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A 
forradalmak vezetői 
az országgyűlésektől 
várták a forradalmi 
programok szentesí-
tését. A magyar for-
radalom a kivételek 

közé tartozott, mert 1848 márciusá-
ban, a forradalom kitörésekor még 
ülésezett az 1847-es rendi országgyű-
lés, amelynek lehetősége volt napok 
alatt elfogadni a megfelelő törvénye-
ket, amelyeket április 11-én Pozsony-
ban az uralkodó ki is hirdetett.

Az erdélyi vezetők 
halogató taktikája

Erdélyben viszont valóságos harcot 
kellett folytatniuk a reformpolitika 
híveinek az országgyűlés összehí-
vásának engedélyezéséért. Pedig az 
unió és a jobbágyfelszabadítás miatt 
a reformok sürgős elfogadása létkér-
dés volt az erdélyiek számára. Az ösz-
szehívás fő ellenzője maga az erdélyi 
kancellár, az ultrakonzervatív Jósika 
Samu volt, de Teleki József kormány-
zó is rendkívül óvatos volt e kérdés 
megítélésében, és inkább kiváró poli-
tikát folytatott. Amikor Kolozs megye 
közgyűlése arra kérte Telekit, hogy 
saját hatalmát érvényesítve rögtön 
hirdessen országgyűlést, a guberná-
tor meglehetősen hűvösen reagált, 
még a gubernium (Erdély „kormá-
nya”) álláspontját sem volt hajlandó 
prezentálni.

Egyértelművé vált, hogy a kor-
mányzóra nagyobb nyomást kell he-
lyezni álláspontja megváltoztatása 
érdekében. A marosvásárhelyi már-
ciusi ifj ak március 22-én feliratot in-
téztek Telekihez, melyben követelték 
az uniót megvalósító országgyűlés 

összehívását. Három nap múlva a 
marosvásárhelyi városi közgyűlés is 
feliratot juttatott el a guberniumhoz. 
„Alázatosan kérjük a felséges Királyi 
Főkormányszéket, méltóztassék az or-
szággyűlés legsietőbben leendő össze-
hívását eszközölni, mely országgyűlés 

osztán erélyesen intézkedjék az unió 
létesítése iránt” – írták a lelkes vásár-
helyiek.

Mozgalmak Székelyföldön

A Marosvásárhelyről hazatérő székely 
joggyakornokok otthon beszámoltak a 
pesti, kolozsvári és vásárhelyi esemé-
nyekről, így az elkövetkező napokban, 
majdnem egy időben, az átalakulás 
mellett indultak mozgalmak a többi 
székely városban is. Április 12-én a 
csíki székgyűlés az országgyűlés ösz-
szehívását sürgető határozatot hozott, 
melyben leszögezték, hogy „tovább 
semmi késedelmet nem szenvedő lé-
pésnek találtuk azt, miszerént Erdély 
bérces hazánk a testvér Magyarhon-
nal – mellyel hajdan sokáig jó – és 
balsorsban osztozott, és melyhez év-
századok emlékei s a legforróbb test-
véri szeretet csatolják – végképpen 
egyesüljön”.

Április 11–12-én Sepsiszentgyörgyön 
tartottak széki közgyűlést, ahol polgá-

ri átalakulást segítő radikális program 
született. Szentiványi György ország-
gyűlési követ már a programbeszédé-
ben kihangsúlyozta, hogy „a magyar-
honnali egyesülés, mint minden jogok 
biztosításának s részint megnyerheté-
sének egyedüli feltétele”, és követelte 
az erdélyi országgyűlés mihamarabbi 
összehívását. A közgyűlés egy István 
nádorhoz írt felirattal is nyomatéko-
sította az unió ügyében való elkötele-
zettségét, az elfogadott programban 
az unió követelése pedig vezető helyre 
került.

Udvarhelyszék radikalizmusa

Kétségtelen, hogy leginkább „már-
ciusi jellege” a székelyudvarhelyi 
eseményeknek volt. A „csíki már-
ciusban” is fontos szerepet betöltő 
joggyakornok, Veress Ádám forró 
hangvételű levelében a csíkiakat az 
udvarhelyi példa követésére buzdí-
totta, vagyis arra, hogy ők is mond-
ják ki az uniót Magyarországgal. „Az 

Az 1848. évi európai 
forradalmak programjá-
ban mindenhol kiemelt 
pontként szerepelt az 
országgyűlés mielőbbi 
összehívása. Erdélyre ez 
hatványozottan volt érvé-
nyes, a Magyarországgal 
való uniót csak az erdélyi 
országgyűlés szentesít-
hette. Írásunkban a szé-
kelyek jelentős szerepére 
emlékezünk az 1848. évi 
uniós országgyűlés össze-
hívásában.
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