
Egyed Ákos

Kolozsvár nemzetõrségének megszervezése
és szerepe 1848-ban

Az 1998–1999-es jubileumi években megélénkült az 1848-1849-
es magyar forradalom és szabadságharc történetének kutatása, s
ennek nyomán Magyarországon és Erdélyben számos könyv és
tanulmány jelent meg. Ezek gazdagították ismereteinket, jobban
látjuk az összefüggéseket az országos és helyi események között.
Tévedés volna azonban azt gondolni, hogy nincsenek további
teendõink; bõven vannak még a forradalomnak kevésbé feltárt
kérdései. Ezek közé sorolható például a fegyveres erõk születése,
egyes városok és vidékek sajátos szerepe, az egyházak és a forra-
dalom viszonya, a nemzetiségi konfliktusok kialakulása. Természe-
tesen egy részletesebb számvetés – erre ugyancsak szükség van –
az 1848-as forradalom történetének több más, kutatásra váró
aspektusára is felhívhatja a figyelmet.

E sorok írója úgy látja, hogy érdemes az eddiginél több figyelmet
fordítanunk a nemzetõrségek történetére, annál inkább, mivel a
kortársak már az 1848-i márciusi napokban sok energiát fektettek
azok megszervezésére, s igen nagy reményeket fûztek várható
szerepükkel kapcsolatban. Ezt tapasztaltuk kutatásaink során kü-
lönösen Kolozsvárt, ahol az 1848. évi városi közgyûlések többet
foglalkoztak a nemzetõrség szervezésével, mint bármely más kér-
déssel. Ezt mutatják a közgyûlési jegyzõkönyvek, amelyek fõ forrá-
sát képezik itt következõ tanulmányunknak.

Közismert, hogy a nemzetõrségnek mint fegyveres forradalmi
testületnek általános modellje az 1789-es francia forradalomban
született meg, bár eredetét az amerikai függetlenségi háborúból
vette. Ezután minden európai polgári forradalom létrehozta a maga
nemzetõrségnek nevezett fegyveres erejét. Itt csak a minket köze-
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lebbrõl érdeklõ 1848. március 15-i magyar program ötödik pontjára
hivatkozunk, amely „Nemzeti õrsereg”1 alakítását kívánta, vala-
mint a pozsonyi törvények XXII. törvénycikkére, amely „A nemzeti
õrseregrõl” címet viselte.2

A magyar forradalom programját tartalmazó „Tizenkét pont”
Erdélyben is napok alatt elterjedt, a magyarság nagy lelkesedéssel
sajátjának fogadta el. Lényegileg nem változtatott rajta a Kolozs-
várt 1848. március 20-23-án kidolgozott Kolozsvári program sem,
amelyben a „Tizenkét pont” tizenkettedik pontja, az unió az elsõ
helyre került, s ez lett az erdélyi események meghatározó kérdése.
Mivel errõl az „Erdély 1848-1849” címû 1998-ban kiadott könyvem-
ben részletesebben szóltam, itt nem szükséges kitérni rá. Elég
annyit megemlíteni, hogy a kolozsvári program nem érintette a
Mit kíván a magyar nemzet címû program legtöbb pontját; ezeket
változtatás nélkül vette át az erdélyi magyar nemzeti mozgalom. Így
történt a nemzetõrséget érintõ programponttal is, amelynek gyakor-
lati megvalósításához késedelem nélkül hozzálátott Kolozsvár.

Valóban, az 1848. március 21-i városi közgyûlés határozatot
fogadott el a „polgári õrsereg” felállításáról s bizottságot nevezett
ki a tervezet elkészítésére.3 Az õrsereg elnevezésével kapcsolatban
meg kell jegyeznünk, hogy a történeti források márciusban, ápri-
lisban s májusban hol polgári õrsereget, hol nemzeti polgári
õrsereget emlegetnek, s csak késõbb váltja fel általánosan a „pol-
gári”-t a „nemzeti” jelzõ. Az elnevezés természetesen nem érintette
a dolog lényegi részét.

A szervezõ bizottmány vagy választmány élén Groisz Gusztáv
fõbíró állt, s tagjai a város vezetõségébõl kerültek ki, akiknek a
többsége a polgári életben kereskedõ, illetve ügyvéd volt.4 A
március 21-i közgyûlés feliratot intézett Teleki József erdélyi
fõkormányzóhoz, amelyben így indokolta meg a polgárõrség felál-
lításának szükségességét: „A jelen körülmények között, midõn az
ingerültség jelei már mutatkoznak, és a történhetõ kitörés bennünk
méltó aggodalmat gerjeszt – az uralkodás [!], közcsend, élet és
vagyon bátorság fenntartása, részint azok megzavarása megelõz-
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hetése tekintetébõl nemzeti polgári õrsereg [kiemelés ott] felállítá-
sáról gondoskodni kéntelen kötelességünknek ismerjük, amely a
közbátorság fenntartásáról erélyesen gondoskodjék.”5 A kormány-
zó gyorsan válaszolt a bizottságnak, s kérte a polgárõrség terveze-
tének felterjesztését.

A tervet a bizottság sietve elkészítette, s a március 27-i közgyû-
lés elé terjesztette. A közgyûlés mindenekelõtt kiegészítette a
korábbi bizottságot, amelynek tagja lett Méhes Sámuel, a reformá-
tus kollégium tekintélyes professzora, városi tanácsos, s arról is
döntés született, hogy a városi tizedeket két-két személy képviselje
a testületben.6 Ezután került sor a „Kolozsvárt felállítandó nemzeti
polgári õrsereg” tervének fejezetenkénti elõterjesztésére és elfoga-
dására.

A bevezetõ kifejezte az osztrák uralkodóház, az alkotmány és a
„monarchiai igazgatás” iránti hûséget, aztán arra hivatkozott, hogy
Kolozsvár város képviselõtanácsa több magyarországi város és
Bécs „elölmenõ” példáját követve határozta el, hogy kebelében
állandó „nemzeti polgári õrsereg”-et létesítsen. Az idézett beveze-
tõbõl azonban közvetlenül vagy közvetve megtudjuk, hogy a már-
cius 27-én beterjesztett terv csak az elvet kölcsönözte más városok-
tól, s voltaképpen a március 21-én létesített bizottság saját munkája
volt.7 Egyedi, kolozsvári alkotásról van tehát szó,8 amely több
erdélyi magyar városnak szolgált mintául saját nemzetõrségük
megszervezésére. Egyelõre mindenhol településenként helyi jellegû
polgári vagy nemzeti õrségek jöttek létre.

A kolozsvári tervezet 16 pontban szabályozta a polgári õrsereg
feladatait s mûködésének kereteit.

Az elsõ cikkely szerint az õrsereg célja a közbiztonság, rend és
csend fenntartása. A szervezetnek azon kolozsvári polgárok lettek
születés- és rangkülönbség nélkül tagjai, akik a városban ingó vagy
ingatlan vagyonnal rendelkeztek s erkölcsi kifogás nem merült fel
ellenük. A tanuló ifjúság a rendezõ bizottság intézkedésére, az
iskolai elöljáróság ajánlása alapján vehetett részt az õrségben.
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A második és a harmadik cikkely a polgárõrség vezetésének
kérdéseivel foglalkozik. Az intézõ bizottmány a fõbíró elnöksége
alatt 14 tagból áll, amelynek felét a város képviselõtestülete
választja meg a maga kebelébõl, más felét a képviselõtestületnek
már korábban megválasztott hét tagja jelöli az õrsereg tagjai közül.
Egy hónap után hét tagot a képviselõtestület, hetet pedig az „egész
õrsereg” választ.

Jegyezzük meg, hogy a márciusi forradalom egyelõre nem
okozott áttörést a kolozsvári tanács gondolkodásában: fennmaradt
a vagyoni cenzus, illetve a tanulók esetében az iskolai elöljáróság
döntési joga.

A negyedik cikkely elõírta az intézõ bizottságnak: a tagok
számbavételénél az „erkölcsi és anyagi kellékekre figyelemmel
legyen.”9 A tagokat személyes szolgálattételre kötelezték, s ez alól
kivételt csak a betegség, illetve „idõhiány” esetén lehetett tenni. A
szemléletváltás elsõ jelét elsõsorban abban látjuk, hogy a statútum
biztosította az õrsereg számára a tisztválasztás jogát.10

Az egész õrsereg fõparancsnokát a szervezõbizottság által java-
solt hat személybõl a városi képviselõtestület választotta meg. Az
õrsereg központi õrhelye a városházán volt, ahol nappal 24, éjszaka
48 õr teljesített szolgálatot.

Az õrsereg megkülönböztetõ jeleivel a kilencedik paragrafus
foglalkozott. Az õrsereg tagjai karjukon nemzeti színû szalagot,
sapkájukon nemzeti színû rózsát viseltek. Az egység zászlóját a
városházán õrizték. Fontos kitétele volt a tervezetnek, hogy „a
polgári õrsereg kirekesztõleg csak a város területén teljesítendi
kötelességét, a város területén kívül egyátaljában nem használhat-
ván.”11 Az utóbbi kitételre azért hívtuk fel a figyelmet, mert késõbb
Kolozsvár nemzetõrségét (s más települések nemzetõrségeit) fon-
tos feladatok teljesítésére a városon kívülre is kivezényelték.

A kolozsvári polgári õrsereg alakításának a tervét a Gubernium
április 4-én jóváhagyta azzal a kitétellel, hogy a tanuló ifjúság
igénybe vétele ne akadályozza a tanulást, s olyan egyenruhát
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határozzanak meg az õrök számára, amely túlságosan nem terheli
meg a „szegényebb sorsú polgárok” anyagi lehetõségét.12

A városi testület nem késlekedett a bizottság által elõterjesztett
hat13 személy közül az õrsereg fõparancsnokát megválasztani gróf
Mikes Kelemen személyében, de õ nem vállalta el a felkínált
tisztséget, helyette az új választás eredményeként gróf Mikes János
vette át a parancsnokságot. A helyettes báró Splényi János lett.

Nem kis gondot okozott az õrsereg felfegyverzése. A város több
helyen próbálkozott, Gyulafehérvárról is kért fegyvereket, s a maga
kebelében megbízta Dietrich Sámuel kereskedõt, hogy szerezzen
be az õrsereg számára 1000 darab katonafegyvert.

Mikes János igen erélyes és hozzáértõ parancsnoknak bizo-
nyult. Megválasztása után indítványozta az õrsereg mûködési
szabályzatának elkészítését, ami rövidesen megtörtént. Miután a
szabályzatot a város májusban elfogadta, Tiltsch János, a közismert
kiadótulajdonos saját költségén kinyomta azt. A szabályzat tovább
fejlesztette a márciusi javaslatban lefektetett elveket és szervezési
szabályokat, ezért röviden ki kell térnünk rá.

A kolozsvári mûködési szabályzat alig módosított helyi változa-
ta volt a pesti nemzetõrség statútumának, amelyet Gál Sándor, volt
székely határõrtiszt készített el.14 Gál Sándor az áprilisi törvények-
ben jóváhagyott XXII. törvénycikk alapján dolgozta ki a mûködési
szabályzatot, de Erdélyben egyelõre nem vették át a törvénynek
azt a rendelkezését, hogy nemzetõrség szükség esetén a városon
kívül is felhasználható. Akárcsak a korábbi tervezet, ez a szabályzat
is az õrsereg célját a belbéke fenntartásának biztosításában jelölte
meg s leszögezte: „mûködése a város határán kívül nem terjed.”

A szabályzat elõírta, hogy kötelezõ módon a polgárõrség tagja
lesz „születés, hivatal és helyzet különbség nélkül” 20-50 év között
minden olyan kolozsvári lakos, ki ingó vagy ingatlan vagyonnal
rendelkezik „vagy e városon folyó tisztességes életmódjánál fogva
az õrsereg célja eszközléseire képességgel bír, és az alkotmányos
rend fenntartására érdekelve van”. Ugyanakkor a polgárõrség
tagjai lehettek a szülõk vagy gyám ajánlatára a városi tanulók,
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mesterlegények, kereskedõsegédek, ha elérték a 18. életévüket.
Önkéntesen beállhattak az õrségbe a felsorolt birtokos kategóriák-
hoz tartozó 50 éven felüli egyének is. A késõbbi fejlemények
szempontjából fontos volt, hogy a szabályzat lehetõvé tette a
Kolozsvárt tanuló ifjak felvételét is. Nem lehetett polgárõr az az
egyén, aki rablás, lopás, hitszegés, gyújtogatás vagy gyilkosság
miatt büntetést szenvedett.

Az õrsereg lovas és gyalogos egységekbõl szervezõdött. Négy
vagy hat század képezhetett egy zászlóaljat. A zászlóalj választotta
meg az õrnagyát, helyettesét, zászlótartóját, orvosát és sebészét.
Az õrsereg a városi polgári hatóság fennhatósága alatt állt. A 37.
paragrafus szerint az õrsereg erõszakhoz csak a polgári felettes
hatóság rendelkezésére folyamodhat. A szabályzat a szolgálat
elhanyagolása miatt megfelelõ büntetést helyezett kilátásba.

A polgárõrség tagjai az itt következõ esküt tették le:
„Én N. N. esküszöm az élõ Istenre, hogy királyom, hazám és

városom kormányához hû leszek; elöljáróimnak a törvények szerint
engedelmeskedni fogok; a közcsendet, békét, nyugalmat, személy-
és vagyonbátorságot meg nem háborítom; átaljában nemzeti pol-
gári õri minden kötelességemet a hihetõ legnagyobb pontossággal
teljesítem, a polgári választott elöljáróim vezérlete alatt hû õrje
leszek az alkotmánynak, törvénynek és városnak. Isten engem úgy
segéljen, úgy adja lelkem üdvösségét.”15

A szabályzatot Kolozsvár szabad királyi város tanácsa 1848.
május 2-án hagyta jóvá azzal a megjegyzéssel, hogy az országos
intézkedésig marad érvényben, tehát ideiglenesnek tekintendõ.

A polgári õrsereg szervezése jól haladt, a tíz városrészben
létszáma 1848 nyarán 1456 fõt tett ki. Ebbõl öt gyalogszázadot,
egy lovas századot és egy vadász századot szerveztek. A gyalogság
1848 nyarán 970 nagyrészt régi, de használható fegyverrel volt
felszerelve. A gyalogság egy része égszínkék attilát viselt, hasonló
zsinórral, szürke pantallót, meggyszín sújtással, fekete posztóból
készült csákót, amelyet nemzeti színû rózsa ékesített. A lovasság
égszínkék dolmányt hordott, amelyet hasonló színû zsinórzat

151



díszített, a nadrágja szürke volt s vitézkötéses, meggyszín csákót
hordott, utóbbin lófarkbokréta díszelgett. A vadászoknak fehér
vászonzubbonyuk, fekete pantallójuk, széles karimájú sastollas
kalapjuk volt. A szolgálatot teljesítõ nemzetõr karján mindig nem-
zeti színû szalagot viselt.16

A nemzetõrség szervezését nemzetõrként átélõ Jakab Elek
visszaemlékezése szerint a kolozsvári nemzetõrség „külsõ testi
alkotásra, hazafias és katonai szellemre, fegyverzetre, a fegyverrel
ügyes bánásra és a nemzetõri gyakorlatokban való jártasságra
nézve példányul állott az erdélyi részeken.”17 Jakab Elek kiemelte
a kolozsvári õrsereg hazafias, lelkes szellemét.

A nemzetõrség március vége óta vigyázott a város belsõ rend-
jére, s különösen nagy szolgálatot tett a május 29 – július 18-ig itt
ülésezõ erdélyi országgyûlés idején. Erre a kérdésre azért is
érdemes kitérni, mert az országgyûlés elõtt különösen egyes szász
politikusok tudatosan terjesztették, hogy Kolozsvár nem lehet az
országgyûlés színhelye, mert nem képes szavatolni a küldöttek
biztonságát, ezért vagy Gyulafehérvárt vagy Fogarast ajánlották a
tanácskozás helyének. Azonban az országgyûlés idején semmiféle
rendzavarás nem történt, a küldöttek teljes biztonságban végezhet-
ték munkájukat. A rend fenntartásában a kolozsvári nemzetõrség
nem kis szerepet vállalt.18

A nemzetõrségek szervezésének második idõszaka 1848 június
közepétõl számítható, és ez szoros összefüggésben állt a Magyar-
ország és Ausztria közt egyre súlyosbodó konfliktussal. Június
11-én a Batthyány-kormány mozgósította az ország haderejét a
délvidéki szerb felkelés ellen, s a kimozdult fegyveres alakulatok
funkcióit a nemzetõrségeknek kellett átvenniük. Röviddel ezután
sor került a nemzetõrségek egy részének a kimozdítására a délvi-
déki táborokba, ezzel megkezdõdött a mozgó nemzetõrségek szer-
vezése és a honvédsereg alakítása önkéntes alapon.19 1848. június
28-án a nemzetõrségek ügyének irányítását a Batthyány miniszter-
elnök által szervezett Nemzetõrségi Haditanács vette át, amely
elrendelte a nemzetõrségek összeírását. De ennél is fontosabb
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intézkedés volt, hogy 1848. július 2-án elrendelték a polgári õrségek
megszüntetését és egységes nemzetõrcsapatokká való átalakítását,
„egyenlõsítését”. Aztán a miniszterelnök augusztus 13-án önkéntes
nemzetõri csapatok alakítására utasította a hatóságokat; ezeket a
honvédzászlóaljak mintájára kellett szervezni,20 nagyrészt a már
létezõ nemzetõrségekbõl. Batthyány miniszterelnök ezzel kapcso-
latban azon reményét fejezte ki, hogy „hazánkfiai buzgó honszere-
tete, ügyünk igazsága és szentsége biztosítanak, hogy az elöljáró-
ságok törekedni fognak e rendeletnek fényes sikert szerezni, és
hogy számos polgártársunk kész lesz vérével, életével védeni
szabadságunkat, függetlenségünket és a magyar Szent Korona
jogait.”21

A kolozsvári tanács augusztus 22-i ülése tárgyalta meg Batthyá-
ny miniszterelnök augusztus 13-i körrendeletét, amelyet megfelelõ
intézkedés végett átadott a nemzetõrségi bizottmánynak. Ez nem
késlekedett a rendelet szellemében eljárni, s határozatot fogadott
el arról, hogy minden önkéntesen jelentkezõ nemzetõr kiindulás
esetén az állam által fizetendõ napi 8 ezüst krajcáron felül a városi
közpénztárból ha családos 8, ha nem családos 4 ezüst krajcárt
kapjon napjára. Emellett kiindulás esetén 10 ezüst forint illeti meg
õket; a kézmûvessegédeket a harctérrõl való hazatértükkor a céhbe
azonnal felveszik; a harctéren megcsonkult katonákat, valamint az
elesettek családjait a körülményekhez képest nyújtandó segély illeti
meg. Az olyan önkéntesek, akik kolozsvári polgárjoggal nem bír-
nak, hazatértükkor minden további nélkül megkapják a polgárjo-
got. A továbbiakban a határozat a központból kapott rendelkezést
ismétli meg: a polgári õrseregbõl önként jelentkezõket külön
századokba szervezik, tisztjeiket a századostól kezdve maguk
választják, a vezérõrnagyot a századok ajánlása alapján a hadügy-
miniszter nevezi ki.22

A határozat gyakorlati megvalósítására bizottság alakult. A
szeptember 13-i városi közgyûlés elrendelte a nemzetõrök
„rögtönös felesketését”, azoknak fegyverrel és lõszerrel való ellá-
tását, röviden a nemzetõrségek készenléti állapotának fokozását.
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Erre az intézkedésre már az erdélyi polgárháborús hangulat miatt
kellett annyira sietve sort keríteni.

Valóban, 1848. szeptember 20-án a közben megalakult „Oltalmi
Bizottmán” (helyi honvédelmi bizottmány) elõterjesztésében a
Jellaèiæ által vezetett ellenforradalmi mozgalmat s gróf Teleki
Ádám árulását tárgyalta a tanács. Mivel a helyzetet rendkívül
súlyosnak ítélte meg, elhatározta, hogy felszólítja Torda, Doboka,
Belsõ-Szolnok megyéket és Aranyosszéket, valamint Dés, Torda,
Szamosújvár és Bánffihunyad városokat, hogy „a fenyegetõ közös
veszélyben, mi sietõbben közvédelemre való felkelés és a közvédel-
mi sietõ intézkedések s a bekövetkezhetõ veszélyben kölcsönös
segélyezés” feletti tanácskozásra. A városban pedig kivételes intéz-
kedéseket léptettek életbe.

A veszedelem növekedésére Kolozsvárt a nemzetõrség száma
mintegy 2000 fõre szaporodott, volt egy lovas százada s 3000-5000
lándzsás nemzetõri tartaléksereg, valamint egy üteg ágyú. Jakab
Elek, az események résztvevõje s történetírója úgy látta, hogy
„fontolóra véve mindazt, amit Kolozsvár a magyar szabadságharc
sikerei érdekében tett, kitûnik, hogy e város egyike volt Magyaror-
szág legöntudatosabb s legelszántabb községeinek, hivatva arra,
hogy mind az erkölcsi küzdelem és harcrakészülés terén, úgy a
harc mezején is döntõleg folyjon be. Erre erõvel is bírt. Szomorú,
hogy a bekövetkezett események ellenkezõt tanúsítottak.”23

Jakab Elek arra célzott, hogy 1848 novemberében a Szamos-
falva térségében megkísérelt ellenállás után, Kolozsvárt az ellenség
megszállta; Jakab szerint a várost vezetõi feladták s hibáztak,
amikor megegyeztek az ellenséggel Kolozsvár átadásáról. Kõváry
László – az események másik résztvevõje és történetírója – viszont
úgy látta, akkora volt az ellenség túlereje, hogy nem lehetett
sikeresen megvédeni a várost.24 Az ellenség fõvezére, Urban
ezredes a várossal kötött megegyezés elsõ pontjában kikötötte,
hogy a nemzetõrség leteszi fegyverét.25

A szomorú vég ellenére nem lennénk igazságosak, ha nem
ismernénk el, hogy a nemzetõrség Kolozsvárt márciustól novem-
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berig a belbéke, rend és csend fenntartásában hasznos szolgálatot
tett, tehát teljesítette fõ feladatát, amiért létrehozták. És arra is
utalnunk kell, hogy 1849-ben a nemzetõrök nem kis része Bem
felszabadító hadseregében honvédként jól megállta a helyét.
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