de către Universitatea
naţională săsească ca şi de mine. Lăsînd la o parte orice examinare a
motivelor pro şi contra uniuniit această încercare de justificare este mai
degrabă în măsură să-i acuze pe deputaţi decît să-i absolve. Acestea
sînt combinaţii ·nestatorn1ce căutate Ctl zelt a Unor CODC~pţii nesigure de
partid şi a uno~ .·circumstanţe secundare pentru a motiva abaterea deputaţilor de. la instrucţiunile lor în ceea ce priveşte problema vitală a
naţiunii suseşti.

Fie ca toţi deputaţii, care s-au crezut îndreptăţiţi să nesocotească
în 1nod .arbitr~r mandatul mr~iunii lor importCl.nte, să poată justifica
acum în faţ,a celor care i-au tdinist şi ulterior în faţa urmaşilor, cuvîntul cu urm~ri grave pe care 1-au aruncat în numele naţiunii săseşti
în cumpăna destinului.

, Salmen m. p.
Sibiuj 3 iu11ie 1848
. Concept: Arh. St. Sibiu. Fond. Actele Comiţiale, · nr. 765/1848. Foto:

5 859.
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Sibiu, 3 iunie 1848

An den Loblichen ·Magistrat zu SchăBburg.
Die von den S'achsischen Kreisen ihren Abgeordneten fur der1 ,ge-:
g~nwărtigen Landtag ertheilten Weisungen lauten, wie hier bekannt ist~;
der Mehrzahl nach~ entschieden gegen die in der dritten konigliche:ri
Vorlage zur stăndischen Berathung bestimmte Ver~inigung. · Siebenbi.ir..:.
gens mit Ungarn und auch die fur die Union lap.tenden verpflichten die
Abgeordneten, nur unter bestimmten Bedingtingen und Garanti~n :fur
die sichere .Emporhaltung der săchsischen Munizipal Verfassung, Natiorialităt, Gebietsin:tegritat, der gesetzlichen Autonomie der Nation urid.
ihres freien Gebrauchs der deutschen Sprache, mit unmittelbarer Unterstellung der Nation uriter den K'onig, zur Union ihre Zustimmung zu
·
geben.
Aus dem von den ~săchsischen Landtags Abgeordneten aus ihrer
Versammlung vom 30. Mai l. J. so wie an ihre Sender auch an den
Nations Grafen erstatteten Berichte liber die sowohl in der National
Versammlung als auch im Landtagssaale bezuglich der Union stattgefundenen Votgănge und Verhandlungen, so wie aus der gleichfalls mitgetheilten Erklărung, welche der Kronstădter Deputirte Elias Roth in d~r
Landtagssitzung vom 30. Mai betreff der Union nach dem Beschlusse der
săchsischen Nation~l Versammlung unter Zust'immung aller anwesenden
săchsischen Deputirten gegeben bat, ist nun aber deutlich zu entnehmen, daB die săchsischen Landtags Abgeordneten, nach eigenem Gestănd
niB, "nachdem sie sich zunachst dari.iber vereinigt, daB in solchen auf
J ahrhunderte einfluBreichen weltgeschichtlichen Fragen die Entscheidung nicht abhăngen konne von einer fiir eine ganz andere Sachlage
verfaBten Instruction, sondern daf3 der Abgeordnete in dem ihm bekannten Geist seiner Sender und allerdings mit moglicher Beri.icksichtigung seiner Weisung die Thatsachen pri.ifen und nach bestem Wissen
und Gewissen sein Urtheil abgeben miisse", hinsichtlich der in der
Unionsfrage im Landtag zu gebenden Erklărung sich in einem mit ihren
Weisungen im Widerspruch stehenden. Beschlusse vereinigt und daB
dieselben sofort mit offenbarer Verletzung ihrer Instruction gegen den
Willen ihrer Sender, im Namen derselben aus eigenen Beweggrlinden der
Vereinigung Siebenbiirgens mit Ungarn, im Landtage beigetreten sind~
ohne auch nur jene unerlăfSlichen Bedingungen als solche vorzutragen
und geltend zu machen, bloB mit dem die gerechten Anspril~he der
săchsischen Kreise durchaus nicht sichernden Vorbehalte beigetreten sind,
daB ihre Sender, die săchsische Nation, "ihr diesfălliges gesetzliches
Verlangen der in Sachen der Ausflihrung der Union zu ernennenden
la.ndtăglichen Commission und durch diese dem năchsten ungrischeh
Reichstage zur gerechten und billingen Beriicksichtigung unter dem
Zutritte der in der. National Versammlung versprochenen Unterstiitzung
der Loblichen Staride im Gefi.ihl ihrer gesetzlichen in einer zu diesem
Zwecke einzureichenden Denkschrift {vortragen sollen)".
Die sachsische Nation sieht die beantragte Verschmelzung Siebenburgens mit Ungarn (tellyes egyesi.iles oder wie. es im Articel Project
helBt egygye alakulas) , fiir ihr Grab an. Der groBere Theil derselben
hat da.her seine Zustimmung dazu durchaus verweigert und nur wenige
;

'
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l{reise haben sie von Bedi~gungen und Garantien fiir die ungekranltte
Aufrechthaltung ihrer Munizipalverfassung, Nationalitat, Sprache und.
Gebietsintegrităt, die sie fordern, aher niCht als fromme Wiinsche zu ·
erbitten oder gar zu erbetteln habe, abhangig gemacht, und doch sieht
dieselbe sich nach den klar vorliegenden Thatsachen durch das willkiirliche Benehmen einiger ihrer Vertreter im Landtage auf Gnade und
Ungnade mit ihren heiligsten Giitern der Verfiigung eines ungarischen
Ministeriums und einer Kammermajoritat preisgegeben, in der ihre
Vertretung gar kein Gewicht haben kann.
Das steht mit dem Willen und den gerechten Forderungen der Nation im offenbarsten Widerspruch. Darum fiihlt diese ~Nations Universitat
sich heilig verpflichtet, die Kreise auf den vorerorterten Stand der
Sache in der Absicht eiligst aufmerksam zu machen, damit dieselben
in reife Erwagung ziehen mogen: ob und wie sie zur Verbesserung desselben die entsprechenden Vorkehrungen treffen wollen, bevor der bereits
zur Allerhochsten Sanction unterbreitete Gesetzvorschlag von Seiner
~1ajestat bestăttigt wird.
Die Nations Universitat glaubt iibrigens auch darauf aufmerksam
machen zu mussen, daB mit Hoffnung auf Erfolg kaum in anderer Weise
zur Entkraftung der von den săchsischen Landta~s Abgeordneten gegen
den Willen der Nation im Landtag gegeberien Erklărung etwas geschehen
konne, als daB diese Erklărung vor den Landes Stăriden al~ mit den
Gesinnungen des Sachsenvolkes im directen Widerspruch stehend darrestellt und sofort durch die Nations Unive:r;sităt Allerhochst Seiner Majestăt namens der Nation die Meinung in der Unionsfrage ausgesprochen
und allerunterthănigst gebetten werde, den unterbreiteten Artikel gar
nicht oder nur mit der ausdriicklichen Klausel zu bestăttigen geruhen
zu wollen, daB der săchsischen Nation ihre freisinnige Municipal Verfassung, Nationalităt, Sprache, Autonomie, Gebietsinte.grităt und Einthei...:
lung und Verwaltung durch selbstgewăhlte Beamten unter ihrem verfassungsmăB:igen selbstgewăhlten Nationsoberhaupte, gewăhrleistet bleibe.
Da aber im Verzuge die ,groBte Gefahr liegt, so wird der Lobliche
Magistrat hiemit zugleich dringend aufgefordert: das ErgebniB der
heimischen Berathung liber die zu ergreiferrden N.faBre,geln aufs schleunigste mittels Staffette dieser Nations Universităt ejnzubericht~n.
Von der săchsischen Nations Universităt. U. Zahl 648/1848 Hermannstadt am 3. Juni 1848.
Franz Salmen
M. Friedrich Arz, Notair
Onoratului Magistrat din Sighişoara
Aici se stie că instructiunile date de către scaunele si districtele
săseşti deputatilor la actual~ dietă se exprimă în majorit~tea lor cu
fermitate împotriva uniunii Transilvaniei cu Ungaria, fixată spre dezbatere de către stări în a treia propoziţiune regească .. Chiar şi instructiunile care se exprimă în favoarea uniunii îi obligă pe deputaţi să-şi
dea consimţămîntul numai cu anumite condiţii şi garanţii care prin
subordonarea nemijlocită a natiunii faţă de rege să asigure saşilor menţinerea constituţiei municipale, a naţionalităţii. integrităţii teritoriale,
autonomiei legale a naţiunii lor şi a folosirii libere a limbii germane.
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În timpul Şedihţei lor din 3o
a'.'c." a fost adoptat textul'
tu lui deputaţilor saşi despre even!mentele şi dezbaterile· care: au
if)c în privinţa uni:unii atît. în: c_a~r~ll_aqurtării 11-aţionale, ''cÎt .şi în'
dietei. Acesf raport a fost· td:fuis rni ~numai celor care i-au ales pe' ·
putaţi, ci şi cornftelui naţiunii. I ~r-a _anexat şi declaraţia referite)
la uniune,- pe care a citiţ-o, în corifotrnitate cu hotărîrea adup.ării ·
nale săseşti şi cu aprobarea tuturor· deputaţilor saşi prezenţi, Elias
din Brasov în cadrul sedintei dietei din 30 mai.
·
în· raportul lor 'deputaţii înşişi recunosc că "au căzut de acord
prealabil că în astfel de probleme, cu implicaţii în istoria mondial&,
decizia nu·_ poate ·să depindă de o instrucţiune elaborată pentru o. ctlJ
totul altă stare a lucrărilor şi că, dimpotrivă, deputatul trebuia să· exak'
mineze realitatea în spiritul celor· care I-au trimis şi 'să se pronunt~
după cea mai bună ştiinţă şi conştiinţă, respectînd 'desigur cît mai Iicl~it
instrucţiunile ·sale". ·Ot~ din acest raport, cît şi din rnenţionata afirmaţie~i
reiese clar că în privinţa declaraţiei referitoare ·la problema uniunii· care~
urn1a să fie citită la dietă, deputaţii saşi au luat o hotărîre în contratt
dicţie cu instrucţiunile lor; în cadrul. dietei ei au aderat imediat la uniunea Transilvaniei cu Ungaria din proprie iniţiativă şi Îrţ numele, c!alf~
împotriva vo-inţei celor care i-au trimis, violînd astfel instrucţiunile; ~~i·
n-au exprimat ·şi n-au impus acele condiţii sine qua non ca atare, .ci .~q:1
formulat doar rezerva care nu asigură nicidecum pretenţiile juste •al1!tl
scaunelor 'Şi districtelor săseşti~ şi anume, ca în numele celor ce baţt)
trimis, naţiunea· săsească s-ă poată: "să înainteze un memoriu .cu p:ţ:~Tl
tenţiile ei legale comisiei ce va fi numită de dietă pentru realizarea]
uniunii, iar prin aceasta pro:ximului Parlament ungar care va lua: ~~~
considerare aceste pretenţii juste ce se vor bucura şi de sprijinul pnomisr
de către onoratele stări în timpul adunării na.~ionale maghiare"-.
· ·
Naţiunea săsească este de ·părere că eeruta contopire a TransH.,.;·
vaniei cu Ungaria (uniunea deplină sau cum se spune în proiectul· .cl~
lege contopirea într-una) va fi mormîntul ei. Cea mai mare parte a sa, a,
re.iuza-t de aceea categoric să-şi dea consimţămîntul în această privinţă;
numai cîteva scaune şi districte au legat-o de condiţii şi garanţii penţru·
menţinerea neştirbită a constituţiei municipale, a naţrionaH:tă.ţii, lim.b~ir
şi integrităţii teritoriale, pe care le pre-tind îără a trebui. să se :t:Ci>~ge.
pentru ele s.au să le cerşească. Totuşi, judecînd după realităţile existente,
prin comportarea samavolnică a unora dintre reprezentanţii săi la dieţ~,.
ea se vede lăsată la cheremul guvernului maghiar şi a unei majorităţi
în camera deputaţilor î:n care reprezentanţii [saşilor] nu pot avea vreo
pondere.
Acest fapt se află în. contradicţie flagrantă cu voinţa şi cu pretenţiile juste ale naţiunii. De aceea Universitatea naţională consideră ca o
datorie sfîntă să atr.agă de urgenţă atenţia scaunelor şi districtelor asupra
stării de lucruri dezbătute anterior, cu scopul de a hotărî matur, dacă
vor să contribuie Ja îmbunătăţirea acesteia şi ce măsuri s~nt dispuse să>
aplice inainte ca pll'oiectul de lege care a :fost înaintat d~ja ~pre apro..:.
bare maiestăţii sale s-ă· fie sancţionat.
Universitatea naţională consideră necesar să atragă at'2nţia şi asu:..'
pra faptului că pentru
avea vreo şansă''în ceea ce priveşte anu'larea
declaraţiei dată
deputaţii saşi la dietă' împotriva voinţei naţiunii, ·n~·
se poate face altceva decît: să fie înfăţişată· maiestăţii sale apostolice·
~pinia naţi1Jnii În privihţa 'uniunii de către Unîversitatea naţională, iar
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,declarapa dată în faţa stărilor să o prezinte ca ;fiind în contradicţie -directă cu concepţia saşilor; [pe, această bază}. să-l. roş.g~ pe împărat I:iie
să nu sancţioneze deloc proie.ctul de lege înaintat, fie s?-J aprobe doar
-eu clauza explicită care să-i garanteze naţiunii săseşti constituţia municipală, naţionalitatea, limba, autonomia, integritatea, organizarea teritorială şi administrativă, funcţionari·. aleşi de ea însăşi sub condueerea
-comitetului suprem al naţiunii care să fie de asemenea desemnat con·form constituţiei.
·
Deoarece nimic n:u. este mai primejdios decît întîrzier~a, onoratul
. ]Magistrat este rugat :CU insistenţă să înştiinţeze această l)niv~rsitate
naţională de urgenţă prin ştafetă, in ceea .ce priveşte rezultatul consfă7
tuirii de acasă.
·
De la Universitatea naţională săsească.
Sibiu, 3 iunie 1848
Franz s·almen m. p.
M. Friedrich Arz, notar
Original. Arh. St. Braşov. Fond. Magistrat Sighişoara, nr. 1 554/1848.
Fato: 6 689-6 691.
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.~ibiu,
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Abschrift
\Vohllobliche Nations.:.Universitat!
Die Resultate .,..der Landtagssitzung vom 30. Mai haben . die gefertigten Burger und Einwohner · von Hermannstadt mit tiefer BetrubniB
und den groBten Besorgnissen erfi.illt. Nicht genug, daB im Widerspruche mit der Ansicht der Mehrheit der săchsischen Nation, von deren
Deputirten die Union Siebenbi.irgens mit dem . Konigreiche Ungarn im
Principe zugestanden worden ist, so hat der groBere Theil derselben
gegen den ausdrucklichen Wortlaut ihrer Instructionen die Geltendmachung aller jerrer Bedingungen und Garantiert ohne allen ăuBeren Zwang
unterlassen, welche allein im Stande waren, die Gefahren abzuwenden,
die der săchsischen Nation bezuglich ihrer Nationalitat, ihrer Municipa.lfreiheit und der Integrităt ihres Gebietes drohen.
Nachdem nun diese Gefahren 'der săchsischen Nation durch das
Benehmen ihrer Landtagsdeputirten năher geri.ickt sind, jedoch der tiefere Grund derselben in der beklagenswerthen Uneinigkeit der einzelnen
.săchsischen .Kr~ise, ja sogar der Landtagsdeputirten einer und derselben
(}erichtsbarkeit unter einander zu suchen ist, so konnen die gefertigten
Burger von Hermannstadt .nicht lănger z.ogern, die Lobliche NationsUniversităt ehrerbietigst aufzufordern, die sămmtlichen Kreise .des Sach-.senlandes 'zur n~hern Beurtheilung des · Benehmens ihrer Landtagsc1e: putirten einz11laden, und ohne Verzug alle MaBregeln zur Abwendung
'der ublen Folgen jenes Landtagsbeschlusses in Anwendung zu bring.en,
vbrzugsweise aber ihr ganzes Streberf dahin zu richten, daB unt~r die
.· ~achsischen K~eise das Vertrauen wieder · zuri.ickkeh~e und in diesen
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Tagen der drăngenden Gefahr Jene Einheit erzielt werde, welche
im Stande ist den freien selbststăndigen Fortbestand der Nation
gewăhrleisten. Die wir etc.
Hermannstadt am 3. Juni 1848
Folgen 603
Onorată Universitate naţională t
Re-zultatele şedinţei dietei din 30 mai i-au umplut pe
şi locuitorii din Sibiu de adîncă tristeţe şi de cele mai mari
contradicţi~ cu opinia majorităţii naţiunii săseşti, deputaţii ei au .......o::J.·.a~..
în principiu la o uniune a Transilvaniei cu regatul Ungariei fără a
constrînşi din exterior; majoritatea lor au acţionat astfel împotriva instrucţiunilor explicite· în acest sens şi n-au cerut garantarea acelor condiţii care ar fi putut înlătura primejdiile ce ameninţă naţiunea săsească
în ceea ce priveşte naţionalitatea, libertatea municipală şi integritatea ei
teritorială.

Prin comportarea deputaţilor saşi la dietă aceste primejdii s-au
apropiat de naţiunea săsească; motivul lor mai profund trebuie căutat
în dezbinarea regretabilă dintre diferitele scaune şi districte săseşti, ba.
chiar între deputaţii aceleiaşi jurisdicţii la dietă; de aceea, subsemnaţii
cetăţeni din Sibiu nu mai pot ezita să adreseze cu supunere onoratei
Universităţi cererea de a invita toate scaunele şi districtele teritoriului.
săsesc să se consfătuiască intens cu privire la: comportarea deputaţilor
lor la dietă; luarea de urgenţă a tuturor măsurilor [ce se impun] pe{ltn,
prevenirea urmărilor defavorabile ale acelei hotărîri dietale; necesitatea
inai ales de a acţiona cu ·toată forţa în direcţia restabilirii încrederii!
între scaunele şi districtele săseşti, pentru a se ajunge în aceste zile de
maximă primejdie la acea unitate care singură este în stare să asigure
continuitatea liberă şi de sine stătătoare a naţiunii. Noi care etc.
Urmează 603 semnături.
Sibiu, 3 iunie 1848

Imprimat. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. din Cetăţuia Codlea (pachet

albastru), f. nr.; 3 iunie 1848 -Sibiu, Foto: 32 336.
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Biirger und Briider!
Besturzt und tieferschiittert, wie vom Schlage getroffen, stehen
die Bi.irger von Hermannstadt iiber die Nachricht von der im Landtags.;.
saale am 30. Mai ausgerufenen Union, in die die Deputirten der săchsi.
schen Nation mit eingestimmt haben. Die bejammocnswerthe Zerrissen•
heit der Nation trăgt die Schuld davon. In einem aber waren wir einig;
ein Kreis wie der andere, in die Union, wenn sie nun einmal unvert
meidlich ist, nur unt~r bestimmten ausdriicklich ausgesprochenen Bedingungen, die uns .das nationale Fortbestehen, die deutsche Volksthum•
Hchkeit in unserm Gemeinde und Kir.chenleben verburgen und ·ge";.,
-wăhrleisten, einzuwilligen. Eine Union ohne diese Garantien hat kein
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·!Burger auf dem Sachsenboden gevvollt. Der. Volkswille der Sachsen ist,
klar und deutlich. An diesem Volkswi1len haben sicli' die sachsischen
Deputirten in Klausenburg versundigt, denn sie sind nicht aufgetreten
.als die wahrhaften Vertreter des Volks, sie haben die Union nicht voh
Bedingungen abhăngig gemacht, sie . ·haben nur fromrne W.Unsche ausgesprochen, und haben so die dritte stadische Nation, eine Nation, die
.,gleiches Recht mit den beiden andern bat, der hochherzigen Gnade der
magyarischen Nation uberliefert. In dem Landtagsartikel liber die Union,
der besiegelt an Seine Majestat zur Bestattigung hinaufgesendet vvorden
ist, steht kein Wort, keine Silbe von den Rechten der sachsischen Nation,
nicht einmal "die Wiinsche" sind erwahnt.
SchăBburg denkt so, ·wie wir. Das haben wir so eben mit Ruhrung
..aus seiner Zuschrift an unsern Magistrat erfahren. Wir handeln also auch
im Geiste unsrer Brilder von SchăBburg, wenn wir nachstehende ·Petition, die wir in einer groBen Blirgerversammlung beschlossen, und mit
zahlreichen Unterschriften bedeckt haben, der Lăblichen Nations-Universitat, als der obersten Centralbehorde der sachsischen Nation, mit der
dringenden Bitte um schnelle und kraftige Berliksichtigung unterbreiten.
Wir theilen Euch dieselbe mit und beschworen Euch bei dem ehrlichen
sachsischen Namen, bei eurem und eurer Kinder Gluck in eurem Kreise
.zu thun und zu handeln, damit das National-Ungluck, das uns betroffen,
noch abgewehrt werden konne.
Hermannstadt am 3. Juni 1848
Die Hermannstădter Burgerversammlung
Cetăţeni şi fraţi!

Cetăţenii din Sibiu au reacţionat cu consternare şi au rămas profund cutremuraţi, loviţi ca de un trăznet, cînd au aflat vestea că în 30
mai s-a proclamat uniunea în sala dietei, la care au aderat şi deputaţii
naţiunii săseşti. Vina o poartă sciziunea regretabilă a naţiunii. Intr-o
privinţă însă, toate scaunele şi districtele săseşti au fost de acord şi
anume de a nu adera la uniune în caz că· este inevitabilă, decît în acele
condiţii, exprimate explicit, care să ne asigure existenţa naţională,
menţinerea vieţii noastre comunale şi religioase. O uniune fără aceste
garanţii nu a vrut nici un cetăţean de pe pămîntul săsesc. Voinţa populară a saşilor este limpede şi univocă. Faţă de această voinţă populară
au greşit deputaţii din Clujl, deoarece n-au acţionat ca adevăraţi reprezentanţi ai poporului; ei n-au condiţionat uniunea; ei n-au exprimat decît
dorinţe pioase; astfel au lăsat-o pe cea de-a treia naţiune recunoscută,
cu aceleaşi drepturi ca celelalte două, la dispoziţia şi bunul plac al naţiunii maghiare. În articolul dietei referitor la uniune, care a fost sigilat
şi expediat maiestăţii sale, nu există nici un cuvînt despre drepturile
naţiunii săseşti; nici măcar ,,dorinţele" n-au fost menţionate.
Sighişoara gîndeşte la fel ca noi. Acest lucru l-am aflat cu emoţie
din adresa acestui oraş către Magistratul nostru. Acţionăm deci şi în
·spiritul fraţilor noştri din Sighisoara dacă înaintăm oetiţia anexată, asupra căreia am căzut de acord într-o mare adunare eetătenească si pe
care am strîns numeroase semnături. Universităţii naţionale ca autoritate centrală supremă a naţiunii săseşti, cu rugămintea de-a o lua
~rabnic în considerare. Vă comunicăm această petiţie şi vă· conjurăm în
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numele neamului şi al fericirii voastre şi a copiilor voştri de a acţiona.':;·
îp aşa fel în scaun sau district ca nenorocirea naţională care ne-·a loviti,~
să mai poată fi evitată;
Sibiu, 3 iunie Hl42
Adunare

cetăţenească

din Sibiu,

Imprimat.· Arh. St. Sibiu. Fond. Muzeu Bruchental V. 154/1848. Foto:
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Loblicher MagiStrat!
In der .gestrigen Landtags Sit.zung wurde der Vorschlag zu einem.
Gesetzes Articel liber die Wahlmodalităt der zum năchsten ungari~.
s~hen Reichstage aus Siebenburgen abzusendenden Abgeordneten ange-·
nommen und festgestellt und die diesfăllige Einsprache der Săchsischen,
~eputirten zuruckgewiesen, weswegen die im AnschluB anliegende Ver-.
wahrung von den Săchsischer: Deputirten zu Protocoll gegeben wurd~ ..
Gegen Ende der Sitzung ,als solche eben vom k. Herrn Landes Gouver-neur aufgehoben werden wollte, wurde auf einmal vom Grafen Mikes
J an os darauf angetragen, ein von der Nemzeti Gyfiles bereits angenom-mener, uns jedoch bis zu jenem Augenblick unbekannt gebliebener Gesetzes Vorschlag beziiglich der Szekler Grenzer, in welchem jedoch zugle.ich mehre, die National Garde in ganz Siebenbiirgen betreffende·
Satzungen enthalten sind, solle alsogleich verhandelt und erledigt werden. Diesem Antrage wurde von der Mehrzahl der Landtags Mitglieder.
sowie. von dem auf den Gallerien befindlichen Publicum lauter Beifall
gezollt und der vom Baron Dionys Kemeny vorgelesene, hier anliegende
Gesetzes Vorschlag ohnerachtet der vom Abgeordneten Cari Smsz gemachten Einwendung: daB dieser Gegenstand durchaus nicht vor den
gegenwartigen Landtag, sondern vor den nachsten ungarischen Reichstag
gehore, angenommen. Durch diesen uns sachsischen Abgeordneten, j&.
laut Aussage des Cari Szasz nicht einn1al demselben friiher bekannt
gegebenen Gesetzesvorschlag wurden wi:r, ganz unvorbereitet, wie ga:rg
natlirlich, hochst unangenehmn Uberrascht, indern wir daraus die Ue..,.
berzeugung erhielten, daB die beiden andern standischen N ationen auch.
jetzt ihre Sonder Interessen zu befriedigen dîe Absicht hatten. Der De..,. .
putirte yon Bisţritz, WeiB, lieB sich sofort zum Sprechen vormerken,
konnte aber nicht dazu gelangen, indem die Sache auBerst rasch und .
stiirmisch verhandelt, von dem der Verhandlungen und vielen Reden, ,
wie es schien, iiberdriiBigen prasidirenden Herrn Landes Gouverneur
die Annahme dieses Gesetzes Entwu:rfes nach dem Wunsche der Mehr- ..
heit enuncirt und die Sitzung aufgehoben ~urde, bevor mehre noch vor--:..'.'.
gemerkte Redne:r - unter Andern auch WeiB - zum Sprechen g~lan-:- i
gen konnten. Mit Berufung darauf, daB er schon gestern zum Sprecher1; ;
vorgemerkt worden, brachte daher WeiB nach gemeinschaftlicher Fest-.
stellung in der sachsischen National Versammlung. die spăter nachfol- ·
gende, von uns allen unterstiitzte Verwahrung heute bei Verlesung des
diesfalligen Landtags Protocolls vor. Dem Gesetzes Vorschlag bezug~
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Hch • der Szekler wurde darauf der in der obigen Abschrift gleichfalls
mitgetheilte Punct, die wallaehischen Grenzsolclaten betreffend, beigef.Ugt. Sofort wurde die auf den Vorsch:lag des iN1colaus Baron Wesselenyi
an Allerhochst Seine Majestat verfaBte Adresse, wnmit sich Seine Majestăt in die Mitte Allerhochst derselben treuen Unterthan~n in Buda
Pest begeben mochten, vorgelesen und gutgeheiBen. Dem vom Szasz
Kăroly unterstUtzten Vorschlage des Ober Albenser Abgeordneten, womit aus den siebenbiirgischen offentliehen Cassen keine G_e1der bis auf
weiters auş Siebenbi.irgen a.usgefU.hrţ werden mochten, wurde . allgemein
beigestimmt uncl demgem~i:.(~ beschlosşen, das k. Gu~r;nium aufzufordern, alsogleich die erforderlichen Verfiigungen zu treff~, womit diesem Landtagsbeschlusse von den betreffenden Beamten genau Folge
geleistet werden moge.
Endlich wurde auf den Vorschlag des S~sz Karoly beschlossen~
d51s k. Gubernium zu ersuchen, in GemăBheit des Gesetzes Vor~ehlags
qetreff der Wahl der Landtags Deputirten alsogleich i:rn Wege der Jurisdictionen die nothigen Vorarbeiţen zur Conscribirung der Wahler einzuleiten, indem der ungarische Landtag vor der Thiire sei.
In der Heute Nachmittag 5 Uhr abgehaltenen Landtags Sitzung
wurde die Repraes·entation i.iber, den Wahlarticel, die Volksbewaffnung
und die Adresse an Seine Majestăt expedirt, worauf' der Stăndeprăsi
dent die Stande dringend ermahnte, mit Beseitignng aller Zwischenantrăge die Aufhebung der Robotten und Colonical Praestatione:ri, welche
Frage auch unser Publicum als Besitzer des Torzburger Dominiums nahe
angeht, in năchster Sitzung in Verhandlung zu nehmen.
Irn Allgemeinen erlauben wir uns noch die Bemerkung: daB Alles
jetzt so rasch und hastig verhandelt wird, daB man kaum zur Besinnung
kommen kann, und wir taglich von Fri.ihe bis tief in die Nacht hinein
bald der sachsischen National Versammlung, bald der Nemzeti Gyules
und den Landtagssitzungen etc. beiwohnen miissen, um unserer Pflicht
nur einigermaBen zu geni.igen, weswegen es beinahe zur Unmoglichkeit
wird, regelmăi3igen Bericht zu unterlegen; und unsere Stellung hier
eine um so scbwierigere ist, als wir i.iber die vorkommenden Gege:nstande keine Weisungen von unsern Sendern haben und diese vorher
einzuholen wegen Ki.irze der Zeit nicht moglich ist.
Mit Hochachtung geharrend, Eines Loblichen Magistrats gehorsame
Diener
Elias Roth, Landtags Deputirter
Ludwig von Brennerberg, Landtags Deputirter
Klausenburg den 3. Juni 1848
Onorat Magistrat!
In şedinţa de ieri a dietei s-a adoptat proiectul de lege referitor
la modul de alegere a depu,taţilor transilvăneni pentru viitorul Parlament ungar şi s-a respins protestul deputaţilor saşi în această chestiune.
Drept urmare s.,.a ·consemnat în protocol protestul anexaţ aici al deputaţilor saşi. Spre sfîrşitul şedinţei, cînd domnul guvernator al ţării
voia s-o încheie, contele Mikes Janos' a cerut dintr-o dată să se discute
şi să se adopte un proiect de lege cu privire la grănicerii secui, care
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cuprinde .şi cîteva puncte referitoare. la gărzile cetăţeneşti din. între~ga
Transilvanie. Acest proiect de lege fusese deja aprobat de adunarea ,na'ţională .maghiară, pe cînd noi n-:'am ştiut. nimic de el pînă în acel mo·~ ·
ment. Această propunere a fost primită cu entuziasm de majoritatea
membrilor dietei, cît şi de către publicul aflat în galerii, în ciuda obiecţieî deputatului Szasz Karoly că în această chestiune Guberniul n-ar
trebui decît, să dea imediat dispoziţiile necesare pentru· ca ea să fie
respectată întocmai de către funcţionarii respectivi.
La propunerea lui Srusz Karoly s-a· hotărît, în sfîrşit, ca Guber~
niul să fie îndemnat să facă, prin intermediul jurîsdicţiilor, pregătirile
necesare pentru ·conscrierea alegătorilor în conformitate cu proiectul de· ·
lege referitor la alegerea deputaţilor la dietă, deoarece. nu mai este mult·
timp pînă la întrunirea Parlamentului ungar.
În şedinţa dietei de azi după amiază de la ora 5' ·au fost expediat~
către maiestatea sa şi referatele privind legea electorală şi cea C1 înar'mării populare. După aceea preşedintele stărilor· i-a rugat să fie dezbă
tută la dieta de faţă, şi la proximul Parlament ungar, proiectul de lege
citit de baronul Kemeny Denes, pe care l-am anexaf aic1; el a şi fosţ
adoptat. Acest proiect de lege de care noi deputaţii saşi n-am ştiut 'nimic, iar după spusele lui Szasz K:aroly nici dînsul n-a avut cunoştinţă
de el, ne-a găsit total nepregătiţi şi· ne-a surprins· foarte neplăcut, întru:..
dt ne-am putut convinge că celelalte două stări urmăresc să-şi satisfacă
propriile lor interese. Deputatul Weiss din Bistriţa a cerut imediat să la
cuvîntul ,dar n-a mai apucat să vorbească, deoarece chestiunea a fost
dezbătută foarte repede şi furtunos. Domnul guvernator al ţării, sătul de
atltea dezbateri şi cuvîntări, a proclamat adoptarea acestui proiect de
lege în conformitate cu dorinţa majorităţii şi şedinţa a fost ridicată înaInte de a mai lua cuvîntul o mulţime de vorbitori, printre care şi Weiss.
El a prezentat în schimb azi, cînd a fost citit protocolul dietei în această
privinţă, protestul deputaţilor saşi asupra căruia ei au convenit în· timpul
adunării lor naţionale şi pe care îl vom trimite mai tîrziu. Proiectului
de lege cu privire la secui i s-a adăugat apoi şi punctul referiior la gră
nicerii români care se află de asemenea în copia sus-menţionată. De îndată a fost citită şi aprobată adresa, redactată la propunerea baronului
Wesselenyi Mikl6s, către majestatea sa împăratul, prin care acesta este
rugat să vină la Budapesta în mijlocul fidelilor săi supuşi. Propunerea
prezentată de deputatul comitatului Alba de Sus, spirijintă de Szâsz
K~aroly, de a nu se mai scoate din Transilvania, respectiv din casieriile
publice transilvănene, bani pînă la noi ordine, a fost aprobată de toţi;
prin urmare s-a hotărît ca Guberniul să îndemne insistent deputaţii să
nu mai ridice alte pTobleme, ci să înceapă următoarea ·şedinţă 'cu dez:'baterea desfiinţării robotelor şi a prestaţiilor colonicale; această chestiune
priveşte şi publicul nostru ca proprietar al domeniului Bran:
în. general ne permitem să mai facem următoarea observaţie: totul
se dezbate atît de repede şi în grabă, încît nu-ţi poţi reveni. Noi trebuie s,ă
fim prezenţi de dimineaţă pînă noaptea tîrziu, ba la adunările naţionale
săseşti, ba la cele ungureşti, ba la şedinţa dietei etc., pentru a ne înde;_
plini cît de cît sarcinile. De aceea este aproape imposibil să prezentăm
r~gulat rapoarte. Poziţia noastră aici este.· cu atît· mai grea, cu cît n~
Avem instrucţiuni de la. cei care ne-au trimis . în chestiunile dezbtătute.;
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din cauza scurtimii timpului este imposibil să eerem· instrueţiuni în prealabil.
Rămînem cu respe~t servitorii ascultători ai onoratului Magistrat.

Elias Roth, deputat dietal
Ludwig von Brennerberg, deput~t dietal
Cluj, 3 iunie 1848
Original. Arh. St. Braşov, Fond. Acte Magistrat, nr. 2 496/18-48. Foto:
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Magistrats Sitzung vom 3ten Juni 1848 unterm Vorsitz des Stadt
und Districts Oberrichters Johann G. v. Albrichsfeld.
Sind an\vesend: Stadthann Mathias Lassel, Polizei Director J oseph
Trausch, die Magistratsrathe Franz v. Schobeln, ·Stephan v. Closius, J ohann Lange, Carl MyB, Johann Tartler, Friedrich Fabricius, Johann Immrich Grundbuchs Verwalter, Paul Romer k. Steuer Einnehmer, August
v. Roth Ober Notair, Friedrich Bomches, Friedrich Honigberger und
Wilhelm Schmidt Herrschaftsgerichtsbeisitzer.
Abwesend sind: Districtsrichter J oseph Graef, die Magistratsrăthe
Peter Lange und Max. v. Dillmont im Dienst.
2 443~
2 448.
2 450.
ErhaJ.ten am 3ten Juni 1848
2 443/1848
Die Landtags Commission stellt den ihr zur Zahl 2 452 mitgetheilten Bericht der Landtags .A:bgeordneten vom 30. Mai l.J. iiber die von
den Siebenbiirgischen Landesstănden ausgesprochene Annahme der
Union mit Ungarn, samt Beilagen mit nachstehendem Gutachten zurlick:
Zuvorderst trage die Commission darauf an, den Landtags Abgeordneten zu erwiedern, daB die von ihnen abgegebene und von den Ubri-gen săchsischen Abgeordneten gutgeheiBene Erklărung iiber die Unionsfrage auch von Seiten dieses Publicums gutgehei.Ben werde. Da iibrigens,
laut dem mitgetheilten Berichte, das Verlangen der Nation wegen Emporhaltung ihrer Rechte dem Ungrischen Ministerium und den Reichsstănden durch eine nach Pest zu entsendende Landtags Deputation in
Form eines Gesuches vorgetragen werden solle: so halte es die Commission fiir unerlăBlich nothwendig, daB die an dieser Landtags Deputation
theilnehmenden sachsischen Abgeordneten rhit einer detaillirten Instruction dariiber versehen werden mochten, welche Rechte die Nation
bei ihrem Uebertritte die Ungarn emporzuhalten wlinsche. Damlt aber
jetzt, wo aller Wahrscheinlichkeit nach bald nach dem Eintreffen der
siebenbiirgischen Landtags Deputation in Pest die Lebensfrage der Nation alldort zur Entscheidung g~langen diirfte, in dieser hochwichtigen..
Angelegenheit nicht nur nicht versăumt, sondern auch die so noth,ven~ge National Einheit erzielt werde, sei es nothig, .--mit năchster Post
auch die iibrigen săchsischen Kreise zur schleunigen Entwerfung eine:r
solchen detaillirten Instruction und Absendung derselben an ihre Landtags Abgeordneten, tnit dem 13e1fiigen aufzufordern, womit bei dem er-
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freulichen Umstancle, d:aB-die ubrigen Kreise hinsichtlieh; der Union si€h
nunmehr auf dem Landtage der Meinung dieses Publicums angeschld$s:e:m.
hătten, dieselhen nunmehr ,aUe~s aufbiethen mochte:n, damit ·die Nation
durch festes Zusammenhalten und vereintes Streben ihrer einzelnen:
GHeder im ferneren Genusse ihrer bisherlgen Rechte t.md Freiheiten·
ungekrankt empotlialten werde. Ferner trage die Commission, welche
die in Frage stehende detaillirte Instruction demriăchst entwerfen und
unterlegen werde, darauf an,· dieselbe wenn sie vom Magistrat und der
K:reis Comrnunitaet fes~estellt worden sey, den ubrigen săchsischen
Kreisen mit dem Ersuchen mitzutheilen, den Inhalt auch ihrer Instruc-..
tionen auf das baldigste hieher bekannt geben zu wollen.
Endlich sei es nothig, durch den Universităts Abgeordneten. Districts Richter Graef auch darauf anzutragen, da6 die dermalen in Hermannstadt versammelte Universităt--in---jedem· Falle l!ngesaumt al}fge-;.u.ost werde und zwar aus nachstehenden Griinden:
1. wei!l. die detinalige Natiohs Universităt dutch ihre liber die
Union ausgesp:rbth@n~n Ansichteh uhd' gefa6t~n Beschlusse ti=crs Vettrauen
dieses. Pablicums; nit:bt in dem G!rade besitze, ·als es in den dermaligen
kritischen Zeitumstănd~n. zur Beruhigung det aufgeregten Stimtnung
erfordert werde, weillferner.
2. die Nation, wenn sie sowohl in Hermannstadt als auch in Klau.;.;
senburg · durch Deputirte vertreten werde, der bei jetziger Zeit nothwen'. digen Einheit des Handelns, eiltbehten 'miisse, weil endlkh.
'
3: j'etzt wo die Nation auf dem Landtage ihre Vertteter habe,
welche die Nations Angelegenheiten in abgesonderten Natibns Vers~mtri~
lungen berathen wurden, ein lăngeres Beisathmenbleiben der Nations
Universitat in Hermannstadt nicht nur ganz uberfli.issig, sondern auch
:fur die einzelnen Kreiskassen mit zu groBen Opfern verknlipft sey·.
Damit ffi!ber die National Versammlung in. Klausenburg jetzt, wo
entschiedenes, nachdruckliches Auftr~ten der Sachsen vor allem Ande~a
erforderlich sey, ihres gesetzlichen Oberhauptes nicht eptbehre, moge
der Herr Nations Graf geziemend ersucht werden, nach Aufhebung der
· Na.tion.s Universitat um so ·mehr nach Klausenburg sich begeben zu
wollen, wei1 im · dermaligen das Schicksal der ganzen Nation entscheidenden Momente seine Anwesenheit daselbst und Leitung der Natiop.~
Angelegenheiten jetzt dringe:rţder als je erfordert .werde. ··
Myj3. Nachdem diese Votstellung von kurzer Hand der Stadt ~om
munităt mitgeteilt worden ist, und Letztere sich auch bereits hier.P,.ber
erklărt hat, so wird dieser Gegenstand bei Verhandhing iiber diese Erklarung \liber Mag. Zahl 2 4.50 in heutiger Sitzung erledigt wetden.
2 450/1848
Die Stadt Comunităt erklărt auf die unter der Zahl 2 443 mitgE:theilte Vorstellung der hiesigen Landtags Commission beziiglich d:er
Unionsfrage: daB sie dem diesfalligen Gutachten vollkommen beistimm~.
Myf3. Nachdem die in der Sitzung anwesenden Mitglieder dieser
Landtags Co:tnmission mundlich erklăren, daE die Cornmissiori ihren Ent, wurf zu einer Instruction fur diejenig~n ·sachsischen AbgeordnetEm, w~l
che in Gemeirtschaft mit den iibrigen vom Landtag ernannten Deputirten
nach Pest sich begebeh und alldorten die .Grundsătze und Bedingungen,
unt~r welchen die Vereihigung Sieberiburgens mit Ungarn· gescheheh
sollte, mit dem: ungarischen Ministerium berathen und ausarbeiten son~
ten, dem· Magistrat bis · zur nachsten Sitzung einreichen- wUrde, so hălt

man [esJ fur "uberflussig; · dermalen an alle > Kreise ·zu schreiben,: und
glaubt, die Einreiehung der verhei:Benen Instruction abwarten', uild soldann erst die .von · :der . Commission beantragten . Schritfe thun: sollen;
Was den Vorschlag, die Aq.flosung der Universităts Versammlung
zu bewirken, anbelangt, so ist der Magistrat der Meinurig, : daB- kein
hinreichender Grund vorhanden sey, um die diesfălligen Ansichten. des
Kron&tadter Publicums, welche der Magistrat· in seiner unterm 24teri
v.M. Zahl 2 312/1848 an die Nations Universităt gerichteten Vorstellung
auseinandergesetzt hat, zu wiederhohlen oder· gar deutlicher noch aus~
zusprechen.
Diese:r Abschlu'B ist der Communitat auf ihre vorliegende Erklarung
zu erwiedern.
·
Johann .von Albrichsfeld, Ober Richter
Friedrich Rjemer, Vize Notair
Coll. Neugeboren, Mag. Secretair
';

','

$edinţa Magistratului din 3 iunie 1848 sub preşedinţia :prim
delui scăunal şi · districtual J ohann Georg von Albrichsfeld

ju-

Sînt prezenţi judele primar al oraşului Mathias Lassel, directorul'
J oseph. Trausch, consilierii magistratuali Freţnz v. Schobeln, Ste-.
phan v. Clos1us, Johann Lange, Carl MyB, Johann Tartler, Friedrich Fabricius, J ohann Immrich administratorul· registrului funciar, Paul. Romer
perceptor, August v. Roth prim notar, Friedrich Bomches, Friedrich
Honigbe17ger şi Wilhelm Schmidt asesori judecătoreşti.
Sînt absenţi: judele districtual Joseph Graef, consilierii. magistratuali Peter Lange şi Max. v. Dillmont în ser:viciu.
·
2 443.
2 448.
2 450. ţ
pqliţiei

Primit în 3 iunie 1848
2 443/1848
Comisia pentru dietă restituie raportul deputaţilor din 30 mai a.c.
cu .privire la aceptarea uniunii cu Ungaria exprimată de stările Transilvaniei, împreună cu anexele raportului şi cu următorul referat:
Mai întîi comisia cere să li se răspundă deputaţilor [braşoveni] la
Dieta că publicul de aici este de acord cu declaraţia cu privire la uniune
dată de el. şi susţinută de ceilalţi deputaţL Conform raportului menţio
nat, cererile naţiunii în ceea ce priveşte susţinerea drepturilor vor fi
prezentate gtl.vernului ungar şi stărilor maghiare de către o delegaţie a
dietei sub forma unei petiţii. De aceea comisia consideră că este absolut
necesar ca deputaţii saşi care fac parte din această delegaţie a dietei
să fie înzestraţi cu ·instrucţiuni detaliate privind drepturile pe care naţiunea doreşte ca ungurii să ·le respecte în cazul uniunii.
Acum cînd, după toate probabilităţile se va decide la Pesta problema vitală a naţiunii, de îndată ce va sosi acolo delegaţia Dietei tranSilvane, pentru a nu se întîrzia în această chestiune de(· irrţportanţă ma-·
joră şi pentru a se asigura solidaritatea naţională atît de necesară, este
nevoie să se trimită cu proxima poştă celorlalte scaune şi districte să
seşti invitaţia de a redacta la rîndul lor astfel de instrucţiuni detaliate
şi a le expedia deputaţilor lor din Parlamentul ungar. Avînd în vedere
faptul îmbucurător că şi [deputaţii celorlalte] scaune şi districte s-au·
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raliat. la dietă părerii acestu,i public cu privire la uniune, ar fi bine să
li se. transmită deputaţilor :rugămintea de a face totul pentru. ca prin
coetiune strînsă şi acţionare unită a membrilor naţiunii, ca să-şi men~
ţină neîngrădite drepturile şi libertăţile şi să se bucure de el~ ca şi
pînă acum. In afară de aceasta, comisia care va elabora şi va prezenta
cu proxima ocazie instrllcţiunea detaliată despre care este vorba, mai
cere ca după ce Magistratul şi comunitatea districtului o vor aproba,
ea să fie trimisă celorlalte scaune şi districte săseşti; la rîndul lor, să
fie rugate să comunice [deputaţilor] cît mai repede conţinutul instruc-ţiunilor proprii.
In sfîrşit, ar mai fi necesar să se pretindă ·dizolvarea neîntirziată
a Universităţii întrunite la Sibiu, prin intermediul judelui districtual,
din următoarele motive:
1. pentru că Universitatea naţională întrunită în momentul de faţă
nu se mai bucură în măsura necel)ară de încrederea acestui public dato!rită hotărîrilor luate şi părerilor exprimate cu privire la uniune; în
condiţiile critice actuale di;ţolvarea ei ar linişti atmosfera agitată;
2. fiindcă naţiunea va fi lipsită de unitatea de acţiune necesară actualmente, dacă ea va fi reprezentată atît la Sibiu, cît şi la Cluj prin
deputaţi; în sfîrşit,
3. deoarece, acum cînd naţiunea îşi are reprezentanţii săi la dietă
care se consfătuiesc în adunări separate în chestiunile naţionale, este cu
totul superfluu ca Universitatea naţională să mai rămînă întrunită
în continuare la Sibiu, întreţinerea ei necesitînd mari sacrificii din par~
tea fiecărei casierii scăunale şi districtuale.
Totuşi, adunarea naţională din Cluj nu poate fi lipsită de căpe
tenia .ei legală, acum cînd este nevoie cu precădere de o acţiune hotărîtă
şi energică; de aceea ar fi bine ca domnul comite al naţiunii să fie rugat respectuos să plece la Cluj după dizolvarea Universităţii naţionale;
aceasta deoarece în momentul de faţă, cînd se decide soarta întregii
naţiuni, pfezenţa lui acolo în vederea conducerii afacerilor naţionale
este mai necesară ca oricînd.
Myss. După ce referatul a fost înaintat comunităţii oraşului, aceasta
s-a şi pronunţat în privinţa lui printr-o declaraţie; problema legată de
această deelaratie va fi rezolvată în cursul dezbaterii din sedinta de
azi (sub nr. Mag: 2 450).
·
'
Comunitatea oraşului declară că este întrutotul de acord cu păre
rile privind uniunea, exprimată de comisia pentru dietă în referatul ei
prezentat sub nr. 2 443.
Myss. Membrii acestei comisii pentru dietă, prezenţi la şedinţă.
declară că vor înainta Magistratului pînă la următoarea şedinţă proiectul pentru instrucţiuni. Acestea vor fi destinate delegaţiilor saşi, care,
împreună cu ceilalţi deputaţi numiţi de dietă, se vor duce la Pesta;
acolo, împreună cu guvernul ungar, vor colabora şi adopta principiile
şi condiţiile în care ar urma să aibă loc uniunea Transilvaniei cu Ungaria. Iată de ce se .consideră superfluu să se mai scrie acum tuturor
scaunelor şi districtelor săseşti pentru a lua hotărîre; să se aştepte înaintarea instrucţiunilor promise pentru a se trece abia după aceea la aplicarea măsurilor cerute de comisie.
In ceea ce priveşte propunerea de a face presiuni în vederea dizolvării Universităţii, Magistratul este de părere că nu există motive sufi..,.
ciente pentru a repeta sau a exprima mai clar părerea publicului din
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Braşov în această .'<?hesthine; părerea a fosf prezentată de Magistrat prin
aaresa din 24 mai hr. 2 312/1848, 'trimisă Universităţii Naţionale.
Această deCizie va fi comunicată comunităţii ca răspuns la declaraţia ei de faţă.
.
.

Johann Albrichsfeld m.p., jude prin1ar
Friedrich Riessner, vicenotar
Call. N eugeboren, secretat magistratual
Original. Arh. St, Bra~v. Fond. Ma.gistratsprotocolle IV. C. 321/1848,

pag. 2 094-2 098. Foto: 9 372-9 376.
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Sibiu, 3 iunie 1848
An Seine des k.k. wirklichen geheimen Raths und Kămmerers,
Commandeur des osterreichischen k. Leopolds Ordens und Gouverneur im GroBfiirstenthum Siebenbilrgen, Josef Grafen Teleky
von Szek E:xcellenz
Hermannstadt den 3. Juni 1848.
Auf die unterm 28ten vorigen Monats an mich erlassene, mir jedoch erst mit der heutigen Post zugekommene hochgeschatzte Zuschrift,
Praes. Nr. 1 358,' beehre ich mich Euer Excellenz dienstergebenst zu.
erwiedern, daB ich wohl auch von mehreren bei der gemeinen Mannschaft versuchten Verfilhrungen, so wie ·van der Verlautbarung sehr
aufgeregten Geriichte durch boswillige Aufwiegler, wie nicht minder
von der Erbitterung, welche derlei Coruptions Versuche bei mehreren
gemeinen Soldaten hervor riefen, endlich von der durch Seine Excellenz den commandierenden Herrn Generalen ausflihrlich eingeleiteten
politischen Voruntersuchungen allerdings wisse, jedoch bei dem Umstande, als jenes Individuum, welches hierilber in genauerer Kenntni:B
ist, mittlerweile erkrankte, einstweilen nicht in der Lage sey, Euer Excellenz das Ergebni-:6 der diesfalls gepflogenen Verhandlung zu eroffnen.
Sollten aber nach erfolgter Genesung des erwăhnten, zur Eruirung
des diesfalligen wahren Sachverhalts unbedingt nothwendigen Individu:ums die Schuldigen im Verlauf der ferneren Nachforschungen mit
Bestimmtheit bezeichnet werden konnen, so werde ich gewiB nicht uuterlassen, die Betreffenden wegen hochgeneigter Einleitung des geeigneten Verfahrens gegen die von Seite des Civil Standes dabei Betheiligten Euer Excellenz die dienstergebenste Anzeige zu erstatten.
Pfersmann m.p.
Către excelenţa sa consilierul intim şi camerarul cezaro-crăiesc,.
· comandor al ordinului împărătesc austriac Leopold şi guvernator îri
Ma:t;ele Principat Transilvania, contele Teleky J6zsef de Sic.
Sibiu, 3 iunie 1848
La apreciata notă pe care mi-aţi adresat-o în 28 mai, nr. prez.
1 358, primită abia cu poşta de azi, am onoarea să vă răspund că într-adevăr am aflat şi eu de mai multe încercă:ri: de· inducere în eroare

soldaţilo;r, de răspîndi~e a unor zvonuri inst:igatoare de căţre agitatorj
răuvoitori,. precum :şi despre; îndîrjirea. în· rîndul s~:ldaţilor.~ prov;oca,tă,·~~
astfel de tentqtive de co:rupere. .Ştiu, şi despre. ancheta politică preala ...
bilă iniţiată de domnul comandant general; deocamdată însă mi....e. im...
posibil să. comunic. e~celenţei V?astre rezultatul acestor anchete, deoa:...
rece· între tirrip, s ... îmboln~vit individul care cunoaşte exact situatia.

a

a.

, . După însănătoşirea: :ine.nţio~_af~i ·p~rsoane de care avem neapăr~tă
nevoie pentru a afla adevărul în această privinţă, vor putea fi găsiti
în cursul anchetei ulterioare adevăratii vinovati.
'
.' ' . . In .acest c~z, cu siguran:ţă nu' vor întî~zia să comUni~ excelenţei
voastre care sînt respectivii, pentru ca dumneavoastră să puteţi iniţia
ancheta adecvată împotriva civililor implicaţi.
Pfersmann m.p.

Origina.l. Arh. St. Budapesta. Fond. @. Pr., nr. 1465/1848. Foto: 15 769-
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Aiud, 3 iunie 1848

N agy Melt6sâgu Gr6f,. Kirâlyi Kormânyz6 U r! Kegyelmes U ram.f
A mihâcfalvi esemenyek felol nagy melt6sâgodott a tegnapi napon
Tovisrol indftott gyorsposta utjân ertesitettem volt; miutân. pedigleri id:e
Enyedre vissza tertem, sziiksegesnek lâttam escellentiâdat a. fennebb e:r:...
dekelt targy fel6l mag ani kfvânatai fel terjesztese meHett 1.ljabban · s az
ottan tortentek le frâsaval a kovetkezendokben tud6sitani:
Mihacfalva, mely leg regibb idotol fogva mindeg a leg 'veszettebb~
engedetlenebb1 es minden roszra hajland6 - kiiiOmben igeri tehetd~ ~mL
berek tanyâja voit, fekszik a balâsfalvi jârasba, igen kozel Balasialvâ.:..
hoz, - ezek, mint fenriebb is emlitem, az ez 'el6tti idokben is magok
zabolatlansagaiknak tobb jeleit adtak, de kiilOnoson most, egy nehâpy
hettol fogva eppen semmi fliggest ismerni nem kivannak, az illeto .· f~
de:surak tulajdonat elfoglalni torekednek, kaszcHl6 retJtyeket szantszândel
koson es eroszakoson fel predaljak: · miertis ·e târgyban hozzam hivatalos
jelentesek erkezven. Miutan ok fel sz6llita:som kovetkezteben is az enge.:..
delmesseg ~osvenyere vissza terni nem kivantak; a j6 rend helyre âllitasa
tekintetebol sziiksegesnek talaltatott - mint errol excellentiâdot regeb!.
ben tud6sitottam - oda katonasâgot szâllitani ki; s e vegre e foly6 ;ho
lso ;napjan· alispan Pogâny Gyorgy es alland6 bizotrnanyi tag Sarpataki
Janos vezetesek alatt Nagyenyeden szâllasol6 szekely katohak kozlil egy
szâzad - mely hasonl6 katonai executi6ba Koslardon ket napig mulatott - Mihacfalvâra at menni rendeltetven, az irt napon oda el-menni
c;elba vettek; de mi:utan a Maroson ât keltek es a mihacfalvi berek mellett âtjâr6 revh~z ·ertek volna, bamulattal kelle ·. tapas,ztalniok, . hogy a
rriihâcfalviak a hajot, nem csak magok fel6l ki kotottek, de sot emlitett
alispân tobbszori fel szollitâstâra is, atmenetel vegett ·atbocsatani nem
akartâk. Igy miutan a katonasag tobb 6râkig iilt a parton es a vellok
szembe levo s nagyon foi bo:szitett olâhsag - kik a szekelyekrol azt âllitak, hogy nem csasmr katonai - nem csak le nem csillapult, 50t,. vakmeroen kezde:tt a kezeben . levo oldokl6, es 16V16 szerszamokkal hadol
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naszni. A katonasăg _.._ semmi rem~nysege ·a vizeh val6 atmenetelre nem
lehetven _;__ elObbenÎ' helye't, mely kulOmben is az erdobe meg but fegy~
veres olahsag riliatt, veszedelmes: volt, e1hagyva, egy, tetsegbe ;vonta meg
magat, es onnan elelme meg szerezhetese vegett :T-ovisre ât szâllott.
_
Mirol is ·tobbszor emlitett ali~pan eng~met- tud6sitvan, nem kestem
azonnal itt Ievo: fo: strasa mester Balas urat fel ·szollîtarii, hogy az engedetlenkedo. s foi· bujtatott mihâcfalviak le' cseridesittesere,. rend es
fiigges helyre ăllitasara a 2dik szazadjăf is rend~lje ki; ·ki is ezt megterini nem .kesedelmezveri, ategnapi 1hapon·a major, ălland6 bizotmanyi
tag, Szîlvasi Mikl6s s magam is at mentUnk innen a katonas·âggal To:visre, s otfan a tobbi~kkel egyesiilve el indultunk Mihacfalvara. De mar
nem azon az uton, melyen. elebb jartak, hanem Bekanal, . hol tudniillik
a Kiikiillo a Marossal egyesiilve van,· s ketszet nem kellett vizen jarni,
at keltiink a Marosbn, holottis rhiutâri a fol bujtatott Mihacfqlviaknak
azon szandekăr6I ertesiiltem, hogy a katonasagot ez alkalommai is be
bocsatni nem szandekoznak, sot e: vegett t'obb koriil levo faluk lakossait
foi bujtatva s kiilombozo szinek alatt csalfa hirek tenjesztesevel magok
melle edesgettek, s azokkal a faluban leendo bemenetelt e.roszakos ellent
~llassal gatolni torekedriek; j6nak lăttam az ok fel vilăgosittasara mielott .·a katonasag falujokhoz erkezne - inegelpzoleg fO herceg Maximilian ezredebol generai major Holner ur altal oda ·kuldott kapitant es
egy strasa · mestert, ugy nem kiilOmben aHspan Pogăny Gyorgyet - a
·vegett hozzajok el kiildeni, hogy oket vilagosittsak fel; a mostani hibas
follepeseknek kedvetlen kovetkeztnenyeit magyarazzak meg. Ezek el is
indultak s ut kozbe ut61 erte oket fo strasa mester Balas es szekely huszar kapitan Szilagyi ur is. Ez,ek tehat oton, miel6tt meg a mihacfalviak
a katonasagot csak lathattăk volna is a .Mihacfalva v·egibe, koriH belol
3000 szamb61 al16 s asszonyokkcU vegyult nep tomeghez, kik a falu vegin
a buzak szelibe le telepedve voltak, de az elObbenieknek felejok lett ko·zeledesuk utan kiilOnbozo oldoklO s 1ovo fegyverekkel u.m. lancsakkaJ,
vasvillakkal, nagy botokkal, csepekkel, pisztolyokkal, fejszekkel, lancsa
kaszakkal es puskakkal tostent a kozeledok elebe allottak es kinyilatkoztattak, hogy. a katortakat, s kiilOnosen ezeket, mivel csaszariaknak
lenni nem osmerik, s mivel azoknak oda menetelekJ irant sem a Szebenben lak6 Barnuczt61, sem az ugyan itt lev6 es Balasfalvan is megfordult
generalis Surtertol rendelest nem vettek, illyesminek muta tasa feiOI· kettsegeskednek, a faluba be bocsatani nem fogjak - hijaba igyekezett ·a
major ugy a tobbi katona tisztek is meg gyozni oket a felol, hogy a szekelyek is o felsegenek eppen olly hittel kotelezett es huseges katonai,
mint a tobbi rendes katonasag, hijaba pr6balta a tobbszor emlitett allspan eroszakos fellepesok helytelenseget, annak karos kovetkezeseit vellok
meg ertetni, mert mind csak a mellett maradtak, hogy mivel Balasfalvar6l a katonasâg be bocs1atasat tilt6 rendeletek van, ok azt ,elet es halâ1
mellett be bocsatni nem fogjak. Ezen se!inte egy 6ranal tovabb terjedert:.t
rea beszelles ideje alatt, ugyan csak a katonasag meg erkezte el6tt, alland6 bizottmanyi tag Szilvasi Mikl6:ssal s a jarasbeli szolga.bir6val en
magam is oda mentem. Nem mullattam el en is szemelyesen meggyozni
pr6bâlni oket a felol, hogy mostani fellepesek reajok nezve a legveszelyesebb lehet,_ tobbszoros,on fel sz6llitottam, ne szegiillyenek a katonasag
eleibe, mert azok senklt bantani nem fognak, hanem el rendeltetesek
szerent a faluba be szallasolva - ·elermezessel - biintetesiil csak azokat
fogjak terhelni, kik val6saggal hibasoknak tanaltatriak. Az ezen fel sz6l-
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litasom is minden siker nelkiil maradt. Azomhan a katonasag is meg.er.r
kezett, kik is a nep tomeggel szembe az illeto tisztek alta! fel allitatvan,
rnagam szemelyesen, ugy a ·tobbsZOI". megnevezett. alispan es al1and6 bizotmanyi taggal egyiitt viszont el mentem hozzâjok, kik meg atalkodva s
fel fegyverkezve mozdulatlanul âllottak, s a szomszed .falukban kiildott
segitsegek utan (hol harang felre veresekkel kesztettek az emberek; ottar;t
megjelenni) sz.iintelen kiabaltak s siirgettek, hogy a katonasagot onnq.n
vigyem vissza; de minden beszedjeink mellett is az engedelmessegre
vissza. teriteni nem csak hogy nem tudtuk, de sot egy ket emberr;tek imin~
nen amonnar odajovetele utan 'batradva, mind mereszebbeke kezdette~
lenni, a katonasag lassankent nyomult a nep tomeg fele, s mint egy otven lE~pesnyire meg allapodott, remelye, hogy a nep tom!eg mieg f.e~
lelmven, el fog oszlani, de,.ez is oket meg nem ijesztette, hanem a katq,_
nasăggaţ ·szembe olqoklo fegyvereik mutogahisa meUett; ~Hhatatosan .meg
maradtak; igy folyt ez. toval?b negy 6ran at, kozel ostve 6 6ra feleig;
ez alatt a katonai tisztek, en, az alispan es az alland6 bizotmanyL tag
folytonosan pr6baltuk a fel bujtatott kozlakosokat csendes vissza teresre.
reci ·birni, de ezek is mind siikertelenek valanak; sot a katonasaggal, ke:
sek s mas oldoklo fegyverek mutogatasa s tobbfele csufond~ros szavak
kiabalasa mellett ingerkedni kezdettek, azokat a vizhez val6 meneteltol
- hol bar szomjusagokat olthassak, mivel reggeltol fogva se nem ettek,
se nem ittak - el zarni torekedtek; ezeket igy latva mint ket reszrql.i
bO:sziil,tseget tapasztalva, maga a katonasagot vezeto f6 strasa mester. i.s
j6nâk latta ejszakara kelve az ido a faluba nem be menni, hanem a falu
aljaba, s a vizhez kozel levo tersegre szallasolni indulni. J\fiutan teha:t
ez a nepsegnek is ertesere adatott, hogy a katonasâg nem fog ez alka".
lon1mal a faluba be menni, a major es kapitan Szil<igyi a csapat elOt alva
,a katonasagoţ, legkissebb oldoklesi szandek nelkiil - mivel en maga:rn
is tobbi polgari tisztvisel6kkel koztok voltam - elOre meginditottak1 es
a nepet felre allasra fel szollitottak; de ezek nem csak hogy felre nem
allottak, s a tersegre val6 ki szallast - hova ugyan azon 11ton, melyen
a katonasag allott, kellet el6re menni - akadalyoztattak, hanem meg .a
bekesen elo halad6 es bekessegre intO fo strasa mester fejehez egy vas·villaval kemenyen is hozza csaptak, ezt a fo strasa mester maga kardjaval ugyan felre verte, de azalatt a buzaba is elbuva levo emberek koziil
is egy az elso sorba all6 nyolcadik katonat, a ki kovetkezoleg el is halalozott, keresztiil 16tte. Erre a katonasag is fel tiiziilt es barba a f6 strasa
mester, a ki mag a elăll, a legnagyobb veszedelembe voit s egy nagy iitest
is kapot, minden igyekezetet nem mullatta el arra forditani, hogy oldoklesek ne tortennyenek; mind a mellett is mig ezen ferfias, vitezi elszantsaggal s jelenlettel parosult mukodesenek eredmenye lehetet volna, a
megtortent lăves es a majorra iranyzott csapasok altal fol boszitett katonasag tiszti rendelet nelkiil is lOdozni, s az oket megtamad6kat szuro,..
nyozni kezdettek. Minek nyoman az olahsag futasnak eredet, a katonasag
pediglen kovette mind addig, mig a tiszteknek erelyes fellepesek altal,
sikerult oket fel tart6ztatni, es ezutan mar nem csak a celba vett retre
ki SZJalle:\sra, de SOt a f'aluban leendo be· menetelre ÎS az ut tellyesen nyJtva
alvan, j6nak latta a fo strasa mester, de magam is ugy voltam meggyozodve, hogy a kiilomben eleg merseklettseggel birt, de a bantalmak altal
· fol boszi tett katonasagot nem lesz tanacsos a faluba be vinni, mert azok!
bosszujokba az artatlan embereket is meg gyilkolnak; ezert tehat oket
megforditva az uton, melyen elmentiink, vissza hoztuk Szentimrere, h(j)l

488

az ejszaka meg hâltak es a honnan ma ide be is jottek. Kuli.imben az
olahsâg ezen eroszakos fol lepesenek es a katonasag fegyverrel lett meg
tamadasanak, s kovetkezoleg a katonasag tuzelesenek, mint vegire lehetet jarni, 156n aldozatjai levenek, mibol egy katona, 10 mihatzfalvi, 1
obrasai, 1 kolibaki, 1 karacsonfalvi, egy mas pedig cseszvei olahok vala:nak. Egy a katonasag kozul is meg van sebesitve, d.e az olâhok koziil
meg tobben fekusznek sebbel.
A mihacfalvi esemenyek tehat a fennebbiekbol allanak, mihez kepest batorkodom nagymelt6sagodot egesz tisztelettel meg kerni, hogy
mivel a mihacfalviak ilyeten kepeni eroszakos fellepese egyenesen bujtogatasok es rosz tanacsadasok eredmenye, mely az ok nyilatkozatokhoz
kepest is Szebenbol es Balasfalvar6l veszi eredetet, s igy ezeknek forrasara menni s a bujtogat6kat melt6lag megbiintetni az orszag csendessege igenyli, melt6ztasson tehat excellentiad sietoleg gondoskodni arr6l,
hogy a legrovidebb ido alatt ezeknek nyomozasa vegett, oda kiszallitand6 bizotmany segitsegere mulhatatlanul - annyival is inkabb a szelkelysegen kivul meg mas fele katonasag is szaU:itasson ki, mivel azok
hasznalata, az el csâbitott nep mar csak ezeket tartvan csaszar katonainak, kevesebb ingeriiltseget fog sziilni. Az erdekelt Bianchi, vagy Sifkovich fele ugy vagy egy tzug konyu lovas katonak mellett azomban a szelkely katonasagot is ezen mereny eleidezoji ki puhartolasara bat~abban
iehet hasznalni es elegyesen 'lehet oket ottan tartani. Tovabba melt6ztasson excellentiad legalabb egy agyunak oda leendo kuldeserol is gondoskodni, ·mivel ez altal a szomszed helysegek rettentve lesznek a mihacfalviak felszollitasara oda menni. Vegre batorkodom meg arra is kerni
excellentiadot: melt6ztasson fogarasi puspok Lemeny J an os urhoz, ugy
a szebeni tanacshoz is ugy intezkedni, hogy ha bujtogat6(k) ·akar Szebenbeii., akar pediglen helyt Balasfalvan a Seminariumban tart6zkodnanak, a nyomozas folyama alatt sziikseges szembesites tekintetebol megjelenni kotelesek legyenek. Ezekroli intezkedesit pediglen excellentiadnak, midon a dolog sietos voita tekintetebol, meg e napokba be varni
bator lennek, alazatos tisztelettel maradtam nagy melt6sagodnak alazatos szolgaja
,_ Nagyenyeden, Junius 3an 1848.
B. Banffy Mikl6s, foispan
Preamărite

domnule conte guvernator crăiese suprem! Binevoitorule domn!
Am înştiinţat-o pe preaînălţimea voastră despre evenime!'ltele de
la Mihalţ prin ştafeta rapidă trimisă de la Teiuş. După ce m-am întors aici
la Auid, am considerat necesar ca pe lîngă înaintarea dezideratelor mele
privind subiectul sus-menţionat, să vă prezint excelenţei voastre o nouă
descriere a celor întîmplate acolo, după eum urmează:
Mihalţul, începînd din cele mai vechi timpuri, a fost cuibul celor
mai turbulenţi nesupuşi dintre oameni, cu înclinaţie la rele, de altfel
foarte înstădţi; se află în plasa Blajului, foarte aproape de acest orăşel.
După cum am afirmat mai sus, ei au dat dovadă şi în vremurile anterioare de neînfrinare, dar mai ales acuma de cîteva săptămîni. Nu vor
să recunoască nici un fel de dependenţă, încercînd să ocupe proprietă
ţile nemeşilor şi să le acapareze prin violenţă păşunile. Datorită unor
astfel de motive îmi parvin rapoarte oficiale în această respectivă ches489

tiune. Întrucît în urma somaţiei mel~. n-au vrut să se. reîntoarcă .p~•fă-1,
supunerii, s-:-a găsit de /trebuinţă să· :se detaşeze acolo armată. penr.,:,,
tru restabilirea ordinei .,.- după ~um am· informat-o mai de mult pe ex.,.:·
celenţa voastră. În acest scop_, s.:.a ordonat în ziua de 1 a Le. plecarea la~
Mihalţ a unei companii de soldaţi secui care staţiona la Aiud, sub cm~~
manda primului vicecomite ·Pog.any Gyorgy şi a, membrului în comife.~i·
tul permanent, Sarpataki J;anos. Cel din urmă a staţionat timp de· rl<;>uă~
zile la Coşlariu într-'o misiune. similară de execuţi~ militară, . dar. s-a hotărît ca în ziua amintită să meargă şi el acolo. După ce au trecut Mu 7 .;
reşul şi au ajuns la bacul de lîngă . păduricea din Mihalţ, au constatat;
cu surprindere că mihălţenii legaserc;i podul plutitor de malul lor:; eh
n-au vrut să-1 lase la malul opus nici după repetatele somaţii ale am.inti-:-i
tului vicecomite. Armata, a poposit mai .multe ore pe mal. Românii d.e
pe malul opus, furioşi, au afirmat despre secui că nu sî:qt ostaşii îm 7.~
păratului. Ei nu nurnai că nu s-au liniştit, dar au început să facă gest11ri 1.
periculoase cu armele tradiţionale pe., care le ,ţineau în mîini. Armat<l
neavînd nici o speranţă de a mai putea traversa· rîul şi-a părăsit locul;'
anterior, periclitat de românimea înarmată ascunsă în pădure. Ea s-a.;,
retras într-un loc deschisl de unde $-a de:plasat la Teiuş pentru a, ser
aproviz~ona cu alimente.
Pomenitul vicecomite m:...a informat despre acest lucru de mai!~
multe ori. De aceea nu am întîrziat să-1 somez pe domnul Balas, comart"'i·
dantui suprem al pazei de aici, să ordone· şi aducerea companiei a doua"
pentru liniştirea mihălţenilor instiga ţi şi aducerea lor la ordine şi depen:.: ·
denţă. El s-a_ grăbit S-0 facă. Ieri m~am deplasat cu armata împreunăi'
cu maiorul şi cu membrul comitatului permanent [pentru păstrarea :or""'~
dinii constituite] Szilvasi Mikl6s, niai îritîi la Teiuş. De acolo ne-am unit:.
cu ceilalţi şi am pornit-o spre Miha1ţ. Dar nu pe drumul pe care aui
fost anterior, ci spre localitatea Beţâ. Aici, după· cum se ştie, se află<
confluenta Tîrnavei cu Muresul. Nici de două ori n,..a trebuit să trecem~·
peste apă şi am şi traversat Mureşul. Acolo atn fost înştiinţat despre\.
intenţia mihălţenilor ca nici de această dată să nu permită intrarea ar:..:
matei. In acest scop au instigat populaţia mai multor localităţi dimpre-!
jur, ademnind-o prin răspnîdirea unor ştiri false _de diferite. nuanţe.
Cu ajutorul acesteia s-au străduit să împiedice prin rezistenţă violentă
intrarea armatei în sat. Înainte de a ajunge armata în satul lor, am
găsit de cuviinţă să-1 trimit la ei pe căpitanul din regimentul prinţul
Maximilian, car,e anterior fusese trimis deja acolo de către generalul
maior Holner, pe un comandant al pazei, şi de asemenea pe vicecomitele Pog any Gyorgy, pentru a-i lămuri şi a le explica urmările nefaste
ale rezistenţei lor. Ei au şi pornit, fiind ajunşi din urmă de [maiorul]
Balas, comandantNl suprem de strajă şi de un căpitan de husari, domnul
SzHagyi. Înainte ca mihălţenii să fi putut măcar vedea armata .·la ca""'
pătul satului, cei cinci s ... au apropiat de ei. Era o masă de oameni, băr-.
baţi şi· femei, aproximativ 3 000 de persoane, aşezate la marginea satului, în marginea lanului de grîu. La apropi~rea celor pomeniţi mai s:u~
s-au înfăţişat înaintea lor cu diferite armE?: .furci, bîte mari,. îmblăci~;r
pistoale, topoare, lănci confecţionate din coase şi .puşti. Ei au declarat c~:
nu-i vor lăsa pe soldaţi să intre în sat şi mai cu sec,1mă pe cei în cauză,
deoarece nu recunosc că ar fi ai împăratului. Nu au primit dişpoziţie:
privind sosirea lor nici de la Bărnuţiu care lo~uieşte la Sibiu,. şi nici d~
la· generalul Schurter c~· se ,află- tot acolo, dup~ ce a trecut şi pe 1a
gaşul
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Blaj'. 'Fiintlca au -dubii, nu H~· vor permite să intre in·satul1or. În zădar
·s-au strădu.it maiorul şi ceilalţi ofiţeri să·-î convingă că şi secuii 'sîrit
osta~i devotaţi şi recuhoscuţi a:i· m~:liestăţii sale, ca şi ceilalţi ostaşi· de
'rînd. În zadar ·a încercat vicecomitele ·amintit de -r~p~tate ori să-i facă
să înţeleagă ·îrijusteţe~ opoziţiei 1br vie lente şi~ consecinţele. ei dăunătoar~.
~:Ei s.:.ati menţinut pe poziţia că ·aeoarece ·pe>se'dă o· ordortanţă·dîri Blaj
;care interzice intrarea armatei, vii sau morţi nu O. vor lăsa să pătrundă.
-În·. decurs de aproximativ o oră, ci( au duh:rf ·atscuţiile, deci tot :înaintea
'sosirii armatei, m-am dus ~i eu acolo, împreună cu membrul în .comite4til permanent·s.zUvasi Mikl6s şi cu judele nobiliar de plasă. Nu am n·e·glijat nici eu să-i· lămuresc personal că opoziţ!a lor actuală ar putea să
constituie cel mai mare pericol pentru ei. I..:am somat de repetate ori· să
nu se împotrivească . armatei, deoarece aceasta nu se va atinge de nimeni, ci potrivit ordinulUi primit, va fi înc-artiruită în sat. Ca pedeapsă
numai aceia vor fi· împovăraţi cu aprovizionarea ei' care vor tfi gă~~iţi
într-adevăr vinovati. Această somatie ·a· rămas de· asemenea fără· rezultat. Între timp a so'sit şi. armata car~ a fost aŞezată în formaţie. de bătaie
de către ofiterii respectîvi. M...:am deplasat încăodată 'la ei împreună cu
vicecomitele' şi cu membrul din comitetu1 permanent. Încăpăţinaţi, ei
ati stat nemişcaţi ·şi înarmaţi, trimiţînd după· ajutor în satele vecine.
Acolo, prin tragerea clopotelor în dungă; au îndemnat oamenii să se
prezinte aid. Au vociferat înconth1uu şi atl insistat. să retrag armata
de acolo. În pofida tuturor vorbelor noastre, nu numai că nu am reuşit
să-i întoarcem la supunere, dar toate au rămas fără nici un succes. Ba
au început să provoace armata prin fluturarea cuţitelor şi a altor arme
ucigătoare.· Mai mult, i-au adresat o serie de cu.vinte de batjo'cura, stră
dtlindu-se să-i împiedice pe soldaţi să se deplaseze la apa unde aceştia
voiau să-şi·· astîmpere setea, întrucît de dimineaţă nici n-au mîrieat şi pici
'n-au băut. Văzînd o astfel de situaţie şi furie din ambele părţi, însuşi comandantul ·suprem al străjii care conducea armata a considerat oportun
să nu intre în sat pentru a înnopta, ci a pornit spre un loc viran în
apropierea apei, în vederea organizării taberei. După ce s-a dat de înţeles poporului că de această dată armata nu va intra în sat, maiorul
şi căpitanul Sziltigyi au pornit în fruntea cetei, fără cea rnai mică intenţie de a ucide. Eu însumi am fost printre ei împreună cu ceilalţi
funcţionari civili. Au somat poporul să se retragă la o parte: Dar nu
numai· că nu s-a dat la o parte, ci a împiedicat trecerea spre locul viran,
la care trehuia mers înainte pe acelaşi drum. Ei au [încercat] chiar să
ţintească puternic spre capul comandantului suprem al ştrăjii cu o furcă,
deşi acesta mergea înainte paşnic şi îndemna la împăciuire. Comandantul
suprem al pazei a parat lovitura cu sabia. Între timp, unul din oamenii
w~cunşi în grîu a împuşcat ostaşul al optulea din primul dnd care a
decedat. Armata s-a înfierbîntat. Comandantul suprem al străjii care
anterior fusese în cel mai mare pericol, întrucît [era] să primească o
mare lovitură, a continuat totuşi să-şi dea toată silinţa pentru a nu se
petrece omoruri. Cu toate acestea, deşi activitatea bărbătească secondată de hotărîre vitejească şi prezenţă de spirit ar fi putut avea .succes,
focul de armă şi lovitura aplicată maiorului au întărîtat _armat(;l. Ea a
început fără vreun ordin dat de ofiţeri să tragă focuri de arină. şi să
străpungă cu baiortetele pe atacanţi. In urma· acestora, românii au luat-o,
la fugă, iar armata i-a urmărit pîriă ·ce, datorită' 'intervenţiei hotărîte a
ofiţerilor, s.;.a reuşit oprirea ei. :Acurh ·cctrumul· era complet liber nu nu-

mai spre cantonarea intenţionată pe pajişte, dar şi spre intrarea în sat.
Comandantul suprem al pazei a socotit potrivit ca armata, ce avusese de
altminteri. o comportare destul de cumpătată, dar· care în urma ofenselor a devenit furioasă, să nu fie introdusă în sat; eu însumi am fost de:
acord, deoarece ca răzbunare ar fi putut fi ucise şi persoane nevinovate.·
De aceea i-am întors pe calea pe care am mers şi i-am adus înapoi la
Sîntimbru, unde au fost încartiruiţi pe timpul nopţii. De acolo azi a\1
venit aici. Consecinţa salve lor armatei ca urmare a opoziţiei violente -şi
a atacării ei cu armele de către români, după cum s-a putut stabili, s~a
soldat cu 15 victime, din care un ostaş, iar ceilalţi români: 10 din
Mihalţ, 1 din Obreja, 1 din Colibi, 1 din Crăciunel şi 1 din Cisteiul de
1\!Iureş. Dintre ostaşi, unul este de asemenea rănit, dar dintre români ră
niţi zac mai mulţi.
Evenimentele de la Mihalţ sînt cele menţionate mai sus. Mă în-cumet să cer cu respect preînălţimii voastre să aibă în vedere că opoziţia violentă manifestată de mihălţeni este rezultatul direct al instigă
rilor şi sfaturilor rele care, potrivit declaraţiilor lor, provin din Sibiu
şi Blaj In acest sens sugerez cu respect măriei voastre, în numele liniştii ţării, să se meargă pînă la sursele lor, iar instigatorii să fie pedepsiţi corespunzător. Excelenţa voastră să· binevoiască deci să se aibă
de grijă ca pentru investigarea lor cît mai urgentă, comisia care se va
deplasa acolo să fie secondată neapărat [de armată]. În afară de secui
să fie detaşate şi alte unităţi militare, deoarece poporul amăgit numai
pe acestea le consideră ca fiind armată a împăratului. Ele vor pricinui
mai puţine nemulţumiri. În acest scop, pe lîngă unităţi Bianchi şi Sivkovich, ar fi de dorit şi un escadron de cavalerie uşoară. Aceste unităţi,
amestecate cu cele secuieşti, să fie folosite în mod hotărît pentru
aflarea celor care au cauzat atentatul. In continuare să binevoiască exeelenţa voastră să se gîndească şi la trimiterea acolo a unui tun cel
puţin, deoarece în acest caz, localităţile vecine nu vor avea curajul să
vină în ajutorul mihălţenilor la chemarea lor. In sfîrşit, mă încumet să
mai cer mări ei voastre: să binevoi ţi a ordona domnului episcop de Fă.,.
găraş, Ioan Lemeni, şi comitetului din Sibiu, ca instigatorii să fie oblt.aaţi s<:1 se prezinte, fie că s-ar_ afla la Seminariul [teologic] de la Blaj,
fie la Sibiu, pentru a se putea face confruntările necesare desfăşurării
investigaţiilor. J\1ăsurile excelenţei voastre le astept încă în aceste zile,
deoarece lucrurile sînt urgente. Rămîn cu umilă stimă al .preaînălţimii
voastre umil serv.
Aiud, 3 iunie 1848
Baron Bănffy Mikl6s,
comite suprem
Oriainal Arh. St. Budapesta. Fond .G.
25 580.
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Aiud, 3 iunie 1848
Nagy melt6sagu gr6f, Fo Kormanyz6 Dr! Kegyelmes Urunk!
Fo ispanyunk onagysaga mcii naponn tartott bizotmanyi gyulesiin"'"
ket ertesitven a kozcsend es batorsăghelyre alitasa tekintetebOl, Mihălc:..
falva helyseg~re tegnap ki vitt katonai dul6 eroveli eljaras eredmenf1ye~
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rol: minthogy ugyanezen dolgot foispanyunk 6 nagysaga excellentiadnak
bovobben megirta 1, ezert mi azt r:sak rovideden emlitjuk helyzetun:k ked;..
vetlen allasa s a csak par napi kesedelmet is sokall6 segedelem szuksegessegierti siettsegiink most a ,gz6k 1eheto rovidseget ·parancsolvan: ·
. A Mihalcfalvan tegnap tortent dolog kivonatja ez, az erdekelt helys:eg :tobb szomszed s idegen helysegekbol odagyult olah nep segedelmevel
a katonai dul6 erot fegyveres kesziilettel s el szant indulattal varvan, a
katonasagra tiizelt s egy katona megsebesittetett, egy mas pedig meglo~
vetett, a katonasag is fel · bosziilven tlizelt, mire tobb olah egyen ~
-mennyi, meg azt bizonyosan nem tudhatjuk ---.:; az utkozet helyen halva
maradt, vegin az olah nep elszaladt, a katonasag pedig vissza vonatott.
Kegyelmes urunk! Aggodalmaink nagyok, mert ha csak egy par
napnal is a segedelem s a nagyobb katonai erO erkezes sokkal tovabb
kesik; akkor Als6 Fejer megye s utana · a tobbi belso zendUles s legveresebb haboru bizonyos szin helye leend: Balasfalva a bujtogatasnak a
bunos feszke,· megyenk kebleben van,· Mihalcfalvan mar ver folyt, miert
kOrnyeke s utanna az egesz megye bosszura hiva, - ha a ki utott tuz
haladek nelkul, rogton el nem oltatik, s a bunosok s vetkes vezetoik most
meg j6kor meg nem buntettethetnek, akkor kegyelmes urunk felO, keves
napok mulva a nagyobbra nevekedo tuzet el oltani nehezebb leend.
Minthogy pedig az itten kiiitott lâzadas le csendesitesere nagyobbszerii
katonai eroveli ellent alias sziikseges, mi itten jelenleg hianyiik, instaljuk ezert excellentiadot, melt6ztasson ide a leheto leg hamarebb katonai
erot, megpedig ha 1ehet, tanult sor katonasagbelit es ha nem tobbet,
legalabb ket Rar agyut eszkozolni. Ezek excellentiadhoz intezett nagyon
sieto alazatos kereseink.
KiilOnben alazatos tisztelettel maradtunk nagymelt6sagu gr6f, fokormanyz6 ur kegyelmes urunknak alazatos szolgai
Nemes Als6 Fejer varmegyei kozcsend fonntartasara
kirendelt alland6 bizottmanyi iilesbol
Nagy Enyeden, 1848ban Junius 3an
Benedek J osef f6bir6
D6sa Gyorgy helyettes
tollvivo
Preaînălţimea voastră. ilustre guvernator, domnul
nostru graţios!
La adunarea comitetului ţinut azi, comitele suprem i-a informat
pe cei de faţă despre rezultatele acţiunii forţelor militare trimise ieri la
Mihalţ pentru restabilirea liniştii şi a sigurantei publice. Intrucit despre
acest lucru d-voastră excelenţă aţi fost înştiinţat mai pe larg din par-:
tea măriei sale comitele nostru· suprem1, aici ne vom referi numai Ia
cele întîmplate. De altfel situaţia noastră precară face să fim convinşi
de stringenţa şi urgenţa aj.utorului care nu sufere amînări nici măcar de
cîteva zile.
In esenţă cele întîmplate ieri la Mihalţ se rezumă la aceea ce să
tenii de acolo, precum şi populaţia românească din localitătile învecinate, sosită în ajutorul localnicilor, au opus o dîrză reziste~ţă armată
unităţilor militare; au tras asupra detaşamentului niilitar, rănind un
ostaş şi omorînd altul. ·Pierzîndu-şi răbdarea, militarii au tras şi ei
ceea ce a dus la moartea a mai mulţi hnnânt ·Numărul lor exact nu se
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cunoaşte ,încă, :dar pînă la_. urmă populaţia :română a luat-o la fugă •
.iar armata a fost retrasă.
Domnul nostru graţios! Temerea noastră este mare. Dacă. o forţă
armată mai nurh~roasă întîrzie mai mult de cîteva zile., atunci cornitatul
Alba de Jos şi apoi cel'elalte.vor fi terenul unor revolte şi ciocniri sin...
geroaşe. Blajul, focarul agitaţiilor păcătoase, se află în comitatul nostru.
La Mihalţ a avut loc vărsarea de ·sînge. Pentru acest fapt, împre];urb
mea şi întreg comitatul au fost chemate la r,ăzbunare. In cazul că focul
izbucnit nu va fi înăbuşit imediat, iar cei· vinovaţi şi conducătorii inculpaţi nu vor fi pedepsiţi la timp, atunci, dompul meu gratios, e problematic că va mai putea fi stins jăraticul. Potolirea · revoltei . de·· aici
necesită o mai mare forţă militară, care lipseşte deocamdată. De aceea,
cerem urgent trimiterea acestei forţe militare, dacă· ~e poate armată
regulată, cu cel puţin două tunuri. Acestea sînt cererile noastre foarte
urgente.
Domnule guvernator, rămînem cu umilinţă supuşii măriei voastre~
Din partea comitetului format pentru păstrarea ordinii publice în
comitatul Alba de Jos
Aiud, la 3 iunie 1848
Benedek J6sef,. prim· jude [nobiliar]
D6sa Gyorgy, copist adjunct.
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Sfîntu Gheorghe, 3 iunie 1848
Felseges Kiralyi Fo Kormany Szek!
Eszteln~ken . mult majus 1 Oen a nemes Szacsvay csalad a nevezett
kozonseK âltal biz,onyO'S per alatt hely kibocsatasaert meg tâmadtatvan a
koz csend ; felzavarasaval' a meg tamadott csalad szemelyes batorsaga
veszelyeztetett. es' el peres kaszal6 eroszakos fellepes kovetkeztebe kibocsatatott.
;
Ezen eroszakos. teny kinyomozasâr6l szerkesztett jegyz~·- konyvet
mellekletevel edgyiitt, olly alazatos keresfmk mellett terjesztyuk a felsege~. ,kjralyi fo , l}ormany : sz,~k elebe, mi sze:rent . a koz . csenc;let es megtam,(ldbţţ. ·S2.a~svay esalad..~bators,B.gat _ IŢ1egzavart: eszteln.eki ~ozons,eg eJ1en
erintett tenyeerţ_ .kqz.. kereşetet rendelni .mEdt6ztasson. Mejj' '.tisztelettel
ma;radvfin . a. f~1:seg,es. kiralyi" fo korl1l;8.ny szeknek alazatos, szolgc:ti
n~me~ u~1rbm.szek tisztsegetol.
Sepsiszentgyorgy~. j'unius 3an 1848Horvăth Albert,
fokiralybir6
~ \" . .'!

':.

Prea dnorat'Gubetnîu! ·
La· 10.
familia :n.obiliară Sza~svay din localitatea Estelnic a
fost. Ct.tacată :q~.· ţăranLdin pricina.- unui ,fînaţ pe care-:-1 revendicau. Ata.,.
eul a ecl)ivaUit .~u conţ;urba;rea liniştiL ,El a ..periclitat .însăşi siguranţa fa ...
miliei,' ţeea . ·: deterroinat.:.o
$ă.... .;,.;cedeze
. fînaţul
în. . ,cauză.
.'
.·
.
.
:_
.
,,
. .

·'mai,
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Trimitem :prea. onciratului: Guberrtiu prooesul verbal al anchetet
această. problemă. Pr&pune.m ca împo, triva locuitorilor din Estelnic care au luat parte la actul atacului împotriva· familiei Szacsvay să ·se pornească. un proces public.
pe care ·am efectuat-o referitor la

Sfîntu Gheorghe, 3 i11nie

184Ş
HorVIA~h

Albert, jude regesc suprem
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Sfîntu Gheorghe, 3 iunie 1848
. sersi kiralybir6nak
Jun. 3. 1848
Foly6 .evi 519 szammal jegyzett azon tud6sitasara, 1nelynel fogva
Simon Istvannak laktelkeboli kihanyatasat panaszl6 folyamodasara Bt,1dai
Ferenc ·f~leletet bekii~di, vis~zairni kivantam a tekintetes kiralybir6 urnak,
miszerint lakhelyebe visszatett Simon Istvant ne terhelte.ssen arra utasi.. tani, hogy tartpzasat foldesuranak pontosan szolgaltassa be.
Minthogy pedig Budai Ferencnek ide bekiildott, ezennel visszazart
-felelete szer·ent Simon Istvan az elpanaszlott foldesur tobb embereit fellazitotta, s a szolgalat megtagadasara bujtogatta, · ezen va dat kinyomoztatni ne terheltessen. Atyafisagos indulattal maradtam.
În legătură cu înştiinţarea dvs. nr. 519 a.c. despre răspunsul lui
Budai ·Ferenc referitor la jalba lui Simon Istvarr în care se plînge că a
fost alungat de pe sesia lui, doresc să vă scriu următoarele: să nu uitaţi
a-l soma pe Simoi). Istvan, reaşeza;t pe sesia lui, să-şi indeplinească în
mod constant îndatoririle faţă q,~ domnul său de pămînt; din răspunsul
1ui Budai Ferenc trimis aici reiese că Sin1on Istwn a instigat mai mulţi
-semeni .ai stăpînului său, îndemnîndu-i la neîndeplinirea .slujbei iobc'i··
geşti; să nu omiteţi a cerceta cazuL Rămîn al dv.s: ·
Concept. Arh. St. Sfîntu Gheorghe. Fond Arh. scaun Trei Scaune. Actt.prezidiale, nr. 269/1848. Foto: 7 794-7 795.
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Sfîntu Gheorghe, 3

iuni~

18.48.

Tablabir6 Tompa Mikl6s es Gyongyosi Gaborh.ak
Junius 3a 1848,
UzQrii · biztos Gid6falvi Istvannak nem.ely· katonai osszveîras alatt
levo egyenek es ad6z6k altal tortent kiertlevagasokat regi. birtokmegbâbori tâsăt,-szenatermo kertek '-elpuszti t~sat s ad6z6 .Garaj. J6zsef es Benko
Laszl6:.altaL megkisertett bvjtogatast jelento tudositasat olly meg hagyas
mellett · :fogom. · ide, ·hogy j.elen refl.deletem . yetelev.el a· · nemes s:zekely
huszarcz:red altal ,;kinevezett J ovanovics .hadnaggyal es a nemes szekely
huszarezred altal kikUlde.ndo s a tekintetes tablabir6 urakhoz utasftanclo

tisztek egyet erţoleg .a csatolt biztosj tud6sitasba kijelelt rendzav,~r6 t,enyeket kinyomozni s murîkălatjokat vellemenyek lds~retebe hozzâm, bekUldenL
.
·
.
·
·
. · · ·. · .
A ket kebli nemes ezredek kormânyi az ide mâsoiatb<;l ·csatQlt kere".
set Ist6k Mihâlynak s tobb szâm szerint tizenhet reszes târsainak kiriyomoztatâsat kerven, mindhogy a folyamodâs targya azon keremeny szerent
regi birtok mikent szerzesenek kipuhatolasa lenne es az ilyszeru keremeny nyomozas targya semmi esetre nem lehet, annal fogva ezen keremenynek ki nyomozasâba ne elegyedgyenek, csupăn arra terjeszszek ki
munkâlatokot,_ hogy kozelebbrol birtok fpglalassal kik eroszakoskodtak es
a nepeket kik efele tenyekre bujtogattak 1•
Asesorilor Tompa Mikl6s şi Gyongyosi Gabor
3 iunie 1848.
·
[Am primit] relatarea proprietarului de moşie Gid6falvi Istvân din
Ozun despre daunele provocate gardului grădinii sale, precum şi ,fînaţelor
lui de .către unii grănkerl.şi contribuabili, ceea ce echiVialează cu violarea
dreptului de proprietate; de asemenea· despre încercările de instigare ale
contribuabililor Garai J6zsef şi Benko Laszl6; V-:0 restituim Cl1 ut:i:nă.:..
toarele observaţii: după primirea adresei mele să clarificaţi faptele' cuprinse în relatarea menţionată ce periclitează ordinea, împreună cu locotenentul Ioanovici numit de regimentul de grăniceri [infanterişti] secuit ·
·precum şi cu ofiţerul desemnat de regimentul secuiesc de husari, cu
care veţi lua legătura; apoi să-mi înaintaţi un raport însoţit de opiniil~
dvs.
Comandamentele celor două regimente de aici au solidtat anchetarea cererii lui Ist6k Mihaly, înaintată în numele a 17' persoane. Obiectul cererii anexate aici în copie îl constituie clarificarea situaţiei unei
proprietăţi funciare aflată în litigiu de mai mult timp. Intrucit acest
subiect nu poate forma în nici un caz obiectul anchetei dvs., să văi
limitaţi la lămurirea situaţiei· persoanelor care în ultimul timp au ocupat pămînturi şi a acelora ce au ihstigat poporul la asemenea fapte 1.
Concept. Arh. St. Sfîntu Gheorghe. Fond Arh. scaun. Trei scaune. Acte
prezidiale, nr. 266/1848. Foto: 7 787.
1------I V. doc. 176, 195 şi. 196.
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Tîrgu Secuiesc, 3 iunie 1848
A 2ik Szekely Gyalog Ezeredtol
Melt6sâgos fokirâlybir6 ur!
Kezdivâsârhelyt, Iunius 3dik 1848.
Az uzoni katonasâg. es nemely birtokos nemesek koit alig lecsillapitott viszâlyok megtijulvân, mind a ket reszrol, eppen most vett kerel"'l!eny kovetkezteben, a kivant elegyes bizottmânyba Janovits; harlnagy
urat egyuttal kirendeltem s e vegett a nemes szekely husrc!r
ezeredet is azon hozzatetellel megkertem, hogy nem lenne celszerutlien
a bizottmânyba katonai i.igyved, fohadnagy Fodor urat hasonlâan kiren.,..
delni..
496

Mihezkepest a kozrend es c~nd fentar.tasa. erdekeool melt6sagodat
is folsz61itom, hogy sajat reszerol a polgariakra nezve egybehangzolag
rendelkezni melt6ztasson. Szokott hivatalbeli baratsăggal leven a mtHt6:sagos urnak alăzatos szolgaja
·
·
·
Dobay ezredes
Din partea regimentului nr. 2 de infanterie secuiască.
Prea mărite domnule jude regesc suprem!
Tîrgu Secuiesc, la 3 iunie 1848.
Am primit sesizări din partea grănicerilor din Ozun, precum şi
a unor nobili posesori de acolo despre reînnoirea disputei între cele
două părţi, care abia se potoliseră. In vederea examinării situaţiei. l-am
delegat pe locotenentul Janovits în comisia mixtă alcătuită cu acest
scop; totodată am înştiinţat nobilul regiment secuiesc de husari şi i-am
atras atenţia că n-ar fi fără rost delegarea în comisie a avocatului militar, domnul locotenent major Fodor.
In vederea menţinerii liniştii şi a ordinii publice atrag atenţia şi
măriei voastre de a dispune în privinţa părţii civile. Rămîn cu prietenia
obişnuită faţă de domnia voastră
Colonel Dobay
Original. Arh. St. Sf. Gheorghe. Fond. Arh. scaun. Trei Scaune. Acte

prezidiale, nr. 267/1848. Foto: 7 785-7 786.
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Mihăileni,

3. iunie 1848

Nemes Felso Fejer megyeben Saldorfon 1848ban Szent Ivan hava 3an
saldorfi falusi bir6 Vaszilie Duse hazanal folytattatott a kovetkezo klnyomozas:
1) Kerdeztetik Vaszilie Duse falusi b1ir6 a kovetkezendokben: Mond
meg, hogy kozelebbrol a Hirtza nevii erdokben a birtokosok erdejet ki
tamadta meg? az erdo pasztorok kerteit, gabonajuk korUli keriteseket ki
vagy kik huztak le? ugy a birtokosokat a malomb61 mi keppen ki vagy
kik es kiknek rendelesebol tiltattak ki? hat a rendes uri szolgalatot miert
nem teszitek? es. tovabba Szekely Ke:1roly urat a Beretzki Josef urt61
vasarlott kertbol ki tiltotta ki ~ intette ·meg hogy oda lucernat ne vessen,
mert azon kerthez a falu tesz szamot?
A falu panaszolvan hogy a tekintetes tisztsegnek hogy a birtokos
urak erdo pasztorai a legelO meg szoritasaval igetl nagy helyet ii;tottak
ki, a tekintetes tisztseg parancsolt a szolga bir6 urnak hogy szallyan ki
es igazitsa el a dolgot,. de minekel6tte a szolga bir6 ur ki szalott volna,
ez elott mint egy ket hettel a falu ki ment es egy darab helyt a keritest lehuzţa, egyebet ~zen kerdesekre semmit sem felelhetek.
2) Kerdeztetik Mojsze Leb fopolgar a ki is a fennebbi kerdesekre
rnindenekben ugy ·vall mint az elso tanti.
3) Kerdeztetik Mate .Sztenyila a kiis a kerdesekre vallya: Az erd<"i:.
pasztorok ,a sok huncfutsagok.kal annyira meg keseritettek az eges~, f'ahd~,
hogy minek utanna a tiszt urak intesekre is meg nem szuntek a falu.
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. lege.Iojet pusztitani, kozelebbrol' .ki·· ment a falu es .egy darab helyt a
ikert~t le huzta, egyebet ezen kerd.esekre ilem tudok.
·.
·
'
·. :4) Kerdezteti~ Toma Gy,oigyi·~ aki vall a kovetkezendokben: C_sak
ennyit valhatok, hogy minek utan az erdo pasztorok rendetlensegeit;. a
.fo..ispan. o nagysaga eleibe terjesztette a falu s a fo ispan ur is parancsolt
hogy szunnyenek meg a fa1u lege16it pusz;ti\ani, s mieog sem sziintek meg,
a falu egyakanissal ki mept s a kerit~sekE:t egy darab helyt lehuztat
hogy kibol indult ezen dolog en. azt meg nem tudom mondanl., ugy a
tobbi kerdesekre sem tudokvallani, mivel semmit sem tudok.
· '
Kerdeztetik Iuon Tyesku- a kimindenekben ugy: vall mint a 4dik
tanti. ...
.
.
, . . 6) Ke]jdeztetik Gyeras,ziv Flora ~ S:?;f.?kely Karoly ur berese. A kerdesekre csak annyţt feleiţletek, egy :r;egg~l a minap a. falusi bţro es fo
polgar eljottek uramhpz, kit is az udvaron talalvan hol magam is jelen
voltam, hallottam hogy a I!f?lom irant tiltakozast. tettek - hogy mikeppen azt eppen meg nem tudoin mondahi.
7) Ujb6l kerdeztetik az elso ·tanti. ElObbszori kerdeztetesedkor el tagadtad hogy Szekely Karoly. urat a malomra nezve pem intetted meg?
- Most is azt ·mondom, hogy· nem, mire szembesitetven a 6k tantival, szemibe mondta a 6k tanti, hogy meg intette a f.o polgarra1 egyiitt.
Vgy szinten a fo polgarnak is mint 2k tantival szenibesitetett, es neki
is szemebe n1ondotta, mi szerent a falusi bir6val egyiitt intettek meg
gazdajat Szekely Karoly urat. Az 1 es 2k tanti maradtak .elobbi vallomasok mellett.
·.
Mind ezek utan az egesz falut fel szollitottuk, hogy adjăk ki, ki volt
ki a falut arra kesztette, hogy az erdo pasztorok kertjeit le htiztak, mire
atolanosan azt feleltek:
N em ke~ztetett senki, hanem egy akarattal el hataroztuk s ugy
mentiink ki az egesz falu es htiztuk le egy darab helyt a kertet, de
semmi celya nem voit a falunak az erdot elfoglalni. Hogy pedig a kertet
le htiztuk, azt azert tettiik, mivel a kozlegel6bol sokat be foglaltak az erdo
pasztorok s egesz falunak karara idegen marhakkal legeltetik hatarunkat.
A tobb kerdesekre semmit sem tud·1nk.
Mely kinyomozas hogy altalunk mindenekben a fennebbiek szerent
vitetett legyen veghez arr6l igaz hittel bizonysagot tesziink ·a fen irt helyen, evben es napon.
Komaromi Istvan szolgabîr6
Szarka Janbs, Nemes Felso Fejer
Megye hitos ulnoke.
Ancheta efectuată la Mihăileni în ziua de 3 iunie 1848 la casa judelui primar al satului, Vasile Duşe.
1) Interogatoriul începe cu Vasilie Duşe, j{ldele primar al satului,
căruia i se pun următoarele· întrebări: Spune cine a devastat nu de mult
pădurea Hîrţa a proprietarilor? . Cine a dărîmat din ·grădinUe paznicilor
de pădure gardurile de lîngă păioase? Cum, de către cine şi din iniţia-
tiva cui li .s-a·interzis. proprietarilor folosirea morii? Şi de ce nu efectuaţi
robota obişnuită? Cine r-a ktlungat pe domnul Szekely Kâroly din gră
dina cumpărată de la domnul Beretzki J6zsef şi caţe i-a interzis să semene acolo lucernă·, deoarece satul are pretenţii asupra e1?
.
--' ·Satul s:...a plins orioratei ofiCialităţi· că paznicii pădurilnr · proprietarilor au defriŞ:at un prea mare teren în detrimentul păşunii; onorata
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oficialitate i-a şi poruncit judelui ,nobiliar să se deplaseze la faţa locului
pentru a rezolva problema; dar cu aproximativ două ş~ptămîni înai~te~ ·
sosirii domnului jude nobiliar, obştea sătească a ieşit Şi a dărîmat într..:.o
parte gardul; altceva nu pot răspunde nimic la acest~: întrebărL -::,. ·,
. _. 2) Este înt.rebat Moişe. Leb, vicejudele primar, .car~ răspu,:o.de la
întrebările puse asemenea primului martc;>r.
. _. __ ;
_ ._ .
3) Matei Stăriilă răspunde următoarele la .întrebări: Prin fă~ăde
-~egile lor, pădurar_iÎ au s,upărat ,atît de. mult satul' întreg, încît .-:- după
ce nicf la somaţia domnilor dregători n-au sistat pustiirea păşunii comu7"
nei - obstea sătenilor a iesit nu demult la fata locului si. a dărîmat o
porţiune a' gardului; altceva 'la aceste întrebări ~u- pot răspunde.
--4) Este interogat Toma Gheorghe, care răspunde următoarele: Pot
să spun doar atît că satul s-a plîns măriei sale comitelui suprem referitor
la fărădelegile paznicilor de .pădure; aceştia n:..cau încetat însă să pustiiască păşunea eomunală nici la indicaţia domnului .comite suprem; de
aceea obştea sătească a ieşit şi a dărîmat în mod- soliclar o porţiune agardului; nu ştiu. însăde la cine a pornit ideea; nu pot răspunde nici la celelalte întrebări, deoarece pu ştiu nimic.
5) Interogatul Iuon Chescu răspunde la întrebările puse ca şi martorul 4.
6) Fiind interogat, Gherasim Flora, slujbaşuL domnului Szekely
Karoly, acesta răspunde la întrebările puse doar atît: într-o dimineaţă,
nu de mult, judele primar al satului şi viceiudele au venit la domnul
meu de pămînt pe care 1-au aflat în curte, unde eram şi eu; i-am auzit că
au protestat în legătură cu moara, dar nu pot spune în ce a constat
aceasta.
7) [La afirmaţia de mai sus] este întrebat din nou primul martor:
Cu ocazia interogării anterioare ai negat că l-ai somat pe domnul Szekely
Karoly în legătură cu moara?
Şi acum spun că nu; atunci a fost confruntat cu martorul al 6-lea,
care i-a spus în faţă că l-a somat împreună cu vlcejudele; la fel îi spune
şi vicejudelui cu care a fost confruntat că înipre:ună cu judele primar
l-au somat pe stăpînulsău, domnul Szekely Karoly.
·
Totuşi, martorii 1 şi 2 şi-au menţinut d~poziţiile anterioare. !n
continuare am făcut apel la întreg satul de a-l preda pe acela care a îndemnat obştea să dărîme gardul_ pădurarilor. La aceasta au răspuns:
·
Nu ne-a îndemnat nimeni, ci cu o singură _voinţă am hotărît. să
ieşim şi să dărîmăm pe o porţiune gardul; dar satul n-a avut intenţia de
a ocuoa pădurea; gardul a fost stricat deoareoe paznicii de pădure au
îngrădit mult teren din păşunea comunală: în ~etrimentul satului întreg
au acceptat animale străine care pasc în hotarul nostru; în legătură cu
celelalte întrebări, nu ştim nimic.
Că interogatoriul s-a petrecut întru totul aşa cum am arătat mai
sus, dovedim cu credinţă la iocuLşi data semnalată mai sus.
Kornaromi Istvan,,
jude .nobiliar
Szarka Janos.
asesor leftal al nobilului
comitat Alba de Sus.
Proces-verbal al anchetei din Mihăileni.
Origirlal. Arh. St. Cluj-Napoca Fond Arh. comitat. Alba
administrative, nr. 903/1848.
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Groşi,

3 iunie 1848

Tekintetes Szolgabfr6 Ur!
Birlestyiek Gros. nevii tiltot helybol meg nem mentek ki, melynel
fogva a tekintetes tisztseg azt parancsola nekem, hogy ujb61 kerjek aszistentiât a tekintetes szolgabir6 urt61 a marhanak kihajtasâra, melyet ha
lehetseges leszen, varok es mellyel vagyok a tekintetes szolgabir6 urnak
alazatos szolgâja
Grosi, Junius 3ân 1848
Aranyosi Peter.
Onorate domnule jude nobiliar!
Blrliştenii n-au părăsit nici acum cîmpul interzis denumit Groşi;
din această cauză onorata oficialitate mi-a ordonat să cer din nou asis...
tenţă de la domnul jude nobiliar pentru alungarea animalelor de acolo~
Aştept, dacă este posibil, asistenţa. Rămîn al onoratului domn jude no-

biliar umil serv,
Petru
Groşi,

Aranioşi

3 iunie 1848.

Original. Arh. St. Budapesta, Fond. G.P., nr. 9 012/1848. Foto: 29 884:~

29.885.
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Cămăra~~

3 iunie 1848
Kezes Level
Mi alabb meg irt szemellyek. es az oda alabb megnevezett dologbari
megkert :R,egiusok adjuk . tudtara .mindeneknek, a kiknek illik, a mi je..,.
lenval6 levelunk rendiben, hogy ezen .foly6 1848ik evben junius 3ik
riapjăn, midon tekintetes nemes ,Kolozs megyeben Katona nevu faluban
az en. fo espc=resi hazamnal megjelenenek en el6Utem az ahi b meg nevezett
<szombattelki koz lakosok, ugy mint: Luka Juon, Szabau Gyorgye, Metiân
Vasilica, Popp Vaszilica., Zsekari Vaszilika, Kolobotz Lâr, Czegorean Juon.,
Mulduvan Ilia, .• f(a~_sa Teodor, Tirimetye .Juon, akik is ? meg irt varmegyeben es Szombattelke falru.ban laknak mingyajan, kik kozul egy
resze Kemeny Domokos liber bar6 ur o nagysaga embetei, egy .resze gr6f
Teleki J 6zsefne ember.ei, egy resze Bokor · I..Jăszl6 ur ·emberei, egy resze
Kemeny Gyorgy ur, mas resze pedig Palfi Denes ur ,szolgal6 emberei,
szabad onkentes akaratjokb6l es senki kenşzerittesebol · kulon kulOn jobb
kezuk be adasai mellett vâllalanak magokra kezesseget .nemes Kolozs
megye szombattelki lelkeszokert, Papp Simon urertl, akar mi nevvel
nevezend6 bUntetes mellettt olyforman, hogy az 6k lelkeszek, mivel mindennap lelkipasztorra elkerulhetetlen szokseguk vagyon, kiszabadittassek
mind addig, a meg a valla~as · meg esnek a maga utjan, a mikor is ha
hibasnak talaltatnek tisztelt lelkeszunket mint kezesek akâr tnicsoda idoben âltal adandjuk a tekintetes nemes tisztseghek, hogy vagy innen, vagy
pedig puspok urunk 6 nagysaga rendelesebol bunehez kepest buntetest
szenvedjen.
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Mely kezesseg hogy 'az o .modja es rendje szerent mielottunk ment
veghez ·eS \lgy, a mint nyilatkoztak leirtuk es ki adtuk,' lelkiismeretiink
szerent, a.it tulajdon keziink al irăsaval es szokott peeseturikel erosittyiik.
Kolt Katonâban junius 3ân 1848ban.
·
A ·fennebb emlitett kezesek hozzăm
is el joven. es ugyanşzon târgyban
kezeik beadâsâval ·kezesseget ăllitot
tak eriel6ttem. Pusztakama:răs junius
3ăn 1848.
·
Turki I,ăszlo, ·palatkai fo esperest
es
Krisan Janos, unitus pap
Scrisoare de garanţie
.
Noi, persoanele denumite mai jos ,facem cunoscut tutun:>ra în cauză,
prin scrisoarea noastră de garanţie, că în ziua de 3 iunie 1848 locuitorii
Iuon Luca, George Sabău, Vasi1ica Meţian, Vasilica Popp, Vasilica Jecan,
Lar Coloboţ, Iuon Tegovean, Ilia Moldovan, Teodor Haja, Iuon Tirimete,
din Sîmboleni, s-au prezentat la oficiul protopopial din comuna Cătina.
O parte din ei sînt oameni ai liber baronului Kemeny Domokos, alţii
aparţin soţiei conte lui Teleki J 6zsef sau lui. Bokor ·. Lâsz16, Kemeny
Gyorgy şi Palffi Denes. Iobagii de mai sus, nefiind forţaţi de nimeni, prin
ridicarea mîinii drepte, s'""au angajat benevol garanţi pentru preotul lor
Simion Pop din Sîmbolenil. întrucît au nevoie de preot în fiecare zi, cer
eliberarea lui pînă la data cînd interogatoriul va avea loc pe calea obiş
nuită. Atunci ei îl vor preda pe preot oficialităţilor pentru a primi pedeapsa în funcţie de delictul săvîrşit. ori de la oficialităţL ori de la domnul nostru episcop.
Că această garanţie a fost încheiată aşa cum. se cere, în faţa mea,
o dovedim prin credinţa şi sigiliul nostru.
Cămăraş, 3 iunie 1848.
Că chezaşii sus-numiţi s-au prezentat la mine şi prin ridicarea mîinii
şi-au asumat garanţia, o adeveresc.
Vasile Turc,
prim protopop din Palatca
Ioan Crişan, preot unit.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond .@.Pr., nr. 1444/1848. Foto: 2107.
1
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Dragu, 3 iunie 1848

Kegyelmes Urunk!
A bujtogat6k eles :fegyvere benniinket meg Szentgyorgy nap eWtt
arra vezerelt, hogy a foldosuri szolgalatot rnelrosagqs B. Wesselenyi
Ferenc foldesutunkt61 tagadjuk: meg, de konyen hivosegiinkert s fen tett.
lepesiinkert, hogy mi modon lakoltunk meg, meg gyermekeink is meg
erzik - hibâs s a torvenyekkel ătaljâban ellenkezo tettiinket ha. kes6n
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is· megesmerve". egyezesre .feptunk. folde.s u:runk .<) nagysagaval, hogy mas
rendelesig hete11ken·t masfel napi szolgâlatot tegyiink, mit a leg ponto"sabban telj,esitilnk is. o. nagysaga is igerkezett, hogy . ·mind ·eddig.,· ugy
ezutanra marhaink legelteteset allodiâlis. erdejeben megengedi~'. ugy .
foldăn hevero ·s~raz fat ad tii.zel~sre, de mar most nem kepzelhetji.ik,
IJ;ll okb6l, mind .a kettot nagy buntetes terhe alatt toliink eltiltotta, leg·
nagyobban sujtya terhes allapotunkat okărtilalmasunk eltiltasa, mi ez
elott az allodialis erdokbe volt, mivel nyomăsunk nagyon keves, azt is
szinte egeszen o nagysaga pasunaltattya, szinte 1 000 berke juhaival, feles
szarvas marhaival, bivalyaival es serteseivel, s igy mi pusztul6felben.
vagyunk, riem leven okărtilalmasunk, az hol ăkreinket legeltethesslik,'
mialtal sem a făldot nem mivelhetjlik, sem a kozterheket nem hordoz-.
hatjuk.
Hogy nem oszinte rosszasagunkb61 szărmazott hibas tettlink, bOlcsen altal lăthatja excellenthid, csak abb61 is, hogy mig ezen cselt hoz6
bujtogatasok nem tărtentek, a legg szigorubban s a legg nagyobb pont'Ossăggal hordoztuk a rank m.ert terheket.
.
. .
,:·· .. Porig leborulva esedezunk azert excellentiad kegyes szine elejeb~,
men:oztat rajtunk atyailag konyori.ilni s minket az egyenes igazsagba part:..
fqgolni, kiilOnben a vilagot nyakunkba venni kehtelenek Ieszfmk. Ujap,~
ban is esdeklesi.ink mellett vîgasztal6 valaszt varva,. alazatos melly tisz::..
telettel orokllink excellentiadnak alazatos nyomorult szolgai.
··
i

,J·,

Az egesz dragi ad6z6

kăzănseg 1 . •

domn!
· Din cauza agitaţiilor am încetat să mai prestăm robotele stăpînuii.ii
nostru b[aronul] Wesselertyi Ferenc, încă înaintea zilei de Sfîntu Gheorghe. Dar, recunoscînd greşeala contrară legilor săvîrşită de noi, am căzut
de acord cu măritul nostru ·domn de pămînt ca pînă la noi dispoziţii să
prestăm o zi şi jumătate de robotă pe· săptămînă. In schiinb, măria sa a
promis că va admite păscutul vitelor noastre în pădurea lui ·alodială, ca
şi ·înainte; de ·asemenea că he va permite să adunăm de ac~Io. u~cături.
Acum însă, din cauză necunoscută de n'oi, ne-a luat amîndouă aceste
drepturi şi' ne-a ameninţat cu pedeapsa. Cea mai mare povară e interzicerea păşun~tului in padur~a alodială, întrucît nu avem imaş pe tarlale
decît foa·rte puţin. Chiar ş1 ce avem este păşunat în cea mai mare parte
de aproape o mie de oi, de numeroasele vite cornute, de bivoliţele şi porcii bar:ont1lui. Am, aj:qns în felu~ acesta în. pragul ruinei. .Neavînd păşune
pentru boii noştri, nu putem 'lucra pămîntul şi nici să suportăm sarcinile publice.
.
.
Că cea ce am făcut nu era o expresie a răutăţii noastre se poate
observa uşor chiar şi .din faptul că pînă cînd n-au ajuns la noi agitaţiile,
ne-am îndeplinit întocmai îndatoririle:·:
·
Vă rugăm cu cea mai mare umilinţă a ne ajuta. Altf~l vom fi ne1
voiţi să pornim în pribegie. Repetînd cele spuse, aşteptăm răspu~ul :rilîn·-3
gîietor al dvs. Prea umilii servi ai înălţimii voastre,,
. toţi·f!ontribuabilii qjn Bragu1.
Graţiosul·nostru

Original~ ...f.\rh.

2 002.

~

Cererea -a.fost

St. Budapeşta. Fot}d•;• G.P., nr. 7 089/184~; ;Foto: · 2 000:-

înaintată

·i'n 2:iua .de.-3 iunie 1848.
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Beadatott Junius 3kăn 1848.
Az adalini ad6z6 · kozons~g jelen kerelme nyoman eloadvan, :iniszerint .folqesurunk Wesselenyi Ferencel' oly egye.z~sre leptenek, hogy
mas rendelesig hetenkint egy s fel napot szolgaljcmak, amU pontosan meg
is tettek, a foldesur valamint ezelott, ugy ezutân is megengedte allodiâlis
erdeibe lev6 pascumot hasznalni, nem ki.ilonben ti.izelesre va'l6 fiât sza,mukra :igert;. de ezen egyezes l~S igeret ellenere mind a _pascumt6l, mind
pedig a tilzelesi fâb61 eltiltvak a foldesuruk âltal; ez okb6l esedezneki
egyenes igazsagukbani partfogâsaert1 •
·
Dată

în 3 'iunie 1848.
Rugămi~tea comunităţii contribuabile din Adalin, în care arată că
<:tU făcut cu domnul lor de pămînt, Wesselenyi Ferenc, o înţelegere ca
pî,nă la noi qispoziţii să-i slujească săptămînal o zi şi jumătate, ceea ce
au şi executat· cu punctualitate. Domn:ul de pămînt le-a îngăduit, ca şi
rpai înafnte, folosirea în continuare a păşunii din pădurea sa alodială, ba
le-a promis .de asemenea şi lemne de foc. Dar .în pofida înţelegerii şi. a
promisiunii, domnul d~ pămînt i-a oprit atît de la păş1..1nat, cît şi de la
lemnele de foc .. Ca atare ei petiţionează, .cerînd sprijin în cauza lor
or.e_aptă 1.
Referat gubernial.original. Arh. St.Budapesta. Fond G.P., nr. 7 090/1848.

Foto: 12 598-12 599.
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Cluj, 3-4 iunie 1848
!

•

Amaii fraţi!

,.:,. ;... jungînct la -CJuj dl:IIT!inecă · :climineaţq,, _am văzut, sute· .de. steaguri
-dovezi: pentru rîv:q.:a :':unir~i: Cam:· pe Ja 8 ore· :ne-::am ·du.s
la ,-~pis<;opl11;,, unde- bălaurul.· ceţ)2U nopă ~apeţe au. yrut să ispră:vească .ce
n:-a.u. putuţ·Jr.F Blaj ~şi au înce,put.:vnif: (M.oga · :Qjrnitr.}. a pro~~cta cum că
cţ§putaţiun~:~ .. c:tr ·aveeţ ·dorit a faq~ -:?ch.~rnbăr!_Jn pe_ţiţiune, ·:cu. Cţ:ire ocărîn,..,
du-1 toţi, de· toate laturile, n-au putut eşi la cale: După aceasta au propus
nu ştiu care de ceia cum că din punctul al 11-lea o faţă întreagă e lăsată
afară din petiţiunea ce s-a' împrotocolat ce atinge pe saşi, care întăreşte
vina ungurilor cum că· aţi fi corupţi de saşi. Ce le-a fost tendinţa,· judecaţi. Destul că s-au făcut un codicil încă <lî_ngă:'petiţiune; oricît ne-am
luptat ticînd că principiu ne-a fost a ,riu ·ne<pogotî·la specialităţi. N-au
folosit nimic. După aceste la 11 ore am făcut vizita la comandirendu care
n.e7 ? primit în. paradă :ya pe nişt~ ctep]ltG\ţi! 'De ,p,cj la gubernatoriu, unde
am auzit împroşcare destulă pentru nelipirea către· .decretul guvernial
în Adunarea Naţională. De aci am mers la presidele statelor, care ne-a
spus curat tendinţa maghiarilor_>~f'l:o,ta ţ>ene,, q.;upă... am~~zj_ au .fost vrajbă
pentru punctu 11. Petiţiunile s-au dat prezidiului şks-C!\:l şi ;pus ad acta.

flutţu;~Î,nd~ ,aţîţe-a

Luni înainte de ameazi au deschis Puchner dieta prin un cuvînt maghiar'"
Boheczel au propus ca să se pertracte înainte de toate petiţia rom. şi ş_ă
se deie românilor naţionalitate, şi după el Lemeni. Dar au răspuns·Wes~·
selenyi ·că de aci înainte nu va fi naţiune maghiară, nici $aşi. etc., ci vorfi toţi egy" n.agy. magyar h,onnak szabâd. polgaraP. După Ci ceea au zis~ Le-meni să se şteargă articulii cei baţjocoritori .de români din Aprol;>ate.
L~aurefuzatmai mulţi, dar Berzer1~zei 1-;au chiar ocărît [că] (nu e bif}e?}
pomeni nişte lucruri care de sine au. c?zu:t.
·,
Marti, ,Prezinte· Wesse1enyi, s-au prochemat unit1nea_, care o au primit şi saşii· 'sub nişte condiţiuni. Dionisie Kemeny ne-a batjocorit cît, ,se
poate că ani jorat sub steag muscălesc şi că în principi1.ţ (unora) .a goni
pe maghiari în Scithia · şi altele, tot în batjo,cură. Lemeni încă. au părtinit
uniunea; I-au scos afară la popor, 1-au ridicat pe scaun şi au zis poporului că primeşte uniunea în numele său şi al poporului rom~n şi va lucra
spre înfiinţarea ei. Seara i-au făcut muzică, au vrut să-1 ridice, da nu I-au
putut şi le-au zis un cuvînt divin (~ic ungurii); nu ştiu că nu l-am auzit.
Mai că era să· uit cum îşi vărsa veninu asupra comitetului că i-au legat
mîinile şi prescrise, care nu-i vrednic să-1 înalţe în cizme. Alţii ne spunea
că comitetu e diso~vat prin gubernhi, alţii poftea ·să vie în Cluj, că cine
au văzut aceea ca comitetu să fie în Sibiu şi. dieta în Cluj, de nu se pot
înţelege. Şi zic să se aleagă alt comitet, că acesta n-a fost pe lege. Am
avut mare vrajbă pentru alegerea deputaţilor la Pesta, dar însă, har domnului, că pînă ne-am sfădit noi, ungurii au ales tot dintre sine şi ai noştri
au rămas pe jos. Numai Boheczel se duce cu vlădicii, aleşi fiind de dietă.
Bariţiu a zis că noi putem trimite deputaţi la Pesta, că aceasta nu-i alta
decît o continuaţiune a deputaţiunii din Cluj; însă mie nu mi se pare aşa.
Miercuri în adunarea naţională s-au otărît reprezentanţia poporului.
putînd fi alegător şi ales dintre ţereni tot cel ce plăteşte dare 8 florini
argint; afară de asta de la obşte de o sută de fumuri- 2, de la mai puţine unu; la oraş cel ce biruie .360 florini argint sau lucră măiestrie
cu unu lîngă sine. Asta sistemă e şi între saşi, numai cît oraşele nu dau
deosebite semne ca şi pînă acL Szen utca de aci înainte se numeşte Lemeny utca.
Pe Fodor 1-au prins aci în Cluj; pe Pop Simion, popa din Sîmbotelec, 1-au adus legat şi bătut în Turda. Şăcuii taie chicile la oameRi,
îi bat; ba la o muiere i-au tăiet cruce în frunte. Deputaţia ace[e]a care
merge la Pesta e de 24 membri, ca să se consulte cu ministeriu despre
uniune şi altele. Feriţi-vă în cît eţi putea, că pe aici rău vă răsună numele, mai ales a .lui Alexandru2 şi Buteanu. La Budiu şi Bogata au fost
cătane să prindă pe popa, dar s-au mîntuit. Să fiţi sănătoşi şi fericiţi.
Adio
S.P.
Domnului
Simeon lBărnutiu
·jurist absolut in Sibiu.
eşi

a:

Original. Arh. St. Cluj•Napoca. Fond
1848-'49 dosar. P.
1
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Cetăţeni ·liberi ai unei patrii mari maghiare.
Al. Papiu Ilarian.
·
·
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Bra5ov, 3--4 iunie 1848
Magistrats- und Communitaets Sitzung vom 4ten Juny 1848 unter:nt
Vorsitz des Stadt- und Districts-Oberrichters Johann G.v. Albrichsfeld
Sind anwesend: Stadthann Mathias Lassel, die Magistratsrăthe
Franz v. Schobeln, Stefan v. Closius, Johann Lange, Carl MyB, Johann
Tartler., Johann Immrich, Grundbuchsverwalter, Max von Dillmont, Paul
Roemer, k. · Steuer Einnehmer, August v. Roth, Ober Notair, Friedrich
Bomches, Friedrich Honigberger und Wilhelm Schmidt, Herrschafts-Gerichts...:Beisitier.
Abwesend sind: Distrikts Richter J osef Graef, Polizei Director J osef Trausch, die Magistratsrăthe Friedrich Fabricius, Peter Lange im
Dienst. ,
Vo~ Seiten der Stadt Communitaet: Johann G. Barbenius Orator
und die Communitaet3mitglieder Friedrich Wenzel, Johann G. Waechter,
Apdreas Schuller, Andre.as Seiser, Michael Gross, Balthasar Decker, Peter Arzt, Michael Schwarz, Peter Czeides, Peter Giesel, Georg v. Closius,
J acob Hausenblass, Paul Bomches, Daniel Bogner, J ohann Petersberger,
Carl Weiss, Friedrich Leopold Bomches, Lucas Graef, Peter Closs, Martiut Gebauer, Michael Herrmann, Johann Kinn, Ludwig v. Langendor:f,
Gottlieb Hermannstadter, Daniel Olescher, Friedrich v. Closius, Johann
Jekely, Friedrich Schneider, Daniel Bayer, Johann Germany, Friedrich
Rosery, Josef M:Mler, Friedrich Neugeboren, Johann G. Riemer, Petr
Margreth, Christian MyB, Franz Kygler, ·Franz v. Greissing, Carl Burg,
Stefan v. Premenyik, Friedrich Galtz, Michael Scherg, Josef Schneider,
Simon. Glasner, Carl Schachovsky, Carl Schnell, Mathias Gi.inther,
Gottlieb Fleischer, Josef Biro, Andreas Krafft, Carl Maager, Eduard
Schullerus, Carl Gross, Michael Freidrich Kammner, Josef Ceipek, Joachim Panczel, Johann Fuhrmann, Johann Lurtz, Andreas Roth, Paul
Chrestels, Michael Drestnandt, Franz Wallinger, Christian Hiemesch.
2 455.
2 460. 2 461.
Eingereicht den 3ten Juny
2 455/1848
. Der hiesige Landtags Deputirte Ludwig v. Brennerberg i.ibersendet
in seinem ,und seines eb~n einer vorlaufigen Berathung der Ungarn .und
Şzekler be,iwohnenden Mitdeputirten Elias Roth. Namen einen in der
nemzeti gyiiles ausgearbeiteten Gesetz Entwurf liber die Art und Weise
der vorzunehmenden W ahlen der zum năchsten ungar lănder Landtag
abzusendenden Abgeordneten, mit der Bitte, ihnen hieruber schleunigst
die Ansichten dieses Publicums bekannt zu geben.
, . Zugleich bitten die Deputirten um Weisung, wie sie sich in Fallen,
wo ihre Instruction keine Vorschrift enthalte, zu benehmen ;hătten, denn
bei der Sturmes-Eile, mit welcher im gegenwărtigen Landtag alle Gegenstande verhandelt wi.irden, sei es rein unmoglich, selbst mittelst Estaffette vorher Weisung einzuholen.
SchliiBlich wird 1un schleunige Uebersendung der Acten, beziiglich
der elen \tValachen auf Sachsenboden zugestandenen staatsbiirgerlichen
Rechte. sovfle der die Abănderung der Regulativ Punkte und die diesfăl
li.ge .Petitlon der Kronstadter Bi.irgerschaft betreffenden Verhandlungen,
50Ş.

um dadurch um so eher die vorgefa~te Meinung der Stănde, als wolle diesăchsische Nat!on streng auf dem alten beharren,. und durchaus kein.e
Verbesserung in ihrem Innern vornehmen, geriugerid widedege'rt i.'zb.
~o11;nen.. . .. . . . . . , . . : .
:. . . ..•. . . . •.· . . . : .·.
· ..
·, . MyfJ:. Hinsichtlich. deş iibersendeteri Gesetz ·'E~twurfes Îindet der
:Magistrat zweier1E:d :Besorgnisse erregende Bedenken, nehmlich:
1. Irn A.ţlgemeinen darinn: daB durch diesen Gesetz Entwur:f eine
wesentHche ~Abaride~1,1ng der sachsischen Verfâssung beantragt ~n1.d .das
~echt ·der. Săch~ischen. Natiori, solche Abăriderungen tind [Einrichţ:ungen
in ihrem ·Innern selbst, . ohne EinfluB · der . andern N azionen, vorn~hrrien
l{onnen; verlet?t wir~; und . . . · ·
· ·_· : . . . . · .. · .... · · ·. ··,.
2. daB die Zahl der Wăhler und Wăhlbaten in den Stadf.en,. ohne
Unterschied ihre;r Gr.oBe .und B.evolkerung, zu sehr ,ausgectehn,t' und ··dadurch das Wohf des .'tandes~ und irisb~sondere der~ betreff.e:riden · Stadte
'den Handeri des unverstăndigen Volkes, ja des gemeinen Pobels, ..rriit
Gefăhrdung der Staats und Stădte:-lntE~re.ssen,. anvertraut wird.
·. Deri Landtagsabgeordnete:h sind dalier .diesfalls nachstehende w_ei:sU.l1.geri ,zu ertheilen, und zwar:
,
. ..
. ... ·.. . . . . .
. . .. .
·
.1. · Sollt€m sie trachteri, d.er să.chsischen Nazion das Recpt, Uber .d'ie
Bestimmung und _Abănderung der Wahl.-Art l;>eziiglich q~r L~n~?ţag~ Abgeordneten im .Mittel der săchsischen Na.ziop. die j:iothigeri,.. ţ:ta~~.t~n · (Gesetze) fiir sich un.abhangig votn Landtag beraten, beschlie.B:eri'ynd mit Genehmigung: des Konigs einfilhren 'zu konnen, einpnr·. zu· haJten.
·
Hiebei konnten die Abgeordneten anfiihren:
· . .
.r
Es seien ja kaumeinige Tage seit jener Zeit verf!ossen, wo Ungarn
und Szekler in Ertheilung der Zusicherung, daB sie ·. die Erhaltung der
Verfassung und autonomischen Rechte der sachsisehen Nazion sowohl
beim ungrischen Ministerium, als auch beim ungrischen Landtag krăftig
unterstutzen wollten, mit einander wetteifert hătten. Dieselben Măn:qer
sollten dieser Zusicherung eingedenk sein, und nicht schon jetzt auf dem
letzten siebenburger Landtag die Krănkung der săchsischen N azion in
einem heiligen Rechte zulassen oder gar bestarken.
Konnte jedoch das diesfăllige freie Verfilngsrecht d.er Sachsen nicht
erlangt werden, so hătten die Landtags Abgeordneten ohne Abgebung
einer Sondermeinung.
2. darauf zu dringen und durch kluges Einvernehmen sowohl mit
den einfluBreicheren Fi:ihrern im Landtag, als auch durch krăftiges Auf;treten zu erwirken zu trachten: daB die Bestimmung, "daB in Stădten
unter andern jeder~· welcher ein Besitzthum im Werte von 300 rfl. CM
oder ein Einkommen von jăhrlichen 100 CM habe, Wăhler und wăhlbar
seţn solle", dahin abgeăndert werde, daB das Wahlrecht in den Stădten
nicht nach dem schwer zu bestimmenden Werthe des Besitzstandes ader
des Einkornmens, ·sondern, so wie diese bezi.iglich der Landbewohner
ohnehin. beantragt, worden, nach dem Betrag der fur das gegenw~rt](le
Jahr be·messenen k. Bteuer also gerege1t werden solle, daB in den Stăd~
ten, eben so wie in d'en .Dorfem ~ mit Beibehaltung der· iibrigen Bestirnmungen des ·Entwurfs - nur derjenige Wăhler sein di.irfte, welcher
auBer der Kopfsteuer annoch eine k. Steuer von tni.ndestens 8 fl. C:l\1: zu
zahlen habe, und dies zwar um so mehr, weil die Wahl nach dem Bes~tzstand, bei der fur, dieselbe so kurz bemessene Zeit, kaum und jedenfalls ăuBerst un$icher, dagegen bei .Grundlegl:lng d.er k. Steuer oh~w
Anstănde mit voUkommner Sicherheit wiirde vollzogen werden konneh.

zu

Sollten die Abgeordneten dieser Meinung Geltung .zu verschaffen
nicht im Stande sein, so sollten dieselben sich bemi.ihen, durchzuflihren,
dai1 die Stădte im VerhaltniB· ihrer GroBe und B~volkerung in verschie-de:Q.e Klassen abgeth,eilt und festgesetzt werden mochte,, daB das. Besitz"";
thum in. Stadten wie z.B. Kronstadţ einen Werth von· 1000 fl oder min-r
destens · von 7QO CM (wie dies in der SUidte Ordnup.g: fur Ungarn be~
st.imrnt sei) haben und das gewohnliche Einkommen wenigstens 400 fl C:!Vf;.
betragen musse.
Die năheren Grunde fur die Wiehtigkeit. dieser Abanderung muBten
die Abgeordneten aus den hiesigen Verhandlungen iiber die Regelung de:P
burgerrechtlichen Verhăltriisse im Mittel der sachsischen Nazion, weL-.
che beilăgen, schopfen. Auch ware den Landstănden . vorzustellen: claB
in dem vorliegenden Gesetz EntWurf hinsichtlich der ungarischen und
Szekler Kreise durch die Bestimmungen im 4ten § lit. C. dem iibermaBh:;
gen EinfluB des unberhittelten und unverstandigen Landvolks ·weislich
vorgebeugt werde, und daB daher die Stădte und die săchsische Nazion
(darunter vorzuglich die an der Grenze befindliche Handelsstadt Kronstadt, wo das Zusammenstromen gemeinen Volkes ăuBerst groB sei) eine
gleiche Berucksichtigung, .wie die ungarischen und. Szekler Kreise um so
mehr mit vollem Recht fordern konnten und muBten, indem das · ge'"7
meine VoTh: in den .Stădten nicht nur zahlreicher, sondern auch gefăhr
licher als jenes auf dem Lande sei. Es sei also eben so billig, als folgerecht und zweckentsprechend, daB die Zahl der Wăhler in den Stădten
verhăltnismăBig nach denselben ermăBigenden Grundsătzen, wie auf dem
Lande beschrănkt werden moge.
Bezuglich der von den Abgeordneten gestellten Frage: "was sie zu
thun hătten, wenn Gegenstande beim Landtag zur Verhandlung gebracht
wurden, woruber sie keine Weisungen hătten· und woriiber sie auch,
\vegen Kurze der Zeit, keine Weisungen einholen konnten"? konne den
Abgeordneteri wohl keine andere allgemeine Vorschrift ertheilt werden,
als daB sie nach ihrem besten Wissen und Gewissen handeln, solche
Gegenstănde in der săchsischen Nazional-Versammlung berathen und
nach den in· Folge derart gepflogener · gemeinschaftlicher Berathungen
gefaBten Beschlussen furgehen mochten.
Was . endlich die gewiinschten Schriften aus dem hiesigen Magistrats Archiv anbelange, so wiirden ihnen hiemit nachstehende Schriftstucke in Urschrift gegen Ruckstellung nach gehabtem Gebrauch ubersendet, als.
1. Bezuglich der den Walachen zugestandenen Rechte 3Stuck von
dem durch die Nazions Universitaet am 3ten April l.J. Univ. Zahl 458
dt1rch den Druck veroffentlichten Manifeste, w~l~hes in Folge der Vorstellung dieses Magistrats vom 18ten December v.J. M. Zahl 5 294/1847
·erflossen ist.
·
2. Bezuglich der burgerrechtlichen Verhăltnisse cler Magistrats Vortrag vom 26ten' April l.J. Z. 1 794/1848 mit seinen 5 Beilagen, zusammen
also 6 Stiick. '
3. J?ezuglich der Umanderung der Regulativ Punkte und der damit
in Verbindung .gesetzten Petitionen der Magistrats, Vortrag. vom 5ten
April und 10ten May. l.J. Zahlen 1.347, 1 545 und 1 985 nebst 1 Beilage
.zvr letzten Zahl, zusammen also 4 Stiick.
.
lm Ganzen 13 Stiick.
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Erhalten am 4ten,Junyl.
2 461/1848

R ot h. Nach weitlăufiger ernster Erwăgung aller vorwaltenden
und der Folgen, welche dervon der Nazions Universitat bean:..
tragte Schritt unvermeidlich mit sich ruhren wiirde, wird beschlossen, der
Nazions Universitat in'' Erledigung des vorstehenden Erlasses zu erwie-:
dern: da6 das hiesige Publicum die von den săchsischen Landtags Depu-:tirten bezuglich der Unionsfrage gethanen Schritte als den Umstănden
angemessen und durch die ·dermaligen kritischen Zeitverhăltnisse gerechtfertigt gutheiBen miisse und seinerseits die Ansicht hege daB in. dieser
Hinsicht der vorgeschlagene Weg zu verwenden und die auch von diesem Publikum gewi.inschten Garantien fi.ir die săchsische Munizipal Verlfassung, Nazionalităt, Autonomie urtd Integrităt des Wohngebietes im
Wege der diplomtischen Verhandlung mit dem Palatin, ungris~hen M:I~
nisterium und Reichstag und zwar mittelst einer zur Zeit des Abgehens
der landstăndischen Deputazion nach Pesth zu entsendenden aus allen
sachsischen Kreisen zusammenzustellenden Nazional-Deputation zu bewirken seien.
Von diesem BeschluB sind auch sămmtliche sachsische Kreise
zuschriftlich zu verstăndigen, so auch die hiesigen Landtags-Abgeordneten~
J ohann v. Albrichsfeld, Ober Richter
Friedrich Riemer, Vize N otair
Coll. Neugeboren, Mag. Secretair
Umstănde

Şedinţa

Magistratului şi a comunităţii din 4 iunie 1848 sub preşe
prim-judelui scăunal şi districtual Johann Georg von Albrichsfeld
Sînt prezenţi: judele primar al oraşului, Mathias Lassel, consilierii
magistratuali Franz v. Schobeln, Stephan v. Closius, J ohann Lange, Cari
MyB, Johann Tartler, Johann Immrich, administratorul registrului rfunciar, Max v. Dillmont, Paul Romer, perceptor, August v. Roth, primnotar, Friedrich Bomches, Friedrich Honigberger şi Wilhelm Schmidt,.
asesori judecătoreşti.
Sînt absenţi: judele districtual Joseph Graef, directorul poliţiei Joseph Trausch, consilierii magistratuali Friedrich Fabricius, Peter Lange·
în serviciu.
Din partea comunităţii oraşului: Johann G. Barbenius şi membri
eomunităţii [urmează 63 de nume].
dinţia

Inaintat în 3 hinie
Deputatul de aici la dietă, Ludwig v[on] Brennerberg, trimite, în
numele său şi al codeputatului Elias Roth care tocmai asistă la o consfă
tuire prealabilă a ungurilor şi secuilor, proiectul de lege elaborat în adunarea naţională maghiară; acesta se referă la modul de desfăşurare a
alegerii deputaţilor pentru viitorul Parlament ungar; roagă să li se co-:-·
munice de urgenţă răspunsul publicului în această privinţă.
Deputaţii cer, de asemenea, îndrumări asupra modului cum să se
comporte în cazurile în care instrucţiunile nu conţin indicaţii; ei invocă
în acest sens graba cu care se dezbat toate subiectele la actuala dietă,
încît e pur şi simplu imposibil să se obţină în prealabil îndrumări, chiar
.şi prin curier rapid.
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In sfîrşit, solicită: actele privind drepturile cetă·ţeneşti acordate
românilor de pe pămîntul săsesc; cele referitoareJa dezbaterile relative
la modificarea punctelor regulative; petiţia comunităţii din Braşov; [ele
le sînt necesare] pentru a putea combate convingător părerea precon:cepută a stărilor cum că naţiunea săsească ar stărui asupra a tot ce-:i
vechi şi nu ar fi dispusă· să facă vreo înnoire în interiorul ei.
Myss. În legătură cu proiectul de lege transmis, Magistratul ex:primă două t~me îngrijorătoare, şi anume:
·\
1. în general, că prin acest proiect de lege se impune o schimbare
esenţială a constituţiei săseşti şi. se lezează· dreptul naţiunii de a putea
face astfel de modificări şi 'organizări fără amestecul celor~alte stări;
2. Că numărul ~legătorilor şi al celor ce pot fi aleşi a fost prea
mult extins în oraşe, fără deosebire de mărime şi populaţie; prin aceasta
s~ încr.edinţează binele ţării şi mai ales al . oraşelor respective în mîinile
poporului incult, plebei comune, primejduindu-se astfel interesele statului şi ale centrelor urbane.
De aceea li se vor da deputaţilor la dietă următoarele îndrumări
·în această privinţă;
1. să acţioneze în aşa fel încît să menţină naţiunii săseşti dreptul
de se a consfătui şi de a hotărî singură, independent de dietă, asupra
modificărilor modului de alegere a deputaţilor şi de a introduce cu aprobarea regelui legile necesare; în această privinţă deputaţii pot argumenta
că nu au trecut decît cîteva zile de cînd maghiarii şi secuii s-au întrecut
în a da asigurări că vor sprijini din răsputeri menţinerea constituţiei şi a
drepturilor autonome ale naţiunii săseşti, atît la guvernul ungar cît şi la
Dieta Ungeriei; ar fi bine ca aceiaşi oameni să-şi aducă aminte de aceste
asigurări şi să nu permită, ci dimpotrivă să sprijirţe ca un drept sfînt
al naţiunii săseşti să nu fie ciuntit acuma la ultima Dietă a Transilvaniei; în caz că dreptul saşilor de a dispune liberi în această privinţă nu
poate fi obţinut, atunci deputaţii la dietă să nu-şi exprime opinia sepa~
rată, ci
2. să caute să obţină atît prin înţelegeri rezonabile cu liderii mai
influenţi ai dietei, cît şi prin acţiuni hotărîte, modificarea deciziei care
prevede "ca în oraşe toţi cei ce au o avere în valoare de 300 fl. m.c. sau
un venit de 100 fl. m.c. anual să fie alegător şi să poată fi ales; modificarea să se facă în aşa fel, încît dreptul de vot să fie stabilit în oraşe
nu în funcţie de valoarea greu de precizat a averii sau a venitului, ci,
cum s-a specificat oricum în privinţa populaţiei rurale, în raport cu mă
rimea impozitului crăiese calculat pentru anul curent; în felul acesta menţinîndu-se celelalte precizări ale proiectului la oraşe, ca şi la sate,
să poată fi alegător numai acela care în afara capitaţiei mai plăteşte şi
t;tn impozit cr.ăiesc de cel puţin 8 fi. m.c.; pretindem o atare modificare,
deoarece acordarea dreptului de vot în funcţie de avere nu s-ar putea
face în timpul atît de scurt rezervat în acest scop ori s-ar efectua cu
destul de mare aproximaţie; în schimb, dacă s-ar urmări principiul impozitului crăiese s-ar putea realiza fără piedici şi cu precizie absolută;
în eventualitatea că deputaţii nu vor fi în stare să-şi impună părere~,
atunci să se .străduiască să obţină ca oraşele să fie împărţite în mai multe
categorii în funcţie de mărimea şi populaţia lor; averea să se stabilească
la 1 000 sau cel puţin 700 fi. m.c. în oraşe ca Braşov, (aşa cum s-a prevăzut în regulamentul oraşelor din Ungaria), iar venitul obişnuit la cel
puţin 400 fl. m.c.
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sa găsească motivaţia acestei importan.te' modi-·
în dezbaterile aici anexate asupra reglementării raporturilor civice
în interiorul naţiunii săseşti~ ar mai trebui s'ă ·li se atragă atenţia stă:_
rilor ţării că prht ;stipulările paragrafului ·4 lit.· C. din prezentul· proie~t:
de lege s-a ·prev~qit în înţelepciune influenţa eKagerată a ţărănimii să
race şi inculte în cornitateleungureşti Şi secuieşti; de aceea oraşele şi naţiunea· săsească (şi îndeosebi .centrul comercial Braşov care se află la
graniţă şi unde se adună mult popor de rînd) pot şi trebuie să ceară pe
bună· dreptate uri tratarnen·t ··identic cu comitatele ungureşfi şi secuieşti;
aceasta cu atît 'mai mult, cu Cît în oraşe poporul de rînd este nu numai
mai ::numeros; ci şi mai periculos decît cel de la ţară; ar fi ded foatt'e'indicat·ca numărui alegătorilor .să ·se răstrîngă la oraşe în aceeaşi propor-·
ţie şi pe baza aceloraŞi principii ca la ţară; referitor Ia ţntrebarea pusă·de
'deputaţit ,;ce ·să facă ·dacă Vor fi dezbătute la dietă subiecte în privinţa
cărora nu au instrucţiuni Şi nici nu le pot solicita din cauza timpului
prea scurt"? ... ; nu li se poate da altă indicaţie generală decît că' vor
trebui să acţioneze după ştiinţa şi conştiinţa lor cea ·mai bună, să se
consfătuiască asupra acestor subiecte în adunarea naţională săsească Şi
să acţione~e în con,formitate cu hotărîrile luate în urma conş;fătuirii
comune.
In ceea ce priveşte documentele din arhiva de aici .a Magistratului
li se vor trimite următoarele acte originale, cu rugămintea de a le restitui după ce le vor folosi:
1. in privinţa dr~pturilor acordate românilor: 3 exemplare ale manifestului .publicat prin imprimare de către Universitatea naţională la
.3 aprilie a.c. sub nr; .Univ. 458 în urma adresei acestui Magiritrat cu n~.
Mag. 5 294/1847 din 18 decembrie a[nul] t[recut];
2. În legătură cu .relaţiile CIVIce: raportul Magistratului nr.
1 794/1848 din 26 .aprilie a.c. cu cele 5 anexe, deci în total 6 bucăţi;
3. referitor la modificările punctelor regulative şi a petiţiilor în le.:..
gătură cu ele; rapoartele nr. 1 347, 1 545 şi 1 985 din 5 aprilie şi 10 mai
a.c., împreună cu o anexă 1a ultimul număr, împreună deci 4 bucăţi.
In total 13 bucăţi.
Deputaţii Nor trebui

ficări

Primit în 4 iuniel.
2 461/1848.
Roth. Să se examineze mai întîi, serios şi amănunţit, toate împrejurările existente şi urmările care ar rezulta inevitabil de pe urma paşilor
ceruţi de Universitatea naţională; apoi să se decidă să se răspundă Universităţii naţionale următoarele cu privire la adresa de mai sus pentru
a fi astfel rezolvată: "publicul de aici este de acord cu paşii făcuţi cle
;deputaţii saşi la dietă în problema uniunii ca fiind în concordanţă cu
împrejurările existente şi justificaţi prin condiţiile critice actuale; publlcul de aici este de părere că în această privinţă ar fi bine să se rneargă
pe drumul propus şi s~ se obţină garanţiile pentru constituţia municipala,
naţionalitatea şi autonomia săsească, integritatea teritoriului locuit ~e
saşi; publicul de aici doreşte să se realizeze acest lucru pe calea nego·cierilor diplomatice cu palatinul, cu guvernul ungar şi cu Dieta. UngarieL
Aceste negocieri să aibă loc prin intermediul unei delegaţii naţionale con;;_
~'51'0

stitui,te din toate scaunele. şi districtele · săseşti care 'să fie ·.trimisă la
Pesta, concomitent cu plecarea· delegaţiei dietale ·într'""aeolo''.
Atît scaunele şi districtele săseşti,· cît şi deputaţii di~tali de aici vor
~i înştiinţaţi în. scris de această hotărjre.
J oha.nn y. Alb:richsfeld, jude· supr~m .· ·
Frieclrich Riemer, yicenotar . ·. · ..
Coll. · Neugeborem, secretar magistraJu'al. ·
Original. Arh. St. Br·alşov. F,ond. Protocoalele magistra,tului .. IV, :C. 321/

1848, pag. 2'099-2106. Foto: 9 377-9384.
1 Pentru adresa Universităţii săseşti către scaunele şi distridţele săseşti v. doc.
nr. 165; ea a fost dezbătută în cadrul acestei şedinţe.
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lqnsbruck, .;1 iunie 1848
Innsbruck, die 23 maî/4 iun[ie] 1848.
Onorate domnule!
Ştim că cele ce s;au~ lucrat î[n], treaba naţiunei noastre române la
Blaj îţi vor fi cunoscute I[n]tre alţi[i] domnul socru, bunul patriot Nicolae Voinescu şi harnicul naţionalist, domnul Georgie Buruga, va fi
spus, încît să po[a]te spune ... Cu instanţia ce s-au făcut, să să dea la
Dietă şi la î[m]păratu; s-au hotărît să meargă dou[ă] deputaţiuni, adecă

una cu instanţia la Cluj, şi alta cu instanţia la Viena la î[m]păratu. Însă
fiind timpu foarte scurt pentru darea instanţii la î[m]păratu şi arătînd
episcopul Şaguna, ce era denumit ca prezip deputăţiuni[i] la î[m]păratu
- că nicidecum nu poate merge ca să ajungă la Viena J[n ]ainte de sfârşitul lui mai c[alendar] n[ou] iară după mai multă vorbă s-au hotărît 'ca
să
fie toate mădularele deputaţiuni[i] pă 28-29 mai c[alendar]
n[ou] la Viena î[m]preună cu d[omnul] episcopu. Cu toate aceste[ a], noi ca să nu pierdem nici un cias şi ca să nu
î[n]curce oareşunde instanţia trimiţîndu-vă prin poşte -- cu stafetă am luat instanţia· la mînă şi am pornit î[n] numele domnului cătră Vien1,
cît s-au putut mai repede. La 25 mai, seara, am şi fost î[n] Viena, unde
însă am aflat răscoală şi î[m ]păr atu fugit la Insbruck î[n] Tirol. - Î[n]
Viena am aflat şi pă Org[h]idan, pă Iuga şi pă Lacea - precum şi pti
[în]soţîtori[i] noştri, Săcărean, Georgie Ioan şi Lacea asemenea şi pre
cel de-in Miercurea, Măcelariu - aşa noi ce să facem ca să nu pierdem
timpu şi ca să dăm instanţia un cias mai curînd î[n] măna î[m]păratuluL
La 27 mai, dimineaţa, la 7 ceasuri, am şi pornit cu vaporu din Viena
cătră Insbruck, lăsănd deputaţilor din Viena cuvînt ca ei să aştepte la
Viena pre ceilalţi deputaţi şi apoi să vie toţi la Insbruck la î[m]păratu.
La 30 mai, dimineaţa, la 8 1/2 ora, am şi ajuns sănătoşi î[n] Insbruck şi
la 11 1/2' ora am şi dat instanţia la î[m]păratu cu audienţă .. Am tot î[n]tărzîiat · ca să să adune toată deputaţi unea şi am aşteptat de la 30 mai,
marţi, pănă astăzi duminecă, 4 iunie c[alendar] n[ou] şi n-au mai venit
nici un suflet de deputat. Aşa: noi astăzi· din ·nou am fost la cabinet şi
am cercetat ce e şi cum? Şi ni s-au răspuns că săntem ·aşteptaţi să ne
arătăm. Aşa noi despre o parte despărînd despre venirea altor deputaţi~

·sa
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despre altă, temîndu...ne de toată î[n]tărzierea ..,:.__ am hotărît ca mîne
luni 5 iuni[e]......,_ să mergem la: audienţă_,_ Şi apoi văzînd şi ·făcînd-·-·ori
că ne vom î[n)toarce toţi cătră Braşov, ori că calea aceasta 'o vom lua
numai noi, eu adecă şi d. prot[opop],Popazu .~ iară pre d.d. Laurianu' Şi
:J\Ifaiorescu îi vom lăsa î[n]că î[n] Insbruck. Aşa stau trabile noastre pănă
acum. Pă aici --- nu ştim ce veţi fi făcut î[n), Ardeal la Cluj - Insă atît
putem să vă spunem că aici la î[m]păratu stc}m foarte bine. Avem toată
nădejdea că ne vom ajunge dorinţa~ Ne vom redobîndi drepturile noastre
iară

strămoşeşti.

Dumnezeu să ajute -.din a cărui î[n]durare aflîndu-ne toţi sănă.:..
toşi, vă poftim şi d-voastră din suflet desăvîrşită sănătate şi inimă ·bună,
rămînînd al d.,..voastră sincer amic
· ·

Ioan Bran, advocat
P.S. Domnule, ai
soarea la nevastă-mea.

bunătate

a trimite

î[n]dată,

aici în Vie[na], scri-

Braşov. Fond. Protopopiat, nr:
1 708. Foto: 4 911-4 913. Publicat de Sterie Stinghe: Documente privitoare la trecutul românilor din Schei (1846-1868), voi. IV, Braşov, 1909,
p. 17-19.

Original. Arh. Bisericii Sf. Nicolae din
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Cluj, 4 iunie 1848

Melt6sagos fokiralybir6 ur!
Minthogy konnyen att61 lehet ta.rtani, hogyha a foly6 h6 2kan tartott orszagos ulesben megall'itott 3ik torvenyjavallat, mely a szelbeli
szekely ezredeknek orseregge leendo altalvaltoztatasokr6l sz61, melt6sagod kormanya ala bizott nemes szekben koztudomasra jutand, felreertesekre es igy tettleges fellepesre is alkalmat adhat, melt6sagodat a kiralyi·
biztos ur 6na.gymelt6saga ·alta! e reszben nekem nyilv.anitott aggodalmai
elenyesztetese tekintetebol bizodalmasan felsz6litani kivantam, miszerint
celszeru m6don es uton a fegyver alatt levo szekely nepesseget arr61 kel::!..
loleg felvilagositani igyekezzek, hogy ezen torvenyjavaslat mindaddig, mfg
ofelsege a maga legfelsobb megerositese. alta! azt szentesiteni nem melt6z-:tatik, torvenyes kotelezo erovel nem bir es kovetkezoleg, hatalyos befolyasanal fogva arra birni ne terheltessek hogy minden tettleges fellepest .
kikeri.ilve, ,.a mostani .allasaban tovabb is maradjon meg, es ren des el01jar6k iranti engedelmesseggel viseltessek a netalamtani mar ott alakult
nemzeti orseregben csak azok vehetven reszt, kik a rendes katonai osz..;;
veiras ala jelenleg nem tartoznak.
lVHvel tovabba az is ertesemre esett, hogy a melt6sagod kormanya
ala bizott nemes szekben mar alakult nemzeti drseregnek egyresze melybe effectivus szelbeli katonak is mar csatlakoztak - a Magyarorszagra kimenetelre keszi.il, melt6sagodat az irant is megtalalni kivantam,
miszerint erre nezve is a nepesseget arr61 felţrilagositani ne terheltessek,
hogy mig a kozos hongyu.lese ezen onkentes hadseregnek rendszeresiteset
el nem hatarozza, a mostani allasban valtoztatast tenni nem lehet. Ki
egyeb irant .illo tisztelette1 maradok, melt6sagodnak elkotelezett szolgaja
Kolozsvar, junius 4ken 1848
Gr6f · Teleki J 6se:Ji
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Măria voastră,

domnule prim jude regesc!

Există temerea că atunci cînd se va afla .în scaunul diriguit de mă
ria voastră despre proiectul de lege nr. 3 adoptat în ziua a· 2-a l.c. care
prevede. transformarea regimentelor secuieşti de grăniceri în gărzi naţio

nale [maghiare], se vor putea isca neînţelegeri şi acţiuni. Pentru a-l liniŞti
pe înălţimea sa domnul comisar regal care a dat glas temerilor în faţa
mea, doresc să fac apel la dvs., pentru a-i lămuri pe grănicerii secui pe
_ căi şi prin metode adecvate că acest proiect nu va intra în vigoare pînă
cînd maiestatea sa nu-l va sancţiona; prin influenţa dvs. să-i convingeţi
să evite orice acţiune, să rămînă în continuare în. starea actuală, şi să
se supună faţă de dregătorii obişnuiţi. In gărzile cetăţeneşti care s-au
înfiinţat eventual acolo, se pot accepta numai acele persoane ce nu sînt
conscri.se pe listele curente de militari.
Am fost informat asupra faptului că o parte a gărzilor civile organizate în scaunul condus de măria voastră - la care al!t aderat şi grăni
ceri efectivi - se pregătesc să plece în Ungaria; apelez la. dvs, să lă
muriţi poporul că pînă cînd parlamentul comun nu va hotărî crearea armatei de voluntari, nu se va putea schimba situaţia actuală.
De altfel, rămîn cu tot respectul slugă măriei voastre
Grof Teleki J 6zsef
.=luj, 4 iunie 1848
Original. Arh. St. Sf. Gheorghe, Fond. Arh. Scaun. Trei Scaune Acte
prezidiale, nr. 294/1848. Foto: 7 839-7 841; Concept. A:rh. St. Budape,sta,
Fond. G. Pr., nr. 1 446/1848.
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Cluj, 4 iunie 1848

Deak Ferencznek Kolozsvarr61 Pestre. 1848. jun. 4.
Szeretett Baratom! Az uni6, vagyis annak kimond8,sa utan, mikent
Magyarhonnal egygye valtunk, nem sok az, mit meg ezen orszaggyules·nek meg szi.ikseges tennie; de mi ezen nehany szi.ikseg,es teendon kivi..U
sokat akarunk s szandekozunk - a mint azt remi.ilessel latom - tenni.
En azonban tehetsegemhez kepest azon vagyok, hogy mental kevesebbet
tegyi.ink itt vitatas s torvenyhozas targyaban es mental tobbet bizzunk
a kozos torvenyhozasra s az altal felhatalmazand6 ministeriumra. Bajo·, san boldogulok, mert az erdelyi torvenyhoz6k, legalabb kozi.ilOk sokan,
nem tudnak megvalni azon vagyt6l, hogy a reszletekbe is beleelegyedjenek. Ezek legjobbjai kozi.il is Kemeny Denes es Szasz Karoly, - velekedesem szerint - theoriai elvekkel, formalitasokkal tobbet bajl6dnak
s azokra sokkal tobb sulyt helyeznek, mint a mennyivel azok Europa
jelen forradalmi szakaban birnak. - A valasztasi torveny, melyet keszitenk, annyival szi.iksegesebb volt, minthogy itt a Pozsonyban alapul
felvett negyedresz-telek nem letezik; de e torvenyt is csak ugy szerettem volna alkotni, mint a pozsonyinak kiegesziteset.
Az itt sziiksegeskeppen elOvenni kelletett s kelleto targyak koze
tartozik a szekely katonasag i.igye, - ezen derek, de nyakas nepfaj helyzete, esemenyek s bujtogat6k altal felizgatva azon a ponton allott, hogy
a kat-onai fegyelmet teljesen lerazza. Nagy bajjal sikeri.ilt oket lenyug513

ta:ni. A r6lok sz616 torveny."cikk,:. nem olyan, rnilyennek kellett·':volna
hanem a. milyen lehetett!. ~ Mind a szekelyek, rnind. a szell).,eli olah
katonasagra nezve szUkseges, hogy a koztuk levo .idegen, .fokent t6ţ, h~w-r
vaţ, nic tisztek mashuv~ helyheztessenek, eţz olahokat illet()leg. oly eh
jaras kovettessek, melynel fogva. az eddigi nemetesite-s - foke:qţ a ne~
veles altali- megszuntettessek.
Mindenek .eldtti: f\eladatunk most a .dezma· es robot azonnald. meg~
sziintetesenek. unnepelyes es erelyes kimondasa. Az urberi viszop.yokra
nezve is azt akartak, hogy amugy parolas modorban nekiturkozzenek .a
to:rveny-gyartasnak s majd, ha hQsszas vitak es declamati6k utan elmel-;
t6zta.tnak a magyarhoni .e targybani totvenyt vagyis annak .elveiL: fo'"f
gadni, azutan mi:n.den reszletes es sokfele kerdesek es esetek megvitaH
tasa utan kimerito t~orvenyt hozzanak, es csak ezen torveny megerosit.ese~
dicasterialis formalitassal, lassusaggal tortenendo kihirdetesek utan szuntettessenek meg a. roţ>otok. N emelyek arr6l is gondolkodtak, hogy ez~n:
megszuntetesre hatarid,o . szabassek pl. November vagy September va.g~
legislegalabb nehany het. . Siikerulne azonban nekem s nehanyunknak.: .·ii\:
dolgot lasşankent . annyira v;inni, hogy e szandekokat - mondhatnţ;: ,~
hilvelyenkent enyesztetven, reaialljanak, hogy holnaputan iinnepelyesen kimondassek a robot es dezma megszuntetese. - Ezen es tobb IŢlas targy
ira.nt sokat szerettem volna neked irni, de Komaromi, ki ezen levelemet
viszi, indul. Igy most csak annyit, miszerint mind az urberi viszonyok,
mind az uni6 mas targyaira nezve mulhatlan s egyediil j6 expediens az,
mi a reincorporatiora nezve tortent, t.i. az egesznek kiralyi biztosok altal
eszkozlese. Ezen ideat ugy sukeri.ilend itt elfogadtatni, ha bar csak privat
levelben is fog valamelyitek nyilatkozni annak helyeslese irant. Nagyon
szukseges lenne annak kieszkozlese is, hogy a Felseg Istvăn helytart6nak
s a magyar ministeriumnak hatăsat ErdEJyre is kiterjeszsze.
Nom teged igen-igen szivesen koszont, elj boldogul.
l~x;tni,

Din Cluj

către

Deak Ferenc la Pesta. 4 iun. 184:8

Iubite a1nice!
După proclamarea uniunii cu Ungaria, dietei nu-i mai revin preat
multe sarcini de făcut. Totuşi, - observ cu temere -,- că unii vor să re~a,.,.,
lizeze prea m,,Ulte aici. Eu voi încerca să determin, după posibilităţile
mele, a se înfăptui cît mai puţin Ia dieta de aici, pentru'. a trece cît mai!
multe sarcini pe seama parlamentului comun şi a guvernului .împuter~'
nkit cu aceasta. Mă împiedică faptul că: în majoritatea lor, legislatorii
ardeleni, nu se pot abţine de a întra în detalii. Chiar şi cei mai valoroşi·
dintre ei - după opinia mea - Kemeny Denes şi Szasz .Karoly, se în+i
deletnicesc febril cu teorii şi formalităţi, mai mult decît ar fi cazul în
actuala etapă revoluţionară a Europei. Dar legea electorală pe care ami
acceptat-o era necesară. întrucît aici nu există sesia iobăgească de un-;
sfert, acceptată ca unitate de bază de către legislatorii din Bratislava. Ett.
am conceput însă ·şi această lege drept ca o anexă a celei acceptate la·
&-atislava.
· ·
A fost dezbătută şi problema grănicerilor secui. Situaţia acestui po.J
por brav, dar încăpăţînat, s-a comp:llicat în urma unor agitaţii. El a ajuns
în pragul scuturării poverii milităriei. Cu greu a putut fi liniştit. Para;,.;
graful adoptat referitor la. secui nu e aşa cum au aşteptat ei să fie, ,.ci:
cum s-a putut încropi. în.· actuala situaţie. Atît pentru grănicetii. secui;•
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cît şi pentru cei români, este necesar ca ofiţerii străini şi îndeosebi cei
slovaci, croaţi, sîrbi să fie mutaţi în alte părţi. In privinţa românilor tre-buie sa se sisteze germanizarea, mai ales prin şcoli.
Sarcina noastră de căpătenie este acum proclamarea imediată şi
solemnă a desfiinţării imediat a robotei şi dijmei. Şi în legătură cu des-:fiinţarea relaţiilor urbariale unii au încercat să tragă timpul prin tot rfelul de declamaţii şi discuţii, pentru ca după aceea să accepte eventual
legea din Ungaria şi principiile ei. Aceştia ar fi vrut să alcătuiască o lege
care să, între în detalile reglementării problemei~ iar încetarea robotei să
aibă loc numqi după confirmarea şi publicarea ei cu multe formalităţi
tărăgănit-oare. Unii se gîndeau să fixeze data desfiinţării pentru noiembrie, septembrie sau cel puţin peste cîteva săptămîni. Eu însă, cu cîţiva,
am reuşit să resping aceste intenţii încă Îl}. faşă. S-a acceptat ca poimîine
să se proclame solemn desfiinţarea robotelor şi a dijmei.
Despre aceasta şi altele aş fi vrut să-ţi scriu cît mai multe. Dar
cel care-ţi duce această scrisoare porneşte. Astfel, doar atîta pot să-ţi
comunic: atît pentru desfiinţarea relaţiilor urbariale, cît şi pentru uniunP
singura metodă potrivită ar fi cea folosită la reîncorporarea [Partiumului], adică transpunerea lor în practică cu ajutorul comisarilor regali.
Această idee va fi acceptată aici în caz că cineva dintre noi ,chiar printr-o
scrisoare particulară, va atrage atenţia asupra necesităţii ei. Ar fi foarte
necesar ca maiestatea sa să dispună extinderea puterii palatinului Ştefan
şi a guvernului ungar asupra Transilvaniei.
Soţia mea te salută cu drag; să fi fericit.
Cancept. Arh. Ist. Fii. Acad. Cluj-Napoca, Fond. Arh. fam, Wesselenyi.
Copierul de ·scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s.
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Abrud, 4 iunie 1848
Nagymelt6sâg.u Grof:f es F6 Kormanyz6 Ur! Kagyelmes Urunk!
A midon nagy m.elt6sagod es az egesz hon, ki.ilonoson a balasfalvi
ola nemzeti gyules tartasa es ahban elhatarozott nemzeti jog biztositasa
olta az olah nemzet kedelyet lecsillapultnak s kovetkez6leg az ezen varosi,
valamint az egesz honi magyarsagot az olah mozgalmak, izgatasok es
azokb6l kifolyhat6 kitores veszetol megszabadultnak kepzelne s nagy
melt6sagod a jelenkorban folmeri.ilt esemenyek s azok altal igenyelt atyai
gondoskodas sokszorozott bajaiban es egybeozonlott aggodalmakban e1faradt magos lelki.ilete, enyhi.iletet eldelne, kenytelenek vagyunk ezen
gyorsfutar altal ki.ildet6 alazatos tud6sitasunkkal alkalmatlankodni:
Az itteni olasagnak fellazadt kedelye a balasfalvi gyules olta se
maradott izgatatlanul: mert mint azt leg kozelebbrol mult majus h6
24r61 tett alazatos tud6sitasunkban 1 is elOterjesztetti.ik volt, verespataki
gorog egyesi.ilt lelkesz Balint Simon nem szunik izgatni; s koztapasztalat szerent az orszagos Karok, Reridek altal torvenybe iktatott magyarhonnali egyesi.iles hirenek elterjedese altal az olah felekezetuek fellazadt
kedelye magos abrandokra es a csendesseg s koZ egyetertes ellenebe hat6
pajkossagra es kevelysegre meRt altal, annyira, hogy a mar tobb versen
alazatos remenykegessel kert katonai vedera iranti 6hajtasunk, reaszo35 -
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rulasunk es szi.iksegi.ink, valamint szemes orkodesi.ink nem hogy gyengUlt
volna, hanem notton-nove szilardult. Ily orkodesi.ink kovetkezteben jott
figyelmi.ink ala a tegnapi postaval erkezve az alazatos tisztelettel ide melh~kelt ket darab level, melyeknek gyanus vaitat tanacsunk a m;,i napon
delutan 4 6rakor tartott rendkivi.ili i.ilesben melt6 figyelemre ·C:s fontos
tanacskozas ala veven: felollok azt hatarozta, hogy rogton bontassanak
fel es vizsgaltassanak meg - mi megtortenven - minthogy azokat a mar
orszagoson elhiresedett es elbujdosott bujtogat6 i.igyved, Buthitm J anos
irta, egyiket ugyan mint a Miskolczi nevu banyatarsasag volt sz6szoll6ja
azon banya gondnokahoz - egyebarant magat eddig elo engedelmesen
viselt varosi hit·os polgar Boer Mikl6shoz - a masikat az itteni folytonossou izgat6 Balint Simon lelkeszhez s altala Topanfalva vklC.ki mas
pujtogat6, J·ankhoz is intezve kiildotte, s azoknak tartalma szerent bujtogat6, serkento, izgat6, hizit6 es M.ngeleszto mukodeset, folytatrii
latszik, meg pediglen a politicai szemek elOI elvonultan N agy Szeben
varosanak majorjai kozott 531. szam alatt Baternai Sandor2 alnev alatt
lappnngva; s armanyos voltukat bizonyitvan az is, hogy mindkettonek
befogasa, noha egy kezbol keri.iltek, ki.ilănbozo alakU. cimzesek a belso
hast~l kiilonbozo, mas ket kezzel irattak s a pecsetjek is ki.ilOnboz'O
minosegu, csak az egyiken leven a Buthian Janos nevet jellemzo J. :ş.
betuk, es a Boer Miklbsnak szol16t testveri cimmel latva el, holott egyiHt
nem is rokonok. Mint a jelenkori nagy kerdesek felfejtesere alkalmas es
szi.ikseges eszkozi.il szolgal6kat nagymelt6sagodnak atyai kezei koze to:2
vabbi bolcs rendelkezese rendin hasznaland6kat eredetileg ide zartakat
!felnyujtjuk. Ez alkalommal is ujitvan azon alazatos esedezesi.inket, hogy
varosunk vedelmere kegyeskedjek haladek nelki.il megjelenendo katonasag arant rendelkezni, konnyen megtortenhetven, hogy ezen levelek elfogasaerti bosszub6l a nevezett Balint Simon lelkesz az olah nep felkeleset csak rovid 6rak eltelese alatt is sikeriteni fogja.
Tovabbra is alazatos mejj tisztelettel leven Nagymelt6s.agodnak alazatos szolgai
Az Abrudbanyai Tanacsnak 1848ba
junius 4en tartatott rendkiviilli iilesebol
Laborfalvi Nagy Karoly, f;obiro
Dersi Andras, ideiglenes fojegyzo
Preamărite domnule conte şi guvernator suprem! Graţiosul nostru domn!
Acum, cînd dvs. şi toată ţara aţi crezut naţiunea română liniştită.
fiind asigurată prin hotărîrile de la Blaj că se vor acorda drepturi naţionale, cînd se credea că maghiarii din acest oraş şi din· întreaga ţară
au scăpat de instigaţiile românilor şi de r>ericolul unei răzvrătiri, iar dvs.
veţi avea un răgaz de a vă odihni după grijile avute, sîntem nevoiţi să
vă tulburăm cu următorul raport pe care vi-1 trimitem prin ştafetă
!fulger:
Spiritele românilor de aici nu au rămas neagitate nici după Adunarea de la Blaj, deoarece - aşa cum v-am informat în raportul nostru
din 24 mail- preotul greco-catolic din Roşia n-a încetat să instige. După
cum am putut observa, în urma răspîndirii ştirilor cu privire la acceptarea uniunii cu Ungaria de către ordinele şi stările ţării, agitaţia românilor a luat o amploare periculoasă pentru liniştea publică. De aceea, acum
avem nevoie mai mult decît oricînd înainte de forţa militară solicitată de
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mai multe ori de noi. Intr-o atare

situaţie
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poşta

de ,ieri cele

două scrisori anexate aici. Scrisorile menţionate, fiind suspecte, potrivit
hotărîriri şedinţei de ieri, la ora 4 d.m. au fost desfăcute. Aceasta cu atît

mai mult, cu cît ele au fost scrise de Ioan Buteanu, advocat renumit în
ţară prin agitaţiile lui, în prezent ascuns. Una a ifost adresată în calitate
de reprezentant a Societăţii miniere Miskolczi către administratorul montanistic Nicolae Boer care, de altfel, s-o comportat linişti pînă acum;
cealaltă către preotul Simion Balint de aici care agită permanent; prin
intermediul lui s-a adresat unui alt agitator, Avram Iancu din împrejurimile Cîmpenilor. Din conţinutul scrisorilor reiese că autorul continuă agitaţiile şi activitatea lui de instigare. Retras de sub supravegherea ochilor
politicienilor, el se află printre gospodarii oraşului Sibiu, la numărul
531, sub numele pseudonim de Alexandru Baternai2 . Faptul că scrisorile
sînt suspecte poate fi dovedit şi prin aceea că, deşi autorul e un~ şi
aceeaşi persoană, scrisul lor diferă, purtînd şi ştampile deosebite; numai
pe una se află iniţialele I.B., caracteristice pentru Ioan Buteanu; cea care
a fost adresată lui Nicolae Boer poartă şi eticheta de frate, cu toate că
nu sînt nici măcar rude. Considerînd că cele două scrisori ·sînt utile pentru a explica unele din marile probleme ale vremii, le înaintăm în mîna
părintească a dvs. Repetăm şi cu această ocazie cererea de a ne trimite
mHitarii necesari apărării oraşului nostru, deoarece uşor se poate întîmpla ca pentru confiscarea acestor scrisori, drept răzbunare, preotul Simion Balint să cheme poporul român la răscoală în decurs de cîteva ore.
Rămînem în continuare cu adînc respect faţă de ilustritatea voastră.
Extras din procesul verbal al adunării extraordinare a consiliul~i din
Abrud, din 4 iunie 1848.
Laborfalvi Nagy Karoly, jude primar
Dersi Andras, prim notar provizoriu
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 327/1848. Fato: 30 803-

30 806.
V. vol. IV, doc. 250, 251 şi 252.
Autorul scrisorii nu ştia că Ioan Buteanu şi Alexandru Baternai sau iBă
trîneanu erau două persoane diferite; de aceea afirmă că cel de al doilea nume
constituia an pseudonim al primului; recunoaşte totu-şi că scrisul şi ştampilele
difereau.
1

2
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Zlatna, 4 iunie 1848
Hochgeborner Herr Graf
Hochgebiettender Herr Thesaurariat Vice Praesident!
Von meiner Visitation in der mittleren und oberen Herrschaft zuruckgekekrt, săume ich nicht, im Nachhange meiner unterthănigen
Vorstellung vom 16ten v.M. Zahl 611 und in gehorsamer Befolgung de:r;
hohen Weisung Eue:rer Hochgeboren vom 13ten v.M. Zahl 817 2 , folgendes einzuberichten.
In Topanfalva habe ich Gelegenheit gehabt mich zu uberzeugen,
dass die Gemuther der Unterthanen in der dortigen liber 20 QuadFat
Meilen ausgedehnten Herrschaft ungemein aufgereizt, und dieselberi
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Unterthanen einem 22 jăhrigen unbesonnenen und unerfahrenen iibrigens aber kiihnen jungen Mann nahmes Jank Avram gewesenen The:saurariats Practicanten, Sohn des Ober Vidraer dominal Richters Jank
Alexandru als ihren Anfiihrer in einem so hohen Grade ergeben seien
dass sie seinem Winke unbendingt folgen, und somit die Todesangst de;
dortigen k. Beamten, des Processual Stuhlsrichters Bisztrai und mehrer
der wohlhabenderen Unterthanen selbst, nicht ohne Grund sei.
Es ist mir bald klar geworden, dass ich jenen Eindruck, den ich auf
den Gemiither der Unterthanen machen wollte, nur durcJ!t diesen jungen
Mann selbst machen konne; ich habe mioh daher vor Allen anderen an
ihn gewendet, und ich kann nur ihm allein zuschreiben dass die, zu
Folge meiner Aufforderung aus allen Dorfern der oberen Herrschaft · zu.:..
sammen gekommene Menge von 2-300 Unterthanen, meine Ermahnungen, von den hăufigen Waldexcessen die sie zwar nicht Dorf\veise gerade
gewalthătig aber doch mehre auf einmal machen, und welche die Waldhiiter nicht nl!lr nicht abzuwehren, sondern die Thăter auch anzuzeigen
aus dem Grunde nicht wagen, weil sie mit dem. Tode bedroht werden,
- abzustehen, die schuldigen Dienste der Herrschaft zu leisten ,und den
Zeitpunkt bis liber ihr kiinftiges Schicksal entschieden werden wird,
nach dem ausdrucklichen - ihnen publicirten Befehle allerho~hst Sr
Majestă;t ruhig abzuwarten anstăndig augehort lind zu beherzigen
wenigstens versprochen haben. Der Erfolg wird zeugen ob sie ihre Zu...,
sage halten werden oder nicht? ich hoffe indessen nichts Gutes.
Der Anfiihrer der gedachten Herrschafts Unterthanen war wăh
rend 3 Tagen fast unausgesetzt an meiner Seite-; das Resultat meiner
Conversation mit ihm ist Folgendes. Er hat die Unterthanen die sich
geăussert haben sollen, dass sie der Freiheit nicht, sondern der k. Waldungen bedurfen, den Besitz dieser Waldungen zugesichert und hiedurch
sie, sich unterthănig gemacht; er selbst sagte mir offen und gerade,
dass 8 Regimenter nicht im Stande seien die Unterthanen der oberen
Herrschaft so in Ordnung zu erhalten als er allein; er hat in Topanfalva
einige Gehilfen, stehet in Verbindung mit dem Verespataker Geistlichen
Balint, welcher die Gemiither der Wallachen um AbrLJ.dbanya herum
gleichfalls aufge·reitzt, und die Abrudbanyaer ins Schrecken versetz bat;
er hat unwillkuhrlich selbst eingestanden, dass er nicht nach der eigenen Ansicht, sondern nach der Weisung eines Ausschusses, welcher seinen Sitz in Hermannstadt hat, mit seineni Volke, wie er die oberen
Herrschafts-Unterthanen nannte, handle; er hat sich auch verrathen dass
ihm und dem Ausschusse in Hermannstadt mit der Union nicht gedient
sei, und dass er, falls ich in Topanfalva nicht eingetroffen wăre .um weitere Weisungen, von dort einzuholen, wohin ich ihm gelegentlich meiner
Ruckreise von Topanfalva, auch auf den Weg in der Begleitung dreier
bewaffneter Wallaehen antraf. Er bat einen gewissen Barnutz fiir ein
ausgezeichnetes Individuum, dann fUr vorziigliche Individuen seiner Nation den Concipisten Dunka und den Rationisten Nemes bezeichnet. Was
der eigentliche Plan des Hermannstădter wallachischen Ausschusses sei,
weiss vielleicht auch Jank selbst nicht, oder war er in dieser Beziehung weniger unvorsichtig als sonst.
Es wăre vielleicht vom erwiinschten Erfolge, wenn Euer Hochgeboren geruhen woUten Ihre Aufmerksamkeit auf die Auffindung der
Glieder des Hermannstădter wallachischen Ausschusses und der Plăne
derselben zu richten und bei Sr Excellenz dem Landes Guverneur die
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Entfernung des Verespataker Geistlichen, Balint und des jungen Mannes
Jank Avram aus der hi,esigen Gegend zu erwirken; indem sonst, wenn
atach kein allgemeiner doch ein theilweiser Aufstand der irre geleiteten
wallachischen Bauern in den Zalathnaer Herrschaften allerdings leicht
erfolgen konnte.
Auch in der Offenbanyaer Herrrschaft ist die Aufwieglung der
Unterthanen versucht worden, hier in Zalathna und der dazu gehorigen
unteren Herrschaft s;cheint ausser dem Hasse welchen die Wallachen gegen die Ungarn3 bie un da merken lassen, noch alles ruhig zu sein,
welchen Umstand ich den in meinem Berichte vom llten y.M. Zahl 55
erwăhnten Zusammentreten der Burgermiliz allhier zuschr~be4.
Zu dieser Biirgermiliz haben sich 289 Individuen gemeldet, sie hat
sich seither aufs fleissigste geiibt, ist aber bereits ihrer Auflosung aus
dem Grunde nahe, weil nur ein sehr kleiner Theil derselben die Sicherheit der Inwohner Zalathnas, noch mehr aber des oft iiber 200 000 fl.CM.
betragenden Aerarial Vermogens bei der hierortigen k. AdministrationsCassa fiir dringend nothwendig macht; nachdem ferner Se Excellenz der
Landes Gouverneur bei Sr Excellenz dem commandirenden Generalen
wegen Ausfolgung der nothigen Gewehre und Zugehor fur uns sich zu
verwenden bereits geriihrt haben, und ich mir auf diese Aufforderung
gestiitzt das Zusammentreten dieser Biirgermiliz veranlasst habe; nachdem endlich die Verhaltnisse sich in der letzteren Zeit wesentlich geăn
dert, und hiedurch die bisherigen der Ausfolgung der Gewehre und
Zugehor aus der Karlsburger Festung im Wege gestandenen Hindernisse
behoben sein diirften; so unterfange ich mich Euer Hochgeboren dringend zu bitten, gnădigst veranlassen zu wollen, dass mir in Carlsburg
200 Gewehre leichterer Gattung mit Bajonetten und Scheiden, samrnt
Patrontaschen und schwarzen Riemen, dann zu einem jeden Gewehr 60
scharfe Patronen nebst einer Trommel ausgefolgt werden; fur die seinerzeitige Riickstellung dieser Requisiten und so auch des Restes der Patronen, welche ich nur im Notfalle austheilen wiirde, und wenn sie sonst
nicht ausgefolgt werden sollten, in so weit sie verbraucht werden aus
Eigenem zu bezahlen mich hiemit verpflichte, - will ich verantwortlich
bleiben.
Uibrigens werde ich den Erfolg meiner Ermahnungen in der oberen
Herrschaft abwarten, wenn aber diese ungiinstig sein wird, bei der ersten
offenen Gewaltthătigkeit der dortigen Unterthanen wegen Dahinbeorderung einer Cornpagnie Sekler Soldaten die nothigen Schritte sogleich
machen indem dann eine jede \Ve'itere Zogerung Gefahr bringend sein
konnte.
Mit der tiefsten Ehrfurcht
Euerer Hochgeboren unterthănigster Diener
J ohann v. Nemegyei, k. Administrator u. Bergrath Zalathna, den
4 ten Juni 1848
Onorate domnule conte!
Domnule vicepreşedinte al Tezaurariatului!
Reîntors din vizita mea în domeniul de mijloc şi superio:r, mă gră
besc să vă raportez următoarele, în continuarea adresei mele nr. 61 din
16 mail, respectînd; înalta îndrumare a domniei voastre nr .. 817 din
13 mai2.
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La Cîmpeni am avut prilejul să mă conving că sînt deosebit de
agitate spiritele iobagilor din domeniul de acolo care se întinde pe o suprafaţă de peste 20 de mile pătrate; de asemenea că aceşti iobagi sînt
ataşaţi în mare măsură de un bărbat tînăr în vîrstă He 22 de ani, imprudent şi fără experienţă, dar foarte curajos, fost practicant la Tezaurariat,
care se numeşte Avram Iancu, el este fiul judelui domenial din Vidra de Sus, Alexandru Iancu; întrucît [locuitorii] îl urmează necondiţionat, frica
îngrozitoare a funcţionarilor regali de acolo, a judelui scăunal procesual
Bisztray şi chiar a cîtorva iobagi înstăriţi, nu este neîntemeiată.
Mi-am dat seama imediat că numai prin acest bărbat tînăr voi
putea avea influenţă asupra spiritului iobagilor. De aceea i-am solicitat
colaborarea. Numai datorită lui, mulţimea de 2-300 de iobagi, venită
din toate satele domeniului superior în urma apelului meu, a ascultat în
linişte avertisrnentele mele de a renunţa la desele jafuri din pădure,
pe care chiar dacă nu le fac cu forţă şi cu participarea întregului sat, le
înfăptuiesc însă mai mulţi deodată, astfel că pădurarii nu numai că nu
îndrăznesc să le pună stavilă, dar nici nu au curajul de a-i pîrî pe cei
ce le săvîrşesc, deoarece sînt ameninţaţi cu moartea; de a presta în continuare slujbele iobăgeşti datorate; de a aştepta în linişte pînă cînd se
va hotărî viitorul lor destin conform ordinului expres al maiestăţii sale
împăratului. Au promis că vor ţine seama de avertismentele mele. Dac~
îşi vor ţine promisiunea sau nu va demonstra în ce măsură am avut
·succes. De altfel eu nu mă aştept la nimic bun.
Conducătorul menţionaţilor iobagi domeniali a fost timp de 3 zile
.aproape în permanenţă alături de mine. Din conversaţia mea cu el rezultă că a reuşit să-i domine pe iobagi, fiindcă le-a promis că vor fi stă
pîni ai pădurilor erariale; [iobagii] s-ar fi exprimat de altminteri că ei nu
.au nevoie de libertate, ci de pădurile crăieşti. El însuşi mi-a spus în faţă
·că 8 regimente n-ar fi în stare să-i ţină atît de bine în frîu pe iobagii
domeniului de sus, ca el însuşi. În Vidra de Sus are cîteva ajutoare. Întreţine relaţii cu preotul Balint din Roşia Montană, care a agitat de asemenea spiritele românilor din împrejurimile Abrudului şi i-a băgat în
·sperieţi şi pe locuitorii din acest oraş. Fără să vrea, a recunoscut că acţionează cu poporul său, cum i-a numit pe iobagii domeniali, nu cum
crede el de cuviinţă, ci potrivit îndrumărilor unui comitet care-şi are
sediul la Sibiu. S-a trădat, de asemenea, mărturisind că lui ~i comitetului din Sibiu nu le prea este de folos uniunea. [A mărturisit la fel] că
dacă n-aş fi sosit eu la Vidra de Sus ,s-ar fi dus acolo pentru a primi noi
îndrumări. Cînd m-am întors din Vidra de Sus l-am şi întîlnit plecînd
într-acolo, însoţit de trei români înarmaţi. S-a referit la un anume Băr
nuţiu ca la o persoană excepţională; îi consideră apoi pe concepistul
Dunca şi pe raţionistul Nemeş persoane remarcabile ale naţiunii sale.
Poate că nici Iancu nu ştie care este planul comitetului român de la Sibiu;
Dar s-ar putea ca în această privinţă să fi fost doar mai puţin imprudent
decît de obicei.
Ar fi posibil să se obţină succesul dorit dacă: domnia voastră ar
binevoi să-şi îndrepte atenţia asupra depistării membrilor Comitetului
român din Sibiu, precum şi a planurilor acestuia; s-ar cere excelenţei
sale guvernatorului îndepărtarea preotului Balint din Roşia Montană şi
a tînărului bărbat Avram Iancu din tinuturile acestea; în caz contrar
ar putea lua na~tere cu uşurinţă o răsco~lă, dacă nu chiar generală, atunci
totuşi parţială, a ţăranilor români din domeniile Zlatnei, incluşi în eroare.
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Şi în domeniul Băii de Arieş au fost încercări de instigare a iobagilor. Aici în Zlatna şi în domeniul de jos care-i aparţine se pare că totul este încă liniştit. Doar ici şi colo îşi exprimă românii nemulţumirea
lor contra maghiarilor3. La menţinerea liniştii contribuie, după păr~rea
mea, înfiinţarea aici a gărzii cetăţeneşti despre care am relatat în raportul meu nr. 55 din 11 mai4.
La această gardă civilă au aderat 289 de persoane. Între timp ea a
efectuat exerciţii cu conştiinciozitate. Totuşi este pe punctul de a se dizolva, întrucît nu e nevoie decît de o mică parte a ei pentru a asigura
securitatea locuitorilor Zlatnei şi a averii erariale din caseria administraţiei crăieşti de aici care adesea se ridică la peste 200 000 fl. mc. Excelenţa sa guvernatorul Transilvaniei l-a rugat deja pe comandantul suprem al forţelor armate t:ransilvănene să ne pună la dispoziţie puştile şi
muniţia necesară, după ce eu însumi am luat măsurile cuvenite pentru
înfiinţarea gărzii cetăţeneşti. În ultimul timp situaţia s-a schimbat radical, fiind înlăturate piedicile care stinghereau livrarea puştilor şi muniţiei din cetatea Alba Iulia. Iată de ce îndrăznesc să vă rog să luaţi
urgent măsurile necesare pentru a mi se preda la Alba Iulia 200 de puşti
uşoare cu baionetă şi teacă, împreună cu cartuşiere şi cu curele negre; de
asemenea, cîte 60 de cartuşe [de .război] şi un tambur pentru fiecare
puşcă. Îmi asum răspunderea de a le restitui la timpul oportun împreună
cu restul de cartuşe, pe care le-aş împărţi numai în caz de necesitate.
!Pentru eventualitatea că nu mi se vor da altfel [decît pe bani], mă oblig
să plătesc eu însumi cartuŞele în măsura în care vor fi consumate.
De altfel voi aştepta să văd ce succes vor avea avertismentele mele
în domeniul de sus. Dacă nu vor da rezultate pozitive, voi cere detaşarea
unei companii de soldaţi secui în această regiune la prima manifestare
deschisă a forţei de către iobagii de acolo, deoarece orice ezitare ar fi
atunci periculoasă.
Cu cel mai profund respect rămîn servitorul umil al domniei voastre
Johann v. Nemegyei,
administrator crăiese şi consilier montanistic
Zlatna, 4. iunie 1848

Original.

-------

Arh~

St. Cluj-Napoca. Fond. Zlatna, 73/P. 1848.

V. vol. IV, doc. 38.
V. vol. III, doc. 324.
Autorul se referă de fapt la nemulţumirea românilor
care erau supuşi de autoritătile administrative.
4 V. vol. III, doc. 274. ·
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Roşia Montană,

4 iunie 1848

Tekintetes Nemes Tanacs!
Kozelebbrol mult h6 24ken szamos verespataki lakosok lelkeszeik-.
kel edgylltt az abrudbanyai tekintetes nemes tanacshoz mint torvenyes
elqljar6inkhoz avegett jelentiink meg, hogy egy darab iddtdl fogva reank
keletkezett nyomaszt6 allapotunkat sz6keppen tarnank ele, de mire a
tekintetes nemes tanacstol azon utasittast vettiik volna, hogy bekessegben legyiink es mit sz6val kertUnk, azt irasba adnank be - ime, ala-.
zatos kerelmUnket kovetkezendokben batorkodunk benyujtani.
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Muk emberi elmekezetet felliil 'mul6 idotol fogva az ezen helysegben lak6 magyar atyankfiait nemcsak testverileg karoltuk at, de sot ·ba',..
nyainkat egyiitt muveltuk, vegyes hazossagokban egyi.itt voltunk es va:_
gyunk anelkill, hogy legkisebb ellenvetesiink vagy bantalmunk lett volna
egyik felel~ezetnek a masikkal. De oh :6ajdalom.! egy idotol fogva, miolta
tudni illik egesz Europa forradalomba vagyon es szabadsag, jogegyenl6seg es tes.tveriseg kivivasaer:t mul\lodik, nalunk eppen ellenkezdleg tortenik, midon a magyar atyankfiaik koziil nemelyek es eppen · a miveltebbek munket hizzaszt6knak es bujttogat6knak kialtanak anelkiil, hogy
muk erre legkisebh okot is szolgaltunk volna, mUk ugy vagyunk csekely
atlatasunk szerent eTtesitve, hogy azan nevezet, mely a maga jogat tor-venyes' 'uton keresi, nem 1azzas.zt6nak es nem bujtogat6nak nevezhetO.
Mindazonaltal tobb szamtalanakt6l becsmerleseket, kiilombfele csufsagokat es mi tObb? halalos fenyegetest is kelletett nemelyeknek kozziili.irik
hallani az ezen helyseg ·magyar atyankfiait6l jelen ideig, mert ugyanis a:z
ejjeli orseg felallitasava~ egesz ejszakakat orkodni.ink kelletett, mely. nem>csak a Kiralyi Kamara, de a mii tetemes karunkkal is tortent, midon
a banyossag az ejjeli orseg miatt hanyagon kezeltetett, hason alkal'mokkal, midon valaki kozziiliink, de csakis kozzi.ili.ink jobb -kedveben
hazavanszorgott anelkiil, hogy legkişebbet is hibazott volna, megkotoztek
es megvertek, mindezeket mi.ik zavar nelkiil, a legnagyobb bekevel tu~:_
tiik es szenvedtiik, de a kozcsendet fenntartottuk jelen ideig.
Mindezeknel nagyobb es varatlanabb esemenye vala majus h6 14k~,
midon rendorseg igazgat6ja, tekintetes ifju Winkler J anos ur minket nyolc
M. forint biintetes terhe alatt a verespataki piacra ideztetett, hovâ megjelenven, egy magas avegre keszillt allasra rendezik a r6mai katolikus
lelkeszt, hogy onnat· olvasna egy nevtelen es datum nelki.i1 tan Enyedeh
vagy hol keszillt nyomtatvanyt, ez nem vala releg, hanem a fennebb tisztelt politia director az edesatyjaval es tobbekkel igyekeztek azt ugy ma...
gyarazni, hogy a mil egyhazi fonokeinket f.elakasszak, megolîk, es hogy
a lelkesziinket a jovo kedden megolik, ezutăn aval fenyegetenek, hogyha
zaszl6jok ala nem eskiiszi.ink, Verespatakb6l kihajtanak, anelkill hogy
capacitaltak volna vagy megmagyarazzak volna, miert eskildjiink, es akikl
nem akartun~ eskiidni, haramiaknak kialtottak; mind ezek a tobbszor
tisztelt rendorseg igazgat6ja, tekintetes Winkler Janos tir elnoksege
[ala tt] torten tek.
Mindezek oly botranyt hozanak fel elOtti.ink, hogy mii a tisztelt
politia director urban minden tovabbi bizalmunkat elvesztetti.ik, mely
okb61 alazatosan arra kerjilk a tekintetes nemes tanacsot, hogy
lor Ha a tobbszor tisztelt politia director ifju Winkler Janos tir hivatala renden megalland, a magyar atyankfiai reszerol, kiknek nagyobb
reszevel ki.ilonben is rokonsagban vagyon, nem ellenzi.ik, l~egyen, ~ de
neki.ink a tekintetes nemes tanacs a maga kebelebol melt6ztat haro.m
egyent rendelni, kik kozzill egyet magunknak valaszthassunk, kik kozos
ertelemmel es erdvel mukodjek a banyaszi fontos erdekilnkon a koztiink
es magyar ·atyankfiaina~ kozotti elOadottokban es ezt nem orokos ertelemben, hanem csakis addig, rn1g az orszag gyulese altal az ez i.igyben
hozand6 publicus tisztek allitasa erant uj Systhema keletkeznek.
2or Ha pedig elottilnk esmeretlen okoknal fogva keresunknek eleg
nem ·tetethetnek, azon esetben esedeziink a tekintetes nemes tanăcsna]ţ,
melt6ztatnek azt engedni meg, hogy az Banyaszi Constitutia l{f titulusa
llik articulus ertelmeben, mely azt mondja "omnes excessus in territorio
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minerali oribiles J\!Iontium magistri est inquirere etc." maradhassunk meg,
mit annyival inkabb remenlyuk, mivel amint gyanitjuk, a tisztelt rendor
igazgat6 ur a felsobb helyen erositest nem is nyert.
3or es vegre. Azon esedezunk: melt6ztat az ejjeli husz egyenenkent ki-rendelni szokott ·orseg al61 is felmenteni, mely a banyassag nagy
hatramaradasa nelkUl nem N:>rtenhetik.
Mely utan vigasztal6 valasz elvarasa mellett tartoz6 tisztelettel maradtunk a Tekintetes Nemes Tanacsnak alazatos szolgai
Sign. Verespatak. Junius 4ken 1848.
a Verespataki olah kozonseg kebelebol tobben alairva voltak itten.
Preaînalte nobile consiliu!
Nu de mult, la 24 a lunii trecute, ne-an prezentat în faţa preaînaltului nobil consiliu ca for legal al nostru, pentru a-i face cunoscut
verbal starea noastră care de la un timp' încoace a devenit apăsătoare.
La aceasta, premăritul nobil consiliu ne-a îndrumat să rămînem în pace~
iar ceea ce am cerut verbal să înaintăm în scris. Iată, ne încumetăm să
înaintăm prin următoarele umila noastră rugăminte.
·· ·
Noi, încă din vremurile care premerg amintirile omeneşti, nu numai că am· colaborat frăţeşte cu compatrioţii noştri maghiari ce locuiesc
în această localitate, dar am· şi exploatat împreună minele. Eram şi sîntem · împreună cu prilejul căsătoriilor mixte, fără ca o confesiune să fi
avut cea mai mică obiecţiune sau necaz cu cealaltă. Dar, din păcate, de
la un timp încoace şi anume de cînd înitreaga Europă e în reynlutie,
străduindu-se pentru cucerirea libertăţii, egalităţii în, drepturi şi a frăţie
tăţii, la noi tocmai invers se· petrec lucrurile. Unii dintre · compatrioţii
noştri maghiari, şi tocmai dintre cei mai culţi, ne deciară aţîţători şi
instigatori, fără ca noi să fi dat nici cel mai mic. motiv pentru aceasta.
După modesta noastră opinie, noi aşa credem că un individ care-şi
caută propria sa dreptate pe cale legală, nu se poate numi aţîţător şi
instigator.: Cu toate acestea, unii dintre noi a~ trebuit să audă pînă în
prezent nenumărate ocări, diverse injurii şi pe deasupra am.eninţări cu
moartea de la compatrioţii maghiari ai acestei localităţi. După înfiinţa
rea pazei de noapte a trebuit să veghem nopţi întregi. Aceasta s-a petrecut cu o însemnată pagubă, nu numai a cămării regale, dar şi a
noastră. Minele au fost tratate cu neglijenţă din cauza pazei de noapte.
In asemenea cazuri, atunci cînd cineva exclusiv dintre noi s-a dus [epuizat l. acasă din proprie voinţă, fără să fi comis nici cea mai mică greşeală,
a fost legat şi bătut. Toate acestea, noi le-am îndurat şi suferit fără
zarvă, în cea mai mare linişte, menţinînd ordinea publică pînă în prezent.
Dar la 14 mai s-a produs un eveniment mai mare şi mai neaşteptat
decît cele pomenite. Atunci directorul securităţii publice, onoratul domn
Winkler Janos junior, ne-a citat în piaţa din Roşia Montană sub ameninţarea unei amenzi de opt florini maghiari. După .ce ne-am prezentat
acolo, preotul .romana-catolic s-a urcat pe un piedestal înalt construit
cu. acel prilej, de uncie a dat citire unei tipărituri anonime, fără dată,
elaborată poate la Aiud sau aiurea. Aceasta n-a fost de ajuns. Directorul
securităţii publice sus,menţionat, împreună cu tatăl său şi cu alţii, s-au
străduit s-o interpreteze în sensul că fruntaşii noştri bisericeşti, să fie
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spînzuraţi, să
mătoare. Apoi

fie ucişi, preotul nostru urmînd să fie omorît marţea ur-ne-au ameninţat cu aceea că dacă nu o să jurăm pe steagul lor, ne vor expulza din Roşia Montană, fără să ne lămurească sau
să ne explice pentru ce să jur[tm. Acei dintre noi care nu am vrut să
jurăm, am fost declaraţi tîlhari. Toate acestea s-au petrecut sub preşe...:
dinţia directorului securităţii publice citat de mai multe ori, onoratul
Winkler J tmos.
Cele de mai sus au cauzat o consternare atît de mare printre noi,
încît am pierdut orice încredere pe viitor în stimatul domn director al
securită-ţii publice. De aceea, noi cerem cu umilinţă următoarele de la
onoratul nobil consiliu:
1. in caz că onoratul director al securitătii publice, domnul Winkler J an os junior, va fi confirmat în postul oficiului său de către concetătăţenii maghiari, cu majoritatea cărora este de altfel înrudit, noi nu
ne împotrivim; dar, nouă, onoratul nobil consiliu să binevoiască a ne
numi trei persoane din care să putem alege una pentru noi; ea, cu raţiune şi forţă comună, să contribuie la apărarea importantelor noastre
interese în cazul că s-ar ivi ceva între noi şi concetăţenii noştd maghiari;
aceasta nu pentru totdeauna, ci doar pînă cînd prin dietă se vor numi
funcţionari publici, care vor inaugura un nou sistem în numirea funcţionarilor;

2. dacă cererea noastră nu ar primi o rezolvare favorabilă datorită
unor cauze necunoscute de noi, în acel caz implorăm onoratul nobil
consiliu să binevoiască a ne permite ca în virtutea articolului nr. 11
al primului capitol din Constituţia montanistică, formulat astfel: "omnes
excessus in territorio minerali oribiles Montium magistri est inquirere
etc" - să putem să vieţuim în continuare; ceea ce sperăm cu atît mai
vîrtos, cu cît, după cum bănuirri, stimatul domn director al securităţii
publice încă nu a obţinut confirmarea forurilor superioare;
3. !n fine, implorăm: să binevoiţi a ne scuti de obişnuita pază de
noapte compusă din douăzeci de persoane, întrucît ea contribuie la o
mare rămînere în urmă în minerit.
După cele de mai sus aşteptăm un răspuns mîngîietor şi rămînem
cu îndatorat.q stimă umilii servi ai onoratului nobil consiliu.
Roşia Montană, 4 iunie 1848. Semnat:
Aici au fost mai multe iscălituri din
partea comunităţii româneşti din Roşia Montană.

Copie: Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 9 012/1818. Foto: 30 086-

30 088.

190
Sibiu, 4 iunie 1848

Dem SchăBburger Magistrat!
Nachdem die Deputirten der Săchsis.chen Nation auf dem gegenwărtigen Landtag laut eigenem Bericht die ihnen mitgegebenen
Instruktionen eigenmăchtig iiberschritten, indem sie in die Union Siebenbilrgens mit Ungarn ohne hinlăngliche Verwahrung eingewilligt und
somit ·l:dneswegs den vVillen des Volkes vertretten haben, so sah sich
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die Nations Universităt verarilaBt, unter dem 3. d.M. Zahil [... ] die einzelnen Săchsischen Kreise dringendst aufzufordern, Belobtdieselbe ohne
allen Verzug in die Lage zu setzen, . in dieser hochwichtigen Angelegenheit die zweckentsprechenden Schritte im Namen der Nation einleiten zu konnen.
Dieses erscheint als das einzige Mittel im Drange der Umstănde,
indem der Gesetzesvorschlag liber die Union bereits an Seine Majestăt
abgesendet worden ist, den Willen und Wunsch der Gesammtnation in
dieser Angelegenheit nebst der nothwendigen Verwahrung vielleicht
noch zur Zeit Allerhochsten Ortes zu eroffnen, und fur unsere Deutsche
Nationalităt und Einheit Schutz zu suchen.
Belangend die Erzielung jener Bedingungen, welche die Sachsische
Nation auf dem nachsten ungrisch-siebenbiirgischen Landtag in Bezug
auf die Union Siebenburgens mit Ungarn zu stellen berechtigt ist,
rucksichtlich die Berathung liber die diesfalls einzuschlagenden Wege
und anzuordnenden Mittel erscheint bei dem Umstande, wo der fragliche Landtag bereits am 2. Juli l.J. zusammentretten soll, die vom
Loblichen Magistrat mit der Vorstellung vom 2. d.M. Z. 1 525 2 beantragte groBe Naiionalversammlung, deren Einberufung \vohl lăngere Zeit
erfordert und daher sich verspăten durfte, nicht zweckmăBig. Dagegen
werde ich nicht . unterlassen, ungesaumt durch eine geeignete Commission die diessfalls nothigen Vorarbeiten und Antrage einzuleiten.
Die Einberufung der groBen Volksversammlung zu beliebigem
Zweck muB endlich von der Mehrzahl der sachsischen Kreise beantragt
werden, was ich erwarte, ehe ich dazu Zeit und Ort bestimmen kann.
Sahnen In.p.
Hermannstadt den. 4. Juni 1848
Magistratului din Sighişoara!
Conform propriului lor raport, deputaţii naţiunii săseşti la actuala
dietă au încălcat în mod arbitrar instrucţiunile ce li s-au dat, încuviinţînd
fără rezervele necesare uniunea Transilvaniei cu Ungaria. Ei n-au exprimat astfel nicidecum voinţa poporului. De aceea Universitatea naţio
nală s-a văzut silită să apeleze urgent la toate scaunele şi districtele să
seşti prin adresa din 3 iunie nr.l [... ], pentru ca ele să o împuternicească, în nu1nele naţiunii, să ia măsurile corespunzătoare în această
problemă de importanţă majoră.
!n actualele împrejurări, cînd proiectul de lege asupra uniunii a
fost trimis deja maiestăţii sale, este singurul mijloc de a prezenta împă
ratului în timp util voinţa şi dorinţa întregii naţiuni în această problemă,
împreună cu rezervele necesare; de asemenea de a căuta protecţie pentru
unitatea şi naţionalitatea noastră germană.
In condiţiile fixării deja pe data de. 2 iulie a începerii lucrărilor
Parlamentului comun al Ungariei şi Transilvaniei, convocarea mari adunări naţionale, pe care o cere onoratul Magistrat prin adresa nr. 1 525
din 2 iunie2 nu mi se pare potrivită scopului urmărit, deoarece ar necesita probabil mult timp, detreminînd o prea mare întîrziere; în cadrul
ei nu s-ar putea discuta [la timp] modul de acţiune şi mijloacele necesare pentru a obţine acele condiţii pe care naţiunea săsească este îndreptăţită să le pretindă_ de la această dietă în legătură cu uniunea Tran525

silvaniei cu Ungaria; totuşi nu voi întîrzia· să însărcinez o comisie com"
petentă pentru a face demersurile necesare în acest sens.
Convocarea marii adunări populare va trebui să fie solicitată de
majoritatea scaunelor şi districtelor săseşti; înainte de a-i preciza data
şi locul, aştept [această solicitare].
Salmen
Sibiu, 4 iunie 1848.
Concept. Arh. St. Sibiu. Fond. Actele comiţiale, nr. 767/1848. Foto: 5 864.
1
2

V .doc. 165.
V. doc. 154.

191
Sibiu, 4 iunie 1848

Loblicher Magistrat!
Nachdem der Lobliche Magistrat schon vor einer geraumen Zeit
der Loblichen Universitaet vorgestellt hatte, womit dieselbe sich auflosen m:oge, so erwartete ich mit Zuversicht, daB Wohlderselbe mich
nach VerfluB einiger Zeit zuruckberuffen wurde, allein noch habe ich
keinen derartigen Auftrag erhalten und sehe mich daher aus mehrfachen
Grunden verarrlaBt zu bitten, womit der Lobliche Magistrat meine ehe.:.
baldigste Ruckkehr genehmigen wolle.
Die Schă:Bburger haben, unzufrieden mit dem Benehmen der Landtags Deputirten, auf baldigste Beruffung einer Volksversammlung in
Schă:6burg oder Mediasch angetragen, ein gieiches
Veriangen stellt
Muhlbach durch seinen hier eingelangten Konigs Richter Meister, die
Universitaet ist aher nicht daflir.
Zwey Curiere sind. mit dem Gesetzesarticel nach Innsbruck gereiset und werden von da nicht abreisen, bis der Kayser solchen bestat...
tiget. Ist dies geschehen, so \vird das ungrische Ministerium sogleich
von den Sachsen Geld und Truppen veriangen. Bevor ich mich augenscheinlich davon uberzeugte, so die Landtags Deputirtel'l. unsere verbrieften Rechte ganz aufgegeben und Wunsche bioB gleichsam erbetteit
haben, habe ich an Handiungen, die mir sehr gefahrvoll vorkamen, kei..,
nen Antheil genommen, nun aber ich die Ueberzeugung habe, daB die
Deputirten feige und instructionswidrig gehandelt haben, bin ich auch
mit der schon friiher und sogleich an unsere Deputation in Wien abgesendeten Estafette, den Kayser in Innsbruck zu vermogen, den Articel
nicht zu sanctioniren oder wenigstens die Sanction zu verschieben, vollkommen einverstanden.
Baritz und Alexie Verze sagen, die Sachsen hătten sie, nehmlich
die Nation betrogen und woHten sie, die Deputirten, verkiagen. Letzterer sagte mir, die Wallachen mii:6ten sich mit den Sachsen eng verbinden. Es sollte so seyn, aber grave fides etc. es wird viei gesprocheri,
sehr viei, aher nicht gehandeit, gieichwie es iiberhaupt Ieichter ist zu
tadeln als zu bessern.
Nach meiner geringen Ansicht miiBten die · Deputirten zuriick beruffen und Protest ge.e:en den Beschlu:B der Stănde eingelegt werdera,
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Gri.inde dazu haben wir genug, sodann konnten wir selbst in dem Fall,
wenn der Articel sanctionirt wi.irde, die allenfalsigen Forderungen des
ungrischen Ministeriums abweisen. Wir wollen, wenn es seyn muB,
lieber auf unserm Grund und Boden sterben, als uns gegen die Croaten
brauchen lassen. Ob nun aber andere Deputirte abgesendet werden
sollten, dari.iber traue ich mir kein Urtheil.
Mit Auszeichnung beharrend, Eines Loblichen Magistrats gehorsamer Diener
Graef, Districts· Richter und
Hermannstadt am 4. Juni 1848

Kronstădter

Deputirter

Onorat Magistrat!
Datorită faptului că aţi cerut cu cîtva timp în urmă onoratei Universităţii să se dizolve, am fost sigur că Magistratul din Braşov mă va
rechema după o perioadă de timp; pînă în prezent n-am primit încă o
astfel de îndrumare şi de aceea mă văd obligat din mai multe motive
să-i adresez onoratului Magistrat rugămintea să-mi aprobe întoarcerea
mea cît mai grabnică.
Sighişoarenii nemulţumiţi cu comportarea deputaţilor la dietă, au
cerut convocarea unei adunări populare la Sighişoara sau la Mediaş;
acelaş lucru îl solicită şi Sebeşul prin judele său regesc, Meister, care a
venit la Sibiu; dar Universitatea nu este de acord.
Doi curieri av plecat cu proiectul de lege la Innsbruck şi nu se
vor întoarce de acolo pînă cînd împăratul nu-l va confirma. Dacă acest
lucru se va întîmpla, atunci guvernul ungar va cere de îndată bani şi
trupe de la saşi. Inainte de a mă fi convins personal că deputaţii saşi la
dietă au renunţat de tot la drepturile noastre consfiinţite prin documente,
cerşind doar îndeplinirea unor dorinţe, m-am ferit să iau parte la ac ...
ţiuni care mi se păreau primejdioase. Acum am însă convingerea că deputaţii au acţionat laş şi contrar instrucţiunilor; de aceea sînt pe deplin
de acord cu cererea adresată delegaţiei noastre din Viena de a-l determina
pe împărat la Innsbruck să nu sancţioneze proiectul sau cel puţin .gi
.amîne sancţionarea lui.
Bariţiu şi Alexie Verzea afirmă că saşii ar fi înşelat naţiunea română şi intenţionează să-i dea în judecată. Ultimul mi-a spus că ar fi
necesar ca românii să acţioneze strîns uniţi cu saşii. Ar trebui să fie aşa,
dar grave fides etc. se vorbeşte mult, foarte mult, fără a se înfăptui ceva,
deoarece este mai uşor să critici decît să faci mai bine.
După părerea mea neînsemnată s-ar impune să fie rechemaţi deputaţii şi să se înainteze un protest împotriva hotărîrii stărilor. Motive
am avea destule s-o facem. In acest caz am putea să respingem eventualele solicitări din partea guvernului ungar, chiar dacă proiectul de lege
ar fi sancţionat. Mai bine să murim pe pămîntul nostru, dacă va ·fi nevoie, decît să fim folosiţi împotriva croaţilor. Nu îndrăznesc însă să
mă exprim în ceea ce priveşte faptul dacă trebuie trimişi alţi deputaţi.
Rămîn cu stimă credinciosul servitor al onoratului Magistrat
Graef, jude districtual

şi

delegat

bra~,oveanr

Sibiu, 4 iunje 1848
Original. Arh. St. Brasov. Fond. Magistrat, nr. 2 46611848. Foto: 31634.
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Sighişoara,

4 iunie 1848

Lobliche Nations Universitaet!
Gleich nachdem die Eroffnung der Versammlung der Sachsischen.
Landtagsdeputirten vom 30sten Mai l.J. 1 betreff der · Verhandlung der
Uniosfrage bei dem Landtage hieher ~ingelangt \var, wurde hieselbst
von Magistrat und C_ommunitaet in Berlicksichtigung dessen, daB die Abgeordneten dieses Stuhles (und soviel man \vuBte, auch anderer Kreise}
die ihnen. ertheilte Instruction nicht beachtend ihre Beistimmung zur
Union oh:ne Bedingungen und ohne Gewahrleistul'lg (wie solche doch in
der Instruction selbst bestimmt und mit aller Genauigkeit auseinander·
gesetzt sind) nach eigener Willklihr abgegeben haben, unter dem 2ten
Junius l.J. 2 beschlossen, die \\TOhl noch mogliche Abwendung der Ge-:fahr, welche aus einem solchen, wenn auch unzukommlichen Benehmen
der Landtags Deputirten fur das Leben der Săchsischen Nation erwachsen
muB, nun, nachdem ein Einschreiten bei den Loblichen Landesstănden
oder bei des koniglichen Herrn Commissairs Excellenz wahrscheinlich_
zu spat komme, und von einem einzelnen Publicum vorgebracht, auch
erfolglos bieiben dilrfte, durch Bescbleunigung des vor Kurzem .bereits
zur Verhandlung gekommenen Antrags auf eine groBe Volksversamm-- .
lung der Sachsen zu versuchen, in wekher Absieht Magistrat und Corn_,
munitaet, um die erwahnte Idee einer solchen Volksversammlung baldigst zu verwirklichen, denn auch die nothigen Schritte wie bei des.
Herrn Comes der Sachsischen Nation Hochwohlgeboren, so auch bei
den sămmtlichen Kreisen der Săchsischen Nation zu thun, sich moglichst
beeilte.
Jetzt endlich nach der Verhandlung des Hohen Erlasses Einer
Loblichen Nations Universitaet vom 3ten Junius l.J. Univ. Zahl 648,·
\Arelcher die nur zu gerechten Besorgnisse dieses Publicums noch gesteigert, aher a.uch zur Berichtigung der Ansichten des hiesigen Kreises.
und zum Erkennen der MaBregeln gegen die drohende Gefahr wesentlich beigetragen hat, glaubten JV.[agistrat und Communitaet noch immer,
daB eine măglichst zahlreiche und von gleichem gutem Geist beseelte
Volksversammlung und die .AuBerung ihrer Wlinsche und ihres Verlangens zur Abwendung des drohenden Untergangs der Săchsischen Nation
zwar sehr zweckmaBig sey, jedoch andere schneller ausfuhrbare
MaBregeln nicht entbehrlich machen oder ausschlieBen kOn.ne.
Eine solche MaBregel findet nun das Publicum darin, da.B sich
die Nation gegen die Nachtheile, die aus den1 instructionswidrigen,
mithin ungilltigen Vorgehen ihrer Landtagsabgeordneten [erwachsen]~
durch die Lobliche Nations Universitaet formlich und feierlich verwahre und darthue, wie d1.e genannten Deputirten laut der hier beigegebenen Abschrift der diesseitigen Instruction, ihren Auftrag und ihre Voll-macht ilberschreitend, sich zu einer versfassungswidrigen, ihre Kom-mittenten · keineswegs bindenden Erklărung ha ben bewegen lassen.
dieser Absicht bittet denn das hiesige Publicum Eine Lobliche Nationsuniversitaet,_ gegen die gedachte Erklărung der Sachsischen
Landtags Deputirten und dem darauf begrundeten Articel sowohl Allerhochsten Orts als auch bei des k. Commissairs Excellenz ohne Verzug
und durch eigens hiezu zu ernennende Deputirte formlichen Protest ein--
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zulegen und Allerhochst Seine Majestat anzuflehen, jenen Artikel nicht
anders als mit der Klausel zu bestăttigen geruhen zu wollen, daB3 :
Wi.irden diese Bedingungen nicht angenommen und die nothwendigen Garantien, worunter auch die Bestăttigung von Seiten des ungarischen Reichstags zuzăhlen, [wi.irden] die Abgeordneten dieses Stuhles
ihre Sondermeinung, in welcher sie sich bei sol~hen Umstănden gegen
die Union erkHiren, zu geben und im gesetzlichen Wege vor den Thron
zu bringen haben.
In diesem Sinne hat auch das hiesige Publikum unter dem heuti,gen eine solche Protestation beschlossen und abgefa:Bt und unterlegt
.solche der Loblichen Nations Universitaet, damit Wohldieselbe solche
sowie auch die der i.ibrigen Kreise, die wohl ohne Zweifel einlangen
werden, mitunterlegen konne.
Die wir in geziemender Hochachtung geharren, Einer Loblichcn
Nations Universitaet gehorsan1ste Diener, der Magistrat von SchaBburg
Kar1 Sternheim, Blirgermeister
J ohann Gottfried Hennrich, Orator
J osef Krau:B
Universitate naţională!
Deputaţii acestui scaun (şi din cîte se şt1le şi ai altora) au acţionat
după bunul lor plac şi au consimţit la o uniune necondiţionată şi fără
garanţii (cu toate că în instrucţiuni condiţiile au fost menţionate cît se
poate de exact). Magistratul şi comunitatea de aici au hotărît în 2 iunie
a.c.l, adică imediat după ce le-a parvenit protocolul adunării deputaţilor saşi din 30 mai a.c. 2 cu privire la dezbaterea problemei uniunii
în dietă, să încerce, prin accelerarea cererii, pusă în dezbatere nu de
rnult, referitoare la organizarea unei mari adunări populare a saşilor
pentru a se, înlătura, dacă mai este posibil, primejdia ce rezultă dintr-o
atare comportare iresponsabilă care ameninţă însăşi viaţa naţiunii să
seşti. Magistratul şi comunitatea au luat această hotărîre deoarece consideră că este prea tîrziu pentru a mai interveni pe lîngă onoratele stări
ale ţării sau pe lîngă excelenţa sa domnul comisar regesc; de asemenea,
fiindci'1 o atare intervenţie făcută doar de un singur public ar rămîne
probabil fără efect. Magistratul şi comunitatea t-ocmai de aceea s-au
~i grăbit să facă d"mersurile necesare pe lîngă domnul comite al naţiunii şi pe lîngă toate scaunele şi districtele săseşti pentru a transpune
în viaţă cît se poate de repede ideea menţionată a unei astfel de adunări
populare.
Adresa onoratei Universităţi naţionale nr. 648 din 3 iunie a.c.
luată în dezbatere a potenţat temerile îndreptăţite ale acestui public,
dar a contribuit la corectarea părerii scaunului nostru referitoare la recunoaşterea măsurilor ce trebuie laute împotriva primejdiei ameninţă
toare. Chiar şi după dezbaterea acestei adrese, Magistratul şi comunitat;ea tot mai cred că o adunare populară cît mai numeroasă şi însufleţită de acelaşi spirit bun, în timpul căreia să fie exprimate dorinţele şi
-cererile saşilor, ar fi foarte utilă pentru evitarea prăbuşirii naţiunii să
seşti. Magistratul şi comunitatea şi-au dat seama acum că organizarea
acestei adunări populare nu trebuie să excludă alte măsuri ce se pot înfăptui mai repede şi la care nu se poate renunţa.
Publicul de aici consideră că o astfel de măsură ar fi ca naţiunea
să protesteze formal şi solemn prin onorata Universitate naţională îmOnorată
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potriva dezavantajelor care decurg din faptul că deputaţii la dietă au
procedat contrar instrucţiunilor, acţiunile lor fiind de aceea nevala.;,
bile. Sprijinindu-se pe copia instrucţiunilor date din partea acestui pu~
blic deputaţilor săi, Universitatea naţională ar trebui să arate totoda~
că aceşti deputaţi şi-au depăşit misiunea şi împuternicirea, consimţind,
să dea o declaraţie neconstituţională care nu-i poate obliga la nimi~
pe cei ce i-au trimis.
Cu această intenţie, publicul de aici roagă onorata Universitate
naţională să înainteze neîntîrziat prin delegaţi numiţi special, un protest
împăratului şi comisarului regesc împotriva menţionatei declaraţii a deputaţilor saşi la dietă, iar pe maiestatea sa să o roagă să nu confirme
proiectul acela de lege decît cu următoarele condiţii3.
Acestea au fost condiţ!ile pe care ar fi trebuit să le pună deputaţii'
scaunului nostru la dietă. In caz că n-ar fi fost aceptate sau că ar fi
lipsit garanţiile necesare pentru susţinerea acestor condiţii (printre care
se numără şi confirmarea din partea Parlamentului ungar), ci ar fi
trebuit să se declare împotriva uniunii şi să înainteze doleanţele lor
tronului pe căi legale.
In acest sens, publicul de aici a hotărît şi a redactat azi un astfel
de protest, pe care îl înaintează onoratei Universită·ţi naţionale, pentru
ca ea să îl folosească drept justificare împreună cu ale celorlalte scaune
şi districte ce vor sosi cu siguranţă.
Rămînem cu profundă stimă servitorii credincioşi ai onoratei Uni.,.
versităţi naţionale.

Magistratul din

Sighişoara.

Karl Sternheim, jude primar
J ohann Gottfried Hennrich, orator
J ozef Krauss
Copie. Arh. St. Sibiu. Fond. Muzeu Br·ukenthal, D.D. 152. Fato: 11461_11464.
1
2
3

V. dac. 87.
V. doc. 154.
Pentru aceste cond~ţii vezi val. IV, dac. 299.
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Sighişoara,

4 iunie 1848

Der Scha.Bburger Stuhl ertheilt seinen Abgeordneten zu dem auf
den 2'9sten Mai l.J. in Klausenburg ausgeschriebenen Landtag folgende Weisung:
1. Die Abgeordneten haben die Stănde und Nationalversammlungen
fleiBig zu besuchen und eifrig an den in denselben flieBenden Verhandlungen Antheil zu nehmen. Ueber das Ergebni.B derselben haben
sie diesem Publicum
a. in moglichst kurzen Zeitrăumen Bericht zu erstatten und au.Berdem
b. am Schlusse ihrer Sendung einen personlichen Rechenschaftsbericht zu geben.
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II. Die Deputirten haben dahin zu wirken, daB die Reihe der k.
Propositionen streng eingehalten werde.
III. Beziiglich der Hauptfrage. di.eses Landtags, der Union Siebenbilrgens mit Ungarn, erhalten die Abgeordnet~n folgende Weisungl:
SchăBburg

den 4ten Juni 1848 [L.S.)
Mit dem Protocolle gleichlautend.
Karl Sternheim, Bilrgermeister m.p.
Johan Gottfried Henrich, Orator m.p.
Joseph KrauB m.p:,'

Instrucţiunile

date de scaunul

Sighişoara deputaţilor săi

la dieta
la Cluj:
cu regularitate adunările naţionale şi ale stărilor şi să participe activ la dezbaterile care au loc pe
parcursul lor; despre rezultatele intervenţiilor lor vor trebui:
a) să raporteze acestui public la intervale de timp cît mai scurte;
b) să prezinte un raport personal de actîvitate la încheierea misiunii lor;
II. Deputaţii trebuie să acţioneze pentru ca ordinea propoziţiilor
regeşti să fie strict respectată;
III. În privinţa problemei principale a acestei diete, uniunea Transilvaniei cu Ungaria, deputaţii primesc următoarele instrucţh.\ni 1 :

fixată să-şi înceapă lucrările în 29 mai a.c.
I. Deputaţii trebuie să frecventeze

Sighişoara,

4 iunie 1848
Identic cu procesul verbal Karl
Sternheim, jude primar m.p.
Johann Gottfried Henrich, orator m.p.
Joseph Kraus m.p.

Copie. Arh. St. Sibiu. Fond. Muzeu Brukenthal. D.D. 152/1848. Foto:
11 465-11467.
1

Pentru aceste

instrucţiuni

vezi voi. IV, doc. nr. 299.
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Dej, 4 iunie 1848
Nagy Melt6sagu Gr6f es Fokormanyz6 Dr! Kegyelmes Uram!
Idei 1 015 Elnoki szam alatt felsogyekenyesi Gr. Wass Samuel embere Moutse Czilikuine panaszollya, hogy o telkebol meltatlanul tetetett
ki a megyei tisztseg altal s tud6sitasa megteteleig hazaba val6 megtartasat melt6ztat rendelni.
Ezen tisztelt rendelet kovetkezeseben a sziiksegeseket megtettem,
azonban ugyan felsogyekenyesi Irimutz Vaszilika panaszol, hogy d Bod6
Sigmondnak egy telket, melybe Bajas Maftye lakott, kivette, foldjeit
bevetette s mar foldos ura a telekbe nem bocsattya. Ezt is a Montse Czilikujne panaszat is a szolga bir6nak tud6sitas vegett ki kiildottem, a Montse
Czilikujne dolgaba tett hatarozasat a tisztsegnek kezem ez veve tisztelettel zarom ide, mellyek szerent a dolog igy ali:
I. Montse Czilikujne egy panaszt ad be hozzank 1. melybe mint
Gr. Wass Samuel embere keri, hogy lakta telkebe, melybol :arend<it6r
36 - Documente privind

revoluţia

de 1• 1848 în

tările

române, voi. V

,

Bod6 Sigmond ki akarja tenni, tartsam meg. Martius 25en kinyomozast s ...
a tisztseghez val6 tud6sitast rendeltem. A szolgabir6i tud6sitas szerent !:1.• . .•·..... ·
II. a panasz helytelen leven, mint hogy az illO hirtetel megvolt, ·
643 szam alatt, mint lcithat6, az I. hazab6l kitetetik.
III. alatt panaszol Irimucz Vaszilika, hogy azon telekbol, meUyet
Bod6 Sigmond neki adott Bajas Maftyej ki menni nem akar, erre a kinyomozas kovetkezteben III tisztan ki }oven, hogy Montse Czilikujnak
mint rossz szolgal6 embernek j6kor tudtara adatott, hogy Szent Gyorgy
napkor ki koltozzon s keressen maganak helyet, szabadul6 levelet is
kapott. Hazat adta Bod6 Sigmond Bajas Maftyejnek, ennek a telket
pedig Irimucz Vaszilikanak. Ezek a belso es ki.ilso foldeket meg is muveltek, kitetszik a Bod6 Sigmond IIIII alatti levelebol az, hogy Gr. Wass
Samuelnek ott semmi koze, mert a j6szagot mar regen tettek eleji
zalogba.
S itt mar a baj erossen nagy, mert Montse Cziliku a hazba lakik,
Bajas Maftyej a kertet es minden ki.ilsoket tiszti hat6sag kovetkezteben
kapvan a telket kezehez, megmuvelt, bevetett. Ennek telket Irimucz
Vaszilika hasonlag maga m6djan kapvan kezehez, hasonlag megmuvelt.
Ezekbol velekedesem csak az, hogy Montse Czilikuj mint rossz szolgalatu ember, ki hogy telkebe meg nem tartatik, roaga idejeben tud6sittatott sot szabadul6 level is adatott neki, a mas ketto pedig telkeikbe
maga renden ulven be, belsot, ki.ilsot megmuveltek, bevetettek, telkebol
a tiszti hatarozat kovetkezesebe is kiutasitand6, mi ha meg nem tărtenne,
a mas ketto meltatlanul karosittatna.
A ket zaratek melle tisztelettel rekesztek meg 15 darab leveleket.
brokos tisztelettel leven nagymelt6sagu gr6f es fokormanyz6 ur excellentiEldnak a1azatos szolgţtja
Dees ~a junii 1848
M6sa J6sef, igazgat6 fobir6
Preamărite domnule conte guvernator· suprem! Binevoitorul
nostru domn!
Am primit adresa prezidială nr. 1 015 a.c. 'În care se arată că soţia
lui Mucea Ţilicui, om al contelui Wass Samuel din Jichişu de Sus, a
fost dată afară pe nedrept de către dregători din sesia iobăgească;
tetodată în ea se cere ca pînă la noi cercetări ale dregătoriei, numita să
fie lăsată pe sesie.
In legătură cu adresa de mai sus am întrepri:Jas măsurile necesare.
Intre timp am aflat de plîngerea lui Vasilica Irimuţ tot din Jichişu de
Sus din care reiese că a luat o sesie locuită anterior de Maftei Băieş, pe
baza unui contract încheiat cu administratorul; administratorul nu-l lasă
însă să intre acum în sesie, deşi i-a semănat pămîntul. Plîngerea lui am
trimis-o judelui nobiliar împreună cu cea a soţiei lui Mucea Ţilicui.
Primind informaţia dregătoriei despre situaţia soţiei lui M:ucea Ţilicui
o anexez raportului meu. Din ea rezultă că situaţia este următoarea:
I. sotia lui Mucea Tilicui ne-a înaintat o cerere în care solicită,
ca om al ~ontelui Wass S~muel, anularea intenţiei arendaşului sesiei lui
Bod6 Sigmond de a o da afară din sesie; în ziua de 25 martie am dispus
cercetarea cazului;
II. potrivit raportului judelui nobiliar plîngerea este neîntemeiată,
deoarece numita a fost preînştiinţată conform obiceiului sub nr. 643; ea
va fi evacuată din sesie;

532

III. Vasilia Irimuţ se plînge că lVIafh~i Băieş nu este dispus să iasă
din sesia ce i s-a repartizat de către Bod6 Sigmond; cercetarea efectuată.
arată clar că soţia lui JYiucea Ţilicui a fost considerată un iobag rău;
ea a fost somată din timp să p?răsească sesia şi să-şi caute alta; a şi
primit înştiinţarea de plecare: sesia şi casa ei au fost date de către Bod6
Sigmond lui Maftei Băieş, iar sesia acestuia lui Vasilia Irimuţ; ultimii
au şi lucrat pămîntul; toate acestea reies din scrisoarea anexată a lui
Bod6 Sigmond; graful Wass samuel n-are nici un amestec în treburile
de acolo, fiindcă el şi-a zălogit de mult [moşia].
Lucrurile s-au încurcat, deoarece Mucea Ţilicui locuieşte în casă,
dar grădina şi exatravîlanele le lucră Maftei Băieş, iar sesia acestuia
Vasilica Irimuţ. Concluzia mea despre toate acestea constă în următoa-
rele: Mucea Ţilicui a fost somat la timp că nu va mai fi tolerat în sesie, întrucît e un iobag care lucră prost; a şi primit scrisoarea de eliberare; ceilalţi doi au ocupat sesiile conform legilor şi ei le-au lucrat
extravilanele; dacă Mucea Ţilicui nu va fi dat afară de către dregători,
ceilalţi vor suferi pe nedrept.
·
Anexînd la cele două documente şi 15 scrisori, rămîn prea umilul
serv al excelenţei voastre.
Dej, la 4 iunie 1848.
M6sa J6sef, jude diriguitor.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond G. Pr., nr. 1438/1848. Foto: 26124--

26127.
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Sfîntu-Gheorghe~

4 iunie 1848
A Szekely Huszăr Ezredtol
A Nemes Haromszeki Tisztsegnek!
Sepsiszentgyorgyon, Junius 4en 1848
A ide mellekelt masolatb6l ne terheltessen a nemes tisztseg atlatn-l
mino serelmeket terjesztettek fel az usoni katonasag es nemely odaval6
provincialistak. Az ezered e targyban a kedelyek lecsendesitese tekintetebol a kert nyomoz6 biztossag minei eleb kirendeleset j6nak latja s
keri a nemes tisztseget ebbeli teendojerol ide tud6sitast kUldeni, hogy
aszerent tetessen itten is rendelkezes.
Sombori, ezredes
Din partea regimentuluf secuiesc de husari
Nobilei oficialităţi din Trei Scaune!
Sfîntu Gheorghe, 4 iunie 1848
Nobila dregătorie se poate informa din copia anexată despre plîn-gerile grănicerilor şi ale unor iobagi din Ozun; regimentul îşi exprimă
părerea că pentru liniştirea spiritelor este oportună trimiterea cît mai
grabnică a celor două comisii de anchetare; totodată cere dregătoriei
I civile] să înainteze aici o înştiinţare prin care să se arate ce au de·
făcut pentru a fi instruite în acest sens.
Sombori, colonel
Original. Arh. St. Sfîntu-Gheorghe.. Fond .Arh. scaun. Trei Scaune~

Acte prezidieJe, nr. 2?8/1848. Foto: 7 783-7 784.
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Sfintu-Gheorghe, 4 iunie 1848

1\ ket kebli ezredes uraknak
Junius 4 1848
U zoni Iov as katona Istok Mihalynak s reszeseinek azon kerem,enye
folytan, mellynel fogva az uzoni nemesseg altal kirekesztoleg tobb 'evek
alatt birtokolt Szenyesfuze nevii hely irant nyomoz6dast kernek veghez
vitetni, hivatkozva melt6sagodnak, Gyalognak: foly6 ev 303. Huszarnak:
470 szâm alatt koU becses a tira tara, van szerencsem melt6sagodnak valaszolni. Birtok mikeppen tortent szerzes m6dja kozigazg-atas nyomozasi
targya nem lehet s ennel fogva e vegett nyomozast nem is rendelhettem.
mert az egyevi birtoklas irant, ha az minden ellentmondas nelkiil bekessegesen tortenik csupan rendes torvenyuton lehet keresetet tamasztani.
nem leven hatalmamba a sz6ba forg6 birtek mikepp es mikor tortent
szerzes:e korulmenyeirol nyomosztatni, ezen kerelp1es egyenek altal elfoglalni tervezett Szennyesfi.ize nevu hely elfoglalasa tervezese elOtt.
Sepsi helyettes alkiralybir6 Nagy Andras altal tobb Uzonban tortent eroszakoskodasok, kertlevagasok, szenatermo lţelyek elpusztitasa ,
jelentetven be, s nemely a nepet bujtogat6 egyenekrol tetetven tud6sitas,
ezen rendellenes tenyeknek kinyomozasara tegnapi napr61 bir6 Tompa
Mikl6st es Gyongyosi Gabort neveztem ki. Gyalognak: is meghagytam,
hogy a nemes ezred altal kikiildott J ovanovics hadnagyyal az erintett
er6szakoskodasokat es bujtogatâsokat nyomDzzak lti. Huszarnak: is meghagyom, hogy a masodik szekely gyalog ezered altal, honnan mar e
targyban fellsz61itast vettem, kiki.ildott Janovits es meltosagod altal kirendelendo tiszttel egyetertoleg a fennebb erintett eroszakoskodasokot
es bujtogatasokot nyomozzak ki s a hatalmaskodni kivan6kat torvenytelen
tenyekrol felvilagositvan, annak vegrehajtasar6l beszeljek le.
Hivatalos tisztelettel maradtam1

Celor doi domni colonei din localitate
4 iunie 1848
Grănicerul cavalerist Istok Mihaly din Ozun şi semenii sm au înaintat o petiţie în care cer o anchetă pentru clarificarea situaţiei proprietăţii denumită Szenyesfuze, folosită de mai mulţi ani în mod exclusiv de nobilii din această localitate; referindu-mă la înţeleptele adrese
ale [regimentului] de infanterie :n.r. 303 a.c. şi a regimentului de husar} nr.
470, am onoarea a vă răspunde în legătură cu ele: felul obţinerii pr()prietăţii nu poate constitui obiectul anchetei oficiului administrativ; din
acest motiv nici n-am putut ordona o astfel de anchetă; după un an de
folosinţă paşnică a proprietăţii fără obiecţiuni, ea poate să fie atacată
numai pe cale juridică obişnuită; prin urmare nu stă în putinţa mea să
ordon cercetarea stării acestei proprietăţi denumită Szennyesfi.ize, înaintea ocupării ei.
Locţiitorul de vicejude regesc, Nagy Andrâs, m-a informat despre
mai multe fărădelegi săvîrşite la Ozun: dărîmări de garduri, violări de;
fînaţe, instigarea poporului la astfel de fapte; în ziua de ieri i-am numit pe asesorii Tom pa .Mikl6s şi Gyongyosi Gabor să ancheteze situaţia.
Le-am indicat ca în cazul delictelor ce privesc grănicerii pedeştri să
ancheteze împreună cu sublocotenentul J ovanovici, de legatul regimen-
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tului de infanterie. Le-am recomandat de asemenea să colaboreze şi cu
delegatul pe care-I veţi desemna măria voastră din partea regimentului
de husari; împreună ~cu Jovanovici, împuternicitul regimentului nr. 2 de
.grăniceri infanterişti secui, cu toţii să cerceteze fărădelegile şi să-i
lămurească pe cei ce ar intenţiona să le mai comită despre caracterul
Hegai al acţiunilor lor şi să renunţe la ele.
Rămîn cu respect oficiali
Concept: Arh. St. Sf. Gheorghe. Fond. Arh. scaun. Trei Scaune. Acte

prezidiale, nr. 267-68/1848. Foto: 7 787-7788/1848.
I

Cf. doc. 175, 176, 195.
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Aiud, 4 iunie 1848

l

Kegyelmes Uram! Nekem Kegyes Principalis Uram!
Remellem, hogy Excellentiad meg fogja tudni, hogy Balasfalva kor:nyekeben mino dolgok tortentek es tortennek a bujtogat6k altal, mostan
majus .utols6 heteben Mihalcfalva szomszedsagaban a Maroson tul van
egy Koslard nevu falu, ottan a voit itelomester, Szentpali fiak birtokoljak
egy reszet, mas reszet a Miske J 6sef halala utan Foldvariak birjak, ezen
utols6t bîtja arendaba. Balint M6zes, ezen arendatornak udvari labjait
osz buza vetesekkel tavasz vatesekkel val6 helyeit, fi.ives tanorokait elfoglaltak, marhajokkal felpredaltak es elpusztîtottak, jelentes felhatott es
katonak mentek ki foispany, fobîr6 es alispany vezerletek alatt, kik kălt
seget megfizettettek. Itt csendesen van az helyseg.
Ennek szomszedsagaban Mihalyfalva, Obresa, 01ahcs,esz;tve eldbb
ezek ·oszveallottak es elfoglaltak Eszterhazinak minden kaszal6 tanorokait
vagy ket buza labjait felpredaltak marhajokkal es elfoglaltak, panasz lett
es ezen panas.z ~ovetkezteben mrajus 30ikan ket compania katonasag. a szekely ezeredbol kiment a foispan, fobir6 es alispany vezerletek alatt Enyed
felOI a mihalcfalvi revnel a haj6t mind a Maroson, mind a Ki.iki.ilOn
kihuztak es teljesseggel at nem mehettek, a katonasagnak nem voit
elelem prC>visiojok (mert a magyar nem tud elore gondolni), nagy ehesen
a katonasag visszajott Enyedre la Junii Szent Imre fele a bekai reven
mentek altal a katonasaggal es reggeltol fogva delutan 3 ora tajban koltCSzott ~1ltal a katonasag: ekkor es eddig Mihalyfalvara Balasfalvat6l elkezdve Oh[1ba, Besenyo, Gorosufad, Veza, Olahcsesztve, Obresa, Mihalcfalva, Marosun tul meg Di6dr6l voltak ossze gyujtve valami haromezer
nep vasvilakkal, kapakkal, csepekkel, es mikor a katonasag a faluhoz
ert, akkor a sok olah resistalt es a katonasagt6l 10 lepesnyi tavolsagra
megallottak vakmeroen es nem retilaltak, de oly kozel mentek a katonasaghoz, hogy a sok sz6valtas utan a majort ugy fobe vagtak, hogy ha
ket sicces a fegyverekkel ki nem fogjak az i.itest, most a major meg volna
halva. Szilagyi kapitany eppen igy jart, de a major paszoma·ntos kalapja
messze szokătt, egy kis szedi.ilest kapott a majos es a kapitany is, ambar
az Utest kifogtak, megis j6l latszik a helye. iEkkor parancs ellen a szekelyseg l6tt, de el6bb az olahok l6ttek, a major mellol egy siccest kereszti.il
16ttek, az tostent meg hoit, ekkor a szekelyseg parancs ellen is felboszi.ilt
es lOtt az o es masodik ~leda az i.itkozet helyen, amint kivehettek, 50nen
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fel valo meghalva, vagy hetven megsebesiilve, de meg sz,amat nem
jak, mert sokan a megszaladassal nemely a Kiikiilloben, nemely a Maros;..
ban belefultak, a tîsztek szuntelen parancsoltak, hogy ne lojjenek, de a:
felingerti.lt sz,ekelyek, hogy sepsiszentgyorgyi M6ritz J 6sef siccest meghalva lăttak, nem hallgattak semmi parancsra, csuf dolog lett volna, ha a
tisztek nem akadalyoztattak volna, ott voit Enyedrol egy kapitany, egy
hadnagy, a Svalitorokt6l. T,ovisrol major Potsa es kapitany Szaini ugyan
dolgoztak, hogy a szekelyseg ne l:ojjon, de megis ldttek. Igy allanak
majd minden faluban, Panadon is immar elosztottak az udvari labakat
de meg kitores nem volt, az agitatorok, bujtogat6k sziintelen cirkulalnak'
a fo bujtogat6k a bal,asfalvi Cipar kanonokon kezdve a piispoket kivev~
mind Szebenben egy Barnutz, Butyan, Moldovan, Pap Sandor a bodoni
pap fia, egrest6i pap fia, Oroszi s meg tobben, sokan vagynak, mostan
a magyar nincs batorsagban. Nem tudom, mi lesz a vege, mar most a
kormanynak feljelentettek, talan tobb katonasagot rendelnek, az agitatorok azt kialtottak, hogy ne feljenck az olahok, mert a katonasagnak
nem szabad loni, ures a fegyverek, de nem is a csasz,ar katonai, meft
nincs feher szijak, csak a nemes emberek hoztak ki. Alazato~ jelentesem
utan a melt6sagos bar6ne urasszony 6 excellentiaja kegyes kezeit cs6kolvan·, kegyes graciajaban ajanlott alazatos mely tisztelettel vagyok alazatos szolgaja. Enyedm 4a Junii 1848.

Ferentzi Janos

Onorate domn! Domnule mie preabinevoitor stăpîn!
Nădăjduiesc că excelenţa voastră ştie ce lucruri s-au petrecut zi ..
lele trecute, în ultima săptămînă a lunii mai, şi se mai petrec încă în
împrejurimile Blajului din cauza instigatorilor. În vecinătatea Mihalţu~
lui, peste J\fureş, este un sat numit Coşlariu. Acolo stăpînesc o parte fiii
fostului judecător Szentpali, iar cealaltă, după moartea lui Miske J6zsef,
cei din familia Foldvari. Pe aceasta din urmă o ţine în arendă Balint
M6zes. Acestui arendaş i-au prădat şi pustiit cu vitele lor capetele parcelelor cu grîu de toamnă şi ale semănăturilor de primăvară; totodată
i-au ocupat fînaţele îngrădite.· S-a făcut raport şi au ieşit la faţa locului
soldaţii sub conducerea comitelui suprem, a prim judelui şi a vicecomitelui care au recuperat pagubele. Această localitate este acum liniştită.
În apropiere ,sînt satele Mihalţ, Obreja şi Cisteiu. Anterior, ele se
sculaseră i'mpreună şi ocupaseră toate fînaţele lui Esterhazi, i-au prădat
cu vitele lor şi i-au ocupat vreo două capete de parcele cu grîu. S-a fă·
cut plîngere; in urmarea acestei plîngeri, în 30 mai, au ieşit la faţa locului două companii de soldaţi din regimentul secuiesc. Dar sătenii au tras
la mal toate bărcile din debarcaderul dinspre Aiud al Mihalţului, atît de
pe l\1ureş cît şi de pe Tîrnava; a fost astfel imposibil ca soldaţii să treacă.
Armata nu avea provizii (căci ungurul nu ştie să gîndească înainte), şi
astfel s-a întors înapoi la Aiud moartă de foame. La 1 iunie armata a
trecut înspre S:întimbru, pe la debarcaderul de la Beţa, şi începînd de
dimineaţa pînă la ora 3 după amiază a tot traversat rîul. Între timp s-au
adunat dinspre Blaj de la Ohaba, Secăşel, Ciufud, Veza, Cisteiu, Obreja,
Mihalţ., chiar şi de la Stremţ, de peste Mureş, vreo trei mii de oameni cu
furci de fier, sape, îmblădi; cînd a ajuns armata în faţa satului, mulţimea românilor s-a opus şi s-a oprit la vreo zece paşi de armată, cu îndrăzneală oarbă, refuzînd să se retragă. S-au apropiat atît de mult de
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armată

~
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încît, după potopul de vorbe schimbate l-aii lovit pe maior în cap
cu atîta putere, încît dacă doi trăgători n-ar fi oprit lovitura cu puştile.,
n1aiorul ar fi acum un om mort. La fel a păţit şi căpitanul Szilagyi, dar
pălăria cu găitane a maiorului a zburat departe; a ameţit puţin maiorul
şi şi căpitanul; cu toate că lovitura a fost parată, locul ei se vede totuşi
foarte bine. Atunci secuii şi-au slobozit puştile împotriva ordinului; dar
mai întîi au tras românii şi pe un trăgător ce era lîngă maior 1-au stră
puns cu glonţul şi acela a murit pe loc. Secuii s-au înfuriat şi, împotriva
ordinului, au tras în două rînduri . La locul ciocnirii, după cît s-a putut
estima, au murit mai mulţi de 50; vreo 70 au fost răniţi; dar încă nu
li se ştie numărul, deoarece mulţi s-au înecat în fuga lor, unii în Mureş,
alţii în Tîrnava. Ofiţerii le strigau fără încetare să nu se tragă, dar secuii,
întărîtaţi că 1-au văzut mort în faţa lor pe trăgătorul M6ritz J 6zsef din
Sfîntu Gheorghe, n-au mai ascultat de nici un ordin. Ieşea lucru urît
dacă ofiţerii nu i-ar fi împiedicat. Erau acolo un căpitan şi un locotenent din Aiud de la svalitor. Maiorul P6tsa şi căpitanul Szaini de la
Teiuş s-au zbătut şi ei ca secuii să nu tragă, dar totuşi au tras.
Aşa stă treaba mai în toate satele. ·Şi în Pănade au împărţit capetele de parcele domneşti, dar izbucnire încă n-a fost. Agitatorii şi instigatorii circulă mereu. Principalii instigatori sînt: la Blaj, chiar începînd
cu canonicul Cipariu (excepţie făcînd episcopul); la Sibiu un Bărnuţiu,
Buteanu, Moldovan, Alexandru Pop, fiul preotului -din Budiu, apoi fiul
preotului din Agrişteu, al celui din Oroşia, şi mulţi alţii sînt, încît ungurlul nu mai este azi în siguranţă. Nu ştiu care va fi sfîrşitul, căci
acum au raportat Guberniului; probabil că au să trimită armată mai
multă. Agitatorii au strigat: că românii nu trebuie să se teamă, fiindcă
armata nu are voie să tragă, puştile fiind neîncărcate; că nici nu sînt
soldaţii împăratului, întrucît n-au curele albe; că numai nemeşii i-au
adus aici, şi altele.
I)upă raportul meu, sărutînd mîna excelenţei sale preaonoratei
doamne baronese si recomandîndu-mă cu umilintă bunăvointei domniilor
voastre, sînt cu respect al domniilor voastre preaumilă slugă,

1

Feren tzi J an os
Aiud, 4 iunie 1848
Original. Arh. St. Sf. Gheorghe. Fond. Arh. fam. Apor. Fasc. XXI 1
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Becicheu-ecu Mare, 4 iunie 1848

Stephanovits Velinar szolgabir6 urnak!
A tisztviselotill mindenkor erelyes tevekenyseg, gyors e!Jaras es a
kozcsendre folytonos orkodes kivantatik meg, most pedig, midon e tartomanyt veszely fenyegeti, mindazokat kettoztetett erovel kell kifejteni,
hogy e szerint a kozszolgalat tekinteteben mindent, mivel a hazanak
tartozunk, teljesitsilk s a birodalomnak mely bennilnket a hivatalos palyara meghivott, mindenkepp megfelelhessilnk.
Ezen terhes idokben osszevontabb ero, s a hivatalok fokonkent nagyobb fliggese szilksegeltetven, minden tisztvisel6t61 s igy onti.il is el-
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yarom, sot kovetelem,-- hogy meghagyasaimat hatalyosan foganatositsa~ Skeruleteben a kozlekedes eszkozeit amugy rendezze, mikent en a tortentekr6l a megye minden reszeblil folyton s leheto leggyorsabban erteslilhessek.
Nincs ketseg benne, hogy az izgatasok Zagrabb61 s Belgradb61 szilnet
nelklil folytattatnak, melyeknek erejet csak ugy lehet venni, ha figyelmeţ
a tisztvise16 mindenfele kiterjeszti, gyanus velemenyliek ellen ingerelni.
nem k:ell, de ahol tettben mutatkozik a haza ellen ellensegeskedes, ott
a torveny s felsobb rendelet azonnal tellyesitend6.
q'ovabba meghagyom onnek, hogy miutan a Szerbiaba szoll6 utle;.,..
velek kiadasa kiralyi biztosilag eltiltatott, az onnan barmi celb6l itt meg.;..
jelen6 egyeneket 6rszem alatt tartsa s utleveleiket szigoruari vizsgcilja
meg.
Es mivel tapasztaltatott, hogy Karlovitz, Ujvidek s mas torvenyes.
ellenes allasba lepett 6 hitti. kozsegek reszerol a megyebeli gorog nem
egyesiilt egyhazi kozs,egekhez kizi t6 levelek erkeznek s ezek targyalasăra
a kozseg oszve hivatik, szolgabir6 ur olly kep adan:d utasitast az 6 hltu
egyhaz el0ljar6inak, mikepp valamint a templombeli ugyek korebeni tanacskozasra sertetlenul szabad ugy minden, mi azontul esik ily gyulesek
tartasara ok nem lehetven, mas kozseg felsz61itasara szandeklott illy oszve
jovetelek tiltatnak s az illet6 eloljarok koteleztetnek, hogy a ne talali
erkezend6 hasonl6 leveleket azonnal a t6rvenyhat6sagnak bemutassak.
Ut6bb szerezzen on biztos tudomast afe161, valjon a keruleteben a
lelkeszek, tanit6k, sot mas osztalybeliek kozt kik azok, kiknek hang-Ltlata leginkabb gyanus s lepeseikre legebrebb 6rkodes szlikseges? ugy
viszont kik a rac es olah nepseg el6ke16i kozt bizodalmunkra legmelt6bbak?
Vegre tud6sîtson on, valljon jelenleg e megyenek minden videken
uralkodik e haborgatlanul a haza es alkotmany iranti rokonszenv? diszlenek e mindeniitt jeleik? vagy ellenkezoleg, van e zug hol talan a torvenyhat6sag tiszteinek hatalma ellenseges hangulat jelensegei miatt meggyenglilt, vagy eppen a baza ront6k lobog6ja van kituzve.
A fennebbi pontok kozul azokra nezve, mellyek irant kivantatik
szolgabir6 urnak jelenteset nyolc nap alatt itt elvarom.
Kelt Nagybecskereken. 1848 evi junius 4en
Domnului jude nobiliar Stephanovici Velinar!
Din partea dregătorilor s-a aşteptat totdeauna o activitate viguroasă, promptă, precum şi supravegherea permanentă a liniştii publice;
acum cînd această regiune este ameninţată de pericol, toate cele spuse
mai sus trebuiesc îndeplinite cu puteri sporite; ,numai astfel se poate
acţiona întocmai pe linia slujirii treburilor publice ale patriei care ne-a
chemat la această slujbă oficială.
In aceste vremuri grele este necesară o accentuat§. concentrare a
puterii şi o mai . mare dependenţă a dregătorilor pe scară ierarhică. De
aceea aştept de la fiecare dregător, deci şi din partea dvs., ba mai mult,
vă. ordon să aplicaţi cu succes indicaţiile mele, să organizaţi în aşa fel
corespondenţa în jurisdicţia pe care o conduceţi, încît eu să fiu în permanenţă înştiinţat cît n1ai repede cu putinţă despre întîmplările din orice
parte a comitatului.
·
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Este neîndoielnic că agitaţiile din Zagreb şi Belgrad continuă fără
întreruperi; ele pot fi anihilate doar atunci cînd dregătorul va fi omniprezent cu veghea. Dacă cineva are o părere aparte nu trebuie urmărit,
dar unde se manifestă duşmănia împotriva patriei în fapte, acolo legea si
dispoziţiile superioare trebuie aplicate imediat.
De aici înainte sînteţi invitaţi să asiguraţi controlul persoanelor şi
al paşapoartelor celor ce vin din Serbia, indiferent cu ce scop; în tot
cazul eliberarea paşapoartelor valabile pentru Serbia a fost interzisă de ·
către comisarul regal.
S-a constatat că din Karlowitz, Novi Sad şi alte localităţi răzvră
tite ilegal, sosesc scrisori agitatorice în comunele greco-orientale din comitat, iar pentru dezbaterea lor sînt convocate comunităţile; de aceea judele nobiliar va informa conducerile comunităţilor ortodoxe că pot ţine
adunări fără îngrădiri în chestiuni bisericeşti; dar pentru altele se interzice convocarea întrunirilor; dregătorii în cauză să fie obligaţi ca asemenea eventuale scrisori să le arate jurisdicţiei. .
Ulterior culegeţi informaţii sigure despre preoţi, dascăli şi alte
persoane suspecte din celelalte pături sociale, a căror supraveghere se
impune; la fel despre acei conducători ai poporului sîrb şi român care
·sînt cei mai demni de încrederea noastră.
În sfîrşit să mă informaţi dacă: se manifestă constant simpatie faţă
de patrie şi constituţie în toate colţurile comitatului, fără conturbări?;
semnele ei sînt vizibile?; există dimpotrivă porţiuni [de teritoriu] unde
-eventual puterea dregătorilor este slăbită din cauza atmosferei duşmă
noase?; sunt arborate drapele ale duşmanilor patriei!
în legătură cu punctele de mai sus, respectiv care sînt de actuali·tate, aştept în termen de opt zile raportul domnului jude nobiliar.
Becicherecu Man:-, 4 iunie 1848.
Original. Arh. St.
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Cipariu, Timotei: canonic, secretar al
Adunării Naţionale de la Blaj 536,
537
Ci ura, Absolon: protopop 75, 367, 369
Cîmpian, Ioan: locuitor din Petea 159,
212
Closius, Stephan: consilier al Magistratului din Braşov 481, 483, 508
Colloredo: duce 71, 72
Colobas, Lar: locuitor din Sîmboleni
159, 212, 500, 501
Coloboţ, Lar v. Colobas, Lar
Conrad, Andn'ts Janos v. Konrad von
Konradsheim
Cosma, Petru: locuitor din Lupşa 368,
370
Costa, Dumitru: locuitor din Ungheni.
111. 112

Crainic, Aran: jurist 86, 89
Crainic, Nicolae: protopop greco-catolic din Dobra, membru al delegaţiei Adunării Naţionale de la Blaj
la Dieta de la Cluj 86, 89
Crişan, Ioan: preot greco-catolic 501
Crişan, Mihail: protopop din Reghin
86, 88
Csâky, Gyorgy conte: regalist la Dieta de la Cluj 124, 177
Cs<'i.ny, Lâszl6: comisar al guvernului
ungar la conducerea gărzilor civile de pe rîul Drava 426, 427
Cseh, Imre: soldat 447, 448
Csepân, Jânos: cizmar din Ungheni
110, 112
.
Cserei, Elek: regalist la Dieta de la
Cluj.124, 176
C<>erei, Farkas regalist la Dieta de la
Cluj 122, 166, 218, vezi şi completarea
Cserei, Zsigmond proprietar din @idula 102, 103
Csereny; Sandor: regalist la Dieta de
la Cluj 124, 177
Csernovics, Janos: jude nobiliar din
Şimand 79, 82
Csernovics, Peter: comite suprem al
comitatului Timiş 29, 354, 364, 365
Csernovits, Peter: Csernovici, Peter
v. Csernovics, Peter
Cseuka, Vaszilia v .. Ceuca, Vasilia
Csiki, Lajos nobil 447, 448
Csipkes, Sândor: deputatul scaunului
Arieş la Dieta de la Cluj 128, 145,
181, 198
Csiszar, Istvan: comisar pentru păs
trarea ordinii în comitatul Alba
de Sus 312
Csiszer, La jos: jude al Tablei Crăieşti,
regalist la Dieta de la Cluj 123,
175
Csokany. Jakob v. Ciocan, Iacob
Csongradi, Istvan: prim-notar în cercul superior al comitatului Alba de
Sus 52, 53
Cuc, Indrei: ţăran din Sîmboleni, arestat pentru instigări antinobiliare 406. 407
Cuc, Iosif: locuitor din Sîmboleni 159,
212
Czak6, Janos: locuitor din Budiu de
Cîmpie, 89, 90
Czâk, Karoly: consilier la Cancelaria
aulică a Transilvaniei, regalist la
Dieta de la Cluj 124, 177
Czegorean, Iuon v. Ţegorean Iuon
D

Dacz6, J6zsef: regalist la Dieta de la
Cluj 124, 177
Dahila v. Manilcho
Dan, Ition: ţăran din Boarta 397, 401
Dan, Juon v. Dan, Iuon

Dfmffy,

··fi~.W

Karoly: deputat taxalist al
oraşului Alba Iulia la Dieta de la
Cluj 128, 181
Daniel, Istvân: jude nobiliar in plasa Arad 79, 82
Daniel; Lukacs: casier al plasei Arad,
79, 82
Deak, Ferenc:
ministrul justiţiei in
guvernul provizoriu de la Pesta 19,
20, 22, 335, 337, 513, 514
Debreczeni, Marton: consilier tezaurarial 133,\·186
Degenfeld, Otto August conte: consilier la guberniul Transilvaniei 67,
68, 121, 122, 173
Drege, Gyorgy: comisar pentru mentinerea linistii în comitatul Arad
BO, 83
.
Demeter, Ioan: funcţionar, semnatar
al memoriului înaintat la 28 mai
1848, Dietei de la Cluj 86, 88
Demeter, Janos v. Demeter Ioan
Demeter, J6zsef: deputat taxalist al
oraşului Sfîntu Gheorghe la Dieta
de la Cluj 119, 121, 129, 130, 133,
163, 172, 173, 182, 183, 186, 215
Denes v. Benko, Denes
Dersi, Andrâs v. Derzsi, Andrâs
De-zsi, Andras: prim notar provizoriu
în Abrud n6, 517
Dezso, Adam: al doilea vicecomite al
comitatului Arad 80, 83
Dezofi: revoluţionar ungur 413
DezOfy v. Dezofi
Dienes, Istvan: comisar pentru mentinerea linistii în Comitatul Arad
ao, 83
.
Dionisie v~ Sterca Şuluţiu, Dionisie
Dillmont, Maximilian:
administratorul registrului funciar din Braşov
481, 483, 508
Dindar, Antal: jude regesc suprem al
scaunului Arieş, . regalist la Dieta
de la Cluj 123, 140, 144, 176, 193,
198
Di6szegi, Antal baron: regalist la Dieta de la Cluj 124, 177
Dobai, Susânna v. Dobai, Zsuzsanna
Dobai, Zsuzsanna martoră la ancheta
desfăşurată la Bogata de Mureş 93,
94, 97, 98
Dobay, Karoly: colonel, comandant al
regimentului 2 de infanterie de
grăniceri secui 497
Dobalyi, Sandor: deputat taxalist al
oraşului Tîrgu Mureş la Dieta de
la Cluj 128, 133, 181, 186
Dobra, Peter v. Dobra, Petru
Dobra, Petru: avocat, membru al delegaţiei Adunării Naţionale de la
Blaj la Dieta de la Cluj 86, 88, 44~t
Doma, Constantin v. Duma, Constantin
D6nath, Farkas: regalist la Dlc~<t ~: ~~
la Cluj 124, 177
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Donath, Gyărgy colonel: regalist la
Dieta de la Cluj 124, 177
·
D6n*th, Lajos: regalist la Dieta de Ia
Cluj 124, 177
D6nath, Sancjor: regalist la Dieta de
la Cluj 123, 175
..
Dorschner, Perene: locotenent~colonel
163, 216 . .
. . i ·...
. .·· .
:
D6sa, Gyorgy: copist adjunct '493, ::t94
Dragomir, Ioan: pardh din Băiuţ 86,
88
Dragomir, Janos v, Drag6rriţr, Ioap.
Dronca, Iuon: înVăţător la Raşia, 'propus ca preot la Mine~ţl, 418
Duca, Petru: _gornic al s~ţultii Boarta,. partîeipant ~a 'răzvrlhirea antincibili"ară 395, 397, 399, 7!00, 4b2
Duka, Petru v. Duca Petru
Dudilă, Iuon: . ţăf::in. din Bogata de
Mureş 93, 94, 97, 98
Dugyila, Iuon v. Dudilă, Tuon .
Duhamel A. O.: general rus 306, 307,·
~58, 359
Duma, Constantin:. pt61:oppP o~tbdox
al cercului DeVa, . mem:br:u. a:l delegaţiei :Adunării Naţidnq.le . de la
Blaj la Dieta de lâ Clu:j_'8:6, 89
Dumitru, Jacob: ţă;ran apcb:e'tat pentru participare la răzvrătirea antinobiliară 396, 4{!,0
Dumitru, JaK:ob v. Dumitru, Iacob
Dunca, Paul: fur:tcţionar la Tezaurariatul din Sibiu, membru al Comitetului permanent de la Sibiu
357, 359, 450, 453
Dunca, Pavel, v. Dunca, Paul
Dunka, Pal v. Dunca, Paul .
Duse, Vaszilie v .. Duşe, Vasile. ·.
Duşe, Vasile: . jude primar în Mihăileni 497, 498
};

Edlspacher, Imre: ·fost prim--jude. nobiliar în comitatul Arad 80, 83
Egri ·: familie de husari secui din J eledint 158, 211
Egyed, Imre: controlor în comitatul
Arad 80, 83
Ei tel, Friedrich: deputatul scaunului
Cincu la Dieta ·de la Cluj 128, 134,
137, 144, 147, 148, 151, 181, J87, }89,
190, 197, 200, 201, 204, 264, 265, 267,
276, 286, 2B8, 297
Eitel, Frigyes v. Eitel, Friedrich
Endes, Mikl6s: j1Jde regesc al sc~m
nului Ciuc 65, (?6
Eotvos v. E·otvos, J6zsef
Eotvos, J oz'sef baron: mirtistrul cultelor şi ·al educaţiei· publ:i:ce din
guvernul ,provizoriu 't:l./l,gar ',de la
Pesta 20, 22, ·24, 69, 336, 3~8
Eremias, D.: comerciant din Braşov
87, 89
Eros, Elek: deputat . taxalist. al orasului Miercurea Ciuc la 'bieta de
ia Cluj 129, 182
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Esztergar, Gergely: martor la anche.:.
ta desfă'şurată 1a Bogât'"a de Mure$, 93, 97
.
Esiterha:zy: familia 464, 4:7'0, 535, 537
Eszterhazy, Denes conte: regaiist la
Dieta de la Cluj 124, 177
Eszterhazy, 'Gyorgy conte: 1relgalist la
Dieta de. la Cluj 124, 177
Esterhazy, Laszi6 'con'te: regalist la
Dieta de Ja ·Clu1 '124, ;117
F.

Fabian, Gabor: j'udeeăto.I;' la tribunalul comitatului Arad 79, ·S·l
Fabian, Josef v. Fa~ian, Jozşef
Fabian, Jazsef: agita tor tţin, -~ci·.. 373
Fabricius, Priedrich: consilier Ja N(a:gistratul qin Br<jlşov 43·1, .483~ 508
Falk, Carl (Karl, Karoly): deputatul
scaunului Hţ1pe9-. la piet§t.. de >Ia
Cluj 128, 134, 136, '13-7, ~l~4, ţ~7,
14~. 15t, tat, ~87, 189, 190., 197, ·2M,
201, 204, 264, 265, 267, 272, ·286. 2'S8.
293
...__
Farago, Ilie: protopop_ . greeo-catolic
din Tîrgu-Mureş 86,, 88
Farag6, · Illyes v. Parago, Hi~o .
Farkars, Elek: regalişt 1a Dieta din
Cluj 12, 13, 124, Yt7
Fechete, ·Ioan: protopop .~r,eco-ca.tolic
din Cluj membru al deleg~ţiei Adună'fii Naţionale d!?. 1a 'Blaj la
Dieta ·de la Cluj ,86,. -88 .. .
Fejer, Janos: deputat taxalist ·.al 'c;>raşului Breţcu la Dieta de la Cluj
129, 140, 182, 193
Fejer, J6zsef: fost plutonier ·de }msari
secui 103
~
Fe1tete: func-ţionar gubernial '450, . '453
Fekete, Janos v. F:echete, Ioan
Ferdinand I (V): împărat al Austriei
şi rege al Ungariei 91--:--98, 121, 158.
174, 221, 227, 228, 249-251, 261, 283,
299, 300, 34~ 359, 431, 432
Ferdinâ:nd v. Ferdinand I {V)
Ferdinand, Maximilian: regiment de
cavalerie 9, 10, 351
Fetenezi: familie ele husari secui din
Jeledinţ 158, 211
.
Ferenczi, ·nav'i:d: deputat ta~list,. al
orasului Abrud la Dieta de la Cluj
128,' 150, 181, 203
.
Ferentzi, Janos: administrator-arendaş.
al famtl1t=i A por ·536, 537
Fesos (n:eident:ifica1) 69
Fiath v. Fiath, Pompejus
Fiath, Pompejus: locotenent în regimentul Wtirtemberg 413
Filip, Iosif: ţăran anchetat pentru partiCiparea ·Ia răzvrătirea antinohlliară 398, 402
Filip, Szivu v. Filip, ~Qsif , . . . ..
Flora, Gherasim: slujb,ac;;. 498,:. 400
Flora, Gyerasziv v. .Flor~.~- · C:nera'sirn
Fodor: locotenent major 4'96,~ ~97

I,<?a'rf:, preot gr&o-calolic în Bistra 366, 368
Fod.or, Jănos: 'v. Fbdnr, Ioah
Fodor, Lăsz]J:6 v. 'Fdclor, VasHe
Fodor, Nieb''fae: :preot în Că:Ppiniş 74
Fodor, Vasr:fe: avocat, ··arestat la Clu-j
pentru ih'demna:re·a la r-ăzvrălfi:ti ·antinobiliare 365, ·W8, 37·0, 3i7l, 387,
389 '4'57 :5mt:
For:r6 'A{Jâfn: 'Jilobil 'ilih J;:ngliell.'iş 102,
103
FOldv.ari: ifamilia :535, :53'6
FOldvari, Farkas: regalist la Dîeta de
la Cluj 122, vezi ·şi cdtripletare
FoldV'âti, Ferenc: prim;.jude rrobiliar
în cercul 'superior âl cdmi~atului
Ţîrn:ava, ·:tegalist Ia Dţeta . de la
Cluj 77, 18, 124, 177, 308, 3'61, 362
Foldvari, Gyorgy: regalist la ·Dieta de
la Cluj 124, 177
.
Foldvari, J6zsef: rega1ist la Dieta de
Ia Cluj 124, 177
Foldvari,. Pal: jude nobiliar din plasa Că'tvasăr, cofuitatul Alba de Sus
54, 55, 57, 395, 399
Foldv:ăry, Ferenc v. ;Folefvâri, Ferenc
Fronius, Georg: preot din Nadeş 164,
216
Fronius, Gyo:rgy v .. Fronius, Georg
Frohius, Mihă-Iy: regaHst la 'Dieta de
la Cluj :125, 17.7.
Friizi, Şarnuel v. 'Flizi, ·'Sămuel
Fillei, Cs. lstvan: 'sectetâr gubernial
la Di.eta de la Cluj 123, T75
Fi.ilei, 'Sâhdor: 'l6cultgr 'în Bogata de
:Mure~ 93,, 94, ~7, '~8
.
Fiizi, Sanmel: deputat taxalist al orasului Abrud la Die'ta de la Cluj
i28, 181
FoC!:ldr,

G

Gaal, Daniel: ·deputat Sfaxelist ,al oraşului Jliehi la Di~J:a âe rla Cluj 129,
182
Gaal, Janos; Gaal, Jartos v. 'Gal, Janos
Gaal. Mikl6s: vicecoi:ni'tele comîtatului Tîrnava 308, 309
Gaal, Sarrmel: :ptifu ]Ude ·nobilifit al
comitatului Turda '90
Gabor, Ifnre: âeputat ·faxalist al oraşului Breţcu la Dieta de la Cluj

129 18'2

Gaeta~. ·. ·':Nic'd1~e: juJiist, ]nembru al
delegaţiei ·Aî!ltim'ărH -~H:lţi6'tie:lE:! de la
}3laj la :Qieta de ta'Cluj 136, 'SB
Gaitan, :MU~los ·v.. 'Gaetan, Nicolae
Ga:rt~n. V~sil<e: 'semria~âr 'al rtnem<Jriului din ·~a 'triai :t:S48, ·f!tltesat Dietei de -ra Cluj, ~7, ·:a~
Gaitan, 'VaitH \r. ~<1:aetan., ·:vacSile
Gal ·(pt-enum~H~ 'nepr~ei~:ft): fdst ofi:.
ţer ln :ifrmfith ifltistriacâ 26, ;28
Gal, ··Gr-igore: ptotopop 'din Cluj 86,

88

.

Gal, Janbs: jude al Tablei 2răieşti, regalist la Dieta ·de la :Cluj 123, 130,
175, 183
Gal, Laszl6: 1~egalist la Dieta de la
Cluj 125, 177
Gal, Mikl6s v. Gaal, Mikl6s
Gal, Sahdor: revoluţionar secui, trimis
al 'git\~'ernului provizoriu ungar de
la Pesta iJa secui 14, 15, 375
Ga±falvi, lrhre: :prbtonotar dietal, regalist la Dieta de la Cluj 1:f7, H8,
120, 123, 129, 131, 134, 135, 139,
140, 143, 145, . 14<8-150, 160-!62,
'tţ)9, 171•. 173, 175, 198
Gâlffy, Ele:k:: jhâe regesc în scaunul
Odbtnei '14, 15
Gaifi: · fanhfie ·de husari secui din JeledH1t l5:8 211
Gal, G'ergely' v. 'Gal, ·Gri-gore
Ga:ilbrUhh, Adam: gen~fal mai~r. com'artâar't1n11 gat·nizoanei din Cluj 77,
7:8
Galtin, Tanasia v. Galfin Tănăsie
Galti'n, Tăhăsie: lăran din Bogata de
Mureş 93, 97
Garai, J6isef: contribuabil din Ozun
'4~5, 496
Gazda, J6zsef: comisar din scaunul
· Trei Scautre 340
Gebbel, Carolus; Gebbel, Carol (Karl)
v. G~bbel, Karoly
Gebbel, Karory: cO'nsiiier gubernial şi
regalist la Dieta <de 'la Cluj 123,
13'5, 175, 188, 227' 228
Gedo. iT 6zsef: regalist la Dieta de la
'ClUj 125, l77
Genczi, Igriac: . regalist la Dieta de la
Cluj· 1'25, 177
Georgievi~i: sîrb din Osiek, a redactat un .apel dl}.t:re '}'om:âni /69
Ge:r'găriu, lY.I:eise v. Ghergariu, Moise
Gergyai, Fetehc: deputat taxaHst. al
·ora$ ului ClU,j la_ Dieta de la Cluj
128, 130, 134, 181, rs3, . 187, 234
Gerhczi, FUlep ;bal'on: regali'st la Dieta de la Cluj 125, 177
Ghergar'iu, Moise: pţotopresbiter ortodox al Tneului 418
Gidofalvi, Istvan: moşier din Ozun
495, 496
Glatz, J6zsef: ingih-:er al comitatului
Arad 80, 83
Goia, Ioan: rpreot în V alea Lupşei
367, 369
G6la, La'j:as v. Go1a, Ludovic
Gola, Ludovic: deputat ta-xalist al orasului Hunedoara la Dieta de ·1a
cluj 118, 1s1
Golleredo v. Collbredo duce
Golya, Jânos v. 'Gaia, Ioan
Goos, ·Cari: 'deputca.tul scaunului Ş.i
ghi~<D'ft'Fa la ,Di-eta tie la Cluj '128,
1'31, '133, 1136., 187 t 148, 151, 181, ·1'84,
186, 189, 190, 200, 201, 204, 255,
256, 25-8'-260, 2'64~267, 274, 275,
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277, 278, 280--282, 286, 288, 294-296, 327, 329, 431, 432, 461, 467
Goos, Johann Paul: locţiitor de orator din Sighişoara 329
Goosz, Kăroly: Goos Karl (Carl) v.
Goos, Cari
Graef, Joseph: jude cercual în districtul Braşov, deputat la Universitatea săsească, 58, 481, 483, 508, 527
Grecu, JosH: locuitor din Ighişu Vechi
11, 12
Grecu, Iosiv v. Grecu Iosif
Griku, Josziv v. Orecu, Iosif
Groisz, Gusztăv: jude primar şi deputat taxalist al oraşului . Cluj la
Dieta Transilvaniei de la Cluj 51,
119, 121, 128, 166, 172, 173, 181, 218
Grois, Guszhiv v. Groisz, Gusztav
Gruici: personaj neidentificat 69
Gull, Joseph: grefier la şedinţele adunării naţionale săseşti de la Cluj
255, 259, 260, 264, 272, 277, 281,
282, 286, 293
Gyarfăs, Elek: regalist la Dieta de la
Cluj 125, 177
Gyarfăs, Karoly: deputat taxalist al
oraşului Sfîntu Gheorghe la Dieta
de la Cluj 129, 163, 182, 215
Gyarmathi, Samuel v. Gyarmati, Samuel
Gyarmati, Sâmuel (Samu):. deputatul
scaunului Aries la Dieta de la Cluj
128, 130, 181, 183
Gyarmati, Sandor: preot romano-catolic din plasa Huedin 159, 212
Gyergyai, Ferenc v. Gyergyai, Ferenc
Gyergyai, Samuel: secretar tezaurarial si cenzor la Sibiu 435, 436
GyongyBsi, Gabor: asesor din
Trei
Scaune 495, 496, 534
Gyorfi, Samuel baron: comisar regal
pentru menţinerea ordinii 4, 5
Gyulai, Ferenc conte: regalist la Dieta de la Cluj 125, 177
Gyulai, !.. a jos conte: regalist la Dieta de la Cluj 125, 177
Gyurky, Mihaly: comisar pentru .menţinerea liniştii
în plasa Ineu 80,
83
H

Habsburg: dinastie 167, 219
Hadrik, Gusztâv conte: 29
Hahn: locuitor din Braşov 464, 470
Hainik (prenumele neprecizat) 58, 59
Haja, Teodor: locuitor din Sîmboleni
500, 501
Haller, Ferenc conte: regalist la Dieta de la Cluj 99, 100, 125, 177
Haller, Gâbor: regalist la Dieta de la
Cluj 125, 177
Haller, Ignâc conte: comite suprem
al comitatului Tîrnava, regalist la
Dieta de la Cluj 123, 140, 145, 176,
193, 198
Haller, J6zsef conte: 99, 100
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Halmagyi, Imre: martor la ancheta de
la Bogata de Mureş 91, 95
Hank6, Daniel: deputat taxalist al oraşului Tîrgu Secuiesc la Dieta de
la Cluj 128, 133, 181, 186
Harsa, Teodor v. Haja, Teodor
Hatfaludi, Elek: comisar pentru menţinerea ordinii 61, 62
Heinrich, Johann Gottfried; Hennrich,
Johann Gottfried v. Henrich, Gottfried J obann
Hendrey, Ferenc: jude nobiliar din
Şebiş 80, 82
Henrich, Gottfried Johann: oratorul
corporaţiei de juraţi ai scaunului
Sjghişoara 446, 530, 531
Henter,· Janos: asesor din Sîntioana,
regalist la Dieta de la Cluj 123,
175
Henter, J6zsef baron: regalist la Dieta de la Cluj 125, 177
Hersch, Jakob: locuitor din Cluj :r'55,
208
Hirsch, Allenberg: locuitor din Cluj
155, 208
Hitsch, Michael: deputaţ al scaunului
Sebeş la Dieta de la Cluj 128, 130,
131, 133, 136, 137, 144, 145, 147, 148,
151, 181, 183, 184, 186, 189, 190,'
197, 200, 201, 204, 255, 259, 260,
264-266, 277, 281, 282, 286, 288
Hitseh, Mihăly v. Hitsch, Michael
Hofbauer, Lajos: prim-jude nobiliaF
în plasa Arad 79, 82
Hofgraef, Johann: deputatul districtului Bistriţa la Dieta de la Cluj 109,
121, 128, 130, 131, 136, 137, 144, 145,
148, 151,
166, 172, 173, 181, 183,
184, 189, 190, 197' 200, 201, 204, 218, 255,
259, 260, 264, 265, 267 ,"' 277' 281, 282,
286, 288, 323, 327
Hofgrăf, Johann;
Hoffgră!,
Janos;
Hofgrăf J6zsef v. Hofgraef, Johann
Hollaki, Antal: regalist la Dieta de
la Claj 125, 177
Hollaki, Ferenc: regalist la Dieta de
la Cluj 123, 175
.
Hollaki, Ignâc: regalist la Dieta de
. la Cluj 125, 177
:W:ollaki, Imre: căpitan, regalist la Dieta de la Cluj 125, 177
Hollner, Alois von: colonel 455, 456,
487, 490
Honigberger, Friedrich: asesor judecătoresc din Braşov 481, 483, 508
Hontz, Krausz: jude primar al satului Boarta 395, 400
Hontz, Krausz cel tînăr: ţăran anchetat pentru participarea la răzvră-.
tirea antinobiliară 398, 402
Horak, Franz: general maior, coilllandant · al cetăţii din Alba Iulia 33
Horvath, Adalbert; Horvâth Albert v. .
Petrichevich Horvâ.th, Albert
Horvăth, Ferenc: nobil din Ungheni
111, 112

Horvath, Istvan: regalist la Dieta de
la Cluj 125, 133, 177, 185
Horvath, Janos senior: deputatul cornitatului Alba de Sus la Dieta de
la Cluj 127, 130, 133, 150, 180, 183,
18,6, 203
Horvath, Kâroly: regalist la Dieta de
. la Cluj 125, 177
Horvâth, Mihaly: regalist la Dieta de
la Cluj_ 166, 218
Hoyos conte v. Hoyos Sprinzenstein, J ohann Ernst
Hoyos-Sprinzenstein,
Johann
Ernst
conte: feldmaresal locotenent austriac 71-73
'
Hrabovsky von Hrabova, Johann baron: general comandant al armatei austriece din Slavonia si Sirmiu, comandantul cetăţii Petrovaradin 69, 425, 427
Hrabovsky, v. Hrabovsky von Hrabova, Johann baron
Hrobony: locotenent major în retragere 26, 28
Hunvadi: familie de husari secui din
Jeledinţ 158, 211

J a blonczai, Elek: regalist la Dieta de
la Cluj 125, 177
Jablonczy: informator 420-422
Jablonski (Jablonsky): medic din Bucureşti 104, 105
Jakab, Gyorgy: .vicecăpitan al districtulni Făgăraş 17
Jakab, Lajos: prim-notar al scaunului Odorhei 14, 15
Jakabffy, Krist6f: prim vicecomite al
comitatului Caraş 411, 412
Jakabos, Benjamin: arhivar al comitatului Arad 80, 83
J ancs6, Adam: deputat taxalist al ora. şului Tîrgu Secuiesc la Dieta de
la Cluj 128, 181
J anovits v. Joanovici
Jecan, Va<>llică: locuitor din Sîmboleni 500. 501
Jelachich \'. Jellacic, Josip
Jellacic, Josip conte: baronul Croaţiei
256, 278, 425, 427
Jitvani (personaj neidentificat) din
anturajul lui Hrabovski 69
J(Jsi (personaj neidentificat) 448, 477
J6sika, Janos baron: regalist la Dieta de la Cluj 125, 177
J6sika, Lajos baron: regalist la Dieta de Ja Cluj 125, 178
J 6sika, Mikl6s baron: regalist la Dieta de la Cluj 125, 133, 178, 185, 224
J 6sika, &iru uel baron: regalist la Dieta de la Cluj 125, 178, 227, 228
Jovanovics v. Ioanovici
Jovics: personaj neidentificat, om de
incredere al lui Csernovics Peter
354

J6zsika, Janos baron: v. J6sika, Jânos baron
J6zsika, Lajos baron v. J6sika, Lajos
baron
J6zsika, Mikl6s; J6sika, Nicolaus v.
J 6sika, Mik16s baron
J6zsika, Samuel baron v. J6sika, Sâmuel.baron
J 6zsinczi, J 6zsef baron: regalist la
Dieta de la Cluj 125, 178
Juhasz, J6zsef: regalist la Dieta de
la Cluj 125, 178
Jura, Gheorghe: jude nobiliar din comitatul Maramureş 320, 322, 413,
464, 470
Jura, Gyorgy v. Jura, Gheorghe
Jurcă, Ioan: prim-jude nobiliar în comitatul Maramures 63, 64
Jurka, Jânos v. Jurcă, Ioan
K

Kabos, Daniel: asesor, regalist la Dieta de la Cluj 123, 175
Kacianski: protosinghel sîrb 69
Kâdas, Ferenc: jurat din Cintei 80, 82
Kâdas, Peter: prim vicel"lbtar al comitatului Arad 79, 81
Kakucsi, Elek: deputat al comitatului
Hunedoara la Dieta de la Cluj 127,
130, 140, 148, 150, 180, 183, 193, 201,
203
Kakutsi, Elek v. Kakucsi, Elek
Kcllnoki Denes: comite suprem al comitatului Alba de Sus, regalist la
Dieta de la Cluj 53, 54, 123, 176
Kalnoki, Pal: secretar· gubernial, regalist la Dieta de la Cluj 123, 175
Karacsay, &lndor senior co_nte: regalist la Dieta de la ClUJ 125, 178
Karacsoni Janos: deputat taxalist al
orasului Dumbrăveni. la Dieta de
la tluj 128, 150, 181, 203, 331, .~32
Karâcsonyi, Balazs: jurat în Pec1ca
79, 82
'
Karatson, Jânos; Karatsonyi, Janos
v. Karacsoni, Janos
Karoly Ferdinand v. Carl Ferdinand
Katona, Mikl6s, fost soldat în armata
austriacă 336, 338
.
Kecse, Kondratyin v. Ceţe Condrat1 .
Kedves Istvăn: deputat al Conventulm
din 'Cluj-Mănăştur la Dieta de la
Cluj 127, 180
.
.
Kekenitz Aliton v. Chechemţ, Ahton
Keller, Janos: deputat taxalist al ~ra
sului Odorheiu Secuiesc la Dieta
de la Cluj 129, 182
·
Kemendi, Ferenc: martor la ancheta
de la Boarta 398, 402
Kemeny Denes baron: deputatul comitatului Alba de Jos la Dieta de
la Cluj 21, · 23, 127, 130, 133, 180,
183, 185, 319, 321, 324, 328, 336,
387, 388, 426, 428, 478, 480, 504,
513, 514
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Kemeny, Dionisie v. Kemeny, Denes
baron
Kerneny, Domokos baron: regafist la
Dieta de la Cluj 21, 23, 12'5, 130,
133, 178, 183, :}85, 500, 15'01
Kemeny, Farkas 'ba:tot'l:
comisar al
Gubetnialui în comita't-ul Turda 67,
,68, 84, 85, 94, 99, 113, 3:2'3, 349, 350,
374
Kemeny, F~renc. M'roh: preşedintele
-Dietei 'Trahsil:v·ffrriei de 1a Cluj 117,
122, 132, 168, 169, 175, M5, 2'H.l, 223
Kemeny, "Gyo'rfty ba'ton: tiE!putatul co·mitat-u1ui Turda 1a Dieta de :l'a Cluj
127, 166, 180, 218, 500, 501
Kemehy, 1g<n'âc b'2lt'e>h: :regalist la Dieta de la ·Cluj ':1:~5, 1?8
Kemeny, Is'f.van b"arbh: ttepu'tatul comitatului !Alba ·tie Jos la Dieta de
la Cluj 127, 180
Kemeny, J6zsef baron: regalist la Dieta de la Cluj 125, 140, 178, 193
Kemeny, Sâmuel conte:
regalist la
Dieta de la Cluj 125, l,'f.8
Kendeffi, Lajes: regalist 1a Dieta de
la CJ:uj 12S, 178
Keresztes, J6zsef: rfost Nobi'l în Reci
373
Kereszte,s, Zsigmond: re~ali:st la Dieta ·de 1la 'Cluj 125, . 178
Keseru, MO'zes:
deputat din, partea
Capitlului din Alba Iulia la Dieta
de la Cluj · 127, .wo
Ketzeli, Mihăly: regalist la Dieta de
la Cluj, 125, •178
Kimpian, Juon v. -Cîmpia.n, Ioan
Kis: .familie de husar.i .secmi din Jeledinţi

15'8, 211

Kispal, .Lasz16: .jude al Tablei regeşti,
·regalist la Dieta ,de 1a Cluj 123,
175
Kiss, Jozsef: locuitor din Feldioara
159., 212
Kiss, GeFgely: fost prim-avocat al comitatului Arad 80, 83
Kiss, Kâroly: jude primar al Zalău
lui 411, 412, 434
Klapka, ·Gycmgy: tFirnis al .guvernului
revo-luţionar ungar de ·1a Pesta 14,
15
Klauzal, 'Gab:or: minist:r:ul industriei,
agriculturii şi al ·eornerţului in guvernul revoluţi{)nar -al Ungariei 19,
20, 22, 24, 336
Kocsuba, Mii:le:Uy: a·voeat suprem al
comitatu[ui Arad 7-9, .81
Kolo:bas>?:, bar; K@lo ootz;, Lar rv. Colo bas, Lar
K0lets·vari, Istvan, -v. Ko-1ozsvâri, -Istvan
Kolozsvari, lStvim: fierar din Umgheni
110, 112
K'otnaromi, Istvan: jude nobiliar în
·comitatul· Alba de :Sus 54, 55, 57,
'498, 14~9

Koml6si, Samu 159, 212

55'8

Konrad von Konradsheim, Johann
dreas: consilier la cancelaria
lică a Transilvaniei din Viena, re.:..
galist la Di~ta de la Cluj 124, · 177
Korbuly, Bogdan: deputat taxalist al
oraşului Gherla la Dieta de la ~luj
128, 181
;'
Korneli, Ignac: fost prim'""vicenotar al
'COlnitattilui Arad 8'0, -83
'i
Korneli, Sandor: jude nobiliar din
'fneu 80, 82
Kornis, Ga bor conte: regalist la T>ie-:ta de la 'Cluj 125, 178
Kossuth, :La jos: conducător al revoluţiei maghiare 26, 28, 33'6, 3'3-8
Koszta, i])emeter v. Costa Dumitru
Kosz'ta, Jăneis: jude al Tablei regesti
:f.egalist la Dieta de la 'Cluj '123,'.
1175

Kosztolany, Antal: al doilea viceno:ta:r al comita:tului Arad 79, 81
Kosztolanyi, Marton: jurat îh piasa
Jtrad 79, 82
Koszt6lanyi, Sân dor: comisar ,pentru
cultivarea viermilor de mătase în
comitatul Arad 88, :33
Kovacs: agita tor în Reci 373
Kovacs, Daniel: jude primar al oraşului Tîrgu Secuiesc 371, 372
Kov;itcs, Denes: jurat în 'Sirltana 80,

82
Kovacs, Janos: lider al Adunării "populare de la Cetăţuia (Scaunul 'Ciuc)
385
Kovacs. J'anO's: "'mic nobil din Cu:'rtuiuseni 217
Ko:vacs, :J\I.Dikt6s: ·,episcopul romana-catolic al Transilvaniei 122, 175
Kov.âts, Daniel rv. Kovacs, Daniel.
Kovats, Janos v. Kov\cs, .Janos
Kozma, 1mre: regalist la ·Dieta de la
Cluj 125, 178
ICozma, Pal: con,silier 'la
Guberni'l::ll
Transilvaniei, consilier al comisiilor bisericeşti, de ·fundaţ:Fi şi 'şco
lare din Transi'lvania 123, ,vezi şi
compl~tarea

Kozma, Peter v. Cosma Petru
Kokăsi, Susanna v. Kokosi Zsuzsanna
Kokosi, zsuzsanna: martoră la andheta desfăşurată la Bogata de Mureş
94, '98
Kăver, J6sef: jude nobiliar din
Iasă-.
şei 80, 82
Ko:vy, Andras: jurat din Cermei 80,
82
Kraus, Joseph (Jozef): prim notar din
Sighişoara 530, 531
Krajnik, .:Aron v. Crainic, Aron
Krâjnik, Mikl6s v. Crainic, Nicolae
Krisan, Janbs v. Crişan, Ioan
Kriscsory, Sigmond: jurat în· Elek [Ungaria] 80, 82
Krissan, Mihaly v. Cr:işan, Mihai
Kuk, Indres v. Cuc, Indrei
Kuk, Joszip v. Cuc Iosif

K\m, Gregorius v. Kun, Gergely conte
Kun, Gergely conte: regalist la Dieta
de la Cluj. 125 178 224
Kun, Gothard co~te: deputatul comitatului Hunedoara la Dieta de la
Cluj 127, 180
Kun, J,anos: deputatul taxalist al ora~ului Cojocna la Dieta de la Cluj
129, 182
Kun J6zsef conte: regalist la Dieta
de la Cluj 125, 178
L

i

Laborfalvi Nagy, Karoly: jude primar
în Abrud, 317, 516
Lacea, Vasile: membru al delegatiei
Adunării Naţionale de la Blaj · la
Dieta de la Cluj 511
Ladislau IV, rege al Ungariei: 165
217
'
Lamartine, Alphonse de: poet, scriitor şi om politic francez 74
Lange, Johann: consilier al Magistratului din Braşov 481, 483, 505, 508
Lange, Peter: consilier al magistratulu~ din BraŞov 481, 483, 505, 508
Lango; Ferenc: jurat în Vărădia de
Mureş 79, 82
Lassel, Mathias: jude primar al Bra~ovului 481, 483, 508
Laszl6 v. Ladislau IV
Laszl6, Istvân al lui Gyuri: martor
la ancheta de la Bogata de Mures
92, 9.6
.
Laszl6 Janos al lui Samu: martor la
ancheta de la Bogata de Mures 92
96
.
,
Laszl6 Jânos al lui
Zsiga: martor
la ancheta de la Bogata de Mureş
91, 95

Lâszl6, J6ska a lui Pista: martor la
ancheta de la Bogata de Mureş
92, 96
Lăszl6, Samu: profesor la Zalău 434,
435
Laszl6, Tivadar: v. Teodor Vasile
Laurian, August Treboniu: membru
al delegatiei Adunării Nationale
de la Bla·j la împărat 512 ·
Laurianu v. Laurian, August Treboniu
'Lâzâr, David: vicejude regesc al scaunului Trei Scaune 375, 414, 434,
437, 438
:E.azar Freyherr von Ap6r
v. Apor,
Lăzâr baron
L~z~r, Gyorgy v. Lazăr, Gheorghe
Lazar, J6zsef cofl.te: regalist la Dieta
de la Cluj 125, 178, · 224
Lâzar, Josephus v. Lazar, J6zsef conte
l:.itz\ir, Kalmar( dregător al r:>lăsii
Arad
79, 82
·
Lazar, Laszl6 conte: cancelar regional, regalist la Dieta de la Cluj
121, 122, 173

T:.o~azar,

La21<ir: jU;d-e al tribunalului
comitatului Arad 79, 81
· ·
Lazăr
Gheorghe: funcţionar erarial
din Cîmpeni 367, 3§9
Leb, Moise: vice.jude primar în M-jhăileni 49-7, 4:99
I.;~f:,b, Mojsze v. LeG·, Mois.e
Leederer: gene.raJ: 3;u~t;riac 2·56, 278
Le~eni,
Ioan: episcop.u1 g;reco-catohc de la Blaj CElP,:re~ed,in.t.e al :Adunării de la Blaj 86, 88, 113, 125,
13;2, 178., 185, 262, 2&4, 3-19-, 3;~~.
3,2:5, 328, 331, 332, :58-6-388, 456,
492, 504
.
Lemeni, Mihail: membru al delegaţiei
Adunării Naţionale de la Blaj la
Dieta de la Cluj 86, 88
Lemeny, Janos; Lemenyi, Janos v.
Lemeni, Ioan
Lemenyi, Mihaly v. Lemeni, Mih~.U
Leonhardt, Cari: d,epuţatul scaunului
Sebeş la J:)ieta <:te la Cluj 128" 131,
136, 137, 144, 145, 147,, 148, 151,,
1:81, 184, 189, 190, 197, 198, 200,
201, 2.04, 255, 259, 260, 264, 265,
277, 281, 282., 286
Leonhard,, Karl (Karoly) v. Leonhardt, Cari
Leo:Atean.., Leontius v. Leantee},nu,
Leonte
Leonteanu, Leonte: arhidia.con greqocatolic din Ocna Mures· membru
al delegaţiei Adunării N~ţionale de
la Blaj la Dieta de la Cluj 86, 88
Leopold: ordin imperial austria.c 78,
122-124, 126, 175-177, 179, 361,
429
Leszai, Antal, v. Leszai, Anton
Leszai Anton: d,epq.tatul scammlui Orăştie la Dieta de la Cluj 1~8, 130,
131, 144, 147, 151, 181, 183, 184,
197, 200, 204, 259-261, 264..--268,
281-283, 286.,.-289, 393
'
Les:z;ai, Laj_os: regalist la Pieta de la
Cluj 122, 166, 218 v. şi erata
Leszai, Lorinc: regalist la Dieta de
la Cluj 125, 130, 133, 178, 183, 186
Lilă, IsaHă: ţă,ran întemniţat pentru
participarea la răzvrătirea împotriva autoritătilor nobiliare din 1848
392
.
'
Lile, Iszaila V. r~Uă, Isailă
Loew, Samu-el 327, 329
Loew, Wilhelm: deputat din Miercurea Sibiului la Dieta de la Cluj
128, 131, 133, 136, 137, 144, 1477,
151, 181, 18-4, 186, 1&9, 190, 197,
200, 204, 255, 256; 259, 260, 264,
265, 267, 274, 277, 281, 282, 286,
2~8, 295
Low, Villiam (Vilmos) v. Leow, Wjl..,.
helm
Luca, Iuon: locuitor din Sîmboleni
500, 501
Luca, Valentin 15f), 312
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Luca, Vasilia: locuitor din Sîmboleni
159, 212
Luka, Balint v. Luca, Valentin
Luka, Iuon v. Luca, Iuon
Luka, Vaszilia v. Luca, Vasilia
Lukacs, Ioseff v. Lukacs, J 6zsef
Lukâcs, J6zsef: prim-jude al comitatului Hunedoara (locţiitor al comitelui suprem) 13, 48, 49, 438, 439
Lukats, J6zsef (J6seff) v. Lukăcs, J6zsef
Lup: nobil secui din Cernat 447 448
Lusinczky, Karoly: regalist Ia' Dieta
de la Cluj 125, 178
M

Macskasi, Kata: sotia grofului Nemeş samuel 165, 217
Macskâsi, Lajos: jude regesc suprem
al scaunului Odorhei, regalist la
Dieţa, de la Cluj 15, 16, 123, 176
Macskasi, Păi senior: comite suprem
al comitatului Cluj 123, 163, 166,
176, 215, 218, 366, 406, 407
Macskasi, Peter: regalist la Dieta de
la Cluj 125, 150, 178, 203
Maftei Vlad, Ion: ţăran anchetat pentru participarea la răzvrătirea antinobiliară 399, 403
Maier, Ioan P.: semnatar al memoriului din 28 mai 1848 către Dieta
de la Cluj, 86, 88
Maiorescu, Vasile: membru al delegaţiei Adunării
Naţionale
de la
Blaj la împăratul de la Viena
512
.
Majer, P. Janos v. Maier, Ioan P.
Man, Petru: secretar al Adunării Naţionale de la Blaj 450, 453
Mânffi, Istvan v. Manfi Stefan
Manfi, Ştefan: notar al ~on~istoriului
greco-catolic din Blaj 408, 409
Manhern: mit1istrul de război al Austriei 424, 425
Manilcho: emisar tarist în Transilvania 31, 32
·
Manoc, Gligor: deputat taxalist al
oraşului Hunedoara la Dieta de Ia
Cluj 128, 181
Manok, qugor v. Manoc; Gligor
Manu, Gabor, v. Manu, Gabriel
Manu, Gabriel: semnatar al memoriului înaintat la 28 mai 1848 Dietei de la Cluj 87, 89
Mar~a v. Vereş, Maria
Maria lui Ştefan Crisan: tărancă anchetată pentru participarea Ia răz
vrătirea antinobiliară 398, .402
~arie lui Ştefan Krisan v. Maria lui
Ştefan Crisan
Mariaffi, Antal: jude al tablei crăiesti
regalist la Dieta de la Cluj 123 '
175
'
Măriaffi, J6zsef: regalist la Dieta de
la Cluj 125, 130, 178, 183
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Marisk6; Mariko: soţia contelui Mikd'
Imre 71, 72, 315, 316, 415 416 "
Ma;kodi, Sikl6di Marton: ase~or jurat
m scaunul Mureş 111, 113
···
Markos; Mihaly: judele primar ·ai satului Drăguşeni 333
Martian, Tamas v. Marţian, Toma
Mârtonfi, Zsigmond, 26, 28
Marţian Toma: reprezentant al populaţiei din Ocna Dejului 87, 89
Mar<zsina~,

Tană.:szia

v\

Mărginean

Tanasiu
·
'
Masvilagi, Istvan: deputat taxalist ai
oraşului Dumbrăveni la Dieta de
la Cluj 128, 130, 181, 183, 331 33Z
Matskasi, Pâl v. Macskâsi, Pal '
Maurer, Kă.roly: jude al Tablei cră'
ieşti, regalist la Dieta de la Cluj
123, 175
Maurer, Mihaly: regalist la Dieta- de
la Cluj 125, 178
Maximilian, prinţ: regiment de infanterie 63, 64, 487, 490
Mayer, Agoston v. Meyer, AP'oston
Măcelariu, Ilie: membru al delegatiei
Adunării Naţionale de la Blaj ·la
Dieta de la Cluj 511
Mărginean, Tanasiu: locuitor în Ghirişu Român 159, 212
Mehesi, J an os: jude primar al oraşului Cojocna 381
Meister, Samuel: jude regesc din scaunul Sebeş 527
)
Meliis, Lajos v. Melas, Ludwig ·
Melas, Ludwig: deputatul scaunului
Rupea la Dieta de la Cluj 128;
134, 136, 137, 140, 144, 147, 148,
151, 181, 187, 189, 1M, 193, 197,
200, 201, 204, 264, 265, 267, 272,
286, 288, 293
Meszâros, Lazâr: ministru de război
în· guvernul de la Budapesta 8
Metzner, Ferenc: jurat în Şimand 79,
82
Metiân, Vasilica, v. MeţH.m, Vasilică
Meţian, Vasilică: locuitor din Sîmboleni 500, 501
•
Meyer, August (Agoston) B.: medic~
director al carantinei Oituz 31, 32.
403, 404
Micaş, Florian: cancelist la Tabla Regească din Tîrgu Mureş 113, 344346
Mihail v. Obrenovic, Mihajlo
Mihali, Gavril (Gabriel): vicecomite
al comitatului Maramureş 26, 28~
413
Mihaly, Gabor v. Mihali, Gavril
Mihâly, Karoly: comisar pentru menţinerea ordinii în comitatul Alba
de Sus 313, 314, 399, 403
Mihaly, Mihaly: jude no]Jiliar .din
Trei Scaune 437, 438
Mikes, Ferenc v. Micaş, Florian
Mikes, Jânos conte: comandantul găr-
zii naţionale maghiare din Cluj,.

regalist la Dieta de la Cluj 119,
121, 12~ 171, 17~ 17~ 478, 479
Mik6, Emerici v. Mik6, Imre
Mikă, Gyorgy conte: regalist la Dieta de la Cluj 128, 178
Mik6, Imre conte: tezaurarul Transilvaniei 72, 73, 122, 135, 167, 168,
175, 188, 218, 219, 227, 228, 300,
301, 315, 316, 415, 416
Mik6, Mihaly: deputatul scaunului
Ciuc, la Dieta de la Cluj 128, 130,
132, 133, 181, 183, 185, 186
Miske, Imre baron: vicecomitele comitatului Alba de Sus, regalist la
Dieta de la Cluj 54-57, 101, 126,
178, 217
Miske, J 6zsef baron: regalist la Dieta
de la Cluj 126, 178, 535, 536
Miskolczi: societate minieră 516, 517
Mladenovici: solgăbirău sau jude nobiliar în Carlovit 69
Mocan, Ioan: locuitor din Legii 159,
212
Moga, Demeter v~ Moga, Dumitru,
Moga, Dumitru (Dimitrie): revizor camerar din Cîmpeni 86, 88, 367, 369,
462, 468, 503
Mokan, Juon v. Mocan, Ioan
Moldovan, Ioan Micu 536, 537
Moldovan, Ilia: locuitor din Sîmboleni 500, 501
Moldovan, Ştefan: paroh greco-catolic
din Cîmpia Turzii, membru al delegaţiei Adunării Naţionale de la
Blaj la Di-eta de la Cluj 86, 88
Moldovăn, Tamaszi v. Moldovan, Tă~
năsie

Moldovan, Tănăsie: martor la ancheta de la Bogata de Mureş 94, 98
Moldovan, Vasilia: locuitor în Bogata
de Mureş 94, 98
Moldvai, Stephanus v. Moldovan, Şte
fan
Molnar, Constantin: protopop, semnatar al memoriului din 28 mai
1848 înaintat Dietei de la Cluj 86,
88
Molnar, Cari: deputatul scaunului Orăştie la Dieta de la Cluj 128, 137,
144, 147, 181, 197, 200, 264-268,
286-289, 396
Molnar, Karl; Molnâr Karoly v. Molnăr Cari
Molnar, Săndor: locuitor din Bogata
de Mureş 94, 98
Montecuculi conte: preşedintele guvernului de la Viena 71-73
N6ricz, Lenkey: căpitan în regimentul Wiirtemberg 413
M6ricz, Pal: avocat din Cluj 412, 413
M6ritz, J6zsef: soldat din Sfîntu
Gheorghe 536, 537
M6sa, J6zsef: jude la Dej, regalist la
Dieta de la Cluj 126, 178, 532, 533
Motok, Ferenc: prim-jude nobiliar în
comitatul Alba de Sus 52, 53

Moutse, Cziliku v. Mucea, Ţilicui
Mucea, Ţilicui: iobag din Jichişul de
Sus 531, 532, 5.33
Mulduvăn, Ilia v. Moldovan Ilia
Murgu, Eftimie: conducător al revoluţiei române din Banat 354, 355,
394, 410-412, 426, 427
Murgu, Evtemie; Murgu, Euthym v.
Murgu, Eftimie
Miiller, Peter: arhivar al oraşului Cluj,
365, 366, 368, 371
Myss, Cari: consilier al Magistratului
din Braşov, 18, 58, 59, 481-484, 508,
509
Myss: Miss; Mys v. Myss, Cari
N

Nadasdy, Ferenc conte: ministru de
stat în guvernul de la Pesta 302,
303
Nagy, Andras: locţiitorul vicejudelui
regesc din Trei Scaune 102, 103,
373, 374, 437, 534
Nagy, Elek: deputat al comitatului
Cluj la Dieta de la Cluj 119, 121,
163, 166, 172, 173, 180, 183, 215,
218
Nagy, J6zsef: regalist la Dieta de la
Cluj 126, 178
Nagy, Karoly: deputat taxalist al oraşului Sic la Dieta de la Cluj
129, 145, 182, 198
Nagy, Samuel: regâJist la Dieta' de la
Cluj 126, 178
Nagy, Săndor: prim-notar al cornitatului .Arad 79, 81
Nagy, Sandor: comisar pentru menţinerea ordinii în comitatul Alba
de Sus 313, 314
Nagy, Sandor: vicenotar substitut din
comitatul Hunedoara 439
Nagy, Tamas: proprietar nobiliar în
Valea Poienii 397, 399, 402
Nănase, Samuel (Samu): comisar şi
împuternicit al comitetului pentru
păstrarea ordinii în comitatul Alba
de Sus 11, 12, 436
Nasztredinovits, J6sef: casier al plasei
Ineu 80, 82
Nasztredinovits, Sandor: editor în plasa Ineu 80, 83
Natay, Imre: prim-viceavocat al comitatului Arad, 79, 81
Navrea, Ioan A.: librar 87, 89
Nemegyei, Johann: administrator cră
iese si consilier montanistic în
Zlatna' 521
Nemes, Abraham conte: proprietar în
Ojdula 102, 103
Nemes, Jănos conte: regalist la Dieta
de la Cluj 123, vezi şi completarea
Nemes, J6zsef: regalist la Dieta de la
Cluj 126, 178
Nemes, Kăroly conte:. regalist la· Dieta
de la Cluj 126, 178
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Nemes, Samuel conte 217
Nemeş
NeJ:1eş,

v. Nem~ş, Vasile
Vasile: teolog de la BlaJ, propagator al ideilor revoluţionare 75,
520
N emet, Pista martor Ia ancheta desfăşurată la
B:0gata. <il.~ N,I:ureş, 93,
97

N e:rneth,

Laszl6: deputat taxalist al
Ilieni la Dieta, de la. Cluj
129, 182
Nen1ethi, Jânos: secretar gubernial, regalist la l;:)ieta de la Cluj 123, 175
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