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DÉRYNÉ SZÉPPATAKI RÓZA 
NAPLÓJÁBÓL 


 
 
Most már itt voltam Kolozsvárott, de nem voltam tisztá- 


ban a dolgokkal, nem tudtam tulajdonképpen: kié vagyok? 
Székely és Udvarhelyi elmentek legelőbbszer is Nagy Lázárhoz 
jelenteni megérkeztüket. Nagy Lázár úr mindjárt rendelést 
tett, hogy igen csinos szállást fogadjanak az utcára és igen 
csinosan bútorozzák be minden kényelemmel. Csakugyan uti- 
társaim mindent elkövettek, hogy kényelmes szállásom legyen; 
de még előbb ki kellett fűteni a szobát, hogy gőzös ne legyen, 
mert nem volt fűtve egész télen. Még nekem ott kellett marad- 
nom vagy két nap Székelyéknél, mert még törődött voltam s 
féltettek, hogy a nagy hideg ártani fog. Ah! én már úgy sze- 
rettem volna egyedül egy «otthonban» lenni egész kényelemben. 
Én azonban szörnyen csodálkoztam, hogy már három napja, 
hogy ott ülök és senki: se direktor, se intendáns, vagy akármi- 
kép nevezendő valaki nem jő hozzám, vagy hozzánk. Az elsőbb 
színészek, azok jöttek-mentek, tisztelegtek; Székelytől meg- 
bízásokat elvégeztek, kosztot fogadtak, egy cselédet is kaptunk 
s végre minden rendén volt. Negyednapra mentem szállásomra; 
Székely és Szentpétery kísértek, hogy azután podgyászomat is 
odaszállítsák... 


A Monostor-utcába vezettek szállásomra. Szép széles utca 
és hosszú. Magas házakkal, de minden igen sötétnek, ószerűnek 
tetszett nekem. Midőn fölértünk az első emeletre, ismét fordult 
a lépcsőzet. Mondom: «Hát még föllebb is megyünk?» a mint 
a második emeleti lépcsőzetbe vezettek. «És pediglen ott van 
nak a legcsinosabb szobák, itt alant mind el vannak foglalva. 
Fölnyitjuk az ajtót, meg voltam lepetve! Igen csinosan buto- 
rozott meleg szoba fogadott magába. Csinos diván, két oldalt 
nagy faedényben, gazdag zöld levelekkel, jól ápolt leander 
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díszlett s egyébként is minden kényelemmel volt ellátva. Csak 
a nagy bosszu, keskeny kofferem hiányzott még, melyben 
fehérneműm és viselő ruháim voltak pakkolva; a többi láda 
és podgyász már mind a külső szobában elhelyezve. «És kinek 
köszönhetem én e figyelmet?» «És pediglen Nagy Lázár úr reánk 
parancsolt, hogy minden kényelemmel legyen ellátva, mi csak 
szükséges.» A mint körülnézek, nem láttam tükröt. «És azon- 
ban mindjárt itt lesz, tán hozzák is már. A magáét küldi el 
Nagy Lázár úr: az álló tükrét.» És valóban hozták is; koffe- 
rem is érkezett: Szentpétery hozatta s jelentette egyszersmind, 
hogy nem messze innen, egy privát háznál, tiszta helyről, kosz- 
tot fogadott számunkra. 


Leültünk aztán egy kis tanácskozásra. Én kérdém: «hogy 
hát mibe lépek föl és mikor?» «Az egyedül a T. asszonytól 
függ, hogy mibe és kérnénk mentül előbb.» «A mi engem illett, 
még bizony vagy három napig szükségem leend pihenésre, mert 
most már kipakkolok s rendbe hozva mindent ismét, kifáradok; 
de az a fődolog, hogy mibe, mert hiszen még úgy hiszem öszve 
kell tanulnunk valamit. Hát vannak-e énekesek, énekesnők?» 
Látom, Székely igen borzazza a haját s zavarodva mondja: 
«És pediglen senki sincs, senki! Fölkiálték kacagva bámultom- 
ban: «Hát kivel éneklek?» «És pediglen azonban itt van opera, 
itt van Agnes Sorel» [Gyrowetz operája]. «De mit ér, – 
mondám – ha ott nyugszik a könyvtárban és nincs személy- 
zet, mely énekelje.» «De már adtuk.» «Adtuk? Hogyan?» «Itt 
van tekintetes Deáky Sámuel, ő igen muzsikaértő és ő min- 
deneket tisztába fog hozni.» De kopogtat Udvarhelyi: «Jőjjön 
csak, jőjjön csak Udvarhelyi úr! fejtse meg nekem, mert 
halálra kacagom magam: hogy lehetett Agnes Sorel operát 
előadni, ha énekesük nincs»? «Jaj! – igen keservesen, mondja. 
Nőm énekelte Ágnest.» «Hát énekesnő a neje?» «Dehogy! De 
a közönség mindig énekesjáték után sóvárgott s minthogy 
Deáky Sámuel úr szenvedélyes muzsikus és énekes, ámbár 
ő a guberniumnál (bizony már nem jut eszembe, hogy mi 
hivatalt viselt) hivatalban van, de az nem tartja vissza őt. 
Ha az orchestrumban hiányzik egy instrumentum, ő bemegyen 
s ő játszsza; ha az énekes nem énekel jól, vagy hibázik, ő 
az álfalak között elénekli az egész szerepet. Így beszélte 
reá a társaságot, hogy adjuk ezen operát, ő betanítja. Nőm 
teljességgel nem akart énekelni, mert nem tud; de Deáky 
úr rábeszélte, hogy ne búsuljon, menni fog, ott lesz ő. Egész 
nap ott cincogott a hegedüjével. Hiszen ahogy úgy megtanulta, 
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de félt, mert még soha se énekelt. Deáky úr hát fogja magát, 
lebúvik a súgó lyukba s onnan énekelte el az egész Agnes sze- 
repét s úgy ő vele énekelte aztán el nőm Agnest.» «Férfihangon 
énekelt Deáky úr?» kérdém. Szegény Ágnes! mondám. De hát 
karmester van-e?» «Nincs! De azért itt van egy igen jeles zene- 
tanitó és komponista Ruzsitska úr. Azt szoktuk fölkérni s ő 
eljön. De különben itt van Gros Péter is, ő is nagy muzsikai 
tehetség, a konzervatórium direktora és énekelni tanít.» «No 
ez szép», – mondám – de még mind kacagtunk s mókáztunk 
az elbeszélt dolog fölött. Hát jó orchestrum van-e?» kérdém. 
«Óh az már igen jó, – mondák. – Ezek mind tekintetes urak, 
mind gubernialisták; de minthogy itt muzsikusok nincsenek, 
tehát ők vállalták el a zenekari személyzet helyettesítését, ha 
ha opera van. De drága T. asszony, nem méltóztatna Nagy 
Lázár úrhoz eljönni, én leszek szerencsés elkisérni.» «Semmiesetre 
kedves Székely úr, én egy toppot se megyek sehova, semmi 
esetre, míg föl nem léptem. Azonban, minthogy mindenben 
az urak vannak megbízva a dolgok elintézésében, szíves- 
kedjék Nagy Lázár úrnak üdvözletemet kijelenteni és mély 
köszönetemet annyi figyelemért. A mi pedig föllépésemet illeti, 
úgy látom leghelyesebbnek, hogy holnap jelenjenek meg a 
színész urak mind a színházban a próbaszobában és ott köz- 
tanácskozás között elvégezhetünk mindent, mert úgy veszem 
észre, hogy sok hiányossággal kell még előbb megküzdenünk.» 
«És pediglen ez mindenek fölött legjobb lesz.» «Úgy bizony édes 
Székely úr! Nem is szól semmit? Hát volt már a választ- 
mánynál?» «Bocsánatot! És pediglen bocsánatot, nem lehetett, 
sok időt mulasztottunk. Utazásunk alatt némi zavarok léptek 
be a társaságot illetőleg, azt kellett eligazítanom, mint rendező- 
nek. Nagy Lázár úr egészen elfoglalt, de holnap gyűlés után 
bejelentem, hogy megérkeztünk.» 


Másnapon fölmentem a színházba. Valóban meg voltam 
lepve e szép nagy épületet látván magam előtt s örömmel siet- 
tem, föl a színpadra, új világomba, az egész társaság kiséreté- 
ben, kik már mind össze voltak gyülve a páholynyitó szobájá- 
ban. A színpadnak megörültem igen nagyon: «No már itt lehet 
bátran a hangot kirepíteni a publikum közé» mondom. Amint 
föltekintek, szemben a színpaddal, szép földíszített széles páholyt 
pillantok meg, veres bársony drappirung, függönyök s nagy 
tükrökkel bútorozva, mint egy látogató terem. «Hát e szép 
páholy kié?» kérdém rábámulva, mint a borjú az újkapura. «Ez a 
gubernátorné ő Excellentiájáé.» «No már ezt szeretem, hogy 
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ilyen publikuma van Kolosvárnak, de azt meg csodálom, hogy 
még sincs operája.» «Jaj! – mondák – az egyéniségeket nem 
szerezhettük meg hozzá. Hiszen most már egészen más rend 
lesz behozva, mihelyt a mágnások beletekintenek.» Mihelyt a 
férfi-személyzetnek bemutatott Székely, azonnal küldte a szol- 
gát az elsőbb színésznőkhöz: «kéreti Székely úr őket, tessenek 
följönni, mert játékot kell választani és ki mibe van betanulva, 
megtudni.» «Hát hol van az öltöző szoba?» mondám. «És pedig- 
len ez egy kissé bajos állapot. Mindig készülnek a bajon segíteni, 
de, de még eddig mindig elégördűlt valami akadály, de azon is 
segítve lesz valóban, és meglesz.» Azalatt már hátra vezetett 
s a pódium alatt mutatott két sötét üregre, a színpad két olda- 
lán, melynek mélységébe, két durván faragott, gyalulatlan 
falépcsőzet vezetett le. «Oh Istenem! fölkiáltok, hogy lehet itt 
kis atlaszcipőkkel le- és felbotorkázni. Hiszen minden játékra 
más cipő kell.» «Mindezen lesz segítve – mondák – csak most 
eleintén egy kis türelemmel kell lenni.» 


Azalatt míg ezeket itt nézegettük, elérkeztek a nők. Mint 
megörültem, midőn felém jöttek köszönteni s Székely karon- 
fogva vezetett elibök, megnevezvén magamat. S midőn magamat 
jóindulatukba ajánlván, barátságukat kikértem számomra: régi 
pályatársaimra ismertem. Ugyanis egyik, Udvarhelyi Miklós 
neje, kit még Pesten kezdő koromban, mint Juhász Juliannát 
ismertem; a másik Simény Borbála, kit hasonlag még Pestről 
ismertem s kivel közelebbről ismét Debrecenben találkoztam 
Édernél. Igen megörültem, mert mindjárt nem éreztem magam 
oly idegennek, idegenek között. Most hát már tanácskoztunk. 
Ez volt a kérdések kérdése: hogy mibe lépjek tehát föl leg- 
előbbszer? mert mindenből sejdítettem, hogy nem mindig ren- 
desen folytak a játékok, mivel ha egyik ezt tanácsolta, a másik 
elé állt s mondta: jaj! az nincs öszve tanulva, nem mehet! De 
én geneiroztam magamat, hogy kérdezősködjem, minthogy tit- 
kolódzni látszottak felőle. Alkalmasint öszve kocódtak, gondo- 
lám, némellye elment már, mint Czelesztin is és így nem complet 
a társaság. Végre minthogy már mégis határozni kellett, én a 
mellett kivántam megmaradni, hogy csak egy magánáriát 
fogok elénekelni. Ők is helyeselték s meg volt határozva, hogy 
ők egy játékot adnak elé, mi be van tanulva náluk és én az első 
felvonás után fogom áriámat elénekelni. «Tehát holnap a szín- 
padon próbát tartunk, hogy együvé hangozzunk a muzsikával, 
megismerkedjem a zenélőkkel, mert mondám: minthogy urak 
s nem valóságos muzsikusok! Ámbár csak egy sóló-áriát fogok 
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énekelni, mégis jó lesz kétszer elpróbálni, mert én igen szeretem 
az ad libitumokat és a pianókat csendesen kisértetni, azok az 
urak pedig nem szoktak az ilyes tetszés szerinti énekléshez 
accompagneirozni, minthogy nem volt énekesnőjük s igy majd 
elszaladnának a taktusba s nekem is utánuk kellene nyargal- 
nom.» Elhatároztuk tehát: holnap próbát tartunk s holnap- 
után föllépek. S én magam választottam a magam kis gyüjte- 
ményeim közül azon magyar cantatéból egy nagy soló-áriát, 
mit szegény Pacha, volt énektanítóm componált a pozsonyi 
országgyűlésre s mely oly nagy dicsőséget szerzett a kis 
németnek. Címe a magyar hűség... 


Tapintatom helyes volt, hogy első föllépteműl e jeles kis 
kivonatot a nagy cantatéból választottam, mely azzal bizonyult 
be, hogy tetszésre talált, mert igen fest. Van benne harcias és 
ismét olvadó és bánatos. Van ebben trilla, (colloratura is) elég 
és így bizonyságot teszen az énekesnő tehetségéről is. Többször 
el kellett próbáltatnom a zenekarral, hogy prezic összhangzás- 
sal adassék a dal és örömömre, igen helybenhagyólag engedé- 
kenyek voltak a zenélő urak minden legkiseb kivánságom eránt 
is és igen nagy dicséretet is kaptam tőlük, mert ezek mind igen 
művelt fiatalok voltak. 


Tekintetes Deáky [Fülöp] Sámuel úr, már az első próba alkal- 
mával bemutatta magát Udvarhelyi által. Ez egy kedves, eszes, 
nem szép ember volt. Nem szép, de azért nem is csúnya. Csupa 
méz folyt ajkairól. Egyszeriben igen megismerkedtünk egymás- 
sal, mintha örökké ismertük volna már egymást, oly bizalmason 
beszélt el nekem mindeneket és ha egyszer a muzsikáról vagy 
énekről kezdett beszélni, többé nem volt előtte semmi egyéb 
érdekes. Ha tehette volna, még az erdőben lévő élőfákat is meg- 
énekeltette volna! Most is mindjárt leszaladt az orchestrumba s 
elővett egy instrumentumot s muzsikált. Végig mindig a leg- 
nagyobb barátságban éltünk kedves családjával együtt. 


Eljött a másnap, midőn föllépendő valék. Megjelentünk a 
színpadon s láttam, hogy a páholyok némelyike élénkülni kezd, 
de csak úgy incognitó: «hátra húzódva az árnyékba.» Egyszer 
látom, hogy a gubernátori páholy függönyei összvehuzódnak. 
Hozzám jön Deáky s karon fogva vezetgél hátra felé, míg a 
zenekar öszve nem jő s mondja súgva: «Az egész választmány 
itt van a páholyokban és a gubernátorné [Br. Jósika Jánosné] 
fölküldötte az öreg hajporos, copfos, parókásfejű udvarmesterét 
– alkalmasint, hogy vigyen neki hírt. Jött az est. Igen, igen 
szépen voltam öltözve, mert minden darab ének, vagy jelenéshez 
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a jellem (Character) szerént öltöztem mindég. Most mint genius: 
háromszoros bő fektetett ráncokba szedett, fehér rövid tüll 
tunika, mindeniknek alja aranynyal szegélyezve. Kék atlasz 
Scherpen, a mellen keresztül hozva, a vállról leeresztve, egész 
térden alúl; testszín selyemtrikó és kékatlasz sandalok félláb- 
szárig fölfűzve. Hajam homlokomon elkezdve apró s úgy 
hosszabb-hosszabb fürtökben egész hosszúságában leomolva. 
Magyarország címere a kékatlasz pantallérra volt tűzve 
mellemre. 


Föllebben a függöny, hangzik a zene, megjelenek. Halál- 
csendesség. A gubernátori páholy setét, a függönyök behúzva. 
Egyébaránt a többi páholyokban csillámlott a dámák fejéről 
az ékszer és a dufla világítás a páholyok körül egész pompájok- 
ban kitüntette őket, mert akkori időben is még mindig úgy szok- 
tak megjelenni a dámák ékszerrel. Hát még azelőtt régebben! 
Már a ritornell közeledett végéhez, nekem hangosan dobogott 
a szívem. Mi lehet ez? Még csak egy hang se hallatszott, mely 
tetszést jelentett volna. Egyszerre kétfelé nyílik a gubernátorné 
páholya és szinte elvette szemem világát a nagy fényesség. Az 
asztalon álló nagy ezüst candellaberokba égtek a viaszgyertyák 
és a páholy tele férfiakkal s a mint a függöny kétfelé nyílt, a 
gubernátorné fölkelt az asztaltól (hol már a játék elejétől fogva 
ott kártyáztak, piquettet játszottak a bevont függönyök mö- 
gött) kihajolt a páholyból, leeresztette két kezét a publikum fölé 
s úgy kezdett erősen tapsolni! Ekkor mintegy jelszóra, vala- 
mennyi páholy, zártszék, galleria... szóval borzasztó tapsvihar 
következett. A muzsika természetes, hogy megszünt, mert a 
háromszoros taps sokáig tartott. És mindig hajtogatva magamat, 
mindig meghajolva hátráltam. Ő excellentiája mindig újra 
kezdette, midőn már énekhez akartam fogni. De az én félel- 
mem is elmúlt, már nem dobogott a szívem féltemben. Végre a 
gubernátorné s valamennyi vendége most mind a páholy eleire 
ültek. A zene újra kezdődött és én elkezdettem, énekeltem. Azt 
kellett volna aztán hallani, midőn fölszabadult, mindenkinek tet- 
szése szerént érzését vagy helyeslését nyilvánithatni! Minden 
szóra, mely által érdekelve volt haza, hősiség, hűség, mind meg- 
annyi gátat tört vihar hangzott a taps mindenfelől. Ének után 
többször kihívtak. Ez itt ritkaság volt. 


Ezen itt előjött kis esemény felől egy kis fölvilágosítást kell 
adnom. Ugyanis az volt akkor még a szokás, hogy ha valami 
látványosság, vagy föllépés történt és a gubernátorné jelen volt, 
addig se tapsolt, senki se csinált legkisebb zajt, míg a guber- 
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nátorné jelt nem adott saját tapsa által: hogy tetszésére van-e 
a megjelenendő ő Excellentiájának. Ha ő nem tapsolt, már akkor 
nem volt kegyelet, meg elismerés. Illetlennek tartották ő eleibe 
vágni. De én ezt csak játék után tudtam meg Deáky úrtól. 


Midőn elvégeztem áriámat s újra kezdődött a kihívás és 
taps, utána újra bevonták a függönyöket s ekkor theáztak. Mikor 
a theázást oda szokta rendelni a gubernátorné, az megtisztelte- 
tésül szolgált a föllépendőnek. Azzal megelégedését nyilvánította. 


Én elmentem az ürgelyukba vetkőzni. Egyszer csak jön 
Székely nagy sebbel-lobbal: «Déryné T. asszony! Déryné T. 
asszony! Tessék, tessék... és pediglen ő Excellentiája keresteti. 
Itt a fő, fő, fő... és pediglen udvarmester, ő akar beszélni.» 
Én fölbúvok s előmbe jön egy tisztes ősz, de hajporos öreg úr; 
meghajtja magát s mondja szörnyű leptetve: «Báró Jósika 
Jánosné, a gubernátorné ő Excellentiája, teljes megelégedését 
jelenti általam, a tisztelt Tekintetes Asszonynak.» Szörnyű 
udvarias!... gondolám. «Tessék mély megilletődésemet, kéz- 
csókolásom mellett, ezen nagy kegyeletért ő Excellentiájának 
nyilvánítani.» Ezzel ismét eltávozott, éppen oly csendes fej- 
meghajtással, mint a hogy előmbe jött. 


Ő Excellentiája végig bevárta a játék végét. Már nem jut 
eszembe: mi darabot adtak; igen el voltam foglalva magam- 
mal. Játék után haza mentem, föl a második emeletre, egyedül 
cselédemmel. A szinház jó távol volt szállásomtól. Senki se gon- 
dolt velem. Egyedül Szentpétery kisért el a kapuig, azzal vissza- 
tért. Cselédem elment vacsoráért... és én egyes egyedül ott fönt! 
Ah! de idegennek éreztem magammat. Ekkor eszembe jutott 
minden. Eddig itt minden gondolatom igénybe volt véve készü- 
lődésekkel, tanácskozásokkal, eshetőségekkel. Elmult az idő s 
most már túl esvén minden baj nélkül, biztosítva voltam a jövő 
eránt. Most már megpihent elmém; most már reá értem a kül- 
világról is gondolkozni. Honomról! Hogy de messze eljöttem. 
Ott ha a szinházból hazamentem, egy sereg nő, férfi, együtt, 
csevegve kisért; mókákat mondva egyik a másikról, s hibáik- 
ról, a mit elkövettek kisatirizálva... s így mulatva még akkor 
is, jóizüket kacagva, vidáman heveredtem le szobámba a divánra 
egy kissé pihenni... 


Másnapon fölléptem után, bekopogtat egy éltes úr. Igen 
magas, szinte túlmagas. Elegant. Látszott mind rajta, mind 
magaviseletéből, hogy úr. Mindjárt kilátszott egyéniségéből az 
is, hogy katona. «Én – mond, üdvözölni jöttem Magyarhon 
leányát és tisztelni a művésznőt.» Én neki széket mutatva, csak 
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annyit mondtam: «Csak talán leendőt.» Nem tudtam, miként 
cimezzem. Ő nem ült le mindjárt, de bemutatta magát: «Én 
Horváth Dániel, nyugalmazott őrnagy eddig, s ezentúl remény- 
fém, hogy avangeirózhatok s egy szép asszony kormánypálcája 
alatt tán intendássá emelkedhetem, mert rossz káplár az, a 
melyik nem reményli, hogy még generális is lehet.» Ekkor leült s 
megüdvözölt a választmány nevében, s hogy arra kérnek, miután 
most már a comitteé összesen egybe fog gyűlni a napokban s 
gyűlést tartanak, hogy jelennék meg én, és tanácsomat kérnék 
ki, hogy miként lehetne egy énekes társaságot öszve alapítani 
és hogy ők égnek a vágytól, hogy Nagy Lázár kezéből kivegyék 
a kormányt és ők átvévén az ügyet, maguk fognak egy inten- 
dást magunk közül kinevezni és egy rendezőt választani stb. 


Ez a Horváth Dániel úr igen művelt ember és a színház 
dolgaiban igen avatott egyénnek látszott. Volt két fia a nagyobbik 
Dani, a kisebbik Laci [helyesen: Lázár]. Szegény Laci! Ő 
igen eszes ifjú volt, de szerencsétlen, kinőtt háttal és parányi, 
de oly finum társalgó és fölötte jószívű! S minthogy tudta, 
hogy ő szerencsés soha lesz, házi boldogságot nem remélhet, 
minden idejét esze művelésére s tanulmányra fordította. Ő sok 
nyelvet beszélt; és vele örömest társalogtam, mert ő tudta 
becsűlni a becsűlni valót minden mellékes érdek nélkül. 


Horváth Dániel úr neje, született grófnő egy igen derék 
dáma volt és magas tónus uralkodott a háznál. Leánya egy 
szeretetreméltó nyájas teremtés... de mégis a háznál feszesség 
uralkodott. Később, midőn már ismeretesebb lettem Kolos- 
várott, voltam vagy két izben házuknál, sok hivásuk után, de 
nem találtam vonzónak a szertartásos feszes társalgást s nem 
mentem többet. 


Horváth úr megnevezte neveiket a választmány leendő 
tagjainak: Gróf Wass Imre, ki egy igen művelt úr volt, sokat 
utazott külhonban s kevés időt töltött Kolozsvárott; virtuóz 
a fuvolán s nagy muzsikaismerő; Báró Huszár Károly, Báró 
Naláczi (ugy tetszik György [helyesen: József]) és még többek- 
nek, de kikkel nem jöttünk érintkezésbe. Csupán a fönt ne- 
vezetekkel lehetett a társaságnak intézkedéseikről közlekedni. 


Hír támadott a társaság között, hogy Nagy Lázár úr nagy 
ebédet szándékozik adni tiszteletemre. Csakugyan úgy is lett. 
Alig távozott el Horváth úr, jött az inas, egy csinos kis cédulát 
adván át, melyben holnapra szívesen meghív ebédre, egy órakor 
kocsi fog értem jönni. No! gondoltam magamban: milyen lesz 
majd az a nagyszerű ebéd egy fösvény, nőtlen, agglegénynél! 
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Midőn másnap felvezetett Székelyné (mert őt küldte értem a 
kocsival, hogy legyen kísérőm) csak elbámultam a nagyszerű 
terítéken, a mint az ebédlőbe beléptünk. Minden megvolt az 
asztalon, ami egy elegant díszterítékhez megkívántató. Már a 
társaság elsőbbjei: nők, férfiak, mind jelen voltak, midőn be- 
léptünk. A háziúr kibontakozván a többség közül, kikkel tár- 
salgott s kik között több gubernalista is volt, elébem jött s oly 
nyájas udvariassággal üdvözölt, melyen én elbámúltam. De sok 
egyeben is volt még alkalmam az ebéd alatt bámúlni. Legelőbb- 
szer is, mielőtt asztalhoz szólítottak volna, pici ezüstpohárkák- 
ban igen finum málna és narancs liqueurt hordott a szolga körül 
ezüst tálcán. Én vonakodtam. Nem szoktam délelőtt semmivel 
élni. Hiába volt minden. Mondák: «Itt az a szokás.» Mondom: 
«Igen a férfiaknál.» «Óh nem! – mondák – a dámák éppen úgy, 
mint a férfiak szoktak vele élni; ez étvágyat csinál.» De csak- 
ugyan ez fölséges, ízletes! Sohasem ittam ilyest. De ezt csakis 
Erdélyben tudják készíteni, ehhez értenek sok grófi háznál. 


Én már oly éhes voltam, hogy zöldet vereset látott a sze- 
mem. Rég nem ettem valami jót és már két óra volt. Végre! 
fölhordták az ételt. Először is kétféle levest: egy fehéret és 
egy barnát. «Én barnát kérek, mondám; kedvenc levesem.» 
Azután jött vagy négyféle assiette; írós-vajas tészta, bús tölte- 
lékkel; rizskása, kövér pulykamájjal. «No most már fölkel- 
hetek, – gondolám; már nem félek, hogy éhen maradok. Ez 
fölséges és ízletes ebéd. Jól kiszedtem mindenből, gondolván: 
biztosítom magam, mert ki tudja, milyen lesz a vége. De még 
most hozták az én kedves rántott csirkémet. Oh jaj! ebből lehe- 
tetlen nem ennem! Aztán ez a szivesen kináló házigazda! Ki 
mondta azt, hogy ez fösvény és egy komor, magának való? 
Én egészen otthonosan éreztem magamat, oly sajátságos jó 
kedv uralkodott az egész asztalnál. Szedek a csirkéből és mily 
nagy ujság: télben ily csepp csirkék! Mi fölséges ízű s mily jól 
sülve. Hogy úgy tetszett, Nagy Lázár ujra oda parancsolta az 
inast s csak kinált Lázár úr. Nem akartam. Fölkelt, elvette a tálat 
a cselédtől: «parancsoljon.» «Bizony nem lehet többet ennem, 
már eddig is sok volt. De miólta itt vagyok, mindig koplalok. 
Hát éhes voltam, megmondtam nyiltan.» «Hát miért pakkolt 
be oly hirtelen sokat?» A szives házigazda mindjárt igérkezett 
rendelést tenni, hogy jobb kosztot fog adni. De csak nem vitte 
tovább a tálat: rakta a tányéromra. Székelyné elkezdi: «Kérek 
még abból a jó gyenge csirkéből» és elkezd kacagni. Én nézek, 
mint egy hülye. Azt kérek Lázár úr: tetszik-e tudni, hogy most 







 73


mit eszik a T. Asszony?» Erre kiesik a villa kezemből és elkiál- 
tom magam: «Jaj béka! mindjárt meghalok.» Erre Nagy Lázár 
megijed, a többi is zavarba jő: «Tessék csak ebből a tokajiból 
reá inni, ez magyarországi, mindjárt jobban lesz tőle,» «Mon- 
dom: nem én; nem érzem magam rosszul, mert igen jól esett; 
csakhogy még sohase ettem, azért ijedtem meg.» «Jól esett? 
kérdi Lázár úr.» «Igen jól – mondám; most már ezentul 
mindig megeszem.» «No, holnap mindjárt készíttetek egy tállal 
s elküldöm ebédre azon forrón.» 


De most jön már még a hadd el hadd! Én azt gondoltam 
magamban, most már nem eszem többet, akármi jön is, csak 
majd egy falat pecsenyét az ebéd végén. Fölhoz az inas két 
borzasztó tál tőtött káposztát. Amint hozzám jön, nem is akar- 
tam ránézni; de Lázár úr kinál: «el ne vidd» mondja az inas- 
nak. «Én a T. Asszonyt kolozsvári káposztával kivántam meg- 
lepni, mert ezt tudom, hogy még nem evett igy készítve. Ezt 
csakis az én szakácsom érti így készíteni.» Az igaz, hogy különös 
kinálkozóan nézett ki, a mint reá pillantott az ember... s nem 
is álltam ellent én! ki a tőtött káposztát úgy szereti. De hogy 
írjam én ezt le? Ennek jóságát, szép, ízletes föltállalását és hogy 
mi volt abba minden főlve és a tetején még azonkívül a friss 
kolbász sülve. Inkább azt kellene elbeszélnem a nők kedvéért, 
hogy mikép főzik az ilyen erdélyi tőtött káposztát. Azt nem is 
mindenkor lehet főzni, csak mikor friss sertést ölnek. Van ahhoz 
készítve egy nagy casserol. Midőn a szalonnáról lehúzzák a bőrt 
az egészbe a mily nagy a casserol, leterítik a casserolt egészen 
vele, éppen úgy, mintha ki volna vele bélelve. Azután rendre 
rakják a fenekére a szokott módon elkészített tőtött káposztát, 
a milyent mi is főzni szoktunk. Azután egy rend gyöngyös hurkát, 
szalonnát, sertéshúst sorba; azután ismét egy rend tőtött 
káposztát, azután a közepibe egy megspékelt sült kappant, még 
ha van, sült libát, ismét egy rend káposztát, mindaddig, míg a 
casserol megtelik. Akkor annyi vizet töltenek reá, a mennyi 
ellepi s beborítják ismét szalonnabőrrel, hogy abba főljön meg 
egészen. De azt nem szabad berántani, csak amint megfőtt, 
úgy betálalni. Igaz, hogy fölséges étel, de sokba is kerül; egyet- 
len egy se utasította vissza a második kerületet, én se. De már 
most csakugyan rosszul lettem; ugyan kellett innom a fekete 
kávét egymásután, hogy helyre jőjjön a sok szíves kinálgatás 
által megterhelt gyomrom. Én, – mint szokták mondani, – 
igen kákabélű voltam. Igen kevest ettem, de kivált ha valami 
legcsekélyebb részbe viszatetszett az étel, mindjárt csömört 
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kaptam és így bizony leginkább a békának tulajdonítottam az 
undort, de nem szóltam, nehogy szíves házigazdánkat meg- 
szomorítsam. 


Másnap el is küldte ő az igért, szépen rántott békát, még 
pedig jó nagy porcellán tányérral, de ahogy a szolga elment: 
«vidd el hamar előlem s edd meg, vagy vesd ki, ha nem kell, 
hogy ne lássam» mondám a cselédnek. 


Valóban megismerem, hogy nem igen «aesthetisch Lectür» 
egy életrajzban tőtött káposzta és békákról dissertálni, de ha 
annyi dolgok is fordulnak elé földi életünk folyamában, ki tehet 
róla? Mihelyt a deszkavilágból kilépünk, egyszerre lehull rólunk 
a szellemi és az anyagiba burkolódzunk: azaz mindjárt a vacso- 
ráról gondolkozunk. 


Nekem Nagy Lázár úr tetszett. Ne tessék valahogy félre- 
érteni: nem úgy! Hanem csak azon igazi magyar társalgásnál 
fogva, melynek ő maga volt az útvezetője, vagyis inkább tónus- 
adója. Úgy érezte az ember magát nála, mint otthon. Még ebéd 
vége felé, midőn a champagneivás megkezdődött s maga Nagy 
Lázár úr reám köszönté üdvözlő poharát, mely az egész vendég- 
sereg által visszhangzott, mindjárt kezdődött a vitatkozás a 
színészet dolgairól: hogy most már majd élénkebbül fog föl- 
karoltatni s nagyobb lesz a rend; csak azt sajnálja, mond Lázár 
úr, hogy éppen most csapják őt el a direktorságból, midőn enge- 
met megnyertek. Folytatták még szivarozás között tovább is, 
de már szinte esteledett s kértem Székelynét, ki már ott bizal- 
masabb volt, adjon jelt az elmenésre. 


Ez ebéd után következett harmadnapon a színházi szolga 
által cédulán köröztetett, hogy minden színész és színésznő 
kéretik 9 órára a próbaszobába való megjelenésre, hol a főméltó- 
ságokból (comitteé) választmány fog megjelenni, mint a mely 
ezentul a rendszabályokat fogja elrendezni és egy intendánst 
maga közül választani. Azonban egy óra múlva ismét jött a 
szolga. Minthogy a próbaszoba helyisége igen szűk s nem fér- 
nénk meg, Gróf Wass Imre ő nagyságánál kéretnek megjelenni. 
Az érdemes Déryné Tekintetes asszonyért Báró Huszár Károly 
kocsija fog megjelenni. 


Eljött értem Székely s fölmentünk a gróf Wass látogató 
termébe, hol már mind jelen voltak. A mint beléptem, Horváth 
Dániel úr mindjárt fölkelt, elémbe jött s karon kísért a nagy 
asztal körül ülő mágnások elé. Előbbszer engem bemutatott 
szokott tréfás modorával: «bemutatom nektek Dérynét, Magyar- 
hon leányát, kit már én szerencsés valék megtisztelhetni s kit 
ezentul mi fogunk honunk leányának nevezhetni. Itt Báró 
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Huszár Károly, Naláczy György, Gróf Wass Imre, a háziúr.» 
Az urak mind mosolyogva hallgatták végig, valamint magam is, 
csakhogy igen szemlesütve, mert egy kissé zsenirozott annyi sok 
úr együtt jelenléte. A nevezettek, kik előtt meghajtottam maga- 
mat, fölálltak, igen nyájasan megköszöntöttek, helyet mutat- 
tak a leülésre s viszont leültek. Csak Horváth úr ékeskedett még 
a többi urakra, kik ott ültek, álltak, társalogtak a színész és 
színésznőkkel. Midőn ezek felé is meghajtottam magamat s ők 
viszonozták, mondja Horváth úr: «Jaj, tisztelt művésznő! 
Ezen urak csak olyan «jogtalanok»; nekik nem szabad semmi 
felett se határozni.» «Ne irigyeld már ezt a kis bókot is tőlünk, te 
bús Alcibiades» mondák neki a többiek. Egy kis ideig nevetgél- 
tek. Gróf Wass Imre mondja több szóváltás után: «Menjünk a 
dologra, hogy minden eránt tisztában legyünk.» Megkérdeztek, 
hogy mi föltételek alatt kívánok velök egyezkedni? «Amint már 
nyilatkoztam Székely úrnak: hat heti vendégszereplésre.» Óh 
ennek egy szájjal mind ellene mondtak. Nem akartam magam 
lekötni egy évre. «Mert, hátha nem fogok tetszeni, – mondom. 
Vagy előjöhetnek eshetőségek, megsértések.» «Hát oly gyengé- 
nek tartana bennünket a T. asszony, – szólt bele Gróf Wass 
Imre, – hogy nem tudna a választmány méltó elégtételt szolgál- 
tatni!» Csak addig és annyit beszéltek, hogy végre egy évre szer- 
ződtem. Elhatározták, hogy megírják a szerződést fizetésemre 
és jutalomjátékomra nézve; de a hatheti fölmondás mellett 
erősen álltam azon esetben, hogyha mégis valami történhetnék. 


Miután már engem bemutattak az urak a társaságnak, mint 
leendő tagtársukat, még a színészektől egyről-másról kérdezős- 
ködtek. Horváth urat, mint ki legjobban ért a színpadi rende- 
zésekhez, törvényekhez, megválasztották teljhatalmú inten- 
dansnak. Ő szerződtethet tagokat, el is bocsájthat, a szerepeket 
ő oszthatja stb. Én már szerettem volna a végére jutni, hogy mit 
játszunk, mikor játszunk és kik az énekesek? «Éppen erről 
beszéltünk már együtt – mondja gr. Wass – hogy hát ki 
énekel? Nem tudna-e Déryné tanácsolni: nem lehetne valakit 
Magyarországon találni, kit megszerezhetnénk? Itt nincs senki 
más, mint Udvarhelyi.» «Mondom: oh igen, én ismerek egy igen 
gyönyörű hanggal bíró tenort, de, hogy megkapható-e, nem 
tudom. Ő Bécsben a Kärntnerthor-színháznál van, mert miután 
én Kilényitől elmentem, eloszlott az énekes társasága; magyar 
opera nem volt sehol, Pály tehát elment Bécsbe a németekhez. 
En ismertem egy fiatal színészt, Szerdahelyit, ki Édernél volt 
szerződve Debrecenben, de ezt jelenleg nem tudom, hol van. 
Ez is, miként Pály Elek nagy muzsikai tehetség. Szerdahelyi 
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igen jó barátom.» «Oh! mondák, ki kell őket kutatni, ha a föld 
alatt vannak is. Aztán meg Szilágyi Pál, így már együtt volna a 
quartette.» «De mondom, hát második énekesnő kicsoda?» «Egy 
csepp sincs» mond Udvarhelyi. «Ez baj, mondám, mert énekesnő 
is több szükséges; némely operában három is kell. Hát még a 
chorusokba?!» «Bizony az sincs; de kötelességök lesz a színé- 
szek és színésznőknek (az alsóbb rendűek közül természetesen 
csak annak, akinek hangja van s énekelni tud) az mind énekel 
a chorusokban is.» «De hát közelebbről nem lehetne találni valami 
jó háztól polgárleánykákat?» Mondja Székely: «És pediglen 
igaz! Hiszen itt Grosz Péternél vannak fiatal leányok. Ha már 
tudnának valamit.» «Az nem baj – mondom – csak egy keve- 
set tudjanak. Majd megtanítom. Csak egy zongoramester mégis 
kell, a ki zongorát játszék. Az tanítsa, a többit majd bevég- 
zem én velök. Tanítottam már én többeket is.» Ezen igen meg- 
örültek. Székelyt megerősítették a rendezőségben és reá bízták 
eljárni ezen dolgokban; valamint Pálynak írni, Szerdahelyi 
után tudakozódni, felhajhászni. 


Most az már nem jut eszembe, hogy Szilágyi Pál itt volt-e 
a társaságnál Erdélyben, vagy őt is Magyarországról hívták 
be. Teljességgel nem emlékszem reá, csak arra, hogy mikor az 
operákat adtuk, midőn Pály is, Szerdahelyi is itt voltak már, s 
tanultuk a Szevillai borbélyt, ő is itt volt. 


Miután mindenekről végeztek, rendelkeztek, intézkedtek, 
megkérdezték az urak, hogy miként vagyok megelégedve a 
kolozsvári közönséggel s általán fogva elhelyeztetésemmel? 
«Ohajtanám, hogy bár én állanék valaha oly magas kegyben, 
mint a mily mélyen le vagyok bilincselve e művelt közönség 
oly fölbátorító elfogadása által.» «Oh méltányosan – mondák, – 
abban semmi kétség. Mindent el fogunk követni, hogy sohase 
kivánkozzék körünkből távozni.» «De szállásomról nem mond- 
hatom ugyanazt. A jó Székely úr igen is magasra emelt enge- 
met, hogy mentűl közelebb lakhassak az angyalokhoz. Egy 
másodikemeletbeli lakást választott számomra, én pedig igen 
szeretem az emberek zaját hallani. És én nem is maradhatok 
ott, mert egészen elkedvetlenedtem, ottfönt egyedül.» «Isten 
őrizz! mondák, csak tegye jóvá Székely hibáját.» 


Másnap mindjárt más szállásra mentem, ugyanazon utcá- 
ban, földszint. Mindjárt derültebb is lettem. 


De most már, míg az opera öszveállíttatik, valami jó szín- 
darabot kell választani, de mit? Már mind régi darabok vannak, 
mit ezerszer láttak. Már az ismét nem jut eszembe, hogy miben 
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léptem föl; de rögtön egy új darabot adtak által lefordítás 
végett, mely mostanában jelent meg s nagy tetszéssel adatott a 
pesti német színpadon, címe a Genfi árva [Castellitől]. 


Midőn így minden tisztába hozatott, eloszlott a gyűlés jó 
későn, kiki hazasietett – ebédjéhez... 


Két egyénről kell megemlékeznem, kik a közönség köz- 
szeretetében részesűltek s mindketten különcök voltak. Most 
jelenleg nem voltak színháznál. 


Nééb Mária kisasszony, egy ügyvéd elmaradt özvegyének 
leánya, ki nagy hajlamot érzett a színészet eránt, színésznő lett. 
Eleinte fiatal szerepeket játszott, de később a comikumra jött 
kedve s a publikum véghetetlen szerette; de különc természeté- 
nél fogva igen nagy utánjárással lehetett őt a társaságnak meg- 
nyerni. Ő most is vonakodott, de végre sok rimánkodásra, mely- 
hez én is csatoltam kéréseimet, engedett és szerződött. De nem 
oly könnyű volt boldogulni a nagyhírű comicus Jantsó Pál 
úrral. Ő a vad különcök közé tartozott, kik senkit se szenved- 
hetnek, hacsak nem az ő teremtményök, vagy régi közérdek 
nem köti őket valamely lényhez. Ő is most vákált. Megkeresték, 
hogy fölhívják a választmány eleibe. Hasztalan. Elbújt. Ha 
színészt látott az utcán menni: huss, bebujt egy kapu mögé, 
mintha észre se vette volna a színészt, hogy őt keresi. Végre 
több idő lefolyta után, csakugyan nagy kérelemre, sikerült őt 
megnyerni. Gróf Teleki Sámuel bírta őt rá venni, ki élete fogytáig 
szabad asztalt engedett neki, már régólta. 


Sokat beszéltek nekem az öreg úr különcködéseiről. Ha 
játszott akkor, mikor én is játszottam, elbújt öltözködve már, 
a legsötétebb álfalak közé és nem jött elé, csak a jelenésre. 
Nem is beszélhettem vele soha. Csak úgy lestem az alkalmat, 
hogy köszönthessem őt. Egész arcát betakarta, fülig fölhúzott 
köpenye gallérjába. Mindég igen nagy publikum volt, ha játsz- 
tam is, de kivált ha jutalomjátékom volt, zsúfolt színház volt. 
Jantsó engemet nem szenvedhetett. Ily alkalommal odamegy 
egyszer Székelynéhez s azt mondja: «Ez az idegen országi 
asszony sok pénzt kivisz az országból. Jó volna már haza kül- 
deni.» Szentpéteryt elkeresztelte Bügözdinek: «Hát az a Bü- 
gözdi, hogy meri ő Czelesztin szerepeit rongálni?» Mert Szent- 
péteryt is szerette a publikum. 


Mondom egyszer a bizalmasabb nők előtt: «Meglássák, 
megszelídítem Jantsót, minthogy nem szenvedhet.» Egy próba 
alkalmával kilestem, hogy hova bujt. Ha észre vette volna, 
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hogy őt keresem, elszaladt volna. De úgy közeledtem feléje: 
mindig a földre nézve, mintha elvesztettem volna valamit. 
Ott dörmögtem magamban: «Itt ejtettem el a félkeztyűmet 
és... ah! kedves Páter! hogy mégis valahára oly szerencsés 
lehetek üdvözölhetni a nagyhírű művészt, kinek híres neve 
egész Magyarhonban hangzik. Fogadja el itt mély tiszteletemet 
kedves Pater s engedje meg, hogy én is dicsekedhessem erán- 
tami jóindulatával.» Azalatt ő mindig reszelte a torkát és úgy 
vettem észre zavarából, hogy engem oda kivánna inkább a hol 
a bors terem. De nem bocsájtottam a kezét, oly szorosan tar- 
tottam, hogy el nem futhatott. «Oh édes leányom – nyögte 
végre – én igen tisztelem a szép talentumot.» «Csak szeressen 
engem kedves Paterkám! Ugy-e szeretni fog?» «He, he, he! Oh 
mindenesetre»... de ez oly hidegen és vontatva mondatott, 
hogy le kellett mondanom a jó siker felől. 


De később egyszer látom, hogy igen kopott, piszkos nadrág 
van rajta. Próbán voltunk. Mellé ültem az álfalak megett. «Ah, 
kedves Paterkám! de nagy méregbe vagyok?» «Hát mi baj?» 
kérdé. «Hát, minthogy én férfiszerepeket is játszom, mindig 
tartok magamnak férfiruhákat is. Még Magyarországon csinál- 
tattam magamnak egy szép fehér nadrágot. Még nem játszottam 
benne. Most majd elé veszszük Don Caesariót, megpróbálom, 
hát bő s nem használhatom. Kénytelen vagyok mást csinál- 
tatni. Oly nagy, hogy a Paternak is jó volna. Úgy-e, nem sérte- 
ném meg vele kedeves Paterkám?» «Óh, óh! Nem. Teljességgel 
nem, édes leányom.» «Hát legyen szerencsém Paterka holnap 
egy findzsa kávéra.» Eljött. Senkit se szeretett többé, csak 
engem. Én voltam előtte minden nőknek legnemesebbje. 


Mondták róla, hogy szörnyü fösvény volt, egy garast se 
ad ki a maga részére semmiért, se ennivalóért, se ruházatért. 
Ez ugyan látszott is rajta, mert soha se látta őt az ember tisz- 
tába és mint mondák, sohase volt mégis pénze. De ha az utcán 
járkált s meglátott egy mezitlábas szolgálót, vagy más paraszt- 
leányt, a kinek kicsiny lába volt, megállította az öreg úr. «Hová 
mégy édes leányom? Mutasd a lábad? Hát miért jársz mezitláb?» 
«Mert nincs min venni papucsot.» «No nesze. Vegyél rajta 
papucsot.» 


Sok adomát beszéltek róla. Erántam azután nagy bizalom- 
mal volt s tisztelettel viselhetett. 


Én Kolozsvárt nagyon megszerettem. Mentől tovább vol- 
tam, az egész közönség, de még leginkább a dámák, annál 
nagyobb kegyelettel viseltettek erányomban. Alig maradt időm 
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hon ebédelni, mindég híva voltam. Ah! a kolozsvári dámák vég- 
hetetlen szeretetreméltók! Ők nem kevélyek. Oly finum leeresz- 
kedők tudnak lenni, miként nem éreztetik, hogy ők ereszked- 
nek le, hanem, hogy ők fölemelnek bennünket. Oly magas 
műveltségű műértők és művészetpártolók, hogy valóban e mos- 
tani öszveszerkőzött társulatunk hálával ismerhette el, hogy e 
magas úrnők a honfiakkal karöltve eszközölték, hogy ezen több 
helyről öszvegyűjtött, még eddig csak gyéren, műveletlen föld- 
ben tenyészett plánták, az ő kertészkedő kezeik által fogamzot- 
tak meg és vertek gyökeret, úgy, hogy aztán annak szétterjedző 
ágai váltak hasznos gyümölcsözőkké a színi világban. De nem- 
csak a magasb körökben fáradoztak a plánták hasznos ápolásá- 
ban, hanem a középrend, a polgárság, mind szívvel, lélekkel 
kívánták bebizonyítani, miszerint ők is értik s érzik, hogy a 
színészet pártolása s ápolása által lehet elérni, hogy a 
műveltség csak akkor sugározhatik vissza a színpadról a publi- 
kumra, ha előbbszer a publikum neveli (t. i. a magasb művelt- 
ségű) s emeli műveltségre az eddig kopár földben termett plántát. 


Hiszen már az is bizonyítja az erdélyiek lelkesültségét a 
szépért s jóért, hogy ő épített templomot Thaliának, legelőbb- 
szer... 


Most már nagyszerű ismeretséget csináltam Kolozsvárott. 
Legelőbbszer is föl kell említenem báró Bánfi Pál ő nagyságo- 
kat. Kedves öreg pár a régi magyar korból. Szívjóságba vete- 
kedtek egymással az öreg báró és báróné. Nem volt ott semmi 
fesz. Meghívtak ebédre. Egy órakor értem jött a batár. Midőn a 
kocsi megállt a kapu alatt, az öreg báró maga kijött előmbe; 
«Jöjjön kedvesem, mondá a báró. En akarom a bárónénak azt 
az örömet szerezni, hogy magát én vezessem eleibe.» Az öreg 
úr modorából már kiláttam, hogy itt igazi magyar tónus ural- 
kodik. Hát még mikor bementem! Az a kedves, nyájas, öreg 
arc, oly vidáman mosolygott felém s fölkelvén a kanapéról kezét 
nyujtotta felém. Lehetetlen volt e kedves kezeket meg nem 
csókolnom, melyek körülfonták nyakamat s oly barátságos 
szavak kiséretében vontak maguk mellé, mintha már rég ismer- 
tek volna. «Igy ni – mondá a báróné. Igy szeretem én. Közel- 
ről szeretem én azt látni, ki nekem öregnek, oly kedves estéli 
órákat szerez.» «És így csak én vagyok a nyertes – mondám – 
mert szerencsés lehetek a nagyságos bárónét tisztelhetni; a 
nagyságos báróné pedig veszíteni fog az – estéli csalódások- 
ban.» «Az mind nem áll, kedves kis Déryné! Engedjen meg, mert 
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így hívják magát az én kis unokáim. Majd megismeri őket kis 
Déryné. Holnapután ott leszünk ebéden gróf Bethlen Györgyné- 
nél. Az egyik leányom gróf Bethlen Györgynél van férjnél. Ő 
ugyan nem él a gróffal, de van négy kedves kis unokám, ezeket 
maga szeretni fogja.» És úgy is volt valóban. Azonban erről 
majd később. Kevés társalgás után a báróné mindig Magyar- 
országról kivánt hallanai, melyet igen szeretett. Az inas jelenté, 
hogy: asztalon az étel. A báróné előre ment, engem a báró 
vezetett. Midőn asztalhoz értünk a nagy ebédlőben, szinte meg- 
hökkentem, amint föltekintettem s a falon függő nagy ősi képek 
reám néztek meredt, mélázó szemeikkel, mintha kérdezték 
volna: «Mit keressz te itt pór gyermeke körünkben?» De nem 
mutattam semmi illetődést vagy kiváncsiságot, pedig de sok 
gyönyörü teremtés volt köztük, az ő különböző arczkifejezé- 
sökkel. Némely dacosan nézett, némely oly odaolvadó, egy se 
volt köztük kevély. Már inkább szerettem volna előbb körül- 
menni és sorba fejtegetni arczvonásaikat magamnak, mint enni, 
de ez a kedves báróné mindig, szünet nélkül csevegett, megfogta 
kezemet, a bárót elutasította. «Oh elég, elég a bárónak ennyi. 
Most már egészen az enyim ez a kis fülemile.» De szünet, szünet 
nélkül beszélt, mindenfélékről. Csak négyen ültünk asztalnál. 
Mondá a báró: «hogy csak azért nem hívott vendégeket, mert 
majd azok elfoglaltak volna s neki nem jutott volna belőlem.» ... 
s mind ilyeneket, de mindig igen jó derült kedvben tartotta az 
asztalt. Az ebéd vége felé theát hoztak föl, min én igen csodál- 
koztam, természetes, hogy csak magamban... és a báróné 
nekem szüntelen töltögette, én váltig szabadkoztam: «de annak 
meg kell lenni, mint a halálnak, mondá a báróné. Én hét csé- 
szével iszom minden ebédkor és nagyon jól érzem magam. Annyit 
magának is meg kell inni, ha engem szeret.» «Ha szeretem-e?» 
Istenem! a mérget is megittam volna! De ebéd után úgy föl 
voltam fúva, mint a pók. Csak négyen ültünk asztalnál, de azért 
oly pompás volt az ebéd, mint ha tiz vendég lett volna. Fölkel- 
vén az ebédtől, a báró karon fogott, körülvezetett, s a képeket 
magyarázta. «Láttam, mondá, ebéd alatt szemeit mind a képe- 
ken legeltette a mi kis vendégünk. Szereti a képeket?» kérdé a 
báró. «Szerfölött», mondám. Aztán ily jellemzetekben, a régi 
korból. Ezek a fejdíszítések nekem mintegy tanulmányt nyúj- 
tanak.» S ezen ők mindketten igen örűltek. «És mind oly szép nagy 
fekete szemekkel, mondám s oly gyönyörű arcokkal! Hanem egyet 
láttam odabent, életnagyságban, ahhoz egy se hasonlít. Annak 
a szemei valami bájerővel bírnak. Míg ebédhez nem jöttünk, 
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sokszor kellett a szemeire tapadnom.» Egyik se szólt semmit. 
Csak a báró odament a bárónéhoz s megcsókolta kezét. «Jöjjön 
édes – mond a báróné – megmondom ki volt az?» Odaállít 
a kép elé. A kép életnagyságú alak, meggyszín, nehéz veres 
bársonyuszályos ruha rajta, de semmi kötény előtte; ugyan- 
olyan füzőmellény, bő földuzzadt rövid csipkeujjakkal, fehér 
atlasz ellenzővel, de elől, aranyba foglalt gyémánttal kifűzve 
és a mellén, egy csupa drágakövekből összeállított virágcsokor 
(bouquette), a bársony köntös (mint az erdélyiek szokták 
nevezni), egész térdig gazdagon ezüsttel stickelve, valamint a 
mellény környezete is. A nyakon hasonlóan csak egy sor aranyba 
foglalt gyémánt, a fejen a földuppeozott haj, homlokzatán ismét 
egy aranyba foglalt gyémánt agraffe. De ez együtt véve, ha 
ránézett az ember, le nem vehette a szemét róla: az a gyönyörü 
arc, azzal a csepp piros cseresznye-szájjal... de minden többit 
félre téve, azon különös szem volt, mi végkép leigézett. Nemcsak 
nagysága és feketesége, de mintha egy nevezhetetlen vagy 
érinthetetlen levegőből szőtt fátyol vonta volna be, azt nem 
lehet leírni. Legalább én elégtelen vagyok. Mondom: ily igéző 
szemeket még soha sem láttam és mi csuda szép! «No lássa lel- 
kem, ez voltam én. Igy voltam öltözve, midőn az udvarnál 
megjelentem a koronáción. Akkor ismerkedtem meg a báróval.» 
«Akkor bizony angyalom, mond a báró, egy könyet törölvén le 
szemeiből s ismét a báróné kezeit csókolva. Akkor bizony 
angyalom! S akkor maga úgy bele cseppent a szívembe, hogy 
még most is ott ül benne.» Ily öreg korig tartó érzelem kifeje- 
zése szinte a csudák közé tartozott előttem. Igy gondoltam én 
is magamat majd egykor... és már többé nem álmodhattam 
ily boldogságról. Elmúlt minden reményem egy boldog jövőre!... 


Hogy az ifjúság kelleme s elevensége többé nem sugárzik 
vissza az öreg arcokon, az természetes. De a szem némelyeknél 
megtarja volt vágását vagy állását. A bárónénál, azon igéző 
valami a képen, most egy oly félig lehunyt szelíd mosolylyá 
alakúlt által, mi nem kevésbé vonzott magához. Mi csuda volt, 
ha rá nem ismertem az arcképről az öreg bárónéra? 


Holnaputánra csakugyan meghívtak ebédre gróf Bethlen 
Györgynéhez. Az öreg báróné nem engedte, hogy értem küldjön 
a grófné batárt. Ő viszen el engemet magával s úgy lett. Én már 
fölöltözve, készen vártam a bárónét. Ő vitt el magával. 


Ha a kedvességet, vidámságot, nyájasságot s szeretetet 
le lehetne festeni egyesűlve, úgy az itt e körben föltalálható 
volt. Legelőbbszer is kirepűlt féktelen örömzajjal, négy kis, 
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szebbnél-szebb, csinosnál-csinosabb grófi angyal. Egyik része 
föl akart ugrálni nagymama ölébe a kocsiba, a többi része enge- 
met fojtogatott, agyon ölelve, csókolva. «Maga a kis Déryné?» 
kérdék s nem tudtunk leszállni se én, se a nagymama a kocsiról. 
Még egy igen jó arcú hajadon kisasszony, ki nyomban utána 
jött a kis seregnek... de már akkor minden madara vagy 
angyala az egekbe repűlt... azaz a kocsiba röpködtek. «Jaj 
nagyságos báróné, tessék megengedni, ha mind láncra fűztem 
volna őket, még se lehetett volna megtartani, mind széjjel tép- 
ték volna. Kivált az a muszka ott: az a Netti comtesse, mert 
muszkához is adom én azt férjhez.» Az öreg báróné kacagott 
szíve mélyéből. Se inas, se szobaleány, senki se tudta őket 
leszedni rólunk. «No gyere Anikó, szedd le őket innen – szólt 
a báróné a hajadonhoz. Én elviszem Dérynét ismét vissza és 
soha se hozom el többé.» Ez használt. A nagyobbak, (hét éves 
volt a legnagyobb és négy éves a legkisebb) a legnagyobb 
Jeanette, eltaszította az inast: «Maga ne nyúljon a kis Déryné- 
hez; én emelem le.» Igy lassanként kibonyolódtunk a tömött 
batárból, de a báróné nem engedte, hogy legkevésbbé is bevá- 
dolja vagy büntesse Anikó a kicsinyeket. 


A grófné már az öreg bárónéval oda be társalgott, mire mi 
beérkeztünk. Amint megtörténtek az üdvözlések, a grófné (egy 
még fiatal szép, de szenvedő arccal) mosolyogva emelkedett föl 
a dívánról, de azért nem látszott szomorúnak, csakhogy nem 
oly derűlt mint környezete. Jeanette comtesse, a legidősebb 
7 éves, Eliz mint egy 6 éves, Biri 5 éves és a legkisebb Netti 
4 éves, így volt bemutatva. Anikót az öreg báróné nevelte, mint 
saját gyermekét, két comtesseével egyformán, mert kereszt- 
leánya volt a bárónénak: egy tisztjének árván maradt gyer- 
meke. Midőn a grófné férjhez ment, Anikó a grófnővel ment, 
mert igen fiatal volt a baronesse s azólta Anikó a grófi ház- 
nál volt, mint parancsoló. Ő értett mindent; ő rendelt 
mindent; ő fogadott el mindent; ő mondta elé a grófnénak, 
hogy ki legyen ma a vendég és ki ne legyen. Csak a mit Anikó 
tett, az volt jó s csak úgy volt jó, a mint ő kormányozta a házat. 
A gyermekek nevelése is eddigelé csak Anikó fölügyelése alatt 
történhetett meg, ki szüntelen vidám kedélyökbe tartotta meg 
őket, valamint az egész háznak is ő adta meg az élénkséget, 
az ő kifogyhatatlan élénk, vidám modorával, élceivel s jól találó 
ítélettehetségével. És valóban a fiatal grófnénak egy ily hűséges, 
önfeláldozó lényre volt szüksége, ki körétől szűntelen távol tart- 
son minden kedvetlen befolyású ügyeket, melyek idegzetére 
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nézve veszélyes hatásúak lettek volna, mert minden kedvet- 
lenség szörnyü görcsöket idézett elé. Abban szenvedett a jó 
grófné. És a grófi gyermekeknek is gyenge kis szívökbe mindig 
az volt: hogy a mama mulasson is valahogy, meg ne boszan- 
kodjon. Csupán a 4 évet múlt kis Netti, (kit azért nevezett el 
Anikó muszkának, mert igen erős, kis tömzsi volt s minden- 
ben ő akart a parancsoló s hatalmaskodó lenni) ő még Anikótól 
se félt. 


És én ezen gyermekeket ily gyenge koruktól elkezdve, egész 
18 és 20 éves korukig, felnőni és virúlni, mint megannyi külön- 
böző szép virágbimbókat fejledezni láttam és ezen grófi család 
szeretete, kegyelete, nemhogy valaha csökkent volna erányom- 
ban, sőt évről-évre mind erősbűlt, egész az utólsó percig, mely- 
hez még a család minden tagjától, különös megkülönböztetés is 
járult, melyet én nagyban tudtam méltányolni s utóljára már 
egész otthonná vált nekem e grófi ház. Megérkezett még az 
ebédhez gróf Desewffyné, a báróné idősebbik leánya, egy való- 
sággal bámulandó szépségű arc, tele kellemmel, nyájassággal; 
kinek ajkiról csupa méz folyt, mi általán fogva a kolozsvári 
dámák sajátja. S jött vele báró Bethlen Miklós [helyesen: 
Bánfi], a két grófné testvére. Még akkor az ifjú báró igen 
fiatal volt. 


Az ebéd igen vidáman folyt le, melyen elhatároztatott, hogy 
ezentúl a grófnő batárja fog engemet a színházba fölvinni, 
midőn játszom, hogy meg ne hűtsem magamat és hogy ezentúl 
gyakran, igen gyakran, napjában többször is, látogassam a 
grófnőt. 


Ezután napirenden volt engemet minden nagy házakhoz 
ebédre meghívni. 


Az öreg báró Bethlen Farkasné ő nagyságához is ebédre 
voltam híva. Itt megismerkedtem az öreg, igen becsületes német 
zongoramesterrel. Tulajdonképen Schlesinger volt az öreg 
Heinisch. Ő a háznál zongorataníto volt, míg a gyermekek 
otthon, s kicsinyek voltak. Most már nem volt kit tanítani, de 
az öreg báró nem eresztette el a háztól. Örökös kenyérbe ott 
marasztalta. Ebéd közben (természetes, hol zongorázó és egy 
énekesnő van jelen) muzsikáról társalognak. Itt is kérdezőskö- 
désök folytán egy kis panaszt emeltem, a fölött, hogy nincs 
állandó karmestere a társaságnak, ki szívvel-lélekkel tanítana. 
Mindjárt nagyobbszerű operákat lehetne eléadni és sűrűbben. De 
így lassan megy minden. A báró csak köhécselt egynéhányszor, 
de nem akart határozottan szólni. Végre mondja: «Hiszen ha 
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éppen meg volnánk szorulva, az én Heinischkám is megteszi 
egyszer-másszor. Ugy-e öregem?» «Oh igen, ha méltóztatik 
parancsolni.» 


Midőn másnap próbára mentem, alig vártam, hogy a tár- 
saságnak fölhozzam s hogy jó volna elmenni a báróhoz és meg- 
kérni. Úgy is lett... 


Miként mondám, minden magas körökbe meg voltam már 
híva ebédekre. De ki tudná azt mind elésorolni, hogy hová? 
S végre már unalomra is válik. De egy körülményt mégis föl 
kell említenem, mely komisch-eset majd tragisch-eseménynyé 
vált. Egy nagy művész érkezett Kolozsvára, gordonkával con- 
certet adandó. Nevét már elfelejtettem. Elmegyen a guberná- 
torné ő excellentiájához, hatalmas pártfogásért esedezvén, melyet 
ő Exc.-ja meg is igért. «De – mond a művész – én nem szeret- 
ném a színházban megtartani az eléadást, mert igen sok költ- 
ségbe kerül: színház, világítás, nagy orchestrum, a művésznek 
fáradtságáért mi sem marad, hanem valami teremben.» «Jól 
van – mond a gubernátorné. Itt van gróf Rhédeyné földíszített 
nagy terme. Az készen áll. Menjen oda, kérje meg a grőfnét, 
ő oda engedi. Hát kik fognak még működni?» «Bizony nagy baj- 
ban vagyok. Ismeretlen vagyok. Már beszéltem ugyan itt némely 
műkedvelőkkel zongorán, furulyán... csak valakit tudnék, ki 
énekelne?!» «Ne búsuljon, megvan az is. Menjen az első énekes- 
nőhöz, Dérynéhez, kérje meg őt az én nevemben. Megteszi.» El- 
jön hozzám a gordonkás s mondja: «Ő Excellentiája nevében 
fölkér, vennék részt szombaton az eléadásban.» «Nagyon szí- 
vesen, de böjti napok vannak, játszani nem szabad s nálunk is 
concert lesz a színházban.» De nagyon rimánkodott. Fölküldök 
a rendezőséghez: kérem, oldozzanak föl, tegyenek valami egyéb 
numerust, ő excellentiája parancsolt velem. Megkaptam az 
engedélyt. 


Szombaton délután értem jött gróf Rhédeyné batárja. Én 
már négy órára föl voltam öltözve. Vörös echt bársony ruha, 
mellemnél egyetlen fehér rózsa, hajamban a fürtök között egy 
sor nagyszemű fehér gyöngy, valamint a nyakamon is. A terem 
tele, tömve volt, természetes, mind csak a magas körökből, 
mert drága volt a belépti dij, hogy ne mehessen minden csőcse- 
lék nép oda. 


Nagy tetszésre végbe ment a concert. Amíg az equipageok 
eléálltak, ott ültünk a teremben mindnyájan. «No most gyerünk 
mind seregestől ahogy vagyunk a színházba – mond a grófnő 
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– ha Déryné megígéri, hogy a színpadon fog ő nekünk valami 
opera-áriát énekelni.» «Mondom a legszívesebben, de soká fog 
tartani, míg hazamegyek s átöltözködöm.» «Mire volna az – 
mondják mind? Azon módon, ahogy van, fölviszi a batár; 
ahogy kilép belőle, azonnal a színpadra lép.» De nagy rendet- 
lenség támadna, mert a musikálé nincs fölrakva s az háborítaná 
a publikumot s azt nem szabad tenni. De irok egy kis cédulát.» 
Megírtam a színházhoz, hogy ez s ez operákból rakják föl a 
kottákat, mert a concertből mind jönnek a dámák s urak; 
a páholyokat nyittassák ki. Úgy lett. Szilágyi Pál ki volt téve 
a cédulán, hogy fütyülni fog, mert fölségesen tudott fütyűlni 
s gyakran föllépett. De nagy hideg volt s Szilágyinak az ajka 
megcserepesedett s nem tudott fütyülni. Kihirdették a szín- 
padról, hogy Szilágyi nem fütyülhet, mert elrekedt, de helyette 
Déryné fog énekelni közkívánatra. A publikum a hirdetést nagy 
örömzajjal s tapsokkal fogadta. 


Kilépek, eléneklem a nagy áriámat s midőn bevégeztem 
nagy tapsok között, egy borzasztó harsány süvöltéssel hangzik 
le a galleriáról egy nagy fütty! Én elsikoltottam magamat s 
rohantam ki a színpadról. Odakint az álfalak között közel 
voltam az ájuláshoz. De a borzasztó lárma, ami ezen füttyöt 
követte, azt leírni lehetetlen. Az egész publikum, mint egy 
test kiabált, szaladgált föl a galleriára: hol van? ki volt az? 
repeszszétek szét a száját! vessétek le a gallériáról! meg van! 
itt van! üssétek agyon!... Ez mind így ment, de borzasztó 
zendülés!» A férfiak a színpadra fölugráltak: «Hol van Déry- 
né?» kiálták; de én sírva ott dulakodtam a férfiakkal, kik 
erővel a színpadra akartak kivinni. Én nem akartam. «Nem, 
nem, mondám. Soha többé színpadra nem lépek. Igy meg 
gyalázva soha se voltam. Lelépek a színpadról, sohase játszom 
többé». «Nem! Agyonütjük a gazembert» ... De már 
akkor két erős kar fölragadott és kivitt ölben a színpadra. 
Már akkor úgy össze voltam zilálva! A hajfürtök szétbomolva, 
a gyöngyök leszakadozva ... Amint letett gróf Wass, 
mert ő volt, aki kivitt, a publikum ismét nagy zajba s Éljen 
Déryné! kiáltásokba tört ki... mígnem aztán fölültettek kocsiba 
s hazakísértek többen. 


Ott állt a vacsora. Én nem vacsoráltam, csak sírtam. Ott 
vigasztaltak eléggé s elégtételt ígértek, hahogy megkapják. 
(Hiszen – mondák – eléggé bebizonyította a publikum, meny- 
nyire szeret és tisztel. Nyugodt lehetek, mert azt nem a publikum 
akarata tette s ámbár a gazember megugrott a nagy néptömeg 
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között, de megkapják bizonyosan, mert nem idevaló ember. Ide- 
gen – mondják. – Kék dolmányos.»... Egyszerre csak nagy zaj 
s lárma hallatszik be az ablakon a szobába s behurcolnak hozzám 
(több férfi, nagy lárma között) egy egyént kék dolmányban. 
De az arca mind össze volt dagadva. «Itt van T. Asszony! Most 
mit parancsol? Mi elégtételt kiván? Széttépjük-e? Mit csinál- 
junk vele? Látszott, hogy ütésektől dagadt meg a pofája még 
jobban, mert ez egy nagy, puffadt képű fiatalember volt, izmos 
testalkattal s oly keservesen nézett reám, nagy meredt birka- 
szemeivel, mely mondani látszott; hisz eléggé megpüföltek 
már, kegyelem! S megszántam. «Mondom: kérem, ne bántsák a 
nyomorultat, hiszen csupa vérbe van a szeme!»De az egyik 
ifjú már akkor letaszította, vagyis lenyomta elébem térdre. 
«Hát miért fütyült ki engem? kérdem. Lássa, most engem a 
kenyeremtől fosztott meg, mert én már többé nem játszhatom 
miután maga így meggyalázott.» «Hiszen nem magát fütyültem 
én ki! Hanem az volt a cédulán, hogy egy fütyülni fog... és nem 
fütyült senki. Gondoltam, hiszen én is tudok fütyülni, hát majd 
fütyülök én s így aztán a két ujjam a számba tettem s úgy 
fütyültem.» «No te barom – mondok neki – valld meg: nem 
bérelt-e föl valaki?» «Nem engem! Hiszen csak akkor jöttem be 
Tordáról.» «Tordáról? Hát soha se voltál színházban?» «Nem én! 
Még Kolozsvárott se.» «No csak eredj hát ismét vissza Tordára, 
aztán mond, hogy itt jártál.» «De nem is tudom, mikor jövök én 
ismét Kolozsvárra.» S azzal kilökdösték a szegény ördögöt. 


Én aztán megnyugodtam, miután láttam, hogy kitől szár- 
mazott a fütty! 


Reákövetkező vasárnapon ebédre voltam híva Kenderesy 
consiliáriusékhoz, Szentpéteryvel együtt, mert Szentpéteryt is 
igen megkedvelte a publikum. Egy óra tájban értem jött a kocsi. 
Szentpétery nálam volt már, hogy kisérőm lesz. Midőn a nagy 
piac-térre értünk, nagy zaj, lárma ütötte meg fülemet. Ki- 
tekintek. «Jaj! mondom, ott veszekedés van. Kit püfölnek ott 
pálcákkal? mert a tömegből nem lehetett látni, kit csépelnek ott. 
Álljon meg a kocsi, mondám. Menjen Szentpétery, csillapítsa 
azon dühösöket.» Amint közeledik, látja a kék dolmányt, de 
már mind összetépve a zsinórja. Ott jajgatja szegény: «Hiszen 
már voltam ott az estve, megengedett.» «Nem, nem igaz. Jönni 
fogsz.» «Ne bántsák a nyomorultat.» De látták, hogy ott ülök a 
kocsiban, oda hurcolták. «Oh ne bántsák, mondom, hiszen nincs 
is rajta emberi kép. Hát ugyan maga is mit sétikál itt? Miért 
nem ment haza azólta Tordára?» «Hiszen előbb jól akartam 
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lakni. A vendéglőbe akartam menni, úgy fogtak el ezen urak. 
Hijában mondtam, hogy én már ott voltam az estve.» 


Eleresztették aztán, hogy csak menjen, hordja el magát 
Kolozsvárról; mert ha még egy tömeg megkapja, élve el nem 
szabadul. «Deiszen nem tudom én, mikor lát engem Kolozsvár! 
De fütyülni még életemben se fogok többé!» 


Ebéd fölött aztán igen jól mulattunk, hogy azon ifjak 
miféle különbnél-különb címeket találtak föl a számára... 
minden puffhoz egy-egy címet ragasztván! 


Még a telet Kolozsvárott töltöttük, de itt is, mint más 
fővárosban, az uraságok falura szoktak vonulni jószágaikra, 
hogy magukat regresszirozzák. Most már társaságunk előre gon- 
doskodott, hogy jövő nyárra kiutazunk Magyarhonba, Kassára. 
Ezen határozatot az egész társaság egy örömhanggal fogadta, 
bárha egy-egy fájó hang is vegyült közibe, mely a szívből ki- 
repült, hogy el kell hagyni a kedves Kolozsvárt. 


Elmúlt a tél. Nehéz volt a búcsúzás a kedves Kolozsvártól. 
Nehezen eresztett a publikum, mert bárha kivonult is az ura- 
ság falura nagyobb részint, de ott volt a gubernium és az a 
jó polgárság, melyek mind színházba járók voltak. De már a 
társaság egyszer fölvette magában, hogy «menni kell», nehogy 
Hamletként «bele essen a rozsda.» 
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DEÁK FARKAS 
FOGSÁGOM TÖRTÉNETE 


 
 


I. 


Az 1852-ik év örökre szomorú emlékü lesz Erdély törté- 
nelmében, mert az üldöző rendszer ekkor egész gyülölettel 
dühöngött s teljes erővel üzte korlátlan uralmát. Százanként 
fogdosták be a haza polgárait s vádolván őket hazaárulással 
és felségsértéssel, csapatonként itélték el 10–20 évre, sőt 
kötélre is. 


E sorok irója is a vádlottak között volt, aztán az elitéltek 
közé került 12 esztendővel. Telik az idő, múlik az élet; – s 
ezért mint érdekelt fél eljöttnek láttam az időt, hogy míg végső 
feledékenységbe mennének a történtek, saját részemről föl- 
jegyezzem s közhasználatra adjam, a mit e szomorú, de érdekes 
és tanuságteljes korszak eseményeiből részint magam tudok, 
részint másoktól megtudtam, vagy a mi a vizsgálatok folyamá- 
ból kiderült s némi alapossággal megállapítható. 


1848–49 után, a forradalmak csak leverve, de elfojtva 
nem voltak, a fogékonyság talán még nevekedett a rájok nehe- 
zült erőszak által. A kormányok, nálunk s Európa több orszá- 
gában, magok is tápanyagot adtak a forradalmi szellemnek, 
részint túlszigoruk s kegyetlen itéleteik, részint indokolatlan 
gyanakodásuk által, mely a legártatlanabb mozdulatot is for- 
radalmi szellemből eredettnek bélyegezte, s a bokor rezzenésétől 
is féltette az erőszakkal visszaszerzett hatalmat. A levegőben 
csakugyan még megvolt a forradalmi anyag. Rajongók, ábrán- 
dozók, végsőig elkeseredett kedélyek, az emigránsok vissza- 
tértét minden tavaszra biztosan váró, roszul számító elmék, 
igenis hajlandók voltak a nyugtalanságot szítani magokban és 
másokban. Az emigrácziók is, fentartva a közlekedést a ben- 
maradtakkal, élesztették a tüzet; némely részök őszinte rajongó 
hitből, némely részök pedig önzésből és számításból. 
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Ily elemek: zsarnok üldöző kormány, nyugtalan emigrá- 
czió s rajongó ifjúság, és elkeseredett nemzetek – ki csodálná, 
hogy a természetes eredmény összeesküvések, lázadások, me- 
lyeket minden gyarlóságuk mellett is csak azért nem kísért 
diadal 1851-ben, mert a megfélemlett kormányok kezökben 
tarták a hatalmat s egymást minden mozzanatról pontosan 
értesítve, kölcsönös segélyére voltak egymásnak. 


Bonaparte Lajos Napoleon, még akkor elnök, 1851 őszén, 
midőn a kamarákat megnyitotta, egész Európát bevádolta mint 
összeesküvések és titkos társaságok aláminázott barlangját; 
s ez alkalomból indokolta később hires coup d’état-ját, büszkén 
emlegetvén, hogy a forradalmak hydráját megtörte s ezáltal 
Európa békéjének megmentője lőn. 


E tények történelmi becslése azonban jelenleg nem fel- 
adatom. Annyi bizonyos, hogy ez időben az – 1851-ik év vé- 
gén – az osztrák kormány értesítést kapott, hogy Magyar- 
országon s Erdélyben nagymérvű összeesküvés van elterjedve, 
mely forradalommal fenyegeti az «osztrák birodalom» lételét és 
Európa nyugalmát. 


Ily titkos társaság csakugyan létezett, bár fontosságát 
és veszélyes voltát a félelem kétségkivül túl becsülte. De, 
hogy az összeesküvés terve mikép jött a kormány tudomására, 
azt biztosan ma sem tudhatjuk. Akkortájban különféle hirek 
szárnyaltak róla. 


Egyik hir szerint Párisban fogtak el egy francziát, ki a 
magyar emigráczióval szoros összeköttetésben állott (és pedig, 
egy versio szerint, az emigráczió kebelében volt kémkedés és 
feladás folytán fogták volna el) s nála találták meg az erdélyi 
és magyarországi főbb összeesküvők névsorát. – Más hir szerint 
egy egészen biztosnak tartott emissárius árulta el a titkot, 
melybe teljesen be volt avatva, és pedig oly módon, hogy nehány 
ezer forintért magát elfogatni s a névsort és tervezetet magánál 
megtaláltatni engedte. A harmadik hir szerint bizonyos Molnár 
nevű volt honvéd adta volna föl Albrecht főherczegnek az egé- 
szet, – azután megőrült s öngyilkos lett. Ez utóbbi versióval 
kapcsolatban azt állítják, hogy a general-kormányzó környe- 
zetében, tán cselédsége között, viszont az összeesküvőknek volt 
oly kémjök, ki őket fölfedeztetésükről rögtön értesítette s 
vigyázatra intette. 


De bármikép történt a feladás, annyi bizonyos, hogy a 
kormánynak már 1851 őszén tudomása volt a dologról s novem- 
berben már szemmel tartották a gyanus embereket. 
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Ők azonban, akár az előbb érintett uton, akár máskép, 
elég jókor figyelmeztetve, hogy «árulás történvén, egy ideig 
nyugodni kell» – oly ügyesen el tudtak titkolni mindent s 
oly csöndesen tartották magokat, hogy a felsőbb helyről az 
erdélyi katonai parancsnoksághoz jött több izbeni sürgetésekre 
és utmutatásokra, sőt a teljes névsor közlésére is, mindig csak 
azon választ tudták adni, hogy az országban csönd és béke 
uralkodik. 


A kormány látva, hogy a katonai és polgári parancsnokság 
utján semminek nyomába nem bir jönni: báró Heydtét, ki a 
forradalomban a székelyek s jelesen Háromszék ellen harczolt, 
s azóta is folyvást Erdélyben lakott, és régóta már ismeretes 
volt az ottani körökkel, vette föl eszközeül, a titkos rendőrséget 
is keze alá adván. Heydtéval az összeesküdtek névsora közöl- 
tetett s ő felhatalmazást nyert a kutatások vezetésére. 


A titkos rendőrség sem birván czélt érni, mert az össze- 
esküvés működése felfüggesztetvén, semmi mozgalom nem 
jelentkezett, s egyetlen jelenség sem árulta el annak létezését: 
báró Heydte más utat kisértett meg, hogy bizonyítékokhoz 
juthasson. Sok embert, ki vagy részvétellel volt vádolva, vagy 
azzal, hogy legalább tudója a dolognak, s kikről föltette, hogy 
igéretek vagy fenyegetések által vallomásra lesznek birhatók, 
titokban, éjjeli órákon, bizonyos megjelölt helyekre magához 
hivatott s mindent elkövetett, hogy belőlök szép szerével vala- 
mit kivegyen. E titokteljes összejövetelek egyik helye a fehér- 
egyházi grófi kastély volt, mely akkor tulajdonosaitól, a gróf 
Haller testvérektől el volt kobozva s a b. Heydte rendelkezésére 
bocsáttatott. Kik voltak a meghivott és kihallgatott egyének, 
kikre hatottak a fenyegetések vagy igéretek annyira, hogy valót 
vagy valótlant valljanak, – nehéz, tán lehetetlen volna meg- 
mondani. S egyesek megnevezésétől annyival inkább tartózkod- 
nom kell, mert a kósza hir olyanok nevét is összeköttetésbe 
hozta e titkos kihallgatások- és vallomásokkal, kik azokból 
egészen tiszták voltak; s félnem kell, nem ismételném-e a hir 
szájának épen alaptalan gyanusitásait s nem bélyegeznék e 
ártatlanokat meg ezáltal. 


Ezalatt bekövetkezett a deczember 2-iki államcsiny. Az 
osztrák kormány, az európai forradalmi szellem ellenében szi- 
lárdabbnak érezve lába alatt a földet, eljöttnek látta az időt a 
határozottabb föllépésre – s elrendelte a gyanusokul jelölt 
egyének befogatását. 


Egy körülményt lehetetlen itt elmellőznöm. Bár a gyanus 
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egyének közt a magas aristokraczia tagjai közül is megvoltak 
jegyezve nehányan: ezekre nézve nem adatott elfogatási pa- 
rancs. A kormány úgy akarta feltüntetni a dolgot a világ előtt, 
mintha az egész összeesküvés csak holmi tanárok, prokátorok 
s más kabátos proletárok müve volna, és a birtokos s főnemes 
osztály abban semmi részt nem venne. Ez is a politika akkori 
áramlatához tartozott. 


Az elfogatásokat nagy elővigyázattal ugy intézték, hogy 
a birodalom legkülönbözőbb pontjain egyszerre, egy napon vagy 
inkább éjen s lehetőleg egy órában történjenek. 


1852. január 24-ike éjjelén, éjféltől reggelig fogattak el a 
következő egyének: Török János ref. kollegiumi tanár, Topler 
Simon és Dobolyi Sándor volt képviselők, Andrássy Rafael 
ferenczrendi guardián, Albert János ref. lelkész és Demjén Lajos 
Maros-Vásárhelyt; kebelei Nagy Sámuel és Bereczky László 
Maros-Széken: Gálfi Mihály (Török sógora) Martonoson, Udvar- 
helyszéken; Csernátoni Cseh Sándor Háromszéken; Veres, a 
csik-somlyói zárda főnöke Csikban; Bányai Antal ügyvéd, 
Dáné Károly és Bereczki Sándor Udvarhelyszéken; Beregszászi 
Imre Küküllőmegyében, Gálfalván; Minorich Károly és Lu- 
gossy József Kolozsvártt; Magos Ernő Pesten; Simon Elek 
Bécsben; Smaglovszky gróf Lembergben; Jubál, kitünő mű- 
veltségű fiatal lelkész, s tán Kossuth fiainak tanítója, Pesten 
vagy Pozsonyban, stb. stb. 


Az elfogatások napján, január 24-én délután, az első meg- 
döbbenés és rémület benyomása alatt, a fiatal, hőslelkü Horváth 
Károly, Maros-Vásárhelytt, ki épen Török tanár házánál volt 
szállva s az ügybe maga is beavatva, saját veszélyével mitsem 
gondolva ment föl Schobel tábornok- s m.-vásárhelyi parancs- 
nokhoz, megkérdeni: miért fogták el kedves tanárát. E sorok 
írója a tábornok ajtajáig kisérte Horváthot, de hasztalan várta 
egész estig visszatértét, letartóztatták. Horváth Károly szavait 
a tábornok csöndesen végig hallgatta, s igy felelt neki: «Saj- 
nálom önt, fiatal ember; de nemcsak kérdésére nem felelhe- 
tek, sőt magát is le kell tartóztatnom. Nem tudtuk, hogy itt 
van, s ez éjjel önt is keresték, otthon, háromszéki birtokán. Itt 
van elfogatási parancsa.» 


Az elfogottakat, valamint a később hasonló sorsra jutot- 
takat is, rendre mind Szebenbe gyüjtötték, hol a kihallgatások- 
nak s a felségsértési pör tárgyalásának kelle történnie; s ott 
a sz.-ferencziek zárdájába, a Bruckenthal-féle palotába, a katonai 
fogházba s a mészáros-utczában, ha jól emlékszem Segesvárszék 
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házába záratták. – Haditörvényszék elébe állíttatván, meg- 
kezdetett ellenök a legszigorubb vizsgálat. A haditörvényszék 
elnöke Bartels ezredes volt; auditorok: Tapferner őrnagy és 
Wottawa százados; tolmács Herszényi százados. Aztán a szo- 
kásos néma személyzet. 


A vádlottak elébe, corpus delicti gyanánt két főiratot 
mutattak föl. Egyiknek czime: «Terv-vázlat», másiké: «Év- 
szaki-rendszer» volt. A kisebb rendü corpus delictiket több 
rendbeli, «Utasitás» képezte, levelek alakjában. Az aláirás több- 
nyire ez volt: «O1yan egészséges vagyok, mint a Makk» – 
jelezvén, hogy az iró az emigraczió tagja: Makk ezredes volt. 


Az előbb emlitett két iromány magára az összeesküvés 
szervezetére fő világosságot vetvén, azokat meg kell ismer- 
tetnem. 


A Tervvázlat egy kitörendő forradalom előrajzát foglalta 
magában. De az egész mü a rakonczátlan ábrándozás, a gya- 
korlatiatlan tapintatlanság s gyermekes alaptalanság bélyegét 
hordá magán. A külföldi viszonyokról ugy beszélt, mint a ki 
biztosan van értesülve. Mazzini, Louis Blanc és Ledru Rollin 
csak ugy hemzsegtek benne, – s valósággal egyetlen egy biztos 
adattal sem birt. Nagyon számított az itthoniak könnyen hivő- 
ségére s szándékosan szinezte kedvezőleg az európai nézetet és 
viszonyokat, s az egész arra volt számitva, hogy csalhatatlan- 
ságot követelve, a kételynek még árnyát se türje: holott az 
egész alapjában s következéseiben merőben hamis volt. 


Ki készítette e körülbelől egy nyomtatott ivre mehető 
iratot, arról nekem mai napig sincs tudomásom. Fogságunk 
hosszu évei alatt elkeseredésünk szomoru óráiban sokszor az 
a gondolat is támadt bennünk, hogy az osztrák agents-provo- 
cateurök műve volt az egész. 


A második fő-fő corpus delicti azon iromány volt, melynek 
neve: az «Évszaki Rendszer». Ez egy titkos társaság előrajza 
volt; elméletileg ügyes munka, de ez is teljesen gyakorlatiatlan, 
a mint olvasóim azonnal meg fognak győződni róla. 


Az egész titkos társaság élén egy láthatatlan kormány 
állott, melynek tagjait senki sem ismerte; de a társaság leg- 
kisebb tagja is erős esküvel volt kötve az engedelmességre a 
láthatatlan kormány iránt. Már maga e körülmény, tekintve 
a titkos eljárások iránti nemzeti ellenszenvünket elég volt arra, 
hogy dugába döntse az egész szervezetet. 


E szervezet további részletei az időszakok és időrészek 
megnevezéséhez voltak kötve. 
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A beosztási időnevek személyt és területet jelentettek. 
E szerint Szent István koronájának egész birodalma képezett 
egy esztendőt. Ez alatt értetett Magyarország s értetett egyszer- 
smind a legfőbb polgári és katonai parancsnok; – ki volt 
légyen ez a terv szerint, Kossuth-e vagy más, nem tudom. 
Fogolytársaink egyrésze azt mondta, hogy az auditorok Kos- 
suthot értették; mások Napoleon herczegről beszéltek, külö- 
nösen a kik európai rokonszenvekkel szerették magokat és 
másokat is ámítani. 


Az esztendő 12 hónapra osztatván, ebből nagy Magyar- 
országra esett kilencz hónap; Erdélyre három hónap; az 
erdélyi három hónap volt 1-ször a Székelyföld, 2-szor a Maroson 
inneni és 3-szor a Maroson tuli hónap. E három hónapnak volt 
három polgári és három katonai főnöke, ha pedig e két minőség 
egy személyben volna egyesíthető: az utasítások még czél- 
szerübbnek mondák az egy személyt. 


A székelyföldi hónap eloszlott 4 hétre: 1. Marosszék, 2. 
Udvarhelyszék, 3. Háromszék, 4. Csikszék; mindenik hétnek 
megvolt saját főnöke. A hetek eloszlottak napokra; egy-egy 
hétben volt 5–6 vagy 7–8 nap a körülmények szerint. A napok- 
nak voltak 10–12 óráik. Az órák körülbelől századosi rangban 
állottak, ezeknek voltak perczeik 50 vagy 60, s a mint aztán a 
társaság szaporodott másodperczeik is, ezek lettek volna a 
közemberek. 


A kinevezéseknek úgy kellett történni, hogy az egész háló- 
zat az esztendő kezében legyen, de a tagok egymást ne ismerjék. 
Az esztendő kinevezte a hónapokat, ezek a heteket, ezek a 
napokat, s így tovább; de a hónapok egymásról mitsem tud- 
hattak, valamint semmit se tudhattak egymásról a hetek, napok, 
órák. Legalább így volt megirva a tervben. 


Az alsóbb rangu saját főnökének tett jelentést, attól vette 
utasításait – de sem a maga, sem főnöke társait és azok fölebb- 
valóit nem ismerte. Csak azzal közlekedett, ki őt bizalomra 
méltónak találta és csak azokkal lefelé, kiket ő maga talált fel- 
szólításra méltónak. 


Három ember együtt soha sem beszélhetett e tárgyról az 
utasitások parancsa szerint. A szabályok értelmében ez iratokat 
és az egész ügyet csak a hónapok és hetek olvashatták és tud- 
hatták. A percznek és másodpercznek csak annyit kellett tudni, 
hogy ekkor és ekkor legyen készen, lándzsával, karddal, puská- 
val vagy a mi fegyvere van; de néki a nagy tervekről, rend- 
szerről stb. semmit sem volt szabad tudni. 
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Szükségesnek tartom fölemlíteni a láthatatlan kormány 
postáit és postamestereit. Az emissáriusok rendesen nyugat 
felől jöttek Hamburg, Bécs, Pest, Kolozsvár, M.-Vásárhely, 
Brassó vonalán, aztán keleten húzódtak ki Jászvásárra, Ploestbe, 
Bukurestbe vagy más oláhországi városba. A rendezés főmestere 
a beteges kedélyű, izgatott és fanatikus Mack Konstantinápoly- 
ban és Bukurestben tartózkodott. 


A nép 1851 végén azt suttogta, hogy 1852. jan. 1-jén egy- 
szerre fog kitörni a forradalom Párisban, Bécsben, Pesten, 
Kollozsvártt, Lembergben, Berlinben, az olasz városokban, 
szóval egész Európában; e hireket az álemissariusok és agents- 
provocateur-ök széltében-hosszában beszélték, s utoljára a jám- 
bor székely nép is hitte; s bár, mint fentebb mondám, szabály 
szerint senkinek sem lett volna szabad a dologról beszélni, 
de azért minden látható ember, asszony, leány, gyermek a 
«láthatlan kormány»-ról beszélt, mely már hatalmába keritett 
mindent és csak idő kérdése, hogy nyiltan és láthatólag is fel- 
lépjen. 


A hadi törvényszék vádjai szerint: a székely föld polgári 
hónapja m.-vásárhelyi ref. tanár Török János volt. A katonai 
hónapnak Földváry Károly-nak a hires ezredesnek kellett volna 
lenni, ki akkor Marosszéken Andrásfalván lakott; de ő a ki- 
nevezést soha sem kapta meg, és az auditorok minden ügyessége 
sem bizonyithatá be, hogy Földváry Törökkel valaha össze- 
köttetésbe lépett volna. 


Részemről meg vagyok győződve, hogy Földváry nem is 
lett volna hajlandó ily regényes szinezetü titkostársaságba 
lépni, sem Töröktől vagy társaitól valami megbizást elfogadni. 
Ő a nyilvános küzdelem és nyilt harczok embere volt mindig 
s legkisebb hajlammal sem birt a cselszövésre. 


Uvarhelyszék hete Gálffy Mihály volt, a vádak szerint. 
Háromszéké: Horváth Károly, s gyanu volt mint katonai 
hétre Csernátoni Cseh Sándorra. Csikszék főnökségével pater 
Verest gyanusitották. 


Erdély többi részének kormányáról mindez ideig nem 
sokat tudok. Annyi bizonyos, hogy mindkét hónapságra nézve 
két főrangú hazánkfiát emlegették; egyik gr. H. L. lett volna, 
ki nemrég a Siklósy vizgyógy-intézetében halt meg; a másik 
egy most is szereplő kitünő talentomu jeles hazafi; hir szerint 
mindketten vissza is utasiták a kinevezést. A törvényszék 
vádjai szerint az említettek teendője volt összeirni minden olyan 
bárminemü fegyvert, mely az osztrák rendőrség figyelmét ki- 
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kerülve az igaz hazafiak rendelkezése alatt állott; továbbá 
össze kellett irni a még létező 1848–49-iki Kossuth bank- 
jegyeket; ezenkivül fenn kellett tartani a nép reményét, izgal- 
mát s késziteni azt a tettek órájára. 


Hirszerint 1852. februárban a birodalom különböző 
pontjain történt elfogatások egy nevezetes minisztertanács 
tárgyát is képezték – hol nem tekintve sem az egész 
Európában helyre állott csöndre, sem az elfogatások által 
ujból felizgatott közvéleményre, elhatároztatott a legkemé- 
nyebb rendszabályok alkalmazása; mindazáltal a részletekre 
s épen az alkalmazásra nézve nagy véleménykülönbség volt 
a miniszterek közt. A miniszterelnök Schwarzenberg herczeg 
mindenkire kötél általi halált kivánt szabatni, kinek csak 
tudomása is volt a dologról; mit, midőn társai különösen 
Gyulai hadügyminiszter elleneztek volna, heves kitörésekre 
engedte magát ragadtatni – végre elájult, s többé miniszter- 
tanácsban – nemsokára bekövetkezett halála miatt – részt 
sem vett. 


Schwarzenberg Felix herczeg e szigorával éles ellentétet 
képez unoka-öcscsének Schwarzenberg Károly herczegnek akkor 
erdélyi kormányzónak, az erdélyi nép emlékében ma is kegye- 
letesen őrzött eljárása. Mint általában az ország minden ügyei- 
ben, ugy különösen e szerencsétlen elfogottak és hozzátartozóik 
irányában a legnemesebb és leghumánusabb eljárást követte, 
s számtalan esetben tette magát szembe az auditorok- és tör- 
vényszéki tagokkal, kik a szenvedést apró bosszantásokkal is 
igyekeztek súlyosbitani. 


Az akkori idők úgynevezett «igazságszolgáltatása» azonban 
csak ment a maga utján s elvégezte dolgát. A foglyok egyre 
szaporodtak s a börtön-helyiségek uj és uj vádlottakkal népe- 
sültek meg. A hosszu vizsgálati fogságnak, titkos kihallgatások- 
nak stb. végre 1853 végén és 1854 elején egész sereg szigoru 
itélet és végrehajtás lett a következése. 


Ezeknek részletesebb előadását, vizsgálati s itéleti fogsá- 
gunk szomorú krónikáját, adja elő jelen kis müvem. 


Ez az egész historia t. olvasó oly hihetetlen fantomszerü, 
hogy ma csakugyan semmi valószinűséggel sem látszik birni, s 
az ember hajlandó volna valami hóbortos álomnak képzelni, 
ha a végén ott nem állana egész meztelenségében a gyászos 
bitófa és a rideg börtön. És most kezdjünk a részletes elbeszé- 
léshez. 
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II. 


A későbbi elfogatások 1852-ben. 
Első közleményemben előadván az általános körvonalok 


terjedelmét, most mielőtt a további elfogatásokról szólanék 
kötelességemnek tartom hiven és részletesen előadni, hogy én 
mit és mennyit tudtam az egész ügyről. Az állitólagos első 
emissariusok junius és julius hónapokban jöttek Erdélybe 
1851-ben. Én ezekről mit se tudtam, s julius hónapban Maros- 
Vásárhelyről Erdővidékére Ürmösre mentem Maurer Károly 
barátomhoz s nála, illetőleg szüleinél töltém augusztus és szep- 
tember hónapokat, hol vadászat, halászat s más falusi mulat- 
ságokkal töltöttük az időt; itt ismerkedtem meg egy kitünő 
derék férfival Pócsa Ferenczczel, a Rauber ezredes fiaival s 
másokkal is, többek közt egy kis rőt emberrel bizonyos Wus- 
kicscsal – és emlékszem, hogy kivált miután egypárszor a 
közelfekvő Brassóban is megfordultam, némi távoli hireket 
hallottam a napokról, órákról, láthatatlan kormányról stb. – 
ez a Wuskics pedig nem tudom valami nagyon kiváncsi, vagy 
spiczli-féle ember volt, mert mindig erősen kémlelt, sondirozott 
s a vásárhelyi dolgokat kérdezte. Sokszor politizáltunk az igaz 
Pócsánál, sőt Miklósvárt gr. Kálnoki Dénesnél – de positiv 
dolgot semmit se hallottam. Szeptember végén haza mentem 
Marosszékre s drága szüleimet látogattam meg Jobbágyfalván. 
Itt az unokatestvérem malmot épittetett a Nyárádra, és a faragó 
ácsok a mint munkájokat figyelve néztem így szólitottak meg: 
«Hát urfi mikor üt már az óra? mikor kezd parancsolni az a 
titkos kormány? El voltam bámulva, de másra tereltem a 
beszélgetést s aztán hagytam, hogy beszéljék a forradalmi 
táborozásokat. Másnap Maros-Vásárhelyre mentem, itt aztán 
még többet hallottam, de még mind csak ugy rejtelmesen, 
bizonytalanul. D. Lajos barátom, ki addig soha még egy gon- 
dolatát se titkolta el előttem, titkolózni kezdett, s láttam, hogy 
némi magasult önérzettel hordozza fejét, de nem kérdeztem 
s ő nem nyilatkozott. 


A szüretre ismét szüléimhez mentem s október második 
felébe Sz.-Benedekre lovagoltam, hogy az általam annyira tisz- 
telt és szeretett gróf Toldalagi Mihálynál töltsek vagy 10 napot. 
Nagyon szép társaság volt ott összegyülve, sok ur és urhölgy, 
kik közül csak a gyönyörü Kornis Anna grófnét említem, ki 
akkor tizenöt-tizenhat éves lehetett. Felséges őszi napok voltak, 
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gazdag szüret volt, s a szép parkban az öreg platánok alatt, 
vagy a Nyarád partján és a nagy fasorban gyakran sétálgatva 
beszélgettünk arról a mi örökké szép, a mi véghetetlen... szó- 
val a társaság az akkori viszonyokhoz mérve elég derült volt, 
s a férfiak keményen politizáltak; ebédekre jöttek vidékiek, 
jöttek városiak, a gróf élénk levelezést folytatott, s itt már 
tisztábban körvonalozva hallottam, hogy a külföldről beütés, 
s benn forradalom van készülőben. 


Megvallom, oly természetesnek találtam magát a dolgot, 
hogy még csak a legtávolabbi sejtelmemben sem gondoltam 
bünnek a készülendő eseményeket, sőt rajongva és örömmel 
vártam egy angol-francia-török beütést, a mint ezt egy ur 
komolyan, biztosan és teljes meggyőződéssel beszélte Sz.-Bene- 
deken a kandalló-szobában, hol éjfél után 2 óráig politizáltunk. 
Midőn Vásárhelyre bementem, tele voltam hirekkel, remények- 
kel és fényes ábrándokkal. Az iskola nov. 11-én gyült ujra be, 
s én alig vártam, hogy barátimmal beszélgessek. Barátim pedig 
voltak Horváth Gáspár volt honvédhadnagy, kit Régennél 1849 
juniusában meg is lőttek volt, Muzsnai Pál és Nagy Dani, mi 
négyen voltunk az iskolában legbizalmasabban köztük én vol- 
tam a legifjabb; még körünkhöz tartozott Koos Ferencz a 
jelenlegi bukuresti pap és Ferenczi Ferencz, meg Szász Károly. 


Horváth, Muzsnai, Nagy Dani és én 1850 végén össze- 
barátkozva bár négy különböző tanosztályból, elhatároztuk: 
«hogy a lefolyt forradalom igazságos volt ugyan, s ujra meg- 
tennők kötelességünket, de sok volt benne a hiba, és alaptalan 
ábrándozás; továbbá nekünk magyar fiuknak nagy bajunk a 
tudatlanság – mondom elhatároztuk – hogy semmit se tudunk, 
tehát ha valamik akarunk lenni, hogy hazánknak szolgálhas- 
sunk, hogy nemzetünket emeljük s nem akarjuk, hogy a tömeg- 
ben elvesszünk: tanulnunk kell. E határozatok mind barát- 
ságos társalgás közben születtek részint az én szobámban, 
részint más gyülhelyeinken a «vörös sapkánál», vagy mezei 
tanuló helyeinken. Becsületünkre legyen mondva tanultunk is 
keményen; az iskolai tanulmányunkban mi voltunk a legjob- 
bak, pedig, természettani, történelmi, bölcselmi s theologiai 
cursusokat egyszerre hallgattunk; s ezenkivül olvastunk, né- 
metül és francziául tanultunk, no de volt hozzá kedvünk és 
erőnk, életünk legszebb korát éltük, a legidősebb sem volt 24 
éves én meg 17. 


Midőn barátimnak elmondám nyári és őszi élményeimet, 
Horváth azt mondá: jaj ha ugy volna a mint maga mondja – 
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külerővel, akkor jó volna, de félek, hogy valami roszszabb van 
készülőben, Muzsnai valami bolond dolgokat hozott Csapóról, 
délután oda adjuk olvassa el. 


Muzsnai a szüretet Csapón töltötte az én igen tisztelt 
bátyám Réz Sámuel ur házánál, mint nevelő s mikor bejött 
lemásolva behozta saját kezével a «Tervvázlatot» az «Évszaki 
Rendszert» s egy pár utasitó levelet; ő ott hogy kitől, és hogy 
kapta bizonyosan nem tudom, de azt tudom, hogy csak azért 
másolta, hogy mint curiosumot nekünk a baráti körnek meg- 
mutassa. 


Én este későn kaptam kezembe ez irományokat, és a mint 
végig olvastam teljesen kiábrándultam, sőt az egész ügy alávaló 
törpeségben jelent meg előttem; a Sz.-Benedeken támadott 
ilusioim merőben szétfoszlottak. Másnap az iratokat vissza- 
adtam Muzsnainak s midőn négyen összejöttünk elhatároztuk, 
hogy az egész haszontalan törekvés, sőt még veszedelmes is, 
szóval, hogy mi nem adunk rá semmit, többé vele nem fog- 
lalkozunk – s folytatjuk tanulmányainkat. 


Nem is emlékszem, hogy mi négyen beszéltünk volna 
többször erről a dologról egész jan. 24-ikéig. Csakis november 
hóban, egy alkalommal Horváth Gáspárral almát vásároltunk 
egy ügyes székely menyecskétől, ki a főiskola közelében gyü- 
mölcsöt árult, és mikor kifizettük az aszszony egyet kacsintva 
kérdé tőlem: «Igaz-e, hogy ismét jó világ lesz – s nehány hét 
mulva az urfiék elkergetik a németeket?» Mi egymásra néztünk 
s fejünket bólingatva, mondám az asszonynak, hogy: ne 
beszéljen annyi semmiséget. 


Egy deczemberi délután ugy hiszem éppen decz. 2-án volt 
Demjén Lajoshoz mentem, kivel nehány hét óta nem valék 
ép oly bizalmasan, mint azelőtt egész gyermekségünk idejében, 
mert tisztán láttam, hogy most titkolózó – persze ő hitt, és 
szabályszerűen járt el irányomban, mire valószinüleg kötelezte 
is volt magát. Elég az hozzá a nappali szobában csak nővére 
volt Eliza (ki azóta férjhezment s még ifjan meg is halt szegény!) 
és a mint én beléptem, egy iratot akart hirtelen elrejteni, én 
a mint kezet fogtam vele, rápillantottam az iratra, s megismer- 
tem a «Tervvázlatot». 


– Ó ugyan kérem, hát ezt rejtegeti előttem, hiszen már 
rég olvastam – s az egészet haszontalan irka-firkának tartom. 


– De hiszen ezt Kossuth küldötte – monda Eliza. 
– Megbocsásson lelkem, de ezt nem hiszem. E szavamra 


az oldalház ajtajában Lajos is megjelent, kezében toll volt, 
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akkor hagyta el az irást? nagyon komolynak látszott, és ki volt 
pirulva. Megvallom én hangosan felkaczagtam; ő minden 
szavamat hallotta, s én némi sarcasmusssal folytatám: «Ez 
hát az a nagy dolog a mi téged olyan fontoskodóvá tett egy 
idő óta, na barátom ennél jobb ha szivart csinálsz. Lajos eleinte 
nem hitte, hogy én az iratokat olvastam, de csakhamar meg- 
győződött s rosz neven vette, hogy oly kevés kegyelettel szólok 
a dologhoz. Elmondtam neki, hogy Muzsnai hozta Csapóról, s 
hogy a mely titkos társaságot a falun pipaszónál tárgyalnak, 
bizony bajosan buktatja meg az osztrák birodalmat. Ő azt 
mondá: Meg nem foghatja, hogy kerültek az irományok Csa- 
póra, és a csapói urak kezei közé mikor ott csak egyszerű posta- 
állomása volt a kormánynak (?). 


Néha megszoktam volt látogatni feledhetetlen emlékű 
kedves tanárunkat Török Jánost is. Ugylátszott legközelebbi 
odamenetelemkor, hogy már értesítve volt arról, hogy én 
mennyit tudok; ott volt Horváth Károly is, s még egypár 
vendég ugy hiszem mind beavatottak voltak, mert habár pél- 
dálózva mindig a tárgyról beszéltek, és különösen arról, hogy 
most csendesen kell magunkat viselni mig uj rendelet nem ér- 
kezik. Én el voltam bámulva, hogy oly komolyan veszik a dol- 
got, s más alkalommal ki is fejeztem nézetemet, habár Török 
előtt mint tanítványa, és még pelyhetlen fiatal ember nem 
bátorkodtam oly erősen szólani, mint D. Lajos előtt. 


A fennebb emlitett látogatás alkalmával Török kikisért, 
és a tornáczon igy szólt: «Csak azt akarom mondani Farkas, 
hogy az efféle dologról, és azokról az irásokról a kolegyomban 
az ifjuságnak semmit se kell szólani – erre semmi szükség 
majd ha kell, beszélek – én velök. 


Azt hiszem szegény Töröknek ez volt legtapintatosabb 
eljárása. Én mondám, hogy e felől nyugodt lehet, mert mi 
hetek óta tudjuk, s az ifjuságnak semmit sem szóltunk, sőt 
négyünkön kivül mással még jó ismerősinkkel se közöltük. – 
Ugy-ugy édes Farkasom, felelé kezét nyujtva, és mi e tárgyról 
többé soha se beszéltünk. 


A karácsont Koronkában töltöttem gr. Toldalagi Ferencz 
udvarában – ott azonban inkább társaséletet folytattunk s 
keveset politizáltunk, vagy legfellebb biráltuk a forradalmakat; 
aztán esténként kártyáztunk, s zene, és énekszóval kedélyesen 
telt az idő. 


A városba visszatérve januárban már egy-egy házi bált 
is rendeztünk s valóban feledni kezdtem az egész szomoru 
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historiát, midőn egy késő este a piaczon nehány embert meg- 
ismertem, Török, Albert és Topler Simon volt, hozzájok csat- 
lakozott Horváth Károly s mind a négyen a francziskánusok 
zárdájába mentek, ez lehetett este 9 óra tájt. Párnap mulva ebé- 
den voltam egy uri háznál Horváth Károlylyal, és interpelláltam 
ugy négy szem közt, hogy mi az ördögöt kerestek a barátoknál? 
Ha magadtól ki nem találod, úgy meg nem mondhatom. Mondá 
mosolyogva – – s aztán utánna tette: ugy hiszem az egész 
dolognak vége lesz nem sokára, nem is volt soha életre való; 
nem tudhatom, ha valjon e véleménye a meggyőződés eredménye 
volt-e, vagy csak egy villanata volt-e sejtelmeinek; annyi igaz, 
hogy többé nem beszéltünk ketten, habár Töröknél még egy- 
párszor találkoztunk. 


Jan. 24-én reggel a szolgám beszaladva szobámba, sáppad- 
tan állott előmbe s dadogva monda, hogy Török tanár házához 
valami 40 katona ment és elfogták. 


Én azonnal az utczára siettem, a Sáros-utczán erős katonai 
őrjárat vonult fel. Az emberek rémülve tekintének egymásra, 
és suttogva beszélék, hogy az Albert János házát is meglepték 
a katonák – s ugy a Toplerét, Demjén Lajosét, a francziskánus 
gvardián Rafiét. A város rémülete leirhatatlan volt; én be 
akartam menni Alberthez a paphoz, Törökhez, Demjénhez, de 
nem bocsátottak be. Demjént a mint a katonák közt vitték 
pár lépésnyi távolban sokáig kisértem, de nem szólhattam 
hozzá, s a székház táján a katonák elkergettek tőle. 


Csak midőn minnyájukat a várba vitték s Horváth Károlyt 
is elfogták, mint fennebb elmondám akkor tárult fel előttem 
az a szomorú és ijesztő gondolat, hogy a dolog nem tréfa, s 
az ostromállapottal összefüggő katonai törvénykezés komolyan 
veheti ez ügyet. Mi négyen az nap este beszélgettünk az iskola 
udvarán s meg kell vallanom teljesen tájékozatlanok voltunk 
a történtek s különösen a teendők körül. Muzsnai nagyon zavart 
volt, ő volt köztünk a legidősebb – Nagy Dani azt mondá, 
hogy ugyan miért ijednénk meg, hiszen semmit se tettünk a 
kormány ellen; én is azt mondám, hogy: mi sokkal kisebb 
pontok vagyunk, hogysem az osztrák kormány velünk foglal- 
kozzék – s valószinüleg létezésünkről sem fognak soha semmit 
tudni; Horváth Gáspár azonban az akkori időkhöz nagyon 
is illő pessimismussával csak roszszat jövendölt – s figyelmez- 
tetett, hogy mindenre késznek kell lennünk; mi s különösen 
én mindig ellene szoktam volt azon időben mondani a despe- 
ratióra vezető okoskodásoknak – ép úgy mint az észnélküli 
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merészkedésnek, de mint sokszor úgy ez alkalommal is ellenem 
volt a balsors és Horváth Gáspár jövendölése teljesült egész 
szigoruságában. 


Az elfogott hazafiakat pár nap alatt Szebenbe szálliták; mi 
pedig folytattuk tanulmányainkat, a téli czenzurákat le- tettük 
s lassanként feledve a «Tervvázlat» bohóságait, és az első elfogatá- 
sok által okozott rémülésünket – ifjuságunk egész nagyravágyá- 
sával folytattuk tanulásainkat s azon csalálmok közt ábrán- 
doztunk, hogy a fenyegető vihar végkép elvonult fejünk fölött. 


Április hó utolsó napjaiban találkoztam egy ismerősömmel, 
ki peres ügyeiben Szebenben volt, s ez azt mondá, midőn kér- 
dém, hogy mi ujság? hogy a szebeni foglyok egy része vallani 
kezdett s ujabb befogatásoktól lehet tartani. E hir is csak 
néhány napig zavart meg csak Horváth Gáspár lógatta fejét, 
s általában ő volt köztünk a ki legnehezebben derült fel bus- 
komor sejtelmeiből. 


A pünkösti ünnepeket Pokában töltöttem, s másod napon 
Toldalagon voltunk ebéden Nyárádi Gáboréknál; itt láttam 
meg egy szőkefürtü, kékszemü szép leánykát, kinek emléke 
börtönöm sötét éjjelét is anynyiszor felvidámitá. Junius hóban 
már erősen készültünk a nyári vizsgálatokra, – két tárgy fog- 
lalkoztatott erősen: a tanulás és szerelem. Tudja isten kétszer, 
vagy háromszor voltam szerelmes és reám soha se volt az a 
hatása, hogy ellankaszszon, megbénitson, sőt mindannyiszor 
ujra ébredt bennem a vágy, hogy kitünő jeles legyek – méltó 
ahhoz, kit eszményül választék. A kurszusokat Horváth Gás- 
párral ketten tanultuk s kicseréltük olvasmányainkat is. Több- 
nyire korán reggel és délután szoktunk készülni. 


Junius 13-án országos vásár ideje volt, reggel 4 óra előtt 
hozzám jött Horváth Gáspár, s engem felköltve elmentünk az 
ev. ref. temetőbe tanulni, s ott egy sirra ülve olvasgatni kezdtük 
a keresztyén erkölcstan §§-ait. Sokszor történt, hogy tanulás- 
közben én elkezdtem beszélni valami regényről, versről, vagy 
irodalmi dologról, máskor a szinészetről, a kékszemű lányokról 
stb.; de Horváth barátom mindig szigoruan visszaterelt a 
tantárgyakra, s aztán elvégeztük a szakmányt. 


Ez alkalommal azonban másként történt – alig tudtunk 
egy órát tanulni – én mindig Zsófiról beszéltem; s Gáspár 
is rám sem hallgatva el-elgondolkodott. Gyönyörü szép vasár- 
napi nyári reggel volt egész 7 óra feléig – akkor valami könnyü 
felhő szaladott végig az égen, s esőcseppek kezdtek hullani – 
uj kalapjaink voltak s nem akartuk eláztatni. 
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– Menjünk haza – mondám – ugy se tudunk tanulni. 
– De ma okvetlen folytatjuk, különben el nem tudjuk 


végezni, tervelé Horváth s a sirról fölkelve haza indultunk. 
A fazekas-utczán egy ismerős arczu székelygyereket talál- 


tunk, ki sirva jött velünk szembe: «Miért sirsz?» kérdém a 
kis fiutól – «jaj instálom katonák mentek a kolégyomba s 
minket nem akarnak beereszteni.» 


Egymásra néztünk. – Az én komoly és tisztalelkü men- 
torom el volt sáppadva – kétségkivül én még inkább. 


Szótlanul léptünk a Sz.-Miklós-utczába, s jobbra tekintve 
láttuk, hogy a kolégyom előtt egy csapat zsandár áll. Az egész 
épületet katonai őrlánczolat veszi körül; a rémült polgárok 
pedig ablakaikat felnyitva, vagy a kapuk előtt félig öltözötten 
áldogálva, suttogva kérdik egymástól, hogy: mi történhetik 
a főiskolában, hol a legidősebb ember alig 24 éves s hol a vidék- 
nek, és a városnak közel 500 gyermeke lakik és növekedik. 


Pillanatra megálltunk a fapiaczon, a rémület első perczében 
nem tudtuk mit tegyünk, aztán besétáltunk a régi baromvásár 
utczán egy darabig, s itt rövid szóval elhatároztuk, hogy mi 
magunkat ártatlanoknak érezve legjobb lesz, ha bemegyünk 
az iskolába. 


Bennem teljes volt a meggyőződés, hogy minket keresnek. 
Professor Hegedüs János ablaka alatt hagytam, tehát Hor- 
váthot s kérve, hogy várjon meg, elszaladtam szülőim házához; 
édes anyám még aludt, néhai felejthetlen emlékü édes atyám 
már szépen fel volt öltözve s a széles tornáczon tilt és olvasta 
a Szilágyi Sándor műveit. – Kértem, hogy legyen készen arra, 
hogy engem ma elfognak. Csak nem követtél el valami gyalá- 
zatos dolgot? kérdé. Nem édes apám, efelől nyugodt lehet; 
mondám és egymást megcsókoltuk, midőn bucsuztam könnyezni 
kezdett. 


– Hát ha nem igaz? mondá ismét, elmegyek a székház 
felé tudakozódni – jó lesz – mondám – menjen édes apám! 
Az alatt kis hugaimtól bucsuztam el, kik semmit se értettek a 
dologból, édes anyámat felkölteni nem volt bátorságom. 


Csakhamar én is édes apám után indultam, már jött vissza- 
felé és mondá, hogy a székháznál csakugyan rendelet van 
kiadva, hogy 5–6 fogoly számára helyet készítsenek. Ezalatt 
azonban már helyre állt édes atyám kedélynyugalma, és atyai 
szavaival bátorított. 


Én haza küldtem őt, s professor Szász István és Hegedüs 
János uraktól, s a körülálló polgároktól hangosan elbucsuzva 
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az iskola kapujához mentem. Eleinte a zsandárok nem akartak 
beereszteni; de mondám, hogy benn lakom, s akkor bebocsá- 
tottak. Horváth Gáspár is bement. Én szobámba érkezve lak- 
társaimat ijedt képpel az ágyban találtam, iróasztalom körül 
7–8 katonatiszt ült, és állott – mikor leléptem, mind Stellungba 
tették magokat s előmbe lépett Bilz rendőrségi kapitány, és 
nevemet kérdé, megmondám; épen önt vártuk; mivel lehetek 
szolgálatjukra, kérem kulcsait megakarjuk vizsgálni irományait. 
Kulcsaimat át adtam s mindent pedáns részletességgel meg- 
vizsgáltak. Elvették ezalkalommal Kossuth Lajosnak egy hiven 
talált arczképét, mit 1849-ben Pesten szereztem volt. Továbbá 
egy gyönyörü tricolor kokárdát, és vadász készleteimet, por- 
és seréttartóimat. Ekkor szobámból mind elmentek, csak egy 
polyák katonát hagytak; délután 4 órakor nehány tiszt ujra 
szobámba lépett, s azt mondák: készüljön ön és jőjjön velünk! 
Hová? – kérdem én. – A tábornok urhoz? 


– Nem; felelt hivatalos tempóval Bilz kapitány – ön 
a törvény nevében fogoly! 


Az iskolából kilépve, a szemben fekvő székház-épületbe 
vezettek, sürüen álló két sor zsandár között. Csodálatos, hogy 
a rémület, és zsarnokság e rettentő óráiban is találkozott egy 
pár ember, kik hangosan üdvözöltek, mint Lőcsei Sándor és 
Ugrai s egy fiatal ember áttörve a zsandárok sorain, s nem 
ügyelve a puskatusokra addig közeledett mig kezet szorithat- 
tunk. 


Én nyugalommal és bátran mentem a börtönbe, – s 
valami csodálatos erő szállott meg, mely egyszer-egyszer csak 
akkor hagyott el, ha testem kezdett töredezni a fogság terhe 
alatt, ha beteg nem voltam – ugy éreztem magam, mint a 
zsarnokságnak minden ártatlan áldozata. 


Ez alkalommal a hadbiróság azt hivé, hogy nálunk az 
ekkor még mindig nem valló Török ellen erős bizonyítékokat 
s bennünk hatalmas bizonyságokat talál, de nagyon csalódott, 
mert mi iskolai növendékek soha egy árva szót se vallottunk 
Törökről; tehát mondom e hitben volt rendezve, ez az elré- 
mitő iskolai dráma, melyhez 4 század gyalog katonát, egy század 
zsandárt, 1 escadron lovasságot, alkalmaztak, s az egész garni- 
sont talpra állitották; s igy lett ez a vasárnap 1852. junius 
13-a örökké emlékezetes nap a m.-vásárhelyi ev. ref. főiskola 
történeteiben. A kolegyomból ez nap fogták el: Muzsnai Pált 
(contrascriba) Nagy Danit, Horváth Gáspárt, Koos Ferenczet, 
Albert Mártont, Szász Károlyt (most kebelei pap) Bodor Józsefet, 
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László Ignáczot, engemet s még nehány más ifjut kiknek neveit 
elfeledtem, mindnyájunkat a székházhoz vittek, azonban a 
praetendált felségsértési perbe csak négyünket kevertek bele, 
a többi nehány hónapi fogság után elszabadult. 


Ugyancsak ez időtájban fogták be kisgörgényi Nagy Lajost, 
Orbán Józsefet, a csávási papot, Molnár Józsefet, Földvári 
Károlyt a hires ezredest, s Filep Albertet, ki jelenleg az urb. 
törv. elnök. Ugyancsak ez időben Udvarhelyszéken is sürüen 
fogdosták az embereket, egész nyár- és őszfolytán, ezekről 
azonban majd a szebeni fogság elbeszélésével fogok megemlé- 
kezni. 


III. 


Fogságunk első öt hónavja Maros-Vásárhelyt és Szebenbe 
hurczoltatásunk. 


A székházánál a közönséges gonosztevők közé zártak s 
mindenikünket más szobába; az őrszobában még egyszer láttuk 
egymást egy-kettő közülünk meg volt szeppenve, a mint óráin- 
kat, tárczáinkat és zsebkéseinket elvették s kimotoztak, én 
biztató szót intéztem hozzájok aztán börtöneikben vezettek. 
A szoba, melybe engemet vittek, három öl (18 láb) hosszu és 
14 láb széles, és 15 láb magas lehetett; volt egy magasanfekvő 
kis ablaka, kemény vasrácsozattal és kivülről bedeszkázva alig 
3 □ lábnyi nyilással fölfelé; volt egyik oldalon a szoba hosz- 
szában egy pricscs s ennek egyik szélén 8 szalmazsák; volt 
egy vizes cseber s egy kimondhatlan czélu vasas cseber. Volt 
e szobában 3 czigány, 3 oláh, 2 székely – nagyobb rész lólopás- 
sal vádolva; egy oláh és egyik székely gyilkossági vád alatt – 
a másik székely verekedésért – én voltam a kilenczedik egyén. 
A hajdu, ki bevezetett, szomoruan távozott (a még most is 
hajduskodó Ferencz bátya volt, ki az atyám házánál sokszor 
megfordult a forradalom előtti időkben, s a régi reverentiát nem 
tudta levetkőzni), társaim körül vettek s mindazon hitben 
voltak, hogy valami vásári tolvaj vagyok és adták a tanácsot, 
hogy miként viseljem magam a kihallgatásoknál. Én a prics 
szélére ülve egy szót se feleltem nekik, szörnyü zavart gondo- 
latim voltak különösen bünösségem tudatának hiánya s jelen 
borzasztó helyzetem összeférhetlenek voltak előttem. Végre 
magamra hagytak nyomorult társaim. Estére ágynemüt hoztak 
számomra, aztán vacsorát s egyik hajdu 15 szivart csusztatott 
kezembe. Vacsorámat átadtam társaimnak, s mindeniknek egy- 
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egy szivart adtam, – erre aztán némileg respectálni kezdtek, 
nem kérdezősködtek, és nem tanácsolgattak, hanem egymásnak 
a magok ügyeit referálgatták. Én szivarra gyujtva egész éjen 
át őket hallgattam mohó kiváncsisággal figyelve, hamis filozo- 
fiájukra, és általam eddig nem is sejtett raffineriáikra. Az egyik 
ifju székelyt s egy ifju oláhlegényt kivéve a többi tökéletesen 
kitanult gonosztevőnek látszott – kik lopást, rablást, s ha 
kell az ölést is nem bünnek, hanem csak a más keresetekhez 
hasonló életmódnak tekintették; az államot, a társadalmat s 
ezek organumait pedig az ő jogos? keresetük s életmódjuk 
ellenségeinek, kiket rászedni, kijátszani nemcsak szükséges, 
de kötelesség, és minél ügyesebben tehetik, annál nagyobb 
dicsőség. 


Nem szándékom e helyen elmondani több részletet, saját- 
ságos észjárásukról, és tolvajnyelvükről stb. csak azt említem, 
hogy 48 óráig voltam köztük s kedden reggel 10 órakor, 5 darab 
katona a hadparancsnokság szállására vezetett. Hol egy kis 
haditörvényszék volt alakulva. Elnök: Brunner alezredes és 
várparancsnok, Tapferner őrnagy auditor, s még egy pár tiszt 
Herszényi százados tolmács. Tapferner volt az egész ügy veze- 
tője Szebenben, s most azért jött mint fennebb is érintém, 
hogy Törökék ellen docekat szerezzen. Középtermetünél kevéssel 
magasabb, sáppadt arczu, karcsu ember volt az időben 40 és 
50 év közt lehetett, bajuszt és oldalszakált viselt, magas értel- 
mes homloka volt; szemeit élesen szegezte tárgyára, és sze- 
möldei meg szája körül gonoszságra, alattomosságra és véreng- 
zésre hajlandó sötét vonások valának láthatók. Hangja, mikor 
halkan beszélt megnyerő nyájas tudott lenni, de ha hangosan 
szólt kiállhatatlan anthipathikus volt, szemüveget is tett fel 
gyakran. Egyébiránt határtalan nagyravágyó, ravasz és töké- 
letes jezsuita volt, a mennyiben czéljára minden eszközt üdvös- 
nek tartott, kitünő eszes és nagy olvasottságú ember volt, de 
szolgalelkü és ármányos; szakmájának mindent alárendelt, 
becsület, ész, tudomány, az érzelmek összes világa mind játék- 
szerré, eszközzé aljasult ügyes kezei közt; lehetett igen jeles 
auditor, vizsgáló, kutató, vallató, gyóntató és véreb – s ezért 
a Bachrendszer előtt lehetett valóságos drágagyöngy; lehet, 
hogy vádlott és auditor egymással szembe az ő szemei előtt 
nem ugyanazon mértékkel mérendő erkölcsi és politikai egyé- 
niségek – de én ezen urat isten és ember előtt örökre bevádo- 
lom a becsület nevében! 


Fájdalommal kell megjegyeznem, hogy ez az ur a magyar- 







 219


haza területén született, ugy tudom éppen Budán. És még 
beszélte is édes anyanyelvünket – mi lett belőle, hol van most, 
azt nem tudom – kisérje emlékét örök feledékenység. 


A mint a kis törvényszék elébe vezettek, egy székre ül- 
tettek Tapferner urral szembe. A szokott kérdések után, hogy 
hivnak, hány esztendős stb. kérdeztek egy csomó nevet, hogy 
ismerem-e s különösen a januariusi foglyokat, ezekután pedig 
Rózsafit, Makkot s még nehány emigrans, vagy emissarius 
nevét. 


Én mindenikre teljes tárgyilagossággal mondám az igent 
vagy nemet, ugy a mint igazán tudtam. Végre azt kérdezte, 
hogy tudom-e miért vagyok itt? Nemmel feleltem. Tovább 
félóránál kényszergetett, hogy hát nem is gyanitom-e. E köz- 
ben az «Évszaki-rendszer» és «Tervvázlat» egy-egy példányát 
forgatta száraz fehér ujjai között s emlékeztetett a dolog egy 
s más részleteire. Erre én igy szóltam: Ha csak nem ezekért, 
az irományokért! Ugy-ugy épen ezekért – kedves barátom 
susogá nyájosan, és székéről fölkelve egy jobbra álló pamlagra 
ült és kért, hogy én is üljek melléje; én vonakodva ugyan, de 
oda ültem. Ő arczomat simogatá, átölelt – több izben kedves 
barátjának czimezett – s körülbelől ezen szavakat mondta: 
«Én ugy is tudok mindent, az egész nagyon egyszerü dolog, 
önöknek semmi bántódásuk nem lesz, már egy pár nap mulva 
szabadon fognak bocsáttatni, hogy tanulmányaikat folytassák, 
és csak legföllebb azért kérdezem ki, hogy ezt a formalitások 
igénylik, – mondja el nekem tehát, hogy hol, és mikor olvasta 
ez iratokat ki adta önnek, és ön kikkel közölte?» Ezen szavai 
a legaljasabb hazugságot, és a behizelgő kétszinkedő, aljasság 
legutálatosabb tényálladékát képezik. 


Én azonban nem tudva még akkor egy szemtelen auditor 
s egy becsületes ember közt oly különbséget képzelni, mint 
a milyen volt, hiven előadtam a dolgot ugy, a mint itt is fen- 
nebb elmondám. Szavaim végeztével valami keserü mosolyt 
láttam a Tapferner arczán s szemeiből sujtó villám lövelt felém, 
de csak egyetlen egy pillanatig – tán nem is akarva tette ezt 
– de nekem elég volt, én félni kezdtem ez ember nyájasko- 
dásától. Ő ismét édesen folytatá. – «Ez mind szép, de ez még 
mind nem elég, – Törökről semmit se szóltam, – kérem beszél- 
jen részletesebben, Törökről s a velevaló viszonyáról?» Én erre 
a pamlagról felállottam s egész hidegséggel mondám: én nagy- 
ságodnak mindent hiven elmondottam, többet nem mondhatok, 
egyebekről semmit se tudok. Erre a szomszéd szobába küldöt- 
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tek, és ott maradtam nehány perczig. Midőn visszatértem 
valami jegyzőkönyvet tartottak előmbe, aláirtam – s akkor 
visszaküldöttek; én azonban mondám, hogy ha lehet tegyenek 
külön, vagy barátaimmal együvé – de ne azon gonosztevők közé. 


Az elnök és várparancsnok Brunner talpig becsületes 
ember, kinek emlékét egész életemben illendő tiszteletben fogom 
tartani. (Ugyhiszem székes-fehérvári születés volt) közbe szólt, 
hogy neki van egy biztos alkalmas szobája. Tapferner kevés 
gondolkozás után elfogadta, s engem többé nem a székházba, 
hanem a várba vittek vissza, és ott a parancsnoki lakban 
földszint jobbra egy két ablakos szobába tettek – itt voltam 
tovább egy hónapnál. 


Társaimat is kikérdezték, mint később hallám, de a várba 
közülünk csak Orbán Józsefet hozták, és Albert Mártont – 
e kettőről maig se tudom, hogy mért fogattak el, és miért 
bocsáttattak el; ugy hiszem, hogy az iskolai meglepetés alkal- 
mával nevök valahogy előfordult, s aztán semmi se derült ki 
rájok. A várban még két fogoly volt: a medgyesfalvi oláhpap 
valami csendzavarásért, és egy Markus nevü csikszéki r. kath. 
pap, ki valami felségsértő predikátiót tartott s aztán két évig 
ült Komárom várában. 


Gyönyörü nyári idő volt, s én a napokat a szobámban 
örökké olvasva töltöttem – elfogatásunk idejében, a nagy 
Szász Károly is tanárunk volt s engem szeretett, sokszor olvas- 
tam fel neki a lapokat, és irtam neki dictando; fiai Domokos 
és Béla még akkor gyermekek voltak; Gyula jóbarátom. 
A derék várparancsnok engedelmével, tehát ő küldött minden- 
féle olvasmányt számomra, s én egész mohósággal üztem el 
olvasással a börtön unalmait – mintegy három hét mulva 
estefelé egy-egy órára sétálni bocsátottak a várudvarán egy 
katona kiséretében, ismerősim néha ablakom alatt jártak el, s 
egy-egy vigasztaló szót intéztek hozzám. Nehányszor láttam 
szüleimet is, de őket féltettem, s nem ohajtám, hogy valami 
közkatona durvaságának legyenek kitéve. Eszter hugom leg- 
többször jött hozzám. Egy hónap után összetettek a két pappal, 
és ugy hárman négy hónapot töltöttünk. A két öreg különben 
tisztességes ember volt, de régi emberek, a r. kath. pap sokat 
imádkozott, s olvasta a szentek életét, az oláh pap jól tudott 
magyarúl, mindig engem kért, hogy neki fennhangon olvassak, 
sokat pálinkázott, magyar és oláh nép dalokat énekelt, s ér- 
dekes népmeséket mondott esténként, a legjobb hármoniában 
éltünk hárman. 
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E nyár folytán a legmagasabb látogatás szerencséjében is 
részesültünk – ha jól emlékszem julius hóban az uralkodó 
I. Ferencz József császár – körutját Maros-Vásárhelyen keresz- 
tül tevén – két napot mulatott; a katonák bizonyosnak mon- 
dák, hogy szabadon fognak bocsátani, a látogatást megelőző 
napon a várparancsnok hozzánk jöve hivatalosan adta érté- 
sünkre, hogy a császár meglátogat, de aztán hozzá tette – s 
meg kell vallanom szomoruképpel – hogy csak a kérdésekre 
feleljünk, és valami kéréssel alkalmatlankodni nem szabad. 
Én a parancsnok roszkedvéből, s ez utasitásból azonnal belát- 
tam, hogy ezuttal nem kell várni semmit. Szobánkat azonban 
kicsiszolták, mi mind hárman csinosan felöltöztünk, a r. kath. 
lelkész reverendáját vette föl, asztalunkra és ablakunkra két 
nagy bokréta virágot tettünk, szóval szobánknak egész laka- 
dalmi külseje volt! Szomoru ellentétben a valósággal, s három 
szomorulelkü fogoly kedélyállapotával. Délután két, és három 
óra közt vettük észre, hogy a császár a várba jött, alig egy 
negyed óra mulva előszobánkban sok kardcsörgést hallottunk; 
a káplár felnyitá az ajtót, s nehány tiszt jött a szobába két sort 
képezve, s köztük egy auditor, gróf Hunyadi és a várparancsnok 
kiséretében, előnkbe lépett az akkor 22 éves delitermetü ifju 
fejedelem. Legelőször a kath. pappal beszélt. Hogy miért van 
itt? Van-e valami panasza? Aztán az oláh pappal – kinek 
ügyét az auditor adta elő mondván: Er hat ein Excess gemacht 
Sturmglocken geläutet etc. Végre reám kerülvén a sor, igy szólt 
a császár: Und dieser Junge... ? Az auditor erre valamit 
halkan mondott, melyből csak azt hallám: Hermanstädter 
Process... A fejedelem szánakozva nézett rám, s fejét lógatva 
monda: Der Arme!... arcza annyi jóságot mutatott, hogy 
pillanatig hajlamot éreztem lábaihoz borulni, s visszakérni tőle 
szabadságomat, de aztán hirtelen megfordult, s visszanézőleg 
mind hármunknak egy fejbillentéssel köszönve a szobából gyor- 
san eltávozott. Ez időben sok vidéki ember volt a városban, 
és sok látogatónk volt, és holmi ajándékokat küldözgettek. 


S voltak olyanok is, kik a káplárokat megajándékozva 
egy-egy félórára hozzánk jöhettek – s ez nap a fejdelem ott- 
járása után épen többen voltak. Őreink valami jólelkü stiriai 
katonák voltak, s kápláraik vitték körültünk a profószi tisztet – 
midőn késő este mindenki elment, s a káplár utoljára jött hoz- 
zánk, igy szólt: «A császárnak, s ennek a sok uri embernek 
jól van dolga, ők könnyen élnek, eljőnek és elmennek; de mi, 
mi szegények csak itt maradunk!» 
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Nov. 11-én Szent-Márton napján este 8 órakor jött hozzám 
a várparancsnok, s tudtomra adá, hogy hajnal előtt Szebenbe 
fogok indittatni; s remélli, hogy ügyem végéhez közelg; a 
parancsnok kezet adva bucsuzott el, s kivánt erőt és türelmet, 
mindig jó volt hozzám, neje olykor még ennem is küldött, s 
ünnepnapokon rendesen egy s más csemegét mindig küldött. 


Ott előttem kiadta az engedélyt a káplárnak, hogy szü- 
leimet értesitse. Szüleim aztán el is jöttek, s 10 óra körül mentek 
ki a várból – elhozva nekem a szükséges utiruhát és fehér- 
nemüt, s pénzt az utra. Éjfélután 3 órakor egy szekérbe ültettek 
Albert Mártonnal, és a Sáros-utczán felhajtottunk a székház 
elébe. A várparancsnok elkisért odáig, velünk a szekérben két 
zsandár ült. Szegény jó szülőim már ott voltak, s nehány korán 
ébredő polgár. Megengedték, hogy még egyszer a szekérből 
leszállva édes anyámtól és édes apámtól elbucsuzzam. 


Szegény szüleim végtelen fájdalmat állottak ki atyám 
vigasztalt és bátorított – mindketten sirtak – én nem. Ott 
volt Gáspárovics is, s még nehány más polgár, és könnyes sze- 
mekkel bucsuztak tőlem. Előttünk egy más szekér állt, abba 
tilt, Muzsnai s egy harmadik szekérbe Horváth Gáspár és Nagy 
Dani. Végre a szekérbe kelle ülnünk, s egyik zsandár a vár- 
parancsnok kérése daczázra, az én jobb kezemet az Albert 
balkezével egy kettős vaskapocsba szoritá. A zsandár azt felelte 
a parancsnoknak: «tudom – én kötelességem s látom, a nép 
mind szaporodik, ha nem lesz ok reá majd leveszem!» Erre a 
parancsnok még egyszer bucsut mondva eltávozott. 


Én csak arra ügyeltem, hogy szüleim észre ne vegyék a 
vaskapcsokat. Végre megtörtént a hivatalos átadás a zsandár- 
őrmester induljt kommandirozott, az ostor pattogott, s a három 
szekér a hajnali szürkületben megindult, hátrahagyva annyi 
bánatos szivet, melynek láttára még azok a vakeszköz-féle 
emberek is elkomolyodva állták körül a kis tért, visszanézve 
láttam, hogy édesanyámat apám s még egy más ember vezeti, 
a hajduk és katonák pedig szétoszolva kioltogatták lámpáikat. 


A szebeni ut három napig tartott, s meglehetős vigan 
töltöttük. A mint a városból kiértünk, a vaskapcsot levették 
rólunk a zsandárok, és a szekerekről egymásnak köszöngetni 
kezdtünk. A zsandárok is mind fiatal emberek voltak! Szivarral 
kináltuk meg, és elfogadták, sőt beszélgetni is kezdtünk – az 
őrmester egy komoly, s ekkor beteges, de jó indulatu szilágysági 
magyar fiu volt; délre Besenyőbe mentünk, s az ottani zsandár- 
főnök (őrmester) ezen szókkal fogadott: «Ugyan kérem, hát 
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maradt-e még vagy egy becsületes ember Vásárhelyt!?» Ez 
persze jól hangolt minket; oda jött a helybeli pap, s nehány 
birtokos, hoztak jó ebédet s jó ráczürmös-bort, s a zsandárokkal 
együtt kedélyesen ebédeltünk – nem is számitva, hogy mi 
mennyire örültünk, hogy öt hónapi szigoru fogság után ujra 
láthatjuk egymást, s ugyszólva szabadon társaloghattunk, s 
elbeszéljük ez idők élményeit és szenvedéseit. Estére Déés- 
falvára mentünk, s mindenütt a zsandár-kaszárnyába száll- 
tunk; ezek is jól fogadtak; Pataky bátyám két veder aszu- 
szőllő-bort küldött, s az összes zsandárság ugy leitta magát, 
hogy mindenik, a jöttek, ugy mint a dézsfalviak, pokoli mély 
álomba sülyedtek, csak mi öten valánk ébren, és teljes ked- 
vünkre kibeszélgethettük magunkat, sőt kimentem a kertbe, 
és majd egy óráig ott sétálgattam, gondolkozva szomoru sor- 
sunkról – elszökhettünk volna bátran, az udvaron volt szekér, 
ló – de még ugyszólva eszünkbe se jutott; és ki hinné egész 
éjen irodalmi, és politikai elméleti vitatkozásokat folytattunk. 
Horváth és N. Dani ez idő alatt olvasták Schiller és Göthe 
műveit, én pedig a communismus és socialismus tanairól olvas- 
tam ez idő alatt – melyek előttünk merőben ujak voltak, el- 
mondtuk egymásnak mind a mi szépet és ujat olvastunk, és igy 
a képzeleti, és eszményi világ magasabb régióiba himbálózva 
önkéntelenül is elfeledtük, hogy egy osztrák zsandár-kaszár- 
nyában friss szénán töltjük az éjt, s körültünk a boldog zsan- 
dárok oly nagy bizalommal, s oly mélyen szenderegnek! Más- 
nap egy nagy szász faluban háltunk, én a templom keritésében 
az egyházánál; harmadik nap délután érkeztünk Szebenbe 
nov. 14-én, hol a francziskánusok zárdájába szállitottak mind 
az ötünket egy nagy, de alacsony és bolthajtásai miatt komor- 
tekintetü szobába. 


IV. 


A szebeni fogság. 
Nyomor teljes fogsági életünk legszomorúbb időszakához 


érkeztem. Eddigi fogságom csak letartóztatás volt – Szeben- 
ben tökéletes rab lettem. Este, hogy szobánkban maradtunk, 
ismét kedvünkre kibeszélgettük magunkat, de mind az öten 
(Muzsnai, Horváth, Nagy, Albert és én) kedvetlenek voltunk, 
rosz sejtelmeink voltak – de ha bár fogságunk hatodik hónap- 
ját kezdtük, annyira biztunk ártatlanságunkban és jelenték- 
telenségünkben, hogy egyetlen szóval se beszéltünk össze, 
ezután következő vallomásainkra nézve. 
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Másnap 11 órakor a haditörvényszék elnöke, s a foglyok 
főfelügyelője, ezredes Bartels látogatott meg – kicsitermetü, 
félszemü, száraz sovány ember volt, s lehetett 60–65 éves; 
müveletlen, rövideszü, s ép ezért ravasz ember volt, e mellett 
a foglyok pénzeiről sem vitt tiszta és pontos számadást. Szerette 
játszani a hatalmas nagy embert, a nagy katonát – pedig a 
forradalom alatt szörnyü gyenge katonának bizonyította magát; 
aztán rettenetesen igyekezett bebizonyitani, hogy mennyire 
gyülöl bennünket, mint forradalmárokat, de miután semmi 
nagyobb fajta szenvedélyre sem volt képes, szerepéből sokszor 
kiesett, főként ha ittas volt – a mi pedig sokszor megtörtént. – 
A vén ember kis szürke bajszát mozgatva igyekezett atyáskodó 
lenni, s ilyen módon egy intő beszédet tartott hozzánk, éretlen 
ifjakhoz, hogy most itt az idő mindent bevallani – s meg- 
mutatni, hogy hiv allattvalói voltunk, és vagyunk a császár ő 
felségének. Mi értettük a német szót, de a beszédben gyengék 
valánk, talán legtöbb gyakorlatom volt nekem, minthogy Vásár- 
helyt a várban, a katonákkal mindig németül kelle beszélnem; 
tehát én feleltem: «Nagyságos ezredes ur, mi már mindent 
megmondottunk, semmi mondanivalónk sincs több, s kérjük 
nagyságtokat, hogy elégeljék meg letartóztatásunkat, és eresz- 
szenek haza». Ezen szavaimra kiesett az öreg ember atyáskodó 
modorából, s keményen összeszidott haszontalan ifjonczok- 
nak, kiket majd rendbe szed ő! Meg kell vallanom, hogy e 
pillanatban tekintélye örökre tönkre volt téve előttünk, mert 
oknélküli kakaspulyka mérgelődése – nagyon is comikus hatást 
gyakorolt, s mi inkább mosolyogtunk dühösségén. Elvégezve 
csattogó-pattogó beszédjét, feleletet nem várva, kimasirozott 
szobánkból. Mi aztán birálgattuk a nagy férfiut, s találgattuk 
a jövendőt – egy óra mulva elvitték tőlünk Muzsnait, aztán 
délután Albert Marczit, később Horváthot s este Nagy Danit 
is; éjszakára egyedül maradtam. 


Sok mindent összegondoltam, érzém, hogy el-elcsüggedek 
– de ujra erőt vettem magamon, s elkészültem a legnagyobb 
szerencsétlenségre – még a halálra is. Társaimra, s künnlevő 
ismerőseimre gondolva mondám magamban: «Ne féljetek 
barátim, becsületemre, és nemes sziveitek rokonszenvére méltó 
leendek, s befogom bizonyítani, hogy az idő és helyzet bennem 
emberére talált». 


De az idő oly hosszu magános ember börtönében, nincs 
egy pillanat, mely észrevétlen suhanjon el, s a gondolkozás, 
mely máshelyt szórakoztat, börtönben csak arra szolgál, hogy 
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a fogoly az idő kérlelhetlen lassuságát annak legapróbb részeig 
elfordithatlan merevséggel szemlélje. Ezer tárgyat vesz elő, 
szegény, s mi őt máskor mulattatá, most csak felületes, vagy 
unalmas hatást gyakorol, s a háttérben az öntudatosság meredt 
szeme, mind csak az időt nézi, s a fövényóra hulló szemeit szám- 
lálja. A sziv minden ütése az elvesztett szabadságra emlékeztet, 
s az emlékezet minden mozzanata a régi szép időket, az eltünt 
boldogságot, a jóbarátokat, az elhagyott kedveseket idézi 
élőnkbe, s hiába mélyed szemünk a komor falakra, lelkünk 
szüntelen a szép világba kóborol, s a könyörtelen való, mind- 
csak azt susogja: azok siratnak téged, azok busulnak érted – 
de azért te mégis itt maradsz, itt-itt végtelen hosszu időkig! 


Az élet gyötrelem, a gondolat kin, a mult és emlékezet 
fájdalom, a jelen szenvedés, a jövö sötét kétkedés. 


Ekkor még nem tudtam imádkozni. Nem hivém az istent – 
különben arra kértem volna, hogy e nagykinok daczára csak 
eszemet tartsa meg, ne engedje, hogy megőrüljek, mert mig az 
eszmélet világa megvan, addig a sziv legtitkosabb rejtekében, 
még mindig él egy drága kincs – a szabadság édes reménye!... 


Szörnyü állapot a magány-fogság – és semmi sem egyéb 
mint minősitett gyilkosság! 


Midőn késő este szalmazsákomra dültem, s gondolkoztam 
néha szomoru sorsomról – néha semmiről vagy mindenről – 
mikor az elme, mint valami nehéz köd az egyén belső világára 
ereszkedik, de sehol sem talál nyugtot, vagy kellemes érintkezési 
pontot olyan terhes a létei – s oly kimondhatlan erős vágyat 
érzünk a feloszláshoz – a megsemmisüléshez! Vaságyam mel- 
lett egy nagy vakablak volt, s arról gondolkozám, hogy ott 
egykor valami szent kép, vagy tán kereszt állott – s előtte 
valami vén szerzetes, mily buzgón imádkozott – mert hitt, 
valjon van-e valami abban, hogy a hit fenn tart? 


Néma csend volt körültem és sötét, s a mint igy elandalodva 
ott feküdtem – hirtelen éles kopogtatást hallék a falon, s egész 
idegzetemben megrázkódva, ijedten szöktem fel ágyamból, s 
a szoba közepére szaladtam; mi lehet – ez? gondolám magam- 
ban? de nem volt időm gondolkozni, mert a kopogtatás meg- 
ujult – de már most sokkal halkabban, rögtön eszembe jutott, 
hogy ez bizonyosan valami fogoly-társ lehet, tehát én is nagyon 
halkan ugyan, de vissza kopogtattam egy kis fadarabbal. 
Erre ő valami rendszeres kopogást kezdett – időnként meg- 
meg szüntetve, én mindannyiszor visszakopogtam, utánozni 
igyekezvén az ő ütemét, és szüneteit egyszer egy nagyot dön- 
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ditett a falra, és többé nem kopogott. Én az egészet nem ér- 
tettem. 


A következő napon szép idő volt, s felállottam az ablak 
párkányára, hogy legalább egy kis szabad eget lássak, mert 
az ablak kivülről be volt deszkázva, s alig volt 2 □ láb nyilás 
fölfelé. A mint oda állok, észre veszem, hogy szomszédom is 
az ablaknál van; én nem mertem szólani csak köhécseltem, 
erre ő elkezdett halkan fütyölni egy régi dalt, mely ugy kezdő- 
dik: A. B. C. a dalt ismételve az első hangnál koppantott 
egyet, a másodiknál kettőt, a harmadiknál hármat... mire én 
egész önfeledve kiálték fel: Értem már! Ablakunk alatt pedig 
az őr ordított fel: Ruj! (Ruhe!) 


Örömem határtalan volt – az asztalon mindjárt elkezdtem 
magam gyakorolni – hogy igy ha egyedül maradtam is, leg- 
alább szomszédommal némi közlekedést tartok fenn. Ennyit 
tehát tudtam, hogy A-ra egyet kell koppantani; B-re kettőt – 
s a hányadik a betü, annyit kell koppantani. Előbb megakartam 
tanulni, hogy minden betü hányadik – de csak hamar rájöttem, 
hogy kopogtatva csak a betűket kell mondani magamban, s 
az illetőnél megállani, aztán ujra kezdeni, s igy kész a szó. 
Például: ezt a szót Béla, így kell kikopogtatni: ab, azután: 
a, b, c, d, é ; a, b, c, d, é, f, g, h, i, k, l; a; tehát, elő- 
ször koppantok 2-tőt, s ott megállok, aztán a betűket magam- 
ban mondva, az é-nél állok meg (ekkor koppantottam 5-töt), 
aztán megállok; a b-nél (11-et kopp.), s végre egyet koppantok: 
az, az a. E rendszer, első pillanatra nehézkesnek látszik; de 
Szebenben létem 11 hónapja alatt ugy begyakoroltam fülemet 
a hallgatásában, és kezemet a kopogtatásban, hogy félóra alatt 
egy egész vezérczikket átadtam szomszédomnak, vagy átvettem 
Simon Elektől, vagy Árkosi Mózsitól. 


A kőfal erős hangvezető, a legkisebb tárgygyal is kényel- 
mesen, s hallhatólag lehet kopolni, néha 3–5-ik szobában is 
átkopoltunk. Ebédután tehát, mikor beállott a néma csend, 
én kezdtem kopolni (ez volt a műszó, melylyel e közlekedést 
neveztük), persze hogy eleinte nehezen ment, de azután csak 
megértettük egymást; szomszédom egy udvarhelyi ügyvéd 
volt Bányai Antal, kit az este ugyancsak megijeszték, mert 
rendetlen kopolásomból legjobb barátai neveit olvasta ki, s 
egész éjen át nem tudott alunni – (azután is Fehérvárt, és 
Józsefstadtban sokszor emlegette, hogy mennyire megijesztet- 
tem volt Szebenben; jókedvü, tréfás ember volt, pedig sokat 
betegeskedett, s Józsefstadban meg is halt, ugy hiszem 1855-ben). 
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Ez alkalommal azonban elkopolta, hogy van három fogda, hol 
társaink vannak – ez a zárda, melyben vagyunk; a Brucken- 
thal ház a József-külvárosban; és az egyik katonai őrtanya. 
Ott a zárdában voltak akkor: Török, Gálffi, Rafi, Horváth 
Károly, az erőslelkü, szép Czirjákné Kolozsvárról, pater Veress, 
Demjén, Bereczky Sándor, Topler Simon, szegény a becsületes 
jellemü ember, s Vásárhely egyik legnépszerűbb embere már 
meghalt volt a nyár folytán Boer Nina Kenderessiné, mind 
egyenként külön szobában. Párnap mulva egy más kis szobába 
vittek, hol egyik felől szomszédom Horváth Károly volt egy 
vagy két nap; ekkor beszéltünk együtt utoljára kopolás utján; 
én az nap nagyon roszszúl éreztem magam, erős lázam volt, 
mely kisebb-nagyobb mértékben egész télen és tavaszon tar- 
tott, Mondtam Horváthnak, hogy nagyon beteg vagyok: 
«Titkold el amennyire lehet, különben most visznek rostára»! 
(rostának neveztük a Verhörözést). Este még beszélgettünk, 
s én egy kissé nyugodtabbnak érezvén magam, elbeszéltem el- 
fogatásunkat, melyen Horváth nagyon csodálkozott s kérdé, 
hogy valljon ki adott fel, én közlém gyanumat, s ő azt felelte 
«Lehet» aztán összeegyeztünk, hogy holnap séta után beszélünk 
– s jó éjt kivánva elváltunk, – de őt jó reggel más szobába 
vitték, s a mellékszoba üresen maradt – a másik oldalon talán 
pater Veress volt, és ő, vagy épen nem, vagy nagyon ritkán 
kopolt. 


Deczember közepe felé rostára (a részletes kikérdezésre) 
hordoztak négy vagy öt nap egymásután. Ez ugy szokott 
történni, hogy esteli látogatáskor a profosz udvariasan jelenté: 
«Kérem uram legyen készen, korareggel a törvényszékre me- 
gyünk!» A fogoly ilyenkor aztán keveset aludt s jó reggel jött 
a profósz parádéban, s két katonával a a törvényszék helyi- 
ségeibe vitték a foglyot, t. i. a zárda hátsó részének második 
emeletébe; ott aztán egy kis nyomoru szobába dugták az 
embert, s várni kellett mig a törvényszék összeült. 


Most egy Wottava Ferencz nevü dragonyos-kapitány 
auditor kérdezett ki; cseh ember volt; kevés eszü, mérges, 
dühös, ambitiosus, de kitartó makacs ember, sáppadt, sárga 
arcz, éles szegletes homlok, gyér bajusz, szürke szemek, rekedt 
rikácsoló hang, finom szép fehér kezek, s a gentlemanság bizo- 
nyos affectatiója, de minden pillanatban feledése – ennyi az mit 
ezen emberről mondhatok. Százszor tett fel egy kérdést, majd 
ugyanazon szavakkal, s képes volt a vádlottat reggel 9 órától 
délután 2–3 óráig zaklatni a nélkül, hogy valami eredményt 
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tudott volna felmutatni – őt teljesen kielégitette azon tudat, 
hogy ezt a veszedelmes magyart keményen elgyötörte. Külön- 
ben ártatlan ember volt, nem hallottam hogy egyetlen egy em- 
bert is zavarba hozott volna. 


Ellenem ilyen vádakkal élt: Ön a vásárhelyi főiskolát az 
összeesküvés számára rendezte be; az ifjuság vezére volt; és 
veszedelmes elvek terjesztője; az öszszeesküvés felesketett 
rendes tagja; vádolt, hogy óra, hogy nap voltam, (végre a 
percz lég is kétség alá jött). És ez igy ment mondom 4–5 napig; 
szidott Spitzbubnak, Halunke-nak, miserable Kerl-nek, fenye- 
getett éhséggel, vasraveréssel, vesszőztetéssel – ha nem volnék 
oly ifju – mondá – s nem szégyelne velem kikötni, majd 
megtanítana. 


A tolmács Herszényi (a nagy bajuszu) néha megsokalva 
a dolgot, közbe szólt elkatonásodott magyar kiejtésével: «Édes 
borátom voallyon voalamit!» A törvényszék többi tagjai föként 
az elnök, s egy pár tiszt, és a közlegények többnyire aludtak 
ülőhelyeiken, és csak olykor riadoztak fel, mikor az auditor 
nagyot kiáltott. Az altisztek figyeltek. 


Végre is maradtam az, és annyi mellett a mennyit a sima 
Tapfernek Vásárhelyt mondtam, volt, de a gyötörtetés és 
folytonosantartó lázam, mit titkoltam, meg az egyedüliség 
annyira elkinzott, hogy néha csak szédültem, könnyeim sza- 
porán hulltak, és szavam elakadt, véghetetlen vágy szállott 
meg, hogy megsemmisüljek; ugy gondolám, hogy nekem senki 
hasznomat ugy se veheti, az élet rám nézve is már megszünt 
érdekes lenni, és jó szüleimre nézve is jobb lesz egyszeri nagy 
rázkódás és bánat, mint a folytonos busulás. Félig-meddig az 
öngyilkosság rémei kezdtek rajtam uralkodni, és a halál oly 
békés, enyhet adó alakban jelent meg, hogy gondolkoztam 
annak siettetéséről – azonban ez nem volt elhatározás, csak is 
olyan beleegyezés forma. Nem ettem negyvennyolcz óráig 
semmit – ételemet elöntöttem, hogy ne használhassam, de 
harmadik napra ugy elgyengültem, hogy ágyamról nem tudtam 
fölkelni, és csak suttogva mondám a profósznak, hogy kávémat 
tegye a kemencze párkányára – mikor 12 óra után ebédemet 
hozta, ott látta a kávét is, de én álomban látszottam lenni, s 
igy ő nem ébreszte fel, ételemet is a kávé mellé tette, sejtve 
betegségem, délután 4 órakor rendkivüli időben jött hozzám, 
ételem érintetlen volt; rögtön gyanakodni kezdett a valóra, 
és hozzám jött s beszélt gyöngéden, szépen, én egy szót se 
tudtam felelni; egyik ordinanczot leküldte felesége után, az 
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is feljött jólláttam, őket – de szólni nem szóltam – meg voltak 
ijedve; félóra mulva valami borlevest hoztak, a profósz föl- 
emelt, az asszony nehány kanál levest adott, s mikor lenyeltem, 
örömében sirt és megcsókolgatott – mondhatom, hogy e rokon- 
szenv ez idegen vénasszonytól nagyon jól esett; késő este 
orvos is volt nálam – s ujra adtak valami meleg italt; én 
reggelre kigyógyultam kedély bajomból, s már délkor önként 
ettem valami becsináltat. Az nap azonban még nem tudtam 
fölkelni. 


Másnap sétálni is kivitt a profósz, az orvos a folyosón 
beszélt velem, s kissé megszidott, de gyöngéden, harmadik nap 
a zárdából kivittek, Bruckenthal házba (József-külvárosba). És 
betettek egy szobába, hol már két fogoly volt: Beregszászi 
Imre (Küküllőmegyéből) és Dósa Sándor (Udvarhelyszékről). 
Ezen tisztelt urambátyáim látása végtelen örömemre volt, mert 
már 5 hete mult volt, hogy egyedül voltam; a szomszéd szo- 
bában volt: Filep Albert, Nagy Lajos és Elekes József, kikkel 
kopoltunk is; arczukat is láthattuk a kürtőn át, ha egy székre 
állottunk; s a közajtókat éjjel fölfeszitve, s a közbeeső tégla- 
falat egy □ lábnyira kiszedve, későestéken theáztunk is velök. 
Egész boldogság volt, hogy a karácsoni, és ujévi ünnepeket igy 
tölthettük. Ebben a fogdában voltak akkor az említetteken 
kivül Minorics Károly, Simon Elek, Árkosi Mózsi, Varga Zsig- 
mond, Marosi János, Bedő Sándor, Pap János, Palkó György, 
Gál Antal, Makkai András, Cseh Sándor, Földvári Károly, 
Lengyel Ádám, – később aztán Mészaros Károly, Könynye 
Alajos (kegyesrendi pap), Száva Farkas, Boncza Imre, Tarsaly 
Gábor és több székely ember. Beke Dénes, Solymosi István 
ref. papok. 


Földvárival leveleztünk, s kérte az ezredest, hogy engem 
tegyenek hozzá, de soha se tették; «kardjának» nevezett Föld- 
vári. És csodálatos, de igaz, hogy ez 1853-i év folytán kevés 
kivétellel oly nyugodt s mondhatni vidám voltam, hogy társai- 
mat gyakran deritettem fel buskomorságukból – s rossz ked- 
vemet ha volt is, soha se mutattam mikor mással voltam; 
főként ha tudtam, hogy annak még több oka volt a bánatra. 


A mészáros-utczai fogság szelidebb volt mint a zárdai. 
A profósz is ifjabb és sympathikusabb volt, és volt egy igazán 
szép, ifju felesége, ki mint ifju nő sokszor szánakozott rajtunk – 
egy-egy könyvet lopot be nekünk, s néha egy-egy «Siebenbürger 
Botet» is. Nekem összesen három könyvet adott – egy utazást 
Oroszországban, és két regényt – s mondhatom örök hálára 
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kötelezett, mit itt örömmel jegyzek fel – annyival inkább, 
hogy egy kis selyemkendőn kivül soha semmi ajándékot sem 
fogadott el tőlem. Simon Elek rendesen ujságot olvasott, s igy 
tudtuk a nagyvilág állását. 


Februárban megint egyedül voltam, aztán összetettek 
Mészáros Károlylyal, ki emissariusi gyanu alatt álló csikszéki 
fiatal ember volt; Árkosi Mózessel egy tanult emberrel – 
unitarius lelkész, jókedvü, béketürő fogoly volt; végre ismét 
hetekig hagytak egyedül, aztán társam volt nehány napig 
Száva Farkas, maig se tudom miért volt fogva; megint nehány 
hétig társam volt Könynye Alajos piárista, nagy tudományu 
ember volt, kitől ez időben sokat tanultam, kiről szintén nem 
tudom miért volt fogva. 


Ez idő alatt ujra voltam rostán, s ha bár szüleimről egy 
év óta nem tudtam semmit, levelet mutatott Wottawa, de 
tartalmáról azt monda, hogy csak akkor közli, ha vallok; 
végre mérgesen kergetett el. 


1853. augusztus 2-án adott a törvényszék egy könyvet a- 
Burmeister «Geschichte der Schöpfung»-ját. Addig semmi szóra- 
kozás sem volt megengedve; leölték pókjaimat, elrontották a 
nyulászó figurámat, (a világ legegyszerübb időtöltése), sót az 
udvaron összeszedtem 80 darab borsó nagyságu kövecskét, s 
ezeket egy kis zacskóba tartottam; s mikor magamra voltam 
különféle alakokat raktam belőle, aztán ásványtanilag külön 
csoportokba raktam, összekevertem, ujra kiraktam s mikor 
észrevették valami katona adott fel, jól összeszidtak, legazem- 
bereztek, hogy a szabályokat kijátszom, és mulatságot szerzek 
magamnak; bedeszkázott ablakainkra s ajtóinkra piczinke 
lyukakat furtunk, faragtunk s szemünket rányomva néztünk 
utczára kivált vasár- és ünnepnapokon. Egyszer egyik ablakon 
nézdeltem (egy vasárnap délután) a lyuk már nagyocska volt, 
egy szem szilva kifért volna rajta, és két vén szebeni asszony 
észre vette szememet, s azonnal jelentést tett az őrtanyán, de 
a katonaság káplárja gorombán elkergette őket. 


Egy általában volt egy-egy rosz katonánk is, de a katonaság 
határozott sympathiával volt irányunkban mindenfelé, egy kis 
papirt, bicskát, plajbászt szivesen hoztak, sőt még ingyen is adtak. 


Szebeni fogságunk végefelé kezdett járni; az 1852. jan. 
24-ikén megkezdett vizsgálatot 1853. szeptember hónapjában 
bevégezték. 


(A sok ember miatt ez évben még egy uj fogdát rendeztek 
be Segesvárszék házába.) 
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Nem vagyok képes megitélni, miért egészségi szempontok- 
ból-e, vagy a mi valószinübb költség kimélésből szeptember 
végével a foglyok nagy részét Gyulafehérvárra szállították; 
mielőtt azonban át térnék a fehérvári napokra egy pár körül- 
ményt említek föl a szebeni fogság idejéből. 


1853. nyarán, midőn a mészáros-utczai fogdában voltunk, 
a szomszéd telken tűz ütött ki; persze a lármát mindjárt 
meghallottuk; őrtanyánkon a katonaságot megduplázták, sok 
tiszt járkált fel s alá udvarunkon, végre jött az öreg «obester»; 
a tüz mind jobban terjedt pokoli fényt árasztva a szomorú 
fogdára, az épületen a vizeslepedők pár percz alatt megszárad- 
tak, egyik tiszt inditványozá, hogy minket hozzanak ki a 
szobákból, s vigyenek más fogdába, mert ő nem felel a követ- 
kezésekről, a tüz keményen szórta a sziporkát udvarunkra, mi 
az ablakot felnyitva a deszka táblák mögött hallgattuk a 
beszélgetést az udvaron – az őrtiszt inditványára, a vén 
obester azt felelte «ha mind megsülnek, se bocsátom ki őket; 
nekem az a parancsom, hogy ők egymást ne lássák, és ha ajtóikat 
felnyitjuk, hogy gátoljuk meg e találkozást, – nem; egyet 
se fogok kibocsátani». Képzelheted kedves olvasóm, milyen 
furcsa érzést okoztak e szavak nékünk, kik azt az udvarra 
nyiló szobákban mind hallottuk; s e mellett éreztük a tüz 
melegét, és a korom pelyheket, melyek még szobáinkba is be- 
hatoltak az ablaknyiláson? Hanem a vén ember szokása szerint 
föld részeg volt; a tüz mind mérgesebben közeledett, a föde- 
lekről már lekergette az embereket, a vizipuskák ereje hasz- 
talan volt a mi fogdánkra vesztegetve, s minket már veszve 
hittek sokan, mint ezt később a katonák beszélték midőn a 
fogda kapuján egy öreges ur jött be egy sereg katonatiszttel, 
és parancsot adott, hogy ajtainkról a lakatot, és reteszt levegyék, 
s a zárakat felnyissák, hogy ha a tüz csakugyan a házba kap, 
rögtön vihessenek más helyre; a szegény káplárok örömmel 
nyitogatták ajtainkat s kiáltották be: in Bereitschaft meine 
Herren! A tüz azonban csendesült, a szél is megfordult, és mi 
szomoru czelláinkban maradtunk, mert tán mondanunk sem 
kell, hogy előre örültünk e különös modoru szórakozásnak – 
de a humánus öreg ur, herczeg Schwarzenberg emlékét ez eset 
miatt is kegyelettel kell említenünk annyi fanatikus magyar- 
gyülölő barbar ember között. 


Talán nem lesz felesleges felemlítenem, hogy Beregszászi 
bátyám, miként keritett sakkot, mikor együtt laktunk. Imre 
bácsi nagyon tudott a szép profószné kegyeiben járni, s meg- 
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kérte, hogy vegyen nekünk egy sakkot. Az asszony vett is, 
és egy jószivü ordináncz belopta szobánkba. Felségesen telt 
vele az idő – igazán boldogokká voltunk téve – de egy dél- 
után mikor a legszellemdusabb királyné fogáson jártatám 
eszemet, s Imre bátyám összeránczolt homlokkal igyekvék ter- 
veimet meghiusítani, ajtónk hirtelen felnyilik s előttünk áll 
a félszemü, mozgóbajuszu vén obester – arczán a gyilkos kár- 
öröm, hogy minket ily óriási kihágáson rajta kaphat – időnk 
se volt kincsünket elrejteni – én szótalan álltam fel, Dósa 
Sándor egykedvüleg, egy füstöt bocsátott hosszuszáru pipájá- 
ból, s aztán a pipát leeresztve, bámulta a történteket, Imre 
bátyám pedig nyájas mosolylyal lépett az obester elibe, s vég- 
telen udvariaskodás közt köszöni atyai jóságát, hogy nekünk 
a sakk-vásárlást megengedni méltóztatott. «Was plauschen Sie, 
Sie? én engedtem volna meg? hazugság az egész, haszontalan 
beszéd, majd megtanítom én önöket sakkozni! Ezer bocsánat 
ezredes ur, de utolsó ittlétekor engedte meg nekünk, hiszen 
különben a profósz ur nem mert volna nekünk sakkot vásárolni! 
»Igen, igen», mondá a kelepczéből szabadulni óhajtó profósz is – 
ezredes ur adott engedélyt. A vén ember mozgatta bajuszát, 
nézett rám is, a másikra is, – aztán ismét beszélt mormogva: 
«Az ördög hordja el önöket, sakkjukkal együtt, de hát mi is van 
abban olyan rosz, tőlem akár itéletnapig sakkozzanak, de ezek 
a prókátorok (auditorok) nagyon ostoba emberek, mindig csak 
Vorschrifteket adnak ki, s akármilyen ostobák, nekem meg kell 
tartani – ha rajtam állana, az urakat pénzbirságra büntetném, 
s eddig rég haza kergettem volna; higyjék meg önök, leg- 
nagyobb büntetés a pénz-fizetés. Ha tovább is sakkozni akarnak, 
a prokátoroknak meg ne mondják. Grüss Gottl s ezzel aztán 
elhordta magát, s mi békésen sakkoztunk tovább. 


– A francziskánusok zárdájában egy kis kertecske volt, 
s mikor szép idő volt, a foglyokat itt sétáltatták. Kora reggel 
pedig, s estefelé az ifjabb szerzetesek sétálgattak benne. Egykor 
két székely születésü szerzetes járt s kelt, fel s alá a közép ös- 
vényen; a nyár eleje levén a kis kert fáit és cserjéit gazdag 
lombozat fedé, az egyik szerzetes igy beszélt: 


«No hallá kigyelmed gonosz egy ember ez a gvardián – 
csakugyan nem akar nekem uj csizmát csináltatni – hát a 
nép elébe fótoscsizmával menjek? Pedig vasárnaphoz egy hét 
a bucsu napja – ugy sajnálja a pénzt, a vén gonosztevő, mintha 
a magáéból adná – valami gazember el is árult – a mit ketten 
beszélgettünk a mult alkalommal, mind szememre hányta, a 
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rozsólist, a sonkát, azt a kantai menyecskét – mindent. 
Bejött a szobámba, felhányta mindenemet, s a láda fenekéről 
kihuzta azt a pár csizmát, a mit nagynéném ajándékozott 
nekem. Uj csizma kell ugy-e? talán bizon tánczolni is akarsz, 
mint Három széken szoktatok, majd adok én neked uj csizmát! 
szólt hozzám. Ezeket a dolgokat csak kegyelmednek mondtam 
el. – Kigyelmed pedig nem árulhatott el, mert nem olyan 
ember; tudnám csak ki volt, tudom megemlegetné! Erre a 
karós paszuly levelei megmozdultak – a két szerzetes oda 
rohant, s ott találtak egy embert, ki beszédjökre hallgatózott 
(lehet, hogy a zárda szolgája, vagy más szegény ember volt)... 
Ki küldött ide gazember. – Hallá kend, nem szégyelli espion- 
kodni – ki fogadta fel, szóljon ilyen-amolyan teremtette gaz- 
ember – puff! A két szerzetes csakugyan jól eldöngetve ki- 
dobta a kertből az espiont – na aztán neki zudultak a gvárdián- 
nak istenesen – s volt mit hallani a foglyoknak, kik az ablak- 
deszkák apró lyukain át tanui voltak e tragicomikus jelenetek- 
nek és párbeszédeknek. 


Mindezen apró episodok daczára a szebeni fogság rémitő 
volt, s örömmel mentünk akárhová, csakhogy örökre oda- 
hagyhassuk e szomoru helyeket. 


V. 


Hét hónap a gyula-fehérvári kaszamátákban. 
Az utazás mindannyiszor leirhatatlan örömöt okozott 


nékem, s ugy volt ez fogolytársaim legnagyobb részénél is. 
A mindig üditőhatásu természet, az isten szabad egének szem- 
lélése, a tiszta lég, a változatosság, az ujvidékek látása mind- 
mind édes szórakozás a fogolynak, ki évekig szobája négy falára, 
s a fogda szomoru tekintetü kis udvarára volt utalva. Tehát 
kedvünk telt benne, midőn 1853. szeptemberhó utolsó napjai 
egyikén estefelé megmondák, hogy holnap utazni fogunk Gyula- 
fehérvárra. Hajnalban elindultunk valami 14-en, köztük Horváth 
Gáspár, Nagy Dani kedves barátaim; Szász-Sebesen közösen 
mind együtt ebédeltünk s igen vigan voltunk, aztán kettő- 
három együtt, uj kocsikra ülve estére megérkeztünk Fehér- 
várra – hol a déli saroktól északi irányban futó, és egészen 
nyugatra fekvő vársánczban, két, egymásmellett levő s egy 
bejárással biró nagy kaszamátába szállítottak. 
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Ez itteni állapotunk valóságos szabadság volt a szebeni 
fogsághoz képest – a nagy széles vársánczban zöldgyepen 
sétálhattunk délelőtt, délután a mennyit akartunk, ajtónk soha 
se volt zárva, csak későestétől, korareggelig. Szabad volt enni, 
inni a mit akartunk, irószert tarthattunk, akármennyi könyvet 
hozathattunk s tanulhattunk. Minthogy sok irástudó és tanuló 
ember volt együtt, fogdánk a délelőtti órákban valóságos 
muzeumhoz hasonlított. Egyik francziául, a másik németül 
tanult, egyik természettani, a másik történelmi, a harmadik 
theologiai munkákat olvasott. Én itt olvastam Shakespeare 
müveit németül. Valamint az első francia könyveket is. A Mon- 
tesquieu persa leveleit. Cormenin Timonját, Dash grófnétól 
egy regényt és Madame Staël leveleit. Ebédeink egyszerüek 
voltak, de vasárnap nagy ebédeket főzött egyik fogolytársunk 
Molnár József, ki eminenter tudott fözni; e mellett szépen 
fuvolázott, és soha se tudott megtanulni németül; hanem 
később annál ügyesebb volt, a selyem-, hárász- és drót-munká- 
ban. Látogatók is jöttek gyakran, kik mindenféle élelmiszerekkel 
láttak el a patriából, s három négy vedres hordókkal hozták a 
jó bort. Esténként bizony gyakran nagyokat ittunk, mert 
hiába mi igazán «bus magyarok voltunk». Aztán beszélgetéseink- 
ben mindig ugy beszéltünk magunkról, mint magyar nevü 
harmadik személyről. «Busul a magyar!» «Rosz napja van a 
magyarnak!» mondta Palkó Gyuri mindennap. «Szegény Magyar! 
rikkantá Pap Jankó. 


Máskor a magyar szót synonimnak vettük az emberrel, 
és ez nagyon szokássá vált volt még Szebenben: «Fene magyar 
az a vén obester!» – jegyzé meg Dané Mózsi. «Hej akasztófára 
való magyar a mennyi német van mind», aztán «ne légy olyan 
nagy magyar!» «Na már aztán olyan magyar nem volt több.» «Hej 
magyari, magyari be drága dicsőség a hazafiság! 


Vége-hossza nem volt a disputáknak, persze főtárgy volt 
a politika, aztán theologia, volt egypár bigott pap, s volt atheista 
is; mi leginkább a filosofiai problemák körül vitatkoztunk, a 
munkákról, melyeket olvastunk, az aesthetica, critika mind 
szóba jöttek s néha sok mulatságot szereztek – igy telt el 
az egész ősz. Mi a kettős kaszamátában voltunk 25–27-en a 
szomszéd kaszamátában voltak 10 vagy 12-en, fenn a várban 
volt Törökné szül. Gálffy Rozália, Hajnal Róza, a foglyok közt 
pedig voltak ügyvédek, papok, földbirtokosok, s mi az öt tanuló, 
tanárok, szóval a honoratior osztály. Az a 10 vagy 12-tő minden 
komolyabb ok nélkül kissé szorosabban volt őrizve, mint mi – 







 235


külön sétáltatták őket, s más efféle, de azért látogattuk egy- 
mást, sokszor együtt ebédeltünk; az asszonyokkal pedig leve- 
leztünk – többek közt én is élénk levelezést folytattam Török- 
nével. 


Karácson felé szomoru esemény zavart meg minket, a 
szegény szerencsétlen Csiki Áron unitarius lelkész esete. Ezt a 
szegény embert is befogták; a politikához nem sokat konyitott 
s legkevesebb volt benne abból a publikus spiritusból, melynél 
fogva az ember saját dolgait odahagyva akár ambitióját, akár 
szent meggyőződését követve idejét, tehetségeit, munkáját a 
közéletnek szenteli – mondom efféle elem semmi se volt belőle, 
s ezért a fogságot nehány hasonló jellemü társával együtt leg- 
nehezebben türte. Harmincz negyven év közti ember volt: 
erős, csontos, izmos, véres, folytonosan kis feleségéről gondol- 
kozott, s azt (okkal-e vagy oknélkül nem tudhatom) hűtlennek 
tartotta, és ez oly maniakus modorban történt, hogy elmezavar 
fejlődött ki belőle – melynek rögeszméi a nemi ösztönök körül 
csoportosultak. És csodálatos, hogy a hány megőrült a foglyok 
közül, ez a jelenség mindeniknél előfordult, s a legtöbbnél a 
rögeszmék alapját képezte. (Csiki, Bereczki, Boncza különösen.) 


Ez a Csiki különben kevés elméjü s korlátolt eszű ember 
lehetett, de boldog volt «kis felesége» (saját szavai) kis vagyona 
s papsága körében. És rettenetesen szenvedett a fogság alatt, 
hogy mindezektől meg van fosztva, s végre bizonyos mértékben 
megőrült, és szörnyü komikus észjárást produkált, nejét, Krisztus 
urunkat, az auditorokat egyik fogolytársunkat a jókedvü 
Patrubán Marczit, s egy székely-kereszturi diákot mindenféle 
combinatiókba zavarta. Elbeszélte álmait, látásait s örökös 
félelmét a rémektől. Isten bocsássa meg büneinket sokszor 
mulattunk rajta, mert őrültsége ártatlan természetü volt, csak 
néha kereste a magányt, s volt rideg buskomor. Nevelte baját 
az is, hogy vallott és nagy itélettől félt; karácsony szombatján, 
este jól vacsoráltunk, theáztunk s bár ő sokszor megkisérté, 
hogy nem evett ez este is, én magam reá disputáltam egy kis 
jó vacsorát, és egy kis pohár jó bort. Éjfél körül feküdtünk 
le. Az ágyak két hosszusorban álltak egymásután. A kaszamáta 
fenekén a jobb soron volt Molnár Józsi – az ő lábánál volt a 
Csiki Áron ágya, aztán, jött egy üres ágy aztán következett a 
Horváth Gáspáré aztán az enyém. 


Karácson első napján (decz. 25-én 1853.) reggeli hat órakor 
Molnár Józsi elővette fuvoláját s egy szép csendes bus magyar 
nótát fuvolázott – valami régi divatu palotást, ugy félálomban 
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s már-már ébredezve hallgattuk a szép nótát – mikor valami 
hörgésszerű erős hangok zavarták meg a hármoniát. Mind fel- 
ugrottunk, ágyainkból – s egymásra bámulva álltunk egy 
pillanatig, mikor észrevettük, hogy a szerencsétlen Csiki miként 
vergődik. Gyertyával rohantunk ágyához pokróczaiba volt 
takarva, fejét is behuzta, sőt bebonyálta a pokróczba. Molnár 
és Ákosi erővel vonták el a pokróczot; iszonyu látvány tárult 
fel előttünk! Ágy leplei, párnái, inge s egész arcza vérben 
ázott volt, nyakán egy nagy seb tátongott, melyből a vér 
bugyborékolt! 


Nem akarta engedni, hogy segítségére legyünk s bekössük 
nyakát, párnája alatt egy nyomorult bicskát találtunk, s azzal 
tette a két vagy három vágást. Borzasztó erő kellett hozzá, 
hogy megtegye a vágásokat és ne kiáltson, sőt ne is moczczanjon 
tovább félóránál; s végre is nagy kinjai daczára csak akkor 
kezdett hörgeni, mikor a gége nyitva lévén, többé nem volt 
képes megakadályozni a hörgést. A mint felállítottuk szemei 
vadul forogtak, s látszott rajta az őrültség teljes dühe – mely 
csak akkor látszott némileg enyhülni midőn Árkosi szemre- 
hányásokat tett, hogy nem gondol istenre és családjára! 


A vége az volt, hogy kórházba vitték és sebeit bevarrták, 
s ezek be is hegedtek, és megis gyógyult volna, – de januárban 
a mint észre vette, hogy gyógyul, többé nem evett, és 1854. 
január közepefelé meg is halt. Karácson másodnapján hozzánk 
bocsáták a helybeli ev. ref. esperes Elekes urat, és a protestánsok 
(reformátusok és unitáriusok) mindnyájan urvacsorát vettek – 
még én is! 


A tél és tavasz gyorsan telt el, tanulás, vitatkozás, s néha 
nagyobbszerü evés-ivás között – s mindenesetre sokkal köny- 
nyebben mint a gonoszemlékü szebeni napok. 


Márczius első napjaiban pedig csak hire futamodott, hogy 
nem sokára publikáltatni fognak az ítéletek. Egy napon a 
profósz egy hajdani dragónyos – (rettenetesen tudott inni s 
szerette az ajándékot, különösen a jó italt) – lejött hozzánk, 
s Pap Jankónak beszélni kezdi, de ugy hogy én is minden szavát 
hallottam, hogy nem sokára kimondatnak az itéletek, és hármat 
önök közűl fel fognak akasztani; valjon, kik lehetnek ezek? 
kérdé P. J. kissé elkomolyodva – nem tudom – felelt a profósz 
– de azt hallottam, hogy az egyik valami pap a másik pedig 
ifju ember! A szusz torkomban akadt e szóra. Ez történt kora- 
reggel. Egész nap ez ideákkal tépelődtünk s mondhatom, hogy 
a magyarnak rosz napja volt, mindenki magába szállott. Este 
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a profósz ismét nálunk volt, és midőn elbucsuzott rendbe 
álltunk, ő midőn mellettem elhaladt egész szánalommal rám 
tekintett, arczomat megsimogatta, és siralmas hangon mondá: 
Wenn er nicht so jung wäre! 


Képzelheted jó olvasóm, hogy minő érzéseket támasztott 
bennem e jó, de ostoba profósz – s mind a mellett, hogy bár 
mily egyszerü szavakat használt, minő drámai hatást gyakorolt 
rám, ki ezekben halálos itéletemet hallottam. – Egész életem- 
ben igen sok volt bennem azon elemből mit közönségesen 
ambitiónak neveznek, de ez a kitüntetés mégis elrémített – 
azt hittem ájultan kell összeroskadnom, de a más pillanatban 
összeszedtem magam, és barátaim előtt a lehető hidegvérrel, 
és jól viseltem magam. Estére theáztam, és sokat beszéltem, 
de alig vártam, hogy lefeküdjünk, hogy ágyamban magamra 
lehessek. Egész éjjel egy cseppet se aludtam, eszembe jutottak 
öreg szüleim, ifju reményeim, az élet szépsége s minden mit 
bánattal kelle elhagynom, mélyen fenékig szálltam a keserű- 
ségbe – s aztán hirtelen eszembe ötlött, hogy ez az egész dolog 
lehetetlen, reményem folytonosan növekedett – hogy én nem 
vagyok oly nagy bűnös, hogy megérdemeljem a halálbüntetést, 
sem oly ismeretes, hogy velem másokat elijeszteni akarnának – 
igy tépelődve kétség és remény közt hallottam, hogy az ordi- 
nánczok már jőnek-mennek, s azonnal fölkeltem és felöltöztem, 
s kimentem előszobánkba a katonákhoz – hova hat órakor egy 
őrtiszt szokott jőni – a tisztet már ismertem látásból és jó 
reggelt kivántam neki s kértem, hogy mondjon valami ujságot 
a publikátióról: «Biz az elég szomoru, a mit mondhatok, mert 
ma hármat akasztanak Maros-Vásárhelyt, az ifju Horváth 
Károlyt, Törököt a tanárt, és sógorát Gálfit. Önök is mind 
el vannak itélve várfogságra». Saját sorsomról ez egyszerü hir 
azonnal megnyugtatott – de annál fájdalmasabb volt a hir 
másik része, mely egész borzasztóságában teljesült. Még az vagy 
másnap nekünk is publikáltak s itéleteink általában borzasztók 
valának. 


* 


Ez itéleteket a tüzérkaszárnya udvarán olvasták fel, – 
mint ők mondák szabadég alatt, két vagy három század katona- 
ságot kirukkoltattak, és négyszögbe állitották; az első emelet 
folyosói, s az udvar szögletei tele voltak bámuló városi és vidéki 
néppel. Az előtért megtölték a főtisztek, auditorok, a háttérbe 
állott a foglyok csoportja s mondhatom bátran, nemesen viselte 
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magát mindenik, alig volt egy-kettő ki némi levertséget mu- 
tatott, de látva a többi férfiasságát, ez is büszkén emelte fel 
fejét – a néző tömegből sokan hozzánk tódultak, kezeinket 
szorongatták, s biztattak a jó istennel; a magyarnak akkor 
nem volt más pártfogója – ott állott mint néző egy osztrák 
tábornok is, – ki két évre a várba volt internálva, valami cseh 
mágnás, nevét elfeledtem, de többször láttam a mint kard nél- 
kül, egy hadnagy vagy őrmester kiséretében a vársánczain 
sétálgatott. Mi csinosan felöltözve egyenként léptünk a középre, 
és hajadon fővel hallgattuk a zorditéleteket: «kötél általi halál!» 
kegyelem utján 10, 12, 15, 20 esztendő; vagy 10–20 esztendő 
s kegyelem utján 5, 8, 10-re szállitva. Kivétel nélkül mind vasba. 
Én vidáman léptem a középre, a karzatról zsebkendőikkel 
üdvözöltek a nők; én is köszöntem nekik, és mosolyogva 
intettem ismerősimnek még kezemmel is. Megperdültek a dobok, 
az auditor olvassa: 12 esztendő! még mindig fölnéztem a 
karzatra az én ismerősim felé; a tisztekre, auditorokra egy 
pillantással se néztem. Egyik auditor rám kiáltott, hogy: 
megértettem-e, hogy 12 évre vagyok itélve? «Igen, igen – 
feleltem én is németül – jól értettem 12 évi várfogság!» s ujra 
fölnéztem a városi közönségre, akkor fordítottak a másik lapra, 
s olvasták kegyelem utján: 5 év. (Minthogy a két évi vizsgálati 
fogság nem volt betudva, összesen 7 évi fogság lebegett a fejem 
fölött – ebből 5 évet szerencsésen ki is töltöttem), mikor vége 
volt, visszamentem társaim közé; nyakamba borultak, kezem 
szorongatták, s az az osztrák tábornok hozzám lépve kezet 
adott, s így szólt: «Derék fiatal ember ön, kitartást kivánok 
nehéz sorsában!» 


Vége lévén a szomoru czeremóniának mégis némi könnyeb- 
bülést éreztünk a bizonyosság által; s részint az emberi ter- 
mészet folytán, részint a magyar optimismus közreműködése 
következtében egyetlen egy se volt, ki azt hitte volna, hogy 
azt az időt a fogságban kitöltjük. Forradalom, háboru, vagy 
tartós békéből egyiránt szabadulásunkat combináltuk. 


Annyi bizonyos, hogy vigan ebédeltünk, és csak estefelé 
romlott el kedvünk, mikor lehozták a sok vasat. Egy karikát 
az egyik lábra tettek, a mást a keresztbe álló kézre kellett 
volna tenni, de elnézés folytán többnyire balláb és balkézre 
tették, s a két karikát láncz köté össze 3, 4, 5 fontos volt az 
egész szerkezet. Ez eleinte borzasztónak tetszett, mert szabály- 
szerüleg csak két óráig vehettük le reggel egy és este egy óráig; 
azaz: öltözés és vetkezés idejére – és vele kellett volna hálni 
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is – de már Fehérvárt privát kulcsokat szereztünk a lakathoz, 
s a következő három év alatt összevéve nem aludtam vasban 
többször, mint 20–30 éjjel. Aztán később kivált Józsefstadban 
nappal se igen viseltük. Erről később. 


Az itélet kimondását követő hat hét volt fogságunk leg- 
érzékenyebb ideje. Megengedték, hogy rokoninkat értesitsük 
itéleteinkről s megengedték, hogy ők hozzánk jöhessenek 
bucsúzni. Én szüleimhez a következő levelet intéztem: 


Fehérvár, 1854. márcz. 17-ik. Kedves szüleim! 
Megragadom az igen tisztelt előljáróság által engedett 


alkalmat s irok önöknek. És már most bizonyosan meg is irom, 
mi sors vár reám. Az igen tisztelt törvényszék a katonai tör- 
vények nyomán, 12 évi várfogsággal büntetni elhatározta, 
de legmagasabb kegyelme ő Felségének, azt 5 évi várfogságra 
szállitotta. Ez elég szomoru ugyan mind magokra, mind külö- 
nösen rám nézve – de én oly erőt kivánok magoknak, a milyen 
nekem van. Vigasztalnom fiui kötelességem, de el nem titkol- 
hatom a fájdalmat, mit érzek ha magokra, testvéreimre, gyer- 
mek örömeim lefolyt óráira s ifjuságom könyelmüen eljátszott 
szép napjaira gondolok!... Nem bucsuzom, az elválást jelentő 
szavak fájdalmat okoznak. Legyenek nyugodtak, tegyék meg 
a mit lehet, vessék reményöket istenbe s ő cs. k. apostoli felsége 
kegyelmességébe, s ha ezek nem segitenek, csak erőt kivánok 
a várakozásra, mig én megjövök, hogy mindezt elfeledtessem... 
Nem sokára elszállitanak rendeltetésünk helyére, hogy hová 
még most nem tudom, de ha szabad lesz, megirom; a német 
és franczia könyveket várom. 


Édesapámnak s édesanyámnak kezeit s testvéreimet ezer- 
szer csókolva maradok. 


Édes szüleimnek engedelmes fiok. 


A többiek is hasonló leveleket irva, Erdély minden részé- 
ből megindultak a szomoru rokonok; a szülők, a nők, testvérek 
és gyermekek – Kolozsvárról, Vásárhelyről, a megyékből s 
különösen a székely székekből, mind elvándoroltak, hogy a 
szomoru látogatást megtegyék. Engedték, hogy három, négy 
napot a városban töltsenek, s a délelőttet és délutánt együtt 
beszélgessék át a profósz lakásán. 


Voltak, kik szivszakgató zokogás nélkül a viszontlátást se 
tudták elhordozni, annyival kevésbé az elbucsuzást oly hosszu, 
reménytelen, nehéz időre. 
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Engemet néhai édesatyám, édesanyám és Eszter hugom 
látogatott meg; ruhát, fehérneműt és pénzt hoztak. Mikor 
találkoztunk csak édesanyám sirdogált s ugy találták, hogy 
elég jól néztem ki, (jó hogy Szebenben nem láttak, de a fehérvári 
fogságban a nap nagyobb részét szabadlevegőn töltöttük, ke- 
délyünk derültebb s kosztunk egészen jó volt). Szüleim három 
napig voltak ott, s találkozásainkon nyugodtan beszélgettünk, 
jó édesatyám szivarozgatott – s mint általában kevésbeszédü 
ember csak ennyit mondott az első nap: «Sok szomoruságot 
okoztál nekünk édes fiam, különösen szegény édesanyádnak, 
de jól esik nekünk, hogy férfiasan viselted magadat és tudsz 
türni; elfogatásod után nehány nappal két ur jött hozzám, kik 
azt mondták, hogy mondjam meg neked, hogy mit és 
miként vallj, és hogy róluk hallgass. Én erre nem válalkoztam, 
mert ügyedet nem ismertem, és biztam benned – a mint 
nekik is megmondottam – hogy habár nagyon ifju vagy még, 
de a mihez az én tanácsom nélkül kezdettél, azt nálam nélkül 
el is tudod végezni, – most örömmel látom, hogy nem vagy 
elcsüggedve s remélem, hogy ha a poharat fenékig kell is 
üritened, nem fogok csalódni benned. Az isten jó, édesfiam s 
a becsületes embereket soha se hagyja el.» 


Ez volt minden, mit édesatyám ez ügyről valaha beszélt; 
ugy látszott, hogy ha az ilyes dologban lehetne tanácsot kérni, 
ő nem tanácsolta volna a részvétet – de aztán meg volt elégedve 
magamviseletével. 


Harmadik nap délben bucsuztunk el, édesanyám erősen 
sirt és zokogott, kis hugom is folytonosan könnyezett – atyám 
hallgatva szivarozgatott. A szomszéd szobákban ifju házas- 
párok bucsuzódtak sok esztendőre egymástól; meg egy fogoly 
apa, és hazatérő fiu – mondhatom rettenetes perczek voltak – 
de én bár komoly voltam egyetlen köny nem jött szememre – 
csak folytonos beszéllésem jelezheté, hogy némileg én is meg 
valék indulva – végre válni kellett, anyám karjaiból alig 
tudtam menekülni, kis hugom is nyakamon csüggött, s midőn 
édesapám megcsókolt, és kezemet megrázta, éreztem, hogy 
egész testében remeg; az én ártatlan lelkü s nemes szivü jó 
atyám!... 


Talán sokáig én se tudtam volna kitartani – de midőn 
körültem az én legkedvesebb szüléim, hugom, s annyi barátom, 
ismerősöm oly igaz, oly legyőzhetetlen fájdalommal telve sirtak, 
zokogtak, – haj! eszembe jutott a nagy gyász, mely akkor 
egész hazánkat elboritá – lelkemben egybe forrt ez egyes 







 241


emberek busulása a haza nagy siralmával, s ugyan ki vehetné 
rosz néven, ha egy pillanatig hazám szent ügyének diadalán 
rajongva a hitvallók rémes gyönyörét éreztem, s bár iszonyu 
fájdalom dulta keblemet, sirni nem tudtam s emelt fővel távoz- 
tam a bucsuról?! 


A bucsulátogatások végre gyérülni kezdtek, mindenikünk 
rendezte ügyeit, a hogy tudta, legkeservesebb volt az ifjú 
házasok állapota, kiknek egy két évi együttlét után 10–12 
évre kelle válniok, épp az élet legszebb korában – a mi az 
erdélyi nőket illeti, nagylelküen viselték magukat, és csupán 
két asszonyról tudom, hogy más viszonyt kezdett, s máshoz 
is ment nőül, mig férje a rabságban szenvedett. 


De e két gyenge nőt bőven ellensulyozzák oly valóban 
meglepő jellemek, mint Filep Samu, Tompa Lajos és Fornszek 
Sándor jegyesei, kik habár hajadonok, hiven megvárták ked- 
veseiket. 


1854. áprilhó utolsó napjaiban értésünkre adták, hogy 
fogságunk helyeül Józsefstadt tüzetett ki. Hová nem sokára 
el is indítottak mindnyájunkat... 


... A vár parancsnoka, mikor mi 1854-ben oda mentünk 
gróf Spanucki volt egy vén feldmarschallieutenant. Volt neje és 
leánya. Nagy ur volt, és öreg ember velünk nem sokat törődött, 
tőle az alsóbb tisztek akárhogy bánhattak velünk, másfél év 
alatt csak tán kétszer volt a zwingerben, alig egy-egy félórára. 


Térparancsnok volt báró Borosini ezredes – egy vén, régi 
divatú, osztrák strázsamester fajta ember – ki minket hátunk 
megett, «marhák»-nak, «disznók»-nak és «kutyák»-nak nevezett, 
s másfelől olyan tempói voltak, hogy az őrségi közkatonák közé 
leült, hozatott egy meszely pálinkát, elvette egyik vagy másik 
közlegény kurtaszáru makrapipáját, s aztán velök pipázgatva 
iddogálta a pálinkát, és órákig beszélt a közkatonáknak. Mintha 
most is látnám száraz, magas alakját szénfekete arczát, hófehér 
hajnau bajuszát, s nagy üvegesfényü szemeit, a mint ott ült, 
kardját leoldva, a makrapipát szivogatva a nyitravidéki tót, 
magyar és német vadászok közt, s egészen elmerülve társalgott 
velök. Majd mindennap eljött a zwingerbe, de senki se szerette, 
sem a foglyok, sem a zárnokok közül, 1855. nyarán nyugállapotba 
helyezték, de azután is ott maradt, ott lakott Józsefstadtban. 
Ugyancsak 1855-ben gr. Spanuckit is eltették. Akkor, aztán 
lett parancsnok: 


Báró Kisslinger altábornagy egy tökéletesen müvelt, hu- 
mánus ember, ki annyi pedans, egyoldalu, idétlenkedő, sze- 
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szélyes osztrák főtiszt közt, kikkel valaha érintkezésbe jöttem 
mindenik fölött egy fővel magasodik ki – s legalább a józsef- 
stadti foglyok előtt – emberies bánásmódja, s a kötelesség hű 
teljesítése mellett bátran megférhető gyöngédsége mellett örökké 
hervadatlan emléket emelt nevének. 


Valószinü, hogy az akkori rendszer emberei is ismerték, 
s igen jónak találván, adták melléje Váradi ezredest, kiről a 
hir előre azt beszélé, hogy az osztrák sereg legvadabb és leg- 
barbarusabb ezredese volt; s akárhány közembert halálra 
veretett, a tiszteket pedig addig szekirozta, mig vagy megszök- 
tek, vagy agyonlőtték magukat. Szürke apró szemei, örökké 
mozgó bajusza, sunyi modora és sárgás halvány bőre, oly kül- 
sőt állitanak előnkbe, hogy egyelőre mindent elhittünk, s 
szigoruan is kezdte fellépését – de csodák-csodája, emberünk 
minden nappal szelidebb s modora enyhébb lett – a rendszer 
rothadása fogta el az ő kedélyét is, vagy a párisi béke szellője 
volt-e az ok nem tudom, annyi bizonyos, hogy Váradi utoljára 
azt is elhitte, vagy legalább elakarta velünk hitetni, hogy jó 
barátunk, s hogy ő is jó magyar!... 


... 1857. áprilisében csak elterjedt és már másodszor a hir, 
hogy a császár Magyarországra jön, se hir folytán megkezdőd- 
tek ismét a fél év óta szunnyadó kegyelmezési combinatiók, a 
hazulról érkezett levelek biztattak, a tisztek susogásai támo- 
gatták a hireket, még a bécsi lapok is (Wanderer) sejteni en- 
gedték az amnestiát, s egy prágai lap, melynek két számát 
egy magyar születésű ifju káplár, kivel a kórházban ismerked- 
tem volt meg, zsebembe csusztatta, tüzetesen tárgyalta az 
amnestia lehetőségét, és minél nagyobb terjedtséget ajánlott, 
természetes, hogy mindez minket felizgatott, s első kézzel- 
fogható eredménye az lett, hogy rendszeres munkálkodásaink- 
kal felhagytunk, épp egy pár héttel azelőtt kezdtem volt meg 
az olasz nyelv tanulását, többé aztán hozzá se nyultam, alighogy 
a Sue-féle regényekhez volt némi türelmem. A sétálás idejét 
nagyon kezdtük nyujtani. Váradi ezredes, s a többi tisztek 
mindig köztünk jártak keltek, s erősitgetek, hogy ők minket 
mindig becsültek! Esténként a vizhuzásnál a szegény profósz 
10-er is monda: «Einrücken meine Herren!» Az érzelem, és 
indulat minden hangját megpróbálta, de mi aztán akkor men- 
tünk be, mikor már esteledett, s egyelőre nem volt több mit 
csevegjünk, és megéhezve vacsoráról kelle gondolkozni. 


Tudtuk már, hogy a császári pár Budán van, feszült vára- 
kozásban töltöttünk minden órát; egy-egy napon ellankadva 
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ujra olvasni, jegyezni kezdtünk, de csak addig tartott mig 
egyik társ megszólalt, azonnal minden könyv összecsapódott, 
s kezdődött ujból a beszéd, okoskodás, tervelés a szigoru való, 
s a fényes ábrándok közt ide-oda tévedezve. 


Végre május 10-én reggel a sétára feljő Váradi ezredes és 
gróf Haller Ferenczet magához intve nehányunk hallatára azt 
mondja: «Biztosíthatom önöket, hogy ő Felsége Budán egy 
nagykiterjedésü kegyelmi rendeletet irt alá! A névsort minden 
pillanatban várjuk! Ez nap már pakolni is kezdett egy-egy vér- 
mesebb; de eltölt május 11-ik, 12-ik, a nélkül hogy valami 
érkezett volna, gyönyörü tavaszi napok voltak, az egész vidék 
ki volt zöldülve, én mondhatom, hogy annyira izgatott voltam, 
miként nappal alig tudtam egy-két órát olvasni, s éjjel egy- 
két órát alunni. 


Délutánonként egy-egy kicsit iddogáltunk, már hiába más- 
ként nem valánk képesek szórakozni!... 


Május 13-án már lankadni kezdtünk, a pessimisták keserü 
mosolylyal néztek körül, s mi este fél hét órakor ismét csak 
bezárattunk, az egész fogda elcsendesült a zárnokok is szobáikba 
vonultak, s én előszobánk ablakában állva keservesen fütyü- 
résztem, egyszer csak ugy egy negyed 8-ra verik a leghátulsó 
kaput, egy zárnok elszalad előttem, hogy kinyissa, s jön egy 
pár katonatiszt, s hátul czammogott a «vén rongyász»; «mi 
baj kapitány ur? kérdém suttogó hangon a nyitott ablakon át, 
amint mellettem elment: «Es ist schon da!» mondá mosolyra 
vicsoritva vén képét. «Valóban?» «Tartsák készen magukat!» 
mondá utánna gyorsan s azzal elsietett; én berohanok társaim- 
hoz, vasainkat felrakjuk, ujra az előszobába megyek, hallgató- 
zom, s hallom, hogy a kapukon járnak-kelnek: «Mi baj van 
gyermek?» kérdé Varga Zsigó kedves barátom az első emeletről; 
mert ott puttonozva lévén az ablakok nem láthatott semmit; 
s csak azt hallá, hogy a vén némettel beszéltem. Alig volt 
időm, hogy felkiáltsam néki a vén ember szavait, ime a zárnokok 
szétnyargalva, s a pillanat hatalmától elsodortatva örömtől 
ragyogó arczokkal nyitják fel az ajtókat. «Le a vasakkal!» 
kiáltá káplárunk, s neveinket a megindulástól reszketve fel- 
olvasva mondá: «menjenek ki urak, itt van ő excellentiája!» 


A másik pillanatban már az udvaron voltunk, s minden 
szobából jöttek társaink; az udvaron volt Kisslinger altábor- 
nagy körülvéve számos katonatiszttől. Az öreg ur meg volt 
hatva: az auditorral felolvastatá a kegyelmi okiratot, és a 
mellékelt, névsort, 114 név volt rajta csak a józsefstadti fog- 
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dából. És ekkor az altábornagy ur egy szép beszédet mondott: 
«Életem legszebb pillanatjának tartom e perczet, midőn ő fel- 
sége kegyelméből ennyi szenvedőnek visszaadhatom a szabad- 
ságot. Kinyilatkoztatom, hogy én nem olyanoknak találtam 
önöket, mint hallottam, én önök magaviseletével nem csak 
hogy mindig meg voltam elégedve, de becsülni tanultam önöket 
azon méltóságteljes türelemért, melylyel nehéz sorsukat hor- 
dozták. Engemet önök soha se emlékeztettek nehéz kötelessé- 
geimre; nekem egy rossz órát sem okoztak, fogadják ezért 
köszönetemet, és fogadják őszinte üdvözletemet uraim, e percz- 
ben, midőn önöket kiknek neveit felolvastatám ezennel sza- 
badoknak nyilvánitom!» Éljenekkel fogadtuk az öreg katona 
beszédét, ki nyári blouseban, a mint a rendeletet Prágából meg- 
kapta azonnal sietett, láttam, hogy rá volt irva «dringend» s 
verestentával háromszor aláhuzva. Mi egymás nyakába borulva, 
kibeszélhetetlen örömet éreztünk. E perczben minden nyomor, 
minden szenvedés feledve volt! Nem tudom, hogyan történt, 
de könnyeim megeredtek, s zokogásomon alig tudtam erőt 
venni, az a sok elfojtott bánat, az a sok visszatartott indulat, 
az a sokáig letiport érzelem világ, könnyeim árjába olvadva 
fel szabad folyásnak indult, és nem csak én egyedül sirtam, 
könnyeztek mindnyájan, és sirt a legnagyobb rész... soha 
sem fogjuk feledhetni az estét, melynél nevezetesebb napja 
egyike életünknek sem lesz soha, 1857. május 13-ik! 
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JAKAB ELEK 
SZABADSÁGHARCZUNK TÖRTÉNETÉHEZ 


 
 
Az unió 


Vidáman derült fel Kolozsvárra 1848. május 30-dika... 
Harminczkét éve már, dicső napjait élte e város diadalmas 
csatáknak s nagy történeteknek... Wardener futása, a város 
ostromállapotból fölszabaditása karácsony szombatján, midőn 
a Vilmos- és Kossuth-buszárokat az ablakokból camelia- és 
nemzeti szalagrózsaeső öntötte el, Nagy-Szeben és Budavár 
bevétele, ama napok, midőn hölgyei sziveik igaz tisztelete mel- 
lett gazdagon himzett nyeregtakarót vittek Osztrolenka s piski-i 
hid hőse elé s a férfivilág az erdélyi főhadsereg bajnok fővezére 
előtt lélekben meghajolva, keleti drága kövekkel s gyöngyökkel 
kirakott, arany diszmetszetü ősi Rákóczy-kardot; a ki a le- 
igázott Erdélyt, a magyar korona ezen drága gyémántját annak 
visszaadta, Magyarországnak önvédelmi hadserege szervezésére 
s 1849-ki dicsőséges hadjáratának végrehajtására időt szerzett s 
nemes versenyösztönt ébresztett, és a kit a székelység édes 
atyjaként tisztelve «Bem apó»-nak nevezett. Volt idő elmélke- 
désre és meghiggadásra, kerülöm a költői szavakat és phantazia 
nyelvét, számot vetek magammal s a mit kimondok, annak 
minden következményével, és mégis előtör vénülő szivemből 
ama vallomás: Óh, ti 1848–49-ki idők! oh, ti magyar parlia- 
menti s csatatéri hősök, félistenek! 


Nem, Kolozsvárnak talán soha nem voltak ilyen napjai! 
Magyarország ezer éves történetébe a legragyogóbb lapok 


egyike e városban lőn beirva. Nagy-Váradon 1538. a magyar 
királyság szerződésszerűleg osztozkodó királyok által kétfelé 
vált, Kolozsváratt három század után a nemzet szabadon s 
lelkesedve nyilvánult akarata, királyi jóváhagyással, törvény 
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által ismét egyesitette. Üdv neked kies magyar Athenae, én 
édes második hazám! nagy a multban, dicső ama dicsőséges 
években! Mély alapu s izmos gyökerü a te műveltséged, meg- 
ronthatatlan erővel. Üdv neked hivek s szabad férfiak és höl- 
gyek hazája! 


Erdély multja ismerői ismerik Kolozsvár és Nagy-Szeben 
politikai antagonismusát. Az első a magyar királyság és alkot- 
mánya, szabad szellem s ép és legyőzhetlenül erős nemzeti érzés 
megtestesülése, az utolsó az osztrák egységesség, a militarismus 
és bureaucratiai önkényuralom képviselője és barátja, men- 
helye és őrbástyája századok óta. A mely országgyüléseket 
Szebenben tartott Erdély 1690. óta, sötét lap az ország törté- 
netében, mely nem egyszer gyászszal, a nemzeti jogok és alkot- 
mány pusztuló romjaival van jelölve, melyeket Kolozsváratt, 
azok tényein halottaiból föltámadó politikai és jogélet egészsé- 
ges szine és kinyomata látszik – azokra büszke a magyar 
önérzet s felvidul az emlékezés. Midőn az ország főkormány- 
széke Nagy-Szebenben volt, absolutismus tartotta kezében a 
kormány rudját, midőn Kolozsváratt, a törvényesség és alkot- 
mány; Nagy-Szebenben hozattak Erdély boldogtalan és félszeg 
törvényei a mult század utolsó tizedéig, Kolozsváratt az 1791– 
92-kiek. Kolozsváratt voltak az 1834-ki nemzetfölrázó s az 
1841–46–47-ki, politikai érettségre vezető, Nagy-Szebenben 
az 1837-ki megfélemlitő, Kolozsváratt az 1848-ki korszak- 
alkotó országgyűlések. A mi Magyarországon Debreczen, most 
Budapest és Zágráb, az a régi Erdélyben Kolozsvár és Nagy- 
Szeben! 


Ez a valódi politikai indoka és kulcsa ama ténynek: miért 
hivatott egybe az 1848-ki erdélyi Unio-országgyülés Kolozs- 
várra. 


Már elteltek volt az országgyülés megnyitásával járó május 
29-iki ünnepélyek. Az országgyűlés tagjai nagy számban jelen- 
tek meg, sokan serdülő fiaikat is elhozták, hogy lássák meg s 
véssék emlékökbe a nagy történendőket. Eljött a vármegyék és 
Székelyföld birtokos értelmiségének is egy szép contingense – 
magva, disze és fenntartója az erdélyi magyarságnak – csak 
közérdekeltségből, hogy tanuja legyen a kitörő nemzeti öröm- 
nek. A város fény- és örömárban uszott. Háromszinű lobogó 
lengett – mint egy május-ünnepen a rakpartok és kikötők 
tengernyi hajóárboczán és vitorláin, mint egy ujonnan kizöldült 
s virágzó fákban gazdag fiatalos erdő – az egész városon, 
kunyhóban és palotában, háromszinű virágcsoportozatok éke- 







 136 


sitették az ablakokat s a függönyredők között ki-kinéző höl- 
gyek fejét háromszinü kokárdák és szalagcsokrok; hasonló toll, 
szalagcsokor és Unió-feliratu kokárda volt a férfiak mellén és 
fövegén, a kardok markolatján és a napernyőken, a kocsisok 
kalapján és a lovak gyeplőszárán; jó kedvü volt a cselédség, s 
az ostor háromszinti selyemcsapója is pajzánabbul pattogott. 
Magyar ruhaviselet divott mindenütt, magyar volt a társalgás 
nyelve, magyar kedv s vidámság sugárzott minden arczon. 
A fiak háromszinü pipere- és divattárgyakkal udvaroltak a 
hölgyeknek, ezek háromszinü virágcsokrokkal és bokrétával, 
nemzeti szinti kokárdák, lobogók, látogatási jegyek s Petőfy 
«Talpra magyar!» dala miniature lenyomatban százanként 
forogtak az ifjuság között. Serdülő hajadonok Unio-érzelmünek 
kivánták tudni imádóikat s katonásdit játszó kis gyerekek 
csatát vivtak egymással szintén az Unioért. A ki az uton mással 
találkozott, éltette az «Unio»-t, a ki megérkezett vagy eltávozott, 
azt üdvözölte vagy kérdezősködött felőle. A háztulajdonosok 
a náluk szállásoló követeket igyekeztek megnyerni, a hirlapok 
azzal töltötték el hasábjaikat, a főtanodák ifjuságai arról tár- 
salogtak, a polgárság és iparos osztály uton-utfélen lelkesülten 
szólott róla, a templomi szónokok imáikba szőtték, buzdító 
beszédeket tartottak hallgatóik előtt róla; ez volt a nyilvános 
és magánbeszélgetés köztárgya, ez dobogtatta a sziveket s el- 
foglalt minden elmét. «Mi lesz a holnapi napon? Mit fognak 
mondani a szászok? Mit tesznek a románok? Megtartják-e az 
előértekezleten nyilvánult békülékeny érzületöket? Mily maga- 
tartást követ a királyi biztos? Teljesül-e a magyar nemzet 
vágya? Fog-e érdeklődni a katonaság, mely tekintélyes szám- 
ban volt Kolozsváratt ? Föllép-e nyilván a reactió? Mer-e 
szembeszállani valaki vagy valami e roppant mérvüvé vált 
Unio-áramlattal?» Ezek a kérdések töltötték be, ezek az aggo- 
dalmak szorongatták a kebleket. 


A magyarságnak – oh mi dicsőséges momentum ez nem- 
zeti életünkben! – kivétel nélkül egy volt érzése, nézete s 
törekvési czélja – az Unio. A szász lapokban olvastuk akkor, 
hogy a gyülés napján csoportok jártak volna az utczákon, 
fenhangon kiáltva : «Unio vagy halál!» Ez nem igaz. Sem egye- 
sek, sem csoportok ezt nem tették. Fáklyás menetek alkalmá- 
val a falakra felmázolva ilyet láttam, de ezt is korábbi időben. 
Eféle szokott történni mindenütt. Egyes tulzók vagy dévaj- 
kodni szeretők firkálnak falra hasonlókat, elkiáltnak egyes, 
inkább őket megbélyegző, mint az illetőket s kivált egy egész 
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országot compromittálni minősült szókat; de azt komolyan s 
a közhangulat nyilvánulásának venni józan itélettel nem lehet. 
Csak az a tény, hogy a békés, loyalis izgatás és rábeszélés ez 
irányban bámulatos mérvü volt. Ezt tagadni nem lehet s nincs 
is miért. Ezt tenni oly ügy mellett, melynek üdvös-voltáról 
meg vagyunk győződve, nálunk mint alkotmányos nemzetnél 
mindig szabad volt, szabad most s a mig magyarok leszünk, 
szabad is fog maradni mindenha. 


Már a gyülésnek május 29-én megnyilása előtt az volt az 
ország vezérférfiai közt a megállapodás, hogy e tárgy az elő- 
értekezleten, mit akkor «nemzeti gyülés»-nek neveztek, vitat- 
tassék meg; ha valakinek egyénileg, vagy valamely nemzetiség- 
nek együttesen van észrevétele, ellenvetése, aggálya vagy 
óhaja, fejezzék ki, hallgassák meg, méltányolják vagy meg- 
győző okokkal enyésztessék el, a nyilvános közülésben idő- 
rabló, tanácskozás-nyujtó s tán a kedélyekre ingerlőleg ható 
vitatkozás róla ne legyen; vigyenek be kész törvényjavaslatot, 
a vezérszónok terjeszsze elé, kérje felolvasását s ha a többség 
rajta megnyugszik, igy, ha mind megnyugosznak, egy értelem- 
mel emeltessék határozattá. Ha felszólalás lesz, a vezérszónok 
békés hangulatban, őszinte szabadelvűséggel, kiengesztelő mó- 
don s rokonszenvesen világositsa fel a dolgot, nyugtassa meg a 
felszólalót s birja a közhangulat és közvélemény előtti meghódo- 
lásra, kihivást, támadó modort vagy sértő kifejezéseket kerülve, 
hogy a nagy országos tény az ország törvényhozó testületének 
a lehetőségig teljes egyetértésével, a szivek békéjének, a kedé- 
lyek nyugalmának megháboritása nélkül jöjjön létre... Az 
országgyűlés vezére most ismét Wesselényi volt, mint 1834-ben, 
de most nem az a Herkules-alak, nem az a Sámson-erőkinyomat, 
de egy elhizott, elkomorult, talpig fekete magyar diszruhába 
öltözött világtalan óriás! társai voltak a vén gróf Bethlen 
János, ez a mély hazaszeretetü, angol vérű és ildomu magyar 
Palmerston, b. Kemény Dénes, ez a menydörgő s Szász Károly, 
az éles analyzáló eszű s szétzuzó logikáju szónok! 


Mintha menyegzőre készült volna, oly derült, tiszta, 
mosolygó volt Kolozsvár ábrázata: utczáin hömpölygött a 
nép, a jókedv hangján beszélgetve diszöltönyös város-szolgák 
jártak fel és alá; a redoute előtt, hol az országgyülés tartatott, 
sorfalakat képezett a várakozó közönség. Tiz óra felé gyűlni 
kezdettek a követek és királyi hivatalosok: gazdag zsinórzatú 
atillák selyem és bársony menték, kövekkel diszitett forgós 
csalmák, rajtuk széltől ingatott fejér kócsagtoll, ősi-kardok s 
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ezüst és arany sarkantyús csizma volt díszöltönyük, mintha 
királyát várná a magyar, kivül oly élénk, mintha mulatni, 
kedélye oly emelkedett, mintha ünnepelni akarna; hangulatá- 
nak komolysága s a megjelenés méltósága árulja el csak, hogy 
törvényhozásra gyülekezik. Mikor népszerű szónok vagy szabad- 
elvű szász követ jött, mikor Lemény püspököt megérkezni 
látták, harsogó «éljen» fogadta, mely mint a haraszton a futó 
tűz, ugy ment végig az utczák tarka sokaságán. Egymásután 
hamar eljöttek a gazdag főurak, a kir. főkormányszék tagjainak 
hintós és huszáros fogatai, az országgyülés elnöke s végre a 
kormányzó, gróf Teleki József... Kelet országai szebbet nem 
mutatnak, a ruha festői pompája élénkebb hatást nem kelt, 
mint midőn 100–200 magyar törvényhozót a nemzeti viselet 
ezen pazar elegantiájában egymást felülmulni látja a szem. 


A nemzeti gyűlést a magyarok és székelyek külön, a szá- 
szok is külön tartották, hasonlóul az anyaország kerületi gyülé- 
seihez. A kérdések előbb itt vitattak meg a pártok által s a 
létrejött megállapodás adott irányt az országos ülési tárgyalás- 
nak. Hét pontja volt a kir. előterjesztéseknek: 1. és 2-ik, két 
sarkalatos hivatalnok választás utján betöltése; 3., az Unio; 
4, az urbéresek sorsának mielőbb s minden módon könnyítése; 
5., a közterhek egyformán viselése; 6., a szabadsajtó szabályo- 
zása. Emlékezhetik az olvasó, hogy a 3. 4. 5. 7. pontot a kor- 
mányzó ajánlta, felhivás következtében, a felségnek, az 1. 2. 
és 6. pontot az udvari kancellária, illetőleg a felség az ország- 
gyülésnek. Igy élt kezdeményezési jogával a törvényhozás két 
tényezője. Mindenik nemzet megtartotta előleges külön és 
együttes gyüléseit, hosszas vita, egymás fölvilágositása, sok 
rábeszélés és kérés után mindenki tudta, hogy az Uniot a szá- 
szok elvben, a magyarok teljesen s fentartások nélkül köz- 
egyetértéssel fogadják el. Az ülés késő éjig tartott, csöndben és 
viharral váltakozva. Az igy létre jött megállapodás értelmében 
az ügy másnap, május 30-án d. e. 10 órakor nyilvános országos 
ülés elé került. A fejedelem kötelességévé tette a kormányzónak, 
hogy személyesen legyen jelen a nagy fontosságu tárgyalásokon 
s bölcsességét és loyalitását az uralkodóház és ország közjavára 
érvényesitni igyekezzék. A kormányzó meg is jelent a kir. 
kormányszék kiséretében s a tanácskozás sorrendjéről a vita 
elkezdődött. A kk. és rr. a három első pontot oly benső egybe- 
köttetésben állónak látták, s a 3-ikat oly döntőnek, hogy az a 
máskettő sorsát is elhatározza. Első helyre tüzetett ki tehát 
rövid vita után a 3-ik pont s a dolog egyszerüsítése és gyorsitása 
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végett felolvastatott a kész Unio-törvényjavaslat. A mint az 
itélőmester olvasáshoz kezdett, elkezdődött az «éljen»-kiáltás 
«éljen az Unio,» «éljen Magyarország,» «éljen Magyarország és 
Erdély,» «éljen az egyesült Magyarország!» Igy folyt ez a törvény- 
javaslat szakaszai közt többször megujulva, vége felé oly álta- 
lános és lelkesült, sőt viharos «éljen»-zés ragadta meg perczekig 
tartólag az egész országgyűlést – törvényhozót és hallgatóságot 
egyiránt – hogy ehhez hasonló Erdély törvényhozási termeiben 
aligha volt valaha. Mint előre látható volt, a megyék és széke- 
lyek – követek és királyi hivatalosok kivétel nélkül – egy 
szivvel és lélekkel kitörő örömmel fogadván el; Brassó vidék 
követe Róth Illés igy nyilatkozott: «Megtekintvén, hogy a 
magyar és székely nemzet Erdélynek Magyarországgal egyesü- 
lését nemcsak közönséges szótöbbséggel, hanem a leglelkesebb, 
legihletettebb egyetértéssel, leghőbb nemzeti ohajtásuknak 
ünnepélyesen nyilvánitották; fontolóra vevén továbbá azt, 
hogy ez értelemben a jelen országgyülés által hozandó törvény- 
javaslat csakis Ő felsége, szeretett fejedelmünk és királyunk, 
ki egyszersmind osztrák császár, kegyes helybenhagyásával, 
mindnyájunkat kötelező törvénynyé váland; végre azon köte- 
lességszabta tekintetből, hogy Erdély a fennálló alaptörvények 
szerint Magyarország koronája kétségtelen tagja, küldői nevé- 
ben, a Pragmatica Sanctio fenmaradásával létrehozandó Uniót 
Magyarországgal pártolja; fentartja azonban magának, hogy 
az Unió mikénti végrehajtására kinevezendő országos bizottság 
kebelében és a magyarországi közös országgyülésen a szász 
nemzet törvényeken alapuló jogai, nemzetisége, anyanyelve, 
politikai területe épentartása iránt kivánatait egy Emlékirat- 
ban előterjeszthesse s egyszersmind azoknak méltányos tekin- 
tetbe vételét reméli.» 


Ezen nyilatkozatot a jelen volt szász törvényhatóságok 
követei valamennyien pártolták s különösen és legelébb Schmidt 
Konrád nagy-szebeni követ és társa, s kérésökre az szó szerint 
jegyzőkönyvbe igtattatott. Ellennyilatkozat semmi oldalról 
nem történt. 


Én e gyülésnek két különösb momentumát tartom meg- 
jegyzendőnek; az egyik Róth Illés és Schmidt Konrád s a többi 
szász követek pártoló nyilatkozata; a másik, midőn Lemény 
püspököt mint Unió-barátot, az országgyülés meg-«éljen»-ezte. 
Mindhárom férfin látszott a bensőjükben végbemenő nagy lelki 
tusakodás. Nemzetök künn az országban határozottan ellene 
volt, hirlapjaik óvták őket, túlzóik fenyegették, sőt előre átkoz- 
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ták azért, a miért ők itt a terem hangulatával szemben s ennek 
a megdöbbentő hatalommal nyilvánuló magyar áramlatnak 
ellene állani nem birtak. – Tán szerették volna, tán akartak 
is, de a tény tény; a felszólalásra kinálkozó törvényes alkalom 
elmult a nélkül, hogy a kimondott egyesülés ellen valaki csak 
egy ellenző igét is hangoztatott volna. 


Nem csoda. Száz meg száz szem tekintett a teremben rájok 
izgatott figyelemmel, vitára készen lesve az ajkaikról ellebbenő 
szót; künn egy, a hazafiság enthusiasmusában föllengő város 
20,000 lakosa csaknem lázas kiváncsiságtól égve várta a jó 
vagy rosz hirrel vendégszerető hajlékaikba érkezőket. Ha ellene 
szólnak az Uniónak – ugy gondolkozhattak – bizonyos, hogy 
meg nem gátolják; de az is bizonyos, hogy az egész város, sőt 
országgyülés ellenszenvét költik maguk iránt; de ha nem szól- 
nak ellene, hanem jogfentartással élve, az időre és felsőbb hatal- 
makra bizzák a további fejleményeket, nem bizonyos, hogy 
a magyarok országegyesitési szándékukat érvényesiteni vég- 
képen képesek lesznek. Nehéz helyzet! Ők az utóbbira határoz- 
ták el magukat, az Unióba beleegyeztek, vezérszónokuk beszédét 
oly hosszú és viharos «éljen» követte, mely az ajtókon és abla- 
kokon kihatott a várakozó népre, ott is harsány «éljen» rázta 
meg a léget, mely végig ment az egész belmonostor-utczán: 
«éljen az Unió», «éljen Roth», «éljen Schmidt Konrád», «éljen 
püspök Lemény!» – ez volt a csaknem általános éljenzés és 
zaj megkülönböztethető része. Midőn a kormányzó, mint ország- 
gyülési elnök az Unió-törvény egyhangu elfogadását határo- 
zatul kimondotta, ismét megujult az s több percz tölt el, mig a 
teremben s az utczán künn a lelkesedés égő tüze s tomboló 
zaja lecsillapult. 


Itt látszott meg kristály-tisztán, félreérthetlenül a köz- 
vélemény hatalma. Valóban ez hatalom volt. A mérleg egyik 
serpenyőjében 200 különböző nemzetiségü férfi, de a magyar 
korona tagja, mint királyi hivatalos, 18 vármegyei és magyar 
vidéki, 10 székely széki, 32 szabad királyi városi, mezővárosi 
és taxás helyi követ: együtt 260 országgyűlési tag, a mérleg 
billentyűjén Magyarország miniszterelnökének, a hatalmas gróf 
Batthyány Lajosnak keze; a másikban 12 szász kir. hivatalos, 
22 követ, együtt 34 országgyűlési tag, 1 román nemzetiségü 
kir. hivatalos, 4 követ, együtt 5 országgyülési tag, összesen a 
két oldalról 39 ellenzékies érdekű, de opportunitási tekintetből 
a többséghez csatlakozott szavazat. A birtok, müveltség, poli- 
tikai képesség, hazafiui érdemek, sőt – a mit csak másod- 
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fontosságunak tartok – maga a születés e roppant sulyával 
nem volt kétes a győzelem. Nem jött rá sor, nem volt szükség 
az erők megmérkőzésére. Az ég mosolygó derüje látszott vissza- 
tükröződni az arczokon. Ugy tetszett, mintha a béke nemtője 
szállott volna az országgyülési teremben a kies országra s az 
otthon háborgó nemzetiségek itt levő képviselőikben egymással 
egy perczre mintha kibékültek volna. Testvérileg szoritott 
kezet főur és nemes, ez és a polgár, magyar és nem-magyar: 
sokan megölelték egymást, nem egy könnyezett örömében; 
barátságosan beszélgetve tértek haza az országgyülési tagok, 
otthon mindenkit nyájas szeretettel fogadtak, gazdagon meg- 
vendégeltek, a nép örömujjongva távozott szét... 


Az ülés délután folytattatott. Az Unió részletei iránt a 
magyar kir. miniszterium felvilágositása végett bizottság nevez- 
tetett ki, melynek tagjai közt volt 19 különböző eredetű magyar, 
4 szász, 3 román t. i. a két püspök és egy világi férfi, a derék 
Boheczel Sándor, hátszegi képviselő. Ságuna püspököt mint 
királyi hivatalost már az országgyülésre meg akarta hivatni a 
kormányzó, de – a mint az udvarral folytatott levelezése 
mutatja – a királynak ez időben Bécsből távolléte miatt nem 
eszközölhette ki; most azonban – a formákat mellőzve – az 
Unió-bizottságba közakarattal beválasztatott, az oláh népre 
való jótékony befolyása reményében, mit ő hálás köszönettel 
fogadott, s annak munkálkodásaiban szorgalmasan részt is vett. 


Még azon nap a megállapitott Unió-törvényszöveg hitele- 
sittetvén: egy példányban a szokott módon felsőbb helyre 
juttatás végett a kir. biztoshoz küldetett át, ki annak ő felsége 
elébe késedelem nélkül fölterjesztését igérte, egyszersmind pedig 
egy másik példánynak a székvárosából Innsbruckba távozott 
királyhoz személyesen elvivésére követek választattak, azon 
utasitással, hogy a magyar fővárosban a magyar kir. miniszter- 
elnöknél magukat jelentsék s a törvényczikk megerősítésének 
kieszközlésében hathatós pártfogásra az országgyűlés nevében 
kérjék meg. 


A kormányzó ugyan azon napról jelentette a bevégzett 
tényt a fejedelemnek. «A felséged kegyes engedélyével egybe- 
hivott erdélyi országgyülés máj. 30-ki ülésében Erdélynek 
Magyarországgal egyesülése fontos kérdését, mint 3-ik királyi 
előterjesztést a két első ponttal kapcsolatban tárgyalta, s azt 
az idő komoly eseményeinek megfontolása után, melyek e 
fejedelemséget is veszélylyel fenyegetik, melynek tehát a leg- 
hathatósb védelemre van szüksége, ami csak a nemzeti egység- 
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ben s ezen egységnek tudatában található, ezt pedig csak az 
erő és biztonság érzete képes megadni: oly egyetértőleg fogadta 
el és határozta meg, hogy az ellen elvileg az egészen tele volt 
országgyűlési teremben egyetlen hang sem hallatszott, s csak 
a végrehajtás módjára és természetére vonatkozólag nyilváni- 
tották némely követek saját véleményöket. Ezen, az ország 
legfőbb alkotmányos szerve által az oly hőn ohajtott Unio 
iránt ily kétségbevonhatlanul nyilvánult közhangulatot tekin- 
tetbe véve, azt hiszem, nem hibázom, sőt felséged leghivebb 
államszolgájának tisztét teljesitem, ha egyenesen és nyiltan 
megvallom, hogy ez országban a nyugalom és béke csak ugy 
tarthato fenn, ha felséged az ország ezen kifejezett ohajtását 
teljesitvén, a felterjesztendő Unio-törvényjavaslatot legkegyel- 
mesebben megerősitni méltóztatik. Felséged iránti legszentebb 
kötelességem érzetében bátorkodom ezen kérésem méltatását 
felséged bölcseségétől a legmélyebb bizalommal esedezni.» 


Ezután a szászok felhivattak «Emlékiratuk» beadására, 
hogy az és a balázsfalvi oláh népgyülés kérvénye együtt tárgyal- 
tathassanak, mi a junius 20-ki országos ülésben történvén meg: 
«az országgyülés a szászok «Emlékirat»-át irántok való rokon- 
érzettel fogadta s azon meghagyással adta át az Unio tárgyá- 
ban kinevezett bizottságnak, hogy az igazság, méltányosság és 
józan országlástan határai között teljes igyekezettel oda mun- 
káljon, hogy azon Emlékirat alapján a miniszterium által egy 
törvényjavaslat terjesztessék a közelebbi közös törvényhozás 
elé.» Ezen rokonszenves határozatért Schmidt Konrád meleg 
szavakban fejezte ki köszönetét: «mivel – ugymond – ez oly 
tény, mely benne teljes bizalmat ébresztett az iránt, hogy az 
Unioból származó nagy átalakulás, az iránti minden aggodal- 
mak lecsillapitásával s a kedélyek lecsöndesitésével békés uton 
sikerülend; meggyőződésénél fogva állítja, hogy küldői mint el 
nem fogult fiai azon nemzetnek, mely ezelőtt hét századdal 
hivatott be a korona védelmére s ezen kötelességének hiven 
megfelelt, a mint nemzetiségök és alkotmányos létök fenn- 
tartásáért mindent készek feláldozni: ugy elszánt akarattal 
készek az édes hazánkat bármely oldalról fenyegető veszélyek 
ellen fegyvert fogni és harczolni s erről a «KK-at és RR-ket 
biztositotta», mely nyilatkozatát 17 társa tette magáévá. Az 
oláhok kivánatait magában foglaló kérvényekre és «Emlék- 
irat»-ra nézve, melyek között volt a balázsfalvi kérvény is, az 
országgyülés ugyan jun. 20-ki ülésében határozatképen kijelen- 
tette: «hogy jó és rossz sorsukban századok óta osztozott s ma 
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velük egyenlő jogokat biró, egyenlő kötelességek alatt álló 
polgártársaikat rokonszeretettel kell fölsegitniök s ügyöket, a 
hon javát s biztos fönmaradását szem előtt tartva részvéttel 
venniök. Ezek figyelembe vétele s a KK-nak és RR-nek irántuk 
való szives érzelme és minden jóra, törvényesre és méltányosra 
készségük kijelentése mellett meghatározták, hogy az 1848-ki 
magyarországi törvények által, melyek érvénye az Unió után 
Erdélyre is kiterjed, ezen polgártársaiknak úgy sérelmeit, 
mint jogos panaszaiknak okát elenyésztetve s igazságos óhajtá- 
saikat betöltve látják. Az ezek után még kérelmeikben és 
«Emlékirat»-ukban foglalt s függőben maradtaknak tekinthető 
ügyek igazságos és czélszerü elintézése az Erdélyen kivül lakó 
oláhok, sőt a hon minden más lakóit egyiránt illetvén s az ily 
ügyek a hon minden lakóinak képviselőiből egybealakulandó 
közös törvényhozás tárgyait tevén: helytelen lenne itt külön 
törvény hozásába avatkozni.» 


Az Unió-törvény megerősitése Innsbruckban történt 1848. 
június 10-kén. Érdekesnek tartom megemlitni, a mit erről 
nekem, az akkor Bécsből szintén oda a király által meghivott 
gróf Mikó Imre beszélt. «Engem ő felsége egy politikai combinatio 
kérdésében parancsolt volt Bécsbe, a lemondott erdélyi kan- 
czellár helyettesitése végett s ez alkalommal kötelességemből 
folyólag szintén Innsbruckba kellett mennem. Ismerem e 
törvény-megerősités nagy nehézségeit. A siker gróf Batthyány 
vas akaratának müve egészen. Ő birta rá a királyt az aláirásra, 
ki elébb a vele találkozást is kerülte, később gondolkozási időt 
kivánt, hogy magát más oldalról is tanácsoltassa. A király engem 
is megkérdezett, ha szükségesnek s jónak látom-e az uralkodó- 
házra és összbirodalomra nézve a törvényt. Én melegen s meg- 
győződésből szólottam mellette. Batthyányi nem tágitott. 
«Ennek felség meg kell lenni – mondá ő. Az erdélyi Unió- 
törvény folyománya a magyarországinak. Ettől Magyarország 
békéje, s felséged trónjának sorsa függ. «Aber lieber Graf 
Batthyány! gönnen Sie mir doch ein wenig Bedenkzeit – 
monda tréfásan szemrehányólag a király, de pár percz mulva 
a törvény alá volt irva...» 


A székely nemzetgyűlés 


Agyagfalva ős székely falu Udvarhelyszékben a Nagy- 
Küküllő balpartján, Udvarhelytől nyugat, Székely-Keresztur- 
tól kelet felé 1 mértföldre, határaival érintkeznek é. k. Magyarós, 
d. k. Bögöz, d. ny. Matisfalva, é. ny. Déézsfalva, lakosai mintegy 
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700, református; a Foncsika patak metszi át határostul; a 
tér, melyről szó van, a falutól a Nagy-Küküllő felé északra 
terül el, rá messzi távolból, mint egy gondolkozó öreg, méltó- 
sággal néz le Budvár romja, nyugatról erdőkoszorus magas hegy 
karaj köriti, mely Nagy-Galambfalvánál a Küküllő folyam 
szorosában a belső Székelyföldnek mintegy hegykapuját képezi. 
Itt tartotta nemzeti gyüléseit hajdan a székelység, s jelesen 
1506-ban azon legemlékezetesebbet, melyen a király iránti 
hűségről, s ha az vagy tisztei a székely jogot megsértenék, azok 
miképen orvoslásáról nemzeti törvényt alkotott. Alkalmul rá 
az szolgált, hogy II. Ulászló királynak fia (II. Lajos) születvén, 
adószedőit elküldötte közéjök, hogy az általok ilyenkor fizetni 
szokott örök-adót beszedjék. Ők t. i. más adót nem fizettek, 
mint mikor a király megkoronáztatott, nősült, nejének fia 
született, minden hatodik ökrüket ajándékul szokták adni; 
Székely-Vásárhelyre gyüjtötték össze, a király czimerét bélyegző 
vassal rásütötték, s azt nevezték: Ökörsütésnek. Nem levén már 
Zsigmond, V. László és Mátyás királynak fiu örököse, a széke- 
lyek ez adót szokásból kimentnek vélték és megtagadták. 
A király Tomori Pál budai lovassági parancsnokát 500 lovassal 
s megfelelő gyalogsággal küldötte hozzájuk, hogy azt rajtuk 
végrehajtással is fölvegyék. A székelység Székely-Vásárhelyre 
ment elébe, megverték s megfutamitották a királyi sereget. 
Tomori másodszor sokkal nagyobb erővel ment ellenök s őket 
véres csatában legyőzvén: a király akarata előtt meg kellett 
hajolniok s adójukat megfizetniük. Ütközet után mind az öt 
székből nagy sokaság gyült össze s Gyergyai Lázár György 
elnöksége alatt hozták az ugynevezett: Agyagfalvi székely 
Constitutiókat, melyekben felfogadták s kötelezték magukat: 
«hogy senki közülök a király, erdélyi vajda, és székelyek ispánja 
ellen soha pártot ütni, tervezni, e végre köz- vagy részszerénti 
gyülést hirdetni, szóval: magának a közhatalom tekintélyét és 
méltóságát tulajdonitani ne merészelje; Székelyországban többé 
rablás, fosztogatás, égetés, mások kergetése, házaknak el- 
hagyása, haj- és üstökvonások ne történjenek; a hitetlenség és 
pártütés közülök egészen számüzessék s a királyi méltóság és 
tisztviselőinek tekintete csorbát ne szenvedjen; sőt még akkor 
is, ha azoktól valami hirtelen való háborgatást, kárositást, 
Székelyországuk szabadságainak megromlását szenvednék, ne 
pártütéssel álljanak ellen, hanem gyűljenek közönségesen egy 
helyre, és a megbántott félnek addig, mig a királytól levele 
érkezik, haladoztató oltalommal és segítséggel legyenek egyenlő 
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akarattal, hüségöket megtartván s együtt tanakodván, hogy 
annál jobban ellenállhassanak; királyukat orvoslás végett 
találják meg és Magyarország segitségéhez folyamodjanak, 
melynek ők is hivei és tagjai, hogy igy Scythiából reájok maradt 
hivségök a pártütés és árulás szennyétől ezután is mint eddig 
megvédessék... A ki tehát pártot ütne, arra gyülést hirdetne, 
vagy ily szándékáról törvény előtt meggyőzetnék, mint a nemzet- 
től elszakadt, tisztségét veszitse el, birói székbe be ne vétessék, 
Székelyországban ne lakhassék, öröksége azonban övéire marad- 
jon, kegyelmet csak a fejedelem adhasson vagy az egész Székely- 
ség egyenlő akaratból, minden ingó-bingó marhája kapsira 
hányassék s maga örök számkivetésbe üzessék. E sors érje a 
köznép közül pártot ütőket is. Ezen végzés nagyobb erejére 
jobb kezöket felemelvén, mindnyájan megesküdtek...» 


E végzésnek két alapeszméje van, 1-ör a nemzetnek királya 
előtti meghódolása, 2-or meghatározása nemzeti végzésben, 
hogy sérelmét jövőben nem pártütés, de a királynál együttes 
kérelmezés utján orvosolja stb. E történeti hirnevü helyen 
gyűlt össze most is a székely nemzet. Októb. 13-ka óta M.-Vásár- 
helytől, Gyergyó-Ditrótól és Bereczktől Sz.-Udvarhelyig gyalog, 
lóháton, kocsin és szekeren menő ezer meg ezer utas embertől, 
kisebb-nagyobb csoportban haladó karavánoktól voltak ellepve 
az országutak, dombok és halmok, az erdők árny-adó szélei, a 
források környezete, a faluk és vendégfogadók, mint mikor ezer 
év előtt a Meotis-tó mellől nyugatnak indultak ősei, mintha 
Szent István napján egyházi diszmenettel a Szent Anna tava 
felé huzódna egy egész szék áhitatos népe, zsolosmát, hazafias 
és harczias dalokat felváltva énekelve. Mikó Mihály és Berde 
Mózsa elragadtatva beszélték előttünk e nép szabadságért 
lelkesülését! Mint ragaszkodik az Unio-hoz és magyar minisz- 
tériumhoz, s mennyire kész kardját és életét az uj alkotmány 
védelmére föláldozni! E nép most is az a lelkes, bátor, harczos 
nép, a mi volt Martinuzi és Csáki István korában, Székely 
Mózes, Bocskai és Bethlen Gábor fejedelemsége alatt: bizik és 
hisz s lángra lobban, fölkél s harczba megy parancsolóinak vagy 
népszerü embereinek első szavára, a szabadságnak avagy csak 
emlitésére is! Midőn a nap a magas Hargita megül előtünt, 
60,000 szabad székelyre vetette ragyogó fényét. A láthatáron 
köröskörül vékony őszi páraköd uszott, az erdők sárguló levelei 
mintha narancs-szőnyeggel boritották volna be a hegyeket, 
miken a cseresznye- és vadkörtefa piros levelei élénk vörös 
csikokban huzódtak át; a légben az ökörnyál mint fényháló 
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himbálózott s a harmatos mezőt őszi fehér-piros kikirics tarka 
tengere födte be. Ide gyült össze Csikból és Háromszékről 
mintegy 15–15, Udvarhelyszékről 20–25, Marosszékről 
2–3000-nyi nép és több küldöttség, Aranyosszékről szintén egy 
népes küldöttség, melyek kijelentették, hogy küldőik ugyan a 
távolság miatt nagyobb számban a nemzeti ünnepen meg nem 
jelenhettek, de várják a nemzet parancsait s oda mennek és 
annyian, a hová és a mennyien rendelve lesznek. A csikiak 
és háromszékiek közt volt egy-egy gyalog határőr-zászlóalj is, 
egészen harczkészen – kétezernyi fő, tiszteikkel együtt, erőteljes 
életkorban, vas testalkotással, könnyű vérü, vidám és kedélyes 
férfiak, a kik jól élnek és csinosan ruházkodnak; elmetszették 
a német frakk végét, hogy magyarosabb legyen alakja s csákó- 
jukra nemzeti szalagcsokrot tüztek, hogy a sárga-fekete zsinór 
ne bosszantsa a szemet; fegyverök golyóján halál, szuronyukon 
megtört a napsugár – Mars hadistenhez hasonló külsejök 
tiszteletébresztő. A háromszékiek közt volt egy huszárosztály: 
302 szép férfi, mind daliás alak, a sujtásos dolmányon s huszáros 
negéddel félvállra vetett mentéken megakad a szem, csákójukra 
nemzeti szalag tekerődzik, tisztjeik egyenruháján ezüst s arany 
paszomán ragyog, játszian szökdel s délczegül ágaskodik velök 
a kevély paripa. Báró Szentkereszti Zsigmond kapitány vezé- 
nyelte őket, Háromszék egyik legszebb férfia. Csikból és Három- 
székről tartalékosok, nemzetőrök, vadászok sok zászlóaljra 
menő népe s hosszú tömör sorai, ezernyi ezer bajnok férfi, 
kerek, bojtos kalapjukkal s fekete zekéjökkel, vigan élczelődtek 
a németre s vágytak szemben lenni a rácz lázadókkal. Ott volt 
Homoród-Almás, Karácsonfalva, Oklánd, Vargyas, Nagy-Ajta, 
Bölön termetes szép népe: egyenesek mint a fenyő, erősek 
mint a tölgy, arczuk szine élénken barnapiros, látszik, hogy 
tiszta havasi léget szívnak s üditő kristály forrásviz italuk. 
Nagy számban jelent meg Etéd, Bözöd, Makfalva, Kibéd, 
Várad, Sófalva, a Fejérnyikó mellől: Siménfalva, Rugonfalva, 
Szent-Mihály, a Kis-Küküllő tájról Fiatfalva, Székely-Keresztur, 
Ujszékel székelysége – szépen nyirt hajjal, pödrött bajuszszal; 
házi szőttes mellény s talpig magyaros viselet tette őket fel- 
tünővé, estve Kriza és Szentiváni népdalait énekelték: 


 
Az én hazám Firtos alatt Énlaka, 
Ott fejérlik rózsámak is szűk laka stb. 


Vagy:  Erdővidék az én hazám, 
Katonának szült az anyám, stb. 
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nappal pedig Kölcsey Hymnusz-át s Vörösmarty Szózat-át 
szavalták. E népet jó kedvében teremtette Isten; nem szebb 
ennél Tell Vilmos svájczi népe, nem hősiebb a franczia Bretagne, 
és nem érdekesebbek a kies Provence lakói! Ezekből toborzotta 
a XII. zászlóalj bőseit, ezek közül egészitette ki magát az egy 
évi barczai alatt kétszer elfogyott XI-ik zászlóalj! 


Ily néppel tartott gyülést gf. Mikó, egy ezeréves székely 
nemzetség; nagy nevű utóda, kiben a korona bizott s kit a nép 
kedvelt. Ő volt a mérséklő, s az, aki a nagy testet mozgatta, 
Berzenczey László: szürke prémes köntösét s vörös zsinóros 
kalpagján a nagy fehér tollat meszsze lobogtatta a szél, derekán 
nehéz fringia lógott, verdesve tüzes barna paripája oldalát, 
melyen gyakran nyargalta be a tért, több helyen hevitő beszé- 
deket tartva. Ott volt Csikszék élén derék kormánybiztosa 
Mikó Mihály s a nemesség közül: a Mikó, Sándor, Biális, Geréb, 
Csató, Zöld, Madár s más nemzetségek jelesbjei; Háromszék 
élén Berde Mózsa kormánybiztos, mellette gr. Mikes, gr. Kálnoki, 
b. Apor, b. Szentkereszti, Móricz, Horváth, Lázár, Szabó, 
Székely, Antos, Gyárfás, Cseh, Forró s más nagy nemzetségek; 
Udvarhelyszékről ifj. gr. Bethlen János kormánybiztossal: 
Cserey, Ugron, Pálffi, b. Orbán, Jakabházy, Sebessy, Szentkirályi, 
Gálffi, Török, Imre sat. Marosszékről: a gr. Lázár, gr. Teleki, 
gr. Bethlen, Szentiváni, Gál, Biró, Dózsa, Hajdu, Bereczki, 
Filep s más nemzetségek – az értelmiség, vitézség, nagybirtok, 
ős erő és természeti szép alkat képviselőit, a szabad székely 
nemzetet itt csaknem együtt látni gyönyör volt. A hölgyek is 
nagy számban s a férfiakkal lelkesedésben versenyezve vettek 
részt. – Megjártam e sorokat s a négy nagy szék külön tanya- 
helyeit. Lelkem kéjjel tölt el e látványon!... Nem, nem Balázs- 
falván, s nem Nagy-Szebenben dől el végképen az erdélyi ma- 
gyarság sorsa – gondolám s megnyugodtam rajta. A szék- 
csoportok közepén emelkedett 4–5 öl magasságra a szónoki 
állvány (tribune), melyre körlépcső vitt fel s mely körül a 
gyülés folyama alatt mi, Kossuth-huszárok állottunk őrt, fen- 
tartva a rendet. Annyi izmos, jól alkotott férfit s szép embert 
a népből, oly válogatott, typicus alakot – szinét javát egy 
egész nemzetnek – együtt ritkaság látni. E benyomás erős 
hatása ma is uralkodik rajtam, midőn annyi év után rá vissza- 
emlékezem. Büszke voltam, hogy én is e népből való vagyok. 
Megköszöntem a sorsnak, hogy itt lehettem, nem gondolva arra, 
a mit nem sokára Szász-Régennél és Maros-Vásárhelyen meg 
kellett érnem, sem arra, hogy a megpróbáltatás után nem- 
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sokára el fog jőni a férfi [Bem], a ki saját lángeszével s 
jellemének nagysága által e roppant erőanyagot Magyar- 
ország szabadság ügyében bámulatos sikerrel fogja felhasz- 
nálni tudni... 


Az óra tizfelé járt, a tribüne körül a sokaság közt sürü 
mozgás látszott, mint midőn belső ok a tó vizét nyugvásában 
megzavarja; örömzsibaj és szájról szájra járó halk szóbeszéd 
adta hirül, hogy jő a kormányzó helyettes, mellette Berzenczey, 
Berde, Mikó s a többi kormányzóbiztosok, polgári urak és katona- 
tisztek. Gróf Mikó a szószékre érve, nehány komoly szóval 
megnyitotta a gyülést, elnöke megválasztására hivta fel azt, 
a mi az ő neve s egy dörgő éljen-kiáltással percz alatt megtörtént, 
ő arra jegyzőt kért fel s a gyülést constituáltnak jelentette ki. 
Felolvastatott a kir. kormányszéki e tárgyu rendelet s annak 
értelmében a gyűlés tárgyai inditványok alakjában előadattak. 
Szólott hozzá Berde, gr. Bethlen, Gál János, Gál Dániel, Ber- 
zenczey s mások. Legelső gyűlési határozat volt az uralkodó 
felség iránti hűségeskü letétele, mit a katonaság és polgári rend 
saját tiszteivel együtt külön csapatokban fenhangon tett le, 
Dorschner csiki ezredes fejébe vörös csákót tettek, a tribünre 
vitték fel s három ujját égre emelve, tört magyarsággal mondta 
el az ezer meg ezernyi nép előtt esküjét a király, a haza és alkot- 
mány hüségére, mit később ép ily nyilvánosan szegett meg. 
2.) A gyülés oláh és szász hazánkfiaival kiáltvány alakjában 
tudatni határozta, hogy a székely nemzet a magyar királyhoz 
és alkotmányhoz hiv, a nem-magyar nemzetiségekhez testvéri 
vonzalommal viseltetik s jogaikat tiszteli, de megkivánja, hogy 
a szász és oláh nemzetiségek is hozzá hasonérzelemmel legyenek, 
az Unió-t és magyar kormányt ismerjék el, az országot pénzzel 
és katonával segitsék. 3.) A székelység harczot nem kezd s nem 
folytat, de a megyékben élő védtelen testvérei pusztulását 
hidegen el nem nézhetvén, azon esetre, ha ezen felhivásának 
sikere nem lenne: b. Vay kir. biztos októb. 15-ki rendelete 
folytán s a XXII-ik t. cz. értelmében meghatározta, hogy az 
egész székelység nemzeti honvédsereggé alakul, s addig is, míg 
az kellő módon megtörténhetnék, jelenleg az öt székely szék 
19–40 éves fiaiból 12,000 főnyi tábor alakittassék, melynek 
már most fegyverrel biró része használtassék veszélyben levő 
megyei vérrokonai, másik része a királyi szék, a haza és alkot- 
mány, harmadik része nemzetőri zászlóaljakká alakulva s be- 
gyakorolva, a székely határoknak Moldva- és Oláhország felőli 
védelmezésére. Ezután kimondatott, hogy a székely honvéderő 
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egyelőre kir. biztos b. Vaynak mint polgári biztosnak és a szé- 
kelyek közt müködő kormánybiztosoknak, katonai tekintetben 
Zsombori László huszár-ezredesnek fővezénylete alá rendeltetik. 
A szebeni főhadvezérségtől függés megszüntetését szintén ki- 
mondotta. A kir. biztos felkéretett a nem hazai katonaságnak 
az erdélyi részekből eltávolitására s Károly-Fejérvárba és a 
többi várakba megbizható fegyveres erő s főleg székely katona- 
ság rendelésére. Az elnök e közvégzéseket a belügyminiszternek 
jelentvén: sürgősen kérte fel, hogy a kiindulandó csapatok 
élelme, zsoldja, fegyvere és lőszerszükséglete iránt lehetőségig 
haladék nélkül intézkedjék. 


A gyülés ez utolsó tárgyára nézve két ellentétes nézet 
forgott fenn a tanácskozások alatt, az egyik – egy e végre 
kinevezett bizottságnak nézete szerint, melyet Mikó Mihály és 
Berde Mózsa indokolva fejeztek ki – rögtön, készületlenül 
táborozásra indulni nem helyes, hanem minden szék lakóinak 
honában két hét alatt jól el kell készülni, zászlóaljakká alakulni, 
fegyvert és töltést szerezni s akkor a nagyobb négy székből 
4–4 ezer főnyi erővel Maros-Vásárhelyen megjelenni, a további 
müködés iránya meghatározását a nemzeti fővezérségtől ott 
várva be. A másik nézet szerint a veszély nagysága miatt 
halogatásnak helye nem levén: a gyűlés tartozik életveszély- 
ben levő véreinek ugy a mint teheti, rögtön segélyére sietni. 
Többen szólottak mellette és ellene; végre Berzenczey beszéde 
közben Maros-Vásárhelynek Urbán népe által megszállása, 
Küküllőmegyéből uj gyilkosságok és rablások hire érkezvén, 
melyek később valótlanoknak bizonyultak: ez a gyülést nyugodt 
hangulatában annyira megzavarta, az itt levő rokonok jaja és 
sirva esenkedése a sziveket annyira meghatotta, hogy a többség 
az azonnali kiindulást végzéssé emelte. Megyünk mind és azon- 
nal! – kimondatott e vészteljes két szó, forrása kimondhatatlan 
szerencsétlenségnek, okozója a székely nemzet harczi hirnevén és 
becsületén ejtett érzékeny sebnek... Október 18-án megkezdő- 
dött a táboralakitás, rendezés, csapatvezérek és tisztek kineve- 
zése, mozgósitás sat. Háromszéknek Donáth alezredes, Csik- 
Gyergyónak Dorschner ezredes, Udvarhelyszéknek Betzmann 
alezredes, Marosszéknek gr. Lázár Dénes lőn vezérévé, fővezérré 
Zsombori László huszár ezredes kiáltatott ki. Éji 11-kor lett vége 
a vezérkari tanácskozásnak. 60,000 székelynek az ország véd- 
telen pontjaira azonnali kiinditása lőn foganatositva, kik közül 
a maros- és udvarhelyszékieknek fegyvere és tölténye s az egész 
tábornak egy ágyuja sem volt. Ezen számba volt fölvéve a 
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Marosszékből gr. Lázár Dénes alatt a vajai rétre egybegyülni 
s le Radnóth felé működni elrendelt több ezer nemzetőr is, az 
aranyosszékiek s aját tüzhelyök védelmére otthon marasztatván. 
19-én a kivonulás elkezdődött. Első állomás volt Székely- 
Keresztur, honnan három irányban oszoltak szét, egyik Segesvár- 
Medgyes felé, a városokat elkerülőleg, a másik a Marosvölgyön 
alá s a harmadik ki a Mezőség felé, Kolozs-Doboka és a többi 
veszélyezett megyékbe. 
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IDŐRENDI TÁBLÁZAT 


 
 
1790. A főkormányszék (gubernium) Nagyszebenből vissza- 


költözik Kolozsvárra, megindul a magyar politikai élet, 
Kolozsvár Erdély fővárosa lesz, a mágnáspaloták épülni 
kezdenek falai közt. 


1790–91. Az erdélyi országgyűlés a II. József uralkodása előtti 
alapokra helyezi vissza az erdélyi közéletet és közigazga- 
tást, tárgyalja és visszautasítja a románok kérését (Sup- 
plex Libellus Valachorum), melyben azok egyenrangú 
nemzetkénti elismertetésüket kérik; felvetődik a jobbágy- 
terhek szabályozásának, a magyar államnyelvnek és a 
Magyarországgal való uniónak kérdése. Bizottságok kül- 
detnek ki a legfontosabb problémák kidolgozására és a 
törvényjavaslatok elkészítésére. 


1792. nov. 11. Kolozsvárt a gr. Rhédey-házban Kócsi Patkó 
János társulata megtartja az első magyarnyelvű nyil- 
vános színielőadást. 


1803. Megindul az első magyar kőszínház építése Kolozsvárt. 
1809. Az utolsó erdélyi nemesi hadfelkelés; 16,000 főnyi had- 


sereg áll ki a franciák ellen, de felhasználására nem 
kerül sor. 


1811. Nagy gazdasági válság; az országgyűlés feloszlása után 
abszolutizmus és reakciós politika kezdődik; a magyar 
közélet megszünik. 


1833. A megyegyűlések az abszolutizmus ellen foglalnak állást, 
a «vándor patrióták» (Bethlen János, Kendeffy Ádám 
Kemény Dénes, Szász Károly, Wesselényi Miklós) be- 
járják Erdélyt és megszervezik az ellenzéket; Bécsből 
Wlassics horvát bánt küldik le rendet csinálni, de mivel 
az ellenzékkel rokonszenvezik, visszahívják. 


1834. A kolozsvári tanulóifjúság tüntet az osztrák hadsereg 
ellen, véres utcai összeütközések; az országgyűlésen a 
nemzeti ellenzék Bethlen János és Wesselényi vezetésével 
az abszolutista rendszer megszüntetését követeli. 
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1835. Estei Ferdinánd főherceg feloszlatja az országgyűlést és 
katonai kormányzást vezet be; Wesselényit pörbe fogják 
és elítélik. 


1837. A nagyszebeni országgyűlésen az ellenzék megbuktatja 
Estei Ferdinándot a kormányzóválasztáson és gróf Kornis 
Jánost választják meg; a reakciós irányzat gyengülni kezd. 


1841. Az erdélyi országgyűlés előveszi a magyar hivatalos nyelv 
kérdését, a szászok és a románok tiltakoznak, megkezdő- 
dik a «nyelvharc». 


1843. Wesselényi «Szózat» című könyvében először veti fel a 
pánszlávizmus és a dako-román törekvések veszedelmét. 


1846. Az erdélyi országgyűlés a jobbágykérdéssel foglalkozik, 
de a konzervatív párt ellenállása folytán nem sikerül a 
kérdést korszerűen rendezni. 


1848. A magyarországi forradalmi események hatására a ro- 
mánok május 15-re Balázsfalvára népgyűlést hirdetnek, 
ezen a románság nemzeti függetlenséget követelik és a 
Magyarországgal való unió ellen foglalnak állást. Máj. 30. 
az erdélyi országgyűlés a kolozsvári Vígadóban kimondja 
a Magyarországgal való uniót, a szász és román kép- 
viselők is hozzájárulnak. Júl. 2. először jelennek meg 
Erdély követei a pesti országgyűlésen. Az erdélyi románság 
elégedetlenkedik, Vay Miklós kormánybiztos lecsende- 
sítésükre kiküldetik, de a román nemzeti komité okt. 2. 
Puchner császári katonai parancsnokkal szövetséget köt 
a magyarok ellen, melyhez a szászok is csatlakoznak. 
A románság fenyegető magatartására a székelyek okt. 
15-én az agyagfalvi nemzetgyűlésen Mikó Imre elnöklete 
alatt elhatározzák, hogy a szorongatott megyei magyarság 
segítségére sietnek, de nov. 4.-én Marosvásárhely mellett 
felkészületlen csapataik az osztrákoktól vereséget szen- 
vedtek. Nov. 17-én az osztrák csapatok elfoglalják 
Kolozsvárt, a magyar honvédség Háromszékre szorul 
vissza, ahol Gábor Áron, a hős székely tüzér, aki maga 
önti ágyúit, szervezi az ellenállást. Dec. 1-én. Kossuth 
Bem Józsefet Erdély felszabadítására küldi. Dec. 25. Bem 
visszafoglalja Kolozsvárt és Urbán osztrák seregeit ki- 
szorítja Erdélyből. 


1849. jan. 8. a mesterségesen felizgatott havasi románok 
Axente Sever vezetésével megtámadják és felégetik Nagy- 
enyedet, a kollégium elhamvad, magyarok százait le- 
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mészárolják. Bem Szeben felé indul, febr. 1. Puchner, a 
szászok és a románok az oroszokat hívják segítségül, 
febr. 4-én Bem csatát veszít, de febr. 9-én Piskinél győz 
és márc. 11-én beveszi Szebent. Puchner Bukarestbe 
menekül, Erdély magyar kézre kerül, csak a havasokban 
szervezi az ellenállást Jancu Ábrahám. Kibékítésére 
Kossuth Drágos román képviselőt küldi hozzá, de a 
tárgyalások alatt máj. 6-án Hatvani honvédeivel meg- 
gondolatlan támadást intéz, Jancu megöleti Drágost, 
Hatvanit visszaszorítják és máj. 9-én lemészárolják Abrud- 
bánya magyar lakósságát. A magyar büntetőhadjárat 
sikertelenül végződik, Vasváry Pál Mariselnél elesik. 
Jún. 20. az oroszok két oldalról törnek Erdélybe, Bem 
eleinte sikerrel ellenáll, de júl. 30-án Segesvár mellett 
csatát veszít, ahol Petőfi is elesik. Aug. 5-én Bem meg- 
lepetésszerűen beveszi Szebent, de a túlerővel szemben 
fel kell adnia Erdélyt, maradék csapatai aug. 18-án le- 
teszik a fegyvert. Aug. 26-án az utolsó erdélyi honvéd- 
sereg is leteszi a fegyvert Zsibón. Wohlgemuth osztrák 
tábornok katonai parancsuralma Erdélyben, a magyarság 
üldöztetése, kivégzések, bebörtönzések; az uniót érvény- 
telenítik, a közigazgatást idegen, főleg galiciai tisztvi- 
selőkkel szervezik át, a német nyelvet vezetik be a 
hivatalokba. 


1852. Ferenc József meglátogatja Erdélyt s nemcsak a ma- 
gyarok, hanem a szászok s főleg a románok közt is elé- 
gedetlenséget talál az önkényuralommal szemben. Jancu 
Ábrahámot nem fogadja, kisérői bántalmazzák; a román 
népvezér csalódásában megőrül. Jan. 24-én leleplezik az 
ú. n. Makk-féle összeesküvést, melynek célja Kossuth 
hazahozatala lett volna. 


1854. márc. 10. Az összeesküvők közül Török János tanárt, 
Horváth Károlyt és Gálfi Mihályt Marosvásárhelyen ki- 
végzik, később még nehányat; igen sokat várfogságra 
visznek Josefstadtba. Megkezdik az 1848-ban még a 
magyar országgyűlés által kimondott birtokreform végre- 
hajtását, melynek során több mint egy millió hold föld 
került román kézre, a magyar nemesség tönkremegy. Mikó 
Imre, «Erdély Széchenyije» megkezdi társadalomszervező 
munkáját, megalapítja az Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesületet, mely egyedüli fórumává válik az erdélyi 
magyar közéletnek. 
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1859. Mikó Imre kezdeményezésére megnyilik az Erdélyi Nem- 
zeti Múzeum, Kolozsvárt. 


1860. márc. 5. császári pátens Erdélyt az osztrák birodalomba 
olvasztja. Okt. császári diploma az összbirodalomnak 
alkotmányt ad, Mikót kormányszéki elnöknek nevezik ki. 


1860. febr. császári pátens közös birodalmi tanácsot szervez s 
ezen belül enged Erdélynek Magyarországtól különálló 
képviseletet. Mikó lemond. 


1863. júl. Nagyszebeni országgyűlés; a magyar képviselők 
távolmaradásukkal tüntetnek; a szász és román kép- 
viselők választják meg Erdélynek a birodalmi tanácsba 
kiküldendő követeit. A magyarság passzív rezisztenciája 
nem engedi a törvénytelen helyzet megszilárdulását. 


1865. Újabb országgyűlés Kolozsvárt, a magyar álláspont győz. 
1866. jan. 9. A kolozsvári országgyűlés a helyzet kényszerét 


felismerő Ferenc József beleegyezésével megválasztja 
követeit a pesti országgyűlésre s így az úniót hallgatólag 
elismertetik. 


1867. febr. 17. Ferenc József megerősíti az úniót, Erdély végleg 
Magyarországhoz csatoltatik. Mikó Imre a felelős magyar 
minisztériumban a közlekedésügyi tárcát kapja meg. 


1868. dec. 22. Megindul Erdélyben a vasúti közlekedés. 
1872. A kolozsvári egyetem megalapítása. 
1876. Erdély új közigazgatási beosztása, a székely és szász 


székek megyékké alakulnak. 
1884. Bartha Miklós kezdeményezésére létrejön az Erdélyi 


Magyar Közművelődési Egyesület, az erdély magyar 
társadalom önvédelmi szervezete. 


1892. Az erdélyi román komité nemzeti követeléseinek elérésére 
memorandumot akar átnyujtani az uralkodónak, aki nem 
fogadja el. Az ügyből politikai botrány, majd per lesz, 
melynek során a román izgatókat aránylag enyhe bün- 
tetésekre ítélik. 


1916. szept. 20. A román csapatok betörnek Erdélybe, de 
hamarosan kiverik őket. 


1918. nov. 13. A román hadsereg megkezdi bevonulását Er- 
délybe. Dec. 1. a gyulafehérvári román nemzetgyűlés 
kimondja Erdélynek Romániához való csatlakozását. 


1940. aug. 30. A bécsi döntés Erdély északi részét visszaadja 
Magyarországnak. 








 V


 
 
 


BEVEZETÉS 


 
Erdély – fejedelmei alatt – másfélszázadon át ugyan- 


azért ragaszkodott a különálláshoz, mint amiért száz év mulva 
a Magyarországgal való újraegyesülést, az uniót sürgette: 
mindkét esetben szabadságát féltette, az életet akarta. 


A szorosabb értelemben vett unió-törekvések az 1790–91-i 
kolozsvári országgyűléstől az 1848-as eseményekig terjednek. 
Ám Erdély históriájának az unióról szóló fejezete nem korlátoz- 
ható e néhány évtizedre. A Bach-korszak megint különválasz- 
totta az «erdélyi nagyfejedelemséget» az anyahontól, s így az 
uniónak a kiegyezés idején is megvolt a maga utójátéka. Egy 
félszázad mulva pedig a történelem ismételte meg önmagát: az 
1918-i földinduláskor Erdély élete kiszakadt régi medréből s a 
két haza fiainak újból meg kellett ismerniök az unió-várás 
bizonytalan, gyötrelmes éveit... 


Az időszak tehát, melynek eseményeit megvilágítani óhajt- 
juk, nem befejezett, lezárt, kerek egység, hanem – minden 
történetisége ellenére – ma is élő folyamat; félig már mult, 
félig még jelen, a mának sok megoldatlan problémájával és 
gondjaival. Éppen azért az unió-kérdés mibenlétét és jelentő- 
ségét valójában csak akkor ismerhetjük meg, ha ismerjük Erdély 
történetének egész színképét a politikai, társadalmi, gazdasági 
és szellemi élet szerves összefüggésében. Ha már nem kétséges, 
hogy az eseménytörténetnek e látszólag csak kísérő jelenségei 
kihatásukban a politikai tényekkel legalább azonos értékűek, 
sőt mintha épp a társadalmi és szellemi tényezők nyujtanák 
Erdély változásainak legfőbb magyarázatát. Nem szabad beér- 
nünk a krónikás hálás elbeszélő szerepével. Egysíkú ábrázolás 
helyett a történések összetevőit minél több oldalról kell meg- 
világítani; kitágítani az eseménytörténet kereteit, hogy foglala- 
tát, a tartalmat az egykorú írók, az erdélyi mult részesei vagy 
közvetlen tanúi mint leghivatottabb krónikások összefüggő 
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vallomásként mondhassák el. A feladat különben is sokkal igé- 
zőbb, semhogy szabad lenne néhány vonás kiragadásával túl- 
egyszerűvé és érdektelenné hamisítani. Bármily futólag is, be 
kell hatolnunk a szerepet játszó tényezők tömkelegébe, bele- 
szédülve inkább a bőség zavarába, semmint hűtlenné válni 
ahhoz az összetett szemlélet- és ábrázolásmódhoz, amelyet a 
Tündérkert legnagyobb fiai és tanítói tettek kötelező hagyo- 
mánnyá. 


* 


Az unió gondolata tulajdonképpen az elszakítás pillanatá- 
tól fogva él, mióta Erdély – két világhatalom ütközőpontjába 
szorítva – önálló életre kényszerült. A virtuális egész Magyar- 
ország és a szétszaggatott magyar országrészek élete párhuza- 
mosan fejlődött a magyar századokban. A majdani egyesülés 
reményét hatalmas fejedelmek és államférfiak éppúgy táplál- 
ták, mint egyszerű, szegény írók és tanítók. Amazok sorában 
ott áll Báthory István és Bethlen Gábor, majd Rákóczi Ferenc 
messzetekintő terveivel, mellettük a Hunyadi Mátyás nemzeti 
királyságát nem minden politikai szándék nélkül idézgető 
Zrinyi Miklós; emezek sorát a dunántúli születésű és felvidéki 
illetőségű Tinódi Sebestyén nyitja meg, aki Erdélyben, Kolozs- 
várt nyomatja ki – Izabella és Fráter György regnálása alatt – 
az ország egységét hirdető verses Cronicáját... 


Erdély sok vérrel és nagy áldozatokkal fizetett, amiért 
sajátos hivatása mellett kerek másfélszázadon át oly híven 
kitartott. Fejedelmeit a török segítette trónra, de népe állan- 
dóan ellenőrizte őket, hogy a török segítség ellenére is kapcsola- 
tot tartsanak, egyensúlyt a királyi Magyarországgal. Báthory 
István személyében királyt is adott egy idegen országnak, 
Lengyelországnak, de legnagyobb fejedelmei, mint pl. Bethlen 
Gábor, a magyar koronát már nem fogadták el, mert tudták, 
hogy Erdély feladata nem a szétválasztás, hanem az egyesítés, 
vagy legalább is az egyesülés lehetőségéig a híd szerepének 
betöltése. 


A török kiűzése és az önálló erdélyi fejedelemség megszű- 
nése után I. Lipót súlyos alkotmánysérelmet követett el, midőn 
a saját nyilatkozata szerint is Magyarországhoz tartozó Erdélyt – 
a magyarországi rendeket meg sem kérdezve, következéskép- 
pen nekik semmi befolyást nem engedve – birtokába vette s 
különvált állapotában megtartotta. A nemzet azonban állan- 
dóan szőnyegen tartotta a kérdést. 1715-től kezdődőleg alig 
volt Magyarországon országgyűlés (1715, 1732, 1741, 1764, 
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1792), melyen az Erdélyre és a Részekre nézve fennálló «országos 
kívánat» szóba nem került. Ezt az igényt királyaink több tör- 
vénycikkben nyilván elismerték, miért is a rendek a hajdani 
területi egység visszaállítását sürgették. De a kívánság teljesí- 
tését a bécsi udvar minduntalan elodázta azon ismeretes zára- 
dék alapján, hogy a kérdésben Erdélyt is meg kell hallgatni; 
Magyarország és Erdély egyidejű határozathozatalára viszont 
nem adott lehetőséget. Később a rendek a grávámenek során 
különválasztották Erdély és a Részek visszacsatolásának ügyét, 
olymódon, hogy Erdély uniója felől a testvérhazák kölcsönösen 
határozzanak, a Részek azonban – mint minden kétséget 
kizáróan Magyarországhoz tartozó területek – haladéktalanul 
csatoltassanak vissza a Szentkoronához. Werbőczy népe azon- 
ban hiába érvelt a Habsburgok és Báthoryak között létesített 
egykori szerződések punctumaival, amelyek szerint soha ne 
legyen szabad Erdélyt Magyarországtól elidegeníteni, s hiába 
ismételte meg egyesítési kívánságát minden alkalommal: a 
felséges összbirodalom a magyarság egyesítése helyett annak 
szétválasztásában gyakorolta hatalmát. 


Kétségtelen, hogy a hosszú különélés idővel nem éppen 
kedvezően befolyásolta a viszonyok alakulását. «Loin des yeux, 
loin du coeur» mondja a francia közmondás. Aki messze van, 
idővel szívünktől is eltávolodik. Az erőszakosan fenntartott 
határok lassanként választóvonalat húztak a két haza egytest- 
vér fiai közé. A bécsi udvar fényében tetszelgő, elnemzetiet- 
lenedett, nagybirtokos magyarországi főurak bizonyos lekicsiny- 
léssel nézték a kis haza bércei közé húzódó s a birtokos 
nemességtől életformában alig különböző, szerényebb sorsú 
erdélyi mágnásokat. Erdélyben viszont, ebben a zárt külön 
világban, főleg a XVIII. század elején, a «náj módi» idején, 
egyre makacsabb transzilvánizmus fejlődik ki a szokatlan vál- 
tozások miatt joggal elégedetlenkedő s a kismagyar szemléletbe 
szorított erdélyiek között, aminek írásaikban több-kevesebb 
indulatossággal kifejezést is adnak (Cserei, Mikes, stb.). Ennek 
a transzilvánizmusnak lényege: a magyarországinál külömb, 
kipróbáltabb, jobb magyarság, a nemzeti hagyományok nagyobb 
tisztelete, felekezeti türelmesség és a közvetlen szomszéd egy- 
oldalú bűvölete helyett emelkedettebb, függetlenebb európai 
szemlélet. 


Amint azonban a két testvérország közé mesterségesen 
emelt sorompók kissé lazulnak, s egymás kölcsönös megismeré- 
sére, valamint a bajok közös forrásainak felfedezésére alkalom 
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nyílik: a sajnálatos ellentétek lassanként feloldódnak, s a két 
testvérhaza fiai testvéri ölelkezésben találkoznak. Annak a 
felismerésnek pillanatában, hogy Magyarország és Erdély kü- 
lönállása csupán idegen érdekeket szolgáló fikció: tulajdon- 
képpen már létre is jött a két ország uniója. Szinte lényegtelen, 
hogy a törvények csak több évtizedes késéssel pecsételik meg 
ezt a lelki egységet, s hogy Erdélyben elég sokan akadnak még, 
akik a meglévő kisszerű kereteket létük szükségképi formájá- 
nak, sőt mi több: az ősi alkotmány, a nemzeti szabadság legfőbb 
palladiumának vélik. Ámde a karaván halad. Amint a konzer- 
vatív öregurak táblabíró-világa lealkonyul, «a fiatal Magyar- 
ország» és Erdély reformifjúsága kiharcolja végre a nemzet 
méltatlanul mellőzött jogait. 


* 


Magyarország és Erdély reformkorának kezdete egybe- 
esik. Az 1790-ben megnyíló pozsonyi és kolozsvári országgyűlés 
vezeti be e kort. Mindössze néhány évtizedre terjed, politi- 
kai eseményei pár adattal, néhány évszámmal pontosan kör- 
vonalazhatók. De ha a lezajlott események inditékait is ki 
akarjuk bogozni, megismerni a szálakat, melyekből a történé- 
sek szövete előállt: sokrétű, sűrű hálózatot kell szétfejtenünk. 
Erdély reformkora tulajdonképpen egy másfélszázados mult 
mérlege és egy – azóta szintén multtá vált – százéves jövendő 
magyarázata. Erdély reformkora nem más, mint Erdély értelme. 
Mindazok az eszmei törekvések, amelyek nemzedékek óta politi- 
kai, társadalmi és művelődési programmként jelentkeztek, 
most nagyrészt megvalósulnak; a nemzetiségi aspirációk 
pedig, amelyek eddig a fejlődést csak lappangva gátolták, most 
nyílt ellenállásban törnek ki. A politikai, társadalmi, szellemi 
és gazdasági erők e néhány évtizedben oly bonyolult koordi- 
náta-rendszert alkotnak, melyek hálózatában minden vonalat 
egyenlően értelmezni: a kép világosságát zavarná, minden 
vonalát nem részesíteni kellő figyelemben: a kép hitelességének 
rovására menne. 


Az 1790–91-i kolozsvári országgyűlésre négy feladat meg- 
oldása várt, úgymint: az úniónak, a jobbágyság szabad költözkö- 
désének és az urbérnek ügye, a nyelvkérdésnek és a románok 
viszonyának rendezése. Ha e feladatokat sikerül vala megoldani, 
Erdély a XIX. század küszöbén tespedés helyett fejlődésének 
aranykorát éli... A nagyszerű reformok azonban nem valósul- 
tak meg és a közbejött napoleoni háborúk, valamint I. Ferenc 
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abszolutisztikus uralkodása miatt csak egy emberöltő mulva 
válhattak ismét időszerűvé. 


Erdély és Magyarország egyesítésének kérdése több erdélyi 
magyar vármegye és székely szék kezdeményezésére már a 
korábban megnyílt pozsonyi országgyűlésen szóbakerült. Az 
erdélyiek ekkor még nem annyira teljes uniót, mint inkább csak 
szorosabb összeköttetést kívántak volna létesíteni Magyarország- 
gal. II. József reformjai keltették fel bennük az unió szükséges- 
ségének gondolatát, mintegy pillanatnyi védekezésül, veszélyez- 
tetett alkotmányuknak az erősebb Magyarországgal való szö- 
vetségében remélve bizosítékot. Maga az erdélyi országgyűlés 
sem volt még elég határozott és egységes az unió kér- 
désében. Gróf Bánffy György gubernátor uniós pártjával 
szemben állt politikai ellenfelének, gróf Teleki Sámuelnek 
unióellenes pártja. Bécs – mint száz év óta – most is 
unióellenes volt. II. Lipót még az országgyűlés megnyitása 
előtt bizalmas utasítást írt báró Rall altábornagy királyi 
biztosnak, hogy «kellő módon, kéz alatt minden segédeszközzel 
hasson oda, hogy a rendek ilyen javaslattal fel se lépjenek, 
vagy ha fellépnek, önként álljanak el attól. Mert én az ilyen 
egyesítést soha nem engedhetem meg – és nem is akarom». 
Így történt, hogy míg a pártok a magyarországi és erdélyi 
udvari kancelláriák egyesítésének módjáról tanácskoztak, 
addig Bécsben a külön erdélyi kancelláriát visszaállították és 
kancellárrá gróf Teleki Sámuelt nevezték ki. Ez az intézkedés 
hosszú időre ismét eltemette az unió ügyét, s Erdély külön- 
állását a II. Józseftől már egyesített két kancellária szétválasz- 
tásával még szembetűnőbbé tette. A rendek II. Lipót alkotmá- 
nyos érzületében bízva beletörődtek a helyzetbe. Az 1792. és 
1802. évi magyar országgyűlés azonban újból sürgette az erdélyi 
részek visszacsatolását, s magát az uniót is, de a kérdés a bécsi 
udvar frivol taktikázása miatt sohasem juthatott el a két ország- 
gyűlés egyidejű és egyértelmű határozatáig. 


Az országgyűlés másik fontos pontját a jobbágykérdés 
alkotta. II. József megszüntette az «örökös», azaz a földhöz és 
egy földesúrhoz kötött jobbágyságot. Ennek fenntartásán vagy 
visszaállításán kellett elsősorban dönteni. A királyi leirat azt 
ajánlotta, hogy a jobbágy, ha urával előre megegyezik s maga 
helyett alkalmas utódot állít, szabadon elköltözhet. A ma- 
gyarság többsége, köztük idősb báró Wesselényi Miklós, «a 
vasember», és a székelyek ellene voltak a szabadköltözködés- 
nek. Végül is csak gróf Bánffy György kormányzó erélyes közbe- 
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lépésével sikerült törvénybe iktatni a jobbágyok szabad költöz- 
ködési jogát. 


Az országgyűlés minden fontosabb tárgyát, így a nyelv- 
kérdést is II. József reformjainak ellenhatása vetette föl. A 
heves küzdelem gróf Gyulai József és báró Kemény Simon azon 
javaslatából indult ki, hogy tiltakozzanak a rendek a német 
nyelvnek még II. Józseftől elrendelt hivatalos használata ellen 
s a németnyelvű királyi leiratok ügyében keressék meg a guber- 
niumot. Ámde a szász követek az indítvány ellen foglaltak 
állást, s helyesebbnek vélték, ha a leiratok a jövőben a német 
mellett latinul közöltetnek a rendekkel, mivel «a szászok e 
nyelvet jobban értik, mint a magyart». Az így keletkezett fel- 
háborodás viharát csak Bánffy György főkormányzó tapinta- 
tos fellépése és Bruckenthal Mihály szász comes nyilatkozata 
tudta lecsillapítani. Ez volt az erdélyi országgyűlésen az első 
nemzetiségi vita. Első fellobbanása a nemzeti gondolatnak, 
amely a francia felvilágosodás eszmeköréből kiindulva, a német 
romantika értelmezése szerint kereste a nép és az állam között 
a maga szerepét. 


A magyar és a szász náció nyelvi – és ami ettőlfogva egyet 
jelent: nemzeti – ellentétét tovább mélyítette a román nem- 
zetiség nyelvi és politikai igénybejelentése. II. Józsefnek az az 
intézkedése, amely az erdélyi három nemzet kiváltságos álla- 
potát megszüntette, a románok előtt is megnyitotta a haladás 
útját. Visszavonó rendelete azonban ismét eredeti, alkotmányon 
kívüli állapotukba helyezte őket. Éppen ezért püspökeik kö- 
nyörgő levelet intéztek II. Lipóthoz («Supplex libellus Valacho- 
rum»), amelyet a király tárgyalás végett eljuttatott az ország- 
gyűléshez. Leirata a következő utasításokat tartalmazta: 
Tegyenek a rendek javaslatot, hogy mi módon lehetne a romá- 
nok egyenjogúságát törvénybe iktatni; hogyan lehetne nekik 
szabad vallásgyakorlatot biztosítani; mily eszközökkel kellene 
a mindkét felekezetű román klérus megfelelőbb anyagi ellátásá- 
ról gondoskodni és végül hogyan lehetne a románság nyers 
tömegében a művelődést elősegíteni? Amikor éppen e kérvényt 
olvasták fel az országgyűlésen, tűz ütött ki a városban, meg- 
kondultak a harangok s a teremben lévő követek helyükről 
felugrálva az ablakok felé siettek. Ebben az izgalmas pillanat- 
ban hangzott el báró Wesselényi Miklós intő szózata: «Marad- 
jatok helyeteken és ne szaladjatok! mert elég nagy tűz ég most 
ebben a házban, bár ezt olthassuk el!» A király a román püspö- 
köknek adott válaszában bizosította ugyan a népet atyai jó- 
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indulatáról, de a kéretlen kérvényezőket egyéni akciójukért meg 
is intette. Még ugyanazon évben a román határőrezred tisztjei 
ismételtek meg hasonló kérést, s különböző mozgalmaik nyil- 
ván mutatták, hogy nemzetiségi törekvéseik egyre határozot- 
tabban bontakoznak ki. 


* 


Az 1790–91. évi országgyűléstől az 1834. évi diétáig Er- 
dély politikai története színtelen, szürke folt. I. Ferencnek 
minden reformtól távolálló hosszú uralma a Kolozsvár és Bécs 
között következetesen elgáncsolt szabadelvű törekvések négy 
évtizedes kényszerszünetével egyértelmű. E korszak krónikása 
unottan és megvetéssel dobná el tollát, ha a történelem pusztán 
politikai eseményekből állna. De a gazdasági, társadalmi és 
szellemi élet gondjai és mozgalmai feledtetik a látszólagos tét- 
lenséget s az építő munka eredményei kárpótolnak a száműzött 
retorikáért. 


Ami közéleti vonatkozású esemény Ferenc császár-király 
napoleoni háborúságából Erdélyig elhatott, csak idillikus, hal- 
vány visszfénye a kor politikai történetének. Ilyen ártalmat- 
lan epizód például az 1809-i utolsó nemesi fölkelés, melyben 
az erdélyi nemesség is résztvett, harmadfélezer lovassal és 
ötszörannyi gyalogossal táborozván ok nélkül Enyed és Besz- 
terce között. Erdélyi emlékíróink tanúsága szerint az egész 
parádéban legfőbb szerepet a személyes hiúság játszotta. 


Ha véráldozatot nem is, annál érzékenyebb gazdasági 
terheket rótt Erdélyre Ferenc háborúja. Az 1810. évi deval- 
váció, amely az összes forgalomban levő papír- és rézpénzt 
értékének egyötödére csökkentette, országos felháborodást és 
elkeseredést váltott ki. Hatása igazából 1815-ben mutatko- 
zott, amikor a pénzügyileg leromlott kis országra történetének 
egyik legínségesebb esztendeje szakadt. E nyomorúságok követ- 
kezményeit Erdély évtizedekig sínylette. A bajokat csak a 
tehetősebb társadalmi rétegek összefogása és segítő készsége 
enyhítette; a bécsi kormányzat egyedüli «támogatása» abból 
állt, hogy megkönnyítette – a kivándorlást Oláhországba. 


Bár a politikai élet pang és a gazdasági helyzet lehangoló, 
a társadalmi mozgalmak eleven vérkeringést visznek Erdély 
eseménytelen történetébe. Az államvezetésből, a politikai és 
gazdasági élet irányításából kiszorított s csupán befogadó 
szerepre ítélt magyarság szívósan dolgozik s rendkivüli ered- 
ményeket ér el a reformkor előidején. A szellemi élet megszer- 
vezése, a mult értékeinek összegyüjtése, az alkotó és nevelő 
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munka épp oly céltudatosan folyik Erdélyben, mint «a másik 
hazában»: Magyarországon. Mielőtt e munka részleteit áttekin- 
tenők, ismernünk kell a XIX. század első negyedének erdélyi 
társadalmát, úgy amint az egykorú följegyzések megörökítették. 


Erdély társadalmi viszonyait sok tekintetben mintaszerű- 
nek nevezhetjük. A különböző társadalmi osztályok kapcso- 
lata itt sokkal közvetlenebb, mint bárhol másutt az országban. 
A történelmi osztályok: a főúri rend és a nemesség állandó, 
szoros kapcsolatban állt egymással, amit születési, vagyoni és 
műveltségi viszonyainak közelisége vagy éppen azonossága 
eléggé megmagyaráz. Az erdélyi arisztokrácia egy része nem 
is bírja külső jelét a társadalmi megkülönböztetésnek; hiszen 
van erdélyi fejedelmi család, mely sem bárói, sem grófi 
koronával nem ékeskedik. A többi patinás, történelmi család 
jó része sem szorítkozik a születési arisztokrácia, a «felső 
tízezer» körére; családfáján az erdélyi magyarság majd minden 
rétege, a vagyonosabb középnemességtől a hétszilvafás kurta- 
nemesig, valamint a polgári osztályig képviselve van. Erdély 
mágnásai ugyanis évszázadokon át külföldi konteszek és 
princeszek helyett többnyire erdélyi magyar lányokkal kö- 
töttek házasságot. A közös eredet mellett a többé-kevésbbé 
azonos vagyoni körülmények is egyneműbbé alakították Erdély 
magyar társadalmát. Az erdélyi földbirtok megoszlása ki- 
egyensúlyozott; kirívó ellentéteket, kiskirályságok mellett 
teljes nincstelenséget itt alig találunk. Erdélyben az 500–1000 
holdas uradalom már nagybirtoknak számít; a középnemesség, 
melyből Erdély annyi történelmi nagyja sarjad ki, mintegy 
100–200–300 holdas birtokokon gazdálkodott apáról-fiúra. 
A két vezető osztály közelsége azután közelebb hozta hozzájuk 
az alsóbb, népi tömegeket is. Főúr és pór találkozásának, 
testvéri kézfogásának alig van másutt mélyebb s igazabb 
gyökérzete, mint Erdélyben. 


A reformkorbeli Erdély krónikásai, lokálpatrióták és 
magyarországi vendégek, Transzilvánia társadalmi életéről 
mind ilyen értelemben nyilatkoznak. Kazinczy Ferenc, aki 
Erdély sajátos szellemét Magyarország számára valósággal 
felfedezte, elragadtatva ír a szinte egynemű erdélyi magyarság 
patriarkális társadalmi viszonyairól: «Itt a társasági együtt- 
létekben valami szívesebb, melegebb, jobb vagyon, mint nekünk 
némely korcs tájainkon. A tizenhárom magyar és öt székely 
megyékből álló kis országban mindenek ismerik egymást, 
nagy részben rokonok, s a rokonok nem felejtik, mint mi, hogy 
rokonok.» Ugyanő figyelmeztet az erdélyi társadalmi érintkezés 
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közvetlen egyszerűségére, magyaros nyilt őszinteségére. Össze- 
hasonlítja a felsőmagyarországi és erdélyi vendéglátást: amazt 
kimértnek, hűvösnek, ezt otthonos melegségűnek tartja. «Ha 
miközénk jönne egy vendég, – kérdi Kazinczy – mit tennénk 
vele? Hideg nyájassággal fogadtatnék. Ebédünkre, kávénkra, 
ozsonnánkra s kártyázni, kocsizni hívnánk meg s inkább kíván- 
nánk láttatni vele magunkat, mint őtet mulattatni... Ahelyett 
itt, Kolozsvárt az a szerencse ére, hogy nagyok kicsinyek, fel- 
vidult arccal jöttek felém, s egy indulatos megölelés, egy meleg 
kézszorítás azt mondotta nekem, hogy régen ismerjük egymást, 
hogy keblünkben egy láng ég». A zempléni vendég hét napot 
töltött Kolozsvárt s így gondol arra vissza: «Ez a hét nap való- 
ban életem legszebb napjai közé tartozik, s vádlom sorsomat, 
hogy e jó földet hamarább nem láttam.» 


Egy másik vendég, a «kis Déryné», a maga kedvesen fecsegő, 
saját ügyeivel széltében-hosszában foglalkozó modorában közli 
benyomásait Kolozsvár társadalmi életéről. A város kedélyes 
lakói nemcsak a színpadon becézték, hol pályája legforróbb 
sikereit aratta, hanem otthonaikat, szalonjaikat is kitárták 
előtte. «Én Kolozsvárt nagyon megszerettem – így emlékezik 
közel félszázad mulva. Mentől tovább voltam, az egész közönség, 
de még leginkább a dámák, annál nagyobb kegyelettel viseltet- 
tek erányomban. Mindennap meghívtak ebédre. Ah, a kolozs- 
vári dámák véghetetlen szeretetreméltók. Ők nem kevélyek. 
Oly finom leereszkedők tudnak lenni, miként nem éreztetik, 
hogy ők ereszkednek le, hanem hogy ők fölemelnek bennünket. 
Magas műveltségű műértők, művészetpártolók; a honfiakkal 
karöltve ők eszközölték, hogy úgy megerősődött a kolozsvári 
színészet.» Kolozsvári ismeretsége a város egész vezető társa- 
dalmára kiterjedt. Öregek és fiatalok, grófok és fertálymágná- 
sok egyforma vidám nyájassággal fogadták. Báró Bánffy Pálról 
és feleségéről azt jegyzi föl: «kedves öreg pár a régi magyar kor- 
ból, nem volt náluk semmi fesz». Hasonlóképpen dicséri leá- 
nyuk, gróf Bethlen Györgyné kedvességét, vidámságát, nyájas- 
ságát és családias közvetlenségét. 


E nyilatkozatok után az őslakó báró Jósika Miklós lokál- 
patriotizmusa sem tűnik fel szertelen túlzásnak. Jósika az 
erdélyieket természetesen a világ legszeretetreméltóbb emberei- 
nek tartja. Ezt azzal magyarázza, hogy «az erdélyi ember több- 
nyire síma, hogy ott nagy száma van a valódi gentlemanok- 
nak, az emberek míveltebbek és jobban növeltek sok másnál». 
Tréfáikban nincsen gúny, s a mókában nincs malicia. Azt sem 
mulasztja el megjegyezni, hogy «ritka helyen van annyi fel- 
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tünően szép és kedves hölgy, mint Erdélyben, s hogy a mível- 
tebb osztály hölgyei igen jó és gondos nevelést kapnak, ami a 
tudást illeti, Igen kevés van ott, ki legalább három nyelvet 
ne tudna s e mellett művészi kiképeztetéssel ne bírna. Egyéb- 
iránt a szép erdélyi leányok nagyon is kelendők az őket egykor 
lenéző gazdag magyarországi körökben» – s ez vallomásának 
csattanója, minthogy ő maga Szabolcsból nősült. De Szabolcs- 
nak is kijut a bók: «az a hazája a szép hölgyeknek ...» 


Erdély társadalomtörténete elválaszthatatlan művelődés- 
történetétől, ez pedig históriájának e korban szinte kizárólagos 
tartalma. 


Az erdélyi társadalmi és szellemi, később a politikai élet- 
nek is természetes középpontja Kolozsvár. Tudni kell azonban, 
hogy az erdélyi mozgalmak csak hosszas küzdelmek után ta- 
lálták meg súlypontjukat az ország szívében. A XVIII–XIX. 
századfordulón egy ideig négy nagyobb város tarthatott igényt 
a vezető szerepre. Mindegyiknek egy-egy éppen ezidőtájt ala- 
pított nevezetes közgyüjtemény adott különös jelentőséget. 
Az első az ősi fejedelmi város: Gyulafehérvár, az erdélyi róm. 
kat. püspök és szeminárium székhelye, hol gróf Batthyány 
Ignác püspök, a sokoldalú tudós 1798-ban létesített gazdag 
könyvtárt, múzeumot és csillagvizsgálóintézetet. A második 
Marosvásárhely, hol a királyi tábla, a református kollégium, 
valamint gróf Teleki Sámuel erdélyi kancellár 1811-ben alapí- 
tott könyvtári és múzeális gyüjteménye adott a művelődési 
mozgalmaknak megfelelő keretet. Harmadik Nagyszeben, a 
szászföld gócpontja, amely 1803 óta báró Bruckenthal Sámuel 
erdélyi alkancellár könyvtárával és múzeumával gazdagodott. 
Bécs különös igyekezetet fejtett ki, hogy Erdély kulturális 
súlypontja minél inkább áttolódjék Szebenbe. A magyarság 
annál céltudatosabban igyekezett Kolozsvár szellemi bástyáit 
erősíteni. Hiszen Kolozsvár volt Erdély egykori egyetemének, 
melyet II. József akadémiai lyceumi szintre fokozott le, a fő- 
kormányszéknek, a katolikus, református és unitárius iskolák- 
nak, az országgyűlésnek és az erdélyi arisztokráciának köz- 
pontja. A századfordulón tehát egyelőre még megoszlanak a 
súlyviszonyok. Szebentől a magyar körök elzárkóznak, Fehér- 
vár csupán a katolicizmusnak erőssége; Marosvásárhely szerepe 
jelentős, de csakhamar ez is Kolozsvár felé közvetíti a falai közt 
meghúzódó mozgalmakat. 


Marosvásárhelyt jutott először legközelebb a megvalósu- 
láshoz a sokszázéves kulturális terv: az erdélyi tudományos 
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társaság eszméje. Aranka György marosvásárhelyi táblai itélő- 
mester áll a mozgalom élén. Tervét az 1790–91-i kolozsvári 
országgyűlés is tárgyalta és elfogadta, a főrend és a nemesség 
pedig anyagi áldozatokkal is támogatta. Ismételten kidolgo- 
zott plánumait mégsem valósíthatta meg, mert azokat az udvar 
elgáncsolta. 


A közgyüjteményi és tudóstársasági törekvéseket csakhamar 
követi az erdélyi folyóirat problémája. Az első erdélyi tudo- 
mányos folyóiratot, a már címében is korszerű programmot 
hirdető «Erdélyi Muzeum»-ot az arisztokrácia támogatásával 
1814 májusában indítja meg a dunántúli származású Döbrentei 
Gábor, aki Kazinczy ajánlásával került Erdélybe. Az «Erdélyi 
Muzeum» tovább propagálja Aranka György eszméit, irodalmi 
és tudományos kört igyekszik teremteni és újból életre kelti 
az erdélyi tudós társaság gondolatát. Döbrentei a maga írói 
körével és főúri pártfogóival a magyar dráma megteremtését 
is tervbe vette. Az «Erdélyi Muzeum» drámapályázata azon- 
ban – melyen Katona József «Bánk bán»-ját figyelemre sem 
méltatták – kudarcot vallott. Erdélynek ekkor már állandó 
színtársulata volt s alig másfél évtized mulva (1831) már áll 
az első magyar színházépület: a kolozsvári farkas-utcai nemzeti 
színház. Döbrentei néhány évig működő folyóirata magában 
álló kísérlet volt. Az erdélyi magyar hírlapirodalmat csak ké- 
sőbb állandósította egy kolozsvári ref. kollégiumi tanár, Méhes 
Sámuel, a Pethe Ferenctől 1831-ben átvett s 1848-ig általa 
szerkesztett «Erdélyi Hiradó» és melléklapja, a «Nemzeti Tár- 
salkodó» révén. 1834-től 1846-ig Brassai Sámuel «Vasárnapi 
Ujság»-ját is ő adta ki. Kitűnő munkatársaival sajtószerveit 
a politikai és társadalmi reformeszmék hatásos közvetítőivé 
tette. Amíg ezek a lapok létre nem jönnek, Magyarország állan- 
dóan panaszolja az erdélyi hírszolgálat, sajtó és könyvkiadás 
hiányát. Vörösmarty 1829-ben «a régen hallgató Erdélyt» éb- 
resztgeti; Szilágyi Sándor még 1842-ben is csak azt jelentheti 
Kolozsvárról, hogy «könyvek ugyan nem jelentek meg, de 
bírunk néhány igen érdekes hírt»; a «Regélő Pesti Divatlap» 
pedig a fölött sajnálkozik, hogy a derék Erdélyi Hiradó nem 
közöl elég erdélyi eseményt... Dehát ugyanezen bajoktól a 
nagyobb testvérország is még csak az imént szabadult; alig 
húsz évvel előbb panaszolta Kazinczy: «Készületlen vala min- 
den...». 


A szellemi élet megszervezésére irányuló kísérletek, a mult 
emlékeinek közgyüjteményekben való megörökítése, színházi, 
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irodalmi és sajtóviszonyok szervesen egészítik ki Erdély szel- 
lemi képét a XIX. század első évtizedeiben. Ebben a lelkesen 
forrongó küzdelmes korban Erdély iskolái is virágkorukat él- 
ték. A kolozsvári egyetem lyceumi szintre való leszállításával 
fokozatosan emelkedett a régi erdélyi kollégiumok jelentő- 
sége. A külföldi iskolázás egyre szigorúbb akadályai az iskola- 
fenntartó felekezeteket is egyre nagyobb erőkifejtésre és mun- 
kásságuk kiszélesítésére ösztönözték. Ez időszakban több fő- 
iskolának tekinthető tanintézetet találunk Erdélyben. Így a 
kolozsvári lyceum mellett, hol ekkor Koppi Károly, Bolla 
Márton, Katona Dénes, Hornyai Ambró és Buczy Emil a ne- 
vesebb tanárok, a nagyenyedi, kolozsvári és marosvásárhelyi 
református és unitárius kollégiumok Erdély vezető iskolái. 
Enyeden folyik a református pap- és tanárképzés; tanszékein 
működnek Hegedüs Sámuel és Herepei Ádám: Kőrösi Csoma 
Sándor mesterei, Szász Károly, a nagynevű jogtudós, kinek 
tanítványai közül került ki báró Kemény Zsigmond; a filozófiát 
Köteles Sámuel európai színvonalon képviselte; enyedi diák 
volt Benkő József és Bolyai Farkas, gróf Mikó Imre és 
Salamon Ferenc is. A kolozsvári unitárius kollégiumból került 
ki Brassai Sámuel, Szilágyi Sándor és Gyulai Pál. Ugyanitt 
neveli az unitárius kollégium Aranyosrákosi Székely Sándort, 
Kriza Jánost, s az erdélyi történetírás két jellegzetes kép- 
viselőjét: Jakab Eleket és Kővári Lászlót. Marosvásárhelyt 
tanárkodik Bolyai Farkas, itt tanul fia, János, és a harmincas 
években Dósa Elek előadásai a jogászifjúságot éppúgy vonzzák 
ide, mint Szász Károly előadásai a nagyenyedi Bethlen-kollé- 
giumba. 


Ezek az egyszerű kollégiumok példái annak hogy egy 
iskola értékét nem külső szervezeti képe, hanem kisugárzó ha- 
tása: tanárainak munkássága és tanítványainak juttatott szel- 
lemi öröksége fejezi ki valójában. Erdély iskolái nemcsak nagy 
írókat és nagy tudósokat neveltek, mint Kemény Zsigmondot, 
Gyulai Pált és a két Bolyait, hanem nagylelkű, áldozatkész 
fiakat is a szűkecske hazának. Sehol az országban nem termett 
annyi mecénás, mint a kis Erdélyben! Templomai, iskolái, kul- 
turális intézményei legnagyobbrészt nem állami támogatásból 
álltak elő, még kevésbbé létesültek királyi kegyből; önnön fiai 
teremtették azokat! Az említettem könyvtáralapítókon kívül: 
gróf Kemény József és Sámuel veti meg alapját az Erdélyi 
Múzeumnak; gróf Mikó Imre, Sepsiszentgyörgyön emel kollé- 
giumot s megteremti Erdély tudományos akadémiáját, az Er- 
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délyi Múzeum-Egyesületet; a hunyadmegyei gróf Kuun-család 
két tagja: Kuun Kocsárd és Kuun Géza Szászvároson alapít 
kollégiumot; a kolozsvári színház alapjait az erdélyi mágnások 
vetik meg, az első erdélyi tudományos folyóirat költségeit ugyan- 
csak ők fedezik... Mennyi áldozatkészség, mennyi önzetlen 
munka, mennyi példaadás ahhoz képest, hogy Erdély mág- 
násai a hazai főrendek sorában – anyagi javak szempont- 
jából – sohasem álltak vezető helyen. Igaz, birtokos urak 
voltak. De ml magyarázza meg a mai mecénástalan kor serény 
szimatú fiataljainak azt az önzetlenséget és lemondást, ame- 
lyet egy Bölöni Farkas Sándor és egy Kőrösi Csoma Sándor, 
két koldusdiák alakja képvisel? Semmi más, mint iskolájuk 
egykori nagy tanítójának, Apáczainak másfélszázados örök- 
sége: «a Virtus, amelyre gyalázaton és szégyenen keresztül is 
törekedni kell!» A Virtus, amelyből mára csak virtuskodásra 
telik... Bölöni Farkas Sándor, a fiatal kormányszéki fogal- 
mazó, híres északamerikai utazása során mélységes honfiúi bá- 
nattal vetette egybe az Északamerikai Unió s a hátramaradt 
Erdély politikai, szociális és műveltségi viszonyait: «Erdély 
népessége majd egyforma a new-yorki státussal, s Erdélyben 
egy, azaz egyetlenben egy ujság adatik ki – és a new-yorki 
státusban 237. A két magyar haza népessége majd egyforma 
az egyesült státusokéval, s a két magyar hazában mindöszve 
ujság és folyóirat 10, azaz csak tiz teng-leng – és az Egyesült 
Státusban 1015 adatik ki. Peekskill faluban már rég ujság 
nyomtattatik, s Marosvásárhelyt és Debrecenben s magyar 
városaink nagy részében a magyar polgár még hazug levélnek 
hiszi az ujságot.» Útleírását a Magyar Tudományos Akadémia 
1835-ben nagyjutalomban részesítette; Bölöni a 200 aranyat 
erdélyi írók jutalmául alapítványképp visszaajándékozta, vég- 
rendeletében pedig könyveit és pénzét Alma Materének, a ko- 
lozsvári unitárius főiskolának hagyta. – Kőrösi Csoma Sándor 
az 1830-i országgyűlésen számára gyüjtött segélypénzt, valamint 
az Akadémia 200 és Nagyenyed 450 aranyát juttatta vissza 
ugyanígy alapítványi célokra a szegény haza még szegényebb 
fiainak... 


* 


Amíg tehát a nemzet politikai életét a bécsi gyámság tel- 
jesen megbénítja, szellemi törekvései utat törnek s egyre szé- 
lesebb területeket és mind mélyebb rétegeket hatnak át. Szé- 
chenyi fellépése új korszakot nyit. Nemzetpolitikai koncepció- 
jában a művelődési, társadalmi és gazdasági tevékenység ma- 
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gasabb egységbe olvad, melynek vonzásából már többé az idő- 
szerű politikai kérdések sem szakíthatok ki. 


Erdély kissé megkésve eszmélt. Ahogy a multban is min- 
den szellemi áramlat itt csak jelentős késéssel bontakozik ki, 
hogy túlélje korát, úgy ezúttal is évek telnek bele, míg a bérces 
haza a testvérország nyomdokába lép. Erdély politikai reform- 
mozgalmait ifjabb báró Wesselényi Miklós indítja meg. Mint 
Széchenyi barátja, akivel együtt külföldi tanulmányutat tesz, 
s mint Magyarországon is birtokos úr, élénk figyelemmel kíséri 
Magyarország politikai készületeit. Átveszi Széchenyi tanítá- 
sait, s szenvedélyes hangon követeli azok megvalósítását a 
maga szűkebb pátriájában. A jobbágyság felszabadítása, a 
szólás- és sajtószabadság biztosítása és az unió kérdése az ő 
izgató, lelkes politikai szerepével és a «Balitéletekről» (1833) 
szóló nagyhatású könyvével válik «a fiatal Erdély» programm- 
jává. 


A Wesselényitől felvetett reformeszmék főleg egyivású 
mágnásbarátai és a református kollégiumok tanárai közt ta- 
láltak élénk visszhangra. Ebből a véletlenül csupa református 
környezetből váltak ki a harmincas évek elején az erdélyi poli- 
tikai mozgalmak vezéralakjai: Wesselényi párthívei és kö- 
vetői. A hunyadmegyei gróf Kendeffy Ádám éppoly tüzes, 
romantikus természet, mint a zsibói kastély ura; gróf Bethlen 
János higgadt, diplomata egyénisége szerencsésen ellensúlyozta 
amazok heves megnyilatkozásait; az alsófehérmegyei báró 
Kemény Dénes rendkívüli tehetsége és Szász Károlynak, a 
nagyenyedi Bethlen-kollégium népszerű jogtanárának alapos és 
sokoldalú elméleti tudása külön nyomatékot adott az erdélyi 
reformmozgalmaknak. Minthogy 1811 után Erdélyben nem 
hívtak össze országgyűlést, politikusaink a vármegyék tanácster- 
meiben fejtették ki nagyhatású működésüket. Nemcsak saját 
vármegyéjük közgyűlésén vettek tevékeny részt, hanem mind- 
azon vármegyék ülésein, amelyekben rész-birtokaik, s így 
szólásjoguk is volt. Több magyar megye és székely szék azért, 
hogy területükön is szólásjoguk legyen, birtokokat adományo- 
zott nekik, melyeket ők később nemzeti és kulturális célokra 
fordítottak. A közvélemény «vándor patrioták»-nak nevezte 
őket, mert megyegyűlésről megyegyűlésre jártak, s a napi 
politikai kérdések tárgyalása során megszervezték az alkot- 
mányos és nemzeti ellenállást. Működésük nyomán alakult 
közvélemény az 1790–91 óta elgáncsolt reformtörekvések – 
agrárreform, unió és magyar hivatalos nyelv – mellett. 
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Metternich rendszere mindjárt kezdetben hatalmi szóval 
akarta megszüntetni a mozgalmat. E célból küldték 1833 ta- 
vaszán báró Wlassics Ferenc altábornagyot és horvátországi 
bánt teljes polgári és katonai hatalommal bíró királyi biztos- 
ként Kolozsvárra. Az erdélyi reformpárt egy része, a heves 
Wesselényi Miklóssal az élén, társadalmi bojkottot kívánt szer- 
vezni a bécsi küldöttel szemben; szerencsére gróf Bethlen János 
síma, diplomatikus álláspontja győzött: Wlassics belátta a 
helyzet tarthatatlanságát és erdélyi országgyűlés összehívását 
javasolta Bécsnek. Bécs nem országgyűlést hívott össze, hanem 
Wlassicsot rendelte vissza. 


Kevéssel ezután váratlan események következtek. Az er- 
délyi ellenzéki párt egyik fiatal vezéralakja, a daliás gróf Ken- 
deffy Ádám szívszélhűdés következtében váratlanul meghalt 
(1834 február 4.), s a felzaklatott ifjúság politikai gyilkosságot 
gyanítva, temetésén nagy kormányellenes tüntetésre készült. 
Ezt a hivatalos körök megakadályozták ugyan, de olyan fe- 
szültséget teremtettek, hogy egy héttel Kendeffy halála után 
az ifjúság és a katonaság között véres összeütközésre került 
sor. Az eset legközvetlenebb részesei: egy joghallgató és a pi- 
pája, meg egy silbakoló katona. A jurátus ugyanis a főtéren 
«tiszteletlenül pipázott», vagyis pipájából a szikrát «sértő és 
kihívó módon az őrt álló katona szemébe fújta». Kis szikrák 
gyakran nagy tüzet csinálnak! A jogászt a főőrségen letartóz- 
tatták, diáktársai segítségére siettek, az utca népe csatlakozott 
az ifjúsághoz, a szorongatott őrség fegyverét használta: egy 
ember meghalt, többen megsebesültek, s az újabb fegyver- 
használatkor a tömeget csillapító gróf Bethlen János, gróf 
Mikes János és báró Huszár Károly is sebet kapott. 


Ez a sajnálatos eset Erdélyszerte nagy felháborodást kel- 
tett. A vármegyei gyűléseken újból izgatott tárgyalások kez- 
dődtek. Bécs megint teljhatalmú királyi biztost küldött Ko- 
lozsvárra, ezúttal Estei Ferdinánd főherceg, Galícia katonai 
és polgári kormányzója személyében, aki ugyanazt javasolta 
Bécsnek, mint Wlassics: Erdélyt csak országgyűlés egybehívá- 
sával lehet lecsillapítani. Erre aztán I. Ferenc feladta makacs 
álláspontját s 1834. május 28-ra országgyűlést hívott egybe 
Kolozsvárra. A követválasztások eredménye beigazolta a kor- 
mány országgyűlés-ellenes magatartását: az ellenzék jelöltjei 
ugyanis olyan nagy arányban győztek, hogy a kormány kény- 
telen volt háromannyi «királyi hivatalos», ú. n. regalista be- 
hívásával ellensúlyozni számukat. Ahol ez sem segített, mint 
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például az elnökválasztásnál, ott Bécs a határozatok önkényes 
megváltoztatásával erőszakolta keresztül akaratát; így lett az or- 
szággyűlés ellenére az országgyűlés elnöke báró Nopcsa Elek. 


Ezen az országgyűlésen mutatkozott be a liberális ellenzék 
mint parlamenti párt. Legfőbb képviselői: báró Wesselényi 
Miklós, gróf Bethlen János, báró Kemény Dénes, gróf Teleki 
Domokos és Szász Károly. A szembenálló konzervatív párt 
vezére az ifjú báró Jósika Sámuel királyi hivatalos volt. Amazok 
kitűnő szónokok és politikusok, ez se nem szónok, se nem poli- 
tikus, csupán exponense egy veszett ügynek és egy kiváltságai- 
hoz ragaszkodó osztálynak. Az 1834. évi országgyűlésen tett 
először tanúságot az ellenzék parlamentáris képességéről. Jancsó 
Benedek, Erdély történetének eddig legkitűnőbb ismerője, aki- 
nek műve nekem is legfőbb vezérfonalam, – előadását az 
eseménytörténeti szakaszokban mindvégig híven követem – 
ez országgyűlés színvonalát az 1832–36-i pozsonyi diétáéval 
egyenlőnek ítélte. Az egymástól távoleső két országgyűlést két- 
ségtelenül azonos szellem hatotta át. Az erdélyi abban is hason- 
lított a magyarországihoz, hogy Wesselényi is megteremtette 
Kossuth példájára a kőnyomatos «Országgyűlési Tudósítások»-at, 
amelyeket a cenzura szintén elkobozott. Ezt a kormányintéz- 
kedést csakhamar az országgyűlés feloszlatása követte (1835. 
február 6). Erdély kormányzását és a gubernium vezetését 
mint teljhatalmú biztos Estei Ferdinánd vette kezébe. Erre 
az alkotmányellenes lépésre az országgyűlésen törvényesen 
megválasztott kormányszéki tanácsosok és főispánok lemond- 
tak. Helyükre aulikusok kerültek. Március 2-án meghalt I. Fe- 
renc. Utóda, V. Ferdinánd alatt Erdély helyzete csak annyi- 
ban változott, hogy Metternich most már korlátlanul törhetett 
hitvány eszménye: a beszervezett rendőrállam felé. A rendszer 
az ellenzéki politikusok üldözésével kezdődött. Magyarországon 
Kossuthot, Erdélyben Wesselényit vették üldözőbe az «Ország- 
gyűlési Tudósítások» megindítása miatt. Wesselényi a zakla- 
tások elől magyarországi jószágára húzódott, de itt is perbe- 
fogták egy szatmármegyei közgyűlési beszéde miatt; hiába 
védte ügyét a legnagyobb önfeláldozással barátja, Kölcsey 
Ferenc, elítélték, (polgári halott» lett, meg is vakult hároméves 
fogságában. A többi ellenzéki vezér közül Szász Károlyt Alsó- 
fehér megye közgyűlésén mondott egyik beszédéért fogták 
perbe; aránylag enyhén büntették a neves polihisztort azzal, 
hogy a Bethlen-főiskola jogi tanszékét a mennyiségtanival kel- 
lett felváltania; enyedi szájhagyomány szerint a diákok attől- 
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fogva a mennyiségtan-órákon szereztek jogi ismereteket. Báró 
Kemény Dénesnek csak azért nem lett bántódása, mert idejé- 
ben külföldre utazott. Ily módon az ellenzéki párt vezetése 
egyedül gróf Bethlen Jánosra hárult; nagyrészt az ő körültekintő 
politikája tette lehetővé, hogy az uralkodó 1837. április 17-re 
újabb országgyűlést hívott össze Nagyszebenbe, mert Kolozs- 
várt túlságosan kiéleződött a helyzet a katonaság és a diákság 
között; az összetűzések, párbajok éppúgy napirenden voltak, 
mint a népszerűtlen Estei főherceg ellen rendezett tüntetések 
és macskazenék. Ezen országgyűlés programmjában a reform- 
követelések közül egyedül az úrbéri kérdés előkészítő tárgyalása 
szerepelt; unióról nem esett szó. Az országgyűlést Estei Fer- 
dinánd nyitotta meg egy feltűnően lojális nyilatkozattal; sze- 
rette volna, ha a rendek főkormányzóvá választják. De az ellen- 
zék, Bethlen János és a külföldről hazatért Kemény Dénes, 
meg a konzervatív párt mérsékeltebb tagjainak támogatásával 
kivitte, hogy még csak a jelöltek sorába sem került be. Viszon- 
zásul a király sem az országgyűlés jelöltjei közül nevezte ki 
a főhivatalnokokat: gróf Kornis Jánost főkormányzóvá, báró 
Nopcsa Eleket udvari kancellárrá, báró Kemény Ferencet or- 
szágos elnökké stb. 


1841. november 25-én nyílt meg a következő országgyűlés, 
ismét Kolozsvárt. Legfőbb személyi vonatkozású eseménye: 
gróf Teleki Józsefnek, a Magyar Tudományos Akadémia elnö- 
kének az időközben elhunyt Kornis János helyére főkormányzóvá 
történt megválasztása és kinevezése; a «Hunyadiak korának» 
tudós historikusát fejedelmi pompával iktatták hivatalába. Az 
országgyűlés legfontosabb tárgya a már 1837-ben is felvetett 
nyelvkérdés volt. A hivatalos magyar nyelv elismertetéséért 
és egy erdélyi magyar múzeum létesítéséért folyt a küzdelem, 
amelyben a rendek már nemcsak a szászok makacs ellenállásá- 
val, hanem a románság féktelen nemzetiségi törekvéseivel is 
szemben találták magukat. 


Wesselényi volt az első, aki felismerte a nemzetiségi ve- 
szedelem lényegét és valódi méreteit hazánkban. Előtte legfel- 
jebb Bánffy György gubernátor sejtette meg a román nemzeti- 
ség terjeszkedésének következményeit, midőn 1820-ban csodál- 
kozva tapasztalta, hogy a balázsfalvi iskolának már majdnem 
300 tanulója van ... Wesselényi közéleti szereplése, valamint 
«Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében» (1843) c. könyve 
teremti meg Erdélyben az őszinte uniós hangulatot; amíg csak 
a Bécstől veszélyeztetett alkotmány védelme sürgette az egye- 
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sülést, az erdélyi közfelfogás megoszlott; a nemzetiségektől lété- 
ben fenyegetett magyarság unió-törekvése annál hamarább ki- 
alakult. «Veszély fenyeget, oh hon! veszély olyan, mint még 
sohasem! – írja Zrinyi pennájára emlékeztető megrázó erővel. 
Elmondom hát éjfélnek óráiban a veszélyt s annak eredetét, 
mostanra lett megérésének okait, jelen állását és elmondom, 
mit kell honunknak a veszély elhárítására tennie.» Wesselényi 
e szózatában csak a szláv, illetőleg orosz veszélyre figyelmez- 
tette nemzetét, de erdélyi olvasói előtt ösztönösen a közelebbi 
ellenségek sötét árnya rémlett fel. Wesselényi könyvében való- 
ságos nemzetiségi törvényjavaslatot dolgozott ki. A nemzetiségi 
kérdést összekapcsolta a reformeszmékkel s ez utóbbiakban 
kereste amannak ellenszerét. Ezen a ponton sikerült megnyernie 
kissé érzéketlen kortársait és a fogékonyabb fiatalságot, amikor 
az uniót, a jobbágyság felszabadítását és az ország demokra- 
tikus átalakítását állította a nemzetiségi bajokkal szemben. 


Erdély magyar társadalma és két nemzetisége különböző- 
képpen mérlegelte az unió kérdését. Az egyesülésnek leglelke- 
sebb hívei a székelyek voltak. Az unió ugyanis számukra a 
határőri szolgálattól való mentesülést jelentette; erős nemzeti 
érzésükkel már régóta nehezen tudták összeegyeztetni császári 
katonai szolgálatukat. A negyvenes években az erdélyi magyar- 
ság nagy része már általában unió-párti volt. Csupán a maradi 
öregurak és a hivatalukat féltő hétszilvafások ragaszkodtak 
rövidlátásból vagy önös érdekből a meglévő állapotokhoz. Szent- 
iváni Mihály, «a fiatal Erdély» egyik legkiválóbb írói tehetsége 
és politikusa főleg ellenük intézi heves támadásait; kíméletle- 
nül megtépázza a multat, élére állítja a nemzedék-problémát, 
a puffogó retorikával szemben cselekvő hazafiságot követel, 
mert «fölébrede benne a magyaros vágy: függetlenségben élni 
elődeinek barázdáiról». 


A szászok nagyobb része az unió ellen fogott össze. Már az 
1834–35. évi országgyűlésen ellenezték az uniót, amiért I. Fe- 
renc meg is dicsérte őket, kijelentvén egy audiencia alkalmával 
a nála tisztelgő küldöttségnek, hogy Erdély és Magyarország 
egyesítésébe sohasem fog beleegyezni. A brassaiak még hajlan- 
dók lettek volna olyan megoldásra, amely a szászok különállá- 
sát és kiváltságait teljes egészében biztosítja, de a szebeniek – 
Benigni és Schmidt jogakadémiai tanárok vezetése alatt – 
merev unió-ellenes álláspontot képviseltek. A «magyar kir. 
szászoknak» gúnyolt brassaiak kénytelenek voltak engedni a 
harcias szebeniek felfogásának. 
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A románok is az unió ellen sorakoztak fel. Hiszen régi vágy- 
álmukat, hogy a magyar, a székely és a szász mellett a negyedik 
törvényes náció legyenek, csak a különálló Erdélyben remélhet- 
ték megvalósíthatni. A mellett jól látták, hogy az orosz és török 
politikai gyámság, valamint a görög szellemi befolyás alatt 
sínylő óhazával szemben itt, a Habsburgok tűrhetőbb uralma 
és a szabadelvű magyarság árnyékában eredményesebben sző- 
hetik nemzeti aspirációikat. 


* 


Az unió tehát lassanként a magyar Erdély élet-halál kér- 
dése lett. Ezért küzdött az unióért Wesselényi tábora, meg lévén 
győződve arról, hogy ha az unió létrejön, az Erdéllyel megerő- 
södő Magyarország könnyebben ellenáll a bécsi udvar nyomá- 
sának, a Magyarországgal megerősödő Erdély pedig a nemzeti- 
ségi törekvéseknek; és hogy ez be ne következzék, azért harcolt 
másfelől az unió ellen a kormány s az általa bujtogatott két 
nemzetiség. 


Az unió vágya azonban egyre szélesebb körben hatja át a 
magyar lelkeket. Azt a szakadékot, mely egy nemzedékkel ko- 
rábban még teljesen különválaszotta Magyarország és Erdély 
társadalmát, már szinte teljesen áthidalta az összetartozás 
tudata és a reformkor a maga nagy ígéreteivel. 


A két testvér valamikor elvesztette egymást. Most keresniök 
kellett, úgyszólván fel kellett fedezniök egymást. Felfedező út- 
juk éppúgy kétirányú, mint az a felismerésük, hogy ami török 
járom alatt másfél századon át szükség volt, nem lehet a bécsi 
kormánypálca alatt újabb századokra törvény. 


Erdély felfedezésével válik valóra az erdélyi unió. 
Erdélyt a romantika fedezte fel Magyarországnak. A ro- 


mantika, amely térben és időben a távolit kereste, azt, ami 
messze van, titokzatos és ismeretlen. Erdély messze volt Ma- 
gyarországtól, titokzatos és ismeretlen volt, a romantikus táj 
minden tartozékával: voltak düledező várromjai, felhőkbe 
nyúló sziklái, havasai és vízesései, volt véres, változatos multja, 
sokféle népei: magyarok, székelyek, szászok, románok, örmé- 
nyek, görögök és cigányok. Erdély hálás föld volt a romantikus 
fölfedezőknek. De Erdély mindig elkésett egy kicsit, most is 
meg kellett várnia, míg rákerül a sor. A praeromantika az idil- 
likus életérzésnek inkább megfelelő Balaton-vidéket sajátította 
ki. A Rousseautól megihletett magyar előbb Csobánc, Tátika 
és Szigliget romántos szépségében gyönyörködött, a Balaton 
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tündéreiben, Tihany visszhangjában, s csak azután következett 
Erdély és a Felvidék, majd pedig az Alföld, amelyet Gaal József 
nem csekély útmutatása mellett Petőfi fedezett fel... 


Erdély volt a XVIII–XIX. századfordulón az az Eldo- 
rádó, ahová a romantika szelétől érintett magyarországi írók 
elzarándokoltak, vagy legalábbis el akartak zarándokolni. Az 
erdélyi testőrírók szereplésétől fogva, de még inkább 1794 óta, 
hogy Mikes «Törökországi levelei» Kulcsár István jóvoltából 
először megjelentek, már ők is kezdik tudni: milyen szép Tran- 
szilvánia, milyen más és mégis mily rokon! Kisfaludy Sándor, 
a húszéves huszárkadét Kolozsvárott tesz szent fogadalmat, 
hogy «veszni indult magyar nemzetiségünket, magyar nyelv, 
érzés és írás által, hacsak kevés idővel is tovább életben tartsa». 
Csokonai lihegő, beteg tüdővel Erdély fuvallatáért eseng – 
hasztalan; Kazinczy nem nyugszik, míg ősz fejjel be nem járja 
Erdélyt, tövises pályája egyetlen diadalútját. «Magyarország 
nem ismeri Erdélyt», – ezzel a szomorú megállapítással kezdi 
«Erdélyi Leveleit». «Megszokván nyugotnak venni utunkat, 
valamikor honunkból kiindulunk, felejtjük, hogy kelet felé egy 
rokon nép lakik, melyet ismernünk sok tekintetben illenék». 
Azon ügyekezik tehát, hogy földieinek «a testvérhont, a később 
Erdélynek a mostanit minél hűbben és bővebben festhesse». 
Írásművei legszebb lapjait Erdély szépségének s e szépségek 
dicséretének szenteli. Erdély a magyar megújhodás talaja, a 
tiszta, romlatlan Természet: «Te nem romlál meg úgy, mint 
mi, s szined jobb». Később azt írja Berzsenyinek, hogy Erdély- 
ben sokkal több ember beszél magyarul, mint Magyarországon. 
Csak egy előkelő dámát talált, aki nem tudott magyarul, ez 
az egy is magyarországi volt... «Mely irigylést érdemlő sze- 
rencse juta nekem, hogy Erdélyt láthatám!» kiált fel végre s 
gyönyörű tájleírásaival, bókjaival és dicséreteivel divatba hozta 
Erdélyt. Kis János, a szerény, de nem méltatlan Kazinczy- 
tanítvány, Berzsenyi, a tempós dunántúli magyar, Kisfaludy 
Károly, a kedves bohém, egész életükben készülnek látni, is- 
merni, fölfedezni a testvérhazát. Egyikük sem jutott el ugyan 
ide, az osztrák birodalom külön tartományába, de Kisfaludy 
Sándor és Kazinczy útja vonzó és ösztönző példa marad, melyet 
később egy Deák Ferenc, Vörösmarty, Petőfi, Tompa és Jókai 
követ. 


Az 1832–36-i pozsonyi országgyűlésen senki annyit nem 
tett az unió érdekében, mint Kölcsey Ferenc, Szatmár követe. 
«Országgyülési napló»-jában, ebben a közönségünk által ma 
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sem ismert, tankönyveinkben sohasem idézett nemzeti breviá- 
riumban, meghatóan szól, de országgyűlési beszédeiben és tör- 
téneti tanulmányaiban is többször kifejezi forró személyes ér- 
dekeltségét. «Én fél erdélyi vagyok, s valahányszor e földről 
gondolkozom, poétai hév ömlik el keblemen – írja naplójába 
a kerületi ülésen mondott beszédével kapcsolatban, 1833. január 
8-án. Eszembe jut a hős, ki mindenét elvesztette a népért, mely 
őt csábító szavakra elhagyá; eszembe jut a barna szép höl- 
gyecske, ki engem ott szerelme zálogául mutatott be férjének 
– az én anyám! Oh, ha ti csak egy szikrát, csak egyetlenegyet 
kapnátok a lángból, mely keblemben ég! Akkor mienk lenne 
Erdély, a szép haza; váltatatlan örök kapcsolattal a miénk. 
Mit nem adnék érette, csak egyszer vethetném le magamat a 
földre, hol születtem, s rebeghetném: visszanyertelek.» Március 
4-én ismét felszólal szerelme: Erdély s a nyelv ügyében: «Ami 
engem magamat illet, nekem azon szerencse jutott osztály- 
részül, hogy magyarországi apának s erdélyi anyának gyer- 
meke születtem. Én születésemnél fogva birom a testvérhazák 
iránti szerelmet, én szivem alatt egybeforrva hordom képeiket; 
s kínos látnom, hogy ellenséges körülmények miatt egymástól 
elszakasztva tartatnak. Hitem és vallásom Tek. KK. és RR. ez: 
mint csak egy Istent ismerek az égben: úgy csak egy magyar 
hazát óhajtok a földön. Kettőben nincs üdvösség!» Naplójában 
így emlékezik meg beszéde hatásáról: «bár a kebel érzeményét 
hangba méltán önteni nem tudtam: az ügy szentsége lelkesí- 
tett mindenkit. Kivétel nélkül erősen maradánk kivánataink 
mellett...» Élete utolsó esztendejéből egy verstöredéke is 
fennmaradt, melyben a drága föld s a legszeretettebb lény: 
halott édesanyja emléke sejtelmesen egybefonódik: «Szép Er- 
dély barna fürtű Leánya, hű anyám, Tekints az égi lakból Még 
egyszer vissza rám. Ím elhagyott hazádon Pusztulat átka leng; 
Erdély ledőlt, s fölötte Fiad keserve zeng.» Kölcseyt a vérségi 
kapcsolatokon kívül baráti érzései is Erdélyhez csatolják mind- 
halálig. Amikor Wesselényit, Erdélyből kiűzetve, szatmár- 
megyei szerepléséért is pörbe fogják, Kölcsey vállalja védelmét, 
s egész kötetet kitevő okfejtéssel, hatalmas védőbeszéddel 
igyekszik menteni azt, aki fölött már eleve kimondták az ítéletet. 


Wesselényi és Kölcsey: ők ketten a Részekből legszenve- 
délyesebb képviselői a szívükhöz egyaránt közelálló két haza 
uniójának. Amit Kölcsey érzelmes lírával és szónoklattal fejez 
ki, azt Wesselényi szenvedélyes retorikával harsogja a gyűlés- 
termek hallgatóinak és az olvasóközönségnek lelkiismeretébe. 
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Egyformán intézi szavait Erdélyhez és Magyarországhoz, mert 
még 1843-ban is úgy találja, hogy «Magyarhonban is – fáj- 
dalom! – számosan vannak, kik előtt Erdély épen oly terra 
incognita, mint a külföld előtt egész honunk...» 


Wesselényi nemcsak Kölcseyt nyerte meg az uniónak, 
hanem Kossuthot és Deák Ferencet is a magyarországiak közül. 
Különösen Kossuth volt hatalmas segítőtárs. Alig indult meg 
a Pesti Hirlap, Kossuth azonnal az unió szolgálatába állította. 
Ennek hasábjain jelent meg 1841-ben «Erdély és Unió, egység 
a magyarnak» című vezércikke, amellyel minden kétséget el- 
oszlat az unió jelentőségét illetőleg: «Félre a mától holnapig 
s a tűzhelyünktől szomszédunk tűzhelyéig számítgató rövid 
politikával. Ily kérdéseknél magasult nézőpontra van szük- 
ség... Fűzzön össze bennünket Erdéllyel a politikai egység 
kapcsolata, miként nemzeti rokonság egybefűz: és bátran néz- 
hetünk az időnek elibe, melyben még tán egyszer hivatva le- 
szünk védfalat képezni Európának; ellenben maradjon to- 
vábbra is eldarabolva nemzeti erőnk, és – de legyen távol 
minden baljóslat, csak emlékezzék Erdély, mikép mi magyar- 
honiak milliók vagyunk, és milliókban sok erő rejlik, de őt 
csak körén kívüli ótalom mentheti meg... És e szempont 
az, melyből nézetünk szerint e nagy kérdést tekintenünk kell... 
Egység a magyarnak! E szavakban rejlik a jövendőnek kulcsa.» 


A negyvenes évek vezető politikusai között egy sincs, ki 
szőnyegre ne vitte volna az erdélyi kérdést. Eötvös József 
cikkeiben, tanulmányaiban, beszédeiben refrénszerűleg ismétli 
a lélekszerinti egységről és a különválasztás mesterséges fikció- 
járól vallott meggyőződését. Legszebb nyilatkozatát szónoki 
remekművében, Kőrösi Csoma Sándor fölött 1843-ban tar- 
tott akadémiai emlékbeszédében olvassuk: «Kőrösinek hazája 
Erdély. – Ha az országok politikai felosztását, ha földleírási 
kézikönyveinket tekintjük, ő nem honfitársunk; s fájdalom- 
mal töltené lelkünket a gondolat, hogy nagy embereink sorá- 
ból e nevet, mely ily tiszta fényben tündököl, ki kellene törül- 
nünk: ha nem épen Kőrösi emléke volna legszebb bizonyít- 
ványunk arra, hogy azon határokat, melyeket Erdély s Ma- 
gyarország közt a történetek fejlődése vont, szívünk nem 
ismeri; s hogy míg iskoláinkban két testvérországról tanulunk, 
honszeretetünk csak egy magyar hazát ismer. Kőrösi hazája 
Erdély vala; de midőn a gyermekszív eldődei emlékénél elő- 
ször feldobogott, midőn az ifjú az ősök ismeretlen honát ke- 
resve útnak indult: nem a mi eldődeink nyomdokát kereste-e 
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akkor ő? Mi vala az, mi lelkét föltartá annyi sanyarúságok 
között? Nem azon remény volt-e ez, hogy majdan fel fogja 
találni azt a népet, melyben vérét, a mi vérünket ismerheti 
el, melynek fiait kebléhez szorítva, másfél ezrednyi elválás 
után magyar magyarral ismét ölelkezik? – S Kőrösi nem volna 
a mienk; hazája nem volna a mi hazánk? Azon népek, me- 
lyeket egy ezred története összeláncolt, melyeknek dicsősége 
és szenvedései közösek, melyeket a multban emlékeik, a jelen- 
ben szeretetök, a jövőben reményeik egybefonnak, örökre el 
lennének válva? Oh nem! Kőrösi emléke biztos jelünk, hogy 
ez nem lehet. Azon férfiúnak nevénél, ki óriási szeretetében 
nem Magyarország s Erdély, de népünknek a széles világ bár- 
mily részében lakó gyermekeit fogta körül, azon édes meg- 
győződés tölti lelkünket, hogy ama határvonal, mely Erdélyt 
honunktól elválasztja, szíveinkben nem létezett soha, s bátran 
mondhatjuk: Kőrösinek hazája Magyarország azon része, me- 
lyet Erdélynek neveznek.» 


Olvasóközönségünk csak az újdonságon kapkod, s így 
aligha felesleges ez a sok idézet Kazinczy, Kölcsey, Kossuth 
és Eötvös uniós nyilatkozataiból. De citálnunk kell a még ke- 
vésbbé olvasott költőket is, hogy minél világosabban álljon 
előttünk az uniót sürgető Magyarország képe. Az Erdéllyel 
foglalkozó versek szapora terméséból Döbrentei Gábor, Erdélyi 
János és Petőfi egy-egy költeménye érdemel különösebb figyel- 
met. 


A korszak idevágó irodalmát áttanulmányozva, úgy lá- 
tom, Döbrentei Gábor «Retyezát ormán» c. nem éppen remek- 
művű költeménye a legelső unió-vers. Döbrentei erdélyi tar- 
tózkodása idején, tehát 1814–20 között írhatta versét, nem- 
csak saját, hanem fiatal erdélyi mágnás-köre felfogásának is 
hangot adva. A Retyezátról, Hunyad megye csonkaormú ha- 
vasáról széjjeltekintve, a romantika multszemléletével a haj- 
dani nagyság emlékét idézi, hogy annál kirívóbb legyen az 
ellentét. Erdély a szabadság földje, mondja Döbrentei; sok 
csatát nyert s vesztett a szabadságért, a miatt szakadt el Ma- 
gyarországtól, kell, hogy az vigye vissza «szülőanyja» karjai 
közé. Egykor ősz Budát s a magyar koronát uralta Havas- 
alföld és Halics, a déli táj az Adriáig s az északi síkság a Balt- 
mosta szélekig ... És most «te leolvadt két hon is külön légy? 
Szép fiú, Erdély! térj anyádhoz, Ős Magyarország, alkudj meg 
fiaddal. Onnani a szabad lét bennetek, Amikor egy test s kar 
valátok, Legyetek ismét nagy s dicső királyság.» Majd így végzi 
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terjengős poémáját: «Én Magyarország s Erdély kis fia, E ha- 
vason, itt fenn jövendölök... jósolok: Vésztelen éltet a két 
egyesültnek, Elmecsevészést (vagyis elsatnyulást) a foldott 
bogokra!» 


Erdélyi János «Erdély földén» c. verse a negyvenes évek 
elejének közhangulatát tükrözi. A vers méltóságteljes strófák- 
ban hömpölyög, de a zárt formák között forrón lüktet a költő 
hazafiúi fájdalma. «Hová jegyezzem én fel sorsodat, Kinek 
kiáltsam, mily szép és szegény vagy?» – kérdi, látva a nép 
köznyomorát, s ami ennél is lehangolóbb: a közérdek és egy- 
séges polgári lélek hiányát, pedig «szellem az, mi teszi a hazát». 
Lelke már rég sóvárgott Erdély bércei közé; amerre jár, «mind 
otthonos föld, mind magyar határok» üdvözlik, otthon van, 
így a honvágy fájdalmait sem érzi itt, «e második hazában». 
Örülni mégsem tud. «Miért örüljek, hogy van két hazám? Csak 
fájdalomból jut két rész reám.» Önként következik, hogy verse 
az egyesülésre intő szózattal zárul: «Van egy napod még, 
hogy lehess dicső, nagy, Van rokonod, van testvérnemzeted.» 


Petőfi négy év mulva, 1846-ban hasonló érzésekkel jár, 
de keményebb szavakra fakad «Erdélyben». «Egy nemzet és 
két ország hallja meg, Mi bennem eddig titkon forra csak. Az 
forra bennem, az fájt énnekem, Hogy egy nemzetnek két or- 
szága van, hogy E két-országos nemzet a magyar!» Csak ördög 
súghatta, hogy kettészakadjunk: «Tartottunk volna össze! a 
világ most Tudná hírünket... Tartottunk volna össze! nem 
törölnénk Szemünkből annyi fájdalmas könyűt... A por- 
szemet, mely csak magában áll, Elfúja egy kis szellő, egy 
lehellet; De hogyha összeolvad, összenő, ha A porszemekből 
szikla alakul: A fergeteg sem ingathatja meg!... Iparkod- 
junk. A század viselős, Születni fognak nagyszerű napok, Élet- 
halálnak vészes napjai. Fogjunk kezet, hogy rettegnünk ne 
kelljen Az eljövendő óriásokat. Tartsuk meg a szép, a szent 
kézfogást, Tartsuk meg azt, oh édes nemzetem!» 


Erdélyi és Petőfi Kossuthnak Wesselényitől átvett unió 
melletti érvelését önti költői szavakba. A többi, enyhébb 
ihletű poéta már nagyrészt tőlük kölcsönzi, másodkézből, ugyan- 
ezen gondolatokat. A divatos témával együtt kisajátítanak 
egy-két tetszetős metaforát is, melyet aztán nyűnek a végle- 
tekig. Magyarország és Erdély vérségi kapcsolatát a legkülön- 
bözőbb változatokban állítják elénk. Döbrentei – mint lát- 
tuk – anya és fiúi viszonyt, Erdélyi János testvéri kapcsokat 
állapított meg; Petőfi még szorosabb egységet vall: egyazon 
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test kettészakadt részének nevezi a két országot. Szelestey 
László, az ismert Petőfi-epigon, visszatér a «testvéri» kapcso- 
lathoz, «testvérszót» intéz Erdélyhez Magyarhonból: «Egy az 
érdek: nagy- s dicsővé Tenni még e nemzetet, És e nemzet 
összeforrás Által nyer csak életet. Légyen egy a két hazából, 
S benn egy nyelv, egy érzelem!» Lisznyai Kálmánnál tovább 
folyik a képzavar: nála Erdély «szép fejdelmi mátka», akibe 
Magyarország szerelmes és ő, a költő, Magyarország kérőjeként 
lép fel: «Magyarország, hidd, derék legény, Ily menyasszony 
méltó csak reá!» S hogy teljes legyen a Lisznyai-féle szertelen- 
ség: «A jog oltárán lesz esküvésünk, a szabadság jegygyűrűnk 
s Tokaj bérce a menyegzői billikom!»... Végül a harmadik 
gyönge Petőfi-tanítvány, Székely József előtt «halvány özvegy» 
képében tűnik fel Erdély, akit a költő felvilágosít, hogy hű 
férje él, csak a háromszáz év előtti küzdelemben elalélt, de most 
újból jelentkezik jegygyűrűjével: «Kárpátnak bérceivel» ... 


Erdély, úgyis, mint «testvér», úgyis, mint a különálláshoz 
túlságosan hozzászokott «halvány özvegy» kezdetben mérsé- 
kelt érzelmekkel fogadta a közeledést. Az erdélyi ember sokkal 
elfogultabb fatornyos pátriája iránt, semhogy túlságosan lel- 
kesedne azért, ami a Királyhágón kívülesik ... De a közös 
politikai célok, a nemzeti összetartozás tudata s a magyar jövő 
közös gondjai benne is kifejlesztik az egyesülés szükségérzetét. 


Wesselényi- és párthíveinek elnémítása után gróf Teleki 
Domokos foglalkozott legbehatóbban a két ország egyesítésé- 
nek kérdésével. «Unió» c. tanulmánya, melyre Kossuth idézett 
vezércikke is hivatkozik, sokkal jelentősebb, semhogy rövid 
ismertetése elől kitérhetnénk. A dolgozat az unió kérdését a 
XVII. sz. végétől saját koráig elemzi. Kiindulva abból a pszi- 
chológiai tényből, amely szerint a lélek szünet nélkül a rokon 
elemek egyesítésén munkál, úgy látja, hogy az unió magasztos 
eszméje is a rokon erők e változatlan konvergenciáján alapszik. 
Gróf Teleki Domokos az első erdélyi, aki nemcsak az időszerű 
politikai tényezőkre építi nemzetegyesítő terveit. Az aktuális 
szempontokon túl utal Magyarország és Erdély földrajzi, tör- 
téneti és etnikai egységére, hogy ebbe a sokrétű talajba annál 
mélyebben ágyazhassa bele az uniós terveket. Ma már alig 
hozzáférhető munkájának hadd idézzük néhány szép szaka- 
szát: «A Kárpátoktól az Adriai tengerig, az osztrák szélektől 
Havasalföldig nyúlik azon ország, mely akár terjedelmét, akár 
anyagi forrásait tekintjük, a legalkalmasabb arra, hogy egy 
boldog, erős és hatalmas nemzetnek szolgáljon honul. Ez or- 
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szágra már századok előtt nyomta reá a magyar nemzetisége 
és neve bélyegét, melyet a több, e hont lakó népek között 
szellemi felsősége által mind e mai napig megtartott. E hon 
hajdan egy volt; egy, nemcsak a magyar vér rokonságában, 
aggodalmai és reményei ugyanazonságában, hanem egy közös 
polgári állományában is. Elszakadását legmostohább körül- 
mények okoztak, s az esemény, mely annak alkalmul szolgált, 
most is a leggyászosabb emlékként él a nemzet szivében. És 
mégis, még most is elszakadva van a két testvér hon! jóllehet 
elszakadása okai már megszűnvék; jóllehet koronája egy főt 
ékesít, s viszonti egyesülésének fontos okai hovatovább izmo- 
sulást mutatnak a körüle helyzett idegen nemzetiségek – mint 
a serdülő erdő, lombos árnyéka – által, teljes elmecsevészéssel 
fenyegetvén az alant maradott növéseket. A két testvér rokon- 
érzelme az emberi szív természetében gyökerezik, s a fönnebbi 
állítások az értelem alaposabb igazságait alkotják, semhogy 
részletesb taglalás és hosszasabb okoskodás által több erőt és 
világot nyerhetnének ... E rokonérzelem, e változatlan vágy, 
egykori egyesülésünk e biztos záloga él bennünk is; de mind- 
amellett őszintén megvalljuk miként egyesülésünk okát a 
multból merített minden erősségeknél még sokkal inkább ta- 
láljuk a jelen- és jövőkor sürgető szükségeiben. Hogy egysé- 
günk némely egyes szakában nemzetünk oly nagy, oly dicső 
volt, mint azután soha többé; hogy elszakadásunk óta ha- 
nyatlásnak, törpülésnek indultunk: kétséget nem szenved; 
de másfelől bizonyos, hogy ha Európa mívelt népei közt helyet 
akarunk foglalni, nagyobbaknak kell lennünk, mint valaha 
voltunk; valamint kétséget nem szenved az is, hogy a nagyság 
kellékei jelenben merőben különbözők, mint hajdan voltak. 
Hogy hajdan egyek voltunk, teszi lehetségessé, hogy ismét 
eggyé legyünk; de hogy ezen egyesülés okvetlen és valósággal 
megtörtenjék, annak főoka és szüksége a jelenkor sürgető kí- 
vánatán feneklik. Ez egyesülést kívánja mindenekfölött Erdély 
jólléte, melyre nézve az életkérdés; mellette szólalnak föl a 
testvérhon, a nemzetiség, az uralkodás és birodalom legfonto- 
sabb érdekei, valamint Európa politikája.» 


Meggyőző, világos okfejtés, a közmondásos erdélyi realiz- 
mus egyik szép példája a mult század negyvenes éveinek elején. 
Ebben a szellemben folytak előbb Wesselényi uniós törekvései 
és ebben a szellemben fejtette ki utóbb nagyhatású publicisz- 
tikai munkásságát báró Kemény Zsigmond is, midőn 1841. évi 
fellépésével hozzákezdett az erdélyi közszellem kialakításához. 
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Erdély irodalmi életének pangása sokkal nagyobbfokú 
volt ezidőtájt, semhogy megközelítően annyi írói és költői nyi- 
latkozatot találhatnánk a legfőbb időszerű kérdésről, az unió- 
ról mint a testvérhonban. Szinte kivételszámba megy Mentovich 
Ferenc, Gyulai Pál és Szász Károly ifjúkori barátja, aki 1847-ben 
«Unió-dalok» címmel önálló kötetben adta ki ilyen tárgyú 
költeményeit. Versfüzérének egyetlen szólama van az eljövendő 
egyesülés vágya. Így énekel «S Maros, Tisza s Dunának 
partjain Örömrobaja zeng az áldomásnak, Mert békeünnep 
lészen ez, melyen Két testvér nyujtja jobb kezét egymásnak.» 
Egy másik fiatal erdélyi költő, Ajtay Gyula «Magyarország- 
hoz» intézett visszhangjában bejelenti, hogy Erdély, a «boru- 
lepett testvér is haladni kél... S hogy együtt rendületlenül 
Találjon majd a vész: Az egy-lelkű Erdély veled Egy testté 
forrni kész...» 


* 


Erdélynek a reformkor néhány évtizede alatt százados 
mulasztásokat kellett pótolnia. És az a párt, amely újabban 
tömörült Wesselényi körül – gróf Kemény József, Weér Far- 
kas, Wass György, Teleki Domokos, Petricsevics Horváth 
Dániel stb. – a bécsi udvar intrikái és a hazai konzervatívek 
minden ellenállása – így pl. az 1846. évi országgyűlés páratlan 
törvénytelenségei – dacára képes volt a reformokban rendü- 
letlenül bízó közvéleményt kialakítani. 


Ilyen állapotok között köszöntött be Erdélybe 1848 már- 
ciusa. A Márciusi Ifjak 12 pontjának utolsó, legcsattanóbb 
követelése Erdély uniója volt. A március 15-i pesti események- 
ről Kolozsvár csak a 20-i postával érkezett lapokból nyert hi- 
teles tudósítást. Az események egykorú krónikásai – így többek 
között Jakab Elek és Szilágyi Sándor – szerint: a váratlan 
meglepetés első benyomása alatt hazafias lelkesedés s örömre 
buzdulás hatotta át a város lakosait; nem zajongó kitörés, – 
csöndes belső öröm áramlata látszott az arcokon. Március 
20-án «Bethlen Ádám polgártárs» házánál folyt előleges tanács- 
kozás, majd 21-én városi közgyűlést tartottak. Ezen Méhes 
Sámuel tanár, az «Erdélyi Hiradó» szerkesztője előbb a francia- 
országi, berlini, bécsi és pesti eseményekre utalt, majd ország- 
gyűlés egybehívását indítványozta azért, hogy mondja ki a 
jogegyenlőséget, a közteherviselést és a sajtószabadságot. 
Utána gróf Bethlen János szólalt fel, kijelentvén, hogy Erdély 
papirossá vált alkotmánya alatt nem akar tovább élni; köve- 
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telte az országgyűlés összehívását és az unió kimondását. Köz- 
ben a határozatot nyomban küldöttség vitte gróf Teleki József 
főkormányzóhoz. Odakinn az utcákon és tereken nagy tömegek 
verődtek össze s az uniót éltették. Egy csoport tüntető, nagy- 
részt a tanulóifjúságból, unió-zászlót lobogtatva a gyűlés- 
terembe is behatolt. A nők az ablakokból háromszínű kokárdá- 
kat szórtak a tömeg közé, az ifjúság városszerte az unió-dalt 
énekelte: «Itt a zászló kezeinkben, Egy kivánat lengeti. Legyen 
egy a két hazából, Vész így meg nem döntheti». A fiatal Gyulai 
Pál, Petőfi «Nemzeti dalának» hatása alatt, e versben örökítette 
meg a nap lelkes hangulatát «Nyugot felől testvérünk ajkiról 
A szent szabadság mennydörgése szól; Ébredjünk és fogjunk 
kezet, S dörögjön fel hazánk felett E szó: Legyen szívben és 
hazában Az ébredő magyar közt unió! – Nyugot felől test- 
vérünk ajkiról A nemzetegység szent igéje szól; Ki nyugszik 
még? ki vesztegel? Most vagy soha! s dörögjen fel E szó: 
A két magyar hazában Legyen szabadság, legyen unió!» Alig 
fiatalabb kortársa, Szilágyi Sándor nem verset írt, hanem leendő 
történészhez illően naplót vezetett. Képes beszéde, mellyel 
Erdély e nevezetes változását megörökítette, az idézett vers- 
részletek után már nem egészen meglepő. Íme: «A nagyobb 
testvér lelökte táblabírói parókáját, levetette láncait, s mint 
fiatal deli levente jobbot nyujtott a még siránkozó szegény 
testvérnek s az őszinteség nemes hangján kérdé: – Akarsz-é 
enyém lenni? eljegyezlek a Kárpátok gyűrűjével. A másik test- 
vér lesütötte szemeit, percig gondolkodott, majd az öröm ki- 
törő hangján mond: – Akarok, tiéd akarok lenni! hogy majd, 
ha a vész napjai eljönnek, együtt küzdhessünk, ha a villám 
lecsapni készül, együtt nézhessünk rá! – No, ne vegyétek 
rossz neven, hogy percig habozott, hogy igenjét nem egyszerre 
mondta ki, – habozás divat a szemérmes menyasszonyok- 
nál...» 


A gubernátor az őt megillető teljhatalomnál fogva május 
30-ra össze is hívta az országgyűlést. Ezzel Erdélynek Magyar- 
országgal való uniója hivatalosan is napirendre tűzetett, ami 
alkalmat adott a konzervatív pártnak, továbbá a szász és a 
román nemzetiségnek, hogy az egyesülés kérdésében nyiltan 
színt valljon. A konzervatívek még egy utolsó kísérletet tettek 
unió-ellenes álláspontjuk védelmében, de belátva, hogy a köz- 
akarattal szemben tehetetlenek, vezetőik: báró Jósika Lajos, 
Doboka megye főispánja és báró Jósika Samu kancellár le- 
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mondtak állásukról, példájukat követte a többi konzervatív 
főispán is, s ezzel a reformokat évtizedek óta elgáncsoló pártjuk 
megszűnt. A szászok között is mindkét álláspontnak voltak 
hívei. Az összbirodalmi gondolatot hirdető szebeniek az unió 
ellen, az együttműködésre hajlandó brassaiak és segesváriak 
az unió mellett sorakoztak fel. Ez utóbbiak vezetői: Roth Illés 
brassai képviselő, Kurz Antal, később Bem titkára és Gooss 
Károly. A románok most is folyton ú. n. «nemzeti követelé- 
seiket» hangoztatták; az unióhoz való csatlakozást követeléseik 
teljesítéséhez kötötték. «Örökre átkozott legyen az a román, 
ki uniót mer kötni mindaddig, míg el nem lesz ismerve a román 
mint politikai nemzet!» – írta proklamációjában egyik veze- 
tőjük. 


A május 30-ra összehívott – utolsó törvényes – erdélyi 
országgyűlés legelső tárgya az unió volt. A gyűlésen elsőnek 
az a férfi állott fel, «ki éveken át mártirja volt a szabadság- 
nak, ki e szent eszméért annyit szenvedett»: a fogságban meg- 
vakult Wesselényi Miklós. Rövid beszédben kijelentette, hogy 
az unió Erdély legfontosabb teendője. «Uniót» harsogott a terem 
sokáig és ezt visszhangozta a tömeg, mely az utcákat betöl- 
tötte. Egymásután álltak fel Wesselényi régi elvbarátai: Szász 
Károly, báró Kemény Domokos és Dénes. Nyilatkozatra szó- 
lították fel a szászok és románok képviselőit. A brassaiak nevé- 
ben Roth Illés, a szebeniek részéről Schmidt Konrád jelentette 
be a csatlakozást, Lemény román püspök pedig ünnepélyesen 
megáldotta az uniót s mélyen megindulva köszönte meg azt a 
megtiszteltetést, amely személyében a román nemzetet érte. 
Egyességre, a hazához és királyhoz hű ragaszkodásra hívta 
fel a tömeget, amely a gyűlésterem körül az uniót, a szászokat 
és románokat egyaránt éltette. Benn a teremben a két Zeyk 
és Pálfy János, a székelyek követe méltatta az egy szívvel- 
lélekkel kikiáltott egyesülést, melyet az elnöklő gubernátor 
ünnepélyesen deklarált. Az utcákat valósággal ellepte az unió- 
zászlók tömege. «Mintha a szabadság hajójának vitorlái lettek 
volna, írja az egyik szemtanú, szabad tömeget vezettek hir- 
detni azt mindenfelé. Egy ifjú polgártársunk indítványozá, 
hogy Monostor-utca Unió-utcának és Híd-utca Wesselényi- 
utcának neveztessék. A városbíró mindent megígért, s már 
Unió-utca felirat fénylett Monostor-utca szögletén ... Erdély 
phönix volt, mely önmagát égeté meg, hogy szebb életre tá- 
madjon ...» 
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Az országgyűlés még aznap délután folytatta tanácskozá- 
sait s a részletkérdések és a magyar királyi minisztérium ezekre 
vonatkozó tájékoztatása végett egy unió-bizottságot küldött 
ki; a Teleki főkormányzó elnöklete alatt álló bizottság 26 tag- 
jából 4 szász, 3 pedig román nemzetiségű volt. 


Az unió-törvényt – az erdélyi 1848. évi I. törvénycikket 
– meghozatala után megerősítés végett az uralkodóhoz terjesz- 
tették fel. A király az unió-törvényt 1848 június 10-én erősí- 
tette meg. A megerősített unió-törvényt a június 19-i ülésen 
hirdették ki, s átadták az országos főjegyzőnek, hogy öntse 
a szokásos formába. E szöveget azután a végleges megerősítés 
jeléül bizonyos példányszámban ki kellett volna nyomtatni, 
a királlyal aláiratni és az ország pecsétjével ellátni. E feltétel 
teljesítését azonban a viszonyok megakadályozták s ez a kö- 
rülmény szolgált később ürügyül a szászoknak és románoknak, 
hogy a törvény teljes erejét kétségbe vonják. 


Az unió-törvény a reformkor legfőbb politikai törekvését 
valósította meg. A másik két égető probléma közül a jobbágy- 
kérdés szintén elintézést nyert, éspedig a IV. törvénycikkel, 
amely kimondta az urbéri szolgálat és a tized teljes eltörlését 
és ezzel kapcsolatosan a volt földesuraknak az állam által fize- 
tendő kárpótlását. Ily módon jutott a 80 százalékában román 
nemzetiségű jobbágyság minden fizetési kötelezettség nélkül 
1.600,000 hold földbirtok tulajdonába. – A nyelvkérdés tör- 
vényes rendezése már nem az erdélyi országgyűlés, hanem a 
megválasztott unióbizottság és a július 2-ra összehívott pesti 
magyar országgyűlés feladata volt. 


Az unió következtében Erdély közigazgatása is átalakult. 
V. Ferdinánd az Erdélyben levő összes haderőt István nádor 
rendelkezése alá helyezte. Miután pedig Teleki főkormányzó- 
nak, mint az unióbizottság elnökének, állandóan Pesten kellett 
tartózkodnia, a király az unió végrehajtására teljhatalmú biz- 
tosul báró Vay Miklóst nevezte ki, aki június végén kezdte meg 
működését Kolozsvárt. Július közepén a nádor Bécsben felosz- 
latta az erdélyi kancelláriát, s ennek tisztviselőit a magyar 
királyi belügyminisztérium erdélyi osztályába rendelte. Idő- 
közben a pesti közös országgyűlésre is megtörténtek a válasz- 
tások és az újonnan megválasztott képviselők július 10-én már 
megjelentek a magyar képviselőházban, amely az unió jeléül 
egyik alelnökévé Pálfy Jánost, az erdélyi országgyűlésen a 
székelyek vezetőjét, választotta. Ugyancsak az uniót hang- 
súlyozta Szász Károlynak vallás- és közoktatásügyi és báró 
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Kemény Dénesnek belügyi államtitkári kinevezése. Az erdélyi 
országgyűlés, miután elvégezte teendőit, július 18-án, az unió 
törvénycikk szentesítési záradékának felolvasása után be- 
záratott. 


* 


Az uniót a két testvérhaza írói és költői – akik a nagy 
esemény előkészítésében a politikusokkal együtt küzdöttek – 
túláradó örömmel ünnepelték. 


Erdély poétái egymással versenyezve költötték az unió- 
dalokat. Gyulai Pál, már idézett versén kivül új ódát írt 
Petőfi «Nemzeti dalának» hatása alatt: «Talpra Erdély! ébred- 
jünk fel! A bilincset tépjük széjjel. Megesküszünk élet- és ha- 
lálra: Szabad s nagy lesz a magyar hazája!» Szilágyi Sándor 
azon melegében megírta naplóját a kolozsvári márciusi esemé- 
nyekről, s «Bécs-Pest-Kolozsvári Forradalom» cím alatt nyom- 
ban ki is adta ezzel a mottóval: «L’union c’est la force: Egye- 
sülés teszi az erőt.» Írótársuk, Urházy György terjedelmes 
kiadvánnyal aknázta ki a kedvező hangulatot. Zsebkönyvnek 
kissé túlvaskos «Unió-zsebkönyvét» «Kelet népe» c. verse nyitja 
meg, melyben az unió-váró versek frazeológiáját és metafora- 
készletét mintegy sommázza a nagy beteljesülés alkalmából. 
A vegyes összetételű kötet többek között gróf Teleki Domokos 
«Unió» c. tanulmányának és az ismertettem unió-daloknak egy 
részét tartalmazza; ezen kivül Jókai, Gyulai s néhány erdélyi 
dilettáns író beszélyét, továbbá számos verset Petőfitől és főleg 
az erdélyiektől, akiknek sorában Szász Károly, Mentovich 
Ferenc, Medgyes Lajos (Petőfi barátja) és Dózsa Dániel mellett 
báró Kemény Zsigmond is helyet foglal a romantika minden 
túlzását magánhordó két balladájával. 


Magyarországon a fiatal nemzedék két legnagyobb költője, 
Petőfi és Arany örökítette meg versben a testvérhazák egyesí- 
tésének ünnepét. Petőfi megkereste az akkor oly forrón izzó 
latin szó, az «unió» magyar mását s gyönyörű verset írt e címen: 
«Két ország ölelkezése». Ő, aki két évvel előbb oly megkapó 
hangon fejezte ki a nemzeti közvéleményt, és akit a régi Par- 
tium-beli Szatmárból való felesége révén már szoros érzelmi 
szálak fűztek Erdélyhez, annál bensőségesebb örömmel suttog- 
hatta el szép szavait: «És az idő eljött, bár nem hamar. De 
nem is későn még, midőn A szent imádság meghallgatva lőn, 
Midőn eggyé lett mind a két magyar! ...» Az egyesülés ereje 
lelkesíti, a Wesselényitől felismert közösségi erő tudata: «Együtt 
vagyunk, és együtt maradunk! Jöhetsz, most már jöhetsz, 
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vihar, Nem rettegjük már haragod! Két ország eggyé olvadott, 
Kétélű kard lett a magyar, Mely jobbra is vág, balra is vág, 
És jobbra-balra majd érzik csapását!» – Arany János, aki 
később oly nehézkesen reagált friss impressziókra, egyidejűleg 
szintén megírta «Egyesülés» című alkalmi versét: «Az, mi a 
költő lelkének Álomkép gyanánt Lengett a távol jövendő Tündér 
fátyolán; Az, miért epedt a honfi Soká, hasztalan, De nem hitte, 
csak mutatta, Hogy reménye van: Az többé nem álom, nem 
kétség homálya: Ismét egy a magyar ketté vált hazája!» Az 
öröm illanó borát nála is bizonyos keserű íz váltja fel, aggódó 
sejtelem, hogy vajjon «mi áll írva a végzet könyvében: élet 
vagy halál?» – de rögtön el is hessegeti a sötét gondokat: 
«Nem, nem! – Élni fog a nemzet, Amely összetart: Kit önvétke 
meg nem hódít, Nem hódítja kard...» 


* 


A fenyegető veszély, amelynek Wesselényitől és a nemzet 
legjobbjaitól annyiszor megsejtett előérzete sürgette az egye- 
sülést, a fenyegető veszély csakhamar bekövetkezett. Az alkot- 
mányos intézkedéseit visszavonó udvar és a felbujtott nemzeti- 
ségek lázadása a magyarságot szabadságának fegyveres védel- 
mére kényszerítette. A megpróbáltatások súlyos hónapjai és 
évei szakadtak az Erdéllyel egyesült Magyarországra. Bem 
1848 karácsonyán kezdődő diadalmas erdélyi hadjárata a küz- 
delem egyik legfényesebb szakasza. Eseményekben páratlanul 
gazdag ez a változó hadiszerencse mellett vívott élethalálharc. 
A piskii csata, Szeben bevétele és Brassó elfoglalása, Bem mold- 
vai betörése, Czecz János, gróf Bethlen Gergely, báró Kemény 
Farkas és Gábor Áron hősies erőfeszítése szabadságharcunk 
legszebb epizódjai közé tartoznak. De a fényes szakaszokat 
mindvégig gyászos események váltogatják. A zarándmegyei 
mócok mészárlásai, Nagyenyed szörnyű pusztulása, a véres 
vesztett ütközetek, köztük a segesvári, hol Petőfi is eltűnt, 
mutatják a súlyos áldozatokat és a küzdelem válságos forduló- 
pontjait. 


A szabadságharc elveszett. Június második felében meg- 
kezdődött az oroszok beözönlése. A maroknyi magyarság nem 
tudott ellentállni a hatalmas túlerőnek. Maga Bem is nehezen 
menekült át Törökországba. Aki a szűk körön belül szorult, 
arra mártírhalál, börtön, a császári seregben közlegénysors és 
kíméletlen elnyomatás várt. Erdély kedves tájait, kedélyes 
városait gyász és rettegés töltötte be. 
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A megpróbáltatás a nemzeti önismeret legjobb iskolája. 
A nyomasztó csend, a gyötrelmes évek ismét visszavezetik 
Erdélyt régi hagyományaihoz. Magunkba mélyedni, magunk- 
ban keresni a bajok okát, a mulasztások, tévedések és bűnök 
gyökerét. Számot vetni az eltékozolt mult, az elherdált örök- 
ség fölött. Erdély mindig saját fiaival szemben tudott leg- 
kegyetlenebb lenni. Ezt a kíméletlen, önmarcangoló vizsgáló- 
dást most fiai sajátmaguk ejtik meg. Olvassuk el Pálfy János 
csak nemrég kiadott Emlékezéseit (oh, mennyi történeti becsű 
feljegyzés, napló és családi emlékkönyv kallódik, s veszett is 
el azóta!), s látni fogjuk: milyen hideg, metsző éllel boncolja 
ő is az eseményeket, s milyen elfogulatlan, tárgyilagos szem- 
léletre tör a népszerűség és talmi csillogású korszerűség ellené- 
ben ... Ebben a légkörben, ezekből a hagyományokból emel- 
kedik föl a reális szemlélet klasszikus fenségű magaslatára a 
századderék egyik legnagyobb elméje, báró Kemény Zsigmond. 
Regényírói tollával és esszéíró művészetével egyaránt Erdély 
multját idézi. «Erdély közélete 1791–1848» c. tanulmánya 
1851-ből: a lelkiismeretvizsgálat egyik legszebb példája. Min- 
den szépítés nélkül tárja fel a két testvérország mulasztásait 
egymással és önmagukkal szemben. «Kellemetlen e tények fel- 
hordása» – írja, de azért éppen úgy nincs szándékában men- 
tegetni a tényeket, mint azok cselekvő részeseit. «Körrajzaim- 
nak főcélja leend ujjal mutatni az időkre, melyek közt magas- 
bult vagy csökkent Magyarország részvéte Erdély iránt»: ennél 
tárgyilagosabb szempontot kortárs nem tűzhet maga elé. E sú- 
lyos években, midőn a jelent bírálni veszélyes, a jövőt firtatni 
meddő dolog volt, a mult a fölemelkedésre erőt, reményt és 
vigasztalást nyujtott. Ezért fordult Kemény Zsigmond a multba, 
a zord idők tanulságaihoz. Ezt tette többi pályatársa is: a linzi 
internáltságban élő Jósika Miklós és az itthoni fiatalok, a kisebb 
írók is, mint például a szorgalmas P. Szathmáry Károly. 


Irodalmi és tudományos élet talán sohasem állt oly közel 
egymáshoz, mint ebben a korban. Erdély a természet- és tör- 
ténettudományok klasszikus földje. «Azok az erdélyiek nagyon 
szeretik az antiquitást», írta a század elején az öreg Virág 
Benedek Kazinczynak. Ezt hangsúlyozta Kazinczy is, ezt pél- 
dázza Erdély egész szellemtörténete. Nos, ez az ősi hagyomány 
most – az elnyomatás idején – dús lombokat hajt megint. 
Az egyetemétől II. József által megfosztott Erdély egyetem 
nélkül is kiváló tudósokat, természetvizsgálókat és historiku- 
sokat nevelt a kolozsvári lyceum, valamint a nagyenyedi, ko- 
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lozsvári és marosvásárhelyi református és unitárius kollégiumok 
falai között. A szigorú szakkritika ma már kifogásolhatja e kor- 
szak erdélyi történetíróinak módszerbeli fogyatkozásait és szem- 
pontjaik szűk körét, de az anyaggyüjtés és a kallódó értékek 
megmentése terén egy gróf Kemény József, Jakab Elek, Kővári 
László és Deák Farkas munkássága maradandó becsű, s a Ma- 
gyar Tudományos Akadémia egyiküket sem méltatlanul tün- 
tette ki tagságával. Említsük meg újból, hogy a kor egyik 
legterjedelmesebb történeti művét, a Hunyadiakról szóló ha- 
talmas monográfiát Erdély utolsó gubernátora, a Magyar Tu- 
dományos Akadémia első elnöke, gróf Teleki József alkotta. 
E történésznemzedék sorába tartozik Szilágyi Sándor és Sala- 
mon Ferenc is, ez utóbbi a török hódoltság korának legkitünőbb 
ismerője, egyben a kolozsvári születésű Gyulai Pál mellett a 
legnagyobb magyar kritikus. 


A felsoroltak kisebb-nagyobb mértékben éppúgy részesei 
a reformkor eseményeinek s a szabadságharc mozgalmainak, 
mint azok az emlékirat-szerzőink, gróf Bethlen Lajos és Bisztray 
Károly, akiket családi környezetük, iskolai neveltetésük, az 
erdélyi hagyományok és egy hosszú élet gazdag élményei avat- 
tak írókká. E kor a matuzsálemi éveket számláló emberek kora. 
Brassai Sámuel 97 éve, Bisztray Károly 89, Kővári László 87, 
gróf Bethlen Lajos 85, Gyulai Pál 83, Déryné 79, Jakab Elek 
77 és gróf Mikó Imre 71 esztendeje azt jelenti, hogy e nagy 
idők tanúi úgyszólván az egész századot végigélték s közvetlen 
tapasztalatok alapján számolhatnak be két-három emberöltő 
eseményeiről. Naplóik, feljegyzéseik és egyéb munkásságuk 
sokkal hívebben jellemzi őket, semhogy bővebb ismertetésük 
szükséges volna. 


Ezek az egykorú följegyzések egymást kiegészítő fejezeteik- 
kel a reform- és az unió-kornak nemcsak eseménytörténetét 
beszélik el, hanem a régi Erdély társadalmi és műveltségi vi- 
szonyait is megvilágítják. Éspedig annál közvetlenebb hangon, 
mivel egy részük nem is a nagy nyilvánosság számára, csupán 
szűkebbkörű családi használatra készült. Erdély különböző 
tájairól és rétegeiből származó íróik más-más oldalról látták 
s a szerint örökítik meg a változásokat. Gróf Bethlen Lajos 
memoárja például a legkalandosabb magyar főúri életek egyikét 
mutatja be. Ha az olvasó magától nem fedezné fel ennek a 
pályának a romantikáját, az író figyelmezteti rá: «Az én egész 
életem egy román-írónak tárgy lehetne». Csuda, hogy az élet- 
rajzi regények mai inflációja idején még nem esett a feldolgozó 
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ipar áldozatául! Gróf Bethlen Lajos élete csupa érdekesség, 
kaland, bravur és viszontagság. Akiterjedt főúri család bethleni 
ágából született, anyja Wesselényi-lány, szülei a Hunyadi 
Jánostól egyik győzelmének emlékére épített szentimrei kis 
templom kriptájában nyugszanak. Ősi birtoka Kerlésen feküdt, 
ennek közelében zajlott le a nevezetes cserhalmi ütközet, 
melyet Vörösmarty is megénekelt. Résztvett az 1809-i utolsó 
nemesi fölkelésben, ott volt a bécsi kongresszuson, mint kon- 
zervativ politikus élesen szemben áll a reformmozgalmakkal, 
jobbágyai negyvennyolcban félholtra sebzik, felgyógyul, s bár 
67 éves, beáll közlegénynek. Bem zászlói alá, amiért aztán fog- 
ságot is szenved ... Nem folytatom; e néhány életrajzi adat 
csak azt kívánja jelezni, hogy vannak erdélyi életek, amelyek 
Erdély egész történetét felidézik. 


A marosszéki unitárius Jakab Elek pályáját az erdélyi 
kincstár szolgálatában kezdte s mint az országos levéltár fő- 
igazgatója fejezte be. A kolozsvári országgyűlésen kimondott 
unió hírét ő vitte meg, mint az ellenzék küldötte, a m. kir. 
minisztériumnak. Részt vett Bem erdélyi hadjáratában, többek 
között a piskii csatában is, s mint másodkapitány tette le a 
fegyvert Dévánál. A fogságot persze ő sem kerülhette el, mint 
bajtársainak legnagyobb része. Bem alatt szolgált s fogságot 
szenvedett nagyapám is, Bisztray Károly, akinek csöndes életét 
hasonlóképpen kavarta fel a szabadságharc, dicsőséges és fáj- 
dalmas epizódjaival; pátriárka-korban írt memoárja a világos 
emlékezés és szüntelen tevékenység jellemző erdélyi példája. 


Gyulai Pálnak «Erdélyi úti benyomásait» közlő alig ismert 
dolgozata már a vihar utáni aléltság, a kegyetlen elnyomás 
éveit idézi. Gyulai gróf Teleki Domokosnak, a reformkor fen- 
tebb ismertetett egyik vezető tagjának titkáraként került fel 
Pestre. 1851 májusában a gróf batárján tette meg erdélyi útját 
Kolozsváron, Tordán és Marosvásárhelyen keresztül Gernye- 
szegre, a Telekiek kastélyába. Útirajza eredetileg névtelenül 
jelent meg, talán éppen gróf Teleki Domokosra való figyelem- 
mel, nehogy valaki a megjegyzéseit a gróftól származó politikai 
nyilatkozatnak minősíthesse. Mert ez a kor a titkolódzás, a 
lábujjhegyen járás, az eléggé óvatosnak lenni nem tudás kora. 
Ez az a kor, midőn minden szobafal egy-egy hallgatódzó nagy 
szamárfül, és a cenzura önkényének kiszolgáltatott író sokszor 
önnön gondolatainak gyilkosa. Így ez az Erdély természeti 
szépségeit dicsérő, színházi és irodalmi viszonyait bíráló kis 
útirajz is egy darab Erdély történetéből. Gyulai tréfás műfaj- 
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meghatározása szerint: «szerelmes levél a hazához». róink 
Világos után is ugyanolyan határozott hivatástudattal szolgál- 
ták az unió ügyét, a Maros-Szamos-Olt és Duna-Tisza- 
Dráva-Száva örök egységének eszméjét, mint a megelőző fél- 
században Kazinczy óta. 


Deák Farkas szintén az erdélyi adatgyüjtő történész- 
nemzedék egyik tagja, akinek «Magyar hölgyek levelei» c. mun- 
káját ma is olvassák. Serdülő ifjú korában saját bőrén tapasz- 
talta az elnyomó rendszer kegyetlen megtorló intézkedéseit. 
A marosvásárhelyi református kollégium VII. osztályú diákja- 
ként belesodródott a szerencsétlen Makk-féle összeesküvésbe. 
Makk József, volt negyvennyolcas honvéd tüzérezredesnek 
sikerült 1851 június havában a Kiutáhiában internált Kossuth 
Lajos beleegyezését megnyerni, hogy Magyarországon titkos 
szervezetet létesíthessen, azért, hogy alkalmas időben a forra- 
dalom az ország minden pontján egyszerre törhessen ki. E titkos 
szervezet «Évszaki rendszer» nevet viselt, mert megalkotásához 
alapgondolatul az időrendszert vette. A Bukarestből irányí- 
tott naiv kísérlet azonban kitudódott, az összeesküvés öt vezető- 
tagját kivégezték, köztük Török János marosvásárhelyi ref. 
kollégiumi tanárt, negyvenhetet pedig 5–18 évi várfogságra 
ítéltek, köztük Deák Farkast, aki a maga 12 esztendejéből 
kettőt Erdélyben, hármat Josephstadtban töltött ki. Azután 
kegyelmet kapott. Emlékiratait érdemes egybevetni Földy 
János nagyváradi jogakadémiai tanár «Világostól Joseph- 
stadtig 1849–1856» c. nemrég kiadott naplójával. 


Az elnyomatás nehéz éveiben Erdély egyedül szellemi téren 
fejthette ki némileg erőit. Az ilyirányú törekvéseket egyik leg- 
nagyobb fia, gróf Mikó Imre, «Erdély Széchenyije» fogta össze. 
A «Kolozsvári Közlöny» mellékleteként megjelent «Erdélyi 
Muzeum» 1856. évfolyamába írt programmértekezése Erdély 
művelődéstörténetében korszakalkotó jelentőségű. Gróf Mikó 
Imre kitünő szervező képessége és áldozatkészsége váltotta 
valóra a sokszázéves tervet: az erdélyi tudós társaságnak, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesületnek létrejöttét. A legsúlyosabb idők- 
ben ez a szervezet tartotta fenn az erdélyi tudományosságot 
múzeumával, könyvtárával, levéltárával, folyóiratával, könyv- 
kiadványaival és vándorgyűléseivel. Az erdélyi magasművelő- 
dés ügyét ez az intézmény mentette át egy jobb korba, mú- 
zeális gyüjteményeivel lehetővé téve azt is, hogy az 1872-ben 
létrejött kolozsvári tudományegyetem zökkenés nélkül kezd- 
hesse meg működését. 
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Gróf Mikó Imre az 1860-as években sokat tett az unió 
érdekében is. Midőn 1867-ben a kiegyezés megtörtént, gróf 
Andrássy Gyula a közlekedésügyi tárcát Mikónak ajánlotta 
fel. Néhány nappal a kormány kinevezése után, 1867 február 
17-én királyi kézirat jelent meg, amely Erdélynek Magyar- 
országgal való egyesülését véglegesen megerősítette; ezzel egy- 
idejűleg az uralkodó megszűntette az erdélyi udvari kancelláriát 
és az erdélyi kormányszék elnökét állásától felmentette. Erdély 
Magyarországgal való uniójának végleges megerősítésére és 
végrehajtására hozta a pesti országgyűlés az 1868-i XLIII. tör- 
vénycikket, amelyet I. Ferenc József 1868 december 6-án szen- 
tesített. Az említett két intézkedéssel Erdély politikailag bele- 
olvadt Magyarországba. Mindaz, ami Erdélyben 1867-től 1918 
végéig történt, a magyar állam történetébe tartozik. 


* 


A történelem néha megismétli önmagát és próbára teszi 
a nemzetek emlékezőtehetségét. 


Erdély földje, könnyel és vérrel áztatott drága fekete 
földje, kemény szikláival és szelíd lankáival, félszázad mulva 
új tragédia színhelye lett. Azok a nemzetiségi törekvések, ame- 
lyek már az unió nemzedékeiben kiváltották a védekezés moz- 
dulatát, most hirtelen fordulattal, egy diplomáciai grand- 
guignol következtében teljesedésbe mentek. A román népi ter- 
jeszkedés, a nemzetiségi elkülönülés gondolata, mely azóta 
mint dákoromán törekvés már történetelméleti konstrukciót 
is koholt magának, több meghiúsult kísérlet után, szívós ki- 
tartással, ugrásra kész lesbenállásával elérte célját. 1918 fekete 
karácsonyán Erdély földjét elárasztották a rongyos és ren- 
detlen, nem a hódítás büszkeségétől, hanem csak a vakszerem- 
csétől elkapatott regáti csapatok. Ilyen a törökvilág óta még 
nem volt! A Balkán határai a Maroson túl a Királyhágóig 
terjeszkedtek, az európai Erdély belehullt a balkáni tarka, 
lármás zűrzavarba. Az ezeréves fának elvágták gyökereit és 
elrekesztették a magyar lélek közös forrásait, épp oly esz- 
telenül, mint ahogy minden értelem nélkül, minden értelem 
ellenére szakadtak meg utak, sinek, pályák, tervek és jövők ... 
Voltak hónapok, amikor Erdély magyarsága úgyszólván tel- 
jesen el volt zárva testvéreitől és voltak a kétségbeesésnek 
sötét napjai, amikor a remény már-már elmerült. Az egyesülés 
hite, az eljövendő újabb unió gondolata ösztönösen mégis to- 
vább élt az emberekben. 
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A huszonkét év keserves rabsága új iskolát járatott ki 
Erdély magyarjaival. Aki felül volt, alul került, aki tollal és 
karddal vitézkedett, napszámos sorba süllyedt, a másik oldalon 
viszont ugyanennyi rációval került a bocskor az asztalra. Ke- 
mény iskola volt, de nem volt haszontalan. Nálunk még ke- 
vesen tudják, sokan nem is akarják tudni, amit Erdélyben 
mindenki tud, hogy ez a huszonkét esztendő gyökeresen fel- 
forgatta a társadalmat, megrázta az embereket, emberebbé 
és testvérebbé tette őket. Vallaniok és vállalniok kellett sor- 
sukat! Vastörvények, paragrafus nélküli láthatatlan törvé- 
nyek parancsa szerint dolgoztak, szervezkedtek, kapaszkod- 
tak az erdélyi földbe, a lábuk alól kihulló ősi földbe: «Ahogy 
lehet!» 


Észak-Erdély felszabadulásának ünnepe még csak tegnap 
volt. Vérben és vasban, a küzdelmes mában is érezzük még, 
s érezzük sokáig annak szivet facsaró, kielégítetlenségében is 
forró örömét. Egy második uniót értünk meg, fájdalmasabbat 
és boldogabbat, mint az első volt, de tanulságosabbat is. A haza- 
tértek örömükkel együtt elhozták a kisebbségi sors keserű 
leckéjét. Erdély bércei és emberóriásai fennszóval hirdették az 
elmult századokban, őket a legutóbbi évtizedek még külön is 
megtanították arra, hogy aki egész életet akar, túl a mái sötét 
napokon, boldogabb jövőt és szebb holnapot, aki Erdély he- 
gyeit és völgyeit meg akarja tartani: tudjon felemelkedni 
magosra, csúcsokra, tetőkre – s messzire nézzen! 


És ez a lecke Erdély legnagyobb öröksége. 


Bisztray Gyula 
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KAZINCZY FERENC 
ERDÉLYI LEVELEIBŐL 


 
 
Előbeszéd 


Magyarország nem ismeri Erdélyt. Megszokván nyugotfelé 
venni útunkat valamikor honunkból kimozdúlunk, feledjük, 
hogy keletfelé egy rokon nép lakik, melyet nem illik, nem ismer- 
nünk. S e föld felől utazóinktól sem halljuk a mit érteni óhaj- 
tanánk, mert gróf Teleki Domokos Erdélynek kevés lapokat 
hagya, gróf Batthyányi Vincének útja pedig kisded részén mene 
keresztül, s nem a nevezetesbiken. A tudományi s írói érdeme, 
s szíve miatt egyiránt tisztelt nagy férfiú munkájának a kényes 
bánáson felül az a nemes tartózkodás adja egyik méltóságát, 
mely sok említést érdemlő dolgot elmellőz, én pedig azon valék, 
hogy földieimnek a nemismert országot s a később Erdélynek 
a mostanit minél bővebben festhessem, s nem csak nem kerülém 
a mit ellehetett s elkellett volna hagynom, sőt az affélén kapva 
kaptam is, s sok olyat beszélek, ami alig látszik ide tartozni, 
de a mit tudni talán nem rosz. Készebb valék feddést vonni 
magamra vétkes alkotásomért, csak hogy olvasóm vehesse a mit 
én adhatok. Egy gáncs fog érni igen méltán: az, hogy míg 
gondjaim apróságokra terjedének ki, mélység nincs előadása- 
imban, s tárgyaimon elégnek tartám könyeden elsiklani. De 
a tapasztalt olvasó e részben maga kél majd mentségemre. 
Kevés szereti, ha felőle köz helytt bár kedvezve, bár magasztalá- 
sokkal, szó vagyon, s a bajnak némely nemei közűl nem más- 
ként, mint hibás lépések által fejthetjük ki magunkat. 


A Meszesen 


Azt a szót, hogy Erdélyben oly hegyeket fogok mászni, 
mint a tokaji, nagyításnak vevém elindulásomkor, olyakkal 
szólván, kik Erdélyt látták; de most előre nézvén Nyires felé, 
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s Kraszna felé hátra, nagyításnak többé nem vehetém, nagy 
nagyítás épen ugyan nem vala. Csak hogy ez a bérce a Magyar- 
országot és Erdélyt elválasztó Meszesnek, itt a maga csucsai- 
nak sorában áll, mely miatt magasságát a szem fel nem veheti, 
lábain sok faluk foghatnának helyt. Meredekségét inkább is 
érzém az ereszkedőn, s lyányom enyelgései közt, ki kendőjét 
tele szedé virágokkal, anyja testvérei, s egy szeretett barátnéja 
nevét sikoltozá, felejtém a mi ejesztgeté szemeimet. Végre 
egészen eltikkadva a legfőbb ponton valék. 


Hah! mily rezzenő pillantat! Előttem fekvék az egész Erdély. 
És bár eléggé érezhetőleg önthetném szóba a mit láttam. De 
ha a tájfestés szóval és nem rajzolatban mindig sikeretlen is, 
minthogy az efféle leirások az iskolák szólása szerint, nem az 
idő, hanem az ür tárgyai: annak a mit mondok, ha leveleim 
megjelennek, lesz az a haszna, hogy segélhetik azoknak érzései- 
ket, kik e cikkelyt itt fogják olvasni. Megfordulék sarkamon, s 
valamerre tekinték, éjszaktól keletig, s onnan tovább dél és 
nyugot felé, dombot láték és völgyet, s úgy dombot és völgyet 
minden lapály nélkül, mint midőn a kertész spallérja tetejét 
zsinór után nyirdeli. A Kárpát ága, mely Késmárk mellől Mára- 
maroson s tovább aztán a Székely földön megyen le Szeben 
és tovább Fogaras mellé, a távolság miatt elvesze szemeim 
elől, elveszének az abrud-bányai s hátszegi rengetegek is. Egye- 
dül a Blagyásza üti ki magát, a merre Belgrádot képzelhetem, 
a dombok és völgyök örök síkja közül s oldalain foltonkint fehérle 
még mostan is a hó. Szótalanúl állék itt. Úgy tetszék, mintha 
valamely isten egy magasan kiálló pontról nézte volna sok 
ideig a habokban hánykodó tengert, s tündér botjával egyet 
ütvén, épen most parancsolta volna, hogy a tenger azon alak- 
ban változzék földdé, de már benőve erdőkkel, melyben egy 
perc előtt hánykodó hab vala, s még előttem nem volt meg- 
teremtve az új föld embere, még nem voltak megteremtve 
állatjai, mert innen nem vala látnom semmi falut, semmi 
tornyot, semmi kalibát; a táj ember nélkül, nyáj és marha 
nélkül, madár nélkül volt. 


Láttam hazámnak sok tetőjét, s nem könnyen mulaszték 
el valamely alkalmat, hogy a legmeredekebb bérceket is meg- 
mászván, rólok körültekinthessek, s ismervén a különbséget 
azok és ezek közt elmondhatom, e látvány egyetlen a maga 
nemében s planetánknak talán semmi más pontján fel nem 
találtatik. A királyi Tátra, a budai, pozsonyi, tokaji, s csak az 
ujhelyi tetők is, szebb tájat terjesztenek el a szem előtt, ott 







 54


nagyobb és kisebb hegyesebb és domborúbb hegyeket, messzire 
elnyúlt síkot. sok városokat és falukat, nyájakat és embere- 
ket látni, s a hajókat vivő Dunát és Tiszát, az árkaiból 
messzire kiömlő Bodrogot, s így a darab stafirozva van. Itt 
mindezekből épen semmi. Magam valék itt lovaimmal, sze- 
keremmel, cselédeimmel, s a mi rémítő az érzésben vagyon, 
az még nagyobbodék azáltal, hogy a nap is elvala rejtve, s az 
ég egész golyóbisát felettem mindenfelé bús felhők borították el. 


Messze mértföldekre terjede horizontom, s képzelhetni a 
kék szín mint vesze el, a feketés zöldön kezdve a veresellő sár- 
gálló fehérig, hol azt az égnek vég színétől nem lehete megkülön- 
böztetnem. Ha a mit itten láték, tárgya lehetne valamely művész 
ecsetének, óhajtanám festené valaki. De az a bús és sötét egyenlő, 
minden változás nélkül vásznan, annál inkább rézbe metszve, 
nem tehetne kívánt hatást, mint egy tenger part és sziklák s hajó, 
s légi perspectiva nélkül, s a Claude-Lorraineket és Verneteket, 
kik egy alig érezhető rándítással tömérdek messzeséget tudá- 
nak átvinni darabjaikba, kifárasztaná. Itt magát kell látni az 
egyszerű puszta nagy természetet, sily bús felleg-zetek alatt... 


Erdély magyarsága 


Mióta Erdélybe beléptem, magyartól még nem hallottam 
egyéb szót mint magyart, de egy magyarországi valaki itt is 
németül szóla velem, s barátim biztatnak, ezt fogom majd 
mondani, mikor Erdélyt idehagyom is. Bejártam Erdélyt, s 
kénytelen vagyok vallást tenni, hogy barátim igazat jöven- 
dőltek: kivévén a szász földet, velem a külföld nyelvén senki 
nem szólott, de igen magyarul a külföld szülöttjei. 


S itt a társasági együtt létekben is valami szívesebb, mele- 
gebb van, mint hazánknak korcs tájékin. A tizenhárom magyar 
s öt székely vármegyéből álló országban, mindenek ismerik 
egymást, nagy részben rokonok, s úgy bánnak egymással mint 
rokonok, holott némely helyeken a rokont is idegennek szeretik 
nézni. Atyám, apám, anyám a nevezet, melylyel gyermek 
szüléihez szól, s együttlétökben szünetlenül cseng a mélcsás 
bátyám vagy öcsém uram, s mélcsás néném vagy húgom asszony. 
Az igen bátor bátyám s öcsém uram, s a hideg uram öcsém s 
rettegő uram bátyám, így meg vannak nemesítve, vagy elkerül- 
tetnek. 


Csak vallást kell tennem előtted, hogy Erdélyben két három 
helytt álmélkodva hallák, hogy én magyarországi magyar oly 
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jól tudok magyarul, mint ők, s ezt egy fiatal tisztviselő nekem 
komplimentként mondotta. Ha nem láttam volna, hogy soha- 
sem hallotta nevemet, elmondottam volna, hogy azt némely 
társaim nem vallhatják; de az a gondolat, hogy én is könyv- 
gyártó vagyok, elnémít mindig. Szomszédja az asztalnál meg- 
illenté könyökével, s képzeled, mely zavarodásba jutott. Most, 
minekutána a nagyon elöregedett, elgyengült gubernátorról 
halála után, szabadabban szólhatok, el lehet mondanom, hogy 
ez is csudálkozva hallá, hogy magyarul öltözött lengyel vendége 
oly derekasan megtanulá nyelvünket; pedig felvezetőm neve- 
met – nszky végzet nélkül ejtette. De a püspök, hazánknak 
tiszteletes prímása, midőn nála, itt és Fejérvártt, udvarlásomat 
tevém, tudta, mely ügyet szolgálok. 


Erdélynek szabad dicsekedni, hogy literaturánk gyümölcsei 
annak felvirradásában itt termének, és nem nálunk: nekünk, 
hogy a jobb izlést s nyelvünk igazi csinosodását nem ők adák, 
hanem mi, ha tudniillik a számból Báróczyt és Baróti-Szabót, 
ezt a rómaiak, azt a franciák követésében, kiveszem. Némely 
házak férfi és leány gyermekei fordítgatának, nevelőiknek s 
szüléiknek felvigyázások alatt, s olykor ezeknek segédjökkel is, 
s atyáikat nem tartóztatá fonák szégyenlés, a gyermeki próbát 
sajtó alá ereszteni. Belisart ketten fordíták; itt adá Cidet 
Teleki Ádám; itt kesergé atyjának s kedves testvérének halálát 
Teleki József, egy felejthetetlen elegiában, mely legalább folyó 
szép beszéde, könnyen ömlő versei, s philosophiai s politikai 
leckéi által érdemlé, hogy közönséges tapssal fogadtaték; s 
Teleki sok ideig első, sőt egy verselőnknek tartatott, s az idegen 
íz gyűlölőinél a Cid fordítóját is elhomályosította; Gyöngyösi 
János itt írta rímes disticheit, míg nálunk a szép nemében alig 
találtaték egy-két író, kit a nemzet ismerni akara. S az erdélyiek, 
hívek a szokáshoz, úgy hitték, még mindig van valamely hiánya 
nevelésöknek, ha gyermekeiket a külföldre ki nem küldik, a mit 
mi igen kis számban cselekvénk. Az erdélyiek így, ha nem tanul- 
tak is, láttak, hallottak, könyveket hoztak haza, olykor rezeket, 
metszett köveket; fitogtatásul talán magokra nézve, de mások- 
nak hasznokra... 


Kolozsvárt 


Gyönyörüségeim, Kolozsvártt, úgy tolták, űzték egymást, 
mint a mágiai lámpás festései; idő kell rá, míg azokat magam- 
ban elrendelhetem, tisztára hozhatom. Ez a hét nap valóban 
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életem legszebb napjai közé tartozik, s vádlom sorsomat, hogy 
a jó földet hamarább nem láttam. 


Ha mi közénk jönne egy vendég, mit tennénk mi vele? 
Hideg nyájassággal fogadtatnék; a ház ura eszébe juttatná 
magának táncmestere leckéit, s mit Madame Etiquette első 
nevelőjétől tanult; ebédünkre, kávénkra, ozsonnánkra, s kár- 
tyázni, kocsizni hívnánk meg s inkább kivánnánk láttatni vele 
magunkat, mint őtet mulattatni. Engem itt sem a Herr Tanz- 
meister, sem a Madame Etiquette tanitványai nem kínzának el; 
a helyett itt az a szerencse ére, hogy nagyok, kicsinyek, felvidult 
arccal jöttek felém, midőn nálok magamat fölvezettetém, vagy 
a mit még örömestebb teszek, a hol a rend nem tiltja, magam 
nevezem meg magamat; s egy indulatos megölelés, egy meleg 
kézszorítás, ellenére a táncmesteri leckéknek, azt mondotta 
nekem, hogy régen ismerjük egymást, hogy keblünkben egy 
láng ég. 


Marosvásárhelyt 


Hanyatlék a nap, midőn Vásárhelyt egy hegynek nyugotra 
fekvő oldalán megpillantánk. A kies, de sáros táj el van hintve 
helységekkel, s valamiben hasonlít a Kassáéhoz. Cancellarius 
Teleki Sámuelnek háza, hol könyvei tartatnak, s közel ehhez a 
gróf Kendeffyé, s a reform. collegium, s távolabb a várbeli 
nagy templom, messzire kitündöklének a szőlős hegy oldalból, 
mind parton fekvésök mind nagyságuk miatt. 


A cancellarius épülete homlokkal délnek fekszik, s a két 
sor ablakú épületnek keleti szárnyát foglalá el a bibliotheca. 
Azt egy felől az udvar, más felől kertecske veszi körül. 


A custos lakától rövid folyosó viszen az előszoba ajtajához, 
mely felett e sorok olvastatnak: 


MUSIS PATRIIS 
GRATISQUE POSTERIS 


D. D. 
SAMUEL S. R. I. COMES TELEKI. 


A bibliotheca hajóját galleria veszi körül, hogy a hajó 
ajtaja mellett az udvar felé esik a felmenetel. A könyvek nem 
állanak a hajóban, az egészen üres, hanem a hajót mind a négy 
oldala felől körülölelő felső és alsó karban; sárga rézből font 
drót ajtók zárják el a könyveket, hogy címjeik látathassanak, 
de a kincs a meglopás veszélyének kitéve ne legyen. Az almário- 
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mokban, valamint az előszobában is, és ez ebből nyíló cabinet- 
ben nincs többé üres hely, sem a bibliothecába új almáriomok 
nem hozathatnak, hanem, ha az ásványok gyűjteménye más 
szobákba vitetnék. 


Az architectus értelemmel és nagy szerencsével tevé rajzo- 
latját. A hajó oszlopfalai az ablakok irányában ürességet hagy- 
tak, s onnan vas rostély könyöklők mögül lehet letekinteni a 
hajóba, mely így a felső és alsó ablakok által elég világosságot 
kap. A ki az ajtón belép, s a kar alatt megáll, magával által- 
ellenben látja a cancellarius képét, a szent István nagy-keresz- 
teseinek ünnepi öltözetökben; a kép igen hív és szépen van 
festve. A művész rajt nem hagyá nevét, s így azt annál illőbb 
elmondanom: Tusceh János a cs. k. galleria őrzője Bécsben. Függ 
egy kép Nagyváradon, Bihar vármegye kisebb palotájában is (Hic- 
kel Józseftől), mely után a rezet orosházi Czetter Sámuel, most 
professora a rézmetszésnek Petersburgban, a cancellarius biblio- 
thecája catalogusának első kötetéhez metszé; hív az is, de a 
képnek visszás tekintetet ada dolgozója. A mit Ehrenreich 
metsze Pesten, elijeszti a szemet. A később időknek nem lesz 
kedvetlen tudni, hogy ez az úr szálas és húsatlan termetű volt. 


Alatta e képnek a két első pilaszter előtt általellenben egy- 
mással a cancellariusnak s meghalt hitvesének, iktári gróf 
Bethlen Zsuzsannának Rézbe öntött s ismét mind igen hív, mind 
igen jól dolgozott büsztjei állanak fekete márvány oszlopocs- 
kákon, e jegyzettel: F. Thaller, Tyrolens. fec. Vindobonae 1805. 


A cancellariusra őseiről semmi könyvek nem maradának. 
Maga fogott e kincs gyűjtéséhez 1759-ben, midőn Bazelbe, 
Párisba, Hollandiába atyja testvérének fiával, a koronaőr 
Józseffel tanulás végett ment vala ki, s vásárlásaiban az a 
kívánság vezeté, hogy oly könyveket szerezhessen a hazának, 
melyek a magok nemökben vagy legjobbak, vagy ritkaságuk 
miatt is becsesek, és a melyeket nagy áruk miatt magányos 
bibliothecákban hiába fognánk keresni. Catalogusainak három 
kötetei már kijöttek, s nem sokára a negyedik is sajtó alá me- 
gyen. A könyvek száma az nap, melyen én itt valék, harminc- 
hat ezer kilencvenhat kötetet teve, ide nem számlálván azokat, 
melyek a cancellarius kezénél állanak, s azoknak naponkint 
szaporodik száma. Hitvese osztozni akara férjének érdemében, s 
a magyar könyvek a grófné szerzeményei, az ásványok pedig 
fioknak, a meghalt Domokosnak köszönik lételöket s a can- 
cellarius nagyon megszaporította. A numismák még nem érkez- 
tek le Bécsből. Sajnálottam, hogy ennek a hamar kihalt igen 
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nemes lelkű ifjúnak képét itt nem találám. Ő idővel második 
atyja fogott volna lenni. 


A kincs fidei commissumként megyen által a cancellarius 
egyetlen fiára, Ferencre, egy itt a piacon álló roppant és ékes 
ház jövedelmeivel, honnan a bibliothecarius fizethessék, s a 
könyvek szaporítathassanak. 


Sipos Pálnál 


Tordoson, Bábolna és Szászváros között, Patakon physicát, 
tanított professor, most itt predikátoroskodó Sipos Pál bará- 
tunkhoz térénk be. A hely a szász földhöz tartozik, de lakosai 
oláhnyelvűek s a szász helyeken gyakorlott szokás szerint a 
predikátornak dézsmáznak, ki itt a reformátusok felekezetének 
tagja, de a luth. capitulum alatt áll. E felekezetnek az egész 
Erdélyben nincs gazdagabb predikátorsága, sem kevesebb terhű, 
mert az ecclésiát hét háznép teszi, kik magyarnyelvű templomi 
szolgálatjaik által tartóztatnak a nyelv felejtésétől. Sipos ezek 
közt él, ezek közt szolgál. De minthogy ezeknek nincs szükségök 
sokra, s a mire szükségök van, a szászvárosi togatusoktól is 
megkapják, ezekkel tartat predikátiókat, s inkább ezeket oktatja 
mint a lakosokat. 


Sipos áthivatá magához báró Naláczy Istvánt s némely 
barátit Szászvárosról, s ezek közt a szászvárosi collégiumnak 
két tagját, ponori Thewrewk József és Lészai Dániel urakat; 
ez most már orvos-doctor, amaz magyar és erdélyországi fel- 
esküldött ügyész, ki a mostani kornak, s a későbbnek még 
inkább a maga Magyar-Pantheonjával meg nem becsülhető 
kincset ada. Ezek ebéd után mindjárt menének, de Naláczy 
velünk maradt, s így a nap tanulás és kacagások közt mula el. 
Mert a ki a kifogyhatatlan elmésségű és sok olvasású Naláczy- 
val van, az együtt teszi a kettőt. A fesz és pőf neki nem dolga, 
s dévajkodásaival nyer, és nem veszt. 


Más nap Sipos és én nála mulatánk, s ismét örömre és 
haszonra. – Naláczy, a mint felkelénk a vacsorától, vetkezni 
kezde, minden szó nélkül, befordula a fal felé, s elkezdé a har- 
sogást. Mi tehát átmenénk a szomszéd szobába. Sipos ellágyula. 
Töltsd álmatlanul kedvemért az éjjelt, úgymond; ki tudja, 
mikor leszünk együtt. Így egész éjjel nem hunyánk be sze- 
meinket. – Naláczy reggel felé átkiálta hozzánk: «Non amo 
eruditum pr–smum.» Mi sokáig kacagánk a szót, de ő már 
ismét hortyogott. 
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Siposnak három szerelme volt: a metaphysicázás, a mathe- 
zis, s a classicusok. Kant vala bálványa, s ennek tanításait a 
Róma nyelvén dolgozta fel, s levelekben küldözgeté meg nekem, 
fejezetenként. Engemet gyönyörködtetett a dolog, s még inkább 
a nyelv. Kértem, hogy a munkát adja ki, s minthogy ő nem írt 
olvashatólag, s Erdély még bibásb ortbographiával mint mi szok- 
tunk, magam másoltam le azt neki. Sipos a munkát átadá a censor- 
nak. Az úgy hitte, hogy az nem az ő, hanem a vallás emberei meze- 
jére tartozik; Kenderesi látni akará, elborzadt tőle, s Sipos közt 
és a consiliárius közt elkezdődék keserűségek nélkül az ellenezés. 
A munka a vallás férfiai itéletök alá mene. Ezek rá azt jegyzék 
meg, hogy a munka igen jó, de nem jól egyezik a normával 
így megjelenését nem engedhetik: megengednék, ha világi 
emberek volnának. Sipost inkább bántá a kérés megtagadása, 
mintha a jég egész esztendei jövedelmét elverte volna. 


Midőn azt a fejezetét vevém, melyben a metaphysicai sza- 
badság fordul elő, azt kérdém magamtól, ha ezt a sovány dolgot 
s azt a badar beszédet tudnám-e magyarban úgy adni, hogy 
olvasható legyen? – Egy prologust elébe, még pedig dévajkodás 
hangján, s végébe egy epilogust, hogy a sötét tárgy elevenséget 
kapjon, mondám magamban s egy-két nap alatt a munka készen 
állott. Sipos tudta, mennyire szeretem őt, tudta mely örömmel 
vettem ezeket az ő dolgozásait; és még is egészen le vala verve 
ártatlan játékom által. Azt szenvedte a mit a szerelmes ifjú, 
midőn lánykájából, bár barátjai, tréfát űznek. 


De Sipos nincs többé. Egy veszedelmes inhideg kikapá 
barátjai közűl. Szül. Enyeden 1759, októb. 16-án; meghalt 
Szászvároson 1816. szept. 15-én. Még iskoláiban elméssége, szor- 
galma, jámborsága, s csinos deáksága által figyelmet vona 
magára, s előbb a koronaőr Telekinél nevelte ennek József fiát, 
majd a cancelláriusét Ferencet. Onnan előbb szászvárosi rector 
professor leve, 1805. óta pedig 1810-ig pataki. Midőn hozzánk 
jött, szelidséget, gyengesége érzésének vevénk; nem hiheténk, 
hogy Erdélyből, hogy Szászvárosról jó jöhessen; de most a 
collégium előljárói vele mondhatnának egy halotti-beszédet, s 
rágalmazói elnémultak. Sipos az új philosophiából beszéle, s a 
kacaj ismét elkezdődött: de Sipos most egy epigrammát írt 
1810-ben. Austriacae strabant acies – –, s a kacaj tiszteletté, 
csudálássá vált. Sipos játszék vele. E játékban nem vala annyi 
boszú mint a nyugalomban nemesség? Mert a bántást a bölcs 
is érzi. – Úgy hala meg mint Newton és Kant, – szerelem 
nélkül. Mathematicai tudományai felől világosan szólanak 
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göttingi prof. Kästnernek s berlini astronomus Bodenak levelei, 
melyek közül egyet-kettőt az én autpgraphiai gyűjteményem 
bír; a philosphiaiakról pedig két munkája kéziratban, mely a 
kolozsvári collégium bibliothecajában van letéve. 


Erdély érzi mit veszte a szeretetreméltó férfiban, s sokáig 
nem fogja felejteni. 


Az oláhokról 


Az oláh alatt, a hol én lakom, rabláshoz, gyilkolásokhoz 
szokott népet képzelünk; s ámbár magamat, az igen ijedősek 
közé számlálni nem igen merném: kénytelen vagyok vallomást 
tenni, elindulásomkor engem is megkörnyékeze a félelem, hogy 
utamban érhetne szerencsétlenség. E félelemben megerősíte a 
mit már mondottam, hogy az oláh kocsit látván, ugrik szekeré- 
ről, s félre veri ökreit; mert a szolgai rettegés, és a vadság érin- 
tik egymást. Most itt oly bátran járok mint Bécs és Buda közt. 
Jók és nem jók mindenhol vannak, s nagy szerencséjére az em- 
beriségnek, a magyar, a tót, az oláh végre is ember, [és – ha 
a szót nem vennéd keresettnek – kimondanám, hogy Epaminon- 
dást és Pindárt Théba szülé, s hány gonoszt, hány undokat 
Athén.] A kikkel Dédácson az 1785-ki történetekről beszélék, 
annyi példáját hozák fel a hűségnek, melyet az iszonyú időben 
sok oláh bizonyíta ura iránt, hogy többet senkitől mástól várni 
nem lehet. Bájának szüleit egyik oláh embere tudósítá mi fogna 
történni másnap, s ál útakon vezeté ki a bizonyos veszélyből, 
és midőn a zaj elmult, elásva tartott pénzöket, ezüstüket, 
kezükre juttatá, s csorbulás nélkül. 


Az oláh vad, mert teljes elhagyatásban neveledik, s nem 
lát idegen példát. Vallásos ismeretei abban állanak, hogy a ki- 
hirdetett ünnepet munkátlanságban kell eltölteni, s bőjtöt meg- 
szegni nagy vétek, [pedig ő kétszáz és harmincnyolc napot böjtöl 
esztendőn által.] Ez maga is segéli romlottságát, mert éhen és 
henyén csapszéket keres, s koplalását pálinka által enyhítgeti, 
hol a csompolya dongása mellett megszállja az az emlék, hogy 
ő római maradék. Ilyenkor kedve jő megbizonyítani, hogy erei- 
ben bajnoki vér lötyög, s nem lelvén ellent, kivej. megvívhasson, 
agyba főbe veri társát, vagy általa agyba főbe veretik, és mivel a 
dicsőség nyoszolyáján nem halhata meg, fél holtan, s egészen 
részegen, elterül a csapszék előtt. [Szegény, szegény nép! És mégis 
hány nem hiszi, hogy az van jól, ha nem értjük mit mondaz ész!] 


Félnap utazván Erdélynek némely tájain, három négy 
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akasztót is találánk [– az Erdély juristái azt törvényfának 
hívják –] de még is csak üresen, és sehol nem másként mint 
üresen. Meghiszem, hogy ezeknek felállítását fontos okok tanács- 
lák: annyi azonban való, hogy az olyan látása az utazóban 
szomorú gondolatokat támaszt. Az oktatás nélkül maradott 
vagy gonosz ember, nem lehet fenyíték nélkül, mint a kiskorú 
gyermekek, kik körül a vesszőt az apostol is hasznos szernek 
tekinti; de a mely háznál minden szögben vesszőt látunk, és 
még is rosz gyermekeket, ott legalább nem jól van a dolog. [A 
mindig suhogtatott vessző a rosz gyermeket még roszabbá teszi.] 


Látni akarám a hely papját. Sógorom ebédre hívá, de nem 
jött. [Annak érzése, hogy ő kicsiny – mely nem emberhez illő 
érzés! – el nem fogadtatá a hívást.] Így magunk menénk el 
hozzá. Általkötött hosszú ingében, nadrág nélkül, bocskorban, 
csak az által tetszheték egyébnek mint a minek őtet nézhetém, 
hogy szakálacskája kezde nőni, s fejét oly kalap födözé, mely a 
két füle felett vala felkötve. Szilvásában jára minden dolog 
nélkül. Bibliothékája két ritualéból áll, s oláh nyelven kívül 
mást nem ért. 


Midőn Sipos a maga előljárói által tordosi predikátorságába 
bevezetteték, megjelent nála a helybeli oláh pap is. Félénken 
közelíte felé, s mint földes urának megakará csókolni kezét. 
A lelkes férfi úgy hitte volt, hogy a pap jobbját csak baráti 
illetés s megszorítás végett kívánja, s alig kapa időt azt elrán- 
tani, s a papot mint paptársát megcsókolá. A szegény ember 
majd lerogya ijedtében. 


Istentiszteleten Tordán. 


Még nem ütötte vala el a kilencet, midőn Tordára beértem, 
s vasárnap lévén, kedvem jöve megjelenni az unitáriusok isteni 
tiszteletén. Kértem tehát predik. Barabás Sámuel urat, engedné, 
hogy hallgatója legyek, s hogy székében foghassak helyt. Az 
utolsót a tiszteletreméltó ember örömmel teljesíté, de nem az 
elsőt, mert most egy gyűjtögetés végett Kolozsvárról kiküldött 
deáknak kelle papolni. 


Ha nem tudám vala, mely felekezet templomába vezette- 
tém, azt fogtam volna hihetni, hogy az enyéim közt vagyok. 
A férfiak belépvén székeikbe, állva maradnak, szemök eleibe 
tartják kalapjokat, ahogy azt a németországiak is cselekszik. 
Egyedül a szép nemnek van az a szabadsága, hogy befordulván 
székeikbe, mindjárt leülhessenek, s úgy hajlanak elő, elmondani 
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rövid felkiáltásokat. A két vallás különben is hasonlít egymás- 
hoz, s gyakran történik, hogy az unitáriusok templomaikban 
reformatus predikátor tart tanítást. 


Énekes könyvök a szenci Molnár Albert által fordított zsol- 
tárok és az ezeknek elikbe nyomtatott dicséretek, ugyanazon 
melódiával. 


Végre a togátus a maga rövid fekete dolmányában, fekete 
zsinórövével, melyhez sarkát verő, fekete báránybőrrel prém- 
zett, sötétkék mentét veve palást gyanánt, fellépe a cathedrába, 
s valamit monda, melyből kivehetém, hogy az aratás idejéhez 
képest a munkásság felől fogja tartani tanítását. Ezt nyomban 
a könyörgés követte. Akkor felolvasá a szent leckét, s hozzá foga 
predikációjához. Az collegiomosan vala felcifrázva a zsidó, görög, 
római bölcseknek, királyoknak, hadivezéreknek neveikkel, s 
csakhamar látám, hogy kár nélkül távozhatom el gondolatim- 
mal. Bántam, hogy predik. Gyöngyösi urat nem kisérém inkább 
templomába. Nem lévén itt ezek szerint semmi dolgom, végig 
repdestetém szemeimet, a mennyire nem tiltotta az illendőség, 
a férfiak és asszonyok soraikon, kik itt is mint nálunk, egymástól 
elválasztva ültek, igen erős hangon énekeltek, s nem kevesen 
unalmokban szunyadoztak, s fejeiket hullogaták. Elnézém mind 
a két nem arcát, öltözetét; de itt sem arc, sem növés, sem tartat, 
sem öltözet, amit a szem látni vágyhatott volna; a férfiak mind 
mesterember képűek; a test gondjai elölék az isteni szikra mun- 
káinak nyomát; asszonyok és lányok, mint amilyeket úton 
útfélen látni. 


Már magamba kellett volna huzódnom, midőn a predikáció 
elején egy még igen fiatal leány az ajtón belépe, s jobbra a fal 
mellett álló székbe helyt fogott. Fehér csinos öltözete, két rend 
falbalával, s vállán a nagy megyszín kendő, jó sorsú szülék gyer- 
mekének mutatá. Sötét haja, kétfelé osztva homlokán, csinosan, 
de nem nagy gonddal vala készítve, s azon vonásban folya fülei- 
hez, melyet a festők iskolája kigyóinak mond, a tekercset nagy 
fésű akasztá a felsőbb hajhoz. Kezében lebocsátott selyem nap- 
paizst hozott. Belépvén a székbe, leült; érzé, hogy öltözete nem 
aszerint foly alá rajta, mint akarná, hátra csapá azt bal combja 
mögé, mely a székből eléggé kittint, hogy azon a festő sem ha- 
gyott volna igazítani. Végre felemelkedik, maga elébe nézett, 
még egyszer, megigazítá patyolatját, s elmerülve üle ott lelke 
teljes nyugalmában. Olykor körülvivé fekete, hosszú pillás sze- 
meit a templom népén, egyszer kétszer felnéze a deákra is, de 
lelke semmiben részt nem vett, amit magában lele, őt inkább 
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érdeklé mint minden egyéb. Előttem vala sir Josbua Reynolds- 
nak Bause által rézbe metszett kis csintalana (la petite Rusée), 
s azt mondám magamnak, hogy Goethe ily teremtések körül 
voná le azt a bájos képet, melyet aztán a Testvérekben Maris- 
kává, Egmontban Klárikává, Meisterben az ellentállhatatlan 
Mignonná feldolgozott. A templomban nem vala senki, ki meg- 
sejtse, hogy szemeim a szép ártatlanon lebegtek; ki érthette 
volna itt, hogy az az ősz ember csak festői szemmel nézé a gyö- 
nyörű, a gondokat még most nem ismerő teremtést? Irigylém 
Socinnak és az oly ifjaknak, a melyeket itt láték, ezt az ő tanít- 
ványkáját. 


Vége vala a tanításnak, s a deák már le akara szállani a 
papolóból, midőn még megálla, s buzdítást teve híveihez, hogy 
egy Luther-templom felsegélésére adakozzanak. Alig mertem 
füleimnek hinni, s kérdést tevék predikátor úrnál, mint szedetik 
itt idegen felekezet számára segély. Erdélyben a templomot épí- 
teni akaró, de erre magát elégtelennek érző gyűlekezet bejelenti 
szükségét a kormányszéknél, és ha ott engedelmet nyer a segély- 
gyűjtésre, bár melyik felekezethez tartozzék, az kihirdettetik 
az országnak minden religióbeli templomaiban, s ennek tudása 
érdemlé, hogy életemnek két óráját itt minden haszon és min- 
den öröm nélkül elvesztém. 


Mely irigylést érdemlő szerencse juta nekem, hogy Erdélyt 
láthatám, és hogy így láthatám! Hálával telik el szívem irán- 
tatok, kiknek oly szép örömeket köszönhetek, s leginkább ti 
irántatok, andrásfalvi és zsibói barátnéim és barátim s teirántad 
nemeslelkű Cserei! Majd ha átlépek Gencs és Nagy-Károly közt 
a határon, visszatekintek az elhagyott dombok felé s áldást 
könyörgök az annyi jó és nagy fiak, az annyi jó és nagy leányok 
szülőföldjére. 


Jó föld! tiszták és nem tiszták mindenhol vagynak, nálunk 
mint nálatok s nálatok mint nálunk. De te valóban nem vagy 
úgy elromolva mint mi. E vallással térek el innen, s ezt mondom 
majd azoknak, kik ide jőnek, hogy meglássanak, s reménylem, 
hiszem, amit én érzék, érzeni ők is fogják. 
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ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET 


 


I. 


Szándékomban van a magyar fajnak átalában, különösen 
pedig annak Erdélybe szakadt s ez idő szerint egy, vagy máskép 
túlnyomósággal bíró népfajok között élő részének önfentartása, 
gyarapodása és egykori tekintélyének, politikai befolyásának, 
erkölcsi és társadalmi súlyának mikénti érvényesítése tárgyában 
nézeteimet nemsokára tűzetesen könyvben elmondani. 


Azonban némely fontos és sürgető körülmények, úgy ezen 
– a magas kormány és tisztelt kormányzó herczegünk közben- 
járására – végre valahára megindult egyetlen erdélyi magyar 
lap ez által is némileg értékesbitésének óhajtása, megzavarának 
circulusaimban, s teendőim logikai rendjét megbontván kény- 
szerítének az Erdélyi Múzeum kérdését e térre hozni, annak 
megvitatását itt eszközölni, s könyvem ide vonatkozó részét 
az egészből mintegy kiszakasztólag minden egyebeknél előbb a 
közönség elé bocsátani. 


Hogy Erdély magyar népiségének concentrált Muzeuma s 
azzal egybekötött némi tudományos tűzhelye legyen: minden 
jók által érzett szellemi szükség, a magyarság fenmaradásának, 
további nemzeti irányú fejlődésének, hazai és állami jelentő- 
ségének conditio sine qua non-ja, az erdélyi magyar értelmiség 
közös érdeke, megalkotása közös kötelessége, a legközelebbi 
idők, sőt tán épen e napok feladata. 


Minden jók által érzett szükség – mondám. A két honbeli – 
legújabb felszámítás szerint – 7–8 milliónyi magyar 20–22 
millió másféle népekkel, s jelesen az erdélyi 600–700 ezer 
magyar egy milliót három-négyszázezerrel meghaladó más 
nemzetbeliekkel van közigazgatásilag és társadalmilag fel- 
vegyülve. E számbeli nagy túlsúlyt mi magyarok már ma – 
midőn az institutiokban nincs támaszunk – egyesegyedül 
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értelmi erővel, s bármelyik fajjal diadalmasan versenyző szellemi 
képességeinkkel, sőt némely tekintetben általánosan elismert 
erkölcsi felelősségünkkel, ellensúlyozhatjuk. A szellemi súly és 
jelenték alapja pedig – bizonyos fokú anyagi jóllét szükségkép 
feltevése mellett – a tudomány, a művészet, a társadalmi 
műveltség, a saját forrású, saját gyökerein nyugvó, tehát saját 
életű, következőleg amazokból buzgó fejlődő, gyarapodó nemzeti 
irodalom, s ez által kifejlett, kitisztított, meghatározott s biztos 
alapokkal bíró hazai nyelv. És ezeknek eddigelé főeszközlője 
volt egyfelől az Akadémia és Magyar Múzeum, mint az volt 
másfelől a pesti journalistika s ezek köré csoportosúlt tudo- 
mányos erők. Kell, hogy a pesti Muzeumnak – az Akademia 
továbbra is az összes magyarság szellemi központja és irány- 
adója maradván – Erdélyben is egy szerény kis társa és testvére 
legyen. Ennek szükséges volta itt közöttünk annyira constati- 
rozva van, hogy én annak valósíthatására a mostani csillagzat- 
állást a legkedvezőbbnek hiszem. 


Mondám azt is: hogy az Erdélyi Múzeum az itteni magyar- 
ság fennmaradásának, nemzeti irányú fejlődésének, hazai és 
állami jelentőségének conditio sine qua non-ja. Hogy házunknál, 
tűzhelyeinknél nemzeti isteneinknek áldozunk – nehogy félre- 
értessem ez ártatlan metaphoráért – gyermekeinket, mikké 
mi születtünk, magyarokká neveljük, társalgásainkban az egész 
világnak mostoha, csak nekünk édes anyanyelvünket használjuk, 
a magyar irodalmat úgy a hogy pártoljuk, egyházakban ősapáink 
nyelvén imádkozunk, egyetlen erdélyi magyar szinházunkban – 
olykor, de még ezt sem állandólag – magyar előadásokat 
látunk ... ez, hazámfiai, még nem elég fennmaradásunkra, nem 
elég képességeinknek, belsúlyunknak azon elismertetést, becset 
és jelentéket vívni ki, a mire minden jó magyar lelke vágyik, 
s a mi minket méltán megillet. Egy tudományos tűzponttal 
kell nekünk bírni, melynek körébe vonúlnak a haza értelme- 
sebbjei, hova összegyűjtjük nemzeti kincseinket – lefolyt nem- 
zeti életünk, régi történeteink örökbecsű maradványát – össze- 
szerezzük a jobb-jobb könyveket, a tudomány emez égő szövét- 
nekeit, hol a hazai muzáknak fogunk megszűnés nélkül áldozni, 
hol nyelvünk tökéletesbítésén, a tudomány, s főként hazai 
történetek és természettudományok mívelésén, népszerű alak- 
ban terjeszétésén és gyarapításán fognak a hivatottak munkál- 
kodni. Innen árad világosság a közönségre, ki a hazára, s viszont, 
a közönség kebelében élő nagyobb elmék ide fogják besugároz- 
tatni szellemi világukat, itt hasznosítni tudományukat. E köz- 
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pont mintegy végső láncszemét teendi a nemzet értelmi fejlődése 
lánczolatának, zárkövét gyarapodó tudományossága új szentegy- 
házának. És ha nyelvünk tökéletesebbé lesz, rendszere kitisztul, 
ha a tudományok általunk gyarapodást nyernek, az ismeretek 
és közfelvilágosodás a népre is kihat, annak kebelében is elter- 
jed, a hazai és nemzeti irányú művészet az eddiginél inkább 
honosíttatik, egyetemessé válik, szóval: ha a nagy testvérétől 
elszakadt erdélyi magyarság értelmiségben erős, politikai gon- 
dolkodásában józan és eszélyes, tudományos és társadalmi 
műveltségben a társnépekkel versenyezni képes lesz – e hatal- 
mas szellemi előnyök, hazámfiai, okvetlenül meglelendik politi- 
kai és állami befolyásukat és jelentőségöket; ez előnyök ki nem 
kerülendik a kormány igazságszolgáltató figyelmét; e képes- 
ségek önmagok fognak magoknak tért s a nemzetnek mara- 
dandólag fennállást biztosítni. 


Az Erdélyi Múzeum megalkotása továbbá a hazai összes 
magyar értelmiség érdeke és kötelessége. A politikai tér sorompói 
– melyek közti néha sikeres, néha meddő küzdelmek régen 
nálunk csaknem kizárólag foglalkoztatták az értelmiséget – 
ez idő szerint bezárvák. A közigazgatási mező kellően bé van 
népesítve. A földmívelés és műipar nem foglalhatja el mind a 
kiváló tehetségeket, sőt ez nem is lenne hasznos, nem óhajtandó. 
Lenni kell a népek között, kik az eszméknek, a tudománynak 
és közfelvilágosúlásnak legyenek terjesztői és munkálói. Kivált 
pedig nekünk magyaroknak nyelvünk kifejtése és megállapítása, 
irodalmunk gazdagítása, alapos, komoly és gyakorlati irányú 
tudományosság meghonosítása, általábau a szellemi fejlettség 
mentől emelkedettebbé és egyetemesebbé tétele, mindenek 
felett pedig a hazai történeti és természettudományokbani elő- 
haladásunk az: mi felülről elismerést s szavainknak meghall- 
gatását, a társnépektől becsülést, jogigényeinknek méltatását 
eszközölheti, eszközölni fogja. Ámde ezt egy központosított s 
lehetőleg bőv, sőt teljes központ s ezzel összekötött Múzeum 
nélkül el nem érhetjük. Magam tapasztalásából tudom, mibe 
kerül nekem – ámbár meglehetős könyvtárral bírok – már 
csak saját igénytelen történeti vállalatom adatainak össze- 
gyűjtése, szerkesztése s avagy a legszükségesebb jegyzések 
kiállítása. Hol magam, hol munkatársaim országszerte járunk; 
most M.-Vásárhelyre, majd K.-Fejérvárra, majd ismét Szeben- 
be kell mennem, küldenem vagy legalább írnom olykor egy 
könyvért, egy törvényczikkért, vagy tán egyetlen egy sornyi 
jegyzés megtehetéseért. Concentrált Múzeum nélkül valódi 
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tudományosságról ne is álmodjunk – csak hazai történeteinket 
sem írhatjuk meg a nélkül kellő alapossággal ötven esztendeig 
sem. Igen, mi volt régen a Corpus Juris és Verbőczi, a zöld 
asztal és a cardinalis hivatalok, azokká kell lenni előttünk 
magyarok előtt ez idő szerint a Múzeumoknak és könyvtárak- 
nak, akademiánk és irodalmunknak, tudós férfianik és a közönség 
olvasni szerető részének. Ha azokká lesznek, bizom Istenben, 
hogy a mint régen harczi fegyverrel meggyőzők szomszédainkat, 
úgy most a tudomány és civilisatio szelid fegyvereivel ismét 
jóakaróinkká, sorsunk osztályosaivá tehetjük a társnépeket, 
vagy minmagunkat teendjük az övékének nemzeti súlyunkkal 
arányban és hozzánk illő módosításokkal osztályosivá. Ki gaz- 
dálkodni nem szeret, ki a hivatalviseléshez, vagy a kihez a 
hivatalviselés nőtt volt, kinek nincs hajlama politikával és 
közigazgatással foglalkozni: e téren, a tudományosság csendes 
munkássági terén, egy vagy más minőségben, találhat a honra 
nézve hasznos, magának nem minden gyönyör nélküli időtöltést. 
Ha múzeumunk lesz: a tehetséges ifjú, a lelkész, a tanár, a 
hirlapíró, az irodalom férfia, a tudomány és művészet valamennyi 
barátja és mívelője lelend magának forrást, honnan ismereteit 
gyarapítsa; eszközöket, mik által tehetségeit kifejtse; tért, 
hol magát kitüntesse. S midőn egy szülemlőben levő nemzeti 
intézet ennyi jovalommal kinálkozik kivált a hazai értelmiség 
számára: nemde főként ennek kötelessége létrehozásában 
minden mások felett előlmenni, mellette szólani, érette tenni 
és semmi fáradságot nem kímélni? Bizonyára annak. 


Végre: az Erdélyi Múzeum megalkotása vagy legalább 
alapjainak formaszerű letétele a legközelebbi idők, tán éppen 
a közelebbi napok feladata. Igen. Mert az idvezült gr. Kemény 
József által egy Kolozsvárt felállítandó Erdélyi Múzeumnak 
még 1841/3 országgyűlésileg felajánlott gerendi könyv-, kézirat- 
és okmánygyüjtemény az akkori törvényhozás alokotmányszerű 
többsége által egy országos, a tisztelt szász nemzet követei 
által kizárólag Magyar Nemzeti Múzeum alapjáúl elfogadtatván, 
sőt annak «Ferdinánd Múzeum» név alatt Kolozsvártt leendő 
felállítása iránt törvény is alkottatván, (melynek szentesítése 
azonban az országgyülésnek csakhamar következett bezárása 
miatt elhaladott), közelebbről pedig a tisztelve említett gróf 
érintett gyüjteményét az országnak régen adott szavához hiven 
véghagyományában is az állítandó Erdélyi Múzeum számára 
rendelvén: annak sorsa iránt annyival inkább szükség a gondos- 
kodás, mivel tudatom szerint a hivatalos összeírás már végére 
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ment, a hely pedig, hol azon gyüjtemény jelenleg áll, nem csak 
fölötte nedves, sőt tűzveszélynek s egyéb károsíthatásoknak is 
ki van téve; de azért is, mivel annak a véghagyomány positiv 
és egyenes rendelése szerint az Erdélyi Múzeum felállításáig 
Pestre, a magyar Nemzeti Múzeum épületébe kelletvén szállít- 
tatni, ez oly költséges, sőt sok régi s az idő által megrongált 
kéziratokra nézve annyira káros is lehet, mit helyrehozni, sőt 
csak felszámítni is lehetetlen. Úgy vélem ezért, hogy az Erdélyi 
Múzeum kérdésében – mellyel oly igen összefügg a gr. Kemény- 
féle legközelebbi sorsa is – jól kiszámított, célravivő, az ala- 
posan fennforogható érdekeket kielégítő és gyors lépéseket tenni 
parancsolóan sürgető szükség. Mert ha ama gyüjteményt Pestre 
kiszállítják, ki tudja mikor fog – s vajjon mint most van, oly 
állapotban fog-e az ismét hazánkba visszakerülni? De tegyük 
fel – mit én nem hiszek, mert ez nyilván a végrendelet meg- 
sétrését tenné – hogy a kérdéses gyűjtemény a pesti Magyar 
Múzeum felügyelősége kérő reklamátiója daczára vitetnék 
ideiglenesen valamely erdélyi könyv- vagy levéltárba: a ron- 
csolás, elveszés, sőt tán elsikkasztás, minden esetben pedig 
tetemes költség vesztesége forog fenn. Hát az elrendezés, fel- 
ügyelet, sat. költségeit ki hordozza; ki mer felelni érette az 
országnak akkor, midőn annak felügyeletére az 1841/3 ország- 
gyülés az összes alapítókon kívül még kilenc főfőrangú hazafit 
nevezett vala ki s azokra bízta e drága nemzeti kincsnek őrzését? 
Vagy ha ládákba bezárva tartatnának az Erdélyi Múzeum fel- 
állításáig: ez esetben mi haszna a boldogult férfi roppant 
fáradozásainak; mi nyeresége belőle a jelenkornak, melynek 
leginkább kellene munkálni, hogy a forradalom ejtette szellemi 
sebeket helyrehozhassuk, hogy az annak következésében összes 
műveltségünk és főleg nemzeti fejlődésünk fennakadt műfolya- 
mát újból megindíthassuk, s ekkép a még mindig borúlt jelenből 
egy vidámabb jövendőt kibontakozni látni jogosan óhajthassuk! 
Különben a deréknek veritékei azért hullottak, hogy fáradalmai- 
nak gazdag bére férgek és molyok eledelévé váljék? Nem. Ezt 
a néhai nemes szándékú végrendelkezőnek emléke megsértése 
nélkül, amint óhajtanunk, úgy a végrendelet végrehajtóiról, 
valamint az azt ellenőrző magas kormány igazságszeretetéről 
feltennünk nem lehet. 


Mi tehát e tárgyban a teendő? Ki van hivatva, ki bir, 
illetékességgel e gyűjtemény iránt a végrendelet kifejezett szavai 
értelmében, vagy a végrendelkező közönségesen tudott hazafiúi 
szándéka szerint intézkedni? Kinek, hogyan és mit kell jelesen 
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ez incidensből az Erdélyi Múzeum ügyében tenni? Ezek itt az 
önként felmerülő kérdések. 


Az én felfogásom szerint idvezült gr. Kemény József és 
ma is élő alapítótársa gr. Kemény Sámuel akkor, midőn az 
1842-iki erdélyi országgyűlésen június 22-én, a LXXVI. orsz. 
ülésben írásban béadott jelentésök során így nyilatkozának: 
«Mi alólírtak 15,000 kötetet meghaladó könyv- s több ezer 
darab kézirat – és oklevélgyüjteményünket, úgy egyikünknek 
ásványgyüjteményét egy Nemzeti Múzeum alapjáúl hazánk 
RR-nek ezennel felajánljuk s elfogadását kérni bátorkodunk»; 
és az ország RR-ei ez ajánlatot im e határozat által: «a gr. 
Kemény József és Sámuel urak hazafias ajánlata örömmel 
elfogadtatik s annak életbeléptetése iránti véleményadás a 
rendszeres bizottmányra bizatik», tettleg elfogadták, nemcsak 
hanem az 1843-iki január 16-iki CXXXIII. országos ülésből 
az akkor uralkodó felség megerősítése alá felterjesztett t.-cikk- 
ben nyilván kimondották az 1. §-ban: A művelődés előmozdí- 
tása, a haza díszének emelése végett, – Kolozsvár szabad kir. 
városában országos Múzeum felállítása határoztatik – és ő 
felsége k. megegyezése hozzájárulván Ferdinánd Múzeumnak 
neveztetik; a 4. §-ban pedig gr. Kemény József és Sámuelnek, 
sőt valamennyi ajánlattevőnek – kik becses kincseiket a haza 
javára és nemzeti műveltség előmozdítására szentelni nem 
kételkedtek – hazafias ajánlataikat örök emlékezetül bécik- 
kelyeztetni határozták; ismétlem, az én felfogásom szerént – 
bár a megerősítés rá bé nem következett – ezen két oldalú, 
s a két egyező félre nézve felbonthatatlanná, bevégzett ténnyé 
vált kötés által a kérdéses gyüjtemények az ország tulajdonává 
s egyszersmind a Kolozsvártt állítandó Múzeum alapjaivá vál- 
tak. Innen következik, hogy a gr. Kemény József véghagyo- 
mányának ezen pontja: «Könyveimet és gyüjteményemet vég- 
rendeletem az egykor felállítandó országos Múzeumnak» a 
közötte és az ország RR-ei között fennállott kötésnek csak 
megerősítésére szolgálhat, de sehogysem megváltoztatására – 
a contractusokra a testamentumok megsemmisítőleg vissza nem 
hathatván. De következik az is, hogy ezen az ország akkori 
törvényhozó RR-nek ajánlott s az elfogadás által az ország 
tulajdonává vált vagyonról csak az országnak valaha egy vagy 
más alakban egybegyülendő törvényhozói vagy az összes 
országot képviselő valamely e végre kiválasztott köztestület 
összes tagjai fognak jogérvényesen rendelkezni. Mihez most az 
európai közbéke, a belső nyugalom és rend helyreálltával – 
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most, midőn az olasz tartományok régi tartománygyűléseiket 
visszanyerték – most, midőn a hírlapok és köztudat szerint 
Magyar- és Erdélyország régi törvényhozását pótló testületek 
életbeléptetéséről a magas ministeriumban komoly tanácskozá- 
sok folynak, – alapos reményünk nekünk is méltán lehet... 
Úgy van: Erdély országának egy vagy más alakbani képviselői 
vannak jogilag képesítve arra, hogy a gr. Kemény-gyüjtemény- 
nek egy Kolozsvártt állítandó Erdélyi Múzeum alapjává miként 
teendése iránt jogérvényesen intézkedhessenek. 


De hát addig mi történik vele? Mit kell azzal most s kinek 
kötelessége tenni? 


Gondolatom szerént a néhai gróf végrendelete végrehajtói- 
nak és a pesti magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának nem 
csak hazafiúi, de a néhai iránt kegyeleti és lelkiismeretben járó 
kötelessége: hogy ama gyüjteménynek vagy Pestre szállítását 
– mit a véghagyomány határozottan rendel – vagy itt benn 
Erdélyben oly biztos és célszerű helyen – miben az érdeklettek 
megnyugodának – és akként megőrzését eszközöljék, hogy ez 
az idézett törvénycikkbeli országos intézkedésekkel egybe- 
hangozzék, azoknak sérelmére ne legyen; a teendők költséget 
annak idejében a Múzeum-alap meg fogván térítteni. 


Hol lenne hát ez a hely? És miként eszközöltetnék ezen 
megőrzés és a fennforgó országos érdekek kielégítése? 


Hogy a kérdésekre alapos feleletet adhassak: vissza kell 
pillantanom a fennforgó Erdélyi Múzeum iránti mult időkbeli 
országos nézetekre. Azok adatszerű ismerete és méltatása nélkül 
biztos kiinduláspontot nem találunk, a valószínűleg felmerülendő 
különböző nézetek között magunkat tájékozni képesek nem 
leszünk. Menjünk tehát a kérdés bölcsőjéhez. 


1841-ki február 25-én Küküllő megye közgyűléséhez gr. 
Kemény József és Sámuel nevében egy irásbeli jelentés s illetőleg 
egy kérelem nyújtatott bé, melynek során a derék grófok így 
szóknak: «Ámbár Erdély határai jelenleg a hajdankorihoz 
képest szűk korlátok közé szorultak, de mult időkbeli viszonyai, 
régi erényes nemzetisége s annak következései fennmaradtak. 
Nem csoda, ha hazánk viszontagságai és történetei, főleg a 
mohácsi vérnaptól fogva, ránk nézve oly érdekesek, hogy alapos 
tudásuk nélkül mai létünknek okai alig érthetők. Szükség tehát 
a hajdankor mindennemű, főleg pedig diplomaticai romjait 
pusztulástól megmenteni, s azokra mint megannyi polgári erényt 
gerjesztő emlékoszlopokra visszatekintve nemzetiségünk emlékét 
fenntartani, hogy így a hajdankornak mára is kiható következ- 
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ményeit a mai moralis, politicai és literaturai közmiveltségre és 
annak elkerülhetetlen szükségére alkalmazván, az idő szellemé- 
vel ezután is okosan és alaposan előhaladhassunk ... Ily célból 
gyüjtöttünk mi össze több ezer darabokra menő hazánk törté- 
neteit, törvényeit, statisticáját, geographiáját és literaturáját 
érdeklő könyvtárunkat, s egyszersmind több ezer eredeti hiva- 
talos és status-levelezéseket, eredeti békekötéseket, eredeti 
országos t.-cikkeket, régi honi törvénykönyveink eredeti pecsétes 
példányait és számos egykorú történetírók kézirataikat, sat. 
Mivel pedig a magánosok fáradozásinak gyümölcsét, bármily 
hasznos gyüjteményeket csak a közhasználtatás teszi valódi 
sikerüekké és mivel a hazában szerteszéllyel levő hasznos gyüjte- 
ményeket egyesítő nemzeti intézet alapítása egyesek erejét 
feljülmulja: azért nem csak kivánatos, de díszes is lenne, 
közerővel és hazafiúi közbuzgalommal hazánk fővárosában 
Kolozsvárit egy nemzeti Múzeummal egybekötendő nyilvános 
könyvtárt felállítani ... Ezen szent céltól lelkesítve ajánljuk 
fel érintett gyüjteményünket sat. Kérvén az RR-et, hogy ezen 
ajánlatunkat addig is, míg azt az ország RR-nek is bemutat- 
hatnók, kegyesen elfogadni s pártolására más törvényhatóságo- 
kat is felszólítni sziveskedjenek. 


A nemes grófok ezen hazafias jelentése a március 29-iki 
kolozsmegyei közgyűléshez is benyújtatott, hol a legnagyobb 
lelkesedéssel fogadtatván a leendő országgyűlésem erélyes pár- 
tolása s annak alapján Kolozsvártt országos Múzeum állíthatás- 
nak indítványozása elhatároztatott. 


II. 


Megnyilván 1841-ben nov. 13-án az országgyűlés, a tisztelt 
grófok nem késtek Erdélyi Múzeum iránti jún. 20-ikán költ 
jelentésöket s illetőleg ajánlatjokat fennebb érintett igéretökhöz 
híven a KK. és RR-nek 1842-ik évi jún. 21-én tartott ülésében 
29. 31. jegyzőkönyvi szám alatt beadni, melynek során a nemes 
grófok így nyilatkoznak: «Nemzeteknek nemcsak életét fönn- 
tartja, hanem haladását is elősegíti szellemi erejök kimívelése, 
hazájok hajdani és jelen állásának alapos ismerete, mit külö- 
nösen annak hazánkfiai által készített s a hazát tárgyazó köny- 
vek, kéziratok, oklevelek s más irodalmi művek eszközölnek, 
melyeknek általános gyüjteménye közönségesen Nemzeti 
Múzeumnak neveztetik. Az ismeretek ily kútfejeit szükségesnek 
tartotta s illően méltányolta a testvér Magyarhon, midőn Szé- 
chenyi Ferencz gróf nemzet énekajánlott könyvtárát Magyar 
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Nemzeti Múzeum alapjául országosan elfogadta s fenntartásáról 
és gyarapításáról több ízben nagylelkűen rendelkezett. Mi alól- 
írtak is hazafiúi érzelmeink sugallatát követjük, midőn mellékelt 
irományunkban kijelölt 15,000 kötetet felyülhaladó könyv-, több 
ezer darab oklevél- és egyikünk ásványgyüjteményét is forrón 
szeretett Erdély hazánk közhasznára egy állandó Nemzeti Múzeum 
alapjául honunk RR-nek ajánljuk és kegyes elfogadásáért könyör- 
günk». Mellékelvén és elfogadtatni kérvén egyúttal Dobokamegyei 
szolgabíró Kolozsvári Pál által az ajánlattevő grófokhoz beadott 
hasonló áldozati ajánlatot 269 darab könyv iránt. 


A szép példát követték még az napon gróf Gyulai Lajos, 
ki a Nemzeti Múzeum megalapítására hirlapilag tett igére- 
te szerént 1890 darab ásványgyüjteményét; gróf Eszterházi 
László a jun. 31-iki országos ülésben boldogult édes atyjának 
1840-ik évi január 10-én költ végrendelete által egy ide hátrább 
felállítandó Erdélyi Múzeumnak hagyott összes magyar- és 
erdélyországi folyó- és emlékpénzgyüjteményét, mit maga is 
feles számuakkal szaporított, az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
számára részéről mellé tett 5000 pft. tőkével ajánlotta meg oly 
feltétellel, hogy üdvezült atyja gróf Eszterházi János pénz- 
gyüjteménye az állítandó Múzeumban mindig a boldogultnak 
nevét viselje elkülönítve, maga és nemzetsége számára pedig 
a múzeumi őr kinevezéséhez hozzászólási jog biztosíttassék. 
Mely ajánlatokat, mihelyt a kérdéses Nemzeti Múzeumnak 
kívántató állandó hely meglesz, s az oda szállítandó kincsek 
bátorságos megmaradása iránt kellő országos rendelkezés lesz 
téve (ámbár a végrendelet értelmében életéig használhatná) 
azonnal az országnak átadni kész lesz. Továbbá halhatatlan 
nevű gróf Teleki József akkori erdélyi kormányzó az aug. 22-iki 
ülésben több százakra menő könyvgyüjteményét – mik között 
némely ritka és becses első kiadások (editiones principes) és a 
nyomtatás első korából valók (incunabula) találtatnak – vala- 
mint a magyar tudós társaság által eddig kiadott minden nyom- 
tatványok egy-egy példányát némely más magyar könyvekkel 
együtt, végre 3000 pftot, melynek kamataiból kiválólag a m. 
tud. társaság által kiadandó könyvek lesznek megszerzendők. 
Dr. Lészai Dániel az aug. 29-iki orsz. ülésben 400 ezüst, 300 
réz római és görög, valamint újabb korbeli 300, összesen 1000 
darab pénzgyüjteményét; gr. Degenfeld Ottó, Imre és Pál a 
december 9-iki orsz. ülésben 5–6000 darabra menő könyv- 
tárukat; Góró Lajos őrnagy a decemb. 30-iki orsz. ülésben 
450 darab könyvgyüjteményét, Wanderungen durch Pompeji 
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című ritka könyvet, Titian Danaeját, 450 darb. régi római 
pénzt, s egy 40 arany értékű becses érmet; Woitrtz József 
izraelita a december 23-iki orsz. ülésben 200 pf. pénzt; erdélyi 
rom. catholicus püspök idvezült Kovács Miklós az 1843-ik év 
január 18-iki orsz. ülésben 5000 pftot; a Baternai nemzetség 
a febr. 3-iki orsz. ülésben Kriszcsoron levő nagy ásványgyüjte- 
ményét; végre ugyanazon ülésben b. Wesselényi Farkas Napo- 
leon egyiptomi hadjáratának nagybecsű kiadását rézmetszet- 
ben – ajánlottak a Kolozsvártt állítandó részint országos, 
nagyobbára Nemzeti Múzeumra. 


Ezen ajánlatok a feljül említett gróf Kemény-féle főala- 
pítványi jelentéssel együtt a rendszeres bizottmánynak véle- 
ményadás végett átadatván több napi vitatás után kevés 
módosítással elfogadtatott, s határozatképpen kimondatott: 
Hogy az állítandó Országos Múzeum helye Kolozsvár s neve 
Ferdinánd Múzeum legyen, szállásul a piaczsori gr. Bánffy-ház 
vásároltassék meg, a megvételre és fenntartására a gr. Eszter- 
házi- és gr. Teleki-féle 8000 pfttal együtt 100,000 pft. egyedül 
a nemesi birtokokra az 1809-beli kulcs szerént teendő kirovás 
útján felvétessék; minden az országban megjelenendő könyvből 
egy példány a Múzeum számára küldessék; a Múzeum felügye- 
letére egy főőr 1000 f., egy alőr 400 f., irnok 250 f., két szolga 
350 f., pénztári kezelő (ki fizetéses főkormányi hivatalnok 
lehetne) 60 f., ellenőr 40 f. évdíjjal rendeltessék; magának az 
intézetnek felügyeletére a több alapítókon kívül 9 személyű 
bizottmány – névszerint gr. Teleki József, Bedeus József, 
Cserei Farkas, gr. Gyulai Lajos, gr. Teleki Domokos, Gál Domo- 
kos, Horváth István, Zeyk József és Méhes Sámuel választatott, 
az alapítók béczikkelyeztettek, s az ezekből szerkesztett törvény- 
czikk 1843. jan. 16-ról a CXXXIII. orsz. ülésből a felséges 
udvarhoz felterjesztetett mellékeltetvén ahhoz a szász nemzet 
20 követének külön véleménye, melynek során felhozott okok- 
ból kérik ő felségét, hogy a múzeum ne tekintessék Országosnak, 
hanem Magyar Nemzeti Intézetnek és hogy a szász nemzet a 
Múzeumot illető dolgokba ne elegyíttessék. Ez ellenvélemény 
során azonban tiszta szavakkal ki van fejezve: hogy a szász 
nemzetnek csupán az országos Múzeum felállítása lenne ellenére, 
különben nyiltan kimondotta: hogy előtte egy Magyar Nemzeti 
Múzeum annyira kedves volna, hogy azt kebelébeni önkéntes 
adakozások által előmozdítani igyekezni fogna. 


Így állának az akkori nézetek a Múzeum tárgyában, így 
lőn bevégezve az 1841/3-iki erdélyi országgyűlésen ennek első 
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megállapítása feletti országos vitatkozás, a keletkezett törvény- 
cikk az akkor uralkodó felséghez felküldetett, mire azonban 
amíg a kivánt megerősítés eljöhetett volna, az országgyűlés 
febr. 4-ikén, tehát a felküldés után 18 napra bezáratott. 


Az általam hiteles okmányok alapján kivonatosan ugyan, 
de az igazsághoz híven adott tényleírásból félremagyarázhatat- 
lanul következik: 


1. Hogy az erdélyi magyar és székely nemzet az 1841/43-iki 
időkben forrón és fényes hazafiúi tettekben nyilatkozókig óhaj- 
totta egy országos könyvtárral egybekötött Erdélyi Múzeum 
megalapítását. 


2. Az állitandó Múzeumra kizárólag magyar és székely ha- 
zafiak tettek ajánlatokat. 


3. A legelső alapítóktól, a gr. Keményektől kezdve a 
Múzeumügynek 1842. dec. 23-ki országos ülésben bevégzett 
tárgyalásáig valamennyi ajánlattavő csak a Kolozsvárt állítandó 
Nemzeti Múzeum alapjáúl volt hajlandó ajánlatát átengedni; és 
hogy a Múzeumra vonatkozólag az országos szó használása csak 
a gyűlés után és az akkor hozott végzés alapján vette kezdetét. 


4. Az országgyűlés többsége az által, hogy a Múzeumot 
országosnak kívánta neveztetni, korántsem akart más ajkú 
népeknek sem a múzeumi tárgyak és anyagok előállítása, sem 
a helyiségvásárlás, sem a fenntartási és gyarapítás leendő költ- 
ségei által terhére lenni, (mert hiszen a magyar nemesség adta 
az alapokat, az ő birtokai által hordozandónak határozta a kellő 
költséget), hanem egyedül az ország díszéért és azért, hogy az 
ország minden polgárának szabad használhatási joga legyen, 
ez okból kívánta az állítandó Múzeumot országosnak címeztetni. 
Javalmakat akart azzal a magyar és székely nemzet adni a 
társnépeknek, nem terhet róni nyakukba, saját tudományos 
kincseit a haza közkincsévé tenni, igazi közszellemét, hon- 
szeretetét bebizonyítani, önfajának dicsőségét az ország minden 
népei dicsőségébe kivánta béolvasztani; nem pedig nemzeti- 
ségét ily kisszerű és mellékes eszközzel, minő egy szónak tör- 
vénybe iktatása vagy kimaradása – kiterjeszteni és uralkodóvá 
tenni. Birta azon időkben a magyar nemzet saját nyelvének és 
nemzetiségének kifejlődése, gyarapodása és terjedése elegendő 
kezességeit alkotványában: nem volt rászorúlva ily kicsinkés 
és belértéknélküli módok alkalmazásához folyamodnia. 


5. Amint a tisztelt szász nemzet akkorban Szebenben levő 
saját Múzeumát magára nézve kielégítőnek tartotta, egy országos 
Múzeum állítását pedig a szász nemzetre nézve szükségesnek 
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nem tartván, minden e tárgyú költséget magától elutasitott, 
múzeumi dolgokba vegyűlni nem kívánt; azt ellenben, hogy 
Erdélyi Magyar Nemzeti Múzeum előtte is annyira kedves 
lenne, hogy létesítésére kebelében adakozásokat is gyüjten 
kész lenne, nyiltan kimondotta, sőt ő felségéhez is kérelemmel 
járult, hogy az Erdélyben magyar Maecenások ajánlataiból 
alapítandó Múzeumot ne Országosnak, hanem Magyar Nemzeti 
Múzeumnak neveztetni decretálja: Úgy azon tisztelt nemzet 
mívelt és előrelátó fiainak discretiojáról s a Magyar Nemzeti 
Múzeum iránt tanúsított sympathiájáról sétés nélkül nem lehet, 
nem szabad fel is tennünk, hogy régi nézeteik elhagyásával, 
érzelmeik megváltoztatásával az egyébaránt is vajmi sokat 
vesztett, a forradalom következései által oly súlyosan megláto- 
gatott erdélyi magyarságot nemzeti léte egyik fő fenntartási 
eszközéül tekintett Múzeum-állítási törekvéseiben valamiképpen 
gátolni akarhatná. A tisztelt szász nemzet nyelve ma Erdélyben 
a törvényhozás, igazságszolgáltatás, közigazgatás, nagy mér- 
tékben a köznevelés nyelve; az ő kebelében van a főkormány- 
székhelye, ott az országos firmájú jogakadémia; van számos 
hirlapja s élénk hirlapirodalma, virágzó honismereti egylete; 
az ő fiai a culturának, politikai befolyásnak, nemzetiségök 
kifejlődésének annyi eszközeit bírják, miként ismert becsületes- 
ségökről feltesszük, testvériségöktől megvárjuk, igazságérzetök- 
től és hazafiságuktól követeljük: hogy minket az Erdélyi 
Múzeumnak létesítésében nem csak hogy gátolni nem, de a 
lehetőségig előmozdítani fognak. 


6. Minthogy az idézett Múzeum-tövényczikk az uralkodó 
felség által meg nem erősíttetvén, de meg nem erősíthetése is 
ki nem mondatván, habár annak új megerősítése s az abban 
foglalt intézkedések valódítása hazánk publico-politikai viszo- 
nyainak azótai teljes megváltozása miatt azon alakban, mint 
az az országgyűlési hivatalos irományokban le van téve, nem 
eszközölhető, mindazáltal azt hiszem, hogy ezen törvényczikket, 
mint történeti alapot, az abban foglalt rendelkezéseket, mint a 
fennforgó kérdés egyes ágaira nézve egyedül biztosan tájékozó 
pontokat, lehet és kell felvennünk s teendőinkben azokra kiváló 
figyelemmel lennünk. A mik azon törvényczikk során az Erdélyi 
Múzeumra nézve az alapítók és országgyűlési alkotványos több- 
ség, illetőleg magyar és székely nemzet közakaratával s a tisztelt 
szász nemzet módosító béfolyásával elintéztettek, meghatároz- 
tattak, tiszteletben kell tartanunk s ezutáni intézkedéseinkben 
– a mennyire a változott viszonyok engedik – azokkal egybe- 
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hangzólag cselekednünk. Részemről hű alattvalói bizalommal 
és reménységgel viseltetem felséges fejedelmünkhez és magas 
kormánya igazságszeretetéhez, hogy mihelyt azok általunk egész 
Erdélyre nézve üdvösnek, óhajtandónak és szellemileg szük- 
ségesnek fognak alázatos kérelmünkben nyilvánittatni – biz- 
tosan remélem, hogy ő felsége kegyes leend ezen elvek életbe 
léptethetésének magas engedvényezése által nemzetünket meg- 
vigasztalni, s hogy az erdélyi magyarság fiainak áldozatából 
egy az ő és ország érdekeinek megfelelő Múzeumot állíthassunk, 
királyi nagylelkűséggel megengedni. 


7. Végül következik, hogy az Erdélyi Múzeum Kolozsvárt 
állítandó, hogy annak már tettleg van 20–22 ezer könyve, több 
ezerekre menő eredeti oklevélgyűjteménye, több ezerből álló 
ásványgyűjteménye, 13,200 ft. készpénze: csak hely levén 
szükséges és egybeállíthatási kormányi engedély. 


Nézzük már most a kérdés mai állását. 
A mint első czikkemben kimutattam – a magyar nemzet 


jelen állását egész teljében s minden jövőrei vonatkozásokkal 
felfogni képes részénél egy közkérdésre nézve sem annyira 
egyezők mostanában a vélemények, nem oly általános a meg- 
győződés, mint az iránt, hogy nemzetiségünk fennmaradása s 
közbirodalmi úgy, mint a hazánkbeli népekkel szemben jelentő- 
ségünk a mostani viszonyok szerént egyedül szellemi úton, 
értelmiségi előkelő kifejlődés által (feltevén természetesen bizo- 
nyos fokú anyagi erős állapotot) érhető el, minek főfő eszközlői 
egy virágzó irodalom és a tudományos irányú intézetek. E meg- 
győződés úgyszólván ösztönszerűleg támadt a nemzet színének, 
savának lelkében. Innen megfejthető azon erős lendület, 
mit újabb időben a magyar irodalom kapott. Mutatja ezt 
Magyarországon a hirlapok és magyar könyvek napotai szaporo- 
dása; a történeti tudományok komoly és nagymérvű mívelése; 
az Akademiának mintegy felvillanyozott cselekvésre ébredése 
és újabb dotatioja; nyelvünk rendszerének tudományos meg- 
alapítása körüli sikeres munkálkodások és más ily jelenségek. 
Csak az erdélyi kevés számú magyarság látszék sokáig halál- 
álomba sülyedettnek: Sajtói tétlenül hevertek, két rendbeli 
lapja rövid sajnálatos élete után megszűnt, közélete néma, 
tétlen vala, csak a testvérhoni irodalom virrad-kiáltásai zavarák 
meg olykor a földre és lélekre nehezedett csöndet. A hazafiak 
tenni kész, de kezdetben csekély serege a kor irányát követve 
s előbb az égetőbb sebek gyógyításához fogva, anyagi irányú 
egyleteink újjáteremtésével volt elfoglalva és egyetlen erdélyi 
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nemzeti színházunk fennmaradásának – a mennyire ily nehéz 
időkben és szorúlt pénzviszonyok között lehete – biztosításá- 
val. Azonban csalatkoznék, ki azt hinné, hogy szellemi érdekeink 
ápolása, védelme, fejlesztése is nem foglalkoztatta az elméket. 
Ily önmagáróli megfelejtkezettséget az erdélyi magyarság józan- 
ságáról, honszeretetéről, fajhűségéről nincs joga feltenni senki- 
nek. Volt ez beszéd tárgya nem egyszer s nem egy helyütt. Csak- 
hogy – a mint mondám – anyagi sebeink életfagyasztó vére- 
zését kellett elébb megállítanunk, csak hogy teendőink logikájá- 
ban elsőbbnek tartottuk az anyagi érdekeink körüli lehetséges 
gondoskodást, csak hogy az időt erre még elérkezettnek nem 
hittük; a szikra, mely a tenni kész, tenni komolyan akaró, de 
a teendők misége s miképpenje iránti gondolatban lekötött 
lelkeknek világot gyújtson, határozott tettre kelését előidézze, 
nem volt megadva sokáig ... Ez idő eljött, e szikrát fellobbantá 
egy tiszteletet érdemlő hazai történetbuvárunk munkás lelke 
nemes tüzének kialvása. Gróf Kemény halála s a gerendi könyv- 
tár árvaságra jutása megdöbbentette egész Erdélyt: ama drága 
kincsek jövendő sorsával kapcsolatban felébredett egy magyar 
tudományos egylet, a rég tervben levő Múzeum formaszerű 
megalapításának kérdése, szóval Erdély halottaiban levő iro- 
dalmi életének valahogy s valamikép újból felelevenítése. Azon- 
ban az élénk lelki megindultság és szellemi mozgalom lap nem 
léte miatt hangot nem adott, kifejezve nem lőn. A «Magyar 
Sajtó» volt az, mely e kérdést nem csak megpendítette, de a 
legnagyobb ügyszeretettel s az elméleti oldalt tekintve szinte 
kimerítőleg meg is vitatta. Éppen azért az ott nyilvánúlt e 
tárgybani nézeteket, mint a nálunki közvéleménynyel nagyob- 
bára összehangzókat, amennyiben czélomhoz és a dolog érdemére 
tartoznak, érinteni szükségesnek látom, hogy így az olvasó 
minden ide vonatkozó tárgyalásoknak szemei előtt mintegy 
végigvonulása után saját felfogása és meggyőződése s ne az 
én adandó szerény javallatom után tegyen a fennforgó kérdésben 
itéletet és határozza magát tettre. 


Az első felszólalást Dózsa Dániel úr tette a M. Sajtó 1855-ki 
121., 123., 124. számaiban. Ott egy Tudományos Egylet indít- 
ványoztaték. Sajnálatosnak mondván indítványozó, «hogy 
Erdély magyarsága éppen e criticus időkben adja legkevesebb 
jelét élni kivánása – és életrevalóságának. Elszakasztván – 
úgy mond – nagyobb testvérünktől politikailag az új ország- 
felosztási patens, a társasnépekkeli egybeköttetéstinkből folyó 
kötelességünk magunkat el nem hagyni, nemzeti érdekeinket 
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el nem hanyagolni, sőt jóravalóságunkat most inkább, mint 
valaha mindenütt, a hol lehet és alkalom nyílik, bebizonyítani. 
Alapúl ajánl indítványozó 150 hazafitól ezer-ezer forintjával 
remélhető 150,000 pft, mit azok államkölcsönük vagy úrbéri kár- 
pótlásuk 1–2 száztólijának odaengedésével eszközölhetnének.» 


A második felszólalás egy második indítvány volt a derék 
tanár Wass József úrtól ugyancsak a M. Sajtó múlt évi 138., 
140., 145. számában, t. i. egy Erdélyi Nemzeti Múzeum s erre 
alapítandó Erdélyi Történetirodalmi Egylet alapítása. Tanár 
úr Dózsa úr indítványát sem újnak, sem első szükségűnek nem 
tartja. «Nem új – mond az indítványozó – mert a múlt század 
végén a Magyar Nyelvmívelő Társaság éppen ilyen czélra és 
munkakörrel volt alakulva, nem is első szükségű, mivel a míg 
nincs miből és hol, addig bármi kimívelt és jól fizetett egyénnek 
sem lehet dolgoznia. Az előbbeni indítványnak továbbá köre 
a mint túlságosan nagy, a tett költségvetés oly fösvényen 
kicsiny. Indítványozó a mint a múlt század végén Erdélyben 
fennállott philohistorok társulatát – melynek czélja a hazai 
történetek ismerésében és ismertetésében állott – szerencséseb- 
ben választottnak tartja, úgy azt, hogy az erdélyi tudom, egylet 
a tudományok minden ágát munkakörébe vegye, czélszerűtlen- 
nek s azt egyenesen a pesti Akademia feladatának vallván, 
Erdélyre nézve főként a történeti szakmának mívelését, tehát 
egy történetirodalmi társulat és egy Múzeum alapítását látja 
szükségesnek. E kérdést előtérbe hozta a gr. Kemény halálával 
lezárt gerendi könyvtár, megoldásának szükséges és sürgető 
voltát mindenki látja, a kormány kétségkívül pártolandja. Hisz 
éppen ily czélokból vannak általa kinevezve conservatorok. És 
pedig – mond indítványozó – legyen a Múzeum nemzeti és 
legyen Kolozsvárt, mert Szebennek, K. Fejérvárnak, M. Vásár- 
helynek már van. Indítványozó a gr. Keményék ajándokát 
egyenesen egy magyar nemzeti Múzeum tulajdonának tekinti 
és bizik a magas kormány megegyezésének arra nézve meg- 
nyerésében. Múzeumi alap van, pénz is van ajánlva, csak hely 
és engedélynyerés kell. Mindeniket az erdélyi értelmiség, főként 
pedig a főbirtokosok hazafiságától s egész befolyásának felhasz- 
nálásától várja.» 


Következik a M. Sajtó szerkesztőjének Török János úrnak 
az írt lap idei 18-ik számában az első indítvány tevőjének egy 
második felszólalása által előidézett, azzal együttesen közlött 
egyeztető szózata. A M. Sajtó szerkesztője a két indítványt nem 
tartja ellentétesnek, azok egy időben létezésében nem lát erő- 
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megoszlást, sőt a kettőt egymást kiegészítőnek tartja. Azon 
hazafiak, kik egyiket hajlamból pártolják, miért ne segítnék 
a másikat kötelességből? Részéről is kivált a főbirtokosoktól 
várja a kérdés megoldását. 


Továbbá a M. Sajtó szerkesztőjének azon jegyzetére, hogy 
szerinte a magyar faj, bárhol lakjék a birodalomban, egy meg- 
oszthatatlan egységes egészet képez, tehát tudományos köz- 
pontúl Pestet és a pesti irodalmat, irányadóúl az Akademiát 
tartja tekintendőnek – mi azonban szerinte nem zárja ki a 
vidékekeni irodalmi munkásságot és kisebb tudományos egy- 
letek keletkezését – azt feleli egy második czikkében Dózsa 
úr: «Igen is egyek vagyunk, de azért külön népek közt lakunk, 
a magyarországiaktól különböző régi történeti és politikai 
viszonyaink vannak, társnépekkel szembeni érdekeinket ma- 
gunknak kell érvényesítnünk, külön dolgozunk nyelvünk és 
nemzetiségünk erősítésére, a közértelmesedésnek terjesztésére. 
Fényes Magyarországnak ír statistikát, nekünk nem; Petőfi 
a pusztákat énekli meg, a mi hegyeinket nem; Tóth Lőrincz 
a testvérhoni jogviszonyokat fejtegeti, miénket soha, Erdélynek 
magának is kell magán segíteni, sat.» 


Utolsó eddigelő e tárgyban m. akademiai titoknok Toldy 
úrnak a M. Sajtó idei 24. számában megjelent irányjelző czikkje. 
«A két indítvány – úgy mond író – együtt tesz egy egészet, 
külön mindkettő csonka fél. Ha elsőségről lenne szó: első a 
Múzeum, mert előbb kell a meglevő, de elszórt emlékeket egybe- 
gyűjteni, mert Múzeumot akkor kell kezdeni, mikor van miből, 
mert egyesületet mindig lehet alkotni, hol van ember, ki dolgozni 
tud és akar, de gerendi könyvtárakat nem. És itt megmentésről 
van szó. Azonban Múzeum teszi az anyagot, a testet, Akademia 
a lelket, a szellemet. Csak a kettő együtt ád életet: – ezt 
kell tehát akarni. Példa lehet Pest, Prága Múzeumával s múzeumi 
társaságával. Az engedély nem maradhat el oly birodalomban, 
melynek minden tartományi városában van Múzeum, van 
Akademia, vannak akademiai társulatok és egyletek. A tőkét 
czikkíró is az erdélyi főbirtokosoktól várja alapítványképpen 
és a többi mívelt osztályok évi adalékaiból. Ha Körösi és Farkas 
Sándor a magyar Akademiának két-két száz aranyot tudtak 
adni: elengednék-e pusztában hangzani Erdély mívelt urai az 
államkölcsön vagy úrbéri kárpótlásaik egy részének múzeumi 
czélokra engedése iránti indítványt? Ha linczi, prágai, graeczi 
lakósok ezerenként lépnek múzeumi egyletekbe 10–20 pf. évi 
részvényekkel: hogy ne fognának szellemileg szintúgy érettek 
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vagyonilag képesek lenni Erdély és Kolozsvár lakói? Az erdélyi 
tudományos egylet czéljaiban – mond tovább czikkíró – nem 
állana rendes évpénzű tudósokat tartani, de az érdemes elme- 
termékeket jól díjazni. A Múzeum-alkatrészét tenné: könyvtár, 
levéltár és ásványgyűjtemény, tehát az egylet czélja lenne a 
történeti és természettudományok mívelése. Erdély tudományos 
törekvéseinek főczélja most más nem lehet, mint a hazai tör- 
ténetek forrásait megnyitni, a haza egét és földét ismertetni a 
szászok példája szerént. A Múzeumban méltán helyet foglal- 
hatna a halhatlan Teleki Sámuel m. vásárhelyi és püspök 
Batthyányi k. fejérvári könyvtára is; így a mint vannak, 
minden gazdagságuk s a felügyelők szolgálati készsége mellett 
is rendeltetésöknek csak alig felelnek meg. Itt is a nagy alapítók 
által kedvelt magyar nemzetéi lennének azok, így is az ő dicső- 
ségöket hirdetnék: dicsőült árnyaik bizonynyal jóváhagyást 
intenének az utódok ily tettére.» 


Igy áll a kérdés jelenleg. 
Még csak két kérdésre kell felelnem: mi történjék a gr. 


Kemény gyűjteményével? S mit kellene tennünk jelesen az 
Erdélyi Múzeum tárgyában? 


III. 


Kik czikkeimet figyelemmel olvasták, azoknak nyilván fog 
lenni az elsőből az Erdélyi Múzeumnak s ahhoz kapcsolt némi 
tudományos tűzhelynek egész Erdélyre, de főként annak magyar 
lakóira nézve sürgetőleg szükséges, sőt életkérdési fontossággal 
biró volta. A másodikban láthatták annak történeti multját 
okadatosan, minden oldalróli megvilágosításában adva, mely- 
nek során a múzeumi ajánlatok mennyi- és minősége hiteles 
adatokkal ki van mutatva s az 1841–3-iki országosan alko- 
tott törvényczikk és mellékletei a Múzeum-ügyben egyedül 
biztos alapúl s a teendőkre nézve kiinduláspontúi van ajánlva; 
továbbá határozottan kimondva: hogy a gr. Kemény gyűjte- 
ménye a végrendelet tiszteletben tartása mellett egyedül a pesti 
Nemzeti Múzeumba vihető, vagy oda, hová azon Múzeum fő- 
igazgatósága nem ellenzendi, az imént idézett törvényczikkbeli 
intézkedése szelleme kivánja és a magas kormány is benne 
megegyezik; és ismét: hogy az 1841–3-iki országgyűlésen 
történt múzeumi ajánlatoknak – melyek immár nemzeti 
vagyonok – érdemében jogszerűen intézkedni csak az országot 
s illetőleg a magyar nemzetet egy vagy más alakban képviselő 
törvényhozás vagy azt pótló közbizalmú emberek testülete van 
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jogosítva. Elő vannak továbbá adva a felidézett adatok abstrac- 
tiói, corollariumai s az ügynek mai állása minden arra vonatkozó 
nézetárnyalatokkal, óhajtásokkal és tervtöredékekkel – a mint 
azok a derék bécsi magyar lapban felmerültek vagy különben 
nyilván tudva vannak – kivonatosan ugyan, de a főbb voná- 
sokat nem mellőzőleg az olvasó elé állítva. Kitűnik azokból: 
hogy Erdély magyarsága a mint 1841–3-ban, úhy ma is élén- 
ken óhajtja egy Múzeumnak Kolozsváratt, a magyar elem 
szellemi központjában felállítását; kitűnik, hogy a Múzeumnak 
már mind tárgyai, könyv-, oklevél-, ásvány- és pénzgyűjtemény 
anyaga lelkes hazánkfiai ajándékaiban, mind a felállítási elő- 
leges költségek tizenhárom ezer kétszáz pfra menő pénzajánla- 
tokban, mind végre egy az ország akkori közakaratát és szük- 
ségérzetét kifejező s minden e tárgybeli kezdeményezésnél 
alapúl vehető törvényterv megvan. Csak az illetékes egyén 
vagy testület és azon lehető legalkalmasb mód nincs kitalálva, 
ki és mely által ezen köz országos és nemzeti óhajtásnak sikere- 
sítéséhez hozzá lehetne és kellene kezdeni; mert nincs ki a 
nemzet nevében felszólaljon és az ügy megindítását kezdemé- 
nyezze; nincs meg a helyiség, hová a meglevő múzeumi tárgyak 
összegyűjtetnének és felállittatnának; mivel nincs meg az 
1841–3-iki országgyűlés által a Bánffi-ház megvásárlására 
felajánlott 60,000 p. forint; végre nincs meg a tőke melynek 
alapján ily fontos intézetet létesítni, s czéljának megfelelő 
állapotban fenntartani lehet, mert az 1841–3-ban a végre 
ajánlott 40,000 forint tőke – mibe az imént érintett 13,200 f. 
ajánlat is bé van foglalva – nincs bégyűlve, az ott ajánlott 
módon bé sem gyűjthető; eme hazafias ajánlatok közül pedig 
a néhai r. cath. püspök elfelejthetlen s Erdélyben örök tisztelet- 
ben leendő nevű Kovács Miklós 5000 ft. ajánlata a törvényczikk 
megerősítéséhez volt kötve, gr. Teleki azóta elhalt a nélkül, 
hogy legalább az én tudtom szerént végrendeletében ez ajánla- 
táról emlékezett volna, sat. 


Ime az én nézeteim s illetőleg ajánlataim mindháromra nézve. 
Első a helyiség nehézsége. Meg vannak a Múzeumnak való 


tárgyak – nincs hely. 
Hogy a Múzeumnak Kolozsvártt és lehető gyors felállításá- 


nak ezen szinte legnagyobb akadálya elhárintassék, hazám 
iránti szent tartozásimnak némi részben ez által is lerovása, 
féltve szeretett nemzetiségem s az erdélyi magyarság jövendőjé- 
nek ez által is inkább biztosítása tekintetéből azon külső-szin- 
utszai kertemet, melyet én erdélyi kormányzó s magyar akade- 
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miai elnök gr. Teleki József dicsőűlt barátomnak Erdélybőli 
eltávoztakor az ő emléke iránti tiszteletből megvásároltam, az 
ott általa építni kezdett nem disztelen, sőt kellemes fekvésűnek 
is mondható lakot teljesen elkészíttettem, magát a kertet egy 
meglehetősen rendezett kertté alakíttattam, ezennel egész kiter- 
jedésében 11. m. magát az egy előtermet, két emeletben kilencz 
szobát, úgy a cselédek szobáit és konyhát magába foglaló épüle- 
tet, pitvarból és 5 szobából álló kertészlakkal, két rendbeli 
virágházépületekkel, kerítésekkel egy az 1841–3-ik évi ország- 
gyűlési törvényczikk és mellékletei értelmében alapítandó 
Erdélyi Múzeumnak ajánlom és ajándékozom úgy pedig: hogy 
az Erdélyi Múzeumi ajánlatok az ezennel általam felajánlott 
épületekbe e czikkem megjelenése után bármelyik órában 
bészállíttathassanak én onnat azonnal ki fogván mindenestől 
költözni. A továbbiakra, u. m. a múzeumi tárgyak összegyűjt- 
hetése iránti magasb engedély kinyerése, a kertnek és épületek- 
nek e célra miként alkalmazása, elrendezése, sat.-re nézve egy 
általam mindjárt ajánlandó illetékes testület fogna intézkedni. 
Én csak azon óhajtásomat fejezem ki, hogy Múzeumunkkal egy 
Füvészkert is hozassék kapcsolatba, minthogy erre ott mind 
elegendő helyiség jut, mind pedig az Intézet környezete ez 
által érdekesebbé, lége még jobbá s a városnak annyival nagyobb 
díszévé leend, de azért is, hogy kedves hazánknak ezen fő ter- 
mészeti szépsége, a füvek, virágok szeretete, ismertetése és hasz- 
nálása el ne hanyagoltassék, szóval: hogy Erdélyi Múzeum 
telkén Minerva és Flora, az emberi életnek két főszépségét 
képviselő e két istenség egybeölelkezve láttassanak. 


Második nehézség: ki vagy minő legyen a Múzeum fel- 
állítását illetékesen kezdeményezhető egyén vagy testület? 


Ha ország felszólalására, ország költségén, országos anyag- 
ból, főként és specifice országos érdekből felállítandó Múzeumról 
lenne szó: akkor természetesen az országnak és a kormánynak 
együttes kezdeményezése útján és akaratából, vagy pedig a 
kormánynak állam főfelügyelői jogából folyó egyoldolú intéz- 
kedése útján is lehetne eszközölni. De ilyenről tudtomra szó 
sincs. Ez csak akkor lehetne, ha majd Erdélyország egyetemes 
akaratja valamely képviseleti törvényben meghatározandó alak- 
ban nyilatkozhatnék. A mi általunk óhajtott nem ilyen. Mi 
erdélyi magyarok a mi anyagunkból, a mi költségünkön, ami 
kebelünkben és mi nemzeti és intelligentiális érdekeinknek meg- 
felelő, de az országos érdekeknek ellenére nem levő, sőt a köz- 
hazának díszére szolgáló, mindenkinek szabad használatára 
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leendő Múzeumot akarunk állítni, támaszkodva a birodalmi 
egyenjogúsági Nyiltparancsban gyökerező jogainkra, kikérvén 
és remélvén ő felségének és magas kormányának megegyezését. 
De ezt az 1841–3-ki Múzeum-törvényczikknek és mellékletei- 
nek alapján – meg fogván kérni egyfelől a tisztelt szász nemze- 
tet is, hogy azon törvény intézkedéseinek értelmében leendő 
múzeum-ügyi lépéseinkben minket a lehetőségig segítsenek, csak 
így gátoltathatván meg a gr. Kemény József s hihetőleg más 
hazánkfiai ajánlatainak is Pestre szállítása; könyörögvén más 
felől ő felségének és magas kormányának, hogy nekünk az 
ismételve érintett törvényczikk szellemében, az ott béczikke- 
lyezett és ezutáni ajánlatokból a módosítandók módosításával – 
egy Erdélyi Múzeumnak Kolozsvárt állíthatására kegyes enge- 
délyt adni méltóztassék. Országos legyen-e vagy nemzeti? 
nekem mindegy – előttem nem a név, de a dolog fő. Csak hogy 
legyen, hogy Kolozsvárt legyen és mentől előbb legyen. 


A kezdeményezők lehetnének azon alapítók, kiknek hazafiúi 
ajándokai béczikkelyezvék, külön vagy együttesen: jelesen 
gr. Eszterházi László, gr. Kemény Sámuel, ki a néhai gr. Kemény 
Józseffel solidariter tette volt ajánlatát és a többi életben levők. 


Nézetem szerint azonban legjobb volna ez: 
Alakítsunk egy Erdélyi Múzeum-Egyesületet – a minők a 


birodalmi főbb városokban felesen vannak – részvények útján, 
melynek az alkotandó szabályok értelmében mindenki tagja 
lehessen; még pedig a ki 500 pftot meghaladó múzeumi tárgyat 
ajándékoz (a minők az 1841–3-ban béczikkelyezett első alapí- 
tók, ha alapítványaik tettleg a Múzeumnak átadódtak) első 
rangú vagy igazgató-alapító, ki 100 pftot készpénzül fizet le 
vagy arról magát és örököseit kötelező írást ád, másodrangú 
alapító; ki 10 éven át öt-öt pftot fizet, első rangú részvényes, 
ki öt éven át öt-öt pftot, másodrangú részvényes; az egylet 
irányában magukat különös szolgálatok által érdemesítettek 
tiszteletbeli tagok. Az 5 és 10 éves részvényesség kötelezettsége 
azokra nézve, kik kiállási szándékokat nyiltan írásban ki nem 
jelentik, az öt s illetőleg tíz év bételtével további öt és tíz 
évre is ismét kiterjed s így tovább; megszűnik ellenben halál 
esetében. 


Az egylet belső organismusát a mi illeti: Lenne egy sza- 
badon választott, de felsőbb helyen megerősített fő- és egy 
alelnöke, meghatározott számú kormányzó és tanácskozó 
választmánya, felerészben a tudományos és írói tehetségek, fele 
részben – beleegyezésök s köteles munkásságuk nyilvánítása 
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feltételével – az 1841–3-ki törvényczikkben kijelölt még élet- 
ben levő egyének, egy fő- és egy alőr, ki egyszersmind könyvtár- 
nok-titkár, pénztárnok és ellenőr, mindezek a fő- és alelnökön 
kívül szabad választás szerént, egy a választmány által kijelö- 
lendő írnok és két szolga. Díjazva lennének a főőrön kezdődő 
hivatalnokok. 


A kormányzó választmánynak legelső feladata lenne ő 
felségétől engedélyt eszközölni arra, hogy a Múzeum számára 
1841–3-ban és azután is azon évi törvény értelmében tett 
ajánlatokat mindenünnen már létező rendeltetésök helyére 
szállíthassa, felállíthassa, gondviseléséről, fenntartásáról intéz- 
kedjék; ugyan a Múzeumnak ajánlott pénzalapítványok tár- 
gyában felléphessen, azokat kezéhez vehesse s azok kamatait 
az alapítók akarata és múzeumi törvény rendelvényei szerént 
az intézet czéljára fordítsa. 


További és állandó teendője a kormányzó és tanácskozó 
választmánynak: évnegyedenként egy ügyigazgatási, deczem- 
bertől márcziusig hetenként két szakülést – a történet- és 
természettudományi szakokban – évenkint pedig egy köz- 
gyűlést tartani, tudományos munkálkodásainak eredményét, 
valamint az egyesület évről-évrei állását Évkönyv alakban 
közzétenni, sat. 


Az egylet önconstituálása, belszerkezetének szabályszerű 
megállítása, munkakör-kijelölés, szakok és egyes hivatalnokok 
közötti viszonylatok, szóval a részletek kidolgozása és felsőbb 
megerősítés alá terjesztése egy e tárgyban mentől előbb tartandó 
értekezletnek lenne feladata. 


Ily úton remélem én egy oly nevezetes közintézetnek – 
minőnek én az Erdélyi Múzeumot s az azzal egybekötendő, sőt 
annak már fogalmában és személyzetének összeállításában meg- 
levő kis tudományos tűzhelyet óhajtom – életbeléptetésére 
szükséges pénzalapot kiállíthatni. Mert azon reményt, hogy 
szerfelett elszegényedett kis hazánk értelmisége kebelében 150 
egyén találkozzék, ki valamely anyagi hasznot nem hajtó inté- 
zetre ezer-ezer pengő forintot adni kész és képes legyen, én 
a ki tapasztalásból tudom, mibe került színházunknak s gazda- 
sági egyletünk pár ezer forint tőkét gyűjteni, nem oszthatom. 
Mely alappal elesik egyszersmind az arra épített szerfölött 
tágasra mért munkakörű tudományos akademiai és rendes 
fizetésekkel ellátandó tagok iránti indítvány is. Azt ellenben 
igen remélem, hogy egyesületi úton kisebb-nagyobb alapítvá- 
nyokat, két-három s több részvényt, egy és más ajánlatot az 
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erdélyi magyarság értelmesebb részének kicsinyje-nagyja, sze- 
gényebb-gazdagabbja, nemese és polgára, tanító és tanulóosztály, 
iró- és olvasóközönsége egyletei és más testületei erejökhöz 
képest áldozni s nyelvünk és nemzetiségünk ápolása, irodalmi 
és tudományos kifejlődésünk előmozdítása dicső munkájában 
osztozni kivánnak és fognak és eképp az általam indítványozott 
egyesületi fillérekből, ha nem is kezdetben mindjárt, de idővel 
oly összeg jő ki, hogy mind Múzeumunkat fenntartani, mind 
pedig tudományos czélokra, minők: jutalmazások, útaztatások, 
a választmány tagjai hasznos munkálódásinak illő díjazása, 
évről-évre több-több pénzerőt fordítni képesítve leszünk. Min- 
denki tudja s csak bátorításul hozom fel, hogy midőn gazdasági 
egyletünket új életre ébresztettük, eleinte 42 hat pforintos 
részvényes s három – 100 forintos – alapító tagunk volt, 
most egy pár év után az elsők száma 150, az utolsóké 15–20, 
kik között több, ezer forintos alapítók is vannak, összes tőkénk 
és vagyonunk pedig 20,000 forintot megüt. Mind kevés, mind 
csekély – mondani fogja a fennhéjázó dölyf, vagy a szerencsé- 
sebb pénzviszonyú tőzsér – nekünk szegény erdélyieknek, nekem 
részemről kezdetnek ez is elég. Majd lesz ebből több is, válhatik 
még ebből nagyobb mérvű, dicsőségesebb munkásságú intézet. 


Egyletet tehát mentől előbb s e végre előleges értekezletet! 
Egyes ember szava többnyire kevés viszhangra talál, gyönge 
pártolásra számíthat még oly igaz és szent ügy mellett emelve 
is! Egy törvényeken alapuló loyalis irányú testületnek fel- 
szólalása nem fog pusztában elhangzani. Ha a nemsokára tar- 
tandó értekezlet az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapszabályait 
czélszerűen, a fennálló törvényekkel mentől inkább össze- 
hangzólag kidolgozva a rendes hivatalos úton küldené ugyan 
fel, de egyúttal megbizottja útján is járúlna ő felségéhez kérvén 
azoknak kegyelmes megerősítését, ki tudja: vajjon nem lenne-e 
azon küldött oly szerencsés, hogy kedvező válasszal térjen meg 
a felséges fejedelem trónjától. 


Ezek igénytelen magánnézeteim az Erdélyi Múzeum tárgyá- 
ban. Hajlamaim és eredeti szándékom ellenére hírlapi térre 
léptem velek. Ezáltal is a kérdés nem könnyen megoldhatóságát, 
egyszersmind pedig a vélemények szabad nyilvánítása iránti 
hódolatomat kívántam tanusítani. Több szem többet lát. Fel- 
szólalásom lehető sok gyönge oldalai mellett is oly stadiumba 
teszi – hitem szerint – ez ügyet, hol annak egyfelől a sajtó 
igazán hasznos szolgálatokat tehet, másfelől a tetthazafiak 
egyenesen életet adhatnak. Adja Isten: úgy legyen!! 
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BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMOND 
ERDÉLY KÖZÉLETE 1791–1842 


 
 


József császárnak kellett, a gondviselés különös szeszé- 
lyéből, valamint Magyarországon, úgy Erdélyben is az alkot- 
mányos élet és nemzeti szellem első fölvillanyozójává lenni. 


Ő az állami intézmények tengerén hasonlított ama hires 
világhajóshoz, ki mindig kelet felé vitorlázott, s minthogy 
következetesen haladott kitűzött pályáján, elvégre megérke- 
zett nyugatra, nem gyanított tévedései által a föld alakja 
iránt egy nagy igazságot bizonyítván be, melyet addig is ismer- 
tek ugyan a gondolkodó fők, de még sem annyira, hogy új 
megmutatásokra ne szoruljon. 


József, a philosophiai iskola növendéke és II. Fridrik után- 
zója, egyöntetüvé iparkodott tenni birodalmát; tagadta a tör- 
téneti jogok szentségét és erejét; nem hivé se szükségesnek, 
se nagy érdekek által védettnek a magyar korona országainak 
ősi alkotmányát, s mint bátor kezdeményező ment a felfogott 
ösvényen mindig tovább, vállalkozva, merészen, ernyedetlenül, 
de összeolvasztási eszméi minél messzebb nyomultak, annál ki- 
tartóbb ellenszenvvel küzdének; a központosítás fölébreszté 
a régi autonomia védelmét; a nemzetiséget sértő új követe- 
lések figyelmet, részvétet, hő bálványzást gyújtottak Erdély- 
ben és Magyarországon az addig parlagban heverő, a legázolt 
alkotmány és közélet iránt. Minden, mit rögtönzött rendszer 
kivánt, fölakadott, minden, mi a multra emlékeztetett, vallásos 
kegyelettel karoltatott át. József tervei meg nem fogantak vagy 
hamar elhervadának; de a ledöntött régi közjog és a népéletben 
gyökeret nem vert új szervezetek üres helyein buján nőtt ki 
az ingerültség, a gyanú, a bizodalmatlanság – elfoglalt minden 
tért s még a trón zsámolya előtt is fölzsendült. 


Ily állapot tarthatatlan volt. 
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S végre feláldoztatott. 
A küzdelmekben kifáradt és a beteg császár két rendeletén, 


tudniillik a tolerantiale edictumon és az örökös jobbágyság 
eltörlésén kívül, többi intézkedéseit megsemmisíté. 


S midőn kórágyából tíz év romjaira tekintve, vigasztalás 
nélkül hunyta be szemét, utódja II. Leopold 1791-ben oly 
országgyülést hirdetett Kolozsvárra, melynek hangulata – 
mint előre látható volt – már lényegesen különbözött azon 
törvényhozásokétól, melyek Mária Terézia lovagias, de enervált, 
eszmeszegény korában egy-egy alkotmányos biztosíték vagy 
vallási jog ünnepélyes ledöntögetése végett gyűjtöttek néha 
össze. 


Az 1791-dik év korszakot kezdett. 
S hogy szellemét és törekvéseit megbirálhassuk, figyel- 


münk elébe kell idéznünk a hatásokat, melyek a kedélyeket 
mozgásba és az eszméket fermentatióba hozták. 


A mily kornyadt vala Mária Terézia halálakor a közélet, 
semmi kétség, hogy József császár, ha anyja nyomdokait követi, 
azon tíz év alatt, mely számára a Danaidák történeteit újítá 
meg, minden lényeges ellenszegülés nélkül véget vethetett volna 
a magyar korona országaiban, s különösen Erdélyben az önálló 
kormányzás még fenlevő maradványainak. 


A hosszas és atyáskodó kényuralom alatt a kedély úgy 
elveszté emelkedettségét, a jellem szívósságát, a hazaszeretet 
a kötelességek fogalmát; továbbá az aristokratia már annyira 
összeszőtte saját érdekeit a kabinet irányaival; hogy könnyű 
feladat lett volna a birodalmi összpontosítást a magyar karok 
és rendek elnézése mellett, sőt hozzájárulásával is létesíteni, 
mert az egész kérdés titka már csak az idő lassú munkásságának 
meg nem zavarásában, a rombolások közt a nagy zaj kikerülé- 
sében és a nemzet előitéleteinek, különösen pedig az aristokratia 
hiúságának tömjénezésében állott. 


Ha József erőszakos lépésekhez nem nyul, ha a régi föl- 
olvasztási terven halad; ha minden jogbontást magyar kezek 
által és az olcsó becsszomjak lekenyerezésével hagy teljesíttetni: 
– ekkor mathematikai biztossággal számíthatott volna czéljá- 
nak elérésére. 


De ő nemcsak centralisálni, hanem a XVIII. század bölcse- 
leti eszméi szerint alakítani is akart. 


E két törekvés a politikai modor megválasztására nézve 
teljesen ellenkezett. 


Az lassan, ez merészen kívánt tenni, az ámítással, ez nyil- 
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tan vágyott szólani; az az erős előitéletek kiméletét, ez meg- 
döntését sürgette. 


Az első irány történeti szövetségese a felső osztály nagy 
töredéke volt, a második iránynak még ezentúl kellett rokon- 
szenveket keresnie. 


József császár, minthogy nem csupán dynastikus érdekből, 
hanem az eszmék kedveért is szerette volna az összpontosítást, 
a nyilt és destructiv modor mellé állott, s midőn a magyar nem- 
zetet erőszakkal germanisálni, a magyar önállóságot nyiltan 
meg akarta szüntetni, ugyanakkor egyszersmind a hűbéri 
és aristokratikus előjogok ellen ez encyclopaedisták hevével 
lépett fel s messzerezzenté magától a birodalmi központosítás 
régi barátjait, a nélkül, hogy újakat szerezhetett volna oly 
illuminatismus zászlója alá, mely a szabadság első zsengéiért 
a nemzetéletet látszott áldozatul kivánni. 


A helyzet szerint, melyet a szabadelvü József a magyar 
alkotmány és magyar nyelv irányában elfoglalt, az ellenhatás- 
nak okvetlenül nemzetinek és illiberalisnak kellett lenni. 


Visszaköveteltettek a jogok, ha kártékonyak valának is, 
azért, mert veszélyesebb volt az önkény, mely azokat eltörölte. 
S ezen alapnézet, valamint a magasabb alkotmányosságnak 
zamatját tevé; úgy másfelől számtalan önző vagy szűkeszű 
törekvésre vetett népszerűséget. A magyar az erőszak által 
makacscsá tétetvén, nem akart többé a legártatlanabb és leg- 
hasznosabb reformban mást látni, mint ámítást, ha kecsegtető- 
nek tűnt föl, vagy veszélyes czélzatot, mely később fog lelep- 
leztetni. S mert minden viszonyok összedúlva egymáson hever- 
tek, nem vala csoda, hogy a kéz, mely annyit rontott, még az 
építés foglalatosságai közt is el lőn kárhoztatva a tömeg, és 
segéd nélkül hagyatva az intelligentia nemesebb részétől. 


Innen van, hogy kivált Erdélyben, ha vizsgálat alá vesz- 
szük a kérdéseket, melyek a közhangulatot leginkább ingerlék, 
kétségkívül úgy találjuk, hogy József reformjai örökké akkor 
gyújtották a szenvedélyeket lángra, mikor a nemesi rend elő- 
jogait vagy előitéleteit fenyegették; a szabadság elméleti 
érdekein és az alkotmányosság nagy garantiáin ejtett sérelmek 
pedig, rendszerint hidegebb vérmérsékü és gyérebb számú kri- 
tikusokra találtak. 


Halálakor is nem a közigazgatás szervezetére vonatkozó 
rendeletei égettettek meg a megyetermekben és a városi pia- 
czokon; de a kataster előkészületei, a népösszeirás, a föld- 
mérési adatok. 
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Bizonyára, kik József intézkedései ellen szívós és átalko- 
dott visszahatást folytattak, többnyire inkább szerették sarkai- 
ból kivetett alkotmány középkori kasztrendszerét, mint a ruga- 
nyosságot, melylyel az birt, mint az éber s magát mindig meg- 
újító és fokozó közéletet, melyet védelme alatt kifejteni lehetett 
volna. 


Nagy része az elégületleneknek más nem volt, mint oly 
reactionarius, ki ha József reformjai magyar érdekben és alkot- 
mányos uton létesíttettek volna, akkor is hasonló keserűséggel 
lép föl az újítások ellen. 


S mégis a maradéknak hálával kell e férfiakra emlékezni, 
mert mozgásba hozták az elzsibbadt nemzettest vérereit, föl- 
élesztették az önzés és önfenntartás érdekei által az ország 
jogainak megoltalmazására irányzott törekvést, s majdnem 
annyit tettek a haza szabadságára, mintha a szabadosság helyett 
magát a szabadságot szerették volna. 


De igen csalatkoznánk, ha azt hinnők, hogy II. Leopold 
megkoronáztatásakor csak ez az elem várta a két testvérhaza 
régóta zárva tartott országtermeinek megnyilását. 


Találkoztak a József kormányzási rendszerével elégületlen- 
kedők között oly egyének is, bár aránylag nem nagy számmal, 
kik a magyar nyelv és alkotmány elleni sérelmeket mélyen érez- 
ték és buzgón óhajták orvosolni; kik hazájuk történeti auto- 
nomiáját az egyöntetűség kétséges kisérleteiért szintén nem 
birták föláldozni, s kik mindenek előtt magyarok és csak mint 
azok akartak alkotmányosak lenni, de hazafiui jellemük mel- 
lett is méltányolni tudták József császár számos reformjainak 
alapeszméit, sejdíték a szabad sajtó által tolmácsolt irányok 
egész jelentőségét és a század doctrináinak hatásai alól magokat 
kivonni nem szerették. 


Ezekre felötlő hatást kellett a franczia forradalom szellemé- 
nek gyakorolni, és azon fényes eszméknek, melyek a genevai 
bölcs irataiból hihetetlen gyorsasággal vitettek át az életbe. 


De, kivált Erdélyben, három nemzedék alatt nem csak a 
közélet, hanem az országlatra vonatkozó irodalom is parlagon 
hevervén – természetes volt, hogy a Párisban megkezdett 
nagy események és az azokat előidéző tanok, a reformok meleg 
barátainál is, inkább valának a szív és képzelem által felfogva, 
mint a kritika szigorú vizsgálásával kisérve. 


Ha már azon ellenzéket, mely a szabadalmak megóvásáért 
védelmezte az alkotmányt, a másik töredékkel, mely azt a 
szabadság eszméinek kifejthetéséért követelte, összehasonlíta- 
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nók szám- és népszerüség tekintetéből: akkor látni fognók, 
hogy óriás többségben voltak a restauratio határozott szinü 
emberei az illuminatismus tanítványai fölött: mert az első 
irányhoz tartozott a megyei kis- és középbirtoku nemesség 
majdnem kivétel nélkül; mig a másodiknak képviselőit több- 
nyire csak a társadalom legfelső rétegeiben és a tudományok 
fáklyavivői közt lehetett – bár ott is gyéren – föltalálni. 


Azonban az ó-alkotmányosok osztályában is a Szajna mel- 
letti események óriási nesze már az 1791-ki országgyülés ki- 
hirdetése előtt figyelmet gerjesztett, és sokan, kik József ural- 
kodása derekán még a legüdvösebb reformjait is, nem csak a 
megsértett formaságok, de az elv tekintetéből is kárhoztatták, 
komolyakká és fontolókká váltak, midőn hallák, hogy az esz- 
mék, melyek Bécsben a trónról hirdettettek, Párisban a tribüné- 
ről szavaltatnak el. 


Az örökös kormánypárton kívül ily elemek foglaltak helyet 
az 1791-ki országgyülésen. 


S elkezdődtek a tanácskozások oly emberek összege által, 
kik közül egyiknek sem volt parlamentalis tapasztalása, sőt 
sejtelme is a pártok vezetése és a szőnyegre vont kérdések tapin- 
tatos kezelése iránt. 


De hamar tanultak, s az 1791-ki országgyülés Erdély év- 
lapjain kitűnő helyet foglalt a megfontolás, a szónoklat és 
hazafiság szempontjából, ámbár tévedései, melyek a viszonyok 
nehézségei miatt menthetők valának és az organisatio körüli 
botlásai, melyek néha a körülmények kényszerüségén kívül 
az államférfiui belátás hiányára is mutattak, igen könnyen ki- 
mutathatók. 


II. Leopold kabinetje, midőn a magyar korona országaiban 
a rendek összehivására rászánta magát, a régi viszonyok helyre- 
állítását csak lényeges módosítások mellett akarta. 


1791 tehát alkotásra bizatott meg a romok között. 
1791-nek kellett a visszaélésből azokat eltörölni, melye- 


ken a hatalom önkényt kivánt túladni, és a régi törvényekből 
azokat visszahozni, melyek komoly akadályokat nem gördít- 
hetnek a bécsi kormány elébe. 


1791-nek kellett magát alkotmányos évnek szinlelni, hogy 
a törvényesség felügyelete alatt tábláztassanak be a kényuralom 
követelései. 


Ez vala a felső akarat és a még erősebb viszonyok akarata. 


* 







 93


Az országgyülés előtt két út állott, mindenik akadályokkal, 
sőt veszélyekkel. 


Az egyik a teljes visszahelyezés követelése, a másik a régi 
közjognak uj törvények általi fölvilágosítása és módosítása. 


Száz sanyarú év után maga a Leopoldi kötlevél, ámbár a 
nemzeti fejedelmek mindenik conditiónál az alkotmányos sza- 
badság biztosítására nézve sokkal hátrább állott, oly kedvező- 
nek, oly kielégítőnek látszék, hogy életbe léptetése a legmeré- 
szebb vágyakat is túlszárnyalta volna. 


Az országgyűlés tehát, ha kezet nem nyujt a régi alkot- 
mány vizsgálat alá vételére, s csupán az eskü által szentesített 
törvények foganatosítását sürgeti, többet kívánt volna, mint 
a mennyit a legszerencsésebb csillagzatok közt is indítványozni 
és keresztülvinni remélhetett, mert Erdély már annyira csekély 
jelentőségű tartomány volt, hogy egy birodalmi absolutistikus 
kormány mellett, az alkotmányos belélet tovább fejlesztése 
és uj törvényekkel támogatása költői ábrándnál több alig 
lehetett. 


E tény a honatyák kötelességévé teszi vala, hogy a sérelmi 
sánczokból és a jogvédelem rayonjából ki nem lépve, szigorúan 
és következetesen sürgessék a szentesített, de soha meg nem 
tartott törvények végrehajtását, mielőtt újak kezdeményezé- 
séről lenne szó. 


«Et sifractus illabatur orbis» – mondhatták volna – ők a 
sérelmi téren maradnak, míg a Leopoldi alapszerződés írott ma- 
lasztja igazsággá nem válik. 


Azonban meg kell vallani, hogy ezen catói szigor akkor még 
több nehézségekbe ütközött mint később 1834-ben. 


Mert végtére is, voltak a Leopoldi kötlevélnek szándékosan 
homályba burkolt kitételei, voltak csak elvileg oda vetett intéz- 
kedései – s míg azok fölvilágosítást – ezek részletesebb ren- 
delkezést igényelhettek. 


Továbbá a hosszas reactio és József törvénytelen reformjai 
alatt oly sok állami viszony nyert patensek és normativumok 
útján alakot és tömörödést, hogy mindent a régire szorosan 
visszavinni alig lehetett, és némely kérdések fölött okvetlenül 
kellett a nemzet akaratának haladék nélkül nyilvánulni. 


Végre, ha e tekintetek elég fontosak nem valának is: hihető 
volt-e, hogy a megcsökönösödés esetében nem oszlattatik-e 
el az országgyülés eredmény nélkül? S midőn a multból semmi 
sem maradt épen, a létezőből semmi sem kedveltetik és a jöven- 
dőre kezesség és szabály nincs, helyeselhető-e, ha a törvény- 
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hozás jogos makacssága a feloszlatás esetében egy jogtalan pro- 
visoriumon kívül, az ország igazgatására nézve más lehetséget 
fönn nem hagy? 


Ily okok pártolták a törvényalkotás útjára térést. 
S a nagy többség vágyott kilépni a tíz évi sükertelen kisér- 


letek által hátrahagyott zavarból, mint a csolnakból az, ki egy 
széles tenger minden zivatarait a csodák kegyelméből átélte, 
és az emberi természetnél fogva megutálta. 


A koczka el lőn vetve. 
Az 1791-ki országgyülés rövid idő alatt a megyéket, a 


törvényhozást és a kormányszéket újra rendezte a Leopoldi 
kötlevél alapján, de a legerősebb ékkövek kivétele s az egész 
épület térszinének megkeskenyítése mellett. 


Ez az alább szállítása az irott szabadságnak, ez az egyez- 
kedés a kényszerűséggel, nem történt fájdalom és küzdelmek 
nélkül. 


S midőn ily lényeges kérdések oldatának meg vagy met- 
szettek ketté, természetes volt, hogy a pártoknak kiformálódni, 
magokat eszmék és modor által jellemezni, sőt egymással heve- 
sen csatázni is kellett. 


Az engedékenységet rendesen a kormánynyal való össze- 
ütközések előzték meg. 


A szónoklat védte a jogokat. Megdönté, eltemette. Saj- 
nálta midőn azok szőnyegre jöttek, sejtvén, hogy áldozat- 
oltárra vitetnek; később a tarka kötelet kezébe ragadta, s az 
áldozatot virággal hinté be, míg bárd alá vonszolá. 


Mit tehetett?!... 
De vád helyett, melyet különben is a későbbi ország- 


gyülések inkább érdemelnek meg, lássuk az 1791-kinek az alkot- 
mány körüli főbb intézkedéseit. 


József császár központosítási kisérletei okozván az inge- 
rültséget, szükségesnek tarták Erdély karai és rendei szintoly 
határozottan, mint a magyarországiak, kimondani, hogy Erdély 
csak mint saját alkotmánynyal és közigazgatással biró állam; 
nem pedig mint a birodalomban fölolvadt tartomány s nem «ad 
normam aliarum provinciarum» kormányoztathatik. E tör- 
vény a pracmatica sanctiónak az ország területi épségét és 
független beligazgatását biztosító általános kifejezéseit oly 
határozottan magyarázza meg, minél világosabban a régi tör- 
vényeknek szintén erőben levő intézkedései sem szólottak. 


Továbbá mellőzhetlen vala a haldokló császár által vissza- 
vont szervezetek közül a törvényszékekre és az ügyfolyamra 
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vonatkozók iránt részletesen intézkedni; mert több megkez- 
dett pör vala eldöntetlen, s a személy és vagyon érdekében 
feküdt szabályt állítani föl, mely meghatározza a «competen- 
tiát» és «eljárást» a még függőben levő keresetekre nézve. – 
Az országgyülésnek e tárgyat kimerítő intézkedései inkább 
arról tesznek bizonyságot, hogy a többség a régi állapotot 
czafrangjaival és bonyodalmaival együtt kedvellette, mint 
pedig arról, hogy elég ismerettel és akarattal birt a törvény- 
székek és a pörfolyam reformjában rejlő, állami és társadalmi 
nagy kérdéseket méltánylani. 


József császár «tolerantiale edictuma» által a hitdühnek 
és a térítgetési erőszakolásnak árját föltartóztatván, természetes 
volt, hogy a három háttérbe szorított és üldözött vallás, a be- 
állott nyugalom alatt új erélyt és bátorságot merített: tör- 
vényes jogegyenlőségét oltalmazni és a jövendő számára biztosí- 
tani. Erre czéloztak a vegyes házasságot, a reversalisok érvény- 
telenségét és az áttérést érdeklő törvények, melyek kétségtelen 
hiányaik mellett is a lelkiismeret szabadságát magasabb fokra 
emelték, mint a minőről a Leopoldi kötlevél aláírása óta valaha 
tettleg szó lehetett. 


Végre, József az örökös jobbágyságot eltörölvén, e reformot 
a kedélyek megnyugtatásáért a felső rendeletek közől a törvé- 
nyek hasábjaira is át kellett plántálni. – És az 1791-ki hon- 
atyák megelégültek ily kötelesség teljesítésével, s néhány potom 
intézkedésen kívül, fölöslegesnek tarták az urbéri viszonyok 
szabályozásáról többé gondoskodni; mert, mint hivék, a fon- 
tos kérdés tüzetes és hosszú vizsgálatot érdemel. 


Az elősorolt törvények által leszámoltak a rendek József 
császárral. 


Hátra van még látnunk, hogy miként szerződtek a Leopoldi 
kötlevelet folytonos sarcz alá vető absolutismussal, melynek 
1691 óta József trónralépéséig sikerült volt, azt egészen kifosz- 
togatni és a közéletre befolyás nélkülivé tenni. 


Itt tekintetet két tárgy érdemel; tudniillik 
I-ször a kormányszék tagjainak, 
II-szor a megyei tisztviselőknek választását és megerő- 


sítését illető ujabb szabályok, melyeknek föladata volt: a Leo- 
poldi kötlevélből föláldozni a fentarthatatlanokat és foganato- 
sítani a megvédhetőket. 


Mi a kormányszéket illeti: az 1791-ki többség hoszszas 
alkudozások közt abban állapodott meg, hogy a kormányszék 
megüresült helyeit ezentúlra is az országgyülés tölti be válasz- 
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tás útján; de oly megszorítással, hogy a Leopoldi kötlevélben 
is világosan emlitett felső megerősítésre a négy bevett vallás 
közől mindenikből felküldi a három legtöbb szavazatot nyert 
tagot. Tehát az ürességbe jött tanácsnoki hivatalra öszvesen 
12 egyén terjesztetik föl, s ezek közől ő felsége, a vallások egyen- 
lőségére ügyelve teendi megerősítését. 


Csak ennyi fordul elő magában a törvényczikkben a sar- 
kalatos hivataloknak – hová a kormányszéki elnökségen és 
tanácsosokon kívül az udvari kanczellár, a nemzeti fölkelés 
vezére és a királyi tábla elnöke is tartoztak – betöltése iránt. 
De a jegyzőkönyvben még az is említtetik, hogy ő felsége min- 
den választási lajstromból a vallások egyenlőségének tekintetbe 
vételével örökké a legtöbb szavazatot nyertet erősítendi meg. 


Nincs miért mondjam, mert, minden tiszta értelmü ember 
magától átláthatja, hogy e törvényben egy eszme világosan 
és félremagyarázhatatlanul van kifejezve: az tudniillik, mi- 
szerint kormányszéki tanácsos és általában sarkalatos hivatal- 
nok sem az nem lehet, kit az országgyülés meg nem választott, 
sem az, kit a fejedelem meg nem erősített. 


A többi megállapodáshoz, a választottak számán kívül, 
férhet commentár, s az 1848-ki országgyülésig tudtommal egy 
országgyűlés sem tartatott, melyben vitatkozás vagy sérelem- 
ként ne fordult volna elő, hogy ő felsége elvileg vagy gyakorlat- 
ban más értelmezést ad a sarkalatos helyek betöltését illető 
törvénynek, mint a minő abban valósággal rejlik. 


Még sokkal gyarlóbb, sőt majdnem szándékos homályba 
burkolt szerkezetű azon törvényczikk, mely a megyei hivatalok 
választási módszerét rendezte. 


Mint olvasóim emlékezhetnek, a Leopoldi kötlevél szerint 
a megyei tekintélyesebb hivatalhelyeknek betöltése is felső 
megerősítéstől függött. Erdély többé nem vala oly nyomatéku, 
hogy egy jogot, melyet tettleg a birodalmi igazgatásnak adott 
át – mert ilyesekben az udvari kanczellár contrasignaturája 
csak bábjáték volt – valaha uj vitatás és eldöntés alá vonni 
merjen. 


Az 1791-ki országgyülés is tehát alkotmányozásában csupán 
azon kérdésre terjeszkedett ki: minő hatásköre legyen a megyék- 
nek a felsége által megerősítendő hivatalok választása körül? 


A kijelölési jog a főispáné volt, kinek mindenik bevett 
vallásból külön az egyes állomásokra hármat kellett kandidálni. 


A megerősítési jog – viszont tekintettel a vallások egyen- 
joguságára – a felségé. 
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E két igen jelentékeny befolyás közt volt szükség, a megyék 
választási joga számára a hatáskört kimutatni. 


Az 1791-ki többség e komoly föladatot úgy oldá meg, mint 
a jövendő idők talányait szokták a Pythiák. 


Terjesztessenek megerősítés végett föl, így szól a XII. tör- 
vényczikk – «tria et receptis religionibus pluralitate votorum 
electa.» 


Mit jelent e szó: tria – három – a négy bevett vallás 
egyenjoguságával és a főispánok fennebb említett kijelölési 
jogával egyeztetve? adott-e valami hatalmat a megyei választók 
kezébe, vagy pedig puszta szójáték vala, mely alatt valóság nem 
feküdt? – oly kérdések, miknek megfejtése országgyülési 
jegyzőkönyvek és megyei szónoklatok által, az évek változó 
folyama alatt mindig nehezebbé tétetett; oly kérdések, melyek 
a legjelesebb erők munkásságát emészték föl, és kétszer helyzék 
az országot ostromállapotba ... 


Ekként végzett a Leopoldi kötlevéllel az 1791-ki ország- 
gyülés. 


Így egyenlíté ki a haza alaptörvénye és az absolutismus 
közt folyt kilenczven éves pört. 


Melyik nyert e transactio által többet? az alkotmány, 
vagy az alkotmányt feleslegessé tevő önkény? később fogjuk 
meglátni. 


Annyi bizonyos, hogy az 1791-ki rendek többnyire jó hi- 
szemmel teljesíték szerepöket, s ha munkálkodásaikon ritkán 
volt áldás – ezért a vád igen kevés része erejök gyengeségére, 
a sokkal nagyobb rész pedig a viszonyok erejére hárul. 


Miután a kormányszékek és a megyék körüli intézkedéseket 
vázolni igyekeztem, mellőzöm a XI. törvényczikknek az ország- 
gyülés rendezésére vonatkozó határozatait; mert azok fölött a 
későbbi időkben nem folyt se a parlamentben, se a nyilvánosság 
itélőszéke előtt élénk és az események alakulására ható vita. 


Csak annyit jegyzek meg, hogy a XI. czikk, midőn szorosan 
meghatározta a megyei és városi képviselők számát, ugyanakkor 
a felség által a kormánytanács ajánlatára kinevezendő királyi 
hivatalosok mennyiségéről semmi intézkedést sem tett. Továbbá 
a királyi hivatalosok qualificatióját két föltételhez köté, t. i., 
hogy a királyi hivatalos, «potior nobilis» és «sufficiens possesso- 
riummal» ellátott egyén legyen: de, miután 1791-ben a mágnási 
fend eltörölteték, és azt, hogy mennyiből kell az «elégséges bir- 
tok»-nak állani, maga Oedipus sem tudta volna megfejteni, ter- 
mészetes vala, hogy az igazgatás, valamint tetszése szerint szám- 
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mal, szintúgy egészen tőle függő elemekből alkothatta a királyi 
hivatalosok testületét – azon testületet, mely a követekkel 
egy teremben tanácskozott, s melynek mindenik tagja épen úgy 
szavazott, mint akármely követ. 


Ennél elméletileg nem lehetett nevetségesebb organisatiót 
kigondolni. 


De az 1791-iki rendek mentségeül föl kell hoznom, hogy ők 
a XI. czikkben nem condificáltak, hanem csak a létező, a hagyo- 
mányos, vagy szokás által becsuszott tényeket regestrálták. – 
S a mi keveset e történeti állapotból eltöröltek, többnyire oly 
helyesen történt, mint a mily gyarlók valának azon csekély 
mennyiségű új indítványok, melyek a XI. törvénybe csusztak. 


Bevégeztem a korszakot alkotó 1791-iki országgyűlésnek – 
mint alkotmányozó gyűlésnek – rajzát. 


Azonban az idő szellemének ismertetésére még fölhozom 
a Magyarországgal való egyesülés kérdését, mely először 1791- 
ben pendíttetett meg, s onnan nyerte pártolóit, hol később 
gyanakodással fogadtatott. 


A magas hivatalnokok köre és a kormánypárt zászlóvivői, 
voltak az uniónak első barátai. 


Ebből magyarázható, hogy a Magyarországgal leendő 
egyesülés ügyében kezdeményezővé II. Leopold lőn, ki a királyi 
előterjesztményekben fölszólítja a rendeket, az unió mikénti 
létesíthetése iránt tervet készíteni, és a trón elébe terjeszteni. 
I. Ferencz követte elődének nyomdokát, a mennyiben szintén 
hajlandónak nyilatkozott a Magyarországgal való egyesülés 
eszméjét különös figyelemre méltatni; azonban, mint látszott, 
a felsőbb regiókban e kérdés iránti rokonszenv naponként 
apadt. De nem tagadhatni, hogy magában, a törvényhozás ter- 
mében sem vala az uniónak népszerűsége, sőt a testvérhonnal 
való szorosabb kapcsolatra vonatkozó előleges javaslatok, ha 
súly nélküliek valának, hideg pártolásra, ha fontosak, elnapo- 
lásra számíthattak. Csak két kérdés volt, mely a többinél álta- 
lánosabb helyeslésre talált, az tudniillik, hogy az erdélyi udvari 
kanczellária egyesíttessék a magyarországival, s hogy a kor- 
mányzó a pozsonyi országgyűlésen a felsőház tagja legyen, és 
a magyarországi hivatalnokok hierarchiájában azt a rangot fog- 
lalja el az országbiró és a horvátországi bán közt, mely a mohácsi 
veszedelem előtt az erdélyi vajdáké volt. 


Gróf Bánffy György rendkívül vágyott a vajdák régi 
rangjára; ellenben gróf Teleki Sámuel nem vágyott az egyesí- 
tendő udvari kanczelláriák alkorlátnoka lenni; a két legfőbb 
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hivatalnoknak e szembe álló érdekeiből folyt, hogy Bánffy az 
említett indítványokat az országgyűlésen elfogadtatá, Teleki 
pedig Bécsben megbuktatta. 


Ez vala az unió sorsa az 1791-iki országgyűlés alatt. 
Az alkotmányozó 1791-ki gyűlés sejté, hogy transignálván 


a multra nézve a kormánynyal, fontos teendői vannak a jövendő 
számára; még pedig nem csak a sérelmek és közjog, de a refor- 
mok s kivált az anyagi érdekek mezején is. 


Tagjai közűl többen kisérték rokonszenvökkel a franczia 
pártok mozgalmait, s minthogy a Szajna mellett divattá vált 
a kor nagy igényeit, a mult minden hagyományaitól megtisztí- 
tott és «tabula rasavá» lett államba codificatio útján ültetni át: 
az erdélyi törvényhozás tagjai, legalább a tárgyalási módszer- 
ben, hódolni akartak az európai divatnak, mely II. Katalin 
udvarában is már egypár évvel régebben nagy pártolókra talált; 
ennélfogva az urbéri viszonyoktól kezdve a törvényszékek ren- 
dezéséig, minden fontos ágára nézve a reformoknak, országos és 
rendszeres bizottságokat neveztek ki, s azoknak kötelességökké 
tétetett, alapos, kimerítő és részletes törvényjavaslatokat készí- 
teni a szakmájukba eső tárgyak felől. 


Igy jöttek az erdélyi parlamenti életbe az országgyűlés 
bezárása után és a következő törvényhozás számára munkál- 
kodó bizottságok, melyek alakulásoknál fogva csak a szétoszlott 
országgyűlés többségét tükrözhették vissza, s épen ezért gyak- 
ran kellett volna az új gyülés többségét kielégítetlen hagyniok, 
ha valósággá válhatik vala szerepük, mi Erdélyben még kevésbbé 
történt meg, mint Magyarországban. 


* 


Az 1791-iki országgyűles pályájának végével megint nagy 
csökkenésnek indult a közélet. 


A rendek eleinte többször hivattak össze tanácskozásra, 
de a szellem naponként szolgaiabbá vált. S Erdély tíz évi alkot- 
mányos lét alatt, míg országgyűlései gyorsan következtek egy- 
másra, annyit hullatott el a különben is árnyékalkotmányból, 
hogy ha még tíz évig lett volna rendesen országgyűlése, a vég- 
sőnek alig maradhat egyéb teendője, mint egy határozat által 
bezárni a terem ajtaját, s miután többé tanácskozásra szükség 
nincs, mint a római szinésznek, midőn a komédia bevégeztetett, 
a közönség előtt elkiáltani magát: plaudite! 


1811-től egy századnegyed alatt nem gyültek össze a hon 
atyjai. 
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Ezen bosszú korszaknak jelleme volt az 1791 óta hozott 
törvényeknek erejét kivenni, szokások, felső rendeletek s jegyző- 
könyvi magyarázatok által. 


Végtére a kétféle, t. i. az országgyűlési és az azon kívüli 
eljárás eredménye lőn, hogy a bureaukratián kívül más állami 
hatalom nem létezett Erdélyben. 


Az évenként tartatni rendelt országgyűléseknek megszü- 
néséből pedig önkényt folyt a kormányszék legalitásának el- 
enyészése; mert a halál által koronként apadt azon tanácsosok 
száma, kik az országgyűlésen választatván meg, törvényesen 
ültek helyeiken. 


Továbbá a megyegyűlésekből az idők nyomasztó befolyása 
közt kifogyván minden erély, utoljára a tisztujítások divatból 
kikoptak, s a kormány által nevezett vagy helyettesített hiva- 
talnokok folytatták állandólag és bureaukratiai függésben a 
felsőségtől, a közlekedést és a megye kormányzását. 


Tettleg tehát a választási elem szétpárolgott. 
Az alkotmányos élet a hagyományok közé tartozott, 


melyben senki sem akart hinni mindaddig, míg a vagyonosabb 
és tekintélyesebb családok, magokat, miután a közügyekre 
hatást elvesztették, a hivatali állásokból is csaknem egészen 
kiszorítva látták. 


Ily hátratétel többeknél párosulva a hazaszeretettel, néme- 
lyeknél a hatalom polczán levők iránti gyűlölettel, nagy mér- 
tékben elsősegítette az ellenzék alakulását, s oly gyors terjedését, 
hogy igen rövid idő alatt a kormány, bár rendkívüli eszközök 
állottak szolgálatára, majdnem mindentevő volt, teljesleg nép- 
szerűtlenné lőn. 


A békétlenkedés a nyilvános életre újra szint és jelentékeny- 
séget ruházott. 


Erdély befolyásosabb egyénei a közügyek iránt érdekkel 
viseltetni, s részt kezdettek venni a megyei gyűlésekben. 


Többen a felsőbbrangu és vagyonos osztályból megyéről 
megyére járván, mindenütt meglátogatták a tanácskozmányokat, 
s folytonosan ostromlák a kormány és a törvényhatóságok élén 
álló férfiakat. 


Kétségtelen, hogy az 1791 óta bekövetkezett demoralisatio 
és jogtapodás a viszonyok természetén kívül, mellékesen az 
egyéneknek is vala tulajdonítható. 


De a pártszenvedélyek mindent csak az egyének hanyag- 
ságaira vagy bűneire hárítottak, mi egyébként más országok 
történeteiben is hasonló körülmények közt elő szokott fordulni, 
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s a harcz, mely később a szabadelvüeknek a conservativek elleni 
küzdelmévé változott, egyes személyek népszerűtlenné tételével 
kezdődött: de már 1830 körül politikai szint vett magára, s 
bár tárgyainál fogva kizárólag a sérelmi téren folyt, eszméinél 
fogva, az ujabb kor pártmozgalmaival naponként szorosabb 
rokonságba jött. 


Azonban, mielőtt előadásom fonalán tovább haladnék, 
legyen szabad fölhoznom, hogy noha csak rövid negyven év vá- 
lasztja el az 1791-iki országgyűlésektől azon pillanatokat, 
midőn az ujra fölébredt nemzeti és alkotmányos szellem egy 
Wesselényi, egy Kemény Dénes és Bethlen János vezérlete alatt 
diadalmas táborozásokhoz kezdett; mégis e csekély időköz oly 
nagy arányban hatott a közélet megsemmisítésére, hogy 1830- 
ban magok az 1791-iki törvények már elérhetetlenebb malaszt- 
nak látszottak, mint 1791 előtt a Leopoldi kötlevél szerinti 
alkotmányos jogok összege. 


Hogyan volt ily sülyedés lehetséges? vagy ha az absolutis- 
mus ereje az európai körülményekben rejlett, mi módon tör- 
ténhetett, hogy az 1791-iki nyers hangulatot azon gyors meg- 
hunyászkodás, azon szolgai szellem válthatta föl, mely a szen- 
vedett igazságtalanságokra fölsivalkodni sem mer, és az alkot- 
mányos formák töredékei közől restelli vagy nem bátorkodik 
még azokat is használni, melyeket a hatalom keze elvenni 
nem akart? 


E kérdések önként vetik magokat a figyelem elébe. 
S bár az ember alig akarja elhinni, hogy egy élénk és zajos 


közéletet, mely majdnem forradalmi jeleneteken kezdődött, 
és az alkotmány visszaállítására vezetett, minden erőszak nélkül, 
néhány év alatt semmivé lehessen tenni: mégis meg kell val- 
lanunk, hogy könnyebben feltalálhatjuk e változás kulcsát, 
mint első tekintetre látszik. 


Okai, nézetem szerint, következők: 
A lármás ellenzék, mely nyilt helyeken égette meg József 


rendeleteit, s mely az 1791-iki országgyűlésen is a kialkuváshoz 
inkább sodortatott, mint sietett, – főként oly elemekből állott, 
kik nem az alkotmányosság, de a szabadalmak és nemesi elő- 
jogok összeromlását fájlalták, s kik József törvénytelen reformjai 
ellen a hamilcari gyűlöletet nem azon forrásból merítették, 
honnan a szabadságérti lelkesedés árjai ömlenek. Mihelyt tehát 
II. Leopold és különösen I. Ferencz igazgatási rendszere által 
aggodalmuk a IX. titulus erőszakos fölforgattatására nézve 
elenyészett; legott megszüntek az alkotmány őrzői és a kormány 
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politikájának birálói lenni. Falusi csendes birtokaikon – mert 
többnyire a közép és kisebbvagyonu nemességhez tartoztak – 
gazdasággal foglalák idejöket el, s nem sokat törődtek többé 
a világ forgásával. Azok pedig, kik közülök a mozgalom vezérei 
voltak, meg nem sértették elveiket, s nem valának multjokhoz 
következetlenek, ha a régi rendszer visszaállítása után a kor- 
mányt pártolták és hivatalokat vállaltak. 


Igy mállott el egy része a tényező és mozgalmas erőknek, 
melyek József császár politikája ellen tömör phalanxot alkottak 
volt, s még 1791-ben is hangoztaták az alkotmánysértések 
miatt támadt indignatiókat. 


Az ellenzék másik töredéke – mint fönnebb említettem – 
a bölcseleti század tanainak ujonczaiból állott, kik örömmel 
olvasták az illuminatismus könyveit, fölvetették magokat a 
szabadkőművesek páholyába, s el valának ragadtatva, midőn 
a franczia forradalom kezdé életbe léptetni az eszméket, melyek 
miatt annyi bölcs és charlatan ült a bastille-ban, s melyek a 
legnemesebb érzelmekre hivatkozva magának az aristocratiának 
vezérlete alatt, folytatták irtó-háborúikat az előjogok ellen. 


Nem szükség fejtegetnem, miként az 1791-iki országgyűlés- 
nek szabadelvű töredéke a legnagyobb mértékben el volt ré- 
mülve, midőn az eszmék hátterében meglátta a guillottine-t, 
s midőn a philanthropok helyébe a septembriseurek léptek – 
és Condorset után Danton alakja tünt föl. 


A franczia rémuralkodás elnémítá és a szabadság iránt 
kétségbeejté vagy egészen kiábrándította az 1791-iki ellenzék 
alkotmányos kisebb töredékét. 


Így mállott el a tényező és mozgalmas idők másik része is. 
Innen magyarázható, hogy 1791 óta mindig engedékenyebb 


szellemü országgyűlések következtek. 
Vegyük még fontolóra, hogy ép ezen időktől kezdve több 


éven át, kitünő tehetségü férfiakkal szaporodott a magasabb 
hivatalnokok kara. A Bánffy György és Teleki Sámuel meg- 
állapított hirű neve mellett is, gróf Kemény Sámueltől kezdve 
Kosztáig és Kenderessyg egész sora tünt fel a tehetségök s becsü- 
letesség által elismert hirű hivatalnokoknak. Ezek népszerüsé- 
gök szétpazérolt kincsével megaranyozták a bureaukratia igá- 
ját; ezek nevökkel fedték az absolutistikus kormányzás gyűlö- 
letességét s visszariasztottak minden komolyabb irányu ellen- 
zést, mely csak a politikai láthatárról való letünésök után néhány 
évvel kezdett tekintélyre kapni. 


Tegyük még ehhez: hogy a valmyi győzelem óta az európai 
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háborúk hosszú cyklusa magára vont minden figyelmet, s az 
ország belkérdései a nemesi fölkelések, a rendkívüli subsidiumok 
és katonaállítások sürgetős kérdései miatt, okvetlenül háttérbe 
nyomattak; az európai béke megkötése után pedig a szent- 
szövetségre támaszkodó nézetek sokkal erősebbek valának, 
hogysem az alkotmányos ellenzés ellankadt, szétszórt, lefegy- 
verzett táborát hamar lehetett volna uj toborzások által orga- 
nizálni. 


Miután kifejtettem az 1791-iki szellem megsemmisülésének 
okait, megint fölfogom elbeszélésem fonalát, s Erdély alkot- 
mányos küzdelmeinek utolsó korszakát terjesztem olvasóim 
szeme elébe. 


* 


1831-től kezdve, kivált a Széchenyi gróf Hitelének elter- 
jedése és a juliusi forradalom után-, melyet a belgiumi s lengyel 
gyorsan követett, az erdélyi közvélemény szemlátomást ébe- 
rebbé és a kormány visszaélései irányában szigorubbá lőn. 


Az ugynevezett «vándor patrioták», kik az ország minden 
részében tartott megyegyűlésekre nagy csoportokban jelentek 
meg, organizálni kezdék az ellenzéket az által, hogy az általános 
recriminatiók és az egyes főispánok vagy administratorok elleni 
kikelések teréről néhány nagy alkotmányos sérelem körébe von- 
tak minden figyelmet és tevékenységet. 


Különösen a megyei tisztviselők jogtalan állása, kik, tiszt- 
ujítások nem tartatván, helyettesítés utján birták hivatalaikat, 
vala a legalkalmasabb kérdés a szétszórt s még nem fegyelmezett 
ellenzéki elemek összpontosítására. 


Ez gyorsan is haladott előre; mert a megyei élet teljes 
ájultságát, s a közbizodalommal – mint felesleges vagy gya- 
nus tulajdonnal – nem gondoló tisztviselők apró zsarnoksá- 
gait rég érezte és megunta a tömeg. Kiki tudta, hogy a válasz- 
tási jog tettleges elzárolása s azon bureaukratiai rendszer, mely 
a helyettesítés ürügye alatt a megyei hivatalokat állandólag 
adta a hatalom teremtményei kezébe, az ország törvényeivel 
ellenkezik. 


Könnyü volt tehát a munipalis jogok védelmezésének 
zászlója alá erős rokonszenveket gyűjteni. 


A megyei hivatalnokok egyes kihágásai ellen megkezdett 
szenvedélyes csatározások csakhamar mindenütt elvküzdel- 
mekké változtak, melyek az Approbata, a Compilata, a Leopoldi 
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kötlevél és főként az 1791-iki törvényczikkek szavaiból vett 
fegyverekkel vivattak ki, s majd mindenütt az ellenzék teljes 
győzedelmével végződtek. 


A választási jog – melyet az 1791-iki XII. czikk szabá- 
lyozott – visszakövetelteték, s kik helyettesítés utján bitorol- 
ták állásukat, vagy kiléptek, vagy engedelmességre nem talál- 
tak, és a közvélemény ostorozása miatt erélyöket megtörve 
érezték. 


A kormányszék, látván e szellem terjedését s összemérhetlen 
túlsulyát, a követelések igazságát elvileg elismerte ugyan; de 
tagadá, mikép a választás modoráról – akár a megerősítés vé- 
gett az egyes állomásokra felküldendő egyének számát, akár 
magát az állomásokat tekintve – az irott törvények szavai 
világosak volnának: ennélfogva míg az országgyűlés – melyet 
egyedül illet a törvénymagyarázati jog – kinyittathatnék, 
a létező hatalom és hatósági organumok iránt teljes engedelmes- 
séget kivánt. 


Rendeletei félretetettek. 
Midőn a megyei választásjog miatti keserűség tetőpontra 


ért; midőn főként Alsó-Fehérmegyében Kemény Dénes ki- 
tűnő szónoki tehetsége és alapos törvényismerete kijelölte s 
diadalemlékekkel ékesíté föl a terrenumot, melyet az ellenzék 
a municipalis életen ejtett jogtiprások kérdéseiben elfoglalandó 
vala: ugyanakkor egy másik és még érzékenyebben sujtó vita- 
tárgy emelkedett fel a sérelmek tengeréből, s Kolozsmegye 
tanácskozó termeiben egy oly férfiú kezdé meg politikai pályá- 
ját, ki Erdély politikai fejleményeire egy pár évtized alatt leg- 
határozottabb befolyást gyakorolt. 


Bethlen János gróf – a két nagytekintélyü állam férfiunak 
és történetirónak, Bethlen Jánosnak és Bethlen Miklósnak iva- 
déka – 1791-ben született. 


Tanulását Maros-Vásárhelyen a ref. tanodában végezte. 
Európa viszonyai akkor az aristocratiának legfényesebb ki- 


látást a katonai pályán igértek. Bethlen is ezen pályára lépett, 
s csakhamar kitüntetvén magát, két év alatt már kapitánynyá 
lett a Colloredo-Mansfeld ezredben; de miután a szövetséges 
hatalmak Párisba vonultak, s Napoleon megbukása s a restau- 
ratio által a világbéke helyre állott, Bethlen katonai pályáját 
polgárival cserélte föl, s az erdélyi udvari kanczelláriánál tisz- 
teletbeli titkárrá neveztetett ki. 


A birodalmi fővárosban Bethlen, a szép külsejü, fényes 
tehetségű, magas születésű és rendkívül kellemes társalgási mo- 
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doru fiatal ember azon könnyelmü szerepet játszotta el, mely- 
nek vége: sok tapasztalás és nagy csalódások, életbölcseség és 
zavart pénzviszony. 


Szerencséjére épen midőn minden vagyonából kifogyott, 
nagybátyjától szép kiterjedésü birtokot öröklött. 


Bethlen azon erélyes jellemek közé tartozott, kik tévedé- 
seik következményein okulva, magokat egy szilárd eltökélés 
által ujra tudják teremteni. Ő Erdélybe visszavonulván, taka- 
rékossá lőn, s jószágainak rendezésére fordítá figyelmét. Soká- 
ig nem vett részt a közdolgokban, s nőjének betegeskedése 
miatt többnyire Beszterczén, egy igénytelen szász városban 
lakott. 


Midőn az oppositio naponként növekedett, midőn Kendeffi 
Ádám gróf, a «vándorló patrioták» feje, az absolutistikus irányu 
kormányzási rendszer szembeszökőbb visszaélései ellen az ország 
minden vidékein kezdett izgatni, midőn az általános elégület- 
lenséget Kemény Dénes és elvbarátai határozott kérdések kö- 
rébe vonták, és a megyék tisztujítási jogának visszaszerzését 
tűzték ki főirányul, az eszmék élénk mozgalma Bethlen Jánost 
is, ki évek óta visszavonultságban élt, a család szentélyéből a 
haza küzdhomokára szólította. 


Megjelent Kolozsvárott, s a megye közgyűlésén az eddigi 
sérelmi tárgyakról elvonatkozván, maga a főkormányszék ellen 
kezdett ostromot, és miután évek óta követett politikáját szi- 
goru birálat alá vette, nem csak eljárásaiban, de mint testületet 
is e kormányszéket törvénytelennek nyilatkoztatá ki, mert 
tagjai nem az országgyűlés által választattak, s mindenik tanács- 
noknak – egyen kívül, ki az 1809-iki országgyűlésnek köszöni 
helyzetét – hivataloskodása gúny a Leopoldi kötlevél és az 
1791-iki törvényczikk ellen. Ily szempontból Bethlen János 
fölirást javaslott ő felségéhez az országgyűlés rögtöni össze- 
hivása iránt, s elhatároztatá, hogy a megye a kormányszéknek 
tagadja meg az engedelmességet, és csak azon kérdésekben tűrje 
el rendeleteit, melyek nélkül az administratio tökéletesen meg- 
akadna. 


E fölszólalás hire villámgyorsan terjedt szét a vidékeken. 
Az ország majd mindenütt a kolozsmegyei gyűlés irányait 


fogadta el. A kormányszék rendeletei föl sem olvastattak. Meg- 
szakadott csaknem minden kapocs azon igazgatással, melynek 
csak a hetvenéves Straussenburg vala törvényes állásu tagja, 
de ez is már beadta nyugalmaztatási kérelmét. 


Bethlen pedig, szilárd vagy talán merész föllépése által 
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rögtön az ellenzék vezérévé lett; kik régibb befolyásuak valá- 
nak, elismerék szelleme felsőségét. A kormányszék maga érzé, 
hogy helyzete az ország sarktörvényeibe ütközik, s e bűntudalom 
miatt erélytelenné vált. Meggyőződvén, hogy nincs igaza, nem 
mert parancsolni. Az anarchia kikerűlhetetlennek látszott, 
ha a nagy többségben levő ellenzék követeléseit túlfeszíti és 
véleményeiben elágazik. De szerencsére a pártfegyelem ez idő- 
ben az ellenzéknél igen szoros volt. Nem támadtak veszélyes 
nagyravágyások. Bethlen határozó tekintélynek tartatott. S Er- 
délyben a terület csekélysége miatt nem vala nehéz a magyar 
és székely megyék minden mozgalmait, az alkotmányos törek- 
vések minden sugarát egy gyülpontba vonni. A Bethlen János 
házából – ki Kolozsvárra költözött – igazgattatott, kevés ki- 
vétellel az ellenzék. A megyei föllépések határai ki voltak mérve. 
A kérdések tárgyalási modora előre megszabva. A rögtönzés 
és a portyázatok esetei sokkal gyérebbek valának, s az összetar- 
tás szilárdabb alapon és szigorubb fegyelmen nyugvék, mint 
Magyarországon. S minthogy tudva volt, hogy a párttanács- 
kozmányok örökké Bethlennél folynak, oly esetekben, midőn 
nem vala megállapított zsinórmérték, Erdély különböző vidé- 
keiből eljöttek a megyei befolyások tőle utasítást venni. 


Szóval: az ellenzéki mozgalmak centralizálva voltak, s 
minden hatás fonalszálait Bethlen tartotta kezében, ki a mily 
határozottan szabadelvü, oly óvatos, mérséklő, sőt ha kellett 
ravasz is tudott lenni – mind oly tulajdonok, melyek pártvezér- 
ben szükségesek. 


Csakhamar a megyegyűléseken kívül még egy küzdő ho- 
moka nyilt a pártoknak, tudniillik a reformatusok egyházi fő- 
igazgatótanácsának nagy-gyűlése. 


Némi ismétlés nélkül lehetetlen fogalmat nyujtani olva- 
sóimnak azon széles hatáskörről, melyet az ellenzék az egyházi 
kérdések által a kormány ellen mozgásba hozhatott. Kénytelen 
vagyok hát egy pár sort ismét az erdelyi közjog jellemzésére 
szentelni. 


Az alkotmány három nemzet és négy bevett vallás teljes 
jogegyenlőségén nyugvék. Ingatagabb alapot alig lehetett 
ennél képzelni. A hivatalok papiroson egyenlőleg osztatnának el, 
minden befolyás szorosan kiméretett és meglatoltatott, hogy 
se nehezebbnek, se könnyebbnek ne találtassék. A szembe 
tett érdekek Cerberusként ellenőrizték egymást s úgy kimarták 
minden positióból, hogy végtére a befolyás – mint tudjuk – 
egészen a hivatalszobákba vonult – s Erdély a sokféle garantiák 
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mellett – sőt tán épen azok miatt könnyen sülyedt a korlát- 
lan absolutismusba. S minthogy a katholika vallás az osztrák 
birodalomban más vallásoknál több kedvezményben részesült: 
tehát Erdély, a jogegyenlőségi szép elméletek mellett is, 1791 
óta viszont tapasztalni volt kénytelen, hogy valamint közigaz- 
gatása absolutistikus vala, szintúgy hivatalnokai majdnem ki- 
vétel nélkül katholikusok voltak. Ebből következett, hogy az 
ellenzék, kivált az első időkben, többnyire protestansokból, a 
kormánypárt pedig, alig valami kivétellel, mind római hitüekből 
állván, a politikai küzdelmekbe vallásos szenezet, érdek és 
irány vegyült. Ez elevenebbé, de eredménytelenebbé is tette 
a tusát. 


Különösen a reformátusok egyházi főigazgatótanácsa igen 
gyakran volt az ellenzék legnevezetesebb kérdésében: az er- 
délyi főkormányszék törvénytelen helyzetének megtámadá- 
sában, még fényesebb szónoklatok s még erélyesebb határozatok 
színhelye, mint a megyei gyűlések. 


A törvény szerint tudniillik a püspökön kívül az egyházi 
főigazgatótanács többi elnökeinek az erdélyi főkormányszék 
református tanácsaiból kellett volna választatni. Legalább ez 
látszik két ellenkező törvény legloyalisabb magyarázatának. 
De azon egyetlen tanácsos, ki az erdélyi főkormányszéknél refor- 
mált hitű volt, hivatalánál fogva követelte az egyházi főigaz- 
gatótanácsnál az elnökséget. Az ellenzék tiltakozott ily jog- 
bitorlás ellen, mert a guberniumot nem ismerhette el törvényes- 
nek, s ha szintén azt törvényesnek tekinthette volna is, csak 
oly elnök alatt kivánt egyházi főigazgató-gyűlést tartani, ki 
szavazattöbbséggel egyik elnökké megválasztatott. 


Alig lőn e diadal megnyerve, midőn az ország figyelmét 
még inkább igénybe vette az egyházi főigazgatótanács organi- 
satiójának kérdése, mely úgy került szőnyegre, hogy az aristo- 
cratikus érdekek egész visszahatását fölköltötte s több aggodal- 
makat gerjesztett a kormánypártnál, mint a szabadelvűek min- 
den más tettei és nyilatkozatai. Mert a régi törvények kiszabták 
azon categoriákat, melyekből az egyházi főigazgatótanácsnak 
alakulni kell, de oly homályosak voltak e categoriák körvonalai, 
hogy törvénymagyarázat útján egyaránt lehetett volna a fő- 
igazgatótanácsot bureaukratiai, aristocratiai vagy democratiai 
alapra fektetni, nem is említve azon mennyiségét a befolyásnak, 
mely a papság számára vala fentartandó, s mely viszont a tör- 
vénymagyarázónak hajlama szerint igen különböző nagyságú- 
nak üthetett volna ki. 
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Csak egy példát hozok fel, minthogy sajátlag azon fordult 
meg az egész organisatio kérdése minden pártszakadásokkal és 
ingerültségekkel együtt, melyeket magával vont. 


A törvény szerint némely papi és világi hivatalnokon kívül 
az egyházi főigazgatótanács tagjai közé tartozott minden patro- 
nus. De a kérdés ez volt: kiket lehet patronusnak tekinteni. 
Erre semmi világosítást nem nyújtottak a régi adatok, a régi 
gyakorlat; mert a vallásügyben is az ellenzék erélyes föllépése 
előtt a hatalom a szokott visszaéléseknél fogva kizárólag a hiva- 
talnokok kezében vala. 


Bethlen János és az általa vezetett párt a képviseleti rend- 
szer útján vélték a kérdést megoldandónak. 


Ha emlékezetem nem csal, 96-ra határoztatott a bizonyos 
évekre megválasztandó patronusok száma s minden protestáns 
családfő választási joggal ruháztatott fel. De a választás két- 
foku vala, minthogy akkor az erdélyiek az éjszakamerikai alkot- 
mányra fordítván legtöbb figyelmet, a kétfoku választás által 
hitték egyeztethetőnek az általános szavazatjogot a rend esz- 
méjével. 


Mihelyt az egyházi főigazgatótanács organisatiója elkészült, 
a választások elrendeltettek, s a nép, mely századok óta soha 
semmi iránt meg nem kérdeztetett, élénken vett részt e szokat- 
lan működésben. 


Az eredmény annyiban kedvező vala, hogy majd mind 
ellenzékiekre estek a szavazatok; de viszont aggodalmat ger- 
jeszthetett azért, mert néhányan, kik magokat születésüknél 
és vagyoni viszonyaiknál fogva az egyház oszlopainak tekinték, 
egészen mellőztetének. Aztán megtörtént, hogy a nép egypár 
oly patronust is választott, kik az alsóbb osztályba tartoztak. 


A kormánypárt és az előjogok barátai rendkívül fölinge- 
rültek valának ez organisatio miatt, s kétséget sem szenved, 
hogy a széles alapu képviseleti rendszer az egyházi ügyek igaz- 
gatásánál, legkevesebb összhangzásban sem volt azon abszolu- 
tisztikus és aristocratikus formákkal, melyek Erdély közjogá- 
nak minden gyűrüzetén átvonultak. 


Az egyházi főigazgatótanács mintaiskolája akart lenni a 
democratiának, és az ellenzék megmutatni kivánta, hogy mi 
módon szándékozik Erdély közjogát átalakítani: ez a gondolat 
foglalkoztatta a kormány- és arisztokrata párt egyéneit. 


Több fölterjesztések küldettek az udvarhoz, s Bécsből rövid 
idő mulva egy feddő rendelet érkezett le, mely az organisatiót 
megsemmisíti, s mindent a régi lábra állít vissza. 
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A kormányszék, minthogy törvénytelen helyzete miatt 
sokszor támadtatott meg az egyházi főigazgatótanács által, 
örömmel ragadta meg az alkalmat a kölcsön visszafizetésére, 
s egy katholikus biztost nevezett ki kebléből, ki a consistorium 
nagygyűlésében megjelenvén, a pirongatást és az organisatio 
megsemmisítését fölolvassa. 


Ez eljárás méltó boszankodással fogadtatott; de magára 
a felső rendeletre nézve az engedelmességnél egyéb választás 
nem maradt fenn. 


A szenvedély, az indulatos polemia, mely a megyei és egy- 
házi tanácskozmányokon átzúgott, és a higgadtabb kedélyt is 
magával sodorta, a társadalomban sem szűnt meg növelni azon 
különszakadást és kölcsönös gyűlöletet, mely főként a felső 
aristocratiát, a politikai mozgalmak kezdete óta a családéletben 
is két ellenséges táborra osztotta. 


Minden körülmény arra mutatott, hogy a pártok közt már 
oly nagy hézag támadt, melyet egyes engedményekkel többé be- 
tölteni nem lehet. Vagy a rendszernek s az azt képviselő egyéni- 
ségeknek kellett megbukni; vagy a kormánypártnak az erő- 
hatalom segítségére vala szüksége, hogy a rend, oly értelmezés- 
ben, mint általa vétetett, helyreállhasson. – Bécsben az utolsó 
fogadtatott el. 


Wlassics báró, altábornagy és horvát bán, teljes polgári 
és katonai hatalommal küldetett Erdélybe. Az alkotmány fel- 
függesztetett. Megyei gyűlések csak engedelem mellett és egy- 
szerre hirdettetének, akkor is kizárólag a választások kérdésében 
tett határozatok visszavonása végett; de a czél nem sikerült, 
vagy gyér kivétellel és a körülményeket elősoroló óvások 
mellett. 


Már a bán Kolozsvárra érkezésekor az ellenzéknek szük- 
sége volt, arról tisztába jőni, minő politikát kell a kivételes vi- 
szonyok közt követnie. 


Mert, összhangzás a legtávolabbi vidékek eljárásában a 
központ törekvéseivel és szoros egyetértés az ellenzék soraiban: 
ezen nyugvék a siker lehetsége. De minden összejövetel, min- 
den értekezlet gyanús levén, most a szakadás kikerülése a közön- 
ségesnél nagyobb államférfiúi bölcseségbe került. 


Bethlen mindent elkövetett erre nézve, azonban látszék, 
hogy az akadályok szaporodnak, és a párt kezd a kitűzendő 
terv iránt, előleges és makacsul védelmezett irányeszmék körül 
nagyobb vagy kisebb csoportozatokban gyűlni. 


Bethlen terve volt, a horvát bánt nem azonosítani az er- 
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délyi kormánypárttal, s arra törekedni, hogy Wlassics biróvá 
tétetvén a viszonyok fölött, az ellenzéknek adjon igazat. 


Ily szempontból kettő következett volna: először a bán al- 
kotmányellenes megbizását nem támadni meg, vagy legalább 
csak formából; másodszor, az erdélyi kormánypárt törvény- 
telenségeit az eddigi őszinteséggel ostromolni. 


De Wesselényi Miklós, ki Magyarországból babérokkal és 
nagy szónoki hírnévvel érkezett meg, hibáztatta e politikát. «Ha, 
így szólott, Wlassics tányéron hozná és nyujtaná át nekem lelki- 
üdvességemet, azt sem fogadnám el tőle.» 


Az ellenzéknek a két irány közűl választani kellett, s az 
némi ingadozások után a Bethlenét tette magáévá, ki leigéző 
társalgási modora, élczei és világismerete által már az öreg al- 
tábornagynál rendkívüli tekintélyt szerzett. 


A bán szivesen hallgatta ki a szabadelvűeket, rokonszenvet 
kezdett érezni irántok, megvallá, hogy Erdély ily alkotmány- 
talan helyzetben soká nem maradhat, és sürgeté ő felségénél 
az országgyűlés kihirdetését, mi a kormányszék hivatalnokainak 
megbukásával egy vala, miután már elvileg nem hozaték két- 
ségbe, hogy törvény szerint az országgyűlésnek kell választani 
a kormánytanácsot. 


E közben Wlassics báró, midőn legkevésbbé gondolta volna, 
Bécsben fölhivatott, s többet soha le sem jött. Erdélyben gyaní- 
ták, hogy a kormányelnök és pártja buktatta meg az ellenzék- 
kel kezdett czimborálás miatt. Ezért nagy harag volt és nagy 
méltatlankodás, noha belátni alig lehet, hogy mi bűne van egy 
pártnak abban, ha magát oltalmazza. 


Wlassics távozása után kitünő idegenkedés kezdett a pol- 
gárok és katonaság közt fejlődni. Mi volt oka? senki sem tudná. 
Némelyek a gróf Kendeffy Ádám temetésekor támadt neheztelé- 
sekből magyarázták; mások hinni akarták, hogy a katonaság 
lázadási szellemet lát mindenütt. A gyúanyagok közé egy 
fiatal ember gondatlansága szikrát vetett. Az 1834-iki farsang 
utolsó napján tudniillik az őr letartóztatott valami rendetlen- 
ségért a főőrhely előtt egy tanulót. E miatt többnyire diákokból 
álló csoportozat alakult, s az ifjú kiszabadításáért küzdés kezdő- 
dött. A zavar hirére támadó doboltatván, sortűz adatott s a 
különben is futó nép szuronynyal üzetett tovább. 


Bethlen több társaival a nagypiaczra sietett, hol a cso- 
portozat és katonaság közt a krawall már elkezdődék. Ők 
csendesíteni akarták a kedélyeket, és személyes tekintélyökkel 
befolyni a rend helyreállítására. De Bethlent egy szurony 
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arczban sértette meg és a sortűz alkalmával az ellenzék nehány 
tekintélyes tagja szintén sebet kapott. 


Nagy zaj támadt egész Erdélyben a kolozsvári szerencsétlen 
eset miatt. Az ellenzék a kormányelnökre hárítá, noha alap- 
talanul, a krawallt, minden felelősségével együtt. A megyegyűlé- 
sek az országgyűlésnek, mely a sok rendetlenségnek véget ves- 
sen, összehivásáért folyamodtak a legkomolyabb hangon, s kül- 
döttségeket neveztek ki az udvarhoz, kik fáradhatatlanul és 
ismételten kérjék az ország alkotmányos jogainak vissza- 
adatását. 


* 


Az 1834-iki országgyűlés a legfényesebbek egyike volt min- 
den erdélyiek közt, ha a szónoklatokat tekintjük, de a legkevésbbé 
gyakorlott és a leghibásabb, ha a kinálkozó alkalmak eszélyes 
fölhasználásáról és az eredményről itélünk. 


Pedig alig vala országgyűlés, melynek teendője iránt oly 
világos, oly határozott programm lett volna nemcsak a párt- 
szónokok fejében, de magának a közönségnek meggyőződésé- 
ben is. 


Kiki hitte, hogy 1834-nek föladata a kormányszék tagjai- 
nak megválasztása által Erdélynek törvényes és népszerű kor- 
mányt adni, melynek védszárnyai alatt gyorsan egyenlíttessenek 
ki a sérelmek és az ország alkotmányos szabadsága helyre- 
állíttassék. 


Ezenfelül sokan a törvénytelen tanácsosokat, vagy közű- 
lök legalább azokat, kikkel élesebb surlódásba jött a közvéle- 
mény, az országgyűlés birószéke elé állítani, s az Approbata sze- 
rint hűtlenségi pörbe vonatni akarták, de a nagyobb rész meg- 
elégült, ha a nemzet a választásokból való kihagyás által nyil- 
vánítandja, hogy e férfiak törvénytelen állást foglalván el és az 
alkotmány megsemmisítésére munkálván, a haza bizodalmát 
elvesztették. 


Ennyi vala, mit a megyei többségek 1834-től vártak. 
Ők a tisztújítás körűli sérelmeket a kormánytagok helyes 


választása által önként megszünteknek képzelték. 
S a közvélemény annyira föl volt ingerelve a kormány- 


székre, hogy boszankodásai miatt eszébe sem jutott, hogy e ható- 
ság tettleg a birodalmi gépezetnek csak egy alárendelt része, 
mely nem határoz azon mozgalom fölött, melyért a gép alkotva 
lőn: hanem vagy teljesíti hivatását, vagy ha az erők útjában 
áll, mielőtt sokat árthatna a gépnek, szét fog töretni. 


A tanácsosok tehát egyenként és együtt vádoltattak 
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hibákért is, melyeket valósággal elkövettek, de csakugyan sok- 
szor valának oly bűnök szemökre vetve, melyek a helyzet ter- 
mészetéből eredtek, s később szintén ismételtetének a többség 
választottjaitól. 


Azonban ezen ingerültség mellett is, noha Wesselényi, ki 
a heves megrohanásokat kedvellette, szünetlenül verte a hadi 
tárogatót – győzött Bethlen János mérsékeltebb modora, s 
Kolozsvárról oly követutasítási tervek mentek ki a megyékre, 
s fogadtatának el többnyire pontról pontra, melyekből a taná- 
csosok hűtlenségi pörbe idéztetése kimaradt, s minden súly 
a választási jog visszaszerzésére és helyes módszerű gyakorlására 
vetteték. 


S bár majd minden törvényhatóságban az ellenzék követ- 
jelöltjei nyertek többséget, az országgyűlésen erélyes, de nem 
túlcsapongó szellemre vala kilátás. 


Ily előjelek közt jött nyilvánosságra a királyi hivatalosok 
névlajstroma. 


Az ország megütközéssel látta, hogy a követi kart majdnem 
háromszor fölülhaladja azok száma, kiket a kormány nevezett 
ki a nemzet képviselőivel egy teremben szavazni és tanácskozni. 


Soha a kormány a királyi hivatalosok kinevezését oly nagy- 
ban nem űzte. Még a legmostohább korszakban is figyelem volt, 
miszerint a képviseleti elem a kormány választottjai által túl 
ne szárnyaltassék. De most, midőn évek óta elég gyúlékony 
anyag vala a szenvedélyek közé vetve; a kormány legkevésbbé 
látszott a gyöngédség és mérséklet korlátait ismerni s törek- 
vését nem a nemzet véleményének kitudására, hanem megsem- 
misítésére irányzá. 


Ide mutatott az is, hogy a roppant mennyiségű királyi hiva- 
talosok sorában aránylag kevés volt, ki vagyona, tehetsége vagy 
függetlensége által a haza előtt magának nevet és elismerést 
vívott volna ki. 


E lépése a felső kormánynak, mely az erdélyi kormányszék 
fonák értesítései és cselszövényei miatt történtnek állíttaték, 
a gyanakodó kedélyeket szokatlan ingerültségbe hozta, a mér- 
séklett vélemények kelendőségét csökkenté. 


Növekedő surlódások közt érkezett el tehát a rég várt 
országgyűlés kezdetének ideje. 


A tagok megjelentek. 
Az előleges tanácskozásokhoz hozzá kellett fogni, annál is 


inkább, mert azon főhivatalnok, kit a kormány a ház elnökének 
tekintett, a törvények szigorú értelmében nem vala elnök, az 
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pediglen, kit ideiglenesen vagy kora miatt a rendek az elnöki 
székbe ültettek volna, a kormány által nem ismerteték el. 


Hogy ily tömkelegből a pártok kibontakozhassanak, egyez- 
kedésre volt szükség, mert a huszonhárom év óta várt ország- 
gyűlést senki sem óhajtotta mindjárt a megnyitáskor szét- 
oszlatni. 


Természetes vala tehát összegyűlni és a kiegyenlítés módjá- 
ról gondoskodni. 


De ez is lehetetlen volt pártcsata nélkül. 
Mert Erdély három nemzetből állott, mely egyenetlenül 


vala az országgyűlésen képviselve. A szászok a követek szá- 
mára nézve alig tették a magyarok negyed részét, a székelyek 
pedig alig felét. Továbbá a szászok közűl csak három vagy négy 
nemessé emelt család tagjaiból lehetett királyi hivatalosokat 
teremteni és a székelyek is a magyarokkal e részben a versenyt 
ki nem állhatták. 


Kérdés vala tehát: minő gyűlésen történjék az elnöki 
ügy felett az előleges vitatkozás. 


Volt tudniillik minden nemzetnek nemzeti gyűlése, és volt 
egy közös nemzeti gyűlés. 


Az egyik az előleges tanácskozmányokban a curiás votum 
eszméjét, a másik a számszerinti többségét foglalta magában. 


A nemzetek külön tartandó gyűlései – miután az országos 
ülésben a szavazás a százados gyakorlat és az 1791-iki évi 
XI. törvényczikk szerint személyi és nem curiai volt, – 
nevetségesek valának, s legfelebb arra vezethettek, hogy az 
előleges tanácskozmányokban örökké egyéb megállapodás tör- 
ténjék, mint a mi az országos ülésben elfogadtatik. 


Az ellenzék tehát összes nemzeti gyűlést akart. 
A kormánypártnak sem látszott az ellenére lenni. 
Csak a szászok voltak elégületlenek. 
A kitűzött órára a követek s többen a királyi hivatalosok 


közől a kormányszék udvarába siettek, hol a háttéren az első 
emeletben volt az országos terem, melynek lépcsőzeteihez egy 
nagy ajtó vezetett. 


Néhány percz alatt az udvar néppel és törvényhozókkal 
telve volt. 


Ekkor a tömeg az ajtó felé nyomul. 
Az zárva vala. 
A kirekedt karok és rendek eleinte a kormányszolgák részé- 


ről elkövetett hanyagságnak gondolták. 
Küldözének a fölnyittatás végett. 
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De az ablakokból és ajtókból egy arcz sem mutatkozott. 
Kihaltnak látszék az udvar. Wesselényi öklével döngetni 


kezdé az ajtót. Minden ütésre visszafordult a tömeghez, s vagy 
egy élczet mondott a kormány ellen, vagy egy törvényt olvasott 
föl az álnok tanácsosokról, és azok feleletre vonása iránt. 


A kormányszék udvara népgyűléssé vált, melyben a töme- 
get az ajtók erőszakos széttörésétől alig lehetett visszatartóztatni. 


A botrány növekedvén, végre a tartományi korlátnok egy 
küldött által tudtul adta az összegyülteknek, hogy az országos 
terem a nemzeti gyűlés számára, melyet diplomatikus gyűlés- 
nek tekinteni nem lehet, felsőbb intézkedések következésében 
nem fog kinyittatni. 


Ily czéltalan megaláztatás rossz előjel volt. 
Wesselényi az udvaron a korlátnok tettét éles birálat alá 


vetette. 
A hangulat ingerültté vált. Ez alatt a közel fekvő refor- 


matus templom a lelkész szivességéből a nemzeti gyűlés tartá- 
sára megnyittatott, s kiki oly sejtelemmel távozott oda, hogy 
az iménti jelenet miatt a mérsékelt ellenzék sokat veszített a 
terrenumból, Wesselényi sokat nyert, és ha még a kormányszék 
által több botlás követtetik el, akkor nem Bethlen János, hanem 
Wesselényi fog az országgyűlési nagy többség vezetője lenni. 


Általában a kormánynak a nemzeti gyűlések iránt követett 
későbbi politikája is, mindinkább a szélsőségek felé ragadta a 
kedélyeket. 


Eleinte tudniillik e tanácskozmányok, melyek a magyar- 
országi egyesült kerületi gyűlésekhez hasonló befolyást gyako- 
roltak a megállapodásokra, a gróf Bethlen Gergely-féle lovar- 
dában tartatának s a kormánypárt több tekintélyes tagjától 
is látogatva valának. 


De midőn az ellenzéki eszmék növekedő ereje észrevétetett, 
meg lőn ugyan engedve a nemzeti gyűléseknek az országos terem- 
ben összehivása, azonban a kormány arra törekvék, hogy oly 
intézkedések lépjenek életbe, melyek e gyűlések tanácskozatait 
fölöslegessé vagy sikertelenné tegyék. 


A királyi hivatalosok kezdettek tehát kimaradni. 
A három nemzet külön gyűléseinek fölélesztése a kormány- 


párt által elhatároztatott. 
De e terv a kitűzött czélra a közhangulat miatt legkevésbbé 


sem vezetett. 
Mert a magyar nemzet külön gyűlésére senki sem jelent 


meg; a székely gyűlés az udvarhelyszéki főtiszt elnöklete alatt 
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legfölebb hét vagy nyolcz egyénből állott. A szászok pedig 
régóta annyira elkülönzötték magokat az uralkodó eszméktől 
és oly éles surlódásban voltak a nagyobb érdekekkel szemben, 
hogy megállapodásaik által semmi erkölcsi súlyt már többé 
nem vethettek a politikai pártok mérlegébe. 


Míg tehát a külön nemzeti gyűlések iránti kisérletek történ- 
tek, a köz nemzeti gyűlés, rendszerint ugyanazon órákon, az 
ellene intézett tényeket teljesen ignorálva tanácskozott. S mert 
a kormányhoz szító királyi hivatalosok többsége, a külön nemzeti 
gyűlésre a közvélemény neheztelései miatt nem mert megjelenni: 
e kettős rettegésből önként következett, hogy politikai befolyását 
gyorsan pazarolta el, s a kisebbségben levő követi kar vezette 
a köz nemzeti gyűléseken hozott megállapodások által az ország- 
gyűlést. 


Különben is a dolgok természete csakhamar megmutatá, 
hogy a hol egy házban ülnek a képviselők azokkal, kik senkit 
sem képviselnek, ott ha nagy kisebbségben vannak is a nemzet 
megbizottai, mégis – mihelyt a közvélemény élénkké válik – 
uralkodniok kell. Mert a nagy birtok érdekei csak addig kép- 
viseltetnek a törvényhozásban, míg a pairek külön teremben 
tanácskoznak, de mihelyt a főrend leszáll, mint testület, az 
alsóházi padokra, ne reméljen ott mozgékony időkben hatást, 
sőt kihallgattatást sem. Szerepe a föltétlen alárendeltség. A ha- 
tározatokat ilyenkor a néptribun fogja hozni, s az aristocrata 
szerényen elfogadja. Az állami erők rossz alkalmazásából, s nem 
a pártok programmjai által készülnek a nagy változások, melyek 
a föntartás embereit is, a határozó perczekben, örökké a föl- 
forgatás eszközeivé teszik. 


Ezt Európa közelebbi évei eléggé megmutatták. 
Bethlen János, mint az ellenzék feje, a követválasztáskor 


a központi megyének bizodalma által tisztelteték meg; de 
követségéről lemondott, mert királyi hivatalossá neveztetvén 
ki, barátjai a párt érdekében czélszerűbbnek találták, ha a 
követségtől visszavonulásával alkalmat nyujt egy taggal szapo- 
rítani az országgyűlési ellenzék számát. 


Ez – a fönebb említett fejlemények szerint itélve – két- 
ségtelen ballépés volt, mert a párt legeszélyesebb egyéniségét, 
helyzetének természeténél fogva, a nyilvános tanácskozmá- 
nyokban mellékszerepre kényszerítette. 


Bethlennek nem lévén semmi ambitiója, örvendett az alkal- 
mon, mely föloldja őt a cselekvőségtől, azon folytonos munkás- 
ságtól, melyre különben sem vala elég hajlama. 
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Három ragyogó szónok, t. i. Wesselényi Miklós, Kemény 
Dénes és Szász Károly közt oszlott meg az ellenzék vezérlete. 
Eleinte Szász és a mérsékelt irány, utóbb Wesselényi és a radikál 
párt került felül, s kisérteték a tömeg ovatióitól. 


Ily népszerű férfiak ellenében egyedűl báró Jósika Sámuel- 
nek, a kormánypárt nagy tehetségü vezetőjének kellett az ered- 
mények kivívásában versenyezni. 


Mert a lefolyt évek küzdelmei alatt a közélet a vagyon és 
erély emberei rendre mindinkább az ellenzék sorába vonattak, 
s egypár összekopott 1811-diki tekintélyen kívül az 1834-diki 
országgyűlésen már többnyire oly férfiak ültek a jobb oldalon, 
kikről már a világ azelőtt igen keveset, vagy nem kedvezőt 
tudott. 


E pártnak, a parlamentben csak vezére volt kitűnő, kato- 
nasága keveset ért. 


S az nem sokat használt, hogy Jósika, mint szónok senkinél 
hátrább nem állott, mint politikus az ellenzéknél tekintélyben 
részesült, és mint lovagias jellem, még az ingerült szenvedélyek 
közt is, közbecsülést vivott ki; mert követői gyakran compro- 
mittálták, s neki mindenek előtt arra kellett törekedni, hogy 
párthívei ne vitatkozzanak és őt szónoklataikkal ne oltalmazzák. 


Így győzni alig volt lehetséges. S csupán a tisztességes 
visszavonulásokról lehetett szó. 


De a bécsi ministerium kevéssé vala engedékenységre hajló, 
a kolozsvári kormányszék pedig megszokván uralkodni, nem 
óhajtott oly kiegyenlítést, mely a hivatalban levő személyek 
nagy részének föláldozásába került volna. 


Minden részről tehát növekedett az ingerültség, mi viszont 
a Wesselényi zászlóját emelé; mert a mérsékelt közép ott nem 
fejthet ki hatást, hol az izgatottság nagy, a jobboldal pedig 
gyönge és nem érti a pártfegyver forgatását. 


Az ügyes jobboldal teremti az erős középet, az erős közép 
egyedül gátolhatja meg a baloldal győzedelmét. 


Erdélyben ezen tengely körül mozgott az 1834-ki ország- 
gyűlés sorsa. 


Havak folytak le oly tusában, melyben a szónoklatok, 
mint az árvíz, elborították az egész láthatárt, a nélkül, hogy a 
siker reményének legkisebb zöldje, a nélkül, hogy az özönből 
egy magasabb eredmény emelkedett volna föl, melyen az elmék 
megnyugodni, a kedélyek kipihenni, a kívánatok horgonyt vetni 
tudtak volna. 


A királyi hivatalosok lajstromának és a követek megbízó 
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leveleinek átvizsgálása, szóval a verificatió kérdése meddő küz- 
delmek után végtére átnapoltatott azon időre, midőn a ház 
elnöke – ki törvény szerint a kormányszék birói osztályának 
elnöke volt – s a ház tollvivői – kik a szintén választás alá 
tartozó itélő mesterek valának – szavazattöbbséggel meg- 
választatván, a felségtől megerősíttetvén, hivatalra lépésök 
következésében mintegy legalissá teszik az országgyűlést. 


Ekkor csakhamar a választás elvei kerültek szőnyegre, 
viszont nagy zajjal és kölcsönös ingerültséggel fejtegetve. 


Hogy minden kérdésben levő állomásra a négy vallásból 
külön három, tehát összesen 12 egyén küldessék fel: csak ez 
iránt valának a pártok összhangzók, mert a törvény szavai 
világosak voltak. 


Ellenben száz apró nehézség és solutio vált Eris almájává. 
A kormánypárt csekélységekben sem engedett, az ellenzék 


lényegtelen dolgokban sem hátrált. 
Bámulatos mikrologiával kerestetett ki minden akadály, 


s a csatázó felek fölváltva vádolák egymást szándékos halo- 
gatással. 


Csak egy kérdés gördült elő, mely valósággal kitünő fon- 
tosságu volt s Európa minden országában oly általános elisme- 
résben részesült, hogy sehol kétség alá nem hozatott volna. 


De Erdélyben ez járt legszerencsétlenebbül. 
Szász tudniillik indítványba hozta, hogy csak az tekintessék 


megválasztottnak, ki a szavazatot adók felénél legalább egygyel 
több szavazatot, azaz ki általános többséget nyer. 


A hires vízaknai követ a tárgyban tartá az egész ország- 
gyűlés folyama alatt, kétségkívül a legragyogóbb szónoklatot, 
melyben a szónoki előadás szépségei az érvek leírhatatlan erejé- 
vel versenyeztek. 


De azon tapintatlanságot követé el, hogy indítványát a nem- 
zeti gyűlésen be nem jelenté s meg nem vitattatá. 


Következőleg, midőn megtámadtatott a jobboldal szónokai- 
tól, egyszersmind Wesselényitől is hideg dicséretek közt vissza- 
utasíttatott, és az ellenzék hatékony pártolását, a formasá- 
gokérti neheztelés miatt nem nyerheté meg. 


Az indítvány tehát mellőztetett, s azzal el volt döntve a 
választások sorsa. 


Mert végtére vád és ellenvád közt kifáradván a szenvedé- 
lyek, előhozatának a szavazatládák; a korteskedések folyamba 
indultak, a pártok sürgének az ingatag tagok rábeszélésében, a 
szavazatok a házelnök és itélő mesterek állomásaira beszedettek, 
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a szekrény lepecsételtetvén a következő gyűléseken felnyitta- 
tott: az eredmény megmutatá, hogy mindenik hivatal és min- 
denik vallás jelöltjeire nézve az ellenzék nagy többségben volt 
ugyan, de midőn e párt emberei majdnem 200 szavazattal az 
első és második helyeket elfoglalták, ugyanakkor a kormánypárt 
jelöltjei is 90 vágy 100 szavazattal minden vallásnál a harmadik 
helyre becsusztak. 


Ezen váratlan kimenetel nagy nyugtalanságot okozott a 
teremben. 


Ékes szónoklatok közt a felküldendő névlajstrom mellé kí- 
sérő fölirat készíttetek, melyben a gyűlés többsége a trón elébe 
terjeszté azon reményét, hogy ő felsége a vallások egyenlőségét 
szem előtt tartva, a legtöbb szavazatot nyertet erősítendi meg. 


A bécsi kormány azonban nem hajlott ezen kérésre, s azok 
neveztettek ki, kik a kormánypárton valának, mi az erdélyi 
rendek előtt nem látszék természetesnek, noha a legnagyobb 
mértékben megfogható vala. – A hiba, mely elkövetteték, a 
későbbi idők számára is cynosurává vált ügyetlen választási 
módszerre esik; de a rendek hajlandók valának inkább a kor- 
mányt, mint magokat kárhoztatni, s Nopcsának, a ház új elnö- 
kének, kelle legelőbb a szerencsétlenül végződött választások 
eredménye miatt az ürömpoharat kiüríteni. 


Mert midőn székét elfoglalá, kérdésbe hozatott, vajon törvé- 
nyes elnök-e ő, ki a szavazatoknak alig bírván harmadát, tulaj- 
donkép egy csekély kisebbség által iktattaték fényes hivatalába? 


Ekkor a többség Cato-censorrá vált, s nem csak a kormány 
régi és nem régi bűnei soroltattak elő; de különös szemle tar- 
tatott Nopcsa fölött is, s meg lőn mutatva, hogy ő sem előbbeni 
tettei, sem mostani helyzete által nincs jogosítva elhinni, hogy 
közpályáján a rendek bizodalma, mely nem erőszakolható, támo- 
gatni fogja. 


Ily gyöngédtelen és tapintat nélküli jelenetek közt mind 
zordonabbá vált a szellem, követelőbbé a közvélemény, mé- 
lyebbé a pártviszály. 


Az első választások eredményéig inkább a kormányszék 
barátai gátolták az országgyűlés folyamát, félvén, hogy a siker 
a hivatalnokok nagy részének föláldoztatásába kerülend, azon- 
túl már a baloldal tagjaiból váltak többen a gyors fejlemények 
ellenségévé, attól tartván, miként minden 12 egyén közé vegyül- 
het valaki a törvénytelen kormányszék tanácsnokaiból, és felső 
megerősítés által a régi emberek fognak a hatalom polczán 
maradni. 
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Ez irány, melynek képviselője leginkább Wesselényi volt, 
bár gondosan eltakartaték, még dagályosabbá tette a szenvedé- 
lyek árját, melyet a kormánypártnak is egymásra következő 
ballépései növeltek. 


Most a napirend fölötti háborgő viták, majd a házelnöki 
jogok túlterjesztése miatt gerjedt neheztelések voltak szőnyegen; 
ha e csekély kérdésekben az ellenzék győzött, a jobb oldal, ha 
a kormánypárt győzött, akkor a bal oldal iktatá jegyzőkönyvbe 
ünnepélyes tiltakozását. 


A törvényhozás hajó volt, mely iránytűjét elvesztette, s 
hányatott a tengeren, fölötte borús láthatár, körüle tajtékzó 
hullámok. 


Végre már halaszthatatlan vala, megint elővenni a válasz- 
tási ládákat. 


Az ellenzék, mielőtt a rendek szavazathoz fognának, sürgeté 
a verificatio kérdését, minthogy az csak házelnök és itélő mes- 
terek megerősítéséig vala halasztva. 


Most a kormánypárt nézete szerint is ki vagyunk egészítve, 
mondák a bal oldalon, ideje tehát megtudni, kiknek van kétség- 
telen joguk szavazni, s kik foglalták el jogtalanul vagy az alkot- 
mány szellemének megsértése mellett, a törvényhozási padokat? 


E követelés – mely bár meddő vitatkozásokra nyitott tért, 
eléggé igazságos vala – többséget nyert. 


A verificatio alatt természetesen azon sérelem rejlett, mi- 
szerint a felső kormány, az eddigi gyakorlat és az alkotmányos 
fogalmak ellenére, annyi királyi hivatalost nevezett ki, a mennyi, 
ha nem sodortaték vala az idő szelleme és a követi kar erélye 
által, kétségkívül semmivé tehette volna a képviseleti elemek 
minden hatását. 


Ez ugyan nem történt meg, sőt az ellenkezője vala látható; 
azonban elméletileg lehetséges volt, s a jövendőre tekintve, az 
aggodalmaknak a politikai történhetőség iránt tág kaput nyitott. 


Elővétettek tehát a királyi hivatalosok, hogy megmérettes- 
senek, és a juhoktól a kecskék különválasztása végrehajtassék. 


De midőn a legerősebb szónoklatok zsilipje már fölemel- 
tettek, valaki észreveszi, hogy a királyi hivatalosok authentikus 
lajstroma azon borítékba, melyben beérkezettnek mondaték, 
be nem fér. 


És lőn nagy lárma. 
Némelyek e tényt valami titkos cselszövény jelének tarták. 
Mások hinni akarták, hogy az egész lajstrom Kolozsvárott 


készült és még Bécsben desavouiroztathatik. 
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Nem mutatott nagy államférfiui bölcseségre ily reménye- 
ket komolyan táplálni, de talán az ellenzék tekintélyei közűl egyik 
sem ringatta magát épen ekkora csalálomban: a fölmerült kér- 
dés utilitásáról vala inkább nálok szó, mint valódi jelentékeny- 
sége felül. 


Elhatározták tehát, hogy a rendek a felségtől óhajtják meg- 
tudni a királyi hivatalosok kineveztetésének körülményeit, 
midőn egyszersmind az ország panasza a kormányszék régibb 
és újabb eljárásai iránt a trón elébe terjesztendő. 


E czélra egy bizottság neveztetett ki minden specialis uta- 
sítás nélkül, csak az tétetvén kötelességévé, hogy miután Po- 
zsonyban országgyűlés tartatik, terjeszsze ott is elő Erdély szá- 
mos sérelmeit és a testvérhon rokonszenvét hivja föl a törvény- 
telen állapot megszüntetése iránti közremunkálásra. 


Hogy ily informatio hivatalos úton nem történhetett, s hogy 
az egész pozsonyi eljárás inkább díszelgés, mint siker végett 
mellékeltetett a bizottság teendőjéhez – nincs miért említsem. 


Több héti szünidő állott be. 
A fölküldött tagok Bécsbe s onnan a fővárostól távollevő 


felséghez mentek. Közülök néhányan, különösen Bethlen János 
és Szász Károly, magán elfogadtatást nyervén, az ország álla- 
potjáról részint Bécsben Metternich herczegnek elmondák véle- 
ményeiket. 


Egyébiránt a követség, mint előre lehetett tudni, fő czél- 
jára, tudniillik a királyi hivatalosok lajstromára nézve, ered- 
mény nélkül járt; de valának, kik hitték, hogy a kormányszék 
elnökének néhány hét mulva történt lemondása kapcsolatban 
állott volna a követség működéseivel. 


Ez több körülmények összevetése szerint nem látszik ugyan 
valószínűnek, de a szállongó hírek majdnem annyira szokták a 
pártok közti hézagokat tágítani, mint a kétségbehozhatlan 
tények. 


Az országgyűlés szünidejének lepörgése után is, az ülések 
folytak mindaddig – szenvedélyességgel és eredmény nélkül. 


Sőt még egy új tárgygyal szaporodott a viszály halmaza. 
Mert a nemzeti gyűléseken tartott szónoklatok kiadását 


a rendek elhatározták: a kormány pedig akadályoztatá. S mi- 
dőn az országgyűlés ily önkény ellen szabadkozott, Wesselényi 
a naplót, mint magánvállalatot kezdé saját kőnyomdáján adni ki, 
állítván, hogy jogilag nincs censura, s állítván – de ez már 
sophismának is különös volt – hogy ha a nyomdákról volna is 
rendelet, a kőnyomda felől semmi tilalom elő nem mutatható. 
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Alig készűlt el a beszédek tárából néhány ív, midőn hiva- 
talnokok jelentek meg Wesselényi műhelyében és a kőnyomdát 
zár alá vetették. 


A közönségben nagy ingerültség támadt. 
A szenvedélyek óránként emelkedének. 
Az elnöktől Wesselényi követelte: hogy a sérelem tárgya- 


lása és a szükséges intézkedések megtétele végett tüstént orszá- 
gos űlés hirdettessék. 


De az elnök vonakodott. 
Az ülés megtartása különböző színek alatt hátráltatva 


lőn. A keserűség semmi kiömlést nem nyerhetett, hogy csilla- 
pulhasson. 


Kétségtelen ez eljárás megalázó modora. 
De ha igazságosak akarunk lenni, szintén tekintetbe kell 


vennünk, hogy magok az országgyűlés tagjait is nagy zavarba 
hozta Wesselényi Miklós; mert a sajtószabadság, és a kőnyom- 
dának tetszés szerinti használata, mind oly kérdések valának, 
melyek a napló ügyével mesterségesen összebonyolíttattak, s 
alig voltak többé különválaszthatók. 


A mérsékelt véleményűek jól látták, miként a sajtószabad- 
ságot lehetetlen egy sérelmi kérdés által decretálni. Ábrándnak 
tarták az osztrák birodalom egyik zugocskájában, a régi tör- 
vényekhez kapaszkodva megbuktatni a censurát, és úgy buk- 
tatni meg, hogy a korlátlanság fékezésére még sajtótörvények 
se létezzenek. 


Nagy zavarban voltak tehát. 
Választaniok kellett, hogy Wesselényi pártolásával az 


országgyűlést bezáratni, vagy Wesselényi fölhagyásával az ellen- 
zéket két pártra szakítani, s magokat a hőbb vérűek előtt, kik 
mindent, mi igaznak látszik, rögtön létesíthetőnek hisznek, nép- 
szerűtlenné sőt gyanussá tenni. 


Az utolsóra határozták el magokat. 
Szász conferentiát tartott a módokról, melyekkel ily vissza- 


vonulás mellett is a törvényhozó test tekintélye megóvassék. 
Wesselényinél a szélső baloldal szintén összegyűlt. 


A meghasonlás kikerülhetetlen vala. 
A mérsékelt ellenzék többségre számított, de a kormánypárt- 


tal – melytől a régi torzsalkodások szintén távol tartották – 
a napló kérdésére nézve sem hozta magát érintkezésbe. 


Három párt tanácskozék külön, alig sejtve egymás tak- 
tikáját. 


Babeli zavar volt a czélok és eljárás iránt. 
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Az ingatagság és végletek közti hullámzás e pillanataiban 
szokatlan mozgás támad, az utczán. 


A főherczeg Ferdinand palotája előtt, bár korán reggel van, 
hintók állanak. 


A szárnysegédek és a melléje rendelt polgári tanácsadók 
titokteljes gyorsasággal járnak föl és le. 


Néha katonacsapatok vonulnak el a főtéren és nagyobb 
utczákon. 


A nép beszéli, hogy egész töltés-öszlet osztaték ki a legény- 
ség közt. 


A czélt nem gyaníták. 
Csak az látszott, hogy e nap különbözni fog a többiektől. 
Nyolcz óra körül az utczaszögletekre föl volt ragasztva, 


hogy 11 órakor országos űlés fog tartatni. 
Tömegben gyűlt a nép a kormányszék udvarára s elfoglalá 


a terem tornáczát, lépcsőit, bejáratait. 
A királyi hivatalosoknak és képviselőknek alig lehetett 


ülőhelyeikhez érkezni. 
Egy harsány «éljen» Wesselényi jövetelét jelentette, ki 


az előlegesen tartott nemzeti gyűlés alatt szállására távozott volt. 
Kevéssel utána megérkezett az elnök is, látható zavarral 


arczán a gyűlést kinyitotta. 
Ekkor kezdtek különböző és csodálatos hírek terjedni egy 


Bécsből jött leirat felől. 
Wesselényi szót kért. 
A kőnyomda elzárolását, a nemzet ebből támadt sérelmét, 


az országgyűlés megaláztatását rajzolá. 
Beszéde, a személye iránt nyilvánult rokonszenv mellett is 


figyelmet nem gerjesztett. 
Minden elme a közelgő eseményekkel vala foglalatos. 
A kedélyizgalmak közt jelenteték a főherczegnek, estei 


Ferdinánd országgyűlési cs. k. biztosnak érkezése. 
Wesselényi félbe lőn szakítva. 
Katonaság állíttatott föl az országgyűléshez közel eső ut- 


czákra. 
A nép sora megnyilt. 
A tanácskozó terem szárnyajtói föltárattak. 
A főherczeg, kisértetve a kormányszék, a melléje rendelt 


hivatalnokok és katonai segédek által, megjelenék s a trónra 
lépvén elolvasta ő felsége leiratát, melyben az országgyűlés 
szelleme szigorúan kárhoztatva van, az alkotmány fölfüggesz- 
tetik, minden polgári és katonai hatalom a főherczeg kezébe 
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összpontosíttatik, és az országgyűlés föloszlatottnak nyilvánít- 
tatván, a törvényhozás tagjai komolyan intetnek, hogy tüstént 
haza távozva, minden rendzavarástól óvakodjanak. 


Így végződék az 1834-ki országgyűlés. 
Wesselényi, kinek elfogatásáról szó volt, délután az utczá- 


kon végig ment, hogy a közönség láthassa, hogy az események 
nem zavarták meg: de estve nehány barátaitól elbúcsuzott 
és lóra ülvén Magyarországba sietett, Pozsonyba, mint felsőházi 
tag a salvus conductus védelme alá szándékozván magát he- 
lyezni. 


Bethlen János, ki estvére egy párttanácskozmányt hirde- 
tett volt, ismerősei intésének ellenére, azt a kitűzött időben meg- 
tartá, s a jelenlevők a rendkívüli körülményekben követendő 
politika felől értekeztek. 


A pártfegyelemre vonatkozó viszonyok lassanként megint 
régi medreikbe mentek vissza. 


Ismét Bethlen János körül gyűltek össze az ellenzék tekin- 
télyesebb egyénei. Az ő eszélyétől és tiszta combinatióitól vártak 
a bonyodalmak közt irányfonalat. 


Megint Bethlennek lőn egyedül központi hatása. 


* 


Ferdinánd főherczeg átvevén az országgyűlés eloszlatásakor 
az ideiglenes, de teljhatalmú kormányzást, mindazon nagyobb 
hivatalnokok, kik e tényben az alkotmány fölforgatását látták, 
állomásaikról lemondottak. 


A főkormányszék tanácsosai közfii b. Kemény Ferencz 
és Zeyk Dániel kezdették meg a visszavonulást a magánéletbe. 


Példájukat követték több megyei főispánok és administra- 
torok: jelesen gróf Degenfeld Ottó, báró Bánffy László, gróf 
Haller és Ugron István. 


Általában a hivatalnokoknál szembetünő ellenhatást oko- 
zott a dolgok véletlen fordulata. 


De a főherczeg, bár ideiglenes kormányzása alatt az ország 
politikai irányainak megváltoztatására befolyni igyekezett, a 
megyei gyűlések, és az egyházi főigazgatótanács nagy gyűlései- 
nek tartását nem tiltván be, a közélet régi organumai tovább 
folytatták működéseiket. 


Azonban e működés többnyire csak jegyzőkönyvi tiltako- 
zásokból, a «vis inertiae»-nek gyakorlatba vételéből, vagy a 
mikor az alkotmányos tétlenség erejének fölhasználása veszély- 
lyel járt, azon nyilatkozatból állott: hogy a mit a kivételes 
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kormány követel, a többség teljesítendi ugyan, de nem meg- 
győződésből, hanem azért, mert az erőnek engedni kénytelen. 


A főherczeg kormánya nagyobb politikai pört csupán 
Wesselényi ellen indított. 


Ő az erdélyi tábla elébe a kőnyomdáért idéztetett, de mel- 
lékesen oly csomag botrány hozatott szőnyegre, melyről egy 
politikai keresetben nem kellett volna említést tenni. 


Mivel pedig Wesselényi szintén akkor a magyarországi táb- 
lán is, a szathmári közgyűlésen az örökváltságról tartott beszéde 
miatt nota pörbe fogatott, természetes volt, hogy Vásárhelyre 
személyesen, a mint idézve volt, meg nem jelenhetett. Itt tehát 
a királyi tábla által «in contumatiam» elmarasztatott. De miután 
a főügyvéd ellene «példás testi büntetést» kért, senki sem tudta, 
hogy az itélet oedipusi talánya mi módon fog megoldatni. 


A kivételes kormány nem annyira a személyek, mint az el- 
vek ellen intézte szabályait. 


Fő törekvése volt, a megyei tisztválasztás kérdését oly 
mederbe vezetni vissza, hol az a birodalmi központosítás érdekei 
szerint oldathatik meg. 


Ez leginkább a tettleg becsúszott, de soha nem törvényesí- 
tett régi állapot alapján történhetett. 


A régi állapoton értettek pedig az országgyűlések megszünése 
után az ellenzék erősödéséig, tehát 1811 óta 1830-ig némely me- 
gyékben divatba jött szokást, melynek támasza és kifejtője: 
kétséges magyarázatu országgyűlési jegyzőkönyveken kívül, a 
főispáni önkény és a közvélemény ájultsága volt. 


Nem csekély érdekű a történelemre nézve, mely az eszmék 
mozgalmait kiséri, a megyei tisztujítás körüli pártviták át- 
tekintése. 


Minthogy czélom: mentől kevesebb szóval tisztán és ha- 
tározottan fejezni ki magamat, röviden szembe fogom állítani 
a kormány és ellenzék érveit. 


Az 1791-ki XII. törvényczikk rendeli, hogy a megyei hiva- 
talokra állomásként megerősítés végett küldessenek Bécsbe 
«tria e receptis religionibus idonea individua votorum pluralitate 
electa». 


Ime! a törzskérdés, mely a vitatások sarka volt. 
Felőle ekként vélekedtek a pártok: 
Kormánypárt. Az 1791-ki törvényczikk értelme, hogy min- 


denik megyei hivatalra, mindenik vallásból külön, három egyén 
küldessék föl, tehát, miután lutheranus nincs a megyékben, 
összesen kilencz egyén. 
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Ellenzék. Az lehetetlen, mert a törvény világosan csak 
hármat, tehát minden vallásból egyet, rendel felküldetni. To- 
vábbá azért is lehetetlen, mert a főispán jelöl ki minden vallás- 
ból külön hármat, tehát az önök módszere szerint a megyének 
semmi joga nem maradna, és a választás üres játéknál egyéb 
nem volna. 


Kormánypárt. Mellettünk szól a későbbi országgyűlések 
jegyzőkönyve, melyben állomásonként kilencz egyén említtetik. 


Ellenzék. Jegyzőkönyv által egy irott törvényt nem lehet 
melleslegesen megsemmisíteni. Aztán szintén az országgyűlés 
jegyzőkönyvében van, hogy ha kilencz küldetik fel, abból ok- 
vetlenül a legtöbb szavazatot nyert erősíttessék meg. De erre 
önök nem állanának rá, mert általa a megerősítési jogot tekin- 
tenék üres játéknak. 


Kormánypárt. Igaz, mi rá nem állanánk, mert a 
megyei folytonos usus szerint, kilencz küldetett föl, a nélkül, 
hogy a megerősítési jog valaha ily megszorítást szenvedett 
volna. 


Ellenzék. Tagadhatatlan, hogy valának megyék, melyek 
így tettek. De egy országos irott törvényt az usus, a szokás 
megyénként meg nem dönthet. Ekkora autonomiája a törvény- 
hatóságoknak anarchia volna, melytől önök méltán rettegnek. 
Mi még a megyei statutarius jognak sem tulajdoníthatunk annyi 
erőt, hogy kénye szerint szakíthasson egész leveleket ki a tör- 
vénykönyvből, annál kevesebbé pedig az egyes municipiumok 
eljárásába átcsúszott szokásoknak. Azonban a kilencz fölkül- 
dése még szokásnak sem nevezhető, mert csak néhol és néha volt 
gyakorlatban; s mert az önök által pártolt kormány nem tartott 
országgyűlést, melynek elnézése mellett alakulhasson ily szokás, 
a kormány elzárta a nyilvánosságot és a véleményszabadságot, 
szétoszlatá a megyegyűléseket, hol nem a főispáni önkény szerint 
folytak a dolgok, s midőn minden alkotmányos életet semmivé 
tett, a visszaéléseket szokásnak keresztelni annyi volna, mint 
az önkényt a jog kútforrásának hirdetni ki. 


Elmondám a pártok eszméjét a megyei választás törzs- 
kérdésére nézve. 


Lássuk a mellékágakat is. 
A Leopoldi kötlevél elősorolja a hivatalokat, melyek felső 


megerősítés alá tartoznak. Köztök nem említik a főjegyzőt és 
a pénztárnokot. 


E két állomásra nézve így vélekedtek a pártok.: 
Kormánypárt. A főjegyzőt a megye elnöke állandólag ne- 
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vezi ki, vagy legalább a többség hosszabb időre választja és 
megerősítésre felküldi. 


Ellenzék. A főispáni kinevezésre ürügyet sem lehet találni, 
a hosszabb időre választás jogtalan, miután a tisztujításnak a 
törvény félremagyarázhatatlan szavai szerint évenként kell 
történni; a megerősítés végetti fölterjesztés pedig a főjegyzőre 
nézve azért lehetetlen, mert midőn a tényt a Leopoldi kötlevél 
és semmi későbbi törvény nem kivánja, ezen állomás, mint 
példáúl a szolgabírói, azok közé soroztatott, melyekre nézve 
a nemzet régi választási szabadsága épen meghagyaték. 


Térjünk a pénztárnokra. 
Kormánypárt. A megyei pénztárnokot felső helyen kell 


kinevezni. 
Ellenzék. Sőt inkább az Approbata szerint a megyének 


kell a pénztárnokot választani, s azt, mert a Leopoldi kötlevél 
nem kivánja, még megerősítés végett sem szükség felküldeni. 


Kormánypárt. Az Approbata rendeletének ez esetre nézve 
nincs semmi értelme, mert az 1752-ben kiadott adózási rendszer 
egészen más pénzügyi viszonyokat idézett elő. 


Most a megyék tettleg a házi pénztárról nem intézkednek. 
Egy hidat sem igazíthatnak meg a kormányszék engedelme és 
utalványa nélkül. Hogyan képzelhető tehát: hogy ne az tegye 
a pénztárnokot, kinek megőrzeni való pénze van, hanem az, 
kinek csak eszményileg volna megőrzendő pénze, de valóságban 
egy garasa sincs? 


Ellenzék. Igaz, hogy a megye most függetlenül egy fillér 
sorsa felől sem határoz. Miért? Egy patens által életbe léptetett 
adózási rendszer miatt, melyet a törvényhozás még soha hatá- 
rozottan magáévá nem tőn, és articulusokba nem foglalt. A kér- 
dés tehát itt az, hogy a jogtalan felső rendelet összhangzásba 
hozataláért, az egyes törvények áldoztassanak-e föl, vagy a 
különböző törvényeknek öszhangzásáért a közéjök tolakodó 
felső rendelet? A megyei pénztárnok választása nem leend 
nevetséges, mihelyt az önök által pártolt kormány, a törvény 
útjára visszatér. 


Még egy tárgy vala, mely a megyékben nagy súrlódást 
okozott. 


Ez a helyettesítés. 
Az ellenzék kárhoztatta azon jogbitorlást, minél fogva a 


főispánok a helyettesítés ürügye alatt hivatalnokokat teremte- 
nek, kik néha tíz évig is elfoglalva tartják a választás alá eső 
állomásokat. 
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A kormánypárt szintén abnormisnak hitte az ily helyzetet, 
de a viszonyok kényszerűségével menté; mert az ellenzék elv- 
viták miatt lehetetlenné teszi a tisztujítás végrehajtását. 


Miután fölhoztam a pártok érveit a törvény és a tényleges 
állapot egyes részleteire nézve, még zárókövűl egy szempontot 
kell említenem. 


A mint a szenvedély első tüze ellobogott – belátni kezdék 
az eszélyesebb kormánypártiak, hogy az oppositiót a részletekre 
nézve alig lehet sikerrel ostromolni. 


Megvallák tehát, miként a megyei életnek tágabb körben 
szükséges mozogni. 


Megvallák a választások körűli szokásba jött módszer 
gyöngeségeit. 


De állíták, hogy az 1791-ki törvény összevetve az ország- 
gyűlési jegyzőkönyvek szavaival legalább úgy szól mellettök 
mint ellenök. 


Tehát homályos és magyarázatot igényel. 
Fölszólíták ennélfogva az oppositiót, hogy szünjék meg 


egyedűl magának követelni a törvény-fejtegető szerepet, mely 
semmi pártnak nem vált kizáró szabadalmává, de a helyett 
lépjen az országgyűlésen törvényjavaslattal föl, mely üdültebb 
életet adjon a megye autonómiájának, s megszüntesse a fenforgó 
egyenetlenkedéseket. 


Az ellenzék világosnak látta az 1791-ki törvényt, s nem 
akart a sérelmi mezőről lelépni; mert állhatatosan hitte, hogy 
midőn onnan eltávozik, a birodalmi központosítás számára 
föladta az egész tisztujítás kérdését s a viszonyok kényszerűsége 
miatt még sokkal szerencsétlenebbül fog codificálni, mint az 
1791-ki országgyűlés tagjai, kik a hivogató szó után indulva, 
posvány és lápok közé jutottak, hol alig volt tér biztos és tiszta. 


* 


Visszavezetem olvasóim figyelmét a kivételes kormány 
politikájára. 


A főherczeg a megyeelnökök kötelességévé tette a gyűlése- 
ket rendesen összehívni ugyan; de viszont rögtön eloszlatni, 
mihelyt a többség akár a helyettesített hivatalnokok hatáskörét 
megtámadja, akár pedig a tisztujítást nem a kormánypárt értel- 
mében szándékozik végrehajtani. 


Ily korlát közt rendszerint az összejöveteleknek, a szónok- 
latokon és kölcsönös tiltakozásokon kívül más eredménye 
nem volt. 
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Az ellenzék nem vesztett tért, a kormány nem nyert. 
De az administratio egészen megbomlott. 
A tisztviselő tarthatatlannak hitte a létezőt. 
Igyekezett legalább magánkörben kikelni a rendszer ellen; 


mert ezen az úton remélte magát még el nem viseltnek. 
Divatba jött bevallani, hogy csak a szegénység, csak a 


szorító családviszonyok miatt szolgálják a hatalmat, melynek 
irányait szivből kárhoztatják. 


A kivételes kormány második czélja volt addig tartani a 
damoclesi kardot a tömeg fölött, míg a követválasztásokra nézve 
kezessége van a szélsőbb elem háttérbe nyomására, s míg a 
lecsillapult hangulat miatt lehetségessé válik a kormánytanács 
tagjainak népszerűtlen részét, az országgyűlési többség szavazata 
által, a múlt években rájok halmozott bizodalmatlansági nyilat- 
kozatokért kármentesíteni. 


De a czél valósíthatása mindig csak a távoli láthatárban 
derengett. 


A pártok továbbra is bizodalmatlanok valának egymás 
iránt, s a kormányszék tettei az egész országban az ellenzék régi 
szemüvegén át biráltattak. 


Azonban a közhangulat mindinkább higgadt lett, mit lany- 
hultnak tekintettek; a szónoklatok egyes kifejezésekben na- 
ponként óvatosabbá váltak, mit kifáradásnak kezdettek hinni; 
s midőn az ellenzék régi tekintélyei közűl egypár visszavonult 
vagy politikai térről leszoríttaték; elérkezettnek látszott az idő 
a kivételes állapot törekvéseinek országgyűlési többség általi 
szentesítésére. 


Kihirdettetett az országgyűlés, melylyel azért is kellett 
sietni, hogy a magyarországival egyszerre ne tartassék. 


Helye Kolozsvárról Szebenbe tétetett át, nem akarván a 
kormány a hallgatóság befolyása alatt látni a tanácskozmá- 
nyokat. 


A követválasztások eredménye tisztán ellenzéki volt. 
Nem jelentek meg ugyan a törvényhozás termében az 


1834-ki legtekintélyesebb szónokok: Wesselényi és Szász, de 
Bethlen János inkább előtérre lépett, Kemény Dénes a lefolyt 
három év alatt a párt legünnepeltebb egyéniségévé lőn, s a 
hivatalaikról lemondott főispánok és kormánytanácsosok, kik 
mind követekké választattak, a réginél gyakorlatibb elemmel 
szaporították az ellenzék sorait. 


Midőn a tanácskozmányok már elkezdődtek, szétterjed 
a hír, hogy a királyi biztos estei Ferdinánd főherczeg a három 
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év óta követett politika helyeseltetését kivánja az által, hogy 
szavazattöbbséggel erdélyi kormányzóvá szándékozik magát 
tétetni. 


Eleinte senki sem adott hitelt a kósza hírnek. 
Később valósága iránt kezdettek aggódni. 
Végre pedig fél-hivatalosan tudtul adatott, hogy estei 


Ferdinánd főherczeg hajlandó a kormányzói hivatalt a rendek 
kezéből elfogadni. 


Ezen értesítés határozott a pártok állása iránt. 
Ha az öt országgyűlésnek, mely 1834 óta a forradalom ki- 


ütéséig tartatott, szellemét összehasonlítjuk, eszély és számítás 
tekintetében az 1837-ikinek fogjuk a pálmát átnyujtani. 


Folyama alatt egyik párt sem győzedelmeskedett föltét- 
lenül a másik fölött; egyik sem tulajdonította az eredményeket 
kizárólag magának; de bevégződésekor mindenik kényelme- 
sebben érezte magát, kevesebb ingerültséget táplált keblében 
a múlt miatt, több reményt a jövendő iránt. 


A szebeni országgyűlésnek hatásköre nem vala oly chao- 
tikus, oly sivár, oly beláthatlan, mint az előbbenié, mely hogy 
gyógyíthasson, minden régi sebet föl akart szaggatni, s melyben 
a pártok többnyire fék és czél nélkűl ragadtattak a szenvedé- 
lyek tusaira és rögtönzött kérdésekkel emeltek korlátokat szán- 
dékaik és a siker közé. 


A szebeni országgyűlés kevés tárgy körűl mozgott s egy 
főtörekvésért föláldozta a mellékesebbeket. 


Az ellenzék nem csak párttekintetből, de leginkább a haza 
iránti aggodalomból kivánta eltávolítani azon kedvetlen hely- 
zetet, midőn évek óta többnyire őszintén és igaz hittel táplált 
reményei, egy bizodalmi nyilatkozatnak kiadható korteskedési 
vagy megfélemlítési tény által füstté és párává oszlanak. 


Az ellenzék irtózott látni azon pillanatot, melyben a mérleg 
azon serpenyőjét, hol a törvénykönyvek, az alkotmányos bizto- 
sítékok és a hon minden érdekei együtt vannak, föl fogja billen- 
teni a másik serpenyő, hová a rettegés vagy haszonvágy egy 
szavazati ládát fektetett. 


E hangulatot nagy ügyességgel használta Bethlen János 
a pártok közelítésére. 


Ő a kormánypártnál viszont többféle nyugtalanság elemeire 
talált. 


A Ferdinánd ő fenségének kormányzósága, bár titkolák, 
náluk is visszatetszést okozott. 


Mert a főherczeg mindenesetre a legmagasabb hivatalt, 
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melynek megnyerhetését néhányan már régóta becsszomjaik 
közé szőtték, magához ragadván, ez nem sziveltetheték. 


Mások a múlt évben mellőzést tapasztaltak. 
Többen valának, kik belátták, hogy a kivételes igazgatás 


alatt a hatalom inkább volt egy cotteria mint egy párt kezében. 
Sokan, noha haragudtak az ellenzékre, nem voltak az abso- 


lutismus barátai. 
Bethlen látván a más oldalon is az elégületlenséget, rendre 


közelebb vonta a pártok főnökeit egymáshoz, alkudozni kezdett 
a hivatalhelyek iránt és a herczeg kormányzósága ellen szövet- 
kezett azokkal, kik e magas polcz iránt reményt formáltak volt, 
még mielőtt a pártok közti gyűlölet lángjai kitörtek. 


A királyi biztos személye körűl levők ily közelítésnél min- 
dent lehetségesebbnek tartottak; gyanú és aggodalom nélkűl 
várták tehát a dolgok kimenetelét. 


S aki az erdélyi volt törvényhozás alkatrészeit ismeri; a ki 
tudja, hogy a tagoknak legalább két harmada vagy mint hiva- 
talnok vagy mint a kormány által kinevezett regalista foglalt 
ottan helyet; a ki hallá, hogy a szavazati czédulák a «biztos» 
egyének közt már ki voltak osztva és a többség, ha a kétségesek 
vagy a lágymelegek mind az ellenzékhez állottak volna is, az 
előleges lajstromok szerint nagynak mutatkozott: – szóval 
a ki a körülmények iránt tisztában volt, természetesnek fogja 
találni e túlbizakodást, mely egy jól kiszámított terv meghiú- 
sulását képzelni sem akarja. 


Kinek juthatott volna eszébe, hogy a pártok, melyek hosszú 
évek sora alatt egymás ellen törtek, ledobhassák fegyvereiket, 
hogy a pihenés óráiban időt nyerjenek közös czéljaik létesí- 
tésére? 


Az ellenzék rá állott, hogy a legmagasabb hivatalra épen 
azon egyének nevét vigye, kiknek megbuktatását kilencz év óta 
szeme előtt tartá, a kormánypárt pedig magáévá tenni igérte az 
ellenzék szavazati czéduláit. – Hihető vala-e ily együtt mun- 
kálás, eszközölve az utolsó momentumokban, a választás elő- 
estvéjén, sőt a szavazati ládák előtt? 


A főherczeg nem csak a legtöbb szavazatot nem nyert, de 
a kijelöltek sorába utolsónak sem esett be. 


Az ország határozottan nyilatkozott a rendszer ellen, mely 
a herczeg egyéniségével azonosítva volt, s midőn később a meg- 
lepő eredmény indító okai világosságra kezdének derűlni, s a 
magas egyéniség füléhez hatottak, ő ezen értesítést, mint mond- 
ják, következő szavakkal fogadá: «Inkább szeretnék Wesse- 
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lényivel egy szobában, mint Bethlen Jánossal egy országban 
lakni!» 


A kormányszék többi állomásai is két párt közti egyezkedé- 
sek utján töltettek be. A conservativek szavaztak, a kivételes 
állapot miatt lelépett tanácsnokokra és főispánokra, kik a 
mérséklett ellenzék sorába tartozának; az ellenzékiek szavaztak 
a kormány kijelöltjeire, hacsak magokat tulzó irányaik miatt 
rendkívül népszerűtlenné nem tették. 


Így alakult meg a kormányszék, először vétetvén teljesen 
igénybe azon választási jog, a melynek erélyes visszakövetelése 
miatt kétszer vették ostromállapot alá az ország, kétszer füg- 
gesztették föl az alkotmány garantiai, a személy bátorsága és a 
nyilvánosság törvényes eszközeinek működései. 


A szebeni országgyűlésnek második teendője volt a megyei 
tisztujítás kérdésének végeldöntése. 


Ha e részben is akkora eredményt mutathat vala az ország- 
gyűlés, mint a kormányszék törvényesítése körűl: akkor a Leo- 
polddali kötlevél lényegesebb pontjai nagyobb mértékben foga- 
natosíttattak volna, mint az 1791-ki törvények keletkezése óta. 


De a tisztujításnál már a pártokat személyes érdekek nem 
nték szövetkezésekre, együtthatásra, áldozati készségre. 


Mindenik fél az elvek sorompói mellett maradt: mindenik 
vezér-szónok a párt történelmi hadpontjairól védelmezte vagy 
ostromlá a nézeteket. 


Az ellenzék hosszas küzdelem után győzött: mert elhatá- 
roztatá, miként a megyei tisztválasztásról szóló törvényczikk- 
nek oly világos értelme van, hogy új törvényalkotásra nincs 
szükség, és a réginek hű foganatosítása, mit eddig a kormány 
elmulasztott, nem a kétséges kifejezések, de a mesterkélt félre- 
magyarázások következésében lőn hátráltatva. Ily diadal a 
kérdést nem annyira megoldá, mint hátrább napolta. 


1837-ben az általános sérelmek összeszedésére fordított 
fáradságon kívül, még a «Részek» körüli eljárás igényelt legtöbb 
figyelmet. 


Ennek rövid története a következő: 1836-ban szentesítve 
lőn négy törvényhatóságnak Erdélytől elvétele. 


De a pozsonyi országgyűlés, midőn a «Részeket» vissza- 
csatolá, az erdélyi közvélemény szerint oly kérdésben rendel- 
kezett, mely iránt nem volt joga egyoldalulag határozni. 


A XXI. czikk által a reincorporatio foganatosítása a végre- 
hajtó hatalom kötelességévé tétetvén, a legsajátszerűbb bonyo- 
dalmak támadtak. Mert a magyarországi kormány a hozott 
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törvényt teljesedésbe akarta venni, az erdélyi kormány ellent- 
állott. Mind a két államban az ellenzék e kérdés iránt egyetértett 
a kormánypárttal. A birodalmi központban pedig ugyanazon 
időben adtak igazat mindenik versenyző félnek, s Bécsből a 
magyarországi helytartó-tanácshoz utasítások mentek a reincor- 
poratio végrehajtására, míg szintén Bécsből az erdélyi főkor- 
mányszék a végrehajtás meggátlására buzdíttatott. Több évig 
folyt e különös eljárás, melyet még az is tetőzött, hogy magok 
a partiumi megyék a legváltozatosabb szeszélyt követve, majd 
Magyarországhoz csatlakozni, majd Erdélynél akartak maradni. 
Ezen ingadozás alatt az anarchia köztük mindinkább lábra 
kapott, a megyék jogai majd a magyarországi majd az erdélyi 
fogalmak szerint definiáltattak s a függés mentől kevesebb vala. 


S valóban a XXI. törvényczikk miatt előidézett állásból 
a világ legbölcsebb igazgatása nem tudott volna nagy compro- 
missio nélkül menekülni. 


1837-ben azonban a kapkodásnak és az egymást átvágó 
intézkedéseknek még csak kezdete indult meg. 


Krasznamegye tudniillik követet küldött a szebeni ország- 
gyűlésre, de oly utasítás mellett, hogy a «Részek» visszacsatlásán 
kívül más ügyhöz ne szóljon; ellenben Zaránd megengedte 
képviselőinek a fölmerülő tárgyak vitatásába vegyülni, s így 
tettleg Erdélyhez tartozónak képzelte magát; végre Közép- 
Szolnok a XXI. czikket kötelező erővel birónak nem tekinté, 
sőt – ha jól emlékszem – Magyarországhoz csatoltatni ezen- 
túlra sem kívánt. 


A «Részek» ügyének ily stadiumában az erdélyi országgyűlés 
közmegegyezésből nyilatkoztatá jogtalannak és érvénytelennek 
a XXI. czikket, s a trónhoz intézett felterjesztésben alaposan 
kifejtette, hogy az adatok, melyek a magyarországi törvény- 
hozást vezették, egyoldaluak, hiányosak és csonkák valának, a 
következtetések, melyeket azokból a karok és rendek vontak, 
a diplomatiai elveket és az igazság érzetét megtámadják; – 
kifejtette, hogy Magyarországnak nincs több joga egyoldalú 
határozat útján a «Részeket» mint magát Erdélyt visszacsatolni, 
és a felség az alkotmányra tett affidatiójánál fogva kéretett 
meg, Erdély területi épségének oltalmazására. 


E vita, mely most kevés érdekességű, de akkor nagy tűzzel 
folytattatott, sokat szelidült azon nyilatkozat által, hogy Erdély, 
noha a négy megyét kezei közűl ki nem bocsátja, kész egészben 
a testvérhonnal egyesülni. 


Ily alakban mondaték ki az unió iránti rokonszenv. Hogy 
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az még akkor általános óhajtássá nem vált, és csak a nemesebb 
kedélyek sovárgása vala, melyet a tömeg a «Részek» kérdésének 
háttérbe nyomásáért tett magáévá: ez, gondolom, kétséget 
sem szenved. 


II. Leopold első indítványától fogva ötvenhét, az erdélyi 
rendek rokonszenvi nyilatkozatától számítva tizenegy év kelle, 
míg a Magyarországgal való egyesülés életbe léphetett, hogy 
egy rövid év alatt megint semmivé tétessék. 


De a mi a belső szükség által van indokolva és történeti 
emlékeken nyugszik, gyakran szövi magát keresztül az idők s 
viszontagságok rétegein; mint a régi néphit szerint, Arethusa – 
a nagy gondolatokra lelkesítő folyam, – Görögországban merűl 
a föld, alá, hogy a széles tenger ágya alatt végig vonulva, Sicilia 
virágos völgyében emelje hullámait ismét napfény elébe. 


(1851) 
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A SZERKESZTŐ MEGJEGYZÉSEI 
 


Bár az irodalom egyetemesen elfogadott szabálya az, hogy 
a könyveknek maguktól kell beszélniök s magukat kell védeniök, 
az «Erdély öröksége» sajátos természete és létrejöttének körül- 
ményei mégis megkívánják, hogy a szerkesztő eljárását röviden 
megindokolja. 


Sorozatunknak kettős célja van: egyrészt anthologia- 
formában összegyüjteni és a magyar közönség kezébe adni 
azokat a műveket, illetőleg azon művek szemelvényeit, melyek- 
ből a magyar szellem e különleges színű provinciájának, Erdély- 
nek örök kulturális értékeit, Erdély igazi «örökségét» meg lehet 
ismerni, másrészt egykorú írásokat úgy összeállítani, hogy azok 
Erdély négyszáz esztendejének lehetőleg összefüggő történetét 
nyujtsák. Mindkét szempontból elsősorban az erdélyi szellemet, 
az erdélyi embert tartottuk kiemelendőnek s ezért fektettük 
a hangsúlyt az önéletrajzokra. Az emlékirat és napló műfaja 
egyébként is jellegzetesen erdélyi műfaj irodalmunkon belül, 
sem számban sem értékben nem termelt ki más magyar kultúr- 
táj jelentősebbet ezen a téren. Az anyag maga tehát önként 
kínálkozott az említett kettős cél megvalósítására. Ennek el- 
lenére is számos nehézség adódott, melyeknek leküzdése csak 
részben sikerülhetett s az így keletkezett hiányok és arány- 
talanságok indokolásra szorulnak. 


Mindenekelőtt az tünhetik fel az olvasónak, hogy soroza- 
tunkból hiányoznak olyan erdélyi nevek, amelyek kétségkívül 
vetekednek jelentőségben azokkal, melyek szerepelnek. Dávid 
Ferenc, Alvinci Péter, Enyedi György, a Báthoriak, a Rákócziak. 
az Apafiak, Teleki Mihály, Báróczi Sándor, Aranka György, 
id. Wesselényi Miklós, Bethlen János a «vándor patrióta», 
Kemény Dénes, Szász Károly, Bartha Miklós s a többiek hosszú 
sorban nem képviseltetik magukat írásaikkal. Ennek egyszerű 
magyarázata az, hogy nevezettek és meg nem nevezett társaik 
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munkásságában nem találtunk olyan elbeszélő jellegű írást, 
amelyet a sorozat szerkezetének megbontása nélkül beleilleszt- 
hettünk volna köteteinkbe. Ki kellett hagynunk nagy erdélyi 
utazóinknak külföldi útleírásait is (Kakas István, Bethlen 
Miklós, Teleki József, Farkas Sándor stb.), hiszen csak rész- 
leges közlésük kötetekkel növelte volna a gyüjtemény terje- 
delmét, a mellett pedig kitűzött céljainktól is messzevitt volna. 
Nehány külföldjárást, amennyiben szorosabban kapcsolódott 
az erdélyi dolgokhoz, így is bevettünk (pl. János Zsigmond 
találkozása a szultánnal, Báthori István orosz hadjárata, Borsos 
Tamás portai követsége, Bethlen hadjáratai, Rákóczi Ferenc 
bujdosásai és rodostói élete, Bod Péter peregrinációja, Barabás 
Miklós oláhországi kirándulása stb.), bár meg kell vallanunk, 
hogy ez esetekben is csak az anyag csábításának engedtünk 
s ezek a részletek nem használnak a sorozat egységének. Teljes 
mellőzésük azonban az erdélyi élet képét végzetesen megfélege- 
sítette volna. Ahogy ezen a vonalon nem sikerült tökéleteset 
nyujtani, éppen olyan törést voltunk kénytelenek műfaji szem- 
pontból elnézni. Ideális az lett volna, ha kizárólag naplók és 
emlékiratok tennék ki tíz kötetünk anyagát. Kivételt kellett 
azonban képezzenek olyan nevek, melyek nélkül «Erdély örök- 
sége» meg nem érthető (Kovacsóczy Farkas, Bocskai István, 
Bethlen Gábor, Apácai Csere János, Medgyesi Pál, Mikes 
Kelemen, Mikó Imre stb.) s így kerültek az elbeszélő művek 
közé panegirikuszok, végrendeletek, beszédek, levelek stb. Ezt 
az engedményt viszont a fent érintett szerkezeti okokból nem 
vihettük túlzásba, főleg a levelek terén, melyekből, csak a 
legszebbekből, szintén köteteket lehetne összeállítani. Azt a 
közvetítő megoldást kellett tehát választanunk, hogy nem 
elbeszélő jellegű írásokból csak olyanokat közlünk, melyek az 
események folyamában áthidaló, magyarázó, vagy hézagkitöltő 
jellegűek s talán sikerült is úgy beilleszteni őket, hogy az össz- 
hangot nem zavarják. Ezzel magyarázandó nehány nem erdélyi 
névnek szereplése is (Déryné, Kazinczy stb.). Külön fájlaljuk, 
hogy Wesselényi naplójából csak a pesti árvíz leírását közöl- 
hettük s így a részlet csak írójának személyén át függ össze 
Erdéllyel; igaz ugyan, hogy ezt az «erdélyi arcot» kevés esemény 
világítja meg szebben, mint éppen «árvízhajósi» ténykedése. 


Minthogy kortársak írásairól van szó, természetesen szá- 
molni kell azzal, hogy az elbeszélt eseményeket, a szereplő 
jellemeket nem a történetíró tárgyilagosságával kezelik, nem 
írnak hűséges történelmet «sine ira et studio» még akkor sem, 
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sőt legkevésbbé akkor, mikor ezt állítják. Részrehajlásaikat, 
igazságtalanságaikat, tévedéseiket esetenként kijavítani nem 
vállalhattuk, mert ez ismét kötetekkel növelte volna meg 
sorozatunk terjedelmét, vagy pedig arra kényszerített volna, 
hogy e magyarázatok és jegyzetek miatt az eredeti írásművek- 
ből hagyjunk ki. A kötetek elejére függesztett bevezetések és 
a függelékben adott időrendi táblázatok és életrajzok hiva- 
tottak ezt a feladatot elvégezni s ha még ezek után is marad- 
nának fenn kétségek, úgy mindig megvan a lehetősége az ol- 
vasónak az erdélyi történelem modern kritikai feldolgozásaihoz 
folyamodni (leginkább ajánlhatjuk Asztalos Miklós kitűnő 
összefoglalását «A történeti Erdély» című gyüjteményes mun- 
kában, Budapest, 1936.). Ugyanezen okokból kifolyólag nem 
jegyzeteltük a szövegeket, azaz nem adtunk részletesebb fel- 
világosításokat az előforduló személyekre, földrajzi helyekre, 
eseményekre vonatkozólag. Nagyrészt maguk a szövegek ele- 
gendő felvilágosítást nyujtanak, ahol pedig elkerülhetetlen szük- 
ség volt a magyarázatra, ott azt a szöveg közt szögletes záró- 
jelben ([]) megadtuk. Ugyancsak szögletes zárójelbe tettük a 
szokatlan kifejezések és idegennyelvű szövegrészek feloldását is. 


A sorozat 73 szerző munkáit közli, 27-et egészében, a többit 
szemelvényekben. Kisebb kihagyásokat három ponttal jelöl- 
tünk; a nagyobb kihagyások s általában a közölt részletek 
arányaira vonatkozólag a tartalomjegyzékekben pontos adatok 
állanak rendelkezésre. A szövegek filológiai kezelését illetőleg 
ragaszkodtunk a felhasznált kiadásokban követett helyesíráshoz, 
mivel az eredeti kéziratok helyesírását részben nem volt mó- 
dunkban ellenőrizni, részben pedig az eredeti helyesírásra való 
visszatérés rendkívül megnehezítette volna a szövegek olvasását. 
Ezért az eredeti kiadásokból vett Heltai-szemelvényekben is a 
helyesírást kénytelenek voltunk a maihoz közelíteni, anélkül 
azonban, hogy ezzel a hangtani sajátságokat meghamisítottuk 
volna. 


Kiadatlan szöveget sorozatunkban csak egyet közöltünk, 
Bisztray Károly emlékiratának részletét. Bár igen sok erdélyi 
emlékirat, napló, önéletrajz van még kiadatlanul; ezúttal, 
márcsak a terjedelem miatt is, kénytelenek voltunk csak a már 
kiadottak újból való közlésére szorítkozni, mert kiadatlan kéz- 
iratok közreadása egészen más eljárást követel, mint amit 
kiadványunk természete megengedett volna. Szemelvényes és 
nem szöveghű közléssel (s csak ezt tehettük volna) nem akartuk 
bevágni az útját az esetleg rövidesen elkészülő teljes és hűséges 
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kiadásoknak. Sorozatunk azonban – ha szabad erre a figyelmet 
felhívnunk – mégis nagyobb jelentőségű, mint amúgy is ismert 
szövegek utánközlése. Egyrészt számos idegen (latin, német) 
nyelvű munkát most kap először magyar nyelven az olvasó, 
másrészt több olyan írást adunk itt újra közre, melyek időköz- 
ben teljesen feledésbe merültek, mert vagy egyetlen példányban 
maradtak fenn s könyvtárakban lappangtak (mint pl. Kova- 
csóczy vagy Redmeczi művei), vagy pedig megszűnt régi folyó- 
iratokban, naptárakban láttak napvilágot s így a szélesebb 
olvasórétegek számára hozzáférhetetlenek voltak (pl. Bölöni 
Farkas Sándor naplója stb.). 


Mindezekre tekintettel, ha az említett okok miatt tökéle- 
teset nem is alkothattunk, mégis merjük hinni, hogy nem 
végeztünk haszontalan munkát s a magyar mult kincseiből 
olyan csokrot nyujthattunk a magyar olvasóknak, melynek 
illata újra felidézi Erdély sorsdöntő éveinek s nagy fiainak 
emlékét. 


Makkai László. 
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AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 


 
BETHLEN LAJOS, bethleni gróf, 1782-ben született. Auli- 


kus politikus volt, de típusa a régivágású, nyakas magyar 
főúrnak. Bár a haladó eszmékkel nem rokonszenvezett s minden 
gondját kerlési birtokának szépítése képezte, oláh jobbágyainak 
pusztításai annyira felháborították, hogy 1848 októberében, 
67 éves korában nemzetőrnek állott. A szabadságharc bukása 
után rövid időre fogságba is került. 1867-ben halt meg. Részle- 
tesebb életrajzi adatait önéletírása tartalmazza, melyet egészé- 
ben közlünk. Nyomtatásban Szádeczky Lajos adta ki (Gróf 
Bethlen Lajos önéletírása, Kolozsvár 1908). 


KAZINCZY FERENC 1759-ben született Érsemlyénben, 
atyja József, anyja Bossányi Zsuzsanna volt. Debrecenben, 
Késmárkon és Sárospatakon tanult. Jogi pályáját Kassán kezdte, 
majd Eperjesen és Pesten folytatta, 1784-ben megyei hivatalt 
vállalt, 1786 és 1791 közt pedig iskolai felügyelő volt. Bele- 
keveredvén a Martinovich-féle összeesküvésbe, 1794 és 1801 közt 
fogságban ült, kiszabadulása után csak az irodalomnak és 
családjának élt, visszavonulva kisbányácskai birtokára, melyet 
Széphalomnak nevezett el. Innen irányította leveleivel a ma- 
gyar irodalmi életet a nyelvújítás szenvedélyes harcai között, 
számos barátjával és szellemi küzdőtársával gyakori utazgatá- 
sok által is fenntartva a kapcsolatot. 1816-ban utazott Erdély- 
ben. Irodalmi törekvéseinek győzelmét megérve, de anyagilag 
teljesen elszegényedve halt meg 1831-ben. Munkásságának mél- 
tatása és felsorolása nem tartozik ide, amúgy is közismert. 
Erdélyi útilevelei először a Tudományos Gyűjtemény 1817–19. 
évfolyamaiban jelentek meg, kritikai kiadása Abafi Lajos 
Nemzeti Könyvtár c. sorozata XII. kötetenként (Budapest, 1880) 


DÉRY ISTVÁNNÉ (Széppataki-Schenbach Róza) 1793-ban 
született Jászberényben, atyja gyógyszerész volt, de korán 
meghalt és özvegy édesanyja nehéz körülmények közt nevelte 
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gyermekeit. Német szóra Pestre adták, itt ismerkedett meg a 
magyar színészettel, 1810-ben lépett fel először, Láng Adám 
társulatában. Hamarosan óriási népszerűséget szerzett és ő 
lett a társulat lelke. 1813-ban ment feleségül Déry István színész- 
hez. Több vidéki városban járt körúton, majd 1823-ban el- 
fogadta a kolozsvári színház vezetőségének meghívását. Kolozs- 
vár már akkor a magyar színészet fővárosa volt, nem sokkal 
előbb épült fel nemzeti színháza, az első magyar kőszínház 
hazánkban. Déryné Kolozsvárt érte el tehetségének kiteljese- 
dését, neki lehet köszönni a magyar opera létrejöttét. Sokoldalú 
képességeivel a legkülönfélébb színészi feladatokat fényesen 
oldotta meg, leginkább mégis mint énekes primadonna nyerte 
meg a közönség szívét. A kolozsváriak őszinte bánatára 1827-ben 
vándorútra kelt a társulattal. Kolozsvárra csak 1836-ban tért 
vissza rövid időre. 1837-ben a pesti állandó nemzeti színházhoz 
szerződött, de 1839-ben innen is távozott és 1852-ig vidéki 
színpadokon szerepelt. Ekkor megvált a színpadtól és Diós- 
győrön élt férjével, ennek halála után Miskolcra költözött, ott 
halt meg 1872-ben. Több német színdarabot fordított magyarra, 
irodalmunkban nevét azonban naplója tartotta fenn, mely 
elsőrangú írói értékei mellett hű képét adja a magyar színészet 
hőskorának. Teljes kiadását Bayer József rendezte sajtó alá 
három kötetben, megjelent Budapesten, 1900-ban. 


KEMÉNY ZSIGMOND, magyargyerőmonostori báró, 1814- 
ben született Alvincen, atyja Sámuel, anyja Csóka Rozália volt. 
Nagyenyeden tanult, ahol különösen Köteles Sámuel és Szász 
Károly tanárai voltak rá nagy hatással. Atyját korán elvesz- 
tette, annak halála után rokonai az özvegyet kiforgatták va- 
gyona jórészéből és a család a régi bőséghez képest szerény 
körülmények közé került. Keményt már diák korában vonzotta 
a történelem, az irodalom és a politika, élénk figyelemmel 
kísérte a reformeszmék haladását és 1837-től kezdve maga is 
írogatott politikai és történeti tárgyú hírlapi cikkeket. 1838-ban 
kormányszéki írnok lett, de a hivatal nem elégítette ki, magán- 
életében is csalódások érték s 1839-ben másfél évre Bécsbe 
költözött, ahol tudományos és irodalmi tanulmányokat vég- 
zett. Kolozsvárra visszatérve az «Erdélyi Hiradó» munkatársa 
lett, később átvette a lap szerkesztését, de haladó politikai 
nézetei miatt ott kellett hagynia. Szabadelvű eszméit azonban 
továbbra is hirdette cikkeiben. 1847-ben Pestre költözött és 
a Pesti Hirlap munkatársa lett, ekkor jelent meg első regénye 
is (Gyulai Pál). 1848-ban országgyűlési képviselővé választot- 
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ták. A szabadságkarc bukása után egy ideig bújdosott, azután 
önként jelentkezett és a haditörvényszék felmentette. «A forra- 
dalom után» című, 1850-ben megjelent röpirata világosan ki- 
fejti a nemzet és az uralkodó kibékülésére vezető politika alap- 
elveit. Mint a Pesti Napló állandó munkatársa, értékes szolgá- 
latokat tett írásaival Deák Ferenc pártjának és a kiegyezés 
eszmei előkészítője volt. 1855-ben a lap szerkesztését is átvette. 
Megromlott egészségi állapota miatt 1858-ban lemondott 
ugyan a szerkesztésről, de az irányítást kezében tartotta to- 
vábbra is. A kiegyezés után betegsége mindinkább erőt vett 
rajta és elborult elmével vitték haza családja pusztakamarási 
birtokára, ahol 1875-ben halt meg. Regényeiben új életre 
keltette az erdélyi történelmet, melyet kitűnően ismert és mélyen 
átérzett, tanulmányai az egyik legnagyobb magyar politikai 
gondolkozó remekművei. «Erdély közélete 1791–1848» című, 
itt szemelvényesen közölt tanulmányát Gyulai Pál adta ki 
«Kemény Zsigmond tanulmányai» (Pest, 1870.) című kötetében, 
később többször is megjelent. 


JAKAB ELEK, szentgericei, 1820-ban született Szentgeri- 
cén, atyja Elek, anyja Szekeres Jusztina volt. Székelykeresztúron 
és Kolozsvárt tanult, 1841–1848 közt kincstári hivatalnok 
volt, élénk részt vett Erdély és Magyarország úniójának elő- 
készítésében; mint az ellenzék kiküldötte, ő vitte meg Pestre 
az únió létrejöttének hírét. Közlegényként állt be huszárnak, 
végigharcolta Bem mellett a szabadságharcot s mint alkapitány 
tette le a fegyvert. Rövid ideig fogságot is szenvedett, azután 
birtokán gazdálkodott, de élénk kapcsolatokat tartott fenn az 
ország vezető embereivel, többek közt Mikó Imrével, akinek 
reformmunkájában értékes segítséget nyujtott. 1861-ben az 
erdélyi kormányszék levéltárosa lett és 1873-ban a levéltárral 
együtt Pestre került s az Országos Levéltárban működött. 
1897-ben halt meg Budapesten. Értékes történetírói munkásságot 
fejtett ki, legismertebb művei Kolozsvár és Udvarhely megye 
története. «Szabadságharcunk történetéhez» című, rendkívül érté- 
kes és tartalmas emlékirata 1881-ben jelent meg Budapesten. 


BISZTRAY KÁROLY, bisztrai, született 1822 május 26-án 
Fogarason, meghalt 1911 március 22-én Nagyszebenben. Atyja 
Bisztray József, Fogaras Vidék főkapitánya, anyja nagyberivói 
Boér Karolina volt. Középiskoláit Gyulafehérvárt és Nagy- 
szebenben, a jogot Kolozsvárt elvégezvén, 1846-ban Felső- 
Fehér vármegye táblabírájává választották. Tanulóéveiben be- 
utazta Erdélyt, Moldvát és Oláhországot. 1848-ig a gubernium- 
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nál szolgált. A szabadságharcban mint honvédfőhadnagy Czecz 
János segédtisztjeként több ízben futári szolgálatot teljesített 
s részt vett a vízaknai, nagyszebeni és fehéregyházi ütközetek- 
ben. A szabadságharc leverése után Szebenben, Laibachban és 
Kufsteinban raboskodott, majd besorozták közlegénynek a 
császári hadseregbe s Olaszországba küldték, ahol főleg Anconá- 
ban és Bolognában állomásozott. A katonaságtól kiszabadulva 
egy ideig Pesten tartózkodott, ahol a Heckenast-cégnek for- 
dított francia és angol regényeket, majd visszaköltözött Erdélybe 
és 1889-ig a szolnokdobokai, fogarasi és végül a brassói törvény- 
széknek volt bírája. A keresztény egyház történetéről írt nagy 
munkája megsemmisült 5 tíz kötetre terjedő emlékiratai, vala- 
mint olaszországi tartózkodásáról és utazásairól szóló, saját- 
kezűleg illusztrált, francia, német és olasz nyelvű naplói unokája, 
Bisztray Gyula birtokában vannak. 


GYULAI PÁL, nagyváradi, 1826-ban született Kolozsvárt, 
atyja Antal kormányszéki hivatalnok, anyja Hajós Sára volt. 
A kolozsvári kollégiumban tanult s hogy korán özveggyé lett 
anyjának életét könnyítse, magántanítványokat vállalt, úgy 
tartotta el magát. 1845-ben Bethlen János, a híres «vándor- 
patrióta» gyermekei mellé került nevelőnek. Korán bekapcsoló- 
dott az irodalmi életbe, hírlapi cikkeket, verseket, novellákat 
írt. 1848-ban az únióért küzdő kolozsvári ifjúság vezetői közé 
tartozott, még ez évben Pestre került, mint Teleki Domokos 
országgyűlési követ titkára, megbarátkozott kora legnevesebb 
íróival és politikusaival, elismert nevet szerzett az irodalomban. 
1852 után tanári állást vállalt, 1855–56-ban külföldön utazott, 
1858-ban feleségül vette Szendrey Máriát, Petőfiné húgát és 
elfogadta a kolozsvári kollégium meghívását. 1862-ig volt 
kolozsvári tanár, azután ismét Pestre költözött, ahol 1876-ban 
az egyetemen a magyar irodalom tanára lett. 1892-ben le- 
mondott tanári állásáról és csöndes visszavonultságban csak 
az irodalomnak élt. 1909-ben halt meg. Irodalomelméleti és 
esztétikai munkássága irodalmunk nagyjai közé emelte. 1851-ben 
kelt erdélyi útinaplója eredetileg névtelenül jelent meg a Pesti 
Naplóban, neve alatt 1920-ban került kiadásra az «Olcsó Könyv- 
tár» sorozatban. 


DEÁK FARKAS, köpeci, 1832-ben született Marosvásár- 
helyt, atyja Deák Ferenc ügyvéd, anyja Miske Anna volt. 
Még mint tanuló néhány hónapig résztvett a szabadságharcban 
gr. Toldalagi Mihály őrnagy mellett, majd visszatért a maros- 
vásárhelyi kollégiumba. 1852-ben belesodródott a Török János 







 275


nevű tanárja által szervezett romantikus összeesküvésbe s ennek 
következtében öt évet ült fogságban, két évig Szebenben, három 
évig Josefstadtban. 1857-ben szabadult ki. 1862-ben Pestre 
költözött, elvégezte a jogot és az igazságügyminisztériumban 
volt hivatalnok 1866-ig, mikor mint osztálytanácsos nyugdíjba 
ment. 1888-ban halt meg Marosvásárhelyt. Mint történetíró 
szerzett nevet magának, de korában népszerűek voltak szép- 
irodalmi munkái is. «Fogságom története» című könyve Pesten 
jelent meg 1869-ben. 


MIKÓ IMRE, hídvégi, gróf, 1805-ben született Zabolán, 
atyja György, anyja gróf Mikes Borbála volt. Nagyenyeden 
tanult, majd Marosvásárhelyt folytatott joggyakorlatot. 1826-tól 
az erdélyi főkormányszék hivatalnoka volt, 1837-ben főkormány- 
széki tanácsossá, 1847-ben kincstárnokká választották. Ezidő- 
ben már vezető szerepet játszott az erdélyi református egyház 
életében is. 1843-tól elnöke volt a kolozsvári nemzeti színház 
felügyelőbizottságának. 1848-ban az agyagfalvi székely nemzet- 
gyűlésen királyi biztosi minőségben jelent meg és a gyűlés 
elnökévé választotta. Nemsokára hivatalos küldetésben Ol- 
mützbe utazott, de csak 10 hónap mulva térhetett haza s 
akkorra már Erdélyben az önkényuralom kormányozott. 
1861-ig tartózkodott a politikai élettől, de annál nagyobb részt 
vett a közművelődési mozgalmakban. 1857-ben közreműködésé- 
vel alapíttatott a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó ref. kollégium, 
1859-ben megalapította az Erdélyi Múzeum Egyesületet, 
1855-ben megindította «Erdélyi Történelmi Adatok» címen az 
erdélyi történelem forrásainak kiadását. 1861-ben a vissza- 
állított főkormányszék elnöke lett, de nem helyeselvén a király 
eljárását, rövidesen lemondott. Nagy része volt a kiegyezés 
előkészítésében és Erdély úniójának újbóli kimondásában. 
1867-ben közlekedésügyi miniszter lett s az ő érdeme az erdélyi 
vasúthálózat megteremtése. Munkássága, mellyel az «Erdély 
Széchenyije» nevet érdemelte ki, a nemzeti kultúra minden 
ágában korszakos vívmányokra vezetett, Erdély életének sok 
tekintetben új irányt szabott. Kéziratos naplója, sajnos, el- 
veszett, levelezését most rendezi sajtó alá az Erdélyi Múzeum 
Egyesület. Történeti és politikai tárgyú művei közül kiemelke- 
dik az «Irányeszmék» (Pest, 1861.) Az Erdélyi Múzeum meg- 
alapítása érdekében írott szózata több kiadást ért meg, utoljára 
az «Erdélyi Tudományos Füzetek» 37. számaként jelent meg. 
(Kolozsvár, 1931.) 
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GRÓF BETHLEN LAJOS 
ÖNÉLETIRÁSA 


 
 
 


Gr. Bethlen Lajos és báró Wesselényi Anna voltak tisztelt 
szüleim. Mindketten nyugszanak a szent-imrei, Hunyadi János- 
tól építtetett kis templom kriptájában, három gyermekeik, 
Rósalia, Jósef és Anna testvéreim körekbe. 


Légyen nyugalom, áldás poraikon! 
Erdélyhon hatalmas folyója, a Maros körzi azon volt szép 


ősi úrilakot Gáldtőn, melynek falai közt 1782-be, azaz ezerhét- 
száznyolcvankettőbe, második februárba születtem. Örömtölt 
szívvel adának a sz. keresztség áltol a tisztelt szülék Lajos nevet 
nékem. Jósef és Anna testvéreim három, négy évvel utánnam 
jöttek a világra. Két nagyobb testvéreim Gergely és Rósalia 
már 3–4 évvel idősebbek valának nálomnál. Mikor kedves 
atyánkat gr. B. Lajost nagy atyánk gr. B. Gergely bethlen- 
szentmiklósi kastélyába akkor uralkodó forró nyavalyások 
ápolására felszólitván, odaérkezte után tiz nap mulva, a kegyet- 
len halál tőllünk öt élő gyermekeitől örökre elragadá, ifju anyánk 
özvegyen, mü árván maradánk. Kevés holnapok után Jósef 
és Anna testvéreim is a sirba követék a jó atyát és igy csak 
hárman maradánk a legjobb, tudós és bölcs anya ápolása alatt. 
Nagyobb testvérem Bethlen Gergelyt nagyatyám és nagy- 
anyám br. Nalátzi Borbára magokhoz vették, tanittatották 
és kényeztették. Rósa és én anyánkkal nődegéltünk, mig szár- 
nyunkra bocsáthata. De azelőtt én is nagyatyámékhoz vitettem 
még 1792-be. Ezen két, mindentől tisztelt öregeket is elvesz- 
tettük Kolozsvárt, és akkor kezdődék reánk nézve új élet. 


Gergely testvérem és én mint nyolcz éves gyermek már 
Kolozsvárról, igen jó paripákon, az enyedi kollegiumba tanúlni 
ellovaglánk, tanitókkal ellátva, a városon lakva, elég boldogul 
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telék a gyermeki időkor. A tanúlás mellett Nagy-Enyeden fér- 
fiasan nevelődtünk. Lovaglás, puskázás stb. nem hiányzattak, 
úgy hogy ebbe is ementiát nyerni vala szerencsénk. Testvérem- 
től Gergelytől végre el kelle válnom, mert elvégezvén jóval 
előbb iskoláit nálomnál, a k. Gubernium mellett praktizálni 
kiindúla és én egyedül maradék tanitóimmal Enyeden. És ezen 
időpont az, melybe életem nevezetesebb kalandgyai megkez- 
dődtek. 


Akkori enyedi tanár Benke úr házánál lakva, brutalis privát 
tanitóimmal, elébb Keresztes Jóseffel, azután Csegödi Jóseffel – 
mindketten elég tanult, de valódi parasztidomú egyénekkel, – 
csakugyan nem soká érkezék mellém, magának azután nagy 
hírt-nevet szerzett német tanár Bretschneider. Ez az érdemes 
úr szerettette meg véllem a tudományokat. Azért lettem jó 
geográf, nem gyenge physikus, mechanicus, hydraulicus, este- 
ticus. Annál roszszabb theologus és politicus. De lettem archi- 
tector, botanicus, horticultor. Egyszóval könyvszerető, műkedő, 
katonás, zsarnokságat nem szenvedő, becsületérző, tudnivágyó, 
soha se henyélő, jó fiú, jó barát. Mindezen tulajdonságaimat 
köszönhetem a legjobb anya bölcsességinek és igen szeretett 
Bretschneider tanár úrnak. Neveletlen, pedánt enyedi diákok 
oktatásait megvetve, soha semmit nem tanultam volna, türe- 
delmet nem ismerő lelkemmel, mert kiknek magaknak nincs 
nevelések, – csordák mellől oskolába menve – hogy lehessenek 
azok nevelők? Például: Miskoltzi Jósef deák tanitóm egy lecz- 
kének nem elég hamar megtanúlásáért, egy ferialis idő alatt 
Gáldtőn, anyámnál, úgy vágott fejemhez, hogy egy deszka 
grádicsan hanyatt esve, – egyik lábam a grádics közzé csuszván 
– ketté tört lábamszára. Nyolcz holnapokig szenvedvén miatta, 
képzelhető egy jó anyának is ez alatt az idő alatt keservét, 
nyomorékan látva betzéit. 


Miskoltzi töstént elidéződett házunktól. E vala az elégtétel. 
Egy enyedi paraszt lakos, Pap Péter nevü kurála engem 


Csombordon, gr. Kemény Farkas statuum preses úr excellentiá- 
jával együtt, ki is feldőlvén egy hídról, a hintó terhe alatt lába 
eltört. És kétfelé nem járhatván az öreg Pap Péter, jó anyám 
megegyezésivel Csombordra vitettem, és ott együtt a gróffal 
meg is gyógyulánk. 


Ujra tanuláshoz kezdve, Csegöldi Jósef, hetyke enyedi 
diák, leve deák tanítóm, már én is logikát frequentálva akkor. 
Ez is a tele kantsónak imádója lévén, egykor kábult fővel haza- 
érkezvén titkos kalangyiból, disputánk következtében huszá- 
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rom kardját kirántván, vagdalni kezdett lapjával, de én is nem 
rest, hajszálan függő türelmem elszakadva, a kardot kezéből 
az úgynevezett nevelőnek kifatsarván, egy vágással homlokára, 
földre teritettem. Tisztelt tanárom Bretschneider úr levén 
bizonyságom ártatlanúl szenvedett rút bánásának és méltó bün- 
tetésinek általam. 


Azonban az kollegium 9 bölts tanárji itélete szerént a do- 
mine humanissime consilium abeundit kapott. Örökös félhold 
idomú homlok-forodással. Mind falusi papot mégis egyszer 
láttam morált predikálni a szónokszékből. 


Ily iskolai eseményeket tsakhamar más is követte. Ugyanis 
sok számos nagyobb és kisebb uri tsaládoknak urfiaival együtt 
járván a sok tanárok letzkéit, azok közt egy gr. Teleki Imre is 
vala Benke tanár urnál tanuló és kosztozó társam, szász ember 
nevelőivel, egy büszke, hetyke, magáról sokat hivő Konerd 
nevű jó kinézésü, nagyon kikapó latorral. Ez urfiát, Teleki 
Imrét, akkor büszke, bolond családnak egyikét, szerette volna 
több mint huszonöt uri fiak felett megkülembeztettnek tenni. 
Azért a köztanodába néki külen asztalt és széket vitetett, mely 
mindnyájunknak, kik mindenbe vélle egyformák voltunk, ked- 
vetlenséget okozott. A többi bátorságomba bizván, kértek, 
hogy ezt a megkülembeztetést nem türhetvén, br. Radákék, 
Mikóék, Toldiak és sok előkelő társainkért felszólitanám, hogy 
üljenek a mi padainkra és nem külen a tanoda terem közepén. 
Erre rögtön felszólitám a két megkülenezett tanulótársainkat 
a tanár Herepei János ur jelenlétibe – a szónok székibe ülvén – 
ki maga is, mind nagy democrát, az egyforma létnek, egyenlő- 
ségnek baráttya, ezen megkülenzést nem kedvelte. De felszóli- 
tásomra ez a büszke Teleki-finak felkiálta: azért ülünk külen, 
hogy szamarakkal egy székbe ülni nem akarok. Evvel felzudul- 
ván százhusz derék tanulótársamk, helyettek én vevék is nyil- 
ván, az ugynevezett auditoriumba elégtételt rögtön, mert az 
imperialis grófotskát magam és társaim nevibe önasztala mellett 
jól felpofoztam, megtéptem és a szamár titulust elégségesen 
megfizettem. Társaink kitörésit evvel feltartóztatván, mind- 
nyájan elhagytuk a teremet, tanárostól együtt. Kiabálások 
közt, sirva futa el az imperialis gróf is a vitéz szászával együtt. 


Ez nagy dolog vala. A Telekiektől jól fizetett tanár urak, 
mindezen megbántásunk után is, mégis büntetést akarának 
reám szabatni, meg nem gondolva, hogy Bethlen Lajos, a köz- 
szeretetbe lévő publicus diák, nem oly könnyen hajol egy rüdeg, 
papi itéletnek. Ugyanis én Hajnal nevü derék pej paripámra 
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felülvén, Winter Miska hív öreg huszáromtól jó paripán követve 
tanitóimtól elbútsúzva, Enyedet elhagyám és Bervére Feld- 
marschal-lieutnant gr. Gyulai Sámuelhez mentem, ki is ott 
ezredjibe mint kadétot felvett – igen szép társaságba, – mert 
gróf Bánfi Ferentz, a gr. Bánfi György gubernator fia, gr. Lázár 
Benedek és még más tiz előkelő úrfi kadétok, gyönyörködtetők 
a hires öreg és merő vak generálisunkat tréfáinkkal. Ott való- 
ságos katonai módulag éltünk, a generalis kegyéből, derék 
segédkapitány Craus úr oktatása alatt, gyakorlásokkal fegyverbe, 
lovaglásba, melybe én voltam a többinek is mesterek. Irásba, 
olvasásba rendbe nagy előmenetelünk vala. 


Igy a papokon kikapva, kedves jó anyám is megengesztelő- 
dött ugyan, nagyon tisztelvén rokonunkat az öreg generalist, 
de féltette betzéit a háborútól, mely akkor a forradalmas fran- 
ciákkal elég dühösen folyt. De az okos generális minket cadétokúl 
még tudatlanul a vérpiatzra kiküldeni nem akarván, minket 
magánál tartott, és taníttatott. De nyoltz holnapi ott létem 
után ez a kegyes jó urunk is meghala. Két generális fiai, Ignátz, 
és Albert temeték őt el Szász-Sebesbe, hol mi is cadétokúl pará- 
dirozánk koporsója körűi. 


A tzeremonia után anyámnak esdeklése után és nagybátyánk 
guberniumi tanácsos gr. Bethlen Gergely kivánatára engem a 
katonai pályámról amoveálának többekkel együtt és gróf B. 
Gergely atyafiságos felszólitására, kedves jó anyám nagy örömire, 
megint Enyeden, mint már kiszolgált vitéz katona, publicus 
deák lettem. A papoktól éppen nem félve, mert nagybátyám 
curátora lévén a kollegiumnak, védje alatt folytattam ujra 
tanulásom, jó sükkerrel. 


Azalatt a megpofozott imperiális grófocska is békességes 
megmaradást a tanulók körébe többet nem remélhetvén, el- 
ment Pestre. 


Én még két évig mulatván Enyeden szép görög beszéddel 
a tanoda teremibe elbúcsúztam szeretett barátimtól, a tisztelt 
tanár uraktól, és lóra ülvén, két éveket Enyeden eltöltve, 
örömmel, kevés keserűséggel, elmenék kedves jó anyámmal 
Bethlen Szent-Miklósra gr. Bethlen Gergelyhez, honnat fel is 
indulék Bécsbe vélle, mint a familia követtyei, nagy bátyáin 
gr. Bethlen Gergely elnöksége alatt, áldását jó anyámnak 
magammal vive, pénzzel jól ellátva. Bécsi mulatásom csak 
öröm és jóllét volt. Ottan felségünk hadi szükségire a familia 
cassájából 20,000 pengő forintot, egy ezer frtos vasládába, mind 
aranyba és ezüstbe, volt szerencsém presentálni jó és szeretett 
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császárunknak, I. Ferencznek. – A jutalom lett egy nagy ígéret. 
Nagy uraktól elég volt az. A sükere más világra maradt. 


Bécsi ifjúi kalandjaim nem emlitni valók. Csak hogy nál- 
lamnál sokkal idősebb barátommal Horváth Károly úrral és 
D. Getzivel Velenczébe indulandó valék. De nagybátyám 
gr. Bethlen Gergely terhes betegsége csakhamar véget vetett 
a további utazási tervnek. 


Jobban lévén bátyánk, a familia jószágai bonificatiója iránti 
tracták mind folytak. Végre a borgai jószág 70 éveki bírása 
után, a felségtől, mint határőrkatonaság, meghatározódott, 
hogy bonificaltassék jószággal Bánátusba, mely husz évek 
eltölte után roszszúl meg is esett. Igy eldölvén a dolog, leindul- 
tunk Bécsből Erdélybe. – Utazási kalandjaim a nagybátyám- 
mal igaz furtsák, nevetségesek; de ki ezen tisztelt és szeretett 
nagy urat úgy esmérte, mint mi rokonokúl, nem csudálkoznék 
azon rendes eseteken, mik történtek az egész utazás alatt. 
De a további éltem folyamára nem lévén azok béfolyással, 
feljegyezni nem is kivánom. 


Leérkezvén Bécsből, mint egy tökéletes utczatapadó dandi, 
jó anyánk kivánatára M.-Vásárhelyen a kir. táblai irnokságra 
Szentpáli hires itélőmester kanczelláriáján feleskedtem. 


Már itt új életre léptem. Táncz, lovaglás, szép-nem iránti 
hódolások, maszkarázás, trakták, vadászatak – igen kevés 
kantzellári mükedések – voltak éltem napi rendjei. Ötven 
forint holnapjára igen kevés lévén, még adósság csinálás se 
hijánzatt. Minthogy már igen kedves fitestvérem: Gergely is 
házos lévén – Bethlen Klárát, generalis Bethlen Pál leányát 
vévén nőül, Rosália nőtestvérem is gróf Bethlen Imrével egye- 
sülve lévén – anyám engem is 22 éves koromba már nősülve 
lenni óhajtotta. Azért több szép úrilányokat tüzett ki 
magába számomra. 


Ezek közt számítá nékem gr. Bethlen Ádám igen okos és 
kedves kisaszszonyát, Pepit vagyis Joséfát. De én már magamba 
a híres szépségű Radák Polixént, mint kivel közéi atyafiságba 
és jószágokba osztozó vérek is valánk, válosztám ki, ha nősülni 
kellene. Ezen értékes és érdekes gyönyörű hölgy is huzamoson 
engem kedvelvén, a világ már mint mátkásokat úgy nézett 
és hitte. 


De a végzés könyvibe máskép vala felirva a mi életünk 
folyama. A Jósef huszároknál lévén egy szegény báró, Zéáu, mint 
főhadnagy, br. Radák Ádámtól, Polixén öregattyától, titkon 
más szegény legényekkel együtt segitve mindenben: ez szivét 







 6 


mátkámnak elrabolta, a nélkűl, hogy Polixén bizodalmát hoz- 
zám elvesztette volna, ki is titkát nékem kijelentvén, ha keserv- 
vel is, de czéljok elérésibe, minden idősb és ifiabb rokonaink 
ellenire is, én a lehetőségig elkövettem mindent. De a rettentő 
ellentállását a szüléknek, rokonoknak, esmerőseknek látva, a 
gaz, piszok báró, mikor a titkos házasságra én magam és Polixén 
derék testvére Radák István reá venni quártélyába Peterdre 
mentünk, avval utasítatt vissza gazúl, hogy ő egy lányért 
magát nem cassiroztatja, ha van is miből a leány őtet eltartsa. 
Ekkor én őtet kihivám pistolyra, de ő terminust tévén csak, 
egy évi szabadságot kére és a hazából elillanta. (Csakugyan 
későbbre jutalmát elég keservesen vette el a boldogtalan polt- 
ron, cassirozva is lévén háborúi poltronság miatt stb.) 


Ezen hűtelen tettét meghallva a szeretni tudó Polixén, 
Mikeszászáról egy postát külde hozzám Kerlésre, hol én már 
birtokló valék, mint nőtelen új gazda. 


Vendégeim valának gr. Bethlen Elek és Horvát Dániel 
urak. Mindketten könnyelmüségekről híresek. Ezek előtt 
olvasám el Radák Polixén keservvel irt levelét, melybe 
jelenti, hogy ha csötörtökön reggel kilencz órakor Mike- 
szászon nálla nem leszek, élve őtet nem lelhetem, mérget 
vévén akkor bé. 


A levél délbe szeredán jött kezembe. Mikeszásza 18 mért- 
földnyi helyen van Kerléstől. Már csötörtök reggelig – azaz 
másnapig, hogy lehessen odamenni, aggodásba hoza. – De a 
két vendégem, mint oktalan lányi tervet, úgy nézvén a dolgot, 
el akarának hitetni, hogy elmenni ezen levélre bolondság volna. 
De én Radák Polixén állhatatosságát esmérve, délután három 
órakor egy igen sebes magyar paripámon egyedűl, jól fegyver- 
kezve, elnyargalék udvaramból és a Mezőségen átol nyugtatás 
nélkűl éjjel tizenkét órakor Madarasan kedves testvéremnél, 
Gergelynél valék. Ott nem is jelentve magam, rettentő elfáradt 
paripámat istálójába hagyván, az ő egyik paripáját megnyerge- 
lém és megint nyugvás nélkül csötörtökön fél 11-re d. e. a mike- 
szászi udvarába az öreg Radák Ádámnak (kit is azelőtt kevéssel 
prefectusnéja Tordai Gálfiné 40,000 forint elorozhatásért 
méreggel megölt vala) megérkeztem, orrvér folyás közt, rettentő 
elfáradva lovastól. Az udvari cselédek bódultan tojúltak hoz- 
zám, jelentvén, hogy szeretett kisaszszonyak ma kilencz órakor 
egy pohár tejbe légyport ivott, és már szenvedőleg van, az 
annyát magához bébocsátni ellenkezik, egy szóval oda van. 


Hogy irhatnám én le most azon jelenetet, mikor véresen 
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bérohanván szobájába Polixénnak, őtet már kínok közt lenni 
láttam. Testüleg és lelküleg tettyét megbánva, reám borulva 
siratta gondolatlanságát. Én ha megindulva is voltam, de 
rögtön Medjesre, Kolosvárra, Enyedre doktor után indittattam 
kotsikat. És minden helyről érkeztek is, de csak szombaton, 
mikor minden addigi házi szerek elpróbálása után, a méreg erőt 
vett a szép testen. Én, elalélva a bú és fáradtság miatt, éjjel- 
nappal Polixént ápolva, vártam rokonainkat, kik is megérkeztek 
feles számmal, de már mind késő vala. 


A doktorok annyi méreg ellen való szereket adtak bé a 
szegény szenvedőnek, hogy tiz napokig kinlódott, minden tagja, 
kötinai elváltak, csak bőre tartotta a testet. 


Szép, hosszu szőke haja, fogai elhulltak. Végre karjaim közt 
a lélek kiszalada e szép testből, utojára még átkot mondva 
minden elleneire szerelminek, és áldást reám s István testvérire. 
Eltemetők sok százak könyhullatásaik közt a mikeszászi vadas- 
kerti kriptába attya mellé. 


Annya későbbre megtébolyodván, az is nyugszik komlódi 
kertye sirjába. Egyedűl a derék férfi István még él gazdagon 
magyarhoni jószágába családjával békébe. 


Én bús lelkemmel lassú haladással anyámhoz, testvéreim- 
hez menék. Anyámat, ki is erőssen búsult a szerencsétlen ese- 
ten, vigasztalni alig tudtam, valamint magamat. De az idő 
engem is meggyógyíta. 


Kerlési gyönyörü sziklám puszta tetejét művelni kezdettem. 
Uj falut építettem, hogy a régi hánt-vetett falut lerontván, annak 
helyére a mostan még fennálló, híressé vált lakomat, kertemet 
építhessem, roppant fáradsággal és költséggel. Idősb gróf 
Bethlenek: gr. Bethlen János Árokalyán, Miklós, Dániel, 
Sámuel Nagyfaluba, Bethlen Elek helybe Kerlésen szomszédaim 
valának. Még pedig igen kedves szomszédaim. 


Ezek közt gr. Bethlen Sámuel vala háznépes, gyermekes, 
igen szép tizennégy éves lánya és 12 éves fia. Nem sok kellett és a 
szeretet ujra kalodába vetett s a szép ifju Bethlen Klára, dísze 
nemének, választottam leve. Jó anyám, rokonim választásom 
helyeselvén, egy évi mátkáslét után, nagy czeremoniával, akkori 
divat szerintileg az ifju nőmet – én is még bizon igen ifjú lévén 
– Kerlésre haza vivém, boldogságom helyére. 


Nőtelenségem kalandgyai imitt-amott nem volnának érde- 
ketlenek. Észrevehetőleg azokba, hogy valamint egyebekbe, 
úgy a szép-nem körüli forgódásokba is ügyetlenséggel nem 
vádolhatna a világ. A természet testi adományával is mostoha 







 8 


nem levén hozzám, lelkileg is a társasági körekbe szép szerepet 
játzadni megengedte, hijjánt látván mindég minden jelen nem 
létembe – s a világ ezen hite engem még inkább felbuzditván, – 
a közönség kedviért ezreimet áldoztam fel. De éppen nem bán- 
kódom fölötte, mert mindenemet örökké ugy néztem, mintegy 
közvagyont. Adósságaim ezáltal természetesen nőttön-nőttek. 
Építményeim a 100.000-et sokkal felyülhaladták, de ezáltal 
lett hires Cserhalom, a kunok és tatárok sirhalma felett épült 
kertem, és olasz modorba épült szép lakom Kerlésen. 


Hunyadmegyei gyógyi ferdőn elélt ifju jó napjaim, a leg- 
ügyesebb, szebb, dévai hölgygyel való esmeretségem, M. Bája 
Sófiával, később köztiszteletű Bartsai Lászlónéval, életembe 
egy epochalis időszak vala. Ezen tisztelet holtáig tartott, 
anélkül, hogy botránkoztató lett volna. Ifiu nőtelenségem 
idejébe Debrecenbe is volt szerentsém sziveket megnyerni a 
Bárczi családból, a nélkül, hogy önmagam sebzett szivvel jöttem 
volna hazámba vissza. Több ilyen ifiu kalandba elegyedve, 
hittem, hogy csak a nősülés ment meg sok szerelmi bajtól. De 
csalódtam, mert az indulatokat legyőzni, azokat megzabalázni, 
nem mindennél elégséges egy házasság, kivált olyan, mint ön- 
nömé volt. Mert az én nőm B. Klára a szelidségnek, jóságnak 
eleven képe, tiszta erkölcsessége, békeszeretősége, csendes jám- 
borsága, páratlan türedelme nem volt elégséges fékezni indu- 
latim dühét s minden idegen ingerlések mellett, soha csak egy 
szóval is megsértőleg nem kivánta futásimat gátolni és ily 
angyal mellett örökös szabadságba élve, házossági életem 
háborgást nem szenvedett. 


Érte is mindent megtévén, a mit tehetségem engedett, 
mondhatom házom körébe igen kevés keserűség ért. Nem soká 
nősülésem után, díszépületre vágyva, nagyszerű építéshez kez- 
dettem és kilencz holnapok alatt kilenczven ember segitségével 
egész Sajó vidéke diszére a most is fennálló kerlési lak a barát- 
ságnak fel vala szentelve. 


Azalatt a franczia szerentsétlen háború mind folyván, 
szeretett fejedelmünk megszorúlva, Magyarhonba menekült, 
Tatába, a régi Rákóczi várba, és I. Ferentz császárért minden 
igaz magyar életével és vagyonával kivánván áldozni, én utolsó 
nem akarék lenni. Kifuték hozzá, és engedelmet kérek az ő 
segitségire egy nemes lovas szabadcsapatot 300 egyénből 
állithatni, önköltségemen, csak háború után legyen költségem 
visszapótlandó. A megengedés és köszönet az ajánlatért egy 
volt. Evvel haza sietve, feles pénzt szerezve, két hetek alatt 
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már 185 nemes ifiakat szedék fel szolgálatra, jó conditiokat 
engede igérni a felség. 


Már rövid idő alatt kiállithattam volna, a már is sok pén- 
zembe kerülő csapatot, a 300 legényt, midőn akkori guber- 
nátor gr. Bánfi György rendelésit vevém, hogy azoknak a neveit 
adjam bé, kiket már béverbuáltam sergembe, hogy pótolják 
ki az akkor felállitandó Károly-huszárokat, mely uj ezrednek 
ezredesse lett volna gr. Bánfi Ferencz, a gubernátor fia, ulánus 
májor, nékem igérvén ott is a májorságot. De én véráruló 
nem akarván lenni, sem mástól függő, sem nemes ifjaimat 
vagabund, gyülevész piszkokkal öszveelegyiteni nem akarván, 
nem engedelmeskedtem, s népem el nem adtam. – Ezért a 
gubernator megharagudván, akkor a zavarba teljes hatalmú 
kormányzással bíró lévén, megparancsolta, minden egyén ser- 
gemből, mind nemes emberek, rögtön ki-ki megyéibe viszsza- 
szálljon, és insurgáljon az ország végzései szerint, 1809-be. És 
igy felpénzeim, rettentő költségeim, fáradságom mind el- 
veszének, hijába való leve. – De a hires Károly-huszárezredből 
se lett semmi, csak 300 rongyos korheleket tudván gr. Bánfi 
öszveszerezni. Ezeket is el kelle bocsátni öt napi lénunggal 
Nagy-Égennél. Nékem a Bethlen familia hetven háti lovat 
igérvén sergem számára, ezeket viszszautasitám. Negyven 
lovat Küküllőmegye igért, – hol gróf Bethlen Imre sógorom 
főispán volt, – ezeket a gubernator felszedette s a József huszá- 
rok ezredjének adta. Igy elkárosodva, magam is, hat, nállam 
megmaradt ifjakkal insurgens lettem, Marosszékbe küldettem a 
székelyeket felkölteni. Mely csakhamar meg is esett és én 250 
lovas székelynek levék századossa, kikkel Bukovina határszélin 
Borgonál, Kis-Besztertzénél, Jádnál kilencz holnapokig előőri 
szolgálatot tettem. Szinte egész telet a havasba deszkasátorba 
embereimmel, lovaimmal eltöltve, féltvén a kormány az országot 
az orosztól, ki akkor nem barát, nem gyilkos segédje, hanem 
ellensége vala az osztrák császárnak. Galiczia, Bukovina is for- 
radalmi állapotban lévén, 12 ezer nemes insurgens védte a hont, 
még béke kötődék Napóleonnal, elég gyalázattal. A szabad 
csapatból a gubernator ellenséges indulattya miatt nem lévén 
semmi, tehát a kárpótlásról részemre még gondolkodni se lehe- 
tett, és igy több 30,000 forintnál el vala fecsérelve ujra. De 
buzgalmam egy kamerariusi kolcscsal meg vala jutalmazva, 
azt monda a kormány. 


Ekkor már két szép leánkának valék attya, és igen jó nőm 
is táborunkba volt, mert naponként alsóbb tiszteim, doktoraink 
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mind nállam ebédelve, vacsarálva a gazdaasszonyomnak kellett 
ezekről gondoskodni. Az országtól kapott hópénzem húsra alig 
volt elégendő, tehát magam jövedelmi pénzem, borom, szeszem 
roppant öszveget tett, mely elkölt. 


Béke lesz. Haza kelle vinnem a népet, de minthogy még 
kétezer gyalog székelytől marosszékiektől a fegyvert elszedni 
parancsolták, fegyvertelenül gr. Rédei Ferencz vezérmajorjak, 
több tisztyeikkel nem akarák haza vezetni a népet, tehát azokat 
is nékem átadták és igy 2250 emberrel megindulék Beszterczéről 
májusba, alig-alig tarthatva féken a már szabadulásra induló 
hobortos székelyserget, csak lovasságommal. Csakugyan Sár- 
patakra érkezve, nyugnapot tartva, ott nagy kedvetlenségem 
kezdődett, mert sárpataki gr. Teleki Mihály marosszéki főtiszt 
futárt küldvén Maros-Vásárhelyről hozzám, parancsolja, hogy 
másnap Vásárhelyt legyek népemmel; ott lustrát tartván 
felettek, el fognak oszlatni, fegyverek, lovaik elszedődik; én 
pedig rögtön néki egy tisztelettévő őrcsapatot küldjek. Én 
az eloszlásig katona, és főnökje lévén ezen seregnek, igen jól 
tudtam, hogy főtiszt uramnak tiszteleti őrség nem compétál, 
nem lévén katonai főnök. Tehát válaszoltam, hogy sergem 
lustrára bévezetem, de őrserget nem fog kapni. Már ezért az 
egész marosszéki akkori veszett tisztség reám neheztelvén, mikor 
egész paradába a városba béérkeztem, népem a székház előtt 
rendbe állitottam, lustrára készülve: akkor a gróf főtiszt 
több társaival kijött az utczára a temérdek népség előtt, nagy 
haraggal parancsolta a lovakról leszállni, a fegyvereinket le- 
tenni. Én pedig mind parancsnoka népemnek, kihirdettem: 
ki önlovát, önpénzivel vett fegyverit leteszi, és kilencz holnapi 
hiv szolgálattyáért magát egy otthon heverő csordától igy 
megpiszkoltattya, azt én agyanlőtetem; kiki lustra után haza- 
megy fegyverkezve, és készen fog állni mindig, már mint tanult 
katona, a felség és ország parancsára kiszállni táborba, de most 
meggyaláztatni magát egyik se engedje. 


Erre nemcsak a 2250 székely sergem, hanem a bámészkodó 
tömeg is éljennel fogadá beszédem. Erre elfelejté méltóságát a 
főtiszt és előbbe rugaszkodik, és rút szókkal illetvén engem, 
én is kivont karddal és előcsapatba álló lovas sergemmel a tekin- 
tetes tisztséget a székház udvarára béüztem, és a kerten által 
más utczára futamtattam. Evvel a lármával a lustrából semmi 
nem lehete; azért népem újra rendezve, a piaczra vezettem, ott 
házom lévén, kedves nőm is ott már készen várván sergem borral, 
pálinkával, sültekkel, kenyérrel az egész serget megtractáltam, 
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az egész városi népség örömire, százanként jövén bé az atyafi 
nők s sergem rokoni a hazajöttek elfogadására; lehet képzelni, 
mely zavar volt a városon. De jó subordinatiót tartván az 
egész sergem közt, semmi baj nem történt. A lárma nagy volt 
igaz, melyet egy Kerekes nevű generalis ablakából lecsilapitni 
kivánt szidalmakkal, de a felbőszült székelység látva a német 
kabátos generált, rettentő dűvel akarák a parancsolónak örökre 
bédugni száját, mely meg is esett volna, ha én szünet nélkűl 
lovan ülve, két tisztemmel közzékbe nem rugtattam volna és ha- 
talmas szovakkal és szép kéréssel le nem csendesitettem volna. 
Már látva bor, pálinka hatóságát, látva, hogy a főtiszt társaival 
meg nem jelenik lustrát tartani, a nélkűl pedig eloszlatni a serget 
nem lehet, tehát ujra öszvetrombitálva a bolyongó sergem, elvit- 
tem éjtzakára népemet Sz.-Királyra, Vásárhelytől félórára, és ott 
kevés erőszakkal bészállitám ön magam egy nemes udvarba. A ne- 
messég és ott lakó sidóság sergemet igen szivesen elfogadá és tartá. 


Másnap ujra béizentem két tiszttől a tisztségnek: tessen 
magakat moderálva, lustrát tartani, nem erőszakoskodni és a 
serget kifizetve illendőleg elbotsátni, külemben én a népet az 
ő költségeken M.-Vásárhelyt megtartam, még a kir. guber- 
niumtól és a herczeg Maximiliántól újabb rendelést vejendek. 
Ezen izenetre marchalis gyűlést hirdetvén, rögtön a főtiszt 
szóval kéretett bé a lustrára. Bé is mentem, a számadásom bé- 
adtam, a nemes székely serget könyezve szétoszlattam, kik is 
altisztjeikkel a legszebb rendbe helységeikbe haza is szállattak. 
Már csak kardom és bátorságom lévén segédem, a főtiszt és a 
tisztség ellenem fiscalis actiot rendelt, mind lázasztó ellen. Én 
pedig ezekre, mind ország pénzit elorzókra, tolvajokra viszont 
fiscalis actiot kértem a guberniumtól. És igy a két actio fel- 
menvén, ön jelentésemmel a felséghez – Maximilián herczeg 
közbenvetéseivel a szék tisztsége egy orrot kapott, a fiscalis 
actio megsemmisitettetett, a gubernium is megkapta az illőt – 
és én mind camerarius újra megjelenek a székgyülésen 300-ad 
magammal – és egy jó beszéddel, igazakat szólva, Marosszék- 
nek bizalmát megköszönve, m. madarasi jószágomba, székelyim 
közzé viszszavontam magamat. 


Egy külenes, szerencsés történetem az insurrectio alatt 
megjegyzendő. – Mind herczeg Maximilián, mint fő ország 
katonai parancsnok, mind generalisunk, ifj. gr. Bánfi György, 
mind az egész generalitás Beszterczén engemet kegyekbe tar- 
tottak, legtöbb hasznamat is vették. Azért gyakran statiomról 
béhívtak magokhoz, sokszor éppen kicsinységért. 
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Egykor egy hires kancza paripámon benn valék Beszter- 
czén, 10 háti paripáim közzül még is leggyengébb. Ezt a herczeg 
segédje obester Wéber megszerezvén, ezer forintért néki adni 
kéntelen valék. Br. Jósika Miklós májor, obester Balog Ádám, 
alezredes Rétsei, Bethlen Elek, general Wimpfen, mind hires 
kártyázók, tréfa szin alatt kénszeritének, hogy az ezer frtot 
tegyem ki banknak. Én soha kártyázó nem voltam, nem is 
tudok most is kártyázni, azért vonakodtam elveszthetni az ezer 
forintot, ámbár akkor elég pénzem volt; de nagyobb tiszt- 
jeimnek kedveket elrontani még is nem akarván, fáró játékra 
kivettem az ezer frtot. Rögtön mindenik ezer forintot tett 
ellene. Ezt látva, nem féltettem pénzem többé. Csakhamar 
négyen elvesztenek négy ezer forintot nékem, Balog megnyerte 
az ezer frtot. Ekkor ezer frtot sebembe téve, a többit a viszsza- 
nyerésre kivetem, melyből a lett, hogy ez csötörtök nap esvén, 
szombaton délig mind folyt szünet nélkül éjjel-nappal a kár- 
tyázás. Már az álomtól elnyomva azt se tudtam, hol vagyok. 
Szombaton tizenegy órakor, ott a zöld asztalnál falatoztunk csak 
keveset, és újból játzadtak ellenem. Ekkor belép kapitány Rigó 
segédtiszt, elkéri kardom és jelenti a herczeg nevébe, hogy 
profozhoz kell mindjárt mennem a városba való mulatásért 
és kártyázásért. 


Jó szivvel mentem, mert az álom miatt oda voltam. Ekkor 
pénznyereségem számba vettem. Volt nyereségem tizenhat ezer 
frt készpénz, ezen kivül a general Bánfi négy angol czugja, hin- 
tója, bétsi kocsissa Gáspár. Ily nyereséggel, pénzem az segéd 
kezébe adva, elmentem árestomba, ott jó ágyba elaludtam. – 
Mikor kőtett az őr, vasárnap egy óra volt. Ekkor mondok, 
siessek, mert a herczegnél híva vagyok ebédre. Kardom is 
ágyamnál volt. Hirtelen kicsínositom magam és elmenék meg- 
köszönni az árestomot. Ekkor a jó herczeg azt mondá: én a 
kapitányt azért küldettem árestomba, hogy a többit büntes- 
sem, mert hallottam nagy nyereségit, hallottam bágyatságát s 
hogy azok azt ne használják, a kártyások a sok vagyont viszsza 
ne nyerjék, jónak láttam a grófot elküldni, – már egy ló helyett 
viszen négyet haza és tizenhat ezer forintot, – szerencsét kivá- 
nok hozzá, – már ebédeljünk jó kedvvel. – Persze jó kedvvel, 
vigan ebédeltünk; vesztő uraim otthon hogy ebédeltek akkor, 
nem tudom. 


Igy megrakodva statiomba visszamenék Jádra délután. 
Ez megjedzendő volt. De az is még, hogy ezen lovakat gr. Teleki 
Ádám más télen negyven ezer forintért vette meg töllem, két 
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évi várakozásra harmincz ezerrel, tiz ezret megadott mindjárt. 
A harmincz ezret tréfából azután mind rézpénzbe adatt meg, 
melyet öt szekérrel küldett Madarasra orbai jószágából. De ugy 
is jó volt. 


Volt az insurrectio alatt a német tanitó tisztek miatt a 
gyalag székelyek között nagy összeesküvés és el is kergették 
azokat a németeket fegyverrel mind egy lábig. Már félvén a 
haditörvénytől, egy alhadnagy vezetése alatt, gyakorlási állá- 
sából egy osztálynak, a major gr. Rédei Ferencz lovát hirtelen 
leszurván, a zászlót elragadták és hat százon megforditott csá- 
kóval, dobszóval elmenének az altdorfi rétről, a többi székelyek 
a menőket nem akadályoztaták. Háromszáz ment a hadnagygyal 
N.-Sajóra, háromszáz Lekenczére, onnét voltak szétmenő szán- 
dékkal. De csakhamar a generalitás utánnam küldve, paran- 
csolák nékem a n.-sajói csoportat visszahozni, vagy összevag- 
dalni. Épen igy gr. Kemény Miklós insurgens kapitánynak 
parancsolák a Lekencze féle menőket visszahozni. Ez a jó gróf 
czifra szónoksággal akarta őket a visszatérésre rábirni, de ők 
mind szabad csapat, fegyverrel, dobbal indultak vissza, a kapi- 
tánynak kétszáz lépést hátul kitüzvén, hogy annál közelebb 
hozzájak ne jöjjön, külemben agyan lövik. Ez bizon engedett 
is nékiek és a szöketteket nem mind rabokat, hanem mind 
parádirozókat úgy hozá haza az vallendorfi táborba, melyért 
két hónapi árestommal is bünteté meg a gróf kapitányt a hadi- 
törvénszék. Én pedig utolérvén a rebellis székelyeket Nagy- 
Sajón beszállva, őreket kiállitva a hadnagy szállásán, felkértem 
solemniter, fegyvereik letételére és ön megadásokra, de a had- 
nagy véd állapotba tevé magát, az udvaron, azért én félszázado- 
mat lovaikról leszállítám, karabélyokat keményen megtöltve, 
eleibe mentem, a más felit századomnak az utczákra jó készü- 
lettel és ügyes altisztyeimmel elrendeztem a megtámadást s evvel 
a hadnagyat és a rebellis székelyeket ujra engedelmességre 
intém, vagy a külemben fegyverrel is őket kénszeriteni tüstént 
kész leszek. Erre a székelyek a hadnagyot magát megfogák, 
én könnyű vasra tétetém és a fegyvereiket szekerekre rakva, 
őket négy felől lovassággal körűlvéve, hazainditám a beszterczei 
térségre, hol már négy ezer emberből négyszeg formáltatott 
és a hatszáz székely felett haditörvény el is láttatott. Negyvenen 
a tiszttel együtt agyanlövésre is itéltetett, de tiz évi rabsággal 
feltserélődött az itélet kegyelem uttyán. Csakugyan az insur- 
rectio eloszlatása után ők is megszabadultak Szamos-Ujvárról. 


Ezek történtek 1809-be az insurrectio alatt, azt is hozzá- 
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téve, hogy Dornáról hétszáz bukovinai és galicziai rebelliseket, 
azok közt három grófot: egy gr. Czartorinskit, gr. Dombrowskit 
és Potockit is Fejérvárra kelle vinnem januárba. Ezek közzűl 
valami százhuszan az utan elhaltak a nagy hidegbe, a hóba el- 
temettettem a havasan még. Azután századom önkéntesen a 
szegény mezitlábasokat és szinte mezitelen hadifoglyokat a 
lehetőségig felruházván, könyebben szenvedhették eseteket. 
Én pedig ezen három úri fogolyt úri módra kisérhetni és tartani 
Fejérvárig valék szerencsés, mely tettnek több évek mulva, 
Bécsbe, sok szíves köszönet és elfogadás volt következése. 
Ugyan ezek és több forradalmi vezetők a Nagy Napoléon 
akarattya következtébe Fejérváron szabadlábra tétettek, csak- 
hamar megérkezések után, ámbár agyanlövetésre voltak ki- 
tűzve, mint forradalom vezetők. 


Kicsinységű esetek, rendesek, és nem igen érdeklők sokak 
történtek az insurrectio alatt véllem, de azok nem érdemlik a 
feljedzést. 


Már 1810-be haza telepedve – sok adósságtól terhelve – 
épitéseim költségét is pótolni kelletvén, m.-madarasi jószágomat 
b. Bornemisza Leopoldnak eladtam 150,000 forintokon és a 
kerlési lak ezáltal felépüle. Felbutorozása végett Bécsbe fel- 
menék – inkább előbb a rendelkedés kedviért – és így csak 
vagy két holnapig mulaték ott. Onnét sok szép készitményekkel 
lejövén őszszel, más tavaszszal a híres bécsi congressusra sok 
pénzzel – tizenöt gyönyörű speculatióra való lovakkal – 
Deáki Sámuel gubernialis írnokat magammal segédűl felvivém. 
De ezelőtt még kétszer Bécsbe lévén mulatásom, a költségeim 
közt rettentő volt a külembség, mert egyszer lábamon lévő ple- 
sura miatt ifiju seborvos Néznerrel menvén Bécsbe – budai, 
badeni ferdőket megpróbálva, több német ferdőket is Carls- 
badba stb. – mégis ötezer forintnál többe nem jött utazásom. 
De ezen kalandokkal teljes congressusi út negyvenezer forintba 
belé kerűle, mert az út czélja nemcsak a congressus látása, 
hanem egy meszsze utazási kivánat vala. 


Ugyanis a koronájától megfosztott svécus király, Gustav 
Adolf Grátzba mulatván, hirdetést tőn, hogy Siriába, Jerusa- 
lembe és Arábiába utazándó szándéka lévén, tiz nemzetből 
tiz egyént magával el kiván vinni, de úgy, hogy kiki négyszáz 
darab aranyat Francfurtba egy bancienál letegyen, hogy azon 
öszvegből festők, geologusok, zoologusok, és fisicusok, mint 
útitársak megfizetődhessenek. Két évek mulva Egyiptoman 
átal viszszautazandók lejendenek az utazók a királylyal együtt. 







 15


Ezen hirdetésre senki más magyar, egy ifiu gróf Pálfin kivül, 
nem jelentvén magát, én éppen az exkirálynak irtam szép jelen- 
tést, azon kérelemmel, hogy kisérhessem én őtet utazásába, 
mint Bethlen, t. i. oly családból, mint kinek egyik öreg ősapja – 
Bethlen Gábor a fejedelem – már az király ősapjával, Gustáv 
Adolf hires svéd királylyal igen szives barátsági viszonyba élt. 
Ezen jelentést felczifrázva szép kitételekkel mihent vette a 
király Grátzba, igen szép, királyhoz illő váloszszal megtisztele 
s elfogadá ajánlatom. 


Én is a négyszáz aranyat Gadola gaz tolvaj cs. k. kapitány 
átal Francfurtba letevém, egy huszezer forintos gyémánt 
mentekötőmet néki az négyszáz aranyakért zálogba téve, két 
szép szürke, négy évüs mén csikóimat interesbe két évekre 
néki adván. Mely briliántaimat ő készitett hamis kövekkel 
kicserélvén Velenczébe, hosszas perlekedés után is semmit 
nem nyerheték, mert ő a császári ménlovak kezelése alatt az 
erariumot háromszázötvenezer forintig meglopván, az erarium 
mindenét confiscáltatta, őtet tizennégy évi rabsággal megbün- 
tette, de nékem károm soha meg nem térittettette. 


Már az exkirály elfogadása után I. Ferencztől, kegyelmes 
jó császárunktól is utazási szabadalmat nyerve, congressusra és 
a hosszu útra szép készülettel felindulék Bécsbe. Lovaimat, a 
hires négy hámos, aranyszőrű pej méneimen kivül, előre Bécsbe 
felindítám, egy ország postája felvigyázata alatt. Magam és 
Deáki úr segédem, igen szép négy lovaimmal, Pesten megálla- 
podtunk két hetekig – a congressus még későbbre lévén el- 
kezdendő – hol is az exkirály ügye is országával még eldöntendő 
vala. Tehát pesti sok uraságok kérésire véllek a füredi ferdőkre 
menni kész valék, pénzem, szép lovaim, cselédim elég diszt 
adának utamba – és baráttságos elfogadásokra sok alkalmat. 


A szép füredi tájt még szebbé tevé a nagy és szép társaság. 
Utazásomba Füredre, Székesfejérvárt Ürményi ő excellentiája 
főispán lévén és éppen megye gyülése, magához invitálni és 
táblabirájának feleskettetni méltóztatott. Éppen úgy Vesz- 
prémbe Eszterházi gróf főispán. Úgy, hogy füredi útamba két 
helyt tisztetltettem meg ily móddal. Ezen útba nyugalmazott 
kapitány Hollósit is Baracskán meglátogatva, kisérőm lett egész 
magyarhoni utamba. Füreden a sok uraságok közt csakhamar 
honi lettem, időtöltések kigondolásába és adásába nem rest. 
Éltem leggyönyörűbb napjait négy hetekig Füreden töltettem. 


Báró Palotsainé, a hires Nagy Pál okos, szép, barátságos 
nőtestvére, vala ott mindennek tisztelet tárgya, úgy nékem is, 
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kihez én magam tisztelettel csatolva, házi baráttya bogy lehet- 
tem, örökös szerencsémnek tartom. El is kisértem őtet végre 
tordotsi jószágába, ott testvérit is gr. Nitzkinét is megesmérve. 
Nem soká Sopronba mind együtt utaztunk és ott napokat 
mulattunk gr. Nitzkiék házánál. – Mind báró Palotsai maga, 
mind gróf Nitzki, kik későbbre jöttek haza, igen szives barát- 
sággal viseltettek a már házi baráthoz, vendéghez. 


Még Füreden mulattunk, a Magyarhon hullámos kis ten- 
gerén, a Balatonon való hajózások, tihoni echós kolostor tere- 
mibe adatt tántzvigalmaink, illuminált száz csolnakaink kisé- 
retébe való éjjeli tengeri utaink kellemeit gr. Podmanitzkinak 
és ön nékem köszönvén a feredői úri társaság, én boldog valék 
és busan hagyám el Füredet; de örömmel menék a szép, tisz- 
telt uri nőkkel mégis Sopronba. Ott négy napi mulatás után 
herczeg Eszterházihoz Eisenstadba menék. Czenken gróf 
Széchenyit meglátogatva – nem mondom, igen jó humorba, 
mert tiszteletem tárgyát tudtam, hogy soha többé nem látom, 
és csak drága képivel maradok, melynek birásába vagyok. 


A herczeg Eszterházi vendégszeretőségit leirni igen terje- 
delmes lenne itt, csak annyit: ön maga az öreg herczeg, tiszt- 
ségei, minden rendü cselédjei, fejedelmi udvarába a legsziveseb- 
ben láttak. Szabadon vadásztunk több vendégeivel, lovagoltunk, 
szekereztünk s ha tetzett szobánkba ebédeltünk, ha tetzett 
nagy, pompás asztalánál. Egyszóval kiki ugy élt, mind tetzett 
és még elbocsátni nem akart, ugy hogy lovastól, cselédestől 
tiz nap mulattam Eisenstadba, udvarába a herczegnek. Végre 
szinte két holnapi lassu, időtöltéssel telyes utazással Bécsbe 
felmének, a koronás főknek öszveseregelt tömegét látni. Végre 
utilevelet nyerve Grátzba indulni az exkirályhoz. De ebbe is 
megcsalódám, mert az europai királyi házak a svédek uj királyi 
házát nem szivelvén, Gusztávat viszszatétetni trónjába akar- 
ván, őtet siriai uttyára el nem bocsáták és igy mi is kisérni 
akarók, a négyszáz aranyakat visszakapván, elmaradánk. 


Már a congressust leirni nem czélom. Én holnaponként 
ötszáz forintot fizetvén szállásomért, mulatásom elég szembe- 
tünő volt. Czifra szerecsen szolgám, czifra jégerom, huszárom, 
pompás lovaim, szállásom sok szemet reám vont, és én, mint 
hiu, még ifju ember, boldog valék. 


Orosz czárnál, Ferencz császárnál, Constantin vad orosz 
főherczegnél, a kis idomtalan dán királynál, mint camerarius, 
szolgálatokat tettem. A szépnem körül pillangózva, semmit 
nem kimélve, szerencsémre házas, már gyermekes apa, egy is 
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a szépek közzül remények ellenére örök békóba nem vetheté 
a hetyke erdélyi magyart – és igy bátrabb valék sokféle kaland- 
jaimba – kivált egy gróf Cristalnik gyönyörü család körébe, 
hol azt hitték, hogy én nőtelen vagyok, ámbár én soha azt nem 
mondtam. Ezen szép család nevem napját a Brüllbe Bécs mel- 
lett pompásan feltarták. Házokba honosulva voltam, de bizon 
nem botránkozólag, mert becsület, tisztelet kötött engem ezen 
úri családhoz, nem pedig hiuság. Háti lovaimat rendre eladtam 
nyereséggel. Kakas nevü sárga paripámat Bécsbe, négy hámos 
lovaimmal elhiresedve, adtam kétszázötven aranyakon a császári 
istálóba. Végre a négy pej hámos hires lovaimat, megszekerez- 
tetvén véllek az akkori bajor korona-örököst, néki eladtam 
harminczezer florakan, de ugy, hogy csak congressus után 
adom átol, mert azalatt önmagam kivántam véllek magamat 
Bécsbe fitogtatni, ámbár sok ezreimbe kerültek akkor a lótar- 
tásra megkivántatok, a sok cselédséggel együtt. Mégis átol 
nem adtam, csak ugyan a koronaörökös is használta már tulaj- 
donát, töbnyire én véllem együtt. 


Vége lévén a rettentő pompás, millionokba került királyok 
gyülésinek, czigány kocsisommal Náczival, mint mulat idomu- 
val, elvivé a királyfi szép lovaimat Münchenbe. De én más négy, 
egérszörű, tizennyolcz markos óriás lovakat vásárlék gr. Alt- 
heim obersthofmeister úrtól négy ezren, de Bécsbe hozni azokat 
nem vala szabad, mert azok a szász király istálójából Dresdából 
valának a franczia hadjáráskor elrabolva. Végre az osztrák 
seregtől visszafoglalva, gr. Altheim kezére jutának Morvába – 
s hogy szemet ne szurjanak Bécsbe, conditionate csak Posonba 
tarthatám lejöttemig, mely csak decemberbe történhetett. 


Bécs csendesebb leve, én is jól lakva a sok zavarral, egy 
néhány ifju orvossal, és Deáki segédemmel tréfából gyalag, 
a Schneebergen átol Bádenből, jágeremtől kisérve, Salzburgba 
mentem. A havasan átoli utba az éhség volt utitársunk, mert 
pénzem, ha volt is, egyebet zabkenyérnél, a szénégetőktől enni- 
valót nem vehettünk. Na de Salzburgba minden kipótolódott. 


Tiz nap mulva én és Deáki ujra Bécsbe valánk. Már butor- 
jaim, szobraim, fegyvertárom, gobelin tapétáim, szép szekereim, 
hámjaim, sok szép apróságaim öszvegyüjtve valának. Már 
kellett egyébb is, mert gyermekeimről is kellett gondoskodni. 
Tehát fogadtam zongoramestert, tánczmestert nékiek, ma- 
gamnak egy hires szobrászt, már előre egy lakatost, két aszta- 
lost, kőmetszőt. Öt brassai szekerestől butorjaim is leinditattam 
ötezer floresre alkudva a vecturát – mind Kerlésre, hol már 
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épiteni kezdettem. Én magam is három szép szekérrel és egy 
társzekérrel decemberben leindultam. Véllem jött 1-mo: egy 
tánczmester, 2-do: egy zongora-mester, 3-tio: egy szobrász, 
4-to: egy jáger, 5-to: egy huszárom, 6-to: a szerecsen, 7-mo: 
a kocsisom. Szánakozásból és jótettből egy magyar szinész, 
egy magyar granatiros altiszt, és egy kolosvári születésü svéd 
kapitány is vala szekereim terhe. Ily coloniával télbe meg- 
indulni Bécsből elég gondot ada nékem. 


A hóval bélepett magyarhoni pusztákra jutva, Abony váro- 
socskát a ködtől, havazástól nem látva, ámbár közzél valék, 
minden szekereim egy agyagverembe beléesének egy csütörtö- 
kön. A forspant lovakat elbocsátva – talám örökre el is vesztek 
– segéd nélkül, a hó alatt csak soproni aszaltgyümölcscsel 
élve – havat rágva, halál félelmeit kiállva – ülék colonussaim- 
mal együtt egész szombaton reggelig a nagy verem medrébe. 
El is vesztünk volna, ha a granatiros vitézül a nagy hóba meg 
nem indul, és Abonyt fel nem találja. Pénteken éjjel ott a 
megyeházánál a veszélyről hirt tévén, sok ember, lovas szeke- 
rek müszerekkel, szombaton reggel nagy bajjal a hóból, gödör- 
ből kivonszoltak – elfagyva. De még pénteken, nem messze 
tőllünk, lelték fel a gödör szélin a vasmegyei viczeispánt, a fel- 
fordult kocsi fedelibe kuczaragva, nőivel együtt desperálva – 
lovai megdögölve maradtak. A szegény elfagyatt nőt üveges 
hintomba ültettem félig megholt olasz tánczmesterem mellém – 
én a többivel a szekerek mellett, és sok bagásiám mellett fet- 
rengve vártuk az isteni segedelmet, mely szombaton reggel 
meg is jöve. Abonyig a sok ember, és szekér s lovak utat ver- 
vén, mind gyalag beérkeztünk a városi néptömeg sajnálata alatt 
a megyeházához, hol a viczeispán ur elszállitatt, és orvosi segit- 
séget is parancsolt, mert orr, fül, kéz, láb elég vala megfagyva. 


Négy órjási lovaim is a fogadóba voltak két nap olta, 
Posonból előre indulván el a kocsisom egyike és az felvigyázó 
becsületes országpostája Ferentz. – Két hetekig kelle Abonyba 
cura alatt tartanom a veszett német sergemet, átkozódásaikat 
hallgatva, magamnak semmi baja egyébb a gondnál nem vala. 
Januáriusba sok emberek, marhák, katonák veszének el ilyen 
formán a pusztákon Magyarhonba. – Én még is elég bátor 
valék elijedett seregemmel megindulni 6. januárba. Ezernyolcz- 
száz floresbe kerüle ezen fatális utam le Bécsből Kolozsvárig, 
hol is előmbe jött szép családom találám. Onnét Kerlésre egész 
sergemmel megérkezém február 5-dikén és ujra mükedéshez 
kezdettem szerencsémre még elegedendő pénzzel jövén haza 
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minden roppant költség mellett. Ujabb kalandokra ugyan nem 
számiték, de hogy bele kellett jönni, az már a végzésbe volt. 


A más nyáron, mely következett, radnai ferdőkre menénk, 
sokan rokonim közzül valának a vendégek a borkutnál. Ros- 
nyainé, jó nőmnek tantya is ott vala szállva, időtöltésére magával 
hozván a gubernator gróf Bánfi-házhoz tartozó szép hölgyet: 
Klein Netit. Ez a hölgy igen szembetünő volt a feredőn, hogy 
sem én, már régebb mint gyermeket Kolosvárt esmérve, már 
megszokott széptételre fel ne indultam volna. Mely fellobbant 
érzetnek a vala következése, hogy kolosvári kertjét gr. B. Ká- 
rolynak tiz évekre haszonbérbe kivevém, azt hatezer fl. költ- 
séggel elhiresedett kertté, a publicum öszvegyülő helyjévé, 
gyönyörjére alkalmazván, magam is benne – a szép hölgy: 
K. Neti társaságába – művembe sok örömet érezve. De még 
ez az esmeretségem a túlon túl haladatt volna, már Mikó Kristina 
grófnővel, gr. B. Károlynéval tisztelő baráttságom, sok boszszú- 
ságra és pletykára, több kedvetlenségekre ada alkalmat, melyet 
végre, az új szorosobb esmeretségemmel lecsilapitottam ugyan, 
de újabb meg újabb pletykát koholának irigyeim, hol egy Intzédi 
kisasszonynyal való viszonynyal, hol testvére gr. Rédei László- 
nét érdeklőkkel, úgy hogy ha vagy egy ki tetsző széppel csak 
beszéltem is, már titkos viszonyt látatt a publicum úri rendje 
benne és igen jámbor nőmet ellenem avval felingerelni kiván- 
ták, de sükeretlen, mert ezen páratlan jó nőnek lelkét, szivét 
nem könyen lehetett ellenem zavarba hozni és azért iránta 
tiszteletem csak nevekedett és trutzam féketlen lett. Klein 
Netivel való szoros barátságom sokra menvén, 1819-be egy 
szép kis fiucskát hoza le bécsi úttyából Klein Neti, kit lehetetlen 
volt magamnak fel nem esmérni és annál szorosobb lett köztem 
és közte a kötlék, nem sokat hajtva a világ szájára. 


Nőmmel Isten hála semmi kedvetlenségem nem volt soha 
ezen esetért. De ugyan ezen évbe benn telelék egész családom- 
mal Kolozsvárt, a Kendefi Ádám házánál lakva. Én a városi 
Redut teremet és egész városi fogadó udvart haszonbérbe vet- 
tem, három évekre háromezer fl.-ért – évenként fizetve. Akkor 
oda költöztünk. A Bogdánfi-ház teremét is tartottam, piqueniket 
tartva benne minden hétfűn, számos úri részvévők estét is. 
Elrendezéseimbe gyönyörködve, mind a reduti új modorba 
adatt tánczvigalmaimmal erőssen megelégűlve, általam Kolos- 
várt a legelső fiáker hintó alakulva: ha a publicumnak ked- 
vencze lettem, nem csudálni való volt. Nagy maszkarák elren- 
dezése, önmagam maszkarái is sok pénzbe kerülve, a publi- 
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cumnak sok időtöltést okozott; úgy hogy epochalis időnek 
tartatik most is az az időszak, melybe én Kolosvárt műkedtem 
a közönségért. De ezen haszonbérlés is hétezer fl. kárositásomba- 
került, mert hej sok csalókra akadatt az emberekbe való bizo- 
kodásom, Bétsbe, Pesten és Erdélybe. Fel is kelle a második 
évbe mondanom az árendáról. M. Horvát Dániel ur, azután 
gr. Teleki János urak jobb sükert remélve nállomnál, mind 
hasonlólag megbuktak több ezerekig. Későn tanulók meg, 
hogy nem úri embernek való az ilyetén intézkedés, csak olyan- 
nak való, ki önmaga kezeli az egész manipulatiót. 


Már most következi egy némileg nagy fatum, mely engemet 
ére 1819-be. 


De még azt elősorolnám I. Ferencz kegyelmes császárunk 
és Carolina Augusta császárnénk Erdély-honi utazásáról emlí- 
tést kell tennem, mely 1817-be történt. Még akkor a honba az 
éhség dühe meg nem szűn vala. A városokba falukról béván- 
szorgott, utczákon haldoklók száma elég keserves látványt 
mutatott, bárha jóltévők étellel, itallal százakat gédelgettek, 
de háládatlanokra is elégre találtak. Úgy én is. Későbbre 
tovább elősorolom azokat is. 


A Felségek nagy számu kisérőkkel Galiczia felől, igaz királyi 
móddal, Erdély honba augustus elein 1817-be Beszterczére 
érkeztek. Ott három napot mulattak, azalatt maga a császár 
a határőrök stab államását: Naszódat megjárta. A császárné 
Beszterczén maradatt az alatt az idő alatt, de unván ezen örö- 
kös unalmasságra condemnált várost, tudakozá, hol volna egy 
szép falusi táj, melyet meglátogathatna. A városi tanács tagjai 
kerlési lakomat és kertemet javaslák, mely ajánlást a felséges 
császárné kegyesen el is fogadatt, és rendelkezék más napra 
a kijövetelért a közzél lévő jószágomba. 


Mely szándékát a felségnek nékem rögtön megizenve, én 
hat helységnek tudtára adattam a szolgabirák által, hogy mentől 
többen és tisztábban másnap reggel Kerlesen legyenek, falusi 
időtöltéssel kivánván a felséget mulattatni. Egész nap és éjjel 
kertem, udvarom, helységem decoratiojávai valék foglalatos. 
Kedves nőm és két leánykáim úrilag felkészűlve, önmagam ék- 
szeres gyönyörü Miska nevű paripáman több kétezer ember 
tömögjebe várám a felséget és kisérőjit a helység végén, a falu 
végin levő dombot megrakva töltett mosarakkal, fegyverekkel. 
A kertben egy szép osonyával készen álla háziaszszonyom. 


A nagy készület mintegy elő vala varásolva, de az irigység 
itt is müködvén, mikor már érkeztét a felséges aszszonynak 
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hinném, jön sebesen egy futár négy lovas kocsin a császárné 
kiséretitől elválva és jelenti, hogy a császárné Besenyőnél 
találkozék az akkori fő provintialis biztos urral: Jósika János- 
sal, ez az ur megértvén a felség szándékát, lebeszélé az útról a 
császárnét, azt mondván, hogy az nap meg nem járhatja Kerlést, 
mert még öt óra távolság oda. Már így egy délután tíz órát 
persze lehetetlen lett volna eljárni, és az öt fertájni helyet tettzett 
báró Jósikának öt órára tenni, csakhogy Kerlés és én ne sze- 
rentséltethessünk ily felséges látogatással. Ezen megbúsulva 
és boszszankodva eloszlatám a népet, magam pedig másnap 
indulék Bethlenbe, az ősi udvarunkba a felségeket elfogadni 
ebéddel, délután Désig lévén még menendő a nagy úri sereg. 
A bethleni rész birtokossa akkor ifiú gr. Bethlen Ferencz tutor- 
sága alatt lévén kedves testvérem gr. Bethlen Gergelynek, ő 
Kolosvárt lévén, az elfogadást, és üdvezlést reám bizta, mely 
elég diszletesen esett. A sok német cselédség sokáig emlegeté is 
a sok jő bort, mely általuk elkölt Bethlenbe, egybekkel együtt. 
A császár kegyelmesen fel is szólita, hogy utjába kísérője legyek 
Kolosvárról, hol is tizennégy nap mulatánk. 


Ezzel Kerlésre hazaérkezve, szabókat, nyergeseket hozat- 
ván ki, lovaimat, régi köves lószerszámaimat, varattas sábrakai- 
mat, huszáraim czifra libériáikat újra szépen rendezve, hat 
szép paripáimat az országba szétküldtem, merre utazand a 
császár, hogy mindenütt friss paripákan kisérhessem szeretett 
fejedelmünket. Mert már gr. Bethlen Pál unokatestvérem, 
br. Wesselényi Miklós épen igy rokonom, ifj. br. Bánfi László, 
gr. Nemes János és még többen öszvebeszéltünk volt, hogy ló- 
háton mindvégig a hazába kisérjük ő felségeket – mindenikünk 
igyekezvén gáláját kitetszhetőbbé tenni. Mi ketten gróf Bethlen 
Pállal úgy is cs. k. kamarások lévén, formaruháink elég gazda- 
gok valának, lovaink mindnyájunknak kitünő szépségűek, a 
felségeket mind urasságok hat lovai repitvén egy állomásról a 
másikra, képzelhető a mi fáradságos lovaglásunk Szebenig, 
Brassóig, Háromszéken átol Csik-Szeredáig, megint vissza Déván, 
Hunyadon, Hátszegen átol, ki a Vaskapun Márgáig a Báná- 
tusba, mind lóháton a szekér mellett. A felséges pár ezt igen 
nagy kegyességgel vette, mi kamariosokúl mindenütt udvari 
szolgálatat is tévén, mindig a felségekkel ebédeltünk, a többi 
a második marschali asztalnál valamelyik miniszter elnöksége 
alatt. 


Hivatalunknak ketten Bethlen Pállal igen szép hasznát ve- 
vők csíkszeredai várba, mert én megtudván, hogy egy mély casa- 
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matába huszonkét casirozott tisztet Novák óbester ur dugva 
tartat, bogy a császár nékiek meg ne kegyelmezhessen, ámbár 
már Rudnai püspök úr kérésin a kegyelem meg volt adva még 
Kolosvárt; de az obester nékiek ellenségek lévén, veszteket 
hitte, és eszközölte, az már megadatt amnestiát nem tudta, és 
hogy ne lehessen kemény rendelést adatt, hogy senki őket sze- 
gényeket be ne jelentse. De én a szerentsétlenek nőiktől a dolgot 
megtudtam: egy obester se parantsolhatván nékem – az fő- 
camerarius gr. Wrbna átol jelentetém az obester gonosz tettyét. 
Erre parantsolá a császár, hogy őket mind audientiára fel- 
hozzam. 


Evvel a felvigyázó tisztnek rendelkezém, hogy a cazamatába 
engem bévezessen a szerencsétlenekhez; de ez nem akara enge- 
delmeskedni, még a császár parancsát meg nem mondám hatal- 
masan. Ekkor a hatadik földalatti cazamatába bevezetett a 
tiszt, ott találtam a sok sinlődett szegény foglyait az obesternek 
rongyosan. Én se engedém meg, hogy meg is csinositsák ma- 
gokat, úgy, amint voltak, felvittem a császár elibe, ki is sajnálva 
néze ezekre, kiket nem annyira a hiba, mind az obesteri boszszu 
hoza ilyen állapotra. 


A jó fejedelem szép beszéde ezen régi szolgákat új életre 
hozá. Mondta, hogy subordinatioi hibát tettek, de kegyelem 
útján az elcsapások oltai havi pénzeket is kiparancsolá. Három 
évekig folyván perek és fogságak és már helyeik a székely 
ezrednél bé lévén töltve, tehát mindenik sónál, bányáknál, har- 
minczadoknál hivatalt nyerének. Az obester pedig bosszujáért 
pensioba bocsáttaték rögtön és a két auditor, kik ezeket elitél- 
tetek az obester ajánlatára és kivánatára, casiroztaték. És igy 
leve vége a gaz pernek – talám éppen általam eszközölve – 
és lövének szerencsések ezen szegény tisztek. Elég hálás köszö- 
netet araték is töllek. 


Ezen királyi kegyelmes tett után ujra Brassóba inditának 
előre, a felség elfogadására új készületekről rendelkezni. El- 
menék még éjjel, a megbüntetett obester gyülöletétől kisérve, de 
azt számba se véve. Brassóban sok urak éppen egy nagyszerű 
tánczvigalomra invitálának, de nem lehete szerencsém ott lenni, 
mert újra előre kelle éjjel Szebenbe indúlnom, ott is új elfoga- 
dások rendezésiért. 


Ezen útamba Szebenig, úti társaim Bethlen Pál és Horvát 
Mihály valának, kikkel sok rendes történetem volt, megtalálván 
Freck helyiség végin a roppant nagy czukrász cs. szekeret fel- 
döntve, a kocsisokat elfutva, a német czukrászokat lamentálva, 
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ki tubákszelentzéit, ki orrkendőit siratván a sötébe. Ezekhez 
érve, csakhamar a helységbe küldvén egy huszáromat, segítet- 
tünk, ott hagyva a helyen a sok czukorport és még kész édes- 
ségeket is, melyeknek nagy részivel kocsim is megrakodatt, nem 
kis örömünkre és a czukrászoknak bánkódása nélkül, mert 
csak a császár kára vala minden és az ő hasznok a számadásba. 


Szebenbe érve, ott rendelkezve a pompán, két nap mulva 
Szászváros felé Dévára nyargalánk az egész haddal. Ott egy 
napi mulatás után Vajda-Hunyadra érkeztünk. De már Déván 
az öreg hetven éves br. Nalátzi József is lóra ült, kisérőbe indult, 
de nem messze, mert a császár az öreg úrnak nem engedte a 
fáradságos lovaglást messze. 


Hunyadról, mindent megvizsgálva, nyargalánk a feleségek- 
kel Hátzegre. Ott az invalidusoknak tisztelt Noptsáné, Nalátzi 
Borbára egy nagyszerű ebédet és a vidékieknek tánczvigalmat 
ada. Ez szabad ég alatt esvén, a császárné kivánatának követ- 
kezésibe gr. Bethlen Pálnak tisztelt Bartsai Lászlónéval, Bája 
Sofia úr-nővel egy hatzegánt kelle tánczolni, mely táncz, ha szé- 
pen adódatt is elő, de Bethlen Pálnak nem volt örömire, ha meg 
is köszönte a császárné. A kisérők soksága nem fért el Hátzegen 
szállásba, hanem Naláczra, Boldogfalvára volt bészállitva; 
de reggel öt órakor már mind Hátzegen valának, mert császár 
mindig hat órakor reggel már indulni szokott volt. 


Hunyadról Hátzegre indulva, a közelebbi faluba vette észre 
a császárné, hogy ridicüljit a Hunyadi-várba, hálószobája abla- 
kába felejtette, tehát kére, hogy küldjek egy lovagat utánna. De 
legtöbbet bizván magamba, én visszanyargaltam híres Miksa 
nevü paripáman, a sziklavárba felugratván. Szerentsémre a 
császárné kiséretiből már megtérők közzűl kedves nőtestvérem 
Rosália, gr. Bethlen Imréné is még az ablakból nézték a távozó 
felségeket. Felkiálték a felvonó hidról testvéremnek a ridicül 
lekűldését kérvén, ki is az ablakból levetette és én kifogván, 
oly sebessen való menetellel értem utól a felségeket, hogy maga 
a császár mondá, hogy csudálkozik a sebességen, mert csak 
tíz minuta alatt jártam meg Hunyadat. Azután a Bánátba 
is mind dicsérték ezen menetét lovamnak és gazdájának. 


Azomba mégis mind azon a lovan kísérém az felséget 
egész Várhelyig (Zármizegetuzáig). Ott a dák és római romokat 
megnézte a császári pár. A mozaik padlatot különesen bámulták. 
Negyven bányászok ástak ki egy szobát, melynek belső alkatását 
a bölcs nagy úr kisérők, az kisérő insinér májor (ki mindentudó 
akart lenni) oly helytelenűl magyarázták a császárnak, hogy 
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nem állhattam, hogy belé ne szóljak és elég bátor valék a minis- 
tereket megkérni, hogy engedjék, hogy én magyarázzam meg – 
bébizonyítólag, hogy mi lehetett ezen külenes, két láb széles- 
ségű, téglákkal padlózott szoba. – A bölcs insinér nevetve 
szólita fel tehát a jobb megmagyarázatra. Ekkor mondám: ez 
a szoba volt római gőzferedő. Ekkor az egész gyülekezet tsudál- 
kozott, hogy lehete ezt mondanom; – de én egy cseppet 
se confundálodva a gunyos bámulaton, felbontatám a tégla- 
padlatot és mindenütt a téglák alatt a melegítő csatorna 
hamuval, szénnel rakva, láthatólag vala. Kivűl a fal mellett 
valaha egy fűtő szoba lehetett; a béfütű helyet füstesen, ham- 
vasan megleltem; végre egy belső falat jobban kitakaritva: 
egy ón vízcsőt is belévakalva megmutaték, hol a melegitett 
tégla padlatra a vizet béeresztette a puha dák vagy római úr, 
vagy nő. 


Ekkor a császár az addigi magyarázókhoz fordúlva mondá 
nevetve: ezentúl nem tölletek, hanem ettől az kisérőmtől kérek 
magyarázatat, és nevette azoknak hallgató helybenhagyásokat 
feltalálásom érdekébe. Én pedig dicséretet aratva, lovamra 
felülni sieték társaimmal együtt, mert ujra indulánk Erdély 
határ-hegyein a Vaskapun átol Bánátus felé. Még mind sok 
erdéli dámák, úri hölgyek, urak és uratsok, Hunyad megyei 
lovas bándériumok kisérék a császári swittet. 


Én, Bethlen Pál, gr. Nemes János, br. Wesselényi Miklós, 
Bánfi László mindég a hintó mellett lovagalva, a Felségeknek, 
a szabadülésű, fedele leeresztett kocsiból, hozzánk folyvást, de 
a szekérzörgéstől bajosan hallható beszédeik sokszor bajba 
hozták feleletünket. 


Kiérkezve Erdélyből, egy mély patak árak másfél ölös szé- 
lességü vala a bánátusiak elfogodási határok. Administrator 
Ürményi tisztikarával és huszonnégy határőri kucsmás, fejér- 
czondrás lovas olá plájás határőrző akará felváltani az erdélyi 
pompáskészületű késéretet. A mély árkon levő híd rüdegen 
zöld ágokkal, koszorúkkal felkészitve vezete minket bé Bánátus 
földére. Én és Wesselényi Miklós öcsém éppen a szekér mellől 
nem a hídon, hanem a mély és széles árkan szöktetők átol már 
nyolcz órát gyargalt paripáinkat az császári felséges pár nagy 
bámulatára és az udvari német dámák elsikoltatt tsudájára, 
megelégülve önmagunkkal. A császári szekér megállván, végig- 
hallgatók Ürményi déák beszédit és a császár két három szóval 
való elégűletlen feleletét, nem esvén jól az egész udvari seregnek 
a rüdeg elfogodás, és a kisérésre kitüzett, acgrationált tolvajok- 
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ból alakult plájás banda, kiktől oly erőssen megijedtek az udvari 
dámák, kisaszszonyok és német cselédség, hogy kiséreteik ellen 
protestáltak. Bánátusi akkori komendirazó F. M. E. Bubna 
el is idézé őket rögtön. 


Ekkor parancsolá a császár, hogy Bánátba már minden úri 
kisérőt úgy nézvén, mint vendégét, Márgán, első bánátusi álla- 
mási ebédjére, a kik nem is camerariusak, elfogadni méltóztatott. 
Mely ebéd ötven személyből álló lévén, igazán illő tréfás, edjütt 
való discursussal eltelék. Kisérő dámáink más szinbe készült 
asztalnál az udvari dámákkal ebédeltek. Ebéd után külen min- 
den lovas kisérőit behívatván a császár magához, kéréseinket meg- 
adó vala; de egyik is semmit személyire nem kért, nehogy költ- 
ségünk, fáradságunkért jutalmat kérni, várni láttassunk. Erre 
igen-igen szivesen elbúcsúzatt, köszönetet mondván kiséretünkért 
elfogadásunkért. Egy bánátusit is ebédjire meg nem hivutt. 
De Dótzi májornak megparancsolá utazása emiékire a Vaskapu- 
nál nagyszerű emlékkövet emelni és arra lovas kisérőinek nevei- 
ket is örök emlékül bévésetni. De ebből soha semmi se lett és 
az emlék csak szíveinkbe maradt fenn, mert oly császárt nem 
hamar fog Erdélyhon elfogadhatni. – Öt heti útazásunk gyö- 
nyörjeit mind előszámlálni lehetetlen, naplót vinni azokról idő 
nem vala. Számtalan kegyelmeit a császári párnak éltem rajzába 
beléiktatni helytelennek látom, éppen úgy erdéli akkori nagy- 
uraink várakozásaiknak sükertelenségit ide írni nem czélom, 
csak családomat illető eseményt ha emlitem, nem leszsz hiba. 


Vajda-Hunyadon tettzett a felségnek igen kedves sógoro- 
mat gr. Bethlen Imrét Fejér és Küküllő megye főispánját excel- 
lentiás czimmel és a Szent-István kereszt ordóval megtisztelni, 
a több nagyobb urainknak nem nagy örömire. 


Utunkba esett kalandjaimat, udvari dáma gr. Hochenek, 
vénecske hölgy kegyét hozzám elősorolni nem akarom; sem 
udvari kisasszony br. Fischer Theresia szivességét, mint az 
cs. switbe legszebb hölgynek vonzolmát magyarságomhoz. Elég 
annyi, hogy utamba, mind sokféle megbizottságomba, mind 
mulatsági eljárásaimba az egész cs. switnek tett sokféle szolgá- 
latomért az egésznek szivességét, szeretetét megnyerve indulék 
haza és ujra kolosvári kertembe, hol elhagyott, de nem elfelej- 
tett barátnémat ujra feltalálám és 1819-dik évi fatalitásom 
leiratához ha hozzáfogok, talám maga helyén lejend. 


Ezen évbe házomnépét is betelepítem telelés és időtöltés 
végett Kolosvárra, hol nyitatt házat tarthatni még elégedendőm 
volt. Abba az időbe érkezett haza a Coloredo Mansfeld ezredből 
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kicsapott ifiu volt hadnagy br. ifj. Jósika Samu ... Jósika hon- 
létibe a lelkiesmeret furdolásai alatt igaz sokat szenvedett, de 
itt is szüntelen excedált, és nem nyugodatt, részegségre is adván 
magát, társaságától minden óvta magát. Ez az veszett roko- 
nunk, egy nap a várdán, a tisztekkel részegen öszvevész, és 
kihívja őket duelre. De egyik is egy oly gaz egyénnel verekedni 
nem akart. Erre felboszankodva, hozzám nyargalt, holott nyitott 
házamhoz is soha nem volt jártas, többek előtt azt mondván, 
hogy ő várdán lévén, mikor én ott ellovagoltam délbe, a tisztek 
lovaglásom dicsérvén – egyik egy hitvány zászlótartó, Lengyel 
nevü, engem szidalmazva, rut szovakkal emlegetni mérészelt, 
és ő – már Jósika – azt elszenvedhetőnek nem itélve, nekem 
jelenteni kivánta. 


Én ezen oknélküli delatornak szován meg nem indultam, 
hanem többen, mások, kik hallatták, kértek, irásba a tisztet meg- 
kérdezni: mi ok vitte reá Bethlen Lajost nyilván oly rut szavak- 
kal emlegetni és szidalmozni. Én megkérdeztem irásba, azt 
felelte: néki azok a szavak szavajárása, és ő másokról is merészel 
ugy szolni, ha neki tetszik. Már ezt én is el nem szenvedhetőnek 
itélve, délután hozzá mentem, a külvárosi szállására – és ott 
a privát legényivel a szobájába találva, egész becsülettel kér- 
deztem ostobaságból mondott szavainak okát. Ő erre azt felelte: 
néki tetszett ugy beszélni és ha szobájából ki nem megyek, 
patrollal kivitet; és avval legényit patrol után menni parantsolá. 
– De én a falan függő kardjai egyikét kiragadván, a legénynek 
a tüzhelyre való leülésit nem tréfáson parancsolám, a tisztet 
pedig jól megkardlapazám, mondván: nékem is huntzvuttal 
igy bánni tettzik. Erre ő kérelemre vette a dolgot, de én mon- 
dám: már tessen véllem verekedni, külemben poltronságát, 
megverésit publikálom, én Jósika nem vagyok, és mind becsü- 
letes emberrel verekedni tartozik. De a poltron azt nyafogá: 
ő nem verekedik, mert a duel meg van tiltva. Evvel ujra pofon 
vágtam a poltront, és a házba hagyám legényestől szégyenjek 
felett meditálni. Az ajtóba találám Jósikát, kivel megint a vi- 
tézlő tiszt duellálni nem akart. Erre Jósika földre teríté, és legényit 
reávetve, mindkettejét jól elpufálta, s avval futa a várdára, és 
publikálá a megpufált tiszt poltronságát. Avval a tisztek öszve- 
gördültek és azt izenék Lengyelnek, hogy ha Jósikával meg nem 
verekedik, azonnal cassiroztatják, mert vélle többet nem szol- 
gálnak. 


Már nem volt más módja, megizente egy Venner nevü kapi- 
tánytól: ő pistolylyal megverekedik Jósikával csak. Ekkor 
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Jósika szobámba futa, én nem lévén még otthon, és pistolyimat 
magával elvivé – hirem nélkül. – Nékem is a kardra való 
kihivást jelenték a tisztek. Azonnal jó kardamat, és nyergelt 
paripámat, a tiszt szállása kertye háta mege a Szamos partjára 
vitettem komornyikommal, pénzzel magam el voltam látva. 
Menve a Monostor utczán, találám gr. Bethlen Ferencz öcsémet. 
Már a duelnek hire menvén, ez az ifiú mindenképpen secundáns- 
ságra ajánlá magát. – Én igen kedvetlenül elfogadám. A Mo- 
nostor-kapunál Jósika reám rohana, mutatván a pistolyakat, 
és igy hárman a tiszt szállására érkezénk, hol Márjafi Dávid 
kapitány, mind Lengyel secundánsa már várt. Én kardom el- 
vevém a komornyikamtól, és esős idő lévén, a kertbe egy fa 
alatt szétvagdalám a pásintat, hogy sikamodós ne lehessen. 
Azalatt veszekedések közt Márjafi, Lengyel, Bethlen Ferencz 
közelítének sebessen. Jósika a töltött pisztolyt szájába tartatta 
és kiabálta: te lősz huntzvut előbb, de úgy lőjj, hogy jól találj, 
mert külömben én porrá teszlek secundánsaddal együtt. Erre 
Márjafi ostobául azt mondja Lengyelnek: ándáté. Ez mit 
értett ezen a szaván, Isten tudja, de hirtelen kirántá a pistolyt 
Jósika szájából, és belé süté mejjibe, két-három ujjnyi távolság- 
gal; ki is hanyatt bukék, szörnyű halált halva. Ez nem volt 
duel, hanem gyilkosság – és a sok rendű gyilkos igy hala meg 
végre. Én sapkájával képét bétakarám a megholtnak, és kard- 
hoz kapék, – éppen úgy Lengyel, ki is, még állást sem foglal- 
tam, és fejemhez vága és sapkámat meghasitá, de én első vága- 
sommal nyakát megvágva, jobb vállcsontját kettévágtam, 
kardja elesett. Evvel balkezivel a pistolyt felvette, magát 
agyanlőni. De a pistoly nem volt töltve, és ő már desperálva. 
Megragadtam véres mejjit, száz florest kezébe nyomva, mon- 
dám: eredj gyilkos, itt van jó lovam, üjj fel és fuss ki a honból, 
mert veszned kell már. De nem mért elszökni. Tehát Márjafi és 
Bethlen Ferencz felvevék a holtat és behurczolták a tiszt szállá- 
sára, melynek kapujánál már a fél város öszvecsődült volt, de be 
lévén zárva, bé nem ronthatott. 


Avval én a gyilkost elhurczolám a kert végibe, hol lovam 
állott, kénszerítém az elszökésre. – De azomba a tisztek doctort 
és pátrolt küldének utánna. – És én lóra ülék, és a városba bé- 
lovaglék, háznépem rémülését látva, Jósika apjához izentem, 
hogy gazember holt fiát elvitetné. Apja nem is busult a becsü- 
letes modorú halálon, tudván, hogy végre ő mint apa lett volna 
a gyilkos fiának martalékja, rég fenekedvén jó apjára is. 


Már képzelhető a következés. Investigatiok, ferhörek, 
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végre Lengyelre katonai itélet, ha meggyógyul, cassirozás és 
hét évi sánczi büntetés. Ezek teljesedésbe is jöttek Munkácsan. 
De ott is ez a semmi Lengyel egy tiszt leányával elszökni akar- 
ván, még egy évvel szaporiták fogságát. 


Az én perem is a duellumért hét évekig tartatt, mert sanctio- 
nált országos törvény nincs a duellum ellen – tehát se királyi 
tábla, se gubernium el nem itélt – hanem a császár a példáért 
bizontalan időre Munkácsra idéze. Elkisére egy provincialis 
comissarius, Pál András és egy gub. irnok és két olasz káplár 
Munkácsra. – A familiának a császár kézirata kifejezvén: es 
soll den G. L. Bethlen und der familie nicht zur unehr dienen 
diese strafe – pro exemplo stb. De már Jósika guberniumi 
elnök, udvari kancellária elnöke Miske, mint Jósika barátja – 
nékem elleneim valának, és ugy kitraficálák a dolgot, hogy a 
Doboka megye kérelme, se a familiájé, se a családomé a császár- 
hoz nem hathatott, és igy tizenöt holnapokig valék fogságba 
Munkácsan – sok pénzembe kerülőleg – mert ott Ipsilandi 
herczeggel és két öttsivel egy gángan szállásolva, együtt kosz- 
tozva, barátságba élve, igen jól telék időm; – szekereztem, 
lovagoltam gr. Schönborn lovain, vadásztam a Carpatusokan 
sokszor – és a beregszászi úton lévő őserdőkön. Sok esmeret- 
séget csinálva, ott is kalandok nem hijjánoztak. Egyszóval 
számkivetésem ideje igen kényelemmel folya le. Volt módom 
sokakkal jót tenni, és többeken segíteni, kivált egy Verpflegs- 
officir szépcsaládú tisztviselő a cassa hiánjáért már vesze- 
delembe lévén, a cassa hijánt titkon kipótoltam – és önnöme 
vala az öröm látni a káron örvendők hoszszú képét, mikor a 
cassába semmi hijánt nem leltek, és hivatalát elnyerő re- 
mények füstbe mene. 


Egy cs. orosz generalis, Sobieski, régi királyi ivadékból, har- 
mincz szekérrel ugyanannyi vadászkutyával érkezvén Mun- 
kácsra – tokai borokért való békűldve a czár számára. Ezzel 
az úrral a Carpatusba, gróf Schönbornnal és vadászival három 
nap vadásztam, és barátságát úgy megnyertem, hogy orosz 
nagy hivatal reményivel magával elvinni vala szándéka, persze 
én barátságát megköszönve honnom és családom elhagyni nem 
akartam. (Akkor honunk állapotja nem úgy állván, mint most 
1853-ba.) Végre Erdélybe béjött udvari dáma gr. Trauné szüle- 
tett Eszterházi, kedves testvéremtől Bethlen Imrénétől meg- 
tudván némely urainknak ellenemi tettyeket a kérelmek tár- 
gyába, felmenve Bécsbe, a császárnénak feljelentette, és a jó- 
lelkű császárné Carolina Augusta a császárnak. A császár csu- 
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dálkozott, hogy én még mind Munkácsan mulatak, holott 
elbocsátásom régen kiparancsolta volt, de a gaz intricáns urak 
ki nem küldték. Tehát mindjárt futár jöve Munkácsra, hogy 
engem haza bocsássanak – ha pénzre van szükségem a cassából 
pénzzel ellássanak – előfogatokkal elinditsanak Erdélybe. 


Én telyességgel pénzt el nem fogadtam, még volt elég pén- 
zem, de mindjárt el se indultam, mert sok jó uraimtól a vidé- 
ken, és esmerőseimtől búcsút kelle vennem. A beregmegyei 
administrator gróf Rédei Lajos és családja, gr. Schönborn és 
házához tartozó tisztségei, a várbeli sok jó barátom, kivált a 
becsületes öreg vár-comendáns Belositz Pál úr maradásom 
óhajtva; még öt nap mulva indultam, tíz kocsiba jövő kísé- 
rőkkel a várból és városból. 


Egy gazdag nemes földesúr, Balasérnak birtokossa, Budai 
úr, ámbár soha se látott, de egyik szép fia által előre az egész 
kisérő csoportot magához invitálni kegyeskedett. Balasér felé 
vévén útamat, ott egy nap a Budai szép család körébe igen víg 
napat eltölténk. Ez az öreg magyar úr szívessége határt nem 
esmért, előfogat lovaimat elküldette, két szép fiait is kisérőimhez 
csatolta és ily móddal bocsáta útra Nagybányáig, hol gr. Vétsei, 
Máramaros főispánja, egy szép lakomával megtisztelé jelenetem. 
Itt bizon kettős érzet kinzá belsőmet. Első családomhoz való 
közelgési öröm – tizenöt holnap mulva – és a búcsú azon engem 
annyira megszeretett, tisztelt úri kisérőimtől, kiktől örökre 
elválék Nagybányán. 


Már legényemmel Tamással, ki velem vala Munkácsan, 
indulánk Nagybányáról Deésfelé Kolozsvárra. Deésen és Kolozs- 
várt előmbe utazatt kedves nőmet és leányimat ölelhetve egy 
nap – családom nélkül Kolozsvárra estve béérkezém. Ott senki 
szabadulásom nem tudta, annyival is inkább érkeztemről senki 
nem is álmodatt. Az nap egy nevezetes szindarab adódván elő, 
minden rokonim, minden urak a szinházba valának. És én elég 
jól kinézve, kedves testvéreim páholyába hirtelen béléptem, sikol- 
tással, ölelések közt elfogadának. A publicum részvétele erőssen 
felinditá érzelmimet, hogy csak néma köszönéssel fogadhattam 
éljeneiket – még a szinpadi szerepezőktől is – kik megszüntek 
szinte félóráig a jádzástól. Ezen érzékenyitő scena alatt br. Jó- 
sika János elnök testvéreim páholyába bérohant, kétség kivül 
kétszin barátsággal, judási csókkal jelenti örömit, tőlle nem is 
reméllett megérkezésemen és minden rokonimat, Kolozsváron 
lévőket, vacsarára invitála. De el nem fogadtuk ezen talám 
szinlelt szivességet, mert nagynénénk br. Bánfi Lászlóné, gr. Beth- 
len Borbára beteges lévén, megjöttem hirét meghallván, minden 
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Bethlent magához parancsok vacsorára. Mely örömvacsora 
szinte reggelig tarta. Sok meg nem is hivott dámák és urak 
oda tojulának, a sarnokság áldozattyának megszabadulásán 
örvendhetni – véllünk edjesülve. Vacsora vége felé maga 
Jósika is oda jöve és szörnyű kézszoritások közt kérde, hogy én 
és familiám nebeztelünk-é reája? Érzette magába, ki volt főbb 
oka tizenöt holnapi számkivetésemnek. Felelék: becsületes 
ember huszonnégy óráig nem tud haragudni, én pedig annak 
tartam magam. Ezen mondám több ilyenekre adatt alkalmat, 
de arra is, hogy másnap ebédre minden Bethlen családat kicsit, 
nagyat magához hivat, mint béke ebédre, a főnök presidens. 


A felség ajándékát meritumomért, a camerariusi kulcsot 
Jósika Munkácsra mentemkor elvette volt és most viszszaadta, 
de én elfogadni csak úgy nyilatkozám, hogy soha többé semmi 
esetbe nem viselendem, mely csak oly cs. diszjel, melyet egy 
elnök is elvehet. És soha nem is dugtam öltönyömbe ezen jelt, 
mely igen szorosan kötett az udvarhoz, jobbnak látván kötlék 
nélkül élni. 


Ezen is átolesve, kerlési szép lakom, szép családom köre 
teve rabbá, nem felejtve azomba el, hogy még más is van, kihez 
vonzalom és kötelesség köt. Azért Kolosvár és Kerlés vala csak 
menő és jövő helyem a honba. Vagy kétszer nyári mulatásért, 
betegségért Mehádiára utazván, a hont el nem hagytam, hanem 
Kerlést minden látvágyóknak, barátaimnak gyönyörjére még 
nagyobb igyekezettel szépítettem, sziklámba egy orjási mívet 
véghez vittem, abba egy nagy pinczét bévésettem, egy harmincz- 
két öles tunelt vágattam és annak mélyibe a kriptámat, a három 
Párkák szobrával nagy mesterséggel, külországi szobrászszal két 
és fél évek alatt bevégeztem. Ezen kripta rejti most a legjobb, 
legszentebb nőnek porait – kedves hitestársamat gr. Bethlen 
Clárát – elhalván 1839-be, 30-adik oct., negyvenkilencz éves 
korába. 


Már második leányamat Clárát férjhez adtam. Szép unokák- 
kal meg is áldá házomat az Isten. Nagy örömemre ezt gr. Bethlen 
Gábor vette nőül, kinek annya is Bethlen volt – és igy tiszta 
Bethlen vérből származtak unakáim is. 


Nagyobbik leányom Mária nem vala éppen ily szerencsés, 
mert compossessor társam Kerlésen: gr. Bethlen Elek, fiával, 
Pállal, együtt lakának a helységbe, véllem elég jó szomszédságba, 
de Bethlen Pál, Máriskó leányomnak kedvibe kezdvén járni, jó 
hírét leányomnak kétségbe kezdvén hozni, végre... Bethlen 
Pál és Bethlen Mária leányom közt meglőn a házasság. De igen 
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rövid időre, jónak láttuk törvényes uton is őket elválosztatni, 
biztositva a lejendő gyermek intertentióját. Ez megesvén, végre 
a szép leányka Paulina is a világra jött, és egy kedves unakám- 
mal több örvendezteté házamat. 


Bethlen Pál egy jó hereditás következtében főispánynyá 
tétetett Belső-Szolnok megyébe, de nem szeretvén a munkál- 
kodást, zavaradni is kezdvén honi állapotunk, elhagyá hivatalát, 
és gazdája lett szép hereditássának, néhai Bethlen Károly mag- 
talan elholt nagybáttyának successora lévén, igen kedves másik 
vejem gr. Bethlen Gáborral együtt, és végre ujra megházasodott, 
elvévén ujra szomszéd birtokló rokonának, gr. Bethlen Ferencz 
öcsém Mária nevü leányát. Nem lévén mások biografiáját leirni 
czélom, erről, a forradalmi állapottyába honunknak nem irok 
semmit ez úttal. Magát a katonai hatóság alatt purificálván, 
most gazda. 


Már én leányommal, kedves kis Paulina unokámmal falusi 
életem bú nélkül folytatám. Számos vendégeimet szüntelen szí- 
vesen elfogadva, kedvem nem háboritá semmi, még a halál el 
nem ragadá kedves, jó, sokat szenvedő nőmet. 


Semmi olyas kalandom nem vala, mi feljedzést érdemelne. 
Azomba egy kis zavar éré házomat, mert elvált leányomat, 
Máriskót szomszédom Kendefi Lajas nőül megkérte. Megvallom 
ez megkedvetlenité akkor napjaimat, mert Kendefi Lajos egy 
magányba felnőtt, nem társasági, keveset tanult uracs volt; 
hallgató, kedvetlen, minden tekintély nélküli falusi gazda, na- 
gyon egyszerű, nem gyermekember; de igaz emberséges és 
igazságos, vagyona tisztességes a jelenbe, sperativuma nagyobb. 
Mind e mellett Bethlen János sógorom beleelegyedvén, Máriskó 
leányom is nem akarván még sokáig férjtelen lenni, nolens- 
volens házasság lőn mégis a vége a dolognak, persze akkor bizon 
éppen nem tetszőleg nékem; de végre láttam, hogy Kendefi jó 
gondnokja Paulina unokámnak és Mária leányomnak igyekező 
gazdájak és békességes élet foly a házoknál. Kibékéltem ma- 
gamba e tárgyba is az sorssal. 


Már házom gazdasszony nélkül lévén, házomhoz vettem 
Klein Nettit, régi barátnémat, mert még a gazdasszonyi terhe 
mellett kellett egy okosabb nőnek lenni a háznál – házomba 
maradván grófnőm halála után is, – mint tutornál, két árva 
nemes leány: Simon Amália és Tercsa. Amália merő vak sze- 
rencsétlen személy tizenkét éves korától házamnál élve; test- 
vére Tercsa egy akkor még gond alá való kis leány volt, kit is 
a szebeni cs. k. nevelőházba egész tizenöt éves koráig vala 
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szerencsém tarthatni. Már most egyik harmincz éves, a kisebbik 
tizennyolcz évesek (1853-ba). Igen okos és szép magaviseletű, 
mindenektől szeretett Amália most is házomnál van, dolgozik 
szüntelen kötésekkel, szép rendibe tart szekrényibe mindent a 
bámulásig. Ön kis jószágából csak negyven pengő fl. kapható, 
tehát a mi azontul szükséges mindkettejüknek, az a tutor dolga 
és terhe. De már egyik is szabad ég alá nem hajtható, ha a sors 
őket apa-anya nélkül hagyta és hozzám hozta, – az régi guber- 
nium gyámattyaknak tévén engem. 


Özvegységem elején mindjárt a pápista püspöknek Kovácsi 
úr ő excellentiájának irtam kérelmet, hogy én már özvegy lévén, 
leánygyermekekkel nem bajlódhatom, bár a szerencsétlen vak 
Amáliát, mint csak koszthölgyet vétesse bé a szebeni nőklas- 
tromba, én kis jószágocskáját mint tutor a klastrom birtokába 
adom, a más leányt, ha lehet, férjhez adom, vagy szolgálatba 
teszem valamelyik leányomnál. De a XIX-ik század gyaláza- 
tára, nékem mint protestáns református embernek azt vála- 
szolta a püspök: a Christus mátkáinak testi félszegség nélkül 
valóknak kell lenni, azért a nők sz. kolostorjába bé nem vehető 
Simon Amália. Ujabb válaszom erre a hallatlan irattyára egy 
okosnak hitt embernek, olyan volt, milyent egy reformátustól 
megérdemlett a pápistismus a XIX-ik század kőzepén s evvel 
máig is, 1853-ba irva ezt, házomnál vannak az árvák Kleinné 
asszonysággal és két gyermekeivel. Ugyanis a kis fiából, katonai 
iskolába Naszódon nevelődve, végre katona lett. Olaszhonba 
hat évekig szolgálva, egy érvágás következtébe nyomorék karral 
hazajövén mint őrmester, itt a hazába dolog nélkül éle házunkba, 
mig végre 1848-ba a forradalom kiütvén, igen derék feleséget 
vévén – Graszsza családból – ő is honvéd lett. Kitüntetése 
után a csucsai csatába, hol századjával és hetven Vilmos hu- 
szárral 30,000 cs. tolvaj olá serget és hires hon hóhérjának Urbán 
obesternek egész sergét szétverve, Urbánt egész Kolozsvárig 
hajtani szerencsés volt, százados és osztályvezér leve, az elfelejt- 
hetetlen vitéz, a mellett kegyelmes fővezér Bem generál alatt, 
ki akkor egész Erdélyhonból minden csatamezőn kiállható 
seregeit az osztrák császárnak kiüzte és Erdélyt a németektől 
felmentette kicsiny hadával, mig végre az orosz csorda el nem 
lepé a szerencsétlenitett hazát és a forradalmi állapotból rabsági 
állapotra jutánk. (De erről többet majd.) Ekkor a fiu, Lajos 
kapitány is hazakerüle, üldöztetve a k. kormánytól ezerekkel 
együtt. Ezen üldözés alatt a derék nő Graszsza Mária elhala, 
férje állásától szüntelen ijesztődve, látván, hogy mindenképpen 
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köz cs. katonának bé akarják sorozni, melyből csakugyan utánna 
való járással és fizetéssel semmi se lőn, hanem megint lézengő 
állapotba helyheződvén, már özvegy; de szép kis leányka, 
Blanka nevünek apja. Tehát ezen gyönyörü gyermeket is, 
mint árvát, nagyannya Kleinné asszony mellé házomba is vet- 
tem és tartom. Maga a becsületes ifju Désaknán a sóhivatalhoz 
aplicáltatott és mükedik, hiszem is előmentit a kamaránál. Nem 
busulok rajta, hogy fiamnak mondhatom, mert csak kényszeri- 
tésből kellett honvédnek lenni, külemben halál volt fején. 


De grófném halálától fogva falusi életem mégis háborgás 
nélkül nem volt, mert a hazába demagogak, hamis próféták, 
zavarok támadván, Enyed szülte fattyak, tanár Szász Károly, 
Zejkék, Kemények, Farkas Sándor és sokak, igen sokak mások 
az enyedi clubisták sergével több megyéket, főbbkép Kolosme- 
gyét inficialván, Bethlen János sógo rom, Teleki Domokos, 
Vér Farkas, Kemény Dénes, Zejkekkel, Pálfi Jánossal, Berzen- 
czei Kováts Lajossal, és sok más fűzelékekkel a hon csendit 
reformatio ürügye alatt, egymással kezet fogva, Wesselényi 
unokaöcsémet válosztva magak közt vátávnak, rettentő 
zavarba kezdék hozni. Hol a szép szónokságok nem hasz- 
náltak részekre, ott a terrorismust vették fel eszköznek, ugy 
hogy sok ezer voxolható nemesség, akart rem akart, részekre 
hajlani kéntelen volt, mert senki ezen dühös honiak ellen 
felállni nem mérészelt. Gubernium elnökje br. Jósika János 
auctoritását vesztve, nem birt a piszkoló szájakkal; a 
gyáva gubernium tagjai félvén, hogy válosztásra megy az 
ő hivatali állások, dictaliter voxot vem kapnak, tehát gyenge 
ellenállással valának az oppositio ellen nyilván; azomba alat- 
tomba minden zavarnak anyagát helyeselték, ugy, hogy szinte- 
szinte kitörésre ment a megyék gyülésein a dolog. Kivált a 
Magyarhonnal való unio, uti vám, nemesi adózás, conmassatio 
tárgya feletti viták rettentők valának mindenütt, de a hata 
lomra jött oppositio prófetái által mégis mind fejjül állatt. 


Én ezekbe éppen nem elegyedtem egész 1843-ig, soha poli- 
tikával nem bajoskodva; de látván, tudván a szegényebb 
nemesség érzelmeit ily helyzetbe, és bátortalanságokat vezető 
fő nélkül: fére tevém kerti kapám, gereblém, ásóm; virágaim 
nem adának több gyönyört. Kertészi, bajor királytól nyert dip- 
lomám elpakkolám, és jó kardam, pistolyam rosdájától meg- 
takaritva, kiállék nyilván egyes-egyedül a sikra az oppositio 
előhaladtának gátat vetni – végzéseik öszverontásával, – lát- 
ván constitutionk s avval honunk gyalázatos vesztét, királyunk 
megbántását, előre látható boszszuját, melyet a megfutamo- 







 34


dattak okosabb része ugyan előre látatt, de a zavarba halászni 
kivánván, a tüzet éleszték hatalmasan. Egy Doboka megyei 
markális széken tett veszélyes terv inprotocolatioját Debreken 
gr. Mikes Benedek medvevadászattyán több oppositio tagjaitól 
megértve, mind igaz hazafi haragtól fellobbanva, esküt tevék, 
éltem veszedelmével is azon gaz nemesség ellenségeit megzaba- 
lááni. 


Elhagyám a vadászatot, haza felé Kerlésre indulék. Utomba 
minden helységbe lakó nemeseket felszóliték Kerlésre gyülni 
másnapra: nemesek, constitutionk, királyunk ügyét felvenni, 
azt halálig védni meg nem szünni. 


Számas vala a kerlési gyülés Cserhalom szép sziklaterén. 
Isten sugta beszédem hatós leve. Megérték a nyomort, mely a 
nemesre szállható az oppositio terve után; megérték a királyi 
boszszu sulyát, az engedetlenség következtébe: kész valának 
engem minden lépten követni, tanátsim elfogadni. Erre két 
értelmesebb nemes egyént követséggel az elnökhez, br. Jósiká- 
hoz önköltségemen elküldék Kolosvárra, kérém a megye ne- 
messei nevébe, hogy egy uj marchálist Dobokamegyébe gyáva, 
interessatus administratorunk tartsan, mert a mult marchális 
csak egy néhány oppositio tagjaiból állván, veszélyes végzései- 
ket mi el nem szenvedjük, és a jedzőkönyvből kitörölni kivánjuk. 
Erre az elnök és a k. gubernium látván, hogy támadatt egy védje 
a királyi ügynek és constitutionak, nagy örömmel ada parancsat 
a veszett administratornak, Márjafi Antalnak, hogy rögtön 
uj gyülést tartsan. Mely kihirdettetvén, én hétszáz magyar és 
olá nemesekkel Bonczidára menék gyülésbe. 


Kedvetlenül fogada a gyáva Márjafi, és Kolosvárra hírt ada 
egy új feltámadatt, kormány védő vezérnek megjelenésiről, a 
Casinóba. Ezek tele reménynyel, hogy egy csupán kertészszel 
könnyű lejend bánni vagy szépen, vagy ijesztéssel, szekereken 
kirohanának a gyűlésre Bonczidára – ellenem; előre a Méhes 
tanár ujság lapjaiba irnok pseudo báró Kemény Sigó pennája 
által eskimók hős vezérinek nevezve engem, – czélomat neve- 
tésre méltónak itélőleg. A gyűlés előtt egész éjjel nyakaman 
ülének, hizelgő szavakkal engem eltántorithatónak képzelvén; 
népem tömögét pedig borral, pálinkával, pénzzel töllem elpár- 
toltatni igyekezvén, sok alacsonsággal, kezet fogva a gaz Márjafi- 
val, hitték másnapi győzedelmeket. Az enyimek ettek, ittak, 
igaz az ő contójakra is az én tractamenteim mellett; de igaz- 
ságos czélzatomtól soha el nem állának. Másnap a gyűlésbe egy 
hathatós beszédem után, tíz czifra szónoklatok után is, rettentő 
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lármával a mult gyülés jedzőkönyviből kiszakitódatt az oppo- 
sitio terve, végzése. A lárma nőtön nőtt, kardzörgések, bot. 
kőfelemelések is történtek. Egy nehány szónoknak megdutzolása, 
után, Márjafi rettentő megijedése után, a nemesek nevibe ki- 
jelentém, hogy én nékiek semmi gonosz végzéseiket melyek 
nemesi, királyi jogainkat sértenék, el nem fogadom soha; az 
uniót soha el nem esmérem, és ki ezek mellett szózatol, rosz, 
és gaz hazafinak nyilvánitom; ezen declaratiomat s a Márjafi 
pénzért való részre hajlását rögtön stafetaliter fel is jelentem 
az felségnek Bécsbe; diétára hamis válosztással küldendő köve- 
teket el nem esmérem követeknek, mást válosztást erre is solli- 
tatván. Hétszázzal aláiratos jelentésem fel is küldém Bécsbe – 
stafetaliter. – Még válosz jöhete, három marchálisi harczat 
kiállék, sok corteszi költségekkel, sok írás, es szóbeli piszkokat 
eltűrőleg, – de meg nem ijedve, mindég győztesen; több me- 
gyékbe is hatalmas pártvivőket szerezve: a magányba élő ker- 
tészből egy valódi politikai bajnok leve, híres az udvarnál és a ha- 
zába. De temérdek nyilvános és alattomos ellenség közt vivém 
még is szerepem, azomba egy helyben hagyó, biztató, megdicsérő 
válosz a császártól művem megkoronázá. 


A gaz administrator lecsapódék és főispányunk leve Dobo- 
kába árnyékától meg nem ijedő Jósika Lajos, – meghalván 
attya Jósika János. Dietaliter is confirmálva, gr. Teleki József 
unokaöcsém leve gubernator. Ez egy tudományos, de gőgje 
mellett mégis auctoritást tartani nem tudó úr vala, az oppositio- 
nak alattomba pártolója (önmaga kárára) és az oppositio oppo- 
sitorainak ellensége. És azért az unio kérdése újra új erővel a 
tapétra jövén: végre én is réá álltam, ha mi erdéliekűl tesszük 
a conditiokat, de conditio nélkűl soha az uniora és ostoba refor- 
mokra reá nem állak, nemes társaimmal együtt. Jósika Lajos, 
mint főtisztünk, még több megye gyülésein küzdésem védve, 
bizodalmát veté bennem és gyakori látogatásával Kerlésen meg- 
tisztele. Udvarnál is nevem emlékezetes lévén, Radnótfái ud- 
vari kanczellárius egyik titoknokja által hivatallal, pénzzel és 
érdemjellel választólag megkináltak. Már hatvan éven túl 
lévén hivatalt vállalni, nagy költséggel folytatni, tőlem nem 
vala lehető. Pénzt elvenni szégyeltem vala, hiszen buzgalmam 
nem pénzre vala becsülendő. Ordót elfogadni, a már éppen 
gyalázatomra lett volna, mert az a nemes sereg, kiket vezethetni 
és hevekbe dühekbe pórázan tartani vala öt évekig szerencsém, 
az ordót mejjemen fityegve látva, méltán hihették volna, hogy 
mindem tusakodásam csak ordoért, nem a meggyőződésiért 
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igazságos czélzatunknak lett volna, és akkor én mintegy semmi 
interessatus ember úgy álltam volna megvetve hű nemeseim 
előtt. 


Igy semmit nem elfogadva, bűszke valék buzgalmam süke- 
rével mindaddig, még a diéta Kolozsvárt kinyilla, hova Teleki 
gubernátor nékem még régálist se küldete az udvartól, csakhogy 
senki a tejendőknek ellent ne mondhasson. Magyarhoni gar- 
banczás fiakkal, szellemes futárokkal, gonoszlelkű papakkal, 
ügyvédek légióival, proletariusokkal bétölték a dietális teremet. 
Wesselényi vakon vak ordítással kiáltotta: halál fején, ki az 
uniot nem akarja. A háromszínű zászlók lobogának, még a 
gubernátor ablakából is, és így gyilkolásoktól félénkek – uniot, 
és minden terveit a szellemeseknek elfogadták. Csakhamar ön- 
kéntes katonákat öszveállitának, végre honvéd név alatt ezere- 
ket; és ez leve alapja a szerencsétlen magyar forradalomnak 
48-ba, 49-be. 


Én a forradalom haladását, irtózatosságait, kegyetlenségeit, 
a császár biztossaitól élesztve, le nem íram, eleven emlékekbe 
áll az jelenbe élőknek; utódink pedig maga valódiságába igaz 
iróktól meg fogják tudni; – csupán a forradalomba rajtam és 
véllem történteket jedzem fel ide. Lássák meg abból, kiki ezt 
olvassák, minő jutalmam vala, életembe sokszor kimutatott, 
hivségemnek a királyi dinastiához ... és vegyenek példát este- 
men ... 


Az úgynevezett uniós diéta zavarjit hallva, már láttam, 
hogy a nemességhez intézett jóslatim bételjesedése megkezdő- 
dett. Magyarhon erejét, tehetségit esmérve, eddig csendes ho- 
nunkat csak mint egy gyenge provinciáját úgy tekinté; a csá- 
szártól erőszakosan kicsikart confirmált unio következtébe 
már láttam, hogy a zavar kitörést, forradalmat szülend és veszve 
van a haza, constitutiójival együtt. Ekkor szomoruan kerlési 
lakamba visszahuzám újra magamat. Elmondhatom én is, 
hogy oleum et operam perdidi. Öt évekig való rettentő évi költ- 
ségeim, a korteskedésre, piszkok szenvedései, hon pusztúlásán 
aggódva beteges lettem, sokszor ágyban fekvő. 


Ezen szünet alatt a politikai dolgoktól, a szép kertem leg- 
magassabb csúcsán sok századokkal ezelőtt épült, a Szent János 
lovagrendtől lakatt kolostor kis kápolnáját, most lutránus 
templomocskát renoválám, megnagyítám, régi góth idomból 
megszépitém, a szász parasztok nagy örömére. Következvén 
az urbéri szolgálattól való felszabadúlás, cifrán sok papi czere- 
moniákkal 1848-ba octóber első vasárnapján fel is szenteltetém. 
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Hasonló szivességgel az oláhaknak már azelőtt egy iskolát 
épitteték magam költségén, azt tanitóval ellátám, a falusi jedző- 
séget magam folytatván, az azért fizetendőket az olá tanitónak 
átalengedtem. Azonba régi, idomtalan templomjokat szépen 
megújittattam, szép bécsi papirtapétával, új oltárral, új oltári 
készülettel, zászlókkal gyertyatartókkal, nagy üveg lusterrel 
felékesitettem. Már a falusi két rész olá és szász nem mond- 
hatta, hogy egyiknek inkább, mint a másiknak kedveztem, mert 
mindkét hitvallásúaknak templomait én diszesitém meg nagy 
költséggel. 


Ezalatt a műkedésem alatt is sok boszantásom ére háládat- 
lan, felszabadult, a szellemes párttól polgártársnak nevezett 
parasztaktól. Már a fogadókba gyüléseket kezdettek tartani, 
a kikkel legtöbb jót tettem, töbnyire curialisták, 1817-ki 
éhségkor felvett fattyak, ki kertészem, ki sütőm, ki vadászom és 
egy huszonnyolcz évekig udvaromba felnevelt olá legényem, 
Gabrilla nevű voltak szónokjaik a korcsmai olá-szász clubnak, 
az olá déákkal együtt. De egy Tódor nevű, töllem felnevelt 
gazember sütőm annyira akart élni a felszabadúlási kihirdetett 
joggal, hogy kertembe épített lakját önmagának erőszakkal el- 
foglalni mérészelte. Még akkor megye tiszttye lévén, szolgabiró 
Szabó György és főbiró Cserényi Dániel rendeléseire fejszével 
ellentállni bátorkodott, öléssel fenyegetvén a megye két tisztyeit. 
Ebbe több tolvaj parasztok is beléelegyedvén, végre egy főhad- 
nagy szakaszszávai jöve segédűl Lekentzéről és lovassaival fog- 
dossa el a corifeusokat, a sütőn kivül, ki is az erdőkre menekűle 
és csak két heti éhezései után jöve a faluba nőihez, öt gyerme- 
keihez és a falusi birónak megadá magát, ki is a többihez a megye 
fogházába el is küldé, hol hetekig ülve, végre én magam kértem 
az akasztófára való oláhoknak kiszabadításukat. 


Mely hogy megtörtént, ezek is – ezer meg ezer más parasz- 
takkal az akkor naszódi cs. oberstleutinand Urbán parancsára 
Naszódra tódultak, oláh papjaik vezetése alatt. Ezen honunk 
császári hóhérja Urbán felesketé ezen vad csordát a császár 
hűségire, földösurak elpusztitására, sok hamis igéretekkel 
ketsegtetve. Mi ezt hallottuk ugyan, de nem hihettük, hogy 
legyen a világon oly monarcha, ki népei legyilkolására szabadal- 
mat adjan külembező néptörsöktől bírt birodalmába. Ki hihette, 
hogy egy útczai fattyúból főtisztségre emergált katonát, egy 
kegyes, jólelkü, jámbor uralkodó, mint vala Ferdinándus V-tus, 
arra megbízzan, hogy egyik nemzettel a másikat leölösse, ki- 
prédáltassa. De azt is ki hihette, hogy a szörnyű gyilkoltatása 
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a magyarnak, még a gyilkosoknak valaha érdemjeleket, nagy 
pénzjutalmakat szerezhessen. Mindezeket, mi azután megtör- 
tént, nem hihetve, érezvén magamba hivségemet királyomhoz, 
honnomhoz, tudván, hogy azt nyilván kimutattam a világnak, 
félelem nélkül nyuguttam kerlési lakomba, beteg lévén, a világ- 
gal nem sokat bajlódtam, csupán házom körével. 


Ekkor 15-dik octóber 1848-ba már a szépen elkészitett 
olá templomot is maga rendin felszenteltetni kivánván, a kör- 
nyék olá papjait erre felszólítottam. Egész tisztelettel ezek 
meg is jelentek, engem betegen egy karasszékbe az oláh ecclesia 
elsőbbjei a templomba vittek, ott ezer meg ezer áldást reám 
Istentől kérve, a megújított templom fel vala szentelve, Kendefi 
vejem, leányam, unakám jelenlétekbe. A papok mind véllem 
ebédelének, az ecclesia minden tagjai küludvaroman terített 
asztalnál ettek, itták boraimat víg kedvvel, gyermekeiket 
előmbe hozván, hogy áldanám meg őket. Ekkor hatvankilencz 
éves valék. 


Minden elmene haza. Én is csendesen lefekvém ágyamba. 
A két árva hölgy a magak szobájakba, hálószobám mellett. 
Kleinné asszony gyermekeivel a melléképület egyik vendég- 
szobájába. Egy gyenge mécs világolá szobámat. Egy órát ütni 
hallám még, midőn az ebédlő nagy teremébe rettenetes ropo- 
gást, ablaküvegek öszvetörését hallám, az árvák sikoltásait, 
kik hamarébb vették észre, hogy tolvaj, gyilkos csorda lepte 
meg udvarom, házam. 


Hirtelen felszöktem ágyamból, gagyába, ingbe és az ágyom 
felett lévő töltett ángoly mordályam egyikét jobb kezembe, 
egy nagy ezüst kápájú magyar pistolyt balkezembe vévén, 
az hálószobám tükör-ajtóját kizárám a tolvaj cs. gyilkosokkal 
eltölt palatámra nyilva, és gyenge holdvilágnál látván a tolvaj 
banda sokságát, a mordállyyal kilőttem közikbe. Ki volt találva, 
nem tudom. Azzal egy lántsa-vágás fejem meghasítá, a vér 
ellepé képem, de még le nem estem, hanem a nagy pistolyt 
mejjére tevém gyilkosomnak, és reá sűtém; de csak a kapsli 
pattant el, mert még a templomba voltam, háládatlan, gaz legé- 
nyem Gabrilla minden fegyvereimből a töltést kivette volt, 
meghagyván a tolvaj seregnek a korcsomán, hogy nappal ne 
üssenek reám, csak éjjel, mert engem esmérve, tudta, hogy 
a sok töltett fegyverrel én bánni tudak, és még megölnének, 
legalább tizenkét tolvajt meglőhetek. És igy a mordálynál 
több fegyver töltve nem vala. De nem sűlvén el a pistoly a hóhér 
szász Gubás Hanzi mejjén, a pistoly ezüst, nehéz gombjával 
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úgy fő-ütém a szászt, hogy leesett hálószobám közöpén; de 
nékem ingem gallérja már markába lévén, magával lerántatt; 
én a földön a fejét mind öszvevertem, hogy a ház az én és a 
szász vérével eltölt. 


Ezen tusakodásba lántsával ágyékom alatt mindjárt a 
földhez szegeztek, más döféssel a czombamat átdöfték, vasvillá- 
val térdem kalácsát kiemelték, lábamszárát késsel keresztül- 
verték, meglőtték, végre egy kaszával egyik csipőtől a másikig 
keresztülvágtak, a test legérzékenyebb részit is félig vágva. 
Még is ezt mind nem érezve, az alattam nyögő szászt a pistoly 
agyával öszverontám, még a földről felráza a tolvaj tömög 
és az ablakán palatámnak kihurczolának; az ajtókan a sokasság 
miatt nem lehetett. Rettentő vérfolyások közt lábaimra nem 
állhatván, a tornácz kőoszlopát megragadtam; de egy olá 
erdősse kedves vejem gr. Bethlen Gábornak a fejsze fokával 
karamat és két újjaimat kettétörte, és ekkor lerogyottam, és 
úgy a földön hurczolának a külső udvaram felé. A belső udvart 
elválosztó vaskapunál újra egy olá fejszéjivel nyakba üte, mely 
ütésre eszmémet elvesztettem, mely egy minutáig is addig el 
nem hagyatt volt. 


Már a prédálás, rombolása privilégisált tolvajoktól az udvarba 
folyt, én pedig lehurczoltattam sziklámról a faluba a schulmeister 
házába, hol az aszszonyok hideg vízzel kezdék öntözni a vérző 
sebeket, és sokan sírással mutatták részvételeket, kárhoztatva 
a férjük gyilkosságát. Szinte mezítelen itt fekvém egy óráig, 
mikor egy tolvaj hunczvut volt levélhordozóm, kit családjával 
együtt huszonnyolcz évekig gédelgettem, a császár nevibe paran- 
csolá, hogy szép három szürkéimet fogják bé a társzekérbe és 
vigyenek Galatzra, az olá tábor egy csapattyába, hogy ott akasz- 
szanak fel több elhurczolt magyarokkal. 


Kleinné asszony leányával Adival ezeknek folyta alatt, a mit 
lehetett, a rablók elől eldugatt, és lefutottak a schulmeister 
házához, hirtelen egy zekét, és egy nyári nadrágot hozván, azt 
a véres testemre felhuzák, kilencz huszast dugván a sebibe, 
mert már feles pénzöszvegem a feltört író almáriumból el vala 
rabolva, minden szép fegyvereimmel együtt. 


Én Kleinnét kértem: még lehet, maradjan az udvarba; 
gondnokom is el lévén, mind magyar, már fogva, magyar legé- 
nyem földrészegen bézárva szobájába, a vak árva kisasszony 
testvérivel meg a jégverembe búva valának és hagyának már 
engem Isten gondviselése alá. 


Azomba a szekér leérkezék jól elvert kocsisommal. Ekkor 
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Adi a hiv leány felkiálta, hogy ő is jőn, ha engem visznek, melyet 
nagy czivódások után a hóhérok megengedték, hogy Adi is fel- 
üljön a szekérre, hogy Sz.-Jakabig, ha meghalnék, ő vissza- 
hozzan halva, hogy ők temessenek el, ki tudja hova. Erre egy 
párnát, egy pokróczot vetének szalmára és a szekérbe béfektettek 
és rettentő insultatiók közt vittek, sok lántsaszurásokat tévén 
felém, melyeket Adi a jó leány a párnával, mint egy paissal, 
mind felfogott, úgy hogy 52 lyuk lett a párnán. Több százan 
körülvették a hív cs. gyilkosok a szekeret és kisértek. 


Lekenczén a falus biró megállítatt és elbocsátni nem akarta 
a szekeret, oltalmazni akart; de arra a szóra, hogy felgyujtják 
a helységet, mert Porunca Imperatului (a császár parancsa) 
– az Urbán jelszava lévén – elbocsáta. Még akkor nem 
viradatt volt meg, esső esett, és én kötetlen sebekkel, tört kézzel 
imádkoztam a halálért hogy legyen vége kinos létemnek. – De 
a végzés egyebet határozatt volt. 


Galaczra érkezve, ott olá gyilkos tribunak a ref. templom 
mellett sok száz tolvajjal álltak és a szekeret megálliták, hogy 
a czinterem ajtó sarkára akaszszanak fel. De egy Mikás nevü 
olá elnök azt parancsolá: vigyenek Idára, ott a gr. Kornyis 
udvara előtt álló nyirfára akaszszanak fel. 


Tehát irtózatos lárma közt oda vittek akasztani, mely tudat 
éppen nem búsitatt, életemet már utálva. Én egy szót se szóltam 
az egész utazás alatt, el is gyengültem volt a sok vérfolyás miatt és 
irtózatos fájdalmak miatt. Idán egy ex olá pap O.-Balásfáról ujra 
parancsolá: egy nagy táborba Teke végin ott akaszszanak föl. 


Tehát addig vittek bé a tábor közepire, valami 4000 olá 
banditák közzé. 


Ott az Ársintye olá kapitány gränitzer batálionya is 
állatt. Ezek a szekeret körül fogák és pénzt kérének tőllem, mint 
haramiák. Persze mit adni nem volt, de egy dobos a nadrág 
sebébe nyulván a 9 huszast megkapta, melynek létiről én se 
tudtam semmit is. Ezt elkapván egy káplár, a puska agyával 
ugy ütett mejjemre, hogy a 9 sebjeimből egyszerre ujra kipirics- 
kelt a vér. Száman, orraman, füleimen és szememből megindult 
vérem. – Erre a vitézül magát viselő Adi leszökett, és az egész 
táboron keresztül verte magát, és Tekébe tolvajt kiabálva a 
kapitányhoz ért, segitséget kért, ki is 24 stuttzassal (t. i. puskással) 
kifutatt a helység végére és agyanlövéssel fenyegeté azt, ki még 
engem bánt, mert Urbán rendelése az, hogy minden magyar 
foglyat Szász-Régenbe vigyenek, ott legyen felakasztásak. 


Igy a helységbe bévittek és a fogadó egyik szobájába őrizet 
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alá tettek, egy szegletbe szalmára vetettek a jó Adival. Egy régi 
vadasztársam, káplár Gitza, Borgóról, őröm leve, ki is vizzel, 
szöszszel sebjeim dugocsolni sziveskedett, és szüntelen öntözött, 
még vérem újra megállatt. Ez szuronynyal oltalmazatt, a bé- 
törni akaró felköltett olá tolvaj seregtől. Azomba még 42 uri 
nemesek hozattak bé azon szobába 12 őrkatonával, öszvelánczolva 
szekérkötő lánczokkal. Igy heverénk fájdalmak közt azon éjjel. 


Reggel egy félszázad kiséretivel Szász-Régen felé inditának, 
rettentő lárma, zavar közt, mert a csordát zabolázni a katonák 
se tudták. Tekébe egy doctor engem megvizsgálván csak vállat 
vonintatt és nem segithetőnek itélve életemet, eltávozatt, kötet- 
len hagyatt. A szász pap hallván szomoru helyzetemet, az útra 
tíz pengőt küldett, melyet a katonák mihent megtudták, el is 
rabolták és igy mendegéltünk Szász-Régen felé. A szegény nemes 
urakat az egész uton a vitéz, tolvaj katonái Urbánnak, verték, 
szurkálták időtöltésből. De feleutján Szász-Régennek találkoz- 
tunk májor Hatfaludi urral. Ez a magyar úr mindjárt levétette 
a vasakat és a népet rendbehozta s így megérkezénk 30,000 olá, 
és az Urbán katona táborába Szász-Régenbe. 


Urbán engem látva, megirtózott és a spitálba vitetett, lovai- 
mat, szekeremet a fogadóba. Egy részit a fogoly nemeseknek 
Vásárhelyre indittatta rögtön, szekereken, lovas katonák kisé- 
retével, a betegeket a spitálba tétette. 


De engem csak másnap kötöztek bé a katona orvosak, tehát 
három nap mulva. Tört kezem már fekete volt és oly vastag, 
mind a lábam, alig lehete lapoczkákkal békötni. A fejemen való 
vágást, – hosszú, alutt vértől deszka vastagságra keményedett 
hajamat levágni alig lehetvén, – végre összevarrták mégis, 
Urbán jelenlétibe. Ágyékomon lévő sebekből a szösz dugacsokat 
kitépegetvén, vérem képzelhetetlen zuharral indult ujra meg. 
Térdem kalácsát helyre nyomták. De lábaim nem birának többet. 
És igy a császár nevibe a hivséget a tulságig bébizonyitott ma- 
gyart elkinozva, két nap mulva Urbán elküldeni akarta Kolos- 
várra. De én halált, nem kinos gyógyitást várva, kértem ott ma- 
radhatásom, pedig tele volt a spitál tyfusos és kolerás beteg kato- 
nákkal. De a székely sereg közelitvén Szász-Régenhez; attól 
félve, hogy a spitált elégetik, mind az meg is esett és engem is 
odaégetnek én és az halálommal egy magyar úrral kevesebb ma- 
rad, kit kinozhasson: és elhatározá, hogy Beszterczére küldjen, 
két stuttzas katonájával. Ebbe megegyezém, gondolván, az 
Isten könyörül és az úton a rázódásba meghalok. 


Ekkor kérdezé: van-e pénzem? Felelék egy krajczárom 
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sincs, mert amit a pap is Tekébe adatt, azt is katonái elrablák. 
Ekkor maga pénziből igért pénzt, a mennyi tetszik. De oly 
ördögi pénzt el nem vettem volna a világért, hanem mondanám: 
egyik szép szürkémet adassa el és az árából a spitál és fogadó 
költséget elégítse ki. Ezt helyeslé és reggel indulásom előtt egy 
czédula foglalattya a volt: a segédtiszt belébolondult a szép 
3 szürkébe és küld 80 v. cz. florest hámastól értek. És igy az 
1500 fl. lovaimat elvették. Ebből 65 fl. költségekért spitálba, 
fogadóba, elhuzatott Urbán és 30 fl. v. cz. egy forspontat foga- 
datt Beszterczéig. Tehát még ezt se fizethettem volna ki, ha 
beszterczei kereskedők pénzzel fel nem segitettek volna. 


Elindulék tehát Sz.-Régenből két becsületes katonával, Adi- 
val és már ló nélkül való kocsisommal. 


Éjjel nagy lassan éppen akkor érkezénk N.-Sajóra, mikor a 
gränitzerek (t. i. oláh határőr katonák) és sajói szászok pusztíták 
az udvarokat a faluba. Ezen katonáim is megijedve, csendesen 
a sötétbe elhagyók a falut, észrevétel nélkül. 


A falutól félórányira egy nagy erdőn kellvén átmenni, ott 
600 szász lántsás Horára találtunk, tűzek mellett heverni; de 
csakhamar észrevettek és körülfogtak. De a két becsületes ka- 
tona puskájokat nékiek tartva, szabad útat csinálának. A kato- 
nák mondák: engem visznek Urbán parancsára Naszódra, hogy 
ott felakaszszanak. Erre a tolvaj szászok Urbán czélzatát élje- 
nezték s elbocsátának. Megérkeztünk Beszterczére reggel 7 óra- 
kor, a fél város bámészkodni a vendéglőbe jött, engem csodálni, 
hogy még élhetek. 


Katonáimat úrilag megajándékozva viszszaküldettem szeke- 
ren. Sok jó aszszonyságok, de a városi tanácsbéliek, város fő- 
birája is mind a doktorok köribe állva, engem újra kötöztek, és 
felettem consiliumot tartottak, melynek a vége a lőn, hogy 
Kotzka seborvos nyilvánította, hogy ha a doktorok engem há- 
rom nap élve megtarthatnak, úgy ő engem sebjeimből megcurál. 


És a mind a következés mutatja, egy jó szállásba vitetvén 
magamat, meg is gyógyultam, nyomorék ujjakkal, rettentő forra- 
dásos testtel, örökös főbeli fájdalommal. 


A Kleinné aszszon ügyességiből sok holmim a prédából 
megmentődett és Beszterczére béhozódott. Kleinné és árváim 
is béköltözködhettek a pusztán maradatt udvarból. Gondnoko- 
mat kifeszíték a málékasra, és egy olá reálőtt czélba, de nem 
találta. Ezt Isten dolgának véve, az olá pappal olának megkeresz- 
telték feleségivel együtt, és olá öltönyt adának reájok s avval 
ők is azon éjjel elszökének a puszta udvarból. 
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Még ezen esetek rajtam történtek, azalatt Szent-Jakabon 
vejem Kendefi Lajos udvarára rohantak a szentjakabi tolvaj 
szászok. A közelgő veszélyt hirtelen észrevévén leányom és 
unokám Paulina, a tiszttartónéval és egy kis lánykával, félig 
levetkezve, kiszaladtak a kertbe, és onnét a sűrű fák oltalma 
alatt a kertből, éjjel lévén, nagy veszedelmek közt a nagy szász 
helységbe Lekentzére futottak, erdőken, hegyeken, ugarakan átol. 
Ott egy cs. lovas század lévén, akkori kapitány Eisler úrtól 
segítséget kérének, ki is nem gondolván arra, hogy ezek magyarok, 
töstént Szent-Jakabra küldte egy tiszttel egy csapat lovast és az 
falusi tolvajok kezéből vejemet és a zongoramestereket is ki- 
szabadították és Lekentzére vitték. 


Kevés vagyonát vihetvén el a szekeren, ezeket is azon éjjel 
egészen kipusztították és udvarakat összerombolták a quási 
privilegium mellett gyilkoló parasztok. Lekentzéről még azon 
éjjel katona kisérőkkel a kapitány gyermekeimet Szamosujvárig 
kisértette és onnét Kolosvárra. 


Ugyan a tájt másik leányom Bethlen Gáborné lebetegedvén 
egy kis leánynyal, még csak két napos betegágyas lévén, hasonló- 
lag a keresdi kastélyból el kelle szaladniok, rettentő veszedelmek 
közt, Segesvárra, a hová is az akasztófát érdemlő szászak bé- 
bocsátni egy magyart is nem akartak és csak katonai őrség 
mellett sikerült, hogy bészállhattak és két évekig mindenféle 
vexák között ott ülhettek. Igy én rollak és ők rollam 5 holnapokig 
a világon semmit nem hallottunk, akkor is ők csak az német 
ujság-lapból tudhatták meg veszedelmes létemet. 


Már gyógyittatva Beszterczén fekvém, mikor Urbánt is 
seregestől Beszterczén átolfutni látni szerencsém vala, a székely 
seregtől kergetve, kik még mind Sz.-Régent prédálták, csakugyan 
szászrégeni szászokkal együtt, kik a zavart szomszédaikkal jól 
használák. A székelyek nem is kergették a tolvaj Urbánékat, 
mert prédáltak, mégis futott Borgóig. 


Azonba gr. Mikes és gr. Teleki Sándor vezetések alatt egy 
szépen rendezett honvéd sereg érkezendő vala Beszterczére. 
Urbán rettentő készűlettel ezeknek újra Beszterczén átol eleibe 
akar menni, dicsekedve a beszterczei piaczon, hogy miként fog 
ő bánni mindjárt a magyarokkal. De oh fájdalom, mihent a város 
végiről meglátta, hogy a magyarok már Besenyőt meghaladták, 
azonnal megfordula ágyuival együtt és úgy futott sergével, hogy 
a paszamántos kalapja is az uton heverve, mind győzelem 
jel úgy érkezék vissza Beszterczére – és meg se állott 
Bukovináig. 
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A magyarok megszállák a várost minden baj nélkül, semmi 
pusztítást nem tevének, elrendezték a városi hatóságot jó mód- 
dal és a granitzot is Bukovina felé elzárák és a német sereg kün 
rekede. Akkor a vad gr. Mikes Kelemen és gr. Teleki Sándor 
haditörvényszéket állita s csakhamar két szászt fel is akasztának, 
nem tudom időtöltésből, vagy vétkekért. Engem is ezen két 
vitéz gróf betegen is felhívattak, fenyegetve, két czilinder bor 
mellett, hogy agyonlövést érdemlenék minden szenvedéseim 
mellett, mert Urbánnak (kit én lelkemből utáltam) levelet irtam 
és megköszöntem, hogy Szász-Régenbe a spitálba nékem inget 
és lábravalót és kötözni való rongyokat küldett (melyeket Besz- 
terczéről én szépen, tisztán viszszaküldtem.) Ily criminális 
vétkemért tehát még is megkegyelmeznek. Már eddig tehát 
a szász-olá hóhérok a császár nevibe, a magyar két bolond vezér 
a magyarság nevibe akarának kivégezni. 


De mindezek után mind előttek, mind azutáni magyar vezér 
Riczkó előtt nagy becsületbe valék, úgy, hogy Riczkó a hanyagló 
és vigyázatlan vezérnek tanácsolnom is lehetett, jobb útat 
mutatván néki. Ezen úr huzamos ideig lévén a Besztercze vidékit 
megszállatt magyarságnak főparancsnoka – egy nap csak jöve 
az a gonosz hír, hogy Urbán álútakon béütett Erdélybe és Borgón 
két compani Alexander átolállott gyalogságot és negyven Vil- 
mos-huszárt, előőrség nélkülieket, elfogott, és jön Besztercze felé. 
Ezen csapat előbb császári volt és úgy állott átol a magyarság- 
hoz. Erre Riczkó retirádát parancsolt Beszterczéről hadának, 
megijedvén az Urbánistáktól. Éjjel nagy hidegbe, hóba paran- 
csolta nékem is, hogy vélle mennyek Déés felé s parancsnokságat 
egy őrnagynak átaladván, kivel is én szekeribe ülve elmenék. 
Az úton Bethlennél a Beke-hegyén és Déésnél a Béla-hegyén 
néki megállhatási pontot mutatván a sereggel. A déési sánczolást 
megvisgálva, engem mint futárt Csányi kormánybiztoshoz 
külde a roszsz hírrel. Maga táborához visszamene másnap és 
Beszterczén nem tarthatván magát a roszsz szellemű szászok 
közt, Király-Németiig retirált, ahol is újra virradtkor meglepetett 
Urbán sergétől vigyázatlanúl és a faluvégin egy Gordonistától (!) 
a gyáva vezér agyon is lőttetett. De azomba Vásárhely felől 
Bem a híres vezér érkezvén, Urbán úgy elfuttatott, hogy hírit 
is csak 6 holnapok után hallhattuk. Futtába sok becsületes bőr- 
készítő mesterembereket elhurczolt Naszód vidékiről Intrádán- 
ból, Bardótz Elek úr bőrgyárából, melyet ki is raboltatott. 


Én megérkezvén a rossz hírrel Kolozsvárra, Csányinak jelen- 
tém a Besztercze vidéki veszedelmet, melyet alig akara elhinni 
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és csakugyan a forradalmi miniszteriumhoz Pestre hirt teve, 
honnét azután sok segéd érkeze a honba. Én hallván, hogy az 
osztrák Besztercze vidékiről eltűnt, útilevelet kértem szállásomra 
visszajöhetni Beszterczére. Hát ekkor a Teleki és Mikes haszon- 
talan vádjáért Csányi újra szinte debreczeni magyar fogságra 
külde és Kolosvárról elmenni nekem nem vala szabad, hanem 
a kolosvári nemzetőrek közzé engem béállani parancsola. 


Tehát örömmel vállolám a formaruhás szolgálatot, csak- 
hogy a zavarókkal békességbe élhessek. Gyakran őrködém, mint 
közvitéz, az ágyuk mellett, puskaportár mellett, de még meszsze 
a várostól egy erdő mellett, merről az olá megrohanástól félni 
leginkább lehetett. Janku az olá vezér fenyegetései után még 
a magyarlétai olá megtámadásra is védsereggel kigyalogolék, 
mint 69 éves közvitéz, szépen felfegyverkezve. De a halálfővel 
jedzett fekete német szabad-csapat őket a Hidegszamos partján 
megtámadván, szörnyű öldökléssel elkergeté az oláhokat, úgy 
hogy hozzánk nem is közelíthettek el Léta elbarikadirozott ha- 
tárára. 


Nem sokáig hatalmaskodék Csányi Kolosvárt, néki ki kelle 
Pestre menni és Szentiványit küldték kormánybiztosnak bé 
Pestről. Ez az úr engem elbocsáta és a magyar világba jöttem 
még Beszterczére és ott lévő családomhoz. 


Itt akkor az igen derék, tanult, nagyon humanus, mindentől 
szeretett Tót Ágoston vala főparancsnok. Ennek kormánya 
alatt magyar, szász, minden békébe éle katonáinkkal. Ez az úr 
egykor magához hívata (már meg voltam gyógyúlva) és kére, 
hogy vezetnék 140 magyarhoni vadászt egy kapitánynyal és egy 
hadnagygyal kerlési, sárvári, keresztúri, kajlai és szépnyiri 
erdőkre, hol tolvajok tartózkodnak és prédálnak. Tehát pa- 
rancsnokságom alatt lévőkkel megindultam kerlési erdeimbe. 
Ott semmi jelit nem kaptuk a tolvaj bandának, egy szóval egy 
erdőbe se. Csak kósza hír volt az egész. Fogtak el jágereim egy 
nehány erdőst és szerették volna agyonlőni mind tolvajokat, 
mert oláhok voltak; de esmervén őket, mind fizetéses erdősöket, 
teljességgel nem engedtem, nem nagy kedvekre a betyároknak. 
Avval rabok nélkűl három nap mulva hazajöttünk. Megint 
nyugtom vala. 


De Tót Ágoston is felhivódott innét Pestre és őrnagy Dobai 
vette a sereget keze alá, melyet csudánkra Bem úgy megkeve- 
sitett, hogy egész Bukovina széléig csak 1500 gyalogos és 70 
Vilmos-huszár volt a hadsereg, a többi mind Bemmel csatázott 
mindenfelé a szerencsétlen hazába, honnét minden osztrák hada- 
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kat is kivert, Szebent is elfoglalta, onnét a szászok bizodalmát, 
a muszkákat is Oláországra hajtotta. 


Már ily kevés erővel volt ellátva Besztercze vidéke, mikor 
a muszkák Bukovinából az osztrák rég elfutott vitézeivel, Borgó- 
nál beütött 16,000 gyalogokkal és 4000 lovasokkal, kozákokkal, 
rettentő jól felszerelt csapatokkal. Borgói sánczokba 150 székely 
4000 muszkával harczolt másfél nap, az országutakon a többi 
magyarok 10,000 muszka ellen és 40 ágyu ellen 12 ágyuval állott 
ellen és ugy, hogy legalább 2000 trágyázza a borgói vidéket. 


Ekkor minden golyó és lőpor elfogyván, Dobainak is reti- 
rálnia kellett minden provisiojával, betegeivel együtt. 


Azomba újra nékem parancsolá, hogy rögtön induljak nyug- 
helyemből Kolosvárra, mint futár és vigyem a hadi kasszát, 
mert 22,000 fl. mind százasokból állott, melyeket felváltani 
nem lévén hol, a katonákat fizetni nem lehetett és aprópénz 
küldésit kérte a kormánybiztos Boskó úrtól. Már minden ló 
requirálva lévén a magyaroktól, ágyuk és podjászak, betegek 
szekereibe: mivel fussak, mint erőltetett futár? A kasszával 
nem volt szerencsém. Egy pálinkát hordóval hozott szekeres 
érkezék öt lóval a piaczra, én 370 flóresen két lógó lovát meg- 
vettem hámostól, tartó és gyeplő nélkül; három lovát kivitték 
erővel egy ágyuba a város végire és ott csakhamar az ellenség 
mind a hármat el is lövé. Én egy szekérbe kötélgyeplőkkel 
béfogék, a kasszát bizon elég kedvetlenül belétevén, egy kis 
szolga fiut reáültettem a kassza-ládára és önmagam hajtva ki- 
futék a városból Bethlen felé. 


Ott találtam 700 szekeret megrakva minden magyarok pod- 
jászával és 500 sebzett és kolerás beteget éhségtől kinozva. 
Ekkor formaruhámnak hasznát vevém Bethlenbe, mert hatal- 
masan parancsolék a biráknak, hogy minden embernek egy fél 
kenyere és fél kupa jó teje legyen, bárha éjszaka is van. Paraszt 
háztól, udvarokból, sidóktól és félóra alatt a félsz megszerze 
mindent és jól tartám a futó betegeket. Egy keresztűllőtt ko- 
lozsvári honvédnek én magam a golyót mejjéből kivettem egy 
beretva segitségével, békötöttem a mind lehetett és végre ez is 
meggyógyult és Kolosvárt él ma is. 


Éjfél után utnak indulván, Rettegen már lovaim nem mene- 
tének, mert a kozákok hátam megett már pusztitottak, azért 
rettentőleg hajtottam lovaimat, hogy azok a kassza kedviért 
le ne szurjanak. 


Deésre az öcsém, gr. Bethlen Jósef két szép sárga ménjivel 
érkeztem, melyeket Rettegről confiscálnom kellett, az én két 
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lovam a szekérhez kötve szabadon jöttek. Deésen egy Bauer 
nevű őrnagy mint térparancsnok a kasszát el akará venni, de 
bizon nem adtam, szuronynyal oltalmazám meg. De mi több, 
még négy szekér lőport és golyóját elvettem tárjából és a reti- 
rálandó Dobai vezérnek gyilkos parancsára Bethlenbe küldtem. 


Deésről Szamos-Ujvárra jövék, ott is a muszkák jöttit egy 
osztály lengyel ulanernek jelentém és friss előfogattal 5 órakor 
már Kolosvárt valék az új kormánybiztosnál Boskónál. 


Ott egész Kolosvár bámulására a muszka invasiot oly sok- 
sággal és a borgói nagy vesztéseket előbeszéllém, mivel Dobai 
vezér is irásba jelentést küldeni nem volt elégséges, tehát csak 
az én szavaimra kelle hajtani. Nem lévén irásba semmi a kasszá- 
ról, a kormánybiztos nem akarta átvenni, én se akartam meg- 
tartani és ily vetélkedés közt mondák, hogy Bem Nagy-Váradról 
megérkezett egy vendéglőbe. Oda külde rögtön a kormánybiztos 
ur. Egész közlegényi fölszerezésemmel odasieték, sok paszamántos 
tisztek álltak pitvarába, többnyire lengyelek. Ezek a bátran be- 
állott közvitézt kérdék: mi bajom a generálissal? De mondám: 
elébb Bemnek kell tudni, azután az uraknak. Evvel a segédtiszt 
béeresztett. 


Bem látván fejér hajamat, szép fegyvereimet, gondolta, 
hogy talám nem éppen valami pórnépből lett katona, és szép 
szóval kérde mit akarok. Én a segédtiszteket is kiküldém a szo- 
bából és jelentem szerencsétlen állását Dobainak és a muszka 
béjövetelt és a borgói csatát. Erre dühösen mondá: hol van 
Dobai és miért retirált? Felelék neki: azért, mert a generális 
ur minap minden erőtől megfosztott, munitiot elegendőt nem 
hagyott, és 16,000 ellenséggel bajos 1500 még szokatlan kato- 
nával győzni. Na adok én Dobainak, mert én indulok Deés felé 
és lovakért parancsolt és nékem, hogy 7–8 szekér munitiot 
indittassak Deésre. Ekkor el akarék menni rendelkezni Boskó- 
nak a kassza iránt és a munitio iránt, melyeket tüstént el is 
indittattam. Ekkor Bem megállita, kérdé: én ki volnék, és 
micsoda tiszt? Én felelék: tiszt lehettem volna, de csak köz- 
ember akartam lenni, én egy 69 éves gróf Bethlen vagyok. 
Erre megölelt és mondta: ilyen öregeket szeretek én, kérem 
jöjjön véllem. De engedelmet kérék, hogy azt most nem tehetem, 
mert gyermekim előbb securitásba kell tennem, hanem mikor 
viszszajön, akkor elkisérem akárhova. Erre ujra megsimogatott 
és felült szekeribe. Ekkor tudták meg a sok paszamántas tisztek, 
hogy én mit jelentettem, nem kis rémüléssel. 


Bem elmene sietve. A munitio éjjel 12 órakor már Deésen 
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volt, hol Dobai vezér már népivel a sánczokba volt. De a vitéz 
Bem öszveszedé a népet, viszszamene Beszterczére, viszszaverte 
a muszka seregeket és a vitéz osztrákokat egész Borgóig és így 
az ellenség rettentő vesztével, pedig körűi volt az őrség véve 
a sok ellenséggel, kis sergével, 12 ágyujával együtt, Beszterczénél. 
Segédtisztyét háta megett a beszterczei belváros kapujába főbe 
lőtték. Ezt is még ágyutalpra tétette, 8-szor vett állást a szeret- 
falvi Sajó-hidjáig és 8-szor rontotta meg a muszka serget. 


Avval a muszka nem üldözte tovább és ő Segesvárig baj 
nélkűl érkezék sergével, hol az utolsó nagy ütkezete volt, melyet 
elvesztett ugyan; de őtet az nem verte le, úgy, hogy egész 
Bánátusig vitézűl harczolhatott és csak a magyarhoni árulás 
vesztheté el a magyar ügyet, melynek rettentő, hallatlan kegyet- 
lenségek lettek következései. 


Bem és az ügyesebb magyarok török véd alá juthattak sze- 
rencsésen. A magyar vezérek, kik biztak az osztrák kegyelembe, 
muszka garantiájába, Aradon, Pesten felakasztattak, agyon- 
lövettek. – Ezekről a rettenetességekről csak utódink fognak 
olvashatni igazat. 


Én, a muszkák Kolosvárra való beérkeztekkel, a derék 
úri generáltól, gróf Clam-Gallastól védlő iratat kapva, ujra 
Beszterczére szálltam és ott kertészkedtem háziaimmal, rettentő 
sok irkálással, firkálással a kormánynyal, még pedig olyan kor- 
mánynyal akkor, milyen soha az egész világon több nem volt. 


Addig irtam reájak, hogy három évi vexálásom után 50,000 
fl.-ra becsült kerlési házaimért 3000 fl.-t kicsikartaték a kerlési 
tolvajaktól itéletesen – kárpótlásul, és evvel mutatta kegyelmét 
a ritka kormány. De ezt is csak akkor nyerhetém, mikor az Isten 
Puchner generáltól és Wohlgemutbtól megmenté a hazát és 
herczeg Schwartzenberg leve a hon gubernatora, ki született 
jóságú valódi úr, – nem proletariusból lett úr. Ezen kevés 
kárpótlással alig fizethetém ki azon adósságaimat, melyeket 
kelle csinálnom három évek alatt, mert 1848-tól fogva a jószág- 
ból egy krajczár jövedelmet se kaptam, a nyakas, tolvaj parasz- 
tak és szász inspectorak miatt. 


Mert Isten-büntetésűl a mi vidékünket a beszterczei kerű- 
lethez tették volt; de most, Istennek hála, Besztercze maga is 
mint székváros, a rettegi kerülethez osztódék. Meddig lesz 
így ez az eszeveszett hon-elosztása, Isten tudja. Mihent ifiú 
császárunk maga el lesz hitetve, hogy ily költséges kormányzás 
nem mehet, máskép lesz minden és ez a remény még táplál 
minket. 
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Már leirni 49, 50, 51 év 52. lehetetlen ugy, mint voltak az 
események, csak önmagamról irok. 


Beszterczén átol 51-be, 52-be legalább 30,000 katona 
tránsportonként ment ki és jött bé, kik között előkelő családok 
fiai, – magyar volt tisztek, országgyűlési követek, mint bésoro- 
zott közemberek voltak láthatók. 


Egy értelmes, de kevésre tulságos uracs, Borsi nevű, magyar- 
honi o. gy. követ, mint már cs. altiszt, engem is meglátogatatt és 
házomba volt szokott szives elfogadás után, napi vendégem leve. 
Ez a becsületes úr innét Clagenfurtba volt gränitz olá ezeredbe 
transferáltatott. Ő igen szives, hálás köszönettel irt két levelet 
nékem. Én is ezekre őszinte lelkemmel, őszintén válaszoltam, 
honunk nyomorját azokban előszámlálva, külemben semmi 
királymegbántó kitétel azokba nem volt. Ezen két levelemet 
a szabadszáju magyarnál az olá ezeredi kapitány megkapta és 
őtet szegényt, mint hallottam, haditörvényszék előtt kifirtatták. 
Nevemet emlegetvén, itt engem és Bardótz úr barátomat a kor- 
mány békivánt Szebenbe haditörvényszék eleibe. 


Én elébb bémentem kedves vejemmel, Bethlen Gáborral. 
Megjelentem a haditörvényszék előtt a szebeni sz. Ferencz- 
kolostorjába. 


Egy obester, egy k. auditor és még többen rettentő páthos- 
sal megmutatták Borsinak irt leveleim, melyet én mindjárt 
magaménak elesmertem. Evvel jelenték, hogy én is fogoly va- 
gyok és elfogadásomra egy czella készen áll és avval a profosz 
és két katona egy hoszszu gangan elvittek Nr. 2-be és ott 3 
lakattal, mint rettentő criminalis vétkest, bezártak. 


A czella szép tiszta volt, egy asztal, egy szék és egy jó 
rostélyos ágy volt butorom. Az ablak vasrostélyos és hogy a 
magány a magyart inkább kinozhassa, az ablakok az egész 
klastromba mind bé vannak dészkázva, csak a felső ablakok 
vannak mind valami csatornák úgy alkotva, hogy lehet az eget 
látni, de nem egyebet és gyenge világosságba ül a szegény fogoly 
egész fogsága idején. A kosztot a profosznak per 42 pengő 
krajtzárt fizetve, igen jó ebéd és kávé reggelit és kávé vacsorát 
2–2 semlével adának nékem. 


Három nap így ülve, ládám, ágynemüm béadva, elég időm 
volt éltem külenes fordúlatain gondolkozni. Én, leghívebb alat- 
valója a Habsburgi dinastiának jutalmáúl egyebet gyalázatnál, 
kárvallásnál nem kaptam az életbe. A magyarok üldeztek, mert 
azt hitték a magyar szabadságnak ellensége vagyok, a németek 
azt hitték, hogy császárgyűlölő vagyok és így mindkét fél 
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– lelkembe belé nem nézhetve – engem ellenségeknek 
véltek. 


Három nap mulva czellámba bébocsáták segitségemre a kis 
szolgafiút, Hanzit, kit is mint árvát felvettem udvaromba. Ez a 
kis fiú a klastrom temploma grádicsán fél éjjelekig ülve, elmenni 
nem akart, még a herczeg parancsára őtet is el nem zárák czel- 
lámba és így ketten voltunk 4 hetekig és 2 napig elzárva a világ- 
tól, senkit – valamint a több szenvedő társaimhoz – bé nem 
bocsátva hozzám. A profosz és arra rendelt katonák gondoskod- 
tak a tisztaságra, hoztak friss vizeket és 1 órakor ebédet, de se 
kés, se villa, se olló, se plajbász, se papiros nem lehete birto- 
komba. Kalánnal kellett mindent enni, fel lévén a husnémű 
vagdalva, mint valami kis ebeknek. A nyírseprű veszszejéből 
egy eltört ablaküveggel faragtam egy villát és avval ettem. 
A kávéskalán nyelét beretva élesre fentem az ablak rostélyán, 
és igy tűrtem a német sarnokságot fogházamba, – semmiségért, 
73 éves koromba. 


Négyszer kelle a kikérdező facsarékos visgálásra megjelen- 
nem bíráim előtt. De az elsőbb haditörvényszék azt mondván, 
nem tartozom criminális vétkesek sorába, 4 hetek mulva elbete- 
geskedve, szinte megvakulva, süketülve a főfájásokba, kedves 
vejem és leányom utánjárásából és a jó doctor bizonyitására – 
a városra kibocsátottak szállásba. Azelőtt a herczeg magyar 
segédtisztyét, Jékei kapitányt hozzám küldette és ajánlatta, 
hogy ha a koszt nem tetszik, vitetnék az ő konyhájáról enni – 
naponként; de ezt nem tettem. Hálás szívvel vettem ugyan, 
de kosztom elég jó volt, de úgyis enni nem tudtam, mert bú és 
boszszúság elbetegítettek volt. Csakugyan a segédtiszt maga 
engem látva, annyira elkeseredett, hogy kérte a herceget, hogy 
őtet küldje a világon akárhová, csak hozzám nem, mert ő oda 
nem jön többet. A doctor testimoniuma is olyan volt, hogy ki 
kellett szabad levegőre bocsátni engem, ha megölni nem akartak. 


A ferhőrek kérdésiből, másokról való tudakozásokból azt 
vettem észre, hogy szerettek volna engem delátornak tenni; de 
megcsalatkoztak, mert én senkinek ártalmára sohase voltam; de 
én nem is tudok senkiről semmi roszszat, ki-ki érzelmeit magába 
tartja és hallgat, tűr és szenved, remény semmi, kósza híreken 
senki nem bolond, hogy megindúljan bolondozni s csudálni lehet, 
hogy egy erőteljes kormány mitől fél, hogy úgy sárnokolja népei 
legjobbját, a magyart, kibe legtöbbet bizhatnék, kegyelmes 
bizodalommal. Egyszóval az egész ferhőr kérdéseire igazán és 
nem félve felelve, vétket nem érezve magamba, december 
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elein újra meghivtak egy más haditörvény eleibe a városi la- 
komból. 


Ott itéletet mondának: satiris kitételeiért leveleimnek 
5 holnapi csal profosznál való arestom legyen bűntetésem, de 
régebb kimutatott lojalis érzeteim, öregségem tekintetbe vévőd- 
vén, ezennel egész becsülettel szabadon bocsátnak kegyelem 
útján, a herczegtől elengedve a büntetés. És igy megszabadulék 
ujra a németek kezéből. 130 egy néhány szenvedő magyar tár- 
saim még ott szenvednek, senki nem is tudja miért. 


Még szabadon valék a városon mind itélő bíráim, mind a 
szebeni generálisak és a városon lakó uraságok és hivatalosak 
szívességeket és részvételeket annyira megnyertem, hogy kérték 
odaköltözésem és társolkodásom véllek. Mindennap megláto- 
gattak, én is őket, szekereztem, sétáltam véllek és barátságba 
éltem. A herczeg kegyét csak írásba köszönhettem meg, mert 
jókor reggel megszabadulásomkor elindult hetekre vadászni. 
Én is még gyengén voltam, de a friss levegő és a sok szivessége 
ismerőseimnek egészen elősegitett. 


Avval tőllek elbúcsúzván, kedves vejem Bethlen Gáborral 
elindultam Keresdre – és onnét Beszterczére haza jövék. – 
Igen derék vejem Kendefi Lajost halva találva, a somkereki 
jószágba kedves leányom Mariskát nagy búba. És így újra bú 
ére 1853-ba bélépve. 


Mi áll még a végzés könnyvibe érdekembe irva, Isten tudja. 
Ha élek feljedzem – ezentul. Most 25-dik januárba bévégzem 
eddigi életem rajzát – 1853-ba. 


Életem folytából sokféle anekdotákat írhatnék ide, mik 
valóságosan történtek véllem és köremmel, de azokat most ide 
fel nem jegyezhetem, nem is mindennek olvasni valók. Mint 
királyomhoz hív – élve ezentúl is – sok történhetik, mi érdekes 
leszsz a feljedzésre – mert én igaz laptája vagyok a sorsnak. 
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EMLÉKIRATAIBÓL 


 
 


Erdélyi országgyűlési emlékek 
Első országgyűlési emlékeimet még gyermekkoromból őr- 


zöm. 1834 nyarán, midőn szüleim kívánságára házitanítóm- 
mal, Mohai Demeterrel bejártam Erdélyt, s Kolozsvárra érkez- 
tünk, a városban éppen akkor tartották az első országgyűlést 
1810 óta. Az utcán mindenütt díszmagyarba öltözött úriembe- 
reket láttunk, akik hevesen vitatkoztak egymással, helyenként 
kisebb-nagyobb csoportba verődve. Mindnyájan a Torda-utca 
felé siettek, mert ott zajlott a gyűlés az országházában, a máso- 
dik udvar éjszaki traktusának nagytermében. Egyszer csak 
szembe találkozunk Turi Józseffel, egy fiatal jogásszal, akit 
még Gyulafehérvárról, a gimnáziumból ismertünk. Az ország- 
házához vezetett. Az ott összehordott épületfa- és deszkaraká- 
son ültek az urak és várták a gyűlés megnyitását. Turi a geren- 
dákon ülők között megmutatta nékünk báró Wesselényi Miklóst, 
báró Kemény Dénest, gróf Bethlen Pált, Zeyk Dánielt, Szász 
Károlyt, az országgyűlés legkitűnőbb szónokait. Aztán elmagya- 
rázta, hogy a mostani nagy izgatottságot egy, a kolozsvári diák- 
ság és katonaság között még februárban történt véres össze- 
ütközés váltotta ki. 


A dolog így történt: Juhász Albert, Juhász József kir. 
thesaurariatusi tanácsnok fia, elsőéves jogász, tajtékpipával 
szájában – miként akkor divatos volt – Stampa cukrászbolt- 
jából kijövet, az azon ház előtt álló katonai őr mellett haladván 
el, melynek emeletén egy tábornok lakott, a katona – talán a 
reglement értelmében – a pipát szájából kirántja. Juhász erre 
oly súlyosan csapja pofon az őrt, hogy az eltántorodva elesik, 
csákója messze elrepül, esés közben fegyvere elsül és ő őrség 
után kiált. A főőrség a nagypiaci templomot környező házak 
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egyikében volt elhelyezve. A vészkiáltás és fegyverdördülés 
hallatára rögtön őrcsapat indul Juhász után és őt körül is fogja, 
hogy bekísérje a főőrségre. Húshagyó kedd délutánja lévén, a 
piac tele volt emberekkel és diákokkal, kik a fársáng eltemetését 
ábrázoló, a külvárosokból jövő lovas és gyalogos meneteket 
szemlélték. Hallván, hogy Juhászt be akarják kísérni, a diákok 
egy része a Seminariumhoz, más része a Convictushoz, más 
része a reformatum és másik az unitarium Collegiumhoz sietett, 
s betörvén a Seminarium portáját, az ott levő ifjúság apraja- 
nagyja nagy «gerundiumok»-kal, bunkós vastag botokkal fel- 
fegyverkezve a helyszínére rohan. Ezeket rögtön követik a Con- 
victusbeliek, kik után lelkendezve érkeznek a református diákok 
és az unitáriusok, kikhez az externusok, a künnlakók is csat- 
lakoztak. Háromezren felyül lehetett az összes tanulók száma, 
amelyhez a külvárosi, hostádti polgárság is csatlakozott. A ge- 
rundiumosok Juhászt az őrcsapat kezeiből – a nép helyeslő 
lármája között – kiszabadítják. Én is köztük voltam, jegyezte 
meg büszkén Turi. Ekkor a kolozsvári hadseregek tábornoka 
rohamlépésben odaparancsolja a gránátosokat, kiket a diákok 
kőzáporral fogadnak. Kövekről az elemi iskolai tanulók köte- 
lessége volt gondoskodni; sok helyt a kövezetet is feltörték. 
A kivonult gránátosok parancsnoka látván a veszélyt, habozás 
nélkül décharge-ot parancsol és lövet a diáksággal vegyes népre. 
Sokan megsebesültek, de csak három ember esett áldozatul. 
Báró Jósika János, a kir. főkormányszék elnöke, az ablakból 
szemtanuja lévén e jelenetnek: parancsot ad ki, hogy a gránátos 
zászlóalj tisztjeivel együtt rögtön kitakarodjék a városból. 
A tábornok hirtelen ott terem és ellen mond: ő a főparancs- 
nok, a katonaság felett csak ő rendelkezhetik. De báró Jósika 
kijelentette, hogy ő már erről Őfelségét expressus által értesítette 
s a felelősséget magára vállalja. Erre a tábornok az egész grá- 
nátos zászlóaljat, tisztjeivel együtt, a szomszéd Monostor faluba 
vonultatta ki. 


Juhász Albert büntetése az lett, hogy a kolozsvári kir. jog- 
akadémiából elbocsátották és minden hazai főiskolából kizára- 
tott; de tanulmányait elvégezte külföldön s később királyi 
kegyelemből még az erdélyi udvari korlátnoksághoz is felvé- 
tetett. 


De nemcsak Kolozsvárt, hanem az egész országban nagy 
izgatottság volt észlelhető. Báró Wesselényi Miklósnak «Bal- 
ítéletek» című könyvét mindenütt olvasták. Heves beszédek 
tartattak a megyegyűléseken. Több kormányszéki tanácsos 
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és főispán – azon ürügy alatt, hogy ők nem törvényesen jutot- 
tak azon polcra, mert a törvény szerint három évenként egybe- 
vonandó országgyűlés már huszonnégy év óta nem tartatott 
meg, vagy népszerűségvadászásból – magas állásáról lemon- 
dott. A megyék országszerte a törvényes állapot helyreállítását 
s a kormány ellen felhozott sérelmek orvoslását követelték ; a 
rendeleteket sok helyt nem is teljesítették, mert azok egy nem 
az országos rendek által választott s annálfogva nem törvé- 
nyesen létesített kormányszéktől jöttek. Egyáltaljában a haza- 
fiúi elkeseredés mindenütt hangos panaszokban tört ki. 


Ilyen körülmények között küldetett Erdélybe, a kedélyek 
megnyugtatására s a rend helyreállítására Estei Ferdinánd fő- 
herceg, Gálicz-Lodomér országok polgári és katonai kormány- 
zója, mint teljhatalmú császári-királyi biztos. Megérkezése 
idején a következő anekdotát hallottam: Déván kellett éjsza- 
káznia és reggeliznie. Fizetésre kerülvén a sor, szárnysegédje 
mutatja a számlát, melynek magas tételeit látva, e kérdéssel 
fordult a főherceg a vendéglőshöz: – Olyan ritka és drága itt 
a kávé? Kinek ez felelé: – Nem, fenség! A hercegek ritkák 
itt, – azok olyan drágák! 


Estei Ferdinánd alatt hivatott tehát egybe az 1834. évi 
kolozsvári országgyűlés, amelynek feladata lett volna az alkot- 
mányos állapotot helyreállítani. De a szenvedélyek annyira 
fel voltak bőszülve, hogy nyugodt és higgadt tanácskozásról 
szó sem lehetett. Báró Wesselényi Miklós és több hevesvérű 
szónok zsebében mindig készen tartotta a széktörés elkövetésére 
szabott száz forint büntetést. (A széktörő elleni eljárás a leg- 
rövidebb volt: a Statuum Praeses rendeletére a terem ajtai 
bezárattak, s a Fiscalis Director előadta a vádot; miután a 
széksértés nyilvánosan történt, az illető azt nem is tagadhatta 
és azonnal letette a kiszabott pénzbüntetést; ha nem tudott 
fizetni, börtönbe záratott és fellebbezésnek nem volt helye.) 


A főherceg a gróf Bánffy György gubernátor által épített 
piacsori palotában szállt meg. De Kolozsvárt teljességgel nem 
érezte jól magát, aminek oka részint az akkori feszült helyzet 
lehetett, részint az, hogy a városban csak magyarul beszéltek, 
ő pedig e nyelvet nem értette. Mindehhez egy különös, titok- 
zatos esemény is járult, melynek folytán Nagyszebenbe távozott 
s Kolozsvárra csak ritkán rándult át. Beszélték, hogy egy este, 
midőn a színházból haza jőne, az oszlopos folyosón, lakószobájá- 
hoz érkezve, a lámpák egyszerre kialusznak, a hirtelen beállott 
sötétségben kemény vaskarmokkal emberi alak öleli át s rántja 







 154 


magával a szőnyeggel bevont padlatra. Amikor kiáltására 
tisztjei segítségére siettek, kiderült, hogy egy szalmával ki- 
tömött báb gépezete tartja karjaiban. Sűrű homály fedi, miként 
történhetett ezen ildomtalan merénylet. Gyanították, hogy 
galiciai lengyel elégületlenek voltak annak szerzői. A főherceg 
mély hallgatást parancsolt környezetének és mihamar eltávo- 
zott a városból, ahol immár nem érezte magát biztonságban. 


Az országgyűlés csaknem egy évig ülésezett ugyan, de ered- 
ményt nem tudott felmutatni. 


* 


1835 nyarán Mohaival megismételtük erdélyi tapasztalati 
utunkat. Ennek során eljutottunk Gyergyó-alfaluba is, hol egy 
rokonom, Balló Mihály, Gyergyóalszék királybírája lakott. Az 
öreg Balló nagyon buzgó hazafi, de konzervativ érzelmű magyar 
ember volt. Azon időben a politikai viszonyok fölötti vitat- 
kozást, ha két magyar együtt volt, nem lehetett kikerülni. 
A királybíró, mint szigorú konzervativ, erősen ócsárolta a 
Wesselényi és társai által megindított mozgalmat, mely a hazát 
– szerinte – előbb-utóbb még nagy veszélybe fogja dönteni, 
s a többek között mondá: – Mégis csak sok, amit azok a kor- 
mányellenes urak az országgyűlésen elkövettek! Hogy szidják 
a guberniumot és a kormányt! Még Őfelsége személyét sem kímé- 
lik! Örökösen civódnak, hogy a közügyek elintézésére idő sem 
jut! Úgy kellene velek bánni, mint Napoleon bánt a nemzeti 
gyűléssel, midőn katonáit beparancsolá és puskatusával ki- 
dobatta onnan! 


Én még gyermek voltam, de Mohait nagyon megbotrán- 
koztatta az öreg úr ilynemű beszédje. Szépen csendesen kezdette 
cáfolni az öreg úr megrögzött eszméit, a többek között mond- 
ván: – Az ellenzéknek is sokban van igaza; ámbár én azon 
ildomtalan, durva modort, mellyel fellépni és támadni szokott, 
teljességgel nem helyeselhetem. 


Az öreg úr hevesen közbeszólt: – Semmiben sincs igaza! 
Ekkor Mohai kurtán fogta az öreg urat, mondván: – Hát 


az törvényes dolog-é: hogy több évtizedek alatt nem hívják 
egybe az országgyűlést, holott a törvény minden harmad évben 
rendeli? Hát az a maga rendén van-é: hogy nékünk a hivatalos 
nyelvünk nem a magyar, hanem a latin? Hát az járja-é: hogy 
az idegenajkú császári tisztek Magyarországot úgy tekintik, 
mint egy meghódított tartományt, melyben ők az urak és mi a 
szolgák vagyunk? Hát az igazságos-é: hogy a lakosságnak tete- 
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mes része örökös rabszolgaságra van születve, nemzedékről- 
nemzedékre? És igazságos-é: hogy az adót nem azok fizetik, 
kiknek a birtok van a kezében, hanem a jobbágy, aki semmi 
tulajdonnal nem bír? Hát az helyes-é: hogy az ifjúságnak, ha 
magát a tudomány vagy a művészet magasabb fokáig kívánja 
kimívelni, külföldre kell mennie, mert itt ily intézetek nem létez- 
nek? Hát az rendes dolog-é: hogy a megyéknek ne légyen pénz- 
alapja, hanem a legkisebb szükségleteinek fedezésére Bécsből 
kellessék engedélyt kérni? 


Mindezekre az öreg úrnak nem volt mit felelni, és csak 
annyit mondott: – Ezekkel a fiatal urakkal nem lehet vitat- 
kozni. 


És ekkor már vacsorára hívtak. 


* 


Az 1836/37-i iskolai évben nem kis önérzettel mentem Nagy- 
szebenbe a humaniorák tanulására, mert eddig csak «studiosus» 
volt a nevem, most pedig «auditor» lesz, kivel még a tanárok 
is másképpen bánnak. 


Ezen időszak Erdély történetében bizonyos új korszakot 
jelent, amennyiben az ősi alkotmány kezdett régi jogaiba vissza- 
térni, a nemzeti önérzet mindinkább fejlődni, sőt az irodalom 
is előbbre haladt. A kolozsvári nemzeti színház már virágzott. 
A felsőbb bíróságok is már magyar nyelven adták ki ítéletei- 
ket. Az országgyűlés már három évenként egybehivatott. 


Az 1837. évi erdélyi országgyűlés Nagyszeben szabad királyi 
városába tüzetett ki. Estei főherceg Ferdinánd, mint teljhatalmú 
királyi biztos, udvarát Nagyszebenben tartotta. Szeben városa 
a báró Bruckenthal piacsori pompás palotában szállásolta el. 
Minden megyében, minden székely és szász széken, vidéken és 
törvényhatóságokban folytak a képviselőválasztások. Fogaras- 
vidékéből gróf Teleki László és Váraljai Boér Antal választat- 
tak követeknek. Őfelsége sok új királyi hivatalost (regalistát) 
nevezett ki, akik Erdélyben a felsőházat pótolták. Több roko- 
nom volt azon időben tagja az országgyűlésnek, úgymint: Mikó 
Antal, Balló Mihály, Macskási Lajos, Henter János, báró Apor 
György, Szentiványi Mihály, id. Boér Ferenc, Cserei János, 
Donáth József, továbbá Boér Antal és György. 


A Római Császárhoz címzett nagy épületben levő tágas 
termet rendezték be gyűlésteremnek. A királyi biztos számára 
bordószín nehéz selyem mennyezetű trónt állítottak, s az egész 
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termet pompásan feldíszítették. A főherceg Őfelsége nevében 
latinnyelvű beszédben nyitotta meg az országgyűlést a trón 
magaslatáról. 


A magyar itt sem tagadta meg magát és több pártra sza- 
kadt. Két párt különösen kitűnt. Ezek voltak: a «sonkások» 
és a «pipások». Mindkettőnek külön klub-helyiségei voltak. 
Azért nevezték őket így, mert a sonkások klubjában mindég 
traktálóztak; ha egyéb nem, volt jó sonka és Champagnei, 
míg a pipásoknál csak dohánnyal és pipával szolgáltak, mert 
ezek szegényebbek voltak. Más szóval a sonkások voltak a kon- 
zervativ-pártiak vagy pecsovicsok, ellenben a pipások a haza- 
fiak vagy ellenzékiek. 


Tanáraink oly szívesek voltak, hogy a humanistáknak az 
országgyűlés kisebb csoportokban való látogatását megenged- 
ték, melyet mi teljes mértékben fel is használtunk. Nékem és 
komolyabban gondolkodó tanulótársaimnak tanulságos élvezet 
volt az országgyűlés ülésein megjelenni. Volt egy tanulótársunk, 
Füstös Károlynak hívták, aki bizonyos stenographiai módszer- 
rel a nevezetesebb szónokok beszédeit rápiálta és nékünk le- 
diktálta. Nevezetesebb szónokok voltak: báró Kemény Dénes, 
gróf Bethlen Pál (Bajusz Pali), gróf Teleki Domokos, gróf Teleki 
László, Zeyk Dániel és Weér Farkas. Báró Wesselényi Miklós 
már nem volt itt, mert a magyarországi törvényszékek fogságra 
ítélték, Szász Károly pedig elnémíttatott. 


Az országgyűlés roppant teendői között legelső volt a kir. 
kormányszék restaurálása: gubernátort és tanácsosokat kellett 
választani. Statuum Praeses (karok és rendek elnöke) már volt 
még a multkori országgyűlésről Nopcsa Elek, ki a zöld asztalnál 
a főhelyet foglalta el. A királyi tábla elnöke tőle jobbkézre 
külön zsellye-székében foglalt helyet. A kir. tábla alelnöke bal- 
ról az első helyen, a bírák és ítélőmesterek az asztal körül ültek; 
a Statuum Praesesszel szemben ült a Fiscalis Director. A kir. 
tábla esküdt jegyzői (Jurati Notarii) a nagyterem főbejáratától 
balra eső karzatot foglalták el; szemben ezzel volt a hölgyek 
karzata, s a kettő között az uraké. 


Sok előzetes és meddő vitatkozás után végre a gubernátor 
és a főkormányszék választására került a sor. Ekkor az úgy- 
nevezett royalisták, vagyis túlságos kormánypártiak nagy depu- 
tációt menesztettek a főherceghez azon alázatos kérelemmel: 
méltóztatna Őfelsége Erdélyország gubernátorává óhajtott vá- 
lasztását kegyesen megengedni, és ezen magas és fontos állást 
a felséges dinasztia és a haza érdekében elvállalni. A főherceg 
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kegyesen megköszönte a személye iránt tanusitott hódolatot 
és bizalmat, kijelentvén, hogy «királyunk Őfelsége és szeretett 
Erdélyünk érdekében» örömmel kész elfogadni a néki felaján- 
lott főkormányzói állást, ha megválasztását keresztül viszik. 


De a sors könyvében máskép volt megírva. Valaki ezen 
tervet a hazafipártiaknak elárulta, s ekkor a sonkások és pipások 
pártja koalicióba lépett a többi szabadelvű követtel, hogy ezt 
minden áron megakadályozzák. Mert ha a royalisták terve 
sikerül, akkor soha többé erdélyi ember gubernátor lenni nem 
fog, hanem Bécsből egy-egy főherceget fognak a nyakunkra 
küldeni, aki sem nyelvünket, sem aspirációinkat nem érti. 


A koalició létrehozói a választás napját megelőző estére 
nagy lakomát rendeztek, melyre a Szebenben csak található 
Champagneit, sonkát, szálámit, asszu- és asztali borokat, szó- 
val ami csak enni- és innivaló volt, mindent összevásároltak. 
A royalisták hallván, hogy a hazafiak pártjai nagyszerű ban- 
kettet rendeztek, hasonlót kívántak rendezni, de már sem 
enni-, sem innivalót nem kaptak, Brassó vagy Kolozsvár pedig 
sokkal távolabb volt, semhogy onnan hozathattak volna. 


A royalisták terve az volt, hogy a főherceget nem kandi- 
dáció, hanem kikiáltás útján választassák meg. De csak vagy 
százharminc szavazatot tudtak nagy bajjal összekaparni, és 
így tervük dugába dült. A fölterjesztés alapján azután Őfelsége 
által kineveztettek: Gubernátornak gróf Kornis János, Sta- 
tuum Praesesnek báró Kemény Ferenc, ország kancellárjának 
gróf Lázár László, provinciális főbiztosnak Bedeus József, kor- 
mányszéki tanácsosoknak Hilibi Gál László, Wachsmann János 
(szász nemzet grófja), Nagyajtai Cserei Farkas, báró Brucken- 
thal József, Szentgyörgyi Imre, Magyarcsügedi Pap Sámuel, 
gróf Degenfeld Ottó, Hollaki Antal, Salmen Ferenc és Augusz- 
tinovics Imre. A volt Statuum Praeses, Nopcsa Elek udvari 
kancellár lett. 


A kinevezések leérkezte után nemsokára több száz példány- 
ban megjelent egy a főkormányszék és országgyűlés tagjai ellen 
intézett gunyirat, mely az akkori idők szellemére kissé kétes 
világot vet. Nékem annak egy töredéke megmaradván, azt mint 
érdekes adatot kivonatosan ismertetem. 


Kezdő strófái így hangzanak: «A megyékben fákciókkal, 
Igért s adott huszasokkal Választattak követeknek Mind merő 
ismeretlenek. – Nézd körül a szónokokat, Hányat találsz olya- 
nokat, Kiket méltán a hazának Mondhatsz igaz gyámolának? – 
Csak kacagják a sonkások, Hogy pipáznak a pipások; Ők meg 
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champagniroznak, Mert tudják, mire szavaznak.» A paszkvillus 
azután sorra veszi a kinevezett urakat, ill. az országgyűlés 
ismertebb tagjait; «Főkormányzónk Kornis János, Jártassága 
még hiányos, De mivel jót várunk tőle, Rosszat nem szólok 
felőle». «Kemény Ferenc nagy úr leve, De homályba borult neve, 
Hazát árult, hitet szegett, S most fittyet hány a hát megett.» 
Szárhegyi gróf Lázár László, «a felfútt varas béka», Bedeus fő- 
biztos, Hilibi Gál, Wachsmann is megkapják a magukét. Majd 
Bruckenthal Józsefre kerül a sor, utalással a Bruckenthalok 
korábbi, kevésbbé széphangzású nevére: «Szász gavallér Breck- 
ner Pepi Testét franc, fejét köd lepi; Úgy ért a hivatalához, 
Mint a ló a szónokláshoz». A két erdélyi oláh püspök sem ussza 
meg szárazon: «Moga s Lemény asszisztense, Öccse, bátyja, 
referense (Pap Sámuel kultusz-referens), Úgy illik a nagy- 
tanácsba, Mint fokhagyma a kalácsba.» «Mondhatná Degenfeld 
Ottó Délceg társainak: lotto! Mert van esze s becsülete, Kár, 
hogy egyszer félretette» (mikor a tanácsosi hivatalt elfogadta). 
A durva becsületsértésektől csak úgy hemzsegő paszkvillus 
senkinek sem kegyelmez. Teleki Domokos és László, Kemény 
Dénes, Mikes János, Zeyk Dániel, Bethlen Poldi és Bajusz Pali, 
Weér Farkas és Apor József, Szalánczi, Buda Náci, Nopcsa 
Laci, Boér Antal, Benedikti és a többiek mind terítékre kerül- 
nek a csúfszájú ismeretlen verselő förmedvényében. Egyik 
«Köpenyét tudja forgatni, Nem is hisz már néki senki», másik 
«károg mint a varjú, Nem hallgatják károgását», a harmadik 
«csak itt ágál, Hon papucs-kormány alatt áll,» stb., stb. 


A röpirat, főleg az ifjúság körében, közkézen forgott. Egyik 
képviselő-rokonom, Buda Ignác, keservesen panaszolta nékem, 
hogy őt is kipásquilizálták, reáfogván, hogy olaszországi útjá- 
ban macskahúst is evett. Kérdezte, nem tudom-é, ki írta azt a 
paszkvillust, mert ő mindjárt összevagdalná a gazembert! Nagy- 
nehezen lecsillapítottam: – Hiszen nemcsak urambátyámat, 
hanem a legnagyobb urakat, a gubernátort, a püspököt, Sta- 
tuum Praesest s az egész országgyűlést kigunyolták! «Ugy-é?» 
kérdé Buda. «Hát azok mit csináltak?» – Hát kacagtak, mon- 
dám én, csak gróf Lázár László, a kancellár csikorgatta fogait 
és mérgelődött. Folyton szidta keze alatt lévő irnokát, Sándor 
Pistát, mondaná meg néki: ki merészelt ellene oly szemtelenül 
írni? Még azzal is fenyegette, hogy elcsapja, ha nem mondja 
meg. Pedig szegény Sándor Pista honnan tudta volna! Hát 
mondott egyszer egyet, máskor mást, olyanokat, akik nem vol- 
tak Szebenben, míg végre a gróf is reá jött, hogy legjobb kacagni 
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rajta. «No nem bánom, felelte végre Buda Ignác, kacagok hát 
én is rajta!» Még azt az örömet is megszereztem néki, hogy a 
terjedelmes gúnyirat egy példányát lemásoltam számára, aki 
azt köszönettel átvevén, mondá: «Ezt elviszem Hunyad me- 
gyébe, hadd kacagjanak ott is!» 


Egyszer báró Toroczkai József barátommal felmentem a 
karzatra, s ő nagyobb csodámra mutatja nékem, hogy Antal 
öcsém, aki még alsó osztályos volt, a királyi tábla esküdt jegyzői, 
a kancellisták között ül és nagy figyelemmel hallgatja a szónokok 
beszédeit. Nagyon ihívólag viselte magát, mert a kancellisták 
fellovagolták, hogy mikor pecsovics követ beszél, annak kiáltsa 
velük együtt: «Rossz!», vagy «Le vele!», a hazafiaknak pedig: 
«Éljen!» A kancellisták, akik magyarba voltak öltözve és kard- 
dal oldalukon, kardcsörtetés által adtak kifejezést rosszalásuk- 
nak, hogy a Statuum Praeses csengetni volt kénytelen. Idősb 
Boér Ferenc bátyám, a királyi tábla alelnöke éppen szemben 
ült Antallal, és megismervén a vásott fickót, int néki, hogy 
takarodjék el onnét. De ő makacsul visszaint, hogy nincs kedve 
elmenni. Az öreg úr megharagszik, egy janitort odahivat s meg- 
parancsolja, hogy azt a szőke fiút ott, a kancellisták karzatáról 
hozza le tüstént. A janitor felmegy és Antalhoz tolakodik. A kan- 
cellisták kérdik: Mit keres itt? – Ezt az úrfit innen le kell 
vigyem, feleli. Mire mondák: Azt levinni nem fogja, mert az 
a mi fiúnk! – De nékem meg van parancsolva, makacskodik a 
janitor. S minthogy tágítni nem akart, a kancellisták ledobták 
a lépcsőkön. Az öreg úr majd megpukkant mérgében, s arról 
gondolkozott: miként tudná megróni Antal helytelen visel- 
kedését? Szállása a Kispiac délfelőli oldalán, a Wächter-féle 
házban, az első emeleten volt, s a piacra két ablaka nyilt. Más- 
nap jókor reggel félnyolc óra előtt látja Antalt a piac nyugoti 
során lévő szögletházba menni, hol jó friss süteményt, sonkát, 
rozsolist és más finom italokat árultak, s rövid idő mulva onnan 
kijőni és az iskola felé tartani. Gondolja magában, hogy most 
jól elnadrágszíjazhatja a szemtelen studentet. (Az öregebb urak 
akkor mind magyar nadrágot viseltek, s a gyermekeket a nadrág 
szíjával szokták becsületre tanítni.) Éppen öltözőfélben volt, 
s hogy Antalt el ne szalassza, úgy ahogy volt, lemegy a lépcső- 
kön, s az utcaajtóban várja, míg közel ér. Akkor hirtelen ki- 
húzza a nadrágszíját (vastag, fekete, fényes szíja volt, kemény 
acélcsattal), s utána fut, hogy meghátalja. De Antal még sebe- 
sebben szedi a lábát, hátrakiáltva: – Ügyeljen inkább a nadrág- 
jára! Az öreg úr látván, hogy nadrágja, melyet csak a szíju 
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tartott, leereszkedett, a gyülekező publikum elől bosszúsan 
visszasietett lakására. Ettőlfogva Antal, ha Boér Ferenc elláto- 
gatott hozzánk, óvatosan kerülte az öreg urat... 


Az iskolai szünidővel csaknem egyidejűleg a honatyák is 
szűnidőt kaptak; minek folytán nagy része jószágaira vagy 
fürdőre távozott. 


* 


A gróf Kornis János halálával üresedésbe jött főkormányzói 
állás betöltése és más fontos ügyek elintézése céljából az ország- 
gyűlés az 1841. évre Kolozsvár városába ismét egybehívatott. 
Őfelsége báró Jósika János volt főkormányszéki elnököt nevezte 
ki teljhatalmú királyi biztosnak. Célszerűbb helyiség hiányá- 
ban az országgyűlés üléseit a nagy Redout-teremben tartotta. 
Az országgyűlésre több ismerőseim és rokonaim jelentek meg, 
a többek között: Boér Ferenc kir. táblai alelnök, Donáth Sándor 
kir. közügyek igazgatója, Henter János ítélőmester, Cserei 
Farkas kir. hivatalos, Balla Mihály kir. táblai bíró, Torma 
Ferenc főbíró, Horváth János, Szombatfalvi József, Pálfy János, 
ifj. Boér Antal, Gál János, Horváth István, Fosztó Ferenc kép- 
viselők; Gál Domokos, Lészai Lajos, Miksa János, Turi Ferenc, 
Berzenczei István és Boér György királyi hivatalosok. 


Ezen országgyűlésen a tanácskozások sokkal higgadtabban 
folytak, mint az előbbieken, melynek oka részint a Statuum 
Praeses, báró Kemény Ferenc tapintatos vezetésében kere- 
sendő. Nemsokára gróf Teleki József, a magyar tudományos 
akadémia elnöke megválasztatott főkormányzónak, kinek meg- 
hívására az országgyűlés kebeléből egy fényes küldöttség ment 
Budapestre. Most is az ország sérelmei (Gravamina Regni) 
képezték a napi kérdések és vitatkozások egyik fő tárgyát. Ezek 
között mint nagy sérelem hozatott fel: hogy a római katolikus 
püspök a gubernátor után az első tanácsosi állást foglalja el a 
főkormányszéknél, mint «natus Consiliarius», törvénytelenül. 
És különös, hogy Kovács Miklós püspököt éppen csiki katolikus 
hívei: Mikó Mihály és Endes Simon támadták meg, kikhez még 
báró Bornemissza Leopold is csatlakozott, kinek az e felett tar- 
tott zajos ülésből kijövet dr. Szabó János apát szemrehányólag 
félig tréfásan monda: «El ne feledd azt a napot, Melyen meg- 
bántod a papot.» Egyébaránt Kovács Miklós egész Erdélyben 
nemzet- és valláskülönbség nélkül mindenütt őszinte tisztelet- 
ben részesült. Meg is érdemelte, mert a már akkor életbe lép- 
tetett vegyes házassági instrukció folytán más országokban 
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előidézett kellemetlen surlódásokat tapintatos modorával ki- 
kerülni törekedett, és annyira türelmes volt, hogy a lyceum 
jogi osztályában két reformált vallású tanárt nevezett ki. 


* 


Az 1847. évi országgyűlésre királyi biztosnak báró Puchner 
Antal csász. kir. altábornagy és erdélyi főhadparancsnok nevez- 
tetett ki, akit Kolozsvár városi tanácsa a Szentegyház-utcában 
levő későbbi Tisza-féle házban szállásolt el. Ezen országgyűlésen 
sok korszerű törvényt hoztak, különösen az úrbéri viszony kor- 
szerűbb rendezése tárgyában. Például: az úrbéresek szolgálati 
tartozásait a földesurakkal szemben, az úrbéri telkek mekkora- 
ságát, minőségét és osztályozását illetőleg, továbbá az erdei 
haszonvételek szabályozása s az erdő-állományok fenntartása 
érdekében. De feltünést keltett, hogy ezen célszerű törvények 
soha ki nem hirdettettek s ennek folytán jogerőre sem emel- 
kedtek. Ki volt az oka, hogy a kihirdetés elmaradt s a honatyák 
hiában fáradtak? Senki sem tudta, de azt mindenki tudta, hogy: 
Lex non publicata non obligat. 


Ezen országgyűlés tartama alatt gróf Teleki László, Fogaras 
országgyűlési képviselője az inscriptióban birt kercisorai jószá- 
gára jővén, minket is meglátogatott. A gróf nagyon nemes lelkű 
ember volt. Akkor többnyire minden megye két fiatal embert 
szokott a követ mellé az országgyűlésre küldeni, kik ottan a 
képviselő írásbeli ügyeit végezték. De e szokás célja különösen 
az volt, hogy a fiatalok maguknak az országgyűlési tárgyalások 
figyelmes tanulmányozása által a közügyekben kellő ismeretet 
és tájékozást szerezzenek, s a megyét annakidején megfelelőleg 
képviselhessék. Ezen követi írnokok díjait a megyék fizették, 
de gróf Teleki László az egész követi illetményét – miként 
emlékszem, napjára három ezüst forint – nékik engedte át. 
Követi írnokok, ha jól emlékszem, Fogaras megyéből Bocskor 
Antal és rokonom, Borosnyai György voltak. 


* 


Az 1863. évi nagyszebeni csonka országgyűlés: 
Bécsben ismét egy magyarellenes reakció ütötte fel a fejét. 


Gróf Nádasdy Ferenc udvari kancellár lemondván, helyét 
egyelőre báró Reichenstein József foglalta el. Kimondották, 
hogy a magyar a forradalom következtében minden jussát el- 
vesztette és nincs többé joga a régi alkotmány, helyreállítását 
követelni. 
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Nagyszebenbe országgyűlés hivatott egybe, hogy az október 
20-i diploma és az azt követett 1861-beli február 26-i pátens 
értelmében válasszon képviselőket a Reichsrathba. Ekkor 
találjuk a passziv ellenállás legkirívóbb példáját Erdélyben. 
A választások a megyékben, illetőleg az abszolut kormány által 
alkotott választó-kerületekben megtörténtek, s a kitűzött határ- 
napra a képviselők – még a magyarok is – megjelentek Nagy- 
szebenben. Az országgyűlés elnökéül Groisz Gusztáv kormány- 
széki tanácsos neveztetett ki. 


A kinyitást megelőzőleg a római katolikus főtemplomban 
isteni tisztelet (Veni Sancte) tartatott. Haynald püspök fényes 
segédlettel végezte a szertartást. Az ő trónjával szemben a szen- 
télyben egy más trón volt felállítva a görög katolikus érsek szá- 
mára, kitől jobbra és balra selyem zsellye-székeken a szamos- 
újvári és lugosi püspökök foglaltak helyet. A nagyváradi püspök 
nem jött el. A gubernátor, gróf Crenneville a padok előtti téren 
egy pompás zsellye-székben ült egyedül. Ellenben Ságuna, az 
erdélyi görög keleti püspök, a vörös posztóval betakart első 
padban foglalt helyet. Azon isteni tiszteleten, odaszámítva az 
erdélyi református, unitárius és lutheránus püspököket, összesen 
nyolc püspök volt jelen. Az isteni tisztelet végeztével az ország- 
gyűlés tagjai kiindultak a templomból. A szász és oláh képvi- 
selők a ház elnökét, Groisz Gusztávot követve jobbkézre tar- 
tottak a Római Császárhoz, hol az országgyűlési terem volt. 
Ellenben a magyarok, megvárván Haynald püspököt, utána 
indultak balra. Ott lehetett látni az ország díszét, nemzeti dísz- 
öltözetben, Haynald után menni. Érdekes látvány volt, hogy a 
református és unitárius püspök a nagy tolongásban Haynaldot 
közbe vette. A menet a régi tanácstorony alatt a kispiacra s ott 
a gróf Mikes Benedek lakásába tért; a magyar képviselők itt 
egy memorandumot szerkesztettek, törvények erejével indokol- 
ván, hogy miért nem mehettek be a gyűlésbe. A memorandumot 
Őfelségéhez felterjesztették. 


Maga az országgyűlés valódi bábeli zavart képezett. A szá- 
szok németül, az oláhok oláhul beszéltek, az elnök magyarul 
enunciált és csinált rendet. 


Egyszer Fogarasból Tóth Józsefék idejövén, velek én is 
elmentem a gyűlésbe, s a karzaton hallgattuk a beszédeket és 
kísértük az ülés folyamát. Az ülést csakhamar félbeszakította 
a Gubernium két küldöttjének megjelenése, akik bizonyos fontos 
ügyben egy nunciummal jöttek. A küldöttek magyarul adták 
elő az üzenetet. Erre az oláhok közül egy mérges szájú feláll, s 
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azt kívánja, hogy az üzenet oláhul is adassék elő, mert ő nem 
érti. A küldöttek kijelentették, hogy ők az ország hivatalos 
nyelvén adták elő az üzenetet és más nyelven nem tartoznak 
beszélni. Oláh részről nagy zúgás és lárma. Az elnök csenget és 
előveszi az 1844. évi törvénycikket, mely szerint Erdélyben 
hivatalos nyelv a magyar, mely eltörölve nem lévén, ma is 
érvényes. Erre aztán mindnyájan elcsendesedtek. 


Egy alkalommal előfordult azon eset, hogy a jogérvényes 
határozatra a három jogosult nemzet határozata szükséges. 
Erre feláll egy tudós szász akadémiai tanár, Liblói Schuller 
Frigyes, és fitymálólag mondja: – Én nem tudom, mit beszél- 
nek itt annyit a magyarokról, hogy náluk nélkül nem hozhat- 
nánk érvényes határozatot. Mit is beszélnek magyar kérdésről? 
Én kimondom tisztán, hogy magyar kérdés nem létezik. Erre 
Ságuna, az erdélyi görög keleti püspök, kinek szokása volt 
némelykor a teremben le s fel sétálni, egyszerre megáll és Schul- 
lerre riadva kiáltja: – Mit mond ön? hogy nincs magyar kér- 
dés? Látja azokat a padokat? Ezek az üres padok sokkal han- 
gosabban kiáltanak, mintha mi mindnyájan, akik itt vagyunk, 
torkunk szakadtából ordítnánk! Schuller ezt a drasztikus leckét 
hunyászkodva zsebre dugta. Máskor, ha valamely avatatlan 
ember az oláhok közül – milyen közöttük sok volt – beszélni 
kezdett, Ságuna reárivalt: «Tács!» (Hallgass!) – és az rögtön 
elhallgatott. 


És ezen szalmacséplő gyűlés 1864. évi február haváig foly- 
tatta üléseit, sőt képviselőket is küldött a kibővített bécsi biro- 
dalmi tanácsba. 


Unió az anyahonnal. 


1848 február hó vége felé családi ügyben Marosvásárhelyre 
kellett mennem. Még ottlétem alatt megkezdődtek a rendkívüli 
kivilágítások, összecsoportosulások, népgyűlések, cilinder- és 
ablak-beverések, utcai szónoklatok, konzervativ-elvű urak ki- 
gunyolása és pecsovics-címmel illetése. Ez mind csak előjele 
volt annak, hogy majd nagyobb dolgok fognak következni. 
A mozgalom azon hírekre vette kezdetét, hogy magyar felelős 
minisztérium neveztetett ki, s az országgyűlés Pozsonyból 
Pestre költözött. 


Siettem vissza Kolozsvárra. Midőn másnap hivatalomba, a 
guberniumba akarok menni, látom, hogy az egész Torda- és 
Farkas-utca annyira zsufolva van néppel, hogy alig lehetett 
előbbre jutni. A fiatalabb gubernialisták is ott szorongtak, úgy- 
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szintén a főiskolák tanulói; nagy részük nemzeti kokárdával 
kalapjukon. Amint tovább haladok, a Convictus épülete előtt 
Dobokay Ferenc barátomat látom állani. Rögtön hozzásiettem. 
Csakhamar egy különböző néposztályokból falanxként szorosan 
összetartó tömeg magának kíméletlenül utat törve, a gubernium 
épülete előtt állást foglal, s annak vezetője, egy fiatal ügyvéd, 
a nép kívánatait kezdi felolvasni; de a tömeg lármájában az 
olvasó szava érthetetlenül hangzott el. Közben a gubernátor 
dolgozószobájának Farkas-utca felé néző ablaka fölnyilik, s a 
nagy moraj erre kissé csillapulni kezd; ekkor ki lehetett venni 
az ügyvéd szavaiból, hogy a nép szabad sajtót, a cenzura eltör- 
lését, felelős minisztériumot, a jobbágyság megszüntetését, 
magyar hadsereget, általános teherviselést és Uniót az anya- 
országgal követel. És mindezt azonnal. Nagy lárma és helyeslés. 


Midőn a zaj kissé csendesedett, a gubernátor szava hangzott, 
ki a népet csendességre intette, biztosítván arról, hogy előbb 
nyilvánított kívánságait Őfelségéhez fel fogja terjeszteni. Egy- 
úttal kérte, hogy Őfelsége határozatát várják csendesen be. 


Erre a lárma újból megkezdődött. A nagy zajból csak egyes 
kiabálásokat lehetett kivenni. «Unió kell Magyarországgal!» 
«Gubernátorra nincs többé szükség!» A gubernátor ezt hallván, 
kikiáltott az ablakon, hogy ő – bármi történjék – szilárdul 
helyén marad mindaddig, míg Őfelsége legmagasabb bizalma 
megtartja. Erre még nagyobb zaj keletkezett. A nemzeti színű 
kokárdákkal feldíszített főiskolai tanulók a Szabadságot, Egyen- 
lőséget, Testvériséget éltették. A gubernátor becsapta az abla- 
kot. A kiabálók között leginkább néhány ügyvéd s a hostátiak 
tüntették ki magukat. Ilyen hangadó volt Pozsgai ügyvéd; 
Fehér Márton pedig egy székre hágott és onnan haranguirozta 
a máris felizgatott hostáti népet, mely őt nagy áhítattal hall- 
gatta. 


Kolozsvárt azon időben sok francia tartózkodott, részint 
mint nyelvtanítók, részint mint házi növelők vagy mint kül- 
földi lapok levelezői; de voltak már köztük meghonosult pol- 
gárok is. Néhányan tőlünk érdeklődtek, hogy mit mondott a 
gubernátor a népnek? és miért csapta be oly hirtelen az ablakot? 
Mi megmagyaráztuk nékik az eseményeket, s a hozzánk csat- 
lakozott Szilágyi Sándorral (a későbbi nevezetes történelmi író- 
val) haza távoztunk. 


Ezalatt Pesten Petőfi már megírta «Talpra magyar» riadó- 
ját és Kossuth is visszaérkezett Bécsből. V. Ferdinánd király – 







 165


a fenyegető nagyobb válságnak elejét véendő – mindent meg- 
adott, amit a magyarok kértek. Az első felelős magyar minisz- 
térium le is jött Pestre. Egyidejűleg mindenütt kezdettek nem- 
zeti őrséget szervezni, melyből azután a honvéd hadsereg fejlő- 
dött ki. 


Május hó 30-án egybehivatott a minden oldalról sürgetett 
ad hoc országgyűlés, melynek két főfeladata volt: az Unió 
az anyahonnal és a jobbágyság eltörlése. Ki is mondotta mind 
a kettőt és azután feloszlott. 


Az Unió kimondása nagy ellenkezést idézett elő a szászok- 
nál és oláhoknál, mert azáltal nemzetiségüket látták veszélyez- 
tetve. Nagyszebenben Unió-ellenes tüntetések tartattak. De 
az Unió kimondása céljából egybehívott országgyűlésen az 
Unió elleneseivel lelkes közakarat állott szemben. A közhangu- 
latot találóan jellemzi az e célra készült nemzeti színű lobogók 
ezen felirata: «Unió vagy halál». A szászok képviselői – Roth 
Illés és Schmidt Konrád – nem is mertek az Unió ellen szólni, 
s midőn őket szavazásra hívták fel, egyikük egy Unió-lobogó- 
val kezében maga is ezt kiáltotta: Unió vagy halál! Ezt meg- 
tudván Szebenben a comes, a szászok grófja gyűlést hivatott 
egybe, s kérdőre vonta őket, hogy miért szavaztak az Unióra, 
holott tudták, hogy azt küldőik nem akarják? Erre az Unió- 
lobogós képviselő csak annyit felelt: «Szerettem volna látni, 
hogy a comes úr mit tett volna, látván a mindent elsöprő nép- 
akaratot? Unió vagy halál!» – Hát inkább halt volna meg, 
fakadt ki a comes. «Csakhogy én nem meghalni, hanem élni 
akarok nemzetemért», viszonozta a kérdőre vont követ. A másik 
képviselő – hallomásom szerint – így felelt: Én tiszta hazafias 
meggyőződésből és nemzetem saját jól felfogott érdekében sza- 
vaztam az Unióra. Nekünk erdélyi szászoknak a magyarok 
mellett a helyünk, mert csak azzal vállvetve tudunk ellentállni 
az egész Erdélyt elözönlő oláhság barbarizmusának! 


Antal öcsém már jogász volt, de Kolozsvárt amennyi fiatal- 
ember, mind belépett az akkor szervezett önkéntes nemzet- 
őrségbe. Így ő is odahagyta az iskolát és önkéntes nemzetőr 
lett. A guberniálisták közül is sokan ugyanezt tették. A nemzet- 
őrök – magyar vezényszóra – a Trencsén-téren gyakorolták 
magukat naponta a fegyverforgatásban. A vezénylők többnyire 
kiszolgált császári-királyi tisztek voltak. A kolozsvári nemzet- 
őrségből telt ki később a XII-ik honvéd zászlóalj. 


Ezekben a napokban látogatott meg Fogarasból Zabolai 
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Kis János, volt városi szolgabíró, aki egy ellene alaptalanul 
indított eljárás ügyében igazságot keresni jött Kolozsvárra. 
Haza indulóban felszólított, mennék én is vele, mert Fogaras- 
ban is nagyon visszás állapotok kezdettek fölényre jutni. Én 
látván, hogy a gubernator is eltávozott, s főleg, hogy a guber- 
nium bomlófélben van, és sokan oda is hagyták szolgálatukat, 
Cserei Farkas ő méltóságától szabadságot kértem és Kis Jánossal 
együtt elutaztam Fogarasba. 


Ezen utazás arról volt nevezetes, hogy ahány városon 
mentünk keresztül, annyiféle színű lobogót láttunk lebegni a 
tornyokon. Tordán, Felvincen, Nagyenyeden, Tövisen, Gyula- 
fehérvárt a városban nemzeti háromszínű lobogókat, Szász- 
sebesen, Szerdahelyen, Nagyapoldon, Keresztényszigeten, Nagy- 
szebenben veres és fehér német nemzeti zászlót, Feleken szász 
és oláh nemzetiségit, vagyis kék-sárgát; Nagyszenbenben és 
Gyulafehérvárt a várban, a katonai épületeken császári sárga- 
fekete zászlókat lengetett a szél. A nemzetiségi és császári zász- 
lók, mint az Unió ellen intézett megannyi protestáció tüntek 
fel előttem, s méltó haraggal és nagy elkeseredéssel töltötték el 
belsőmet. Hiszen az Uniót az országgyűlés ünnepélyesen ki- 
mondotta, a király megerősítette, s így az kétségtelenül álta- 
lánosan kötelező törvény erejűvé vált. Ekkora ellenszegülés 
megbotránkoztatott. A szászok, kiket királyaink hazánkba be- 
fogadtak, s hatalmas kiterjedésű birtokadományokkal és nagy 
előjogokkal árasztották el, az oláhok, kiket a magyar nagy- 
lelkűsége jobbágyi állapotjából felszabadított: – most így 
hálálják meg a velek éreztetett jótéteményt, hogy a jogerőre 
emelkedett törvény ellen tüntetnek? Mit érdemel ez a szörnyű 
hálátlanság? A sárga-fekete lobogó kitűzése meg éppen gyanus- 
nak tünt fel előttem. 


Másnap délben érkeztünk Nagyapoldra. A vendéglőben 
egy szebeni szász jogásszal ismerkedtünk meg. A szászoknak 
ugyanis Nagyszebenben külön jogi tanfolyamuk volt, hol az 
erdélyi szász statuták előadását hallgatták. Új ismerősünk mívelt 
fiatalembernek látszott. Hallván, hogy mi Kolozsvárról jövünk, 
kérdezte, hogy a napokban miféle nevezetes dolgok történtek 
ott? Újságoltuk, hogy a lefolyt országgyűlésen törvényileg ki- 
mondatott a Magyarországgal való Unió s a jobbágysági viszony 
megszüntetése. A fiatal úr meglepetéssel kérdezte: Hát mi azt 
gondoljuk, hogy Erdélyre nézve az Unió jót fog hozni? Nem 
gondoltunk-é arra, hogy azzal mennyit fog veszteni az ország? 
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Elveszti a guberniumot, eddig élvezett autonómiáját, a magyar- 
országi urak fognak itt rendelkezni, kik az itteni viszonyokat 
nem ismerik; az erdélyiek háttérbe fognak szoríttatni és nékik 
mindenből csak a maradék jut. 


Teljes meggyőződéssel felelém: Az Unió az itteni saját- 
lagos viszonyok következtében annyira szükségessé vált, 
hogy halálos bűn lett volna továbbra is elodázni! 


– Ezt nem tudom felfogni, – mondá ő. 
Én pedig nyugodtan folytatám: A kis Erdély lakos- 


ságának felerésze oláh, melynek nagyobb része eddig jobbágyi 
állapotban élt; most a magyar nemzet nagylelkűen felszabadí- 
totta őket, és az előbbi kiváltságos nemzetekkel azonos jogok- 
ban részesítette. Ők ezen új jogaikat régi nemzeti aspirációik 
előmozdítására kétségtelenül fel fogják használni, ha tehát 
nincs Unió, ha nem egyesülünk az anyaországgal, hogy meg- 
erősödjünk, bizonyosan ők lesznek majd Erdély urai, és akkor 
válságosra fordul vezető szereplésünk. 


– De nékünk szászoknak nincs okunk attól félni, szóla 
közbe a fiatal úr. 


– De éppen a szászoknak leginkább van – mondám én – 
mert az a szerencsétlen «két gyermek-rendszer» odahozta önöket, 
hogy nagyon leolvadtak és máris tudok azelőtt virágzó szász 
községeket, hol a szászok nagyrésze kihalt és helyüket az oláhok 
foglalták el. (A szászoknál ugyanis egy családban ritkán volt 
több két gyermeknél, mégpedig azért, hogy a jószág az osztályok 
folytán fel ne daraboltassék, s a gyermekek el ne szegényedje- 
nek.) Nékünk magyaroknak sem örvendetes e nemzetiségi vál- 
tozás, de nem segíthetünk rajta. Intő szózat lehetne ez a derék 
szász nemzet vezetőinek, hogy csatlakozzanak hozzánk, akik a 
túlnyomó oláhság ellen leginkább meg tudjuk védeni. 


A fiatal jogász kissé elgondolkozott, majd hevesen kifakadt: 
– Igen, de mi az elmagyarosítástól féltjük nemzetiségünket. 


– Már hétszáz év óta van a szász nemzet Erdélyben – 
felelém – s azóta vallását, nemzetiségét, indusztriáját, magá- 
val hozott kulturáját – a válságos idők között is – nemcsak 
fenntartani, hanem a magyar nemzet szárnyai alatt – mind- 
nyájunk örömére – magasabb fokra emelni volt képes; és ma 
rendezett egyházi viszonyai, kiváló iskolái, jó közigazgatása, 
népének szorgalma, jóléte és míveltsége által tűnik ki; tehát 
nincs okuk nemzetiségüket félteni. Nézzen körül az európai 
országokon és látni fogja, hogy a más nemzetek közé vándorolt, 
vagy befogadott nemzetiségek annyira beolvadtak új hazájuk 
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nemzete közé, hogy ma már mi különbség sem létezik 
közöttük. 


Erre nem volt mit feleljen, én pedig egész nyomatékkal 
mondám: 


– Csak Magyarországgal együttesen maradhatunk urai 
kis hazánknak. 


A fiatal úri embertől elváltunk, bizonyos rokonszenvet 
érezve egymás iránt. Ő ment Szászsebesre haza, mi pedig foly- 
tattuk utunkat Nagyszeben felé. Szebenben a «Római császár» 
című nagy szállodába szálltunk meg. Estve a nagyterembe men- 
tünk vacsorálni, hol egy asztalnál több úri ember vitatkozott 
Szebeni Pál országos kir. kincstári levéltárnokkal az Unió felett. 
Szebeni ellenesei tekintélyes szász urak voltak, s ezek között 
kitüntek Szigerusz József, később országos pénzügyigazgatósági 
titkár, továbbá Hincz János, később a brassai kereskedelmi 
kamara titkára. 


A szász urak élénken kikeltek az Unió ellen és állították, 
hogy az nékik nagyon káros lenne. Szebeni ellenben a mellett 
volt, hogy a szászokat és magyarokat csak az képes megvédeni 
a már felszabadult és egyenjogúvá lett oláhság túlnyomó tömege 
ellen. Szigerusz erre megjegyzé: – Bennünket az oláhok nem 
fognak elnyomni, mert eddig is együtt éltünk. Szebeni felelé: 
– Persze, hogy eddig nem, mert ha a volt jobbágy vagy fiai ide 
menekültek, itt szabad polgárokká lettek; de most, hogy az 
alkotmányos jogok élvezete reájok is ki lesz terjesztve: önöket 
az oláh többség előbb-utóbb ki fogja szorítni az országgyűlés- 
ből, a megyéből, a városi és községi hivatalokból és tisztségek- 
ből, sőt még a nemzeti vagyonra is, melyet eddig oly gondosan 
meg tudtak őrizni, igényt fog tartani. (Ez meg is történt később.) 
Erre a szász urak kissé elhallgattak. Szebeni pedig mondá: – 
Nemzeti intézményeiket, kulturális fejlődésüket és jóllétüket 
csak úgy lesznek képesek jövőben fenntartani, ha hozzánk csat- 
lakoznak. Kinek Szigerusz felelé: – A magyarokhoz csatla- 
kozni annyi lenne, mint nemzetiségünkről lemondani. Az oláh 
sokkal hátramaradottabb, hogysem tőle nemzeti nyelvünket, 
t. i. a németet, kulturánkat és közmívelődési intézményeinket 
féltenünk kellene. Kinek Szebeni így felelt: – A magyar pedig 
sokkal nemesebb érzelmű, hogysem önöket elnyomni akarná. 


Ekkor Hincz János mintegy szemrehányólag odaveti Sze- 
beninek: – A magyarok nagy hibát követtek el, hogy nem 
csináltak belőlünk mind magyarokat hosszú idő alatt, midőn 
a hatalom az önök kezében volt; hanem elszenvedték, hogy 
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nékünk külön adminisztrációnk, külön törvénykezésünk, külön 
polgári intézményeink legyenek, elszenvedték, hogy mi mintegy 
külön államot képezzünk az államban! Szebeni erre csak annyit 
válaszolt: – Mindezen jogokat önök régi királyaink szaba- 
dalmai alapján gyakorolták; melyeket megtámadni a magyar 
igazságérzete nem engedte. 


Erre egy más szász úr közbeszól: – Úgy a magyarok, mint 
az oláhok támadásai ellen megvéd bennünket a Felséges Ausztriai 
Ház. Különben az Unió nem is fog fennállani, mert oly nyakra- 
főre és erőszakkal vitetett keresztül, hogy azt törvényesnek el 
nem ismerhetjük. 


Szebeni kissé indulatosan szóla: – Az országgyűlés csak- 
nem egyhangulag kimondotta az Uniót, s a felség megerősítette, 
tehát jogerejűvé vált; így azt mindenki tartozik törvényesnek 
elismerni. 


Ekkor beállott a szebeni cigány zenebánda és elkezdett külön- 
féle magyar dalokat és csárdást húzni, s ezzel az érdekes vitának 
vége szakadt. Mi is csakhamar eltávoztunk onnan és csendesen le- 
feküdtünk. Sokáig nem tudtam elaludni, mert a Szebenivel tartott 
vitatkozás alkalmával a szászok részéről el-ejtett nyilatkoza- 
tok bizonyos aggodalmat támasztottak ben-nem a jövő iránt. 


Következő nap estvefelé megérkeztünk Fogarasba, hol 
még nagyobb visszatetszést keltett bennem, hogy csak a katoli- 
kus és református templom tornyán díszlett a háromszínű nem- 
zeti zászló, ellenben a lutherán templom tornyán a veres-fehér, 
a görög-keleti templomén az oláh sárga-kék, s a régi Apafi-vár 
délnyugoti legmagasabb tornyán a császári fekete-sárga lobogó 
van kitűzve. A görög-katolikus templom tornyára Serényi 
János akkori püspöki helynök nem engedte, hogy az oláh lobogó 
kitüzessék. Midőn ezt én neki, mihelyt együtt találkoztunk, 
hálás szavakkal megemlítettem, csak annyit mondott: «Hiszen 
Magyarországon vagyunk!» 


Nem mulasztottam el az evangélikus lelkészt, Wellman 
Andrást is, kit már azelőtt jól ismertem, kérdőre vonni a német 
nemzeti lobogó kitüzése miatt. Ő azzal mentegetődzött, hogy a 
zászlót Nagyszebenből hozták és maga a küldöttség helyezte 
fel a toronyra. 


De a várparancsnokot, Kiss Sámuelt is megkérdeztem, hogy 
a fekete-sárga zászló kitűzése a vár tornyán mit jelent? Azt 
felelte: – Az a nagyszebeni cs. kir. főhadivezérség parancsára 
tüzetett ki, annak jeléül, hogy a cs. kir. katonaság és várőrség 
a zászlójára letett esküjéhez hű marad. 
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Fogarason gyakran meglátogattam az említett évangélikus 
lelkészt, Wellmann Andrást, kinek társasága nagyon kellemes 
és tanulságos volt. Nagy olvasottság, tudományos míveltség. 
sokoldalú jártasság és nyelvisméret tüntették ki. Beszélt és írt 
a németen kívül franciául és angolul. Ez utóbbit különös elő- 
szeretettel beszélte. Válogatott könyvgyüjteménye volt. Ebben 
különösen az angol irodalom leggazdagabban volt képviselve, 
úgy tudományos, valamint szépirodalmi és költészeti mívek- 
ben. Ott voltak felhalmozva: Macaulay világtörténete, Milton 
vesztett paradicsoma, Lord Byron költészeti művei, Walter 
Scott és Lytton Bulwer regényei, Shakespeare drámáit nem is 
említve. Nagy kedvet kaptam angolul megtanulni, hogy ezen 
felmagasió írók remekműveit eredetiben olvashassam, melyre 
Wellmann örömmel vállalkozott, felkérvén engem, hogy heten- 
ként bár két napot szakítsunk ki a francia nyelv gyakorlására, 
amit én szívesen kész voltam elfogadni, mert nékem is nagy 
örömöt okozott a francia nyelven való társalgás, kivált egy oly 
művelt emberrel, mint ő. S így szinte mindennap egész dél- 
utánokat együtt töltöttünk el kedves szellemi élvezetben. 


A lelkész úr egyébaránt sok különösségei között azon 
eredeti gondolatra jött, hogy az újból épült torony födelét egy 
szép filegoriává alakította át, mely a harangokon felyül lévén, 
onnan gyönyörű kilátás tárult az Olt-vizére s a festői havasokra. 
Kényelmes lépcsők vezettek oda fel; gondoskodott továbbá 
kényelmes ülőhelyekről, asztalról és írószerekről és mi úgy az 
angol, valamint a francia, később pedig a számára adott magyar 
órák megtartására oda mentünk fel, hol legkevésbbé voltunk 
zavarva. Nyelvleckéink alatt én mindig bevontam az idegen 
nemzeti zászlót; később Wellmann is átlátta, hogy annak ná- 
lunk nincs helye, s azután nem is lengett többé, a tornyon. Ez 
volt a mi külön Uniónk. 


Bem zászlói alatt. 


A Bécsből csodálatos módon kimenekült Bem József tábor- 
nok (beszélték akkoriban, hogy mint fiáker-kocsis szabadult ki 
a császárvárosból) 1848 decemberében küldetett Erdély vissza- 
foglalására. Nyolcezer gyakorlatlan emberrel és néhány ágyú- 
val jött be Erdélybe. Pár nap mulva Deésnél csatát nyert, s a 
meglepett ellenfélt űzve, karácsony ünnepén bevonult Kolozs- 
várra, hol rendkívüli lelkesedéssel fogadták. Innen Urbán ellen 
sietett, akit két győzelmes csata után Bukovinába szorított. 
A székelyek seregestül tódultak zászlói alá. 
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Az új év elején rémséges dolgok történtek Erdélybe 
Január 8-án a Jánku vezérlete alatt állott lándzsás had a virágzó 
Nagyenyed városát éjjel megtámadta, s az egész várost rom- 
halmazzá égette. 


Ezalatt Bem mind beljebb nyomult és január 21-én a 
rendkívül megerősített Szebent vakmerően megtámadá; onnan 
visszaveretett, de csakhamar azután az ellene indult Puchner 
és Gedeon egyesült hadseregét Szelindeknél megverte. Ekkor 
már közel harmincezer katonája volt. A császári-királyi had- 
parancsnokság, hogy ekkora erővel bizton megmérkőzhessek, 
a szomszéd Oláhországban táborozó oroszokat hívta be segít- 
ségül, mely meghívásra tízezer orosz jött be Erdélybe, de Bem 
Piskinél február 9-én az összes osztrák és orosz seregeken oly 
döntő diadalt vívott ki, hogy azok teljesen szétverettek. Bem 
azután a Kiskapusnál szenvedett vereséget megbosszulandó, 
március 11-én Szebent rövid, de kegyetlen ostrom és szurony- 
csata után bevette, s az oroszokat Puchner seregével együtt 
Vöröstoronynál Oláhországba kiűzte. 


Mindezen eseményekről mi csak később értesültünk, mert 
a császáriak kezén levő Fogarasban mintegy internálva voltunk. 
Nemcsak hogy sehová kimozdulni nem lehetett, hanem még a 
kis hazánkban történt eseményekről szóló hírek sem jutottak 
el hozzánk. Teljesen el voltunk szigetelve a külvilágtól. Leg- 
feljebb az Olt tulsó oldalán fekvő Galac községből hozott né- 
melykor egy zsidó igaz vagy elferdített híreket. 


Egy este német katonaság érkezett Szeben felől. Egy 
ismerősünkhöz egy dragonyos tisztet szállásoltak be, akitől 
értesültünk a szebeni eseményekről és megtudtuk, hogy Bem, 
a magyarok hős tábornoka, a menekülő császári sereg nyomá- 
ban van, s egy-két nap mulva már városunk falai között 
ünnepelhetjük. 


Másnap már egész Fogaras Bem seregét várta. A nép áradt 
a város vége felé, Pepi primás is kivonult egész zenekarával, 
ünnepi díszben a fogadásra. – Hát titeket ki küldött? kérdez- 
tük. – Minket senki, mi jószántunkból jöttünk, hogy a magya- 
rokat a Rákóczi-indulóval kísérjük be a városba! 


A város végén már várakozott néhány ismerősünk. Ott 
volt az öreg Telman József, Jakab György alkapitány, Fülöp 
Elek, Szevesztrényi Lajos, Boér Károly és János, Borosnyai 
György, Jaksy József, a két Gyertyánosi és mások. Volt egy 
nagyon óvatos táblabíró úr is, aki – mintha a jövőbe pillan- 
tott volna – figyelmeztetett, hogy még keservesen meg 
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fogjuk fizetni a mai ünnepet. Mi persze számba se vettük 
töprenkedését. 


Egyszercsak halljuk messziről a trombita- és dobszót mind- 
inkább közeledni a szomszédos Bethlen községből. Már feltünt 
a nehéz olasz lovasság zászlaja. Szálas barna vitézek kihúzott 
karddal kezükben ültek fakó lovaikon. Elől jött egy őrnagy, 
mellette a zászlótartó gyönyörű nemzeti lobogóval, melyet a 
kolozsvári nőegylet ajándékozott. Lelkes «Éljen»-nel fogadtuk 
a felmentő magyar sereget. Megcsendült a Rákóczi-induló. Az 
őrnagy, megállítva csapatát, érdeklődött, nincsen-é itt valaki, 
aki olaszul tudna, mert emberei mind olaszok, s el kellene őket 
szállásolni. Rögtön előálltunk Boér Jánossal s a fiskális udvarba 
kísértük a csapatot. A lovasság után jött négy szakasz lovas- 
tüzérség vagy tizenkét ágyúüteggel, azután a gyalog zászló- 
aljak végtelen hosszú sorban, kiket a Vilmos-huszárok, s ezeket 
újból tüzér ütegek követték; szekerész-csapatok zárták be a 
menetet, amely oly hosszú volt, hogy a szekerészek és poggyász- 
fuvarok csak estve érkeztek a városba. 


Kis Sámuel őrnagy teljes díszbe öltözött, úgy várta a ma- 
gyarokat s szép, rövid beszéddel fogadta őket. Még mielőtt a 
magyar tábor a várost elérte volna, Stráva, a császári várparancs- 
nok, a várőrséggel együtt hirtelen Brassó felé távozott. 


Délután megérkezett Bem tábornok is fényes táborkará- 
val. Mellette a kocsiban Kurtz Antal megbizott titkára és segéd- 
tisztje tilt. (Kurtz Antal eredetileg régiség- és történetbúvár 
volt; Bécsben született 1799-ben, tanulmányait azonban 
Magyarországon végezte; ügyvédi oklevelet is nyert, de az 
ügyvédséget nem gyakorolta. Bécsben megismerkedvén gróf 
Kemény Józseffel, felhívására Erdélybe jött és Gerenden tudo- 
mányos kutatásaiban segítségére volt; azután Brassóban élt 
tudományos szakmájának. Mihelyt Bem Erdélybe jött, azonnal 
titkárának vette táborkarába és Kurtz, mint segédtisztje, min- 
denüvé követte őt.) 


Megható jelenetnek voltunk tanui azon nap folyamán. Egy 
Halmágyi Sándor nevű határőr százados, az I. határőr-ezredből 
hátramaradt fegyveres határőröket – lehettek vagy ezeren – 
összegyüjtötte és azokkal katonai sorrendben, az országutat 
kikerülve, bevonult Fogarasba. A piacon hosszú sorban fel- 
állította őket, várva a fővezér megérkezését. Midőn Bem a 
piacra érkezett, elbámult, hogy miféle fegyveres katonai csapat 
van ott, és kocsiját megállította. Halmágyi százados kivont 
kardjával katonásan tisztelegvén jelenti, hogy a hátramaradt 
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határőrök kívánják a fegyvert ő excellentiája lábaihoz letenni; 
méltóztasson felettük tetszése szerint rendelkezni. A fővezér 
azonnal parancsot adott egyik segédjének, hogy a fegyvereket 
vegye át és biztos fedezet alatt szállíttassa Szebenbe; a legény- 
ség szabadon mehet, vagy akinek tetszik, átléphet a magyar 
hadseregbe, ez utóbbiaknak kihirdettetvén, hogy a beállítandó 
fogarasi magyar várparancsnokságnál jelentkezzenek. 


Innen Kurtz őrnagy a tábornokot egyenesen a várba ve- 
zette, ahol a Leiningen magyar ezred ottmaradt magyar tisztjei: 
Lukáts Károly százados, Hegyessy Sándor fő- és Keresztes Antal 
alhadnagyok fogadták, s a belső udvar közepén hegyaljai finom 
óborral kínálván, azt Bem a magyar nemzet üdvére kiitta. A 
tábornok különösnek találta, hogy a várőrség a nélkül, hogy a 
várat védeni megkísérlette volna, innen kardcsapás nélkül 
távozott. Jakab György alkapitány, illetőleg alispán most a 
tábornokot táborkarával együtt a fiskális udvarban szállá- 
solta el és illő ellátásukról gondoskodott. Bem a másnapi 
továbbmenetelre a szükséges parancsokat kiadván, az éjet ott 
töltötte. 


Bem hadseregének tisztjei között több ismerőssel találkoz- 
tam. Így Pekri István és Ivuly Sándor volt tanulótársaimmal, 
továbbá Kozma Zsomborral, Kolosi Antallal, báró Huszár 
Sándorral és Menasági Györggyel. 


Ez a nap Fogaras magyar lakóinak az örömteljes izgalom 
napja volt. Minden háznál rendkívüli tevékenység s nagy lótás- 
futás volt, a gazdasszonyok nem győzték a beszállásolt és önként 
jelentkező különböző fegyvernemek tisztjeit és legénységét meg- 
vendégelni. Nékem még ebédelni sem volt időm, úgy elfoglalt e 
nevezetes nap ezernyi téendőkkel. 


A kiadott hadi parancs értelmében másnap kora reggel az 
egész tábor, egy része még szürkületkor, elindult Brassó felé. 
Az ellenség a Feketehalmi hegy alján várakozott, hol Bem a 
Kalliány tábornok vezérlete alatt egyesült osztrák és orosz 
seregeken fényes győzelmet vívott ki. A vert sereg folytonoson 
üzetve Oláhországba menekült, Bem pedig diadallal vonult be 
a nemzeti lobogókkal feldíszített Brassóba. Most már – Gyula- 
fehérvár és Déva kivételével – egész Erdély meg volt hódítva. 


Most, hogy végre, hónapokig tartó elszigeteltség után sza- 
baddá vált az út, én is siettem Szebenbe. A város tornyain és 
középületein a háromszínű lobogó ékeskedett. A «Római Császár»- 
vendéglőben ismerősökkel találkoztam. Egyikük, egy előkelő 
szebeni polgár, mint szemtanu előadta Szeben bevételének 
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némely momentumait. Előadásának röviden csak főbb vonásait 
jegyzem ide: 


A város éjszak felőli határán, a Tereziánum környékén, 
honnan a támadás jöhetett, a császáriak új erődítéseket eszkö- 
zöltek. Nevezetesen két nagy földbástya épült egymással szem- 
közt, nehéz várágyúk számára, lőrésekkel ellátva, az ellenség 
kereszttűz közé szorítása végett. Minden nyitott hely kemény 
magas paliszádokkal elzáratott. Az ágyúlövegek minden percre 
készen tartattak, s a megfelelő tüzér-személyzet, valamint az 
ostrom visszaverésére szükséges gyalogság s annak védelmére 
szánt lovasság a helyszínén tanyázott. Bem már közeledett 
Nagyselyk felől, s alig érkezett a szebeniek szőlőhegyét képező 
«Alte-berg» nevű hegyre, annak magaslatáról a földtöltésekre 
felhúzott ágyúkat a csak tőle kitelhető bámulatos számítással 
irányzott bomba- és golyó-tűzzel nemsokára elnémította, s 
azután a hegyről ostromléptekkel lerohanva, háromszor paran- 
csolt rohamot. A harmadikra – mindamellett, hogy az oda- 
állított orosz gyalogság a rohamot kétszer vitézül visszaverte – 
borzasztó szuronycsata után, melynél az oroszok ereje meg- 
törött, a magyarok a városba visszatarthatatlanul benyomultak. 
Több helyen utca-harc is folyt. A tábor főereje a Vizaknai-utcán 
vonult be a városba, folytonosan maga előtt űzvén a városból 
a Disznódi-utcán és külvároson át kifelé törekvő oroszokat és 
osztrákokat, kiket Bem egész Vöröstoronyig üldözött, és néhány 
nap mulva innen is kiszorítá őket. Az egyesült orosz-osztrák 
sereggel – az ellenség bosszújától remegve – sok szebeni polgár 
és főbb hivatalnok menekült ki Oláhországba. 


Bem a meghódított városba bevonulva, a nagy küzdelmet 
kiállott s magát vitézül kitüntetett legénységnek két órai rablást 
engedélyezett. Mikor a nagypiacon a fővezér engedélye kihir- 
dettetett, hosszas ideig senki sem mozdult helyéről. Ekkor a 
harci lováról még le nem szállott Pap Alajos ezredes a körülötte 
négyszögöt képező zászlóaljak előtt megismételte a fővezér fel- 
hívását. Ám az ő szavait is mély hallgatás követte. Végre elő- 
lépett két őrmester és messze hallható hangon így szólt: – 
Ezredes úr! Alázatosan jelentjük, hogy a hadseregben senki 
sincs, aki ezen engedéllyel élni kívánna. Mert a magyar katona 
nem rabló, hanem vitéz! Az ezredes mélyen meghatva szóla: – 
Éljen a magyar hadsereg, melynek ilyen vitézei vannak! Ezt 
jelenteni fogom a tábornok úrnak. Ezzel elbocsátá őket, hogy 
elszállásoltassanak. Pap Alajos jelentését Bem nagy elismeréssel 
fogadta és ennek a következő napi fővezéri parancsban is méltó 
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kifejezést adott. Nem is történt legkisebb erőszak vagy kihágás, 
mert Bem táborában a legszigorúbb katonai rend és fegyelem 
uralkodott. (Szeben városa a lakói iránt tanusított humánus és 
kíméletes eljárásért háláját kifejezni kívánván, 1858-ban a 
josephstadti várfogságból hazakerült Pap Alajosnak, kit az 
orvosok köszvényes bajának orvoslása végett a vizaknai fürdőbe 
küldöttek, hol ő a fürdőévadot családjával együtt töltötte, 
összes gyógyítási és fürdői költségeit saját pénztárából fedezte.) 


Míg Szebenben tartózkodtam, Bem is visszaérkezett brassai 
diadalmas útjából, s a főtér déli során épült gróf Bethlen-féle 
palotában (melyben most a nagyszebeni általános takaréktár 
főpénztára van elhelyezve) volt elszállásolva. 


Egyszer csak találkozom Váraljai Boér Antal bátyámmal, 
az országgyűlési képviselővel, aki több képviselőtársával együtt 
érkezett Debrecenből, a kormánytól kiküldve, hogy Bemnek, 
mint Erdély meghódítójának a haza elismerését kifejezzék és a 
kormányelnöktől küldött rendjelet mellére feltűzzék. Ennek 
ünnepélyes végrehajtása másnap délelőtt 10 órára volt kitűzve. 


Boér Antal bemutatott a vele együtt jött urak közül egy 
huszárezredesnek és két képviselőtársának, akik említették, 
hogy óhajtanák az erdélyi magyar ifjúságot minél nagyobb szám- 
ban megnyerni a szabadságharc ügyének, hogy ezáltal a honvéd 
tisztikar inkább megmagyarosodjék. Éreztem, hogy e vészteljes 
időkben mindenkinek szent kötelessége a haza védelmére sietni. 
Ami a hazával történik, jó vagy rossz, történjék velünk is. 
Nekünk erdélyieknek, kik eddig tétlen várakozásban éltünk, 
most jött el a cselekvés órája. Bejelentettem elhatározásomat 
és vállaltam a feladatot, hogy a környék magyar ifjúságát Bem 
zászlói alá toborozzam. 


Másnap bátyám felvezetett engem Czecz János ezredes, 
táborkari főnökhöz (két hónap mulva lett tábornok), aki a fő- 
téren a főhadparancsnoki palotában lakott. Bemenvén hozzá, 
egy barna, még fiatal úri ember fogad bennünket: huszonhét 
éves volt, akárcsak én. Ő már ismerte bátyámat, aki bizonyos 
protektori hangon mutatott be neki. Czecz a szomszéd szobából 
egy tiszti kardot hozván ki, azt övénél fogva a vállamra helyezte, 
s közölte, hogy ezennel kinevez hadnagynak és segédtisztjének. 
Felhívott, hogy másnap tiszti egyenruhában jelentkezzem az 
eskü letételére s a kinevezési okmány átvételére. A következő 
napon a megrendelt időre pontosan jelentkeztem Czecznél, ki 
engem az irodafőnökhez, Pünkösty századoshoz vezetett, hol 
a tiszti esküt letettem. Azután kijelölték az irodában a helyemet. 
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Ott találtam még Keresztély Antalt, kit még királyi táblai jurá- 
tusi időmből ismertem, egy Jüngling Mihály nevű főhadnagyot 
és Bene Jóskát, egy alig tizennyolc éves fiatal kis emberkét, akit 
midőn a magyarok a főparancsnoksági épületet elfoglalták, 
állítólag – mert ő maga tagadta! – az irattárban, az iratcsomók 
között elbúva találtak, s csakhamar kinevezték őrmesternek. 
Nyomban néhány napi szabadságot kaptam, hogy az egyik 
debreceni képviselővel együtt Fogarasba menvén, az ottani 
magyar ifjaknak a hadseregbe való verbuválásánál segítségére 
legyek. 


Másnap korán reggel útnak indultunk. A képviselő nem 
győzte eléggé bámulni a lapályból közvetlenül felmagasió Déli 
Kárpátok hófödte óriási csúcsait; a nevezetesebbeket, mint 
a Szurult, Negojt, Nagy Árpást, Buttyánt, Budiszlávot, Kolcát 
és Csindrélt tárcájába bejegyezte. 


Édesanyám már várt, s a velem jött vendéget szívélyesen 
fogadta. Midőn elujságoltam neki, hogy honvédtiszt vagyok, 
még pedig Czecz táborkari főnök úr segédje, felsóhajtott: – 
Két nagy fiam van, s mind a kettő katona. Ezért mindkettőtökre 
büszke vagyok! 


Számbavéve a fogarasi magyar családokat, mindjárt reggel 
megkezdtük működésünket. Legelőször Boér Jánost kerestük 
fel, aki azonnal hozzánk csatlakozott és vele mentünk a többi 
ifjakhoz. Legnagyobb részük, akiket öntehetetlen özvegy anyjuk 
vagy egyéb akadályok nem tartóztattak, tüstént készek voltak, 
a haza védelmére sietni. Így Barabás József, Köntzey Károly, 
Szilágyi Sámuel, a két Gyertyánosi testvér: Ferenc és István, 
Csorba Mihály, Borbáth László, Borbáth Lajos megyei tábla- 
bíró fia, és mások. A verbuválás tehát jól ütött ki. Fuvarokat 
rendeltünk, azokon mentünk másnap Szebenbe, Hegyessy Sán- 
dor főhadnaggyal együtt, aki szintén hozzánk csatlakozott, hogy 
átlépjen a honvéd hadseregbe. 


Szebenbe csak estve későre, setétben érkeztünk. Midőn a 
város széléhez értünk, két hosszú köpenyeges fegyveres katona 
megállít és mondja: Sztoj! Látván, hogy mi nem felelünk, kér- 
dik: Vugerszki? De mi nem értettük, hogy mit kérdeznek. Oda- 
szóltam azonban Hegyessynek, hogy ezek orosz katonák. Ő nem 
győzött eléggé csodálkozni, hogy ily rövid idő alatt az oroszok 
ismét Szebenben lehetnek! Próbáltunk velük németül beszélni, 
azt felelték: Nyezna. Ekkor Hegyessy a Wachthaus-Comman- 
dant felől érdeklődött. Ezt megértették és elvezettek bennünket 
a valamivel távolabb fekvő katonai sütődéhez, ahol mindég 
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egy őrség volt felállítva. Belépvén az őrszobába, ott egy honvéd- 
tisztet találtunk, kiben Hegyessy régi bajtársát ismerte fel. 
Értetlenül kérdezte: mit keresnek azok az orosz katonák a 
város végén? A honvédtiszt meg csak nevetett, hogy mi mind- 
járt a legrosszabbra gondoltunk, és elmondá, hogy azok a kato- 
nák csakugyan oroszok, kiket – midőn Bem Szebent bevette – 
a mieink elfogtak, s azután ők maguk ajánlkoztak, hogy a 
magyar hadseregben kívánnak továbbszolgálni; miután pedig 
egyébre őket használni nem lehet, éjjeli szolgálatra rendeltet- 
tek ide. 


Másnap reggel új honvédegyenruhámban, melyre egy három- 
színű vállszalagot is vettem, s karddal oldalomon elindultam a 
társaimmal megbeszélt gyülekező helyre. Hegyessyt is ott talál- 
tam Leingen-ezredi egyenruhájában. Valamennyien felmen- 
tünk Czecz hivatalába, s én – mint ujonnan kinevezett segéd- 
tisztje – bemutattam fogarasi társaimat, köztük Hegyessyt, 
aki városunk körülzártsága miatt csak most jelentkezhetik a 
magyar hadseregbe való átlépésre. Czecz elégedetten fogadott 
valamennyiünket s társaimat a még az ellenség kezén lévő 
Gyulafehérvár és Déva ostrom-táborának létszámába osz- 
totta be. 


Hegyessyt és engem ott tartott. – Hegyessy őrnagyot jól 
ismertem, mondta. – Én annak fia vagyok, felelte Hegyessy. 
Czecz örvendett, hogy újból egy értelmes tiszthez van szeren- 
cséje, aki tudja a katonai rendet s az avatlanoknak példányul 
szolgálhat. 


Én pedig megkezdtem szolgálatomat Pünkösty százados 
mellett az irodában. Lakást béreltem a városban. Egy magány- 
legényem is volt, Smiksz Gyurinak hívták, aki a lovamra is 
tartozott ügyelni, melyet a kincstártól kaptam nyereggel együtt. 
Smiksz azelőtt Vilmos-huszár volt, onnan azonban fegyelmi 
vétség miatt bakává degradáltatott; de mivel lovakkal kitűnően 
tudott bánni, nagyon jó hasznát vettem. 


A hivatali viszonyok kellemesek voltak. Czecz tábornok 
irántam mindig jóindulattal és barátságos őszinteséggel visel- 
tetett. Gyakran marasztott magánál ebédre; ahol egy csinos 
fiatalemberrel jöttem össze. Ez a tábornoknak öccse volt, ki mint 
osztrák tiszt egy ütközetben elfogatott, és most hadifogolyként 
őriztetett a bátyjánál, ahol teljes kényelemben részesült, csak 
a házból nem volt szabad kimozdulnia; ellenben a főparancs- 
noki palotához tartozó szép árnyas kertben mindennap sé- 
tálhatott. Nagyon művelt, de magába zárkózott ifjú volt, s 
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nékem úgy tetszett, hogy egy szakmájába vágó tudomá- 
nyos művel foglalkozott, amelyet azonban mindenkitől elrej- 
teni igyekezett. 


Pünkösty százados már nős volt. Neje Altorjai Apor 
Károlina, csinos székely eredeti nőnek tünt fel; a naivságig 
egyszerű viseletében, szokásaiban, beszédében a székely típus 
meglátszott rajta. De nem szerette Szebenben, mert nem tudott 
németül és nem volt senki barátnője. Azért mindég visszavágyott 
székely hazájába. Később még báró Huszár Sándor, kit már 
azelőtt régebb ismértem, került az irodába mint a Czecz János 
segédje. Turi József volt iskolatársam is eléggé fáradozott, hogy 
ide bejusson, de óhajtását el nem érhette. 


Az én hivatali körömhöz tartozott: az erdélyi összes fegy- 
vernemek létszámát naponta pontosan összeállítani és Czecz- 
nek bemutatni; a hadi szerelvények, fegyverek, ruhaneműek 
kiegészítése vagy beszerzése iránt és más fontosabb ügyekben a 
hadügyminisztériumhoz jelentést tenni; a beérkezett kérvé- 
nyeket előadni és elintézni; a hadbírósagnak, élelmező biztos- 
ságnak és más alantas hatóságoknak előforduló ügyekben a 
szükséges rendeleteket fogalmazni; a fegyelmi és másféle sze- 
mélyes ügyekben felterjesztett folyamodványokat a hadi tör- 
vények alapján elintézni. Szóval dolog volt elég. Mindamellett 
meg voltam elégedve, mert igyekezetem és szorgalmam kellő 
elismerésben részesült. 


Egyszer az ezredes édesanyja, özvegy Czecz Józsefné, kinek 
férje szintén katona volt, leányával, Polyxena kisasszonnyal 
fiának látogatására jött Háromszékről. Nagyon kedves és művelt 
úrnő volt, úgyszintén leánya is. Ezáltal a háznál élénkebb élet 
kezdődött, több vendég fordult meg és néha házi mulatságok 
is rendeztettek, melyekben nékem is részt kellett vennem, mert 
ő nagyságáék engem már egészen házinak tekintettek. 


Később Czecz fontos futári szolgálatokat bízott reám. Mind- 
járt a legelsőt teljes megelégedésére végeztem. Megbizatásom 
az volt, hogy Bem tábornagynak (Erdélyben így címezték) egy 
titkos bulletint kézbesítsek úgy, hogy senki se tudjon róla és az 
általa küldendő feleletet is hasonló óvatosság mellett hoznám 
vissza. A jelentés tartalma szigorú titok volt; Czecz meghagyta, 
hogy ha a tábornagy urat nem sikerülne feltalálnom, levelét 
felbontatlanul hozzam vissza. 


– De hol találom meg a tábornagy urat? 
– Éppen az a baj, hogy nem tudjuk, hol tartozkodik, 


felelte Czecz, azért is van szükségem olyan biztos és hűséges 







 179


egyénre, aki a tábornagyot feltűnő nyomozás nélkül megtalálja 
és a reábízott ügyben gondosan eljárjon. 


Czecz megengedte, hogy magánylegényemet is magammal 
vihessem. 


Bemet Gyulafehérvár vagy Déva körül kellett keresnem. 
Nyugatnak indultunk tehát. Szászsebest elhagyva Marosportus 
felé igyekeztem. Itt már hallottuk az ostromágyúk dörgését, 
melyre a vár bástyáin lévő ágyúk bombáikat az ostromlókra 
szórva feleltek. Az ágyúzás alatt Marosportuson egy halmon 
várakoztunk, honnan tisztán kivehettük, hogy a vár déli oldalá- 
val szemben lévő Szent János-hegyre felhelyezett ágyúk bombái 
a püspöki palotának zsindely födelét felgyujtották, s a mellette 
épült székesegyház magas tornyát megrongálták. Kovács Miklós 
püspököt, ki szüretre odament, ott érte a veszedelem, mert a 
várból kimennie többé nem lehetett. Beszélték, hogy valahány- 
szor az ágyúzás megkezdődött, a szegény öreg mindég a pincébe 
menekült le, mert csak ott hitte magát biztonságban. 


Az ágyúzás megszűntével a várat környező honvédtábor- 
hoz értünk. A parancsnok, báró Stein tábornok erősen kérdezős- 
ködött utam felől, de kérdéseire csak kitérőleg válaszoltam. 
Innen Alvincen és Szászvároson át Déva alá siettem. A parancs- 
noknál jelentkezvén, itt is csaknem olyan felelkezésem volt, 
mint Gyulafehérvárt. De legalább annyit megtudtam, – a nélkül, 
hogy énmagam fölfedtem volna küldetésemet – hogy Bemet a 
Temesi bánságban kell keresnem. Legutóbb Lugoson találkoz- 
tak vele. Puchner ellen indult Orsova felé, hol az egyesült 
osztrák és orosz hadat – nagy veszteséget okozván nekik – 
visszaverte és még most is ott táboroz Káránsebes körül, ahol 
mi is megtalálhatjuk. Így indultunk el Lugos, majd Kárán- 
sebes felé. Nemsokára elértük a tábort, illetőleg az előörsöket. 


Bem egy biztos emberével bejelentetém magamat. Ez len- 
gyelül beszélt a tábornaggyal. Átnyujtám a titkos bulletint. Ő 
íróasztala elé ülve nagy figyelemmel olvasá, egy-egy bámulatot 
eláruló hangot hallatván. Majd utasított, hogy az est beálltával 
éppen úgy, mint most, jelenjek meg a felelet átvételére. Ezzel 
meghajtván magát, monda: «Adieu!» Biztos embere a táboron 
át kivezetett s én Káránsebesre visszamentem. A megrendelt 
időre ismét együtt mentünk a főhadvezéri sátorba, ahol a fő- 
tábornok bennünket már várt. De ez alkalommal belső titkára, 
és segédje, Kurtz Antal is ott volt. A lepecsételt levelet átadva 
Bem még röviden megkérdezte franciául, hogy Erdélyben miként 
állanak a dolgok? Mire csak annyit felelék, hogy elég jól s a 







 180 


nemzetiségek sem moccannak. Ekkor ő «Bon voyage!» kívánás- 
sal elbocsátott. 


Másnap értünk Dévára, s harmadnap megérkeztünk Sze- 
benbe. Első dolgom volt Czecz tábornokhoz sietni és kiküldeté- 
sem sikeres foganatosításáról jelentésemet megtenni, egyúttal 
átnyujtván a főtábornok bepecsételt válaszát. 


Tábornokom nemsokára eddigi működésem és szolgálatom 
felett teljes megelégedését nyilvánítva, átadta a főhadnaggyá 
lett kineveztetésemről szóló okmányt. 


Május 21-én hosszú, elkeseredett ostrom után Buda vára 
bevétetett, és Kossuth diadallal vonult be a fővárosba. Utána 
a miniszterek, a kormány tagjai és az országgyűlés is, átköltöz- 
tek Budapestre. Most már Magyarországon – Temesvár kivé- 
telével – úgyszólván ellenség nem volt látható, s a magyar had- 
seregnek az osztrák hadsereg nem volt képes sikeresen ellen- 
állani. Azért ennek segítségére újabb orosz intervenció kéretett, 
melynek folytán az oroszok június közepén különböző pontokon 
törtek Erdélybe. Az orosz invázió az erdélyi hadseregben is 
különböző változásokat idézett elő, mert minden percben készen 
kellett lenni arra, hogy a vöröstoronyi szoroson át is beronthat 
egy orosz tábor. Czecz tábornok ezt a kormányzónak közvet- 
lenül jelentvén, Kossuth a fontos stratégiai pont védelmére régi 
hűséges barátját és hadsegédjét, Ihász Dániel ezredest nevezte 
ki parancsnoknak, s az eddigi parancsnok máshová tétetett át. 


Közben Czecz, mint bevált biztos emberét, ismételten meg- 
bízott futári szolgálatokkal. Midőn a helyzet súlyosra fordult, 
látván az általam beterjesztett kimutatásból, miként a Nagy- 
szebenben és környékén állomásozó hadi erő oly csekély (mivel 
a több helyen beütött oroszok ellen harcképes csapatokat más- 
felé kellett indítani), hogy egy orosz beütés esetében annak 
sikeresen ellenállani nem lenne képes: újból egy galopin- 
téendőre hívott fel. Szükségesnek látta ugyanis új hadosztályok 
iderendelése által idejekorán megerősítésről gondoskodni. Ilyen 
hadsereg pedig Erdélyben akkor már csak a báró Kemény Farkas 
vezérlete alatti létezett. De most az oroszok miatt a közlekedés 
meg lévén szüntetve, írásbeli rendeletet csak rendkívüli úton 
küldhetne, azért kéri ismét szolgálatomat. Mintha ő is és figyel- 
mességével engem elhalmozó anyja s nővére is érezték volna, 
hogy ezzel a megbizatással a sors örökre elszakít tőlük. A tábor- 
nok még külön figyelmeztetett, hogy miután Kiskapus és Med- 
gyes felé már nem biztos az út, csakis Gyulafehérvár felé jut- 
hatok el a Marosvásárhely környékén állomásozó Kemény Far- 
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kashoz. Meghagyta azt is, hogy biztonsági szempontból marad- 
nék mindaddig ott, míg a báró hadtestével együtt hozzá siet. 


Legényemet, Gyurit, most is magammal vittem. Útunk 
Tövisen, majd Enyeden vezetett keresztül. Soha el nem felej- 
tem azon borzasztó látványt, mely egész bensőmet fellázította, 
midőn a vandal módra szétrombolt és lakóitól kifosztott Enyedre 
értünk. Mindenütt rom és pusztulás tárult előnkbe. A nagy 
Bethlen-kollegium januárban történt felgyujtása óta romokban 
hevert, csak a lángoktól elrepedezett és összeomlott falai s a 
pusztán felmagasió kémények jelölték a helyet, hol egykor a 
tudományok ezen híres tanyája állott. Egy ép házat alig lehe- 
tett látni. A minoriták szép temploma és zárdája romhalmazzá 
változott. A régi Várady-ház, hol annyi elfeledhetlen kedves 
időket töltöttem, a rombolás martaléka lőn és szomorú látványt 
képezett. Alig vártam, hogy túlhaladjunk a rablás, gyilkolás és 
pusztítás eme borzasztó színhelyén. 


Tordán, a térparancsnoktól azt hallottam, hogy br. Kemény 
Farkas Kolozsvárott van. Kolozsvárra siettem tehát, de ott a 
lakásán közölték, hogy elutazott Beszterce felé, hol Bem fő- 
tábornokkal kellene találkoznia. Onnan csak később fog Maros- 
vásárhelyre visszautazni. Másnap virradóra Kolozsvárról Maros- 
vásárhelyre siettem. Br. Kemény Farkas ezredes hadparancs- 
nok, a piac éjszaki során épült Görög-féle házban volt szállva. 
Nagyon előzékenyen fogadott. Elolvasván a néki szóló rende- 
letet, mondá, hogy miután most itt van Bem főtábornok úr, ő fog 
rendelkezni a további téendők felett. Egyébaránt engem Czecz 
tábornok úr kívánsága szerint – további felsőbb rendelkezésig – 
ott tartott, mint galopint kívánván felhasználni, amit én kö- 
szönettel fogadtam. A városi elszállásoló bizottság a Szent 
Ferenc-rendi kolostorba szállásolt el. 


Ezalatt az oroszok Bukovina felől is beütöttek, kikkel a 
honvéd sereg június 27-én összeütközött. Az ujonc székelyek 
azonban a nagyobb erő elől hátrálni voltak kénytelenek, míg 
Bem segítségükre jövén, az oroszokat visszavonulásra kény- 
szeríté. De azután tetemesebb erővel rontván be, a július 12-én 
vívott csata után Besztercén át Bem is visszavonult. Itt a 
toronyból reálőttek, de a golyó a kocsiban mellette ült segédjét 
találta. Ezt követte július 16-án a szeretfalvi csata, hol Bem 
serege hősiesen viselte magát, de a nagy erővel betóduló oroszok 
már Szászrégenig nyomultak előre. 


Mi minden percben vártuk Bem fővezért vagy rendeletét 
Marosvásárhelyre, minthogy az orosz tábor mindinkább köze- 
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ledett. De Bem a Székelyföldről Moldovába ütött be, hogy ezt 
fellázítsa és esetleg seregét onnan szaporítsa. E terve azonban 
nem sikerült, s ő is kénytelen volt Vásárhelyre visszavonulni. 
Alig pihenhette ki magát, hallván, hogy Lüders orosz tábornok 
vezérlete alatt egy tetemes orosz hadsereg már Segesvárt elfog- 
lalta: a székelyekkel s a Czecz tábornok keze alatt lévő sereg- 
gel, – mely Szebenből Medgyesig volt kénytelen hátrálni – 
Segesvár felé indult. Most én is siettem a Czecz tábornok seregé- 
hez, mely már el is indult Segesvárra, de azt utól nem érvén, a 
Bem seregével érkeztem Segesvár alá. 


Itt vívatott az Erdély sorsát eldöntő ütközetek egyike 1849 
július 31-én. A hadi szerencse eleinte a Bem részére látszott 
hajolni, kivált midőn az állítólag általa irányzott ágyú golyója 
Szkariatin orosz tábornokot halálosan találta; de a nemsokára 
segítségül érkezett orosz dzsidások megfordíták a csata sorsát, 
s a honvédek visszaverettek. Utóbb újabb segítség érkezvén, 
a felszaporodott oroszok a magyar tábort bekerítették, csak a 
huszárok vágták magukat keresztül, ellenben a bekerített gya- 
logság részint elesett, részint megsebesült és elfogatott. Nékem 
ekkor azzal volt szerencsém, hogy Bokory alezredes dandárjá- 
hoz csatlakoztam. A kölcsönös tüzelés, előnyomulás és hátrálás, 
s a dzsidások rohamos támadása folytán ugyanis akkora zavar 
keletkezett, hogy egyes hadtestek helyeikről elsodortattak. Így 
jutottam én is a Bokory alezredes dandárjához és végig mellette 
maradtam, hiába igyekezvén a Czecz tábornok hadosztályá- 
hoz jutni. 


Az ütközetben mélyen meghatott, midőn szemem előtt lát- 
tam bajtársaimat halálosan sujtva lehullani. A haldoklók halál- 
hörgése, a sebesültek jajgatásai, a parancsnokok buzdításai, s 
az ágyúk dörgései közé vegyülő harcizaj pokoli lármája fájda- 
lommal és lelkesedéssel tölté el belsőmet. Bizonyos aggodalmat 
is éreztem. De különös, hogy ezen tömeges halál látását mégsem 
találtam oly irtózatosnak, mint midőn egy szeretett lény ki- 
multát vagyunk kénytelenek szemlélni. 


Ezen véres harcban Bem is megsebesült. Lováról leesett és 
csak azáltal menté meg életét, hogy arcát köpenye miatt nem 
láthaták s magát halottnak tetteté. A csata után négy székely 
huszár érte jött, és biztos helyre vitte. Ugyanezen ütközetben 
hullott el Kurtz Antal, Bem belső titkára és segédje, Petőfi 
Sándor nagy költőnk pedig nyomtalanul elveszett. 


A segesvári szerencsétlen ütközet után Bem Marosvásár- 
helyre vitette magát gyógyítás végett. Főtekintete továbbra 
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is a hadászatilag igen fontos Nagyszeben felé irányult. Ennek 
bírását egyértelműnek vette az orosz had teljes kiűzésével. 
Azért már augusztus 3-án Medgyesre ment, és ott egyesülvén, 
az odarendelt Kemény Farkas erejével, melyhez én is csatla- 
koztam, augusztus 5-én korán reggel Szeben alá értünk, melyet 
az oroszok védettek. Bem azonnal rohamot parancsolván, az 
ágyúütegek fedezése alatt előrenyomultunk. Kemény Farkas 
hadosztálya a balszárnyon volt felállítva. Rövid, de nyakas 
ellenállás után Haszford orosz tábornok kiszorult Szebenből, s 
Vöröstorony felé hátrált. 


Az este már beállott. Báró Kemény Farkas, mintha neszét 
vette volna, hogy hátulról az egész orosz tábor közeledik felénk, 
nálamnál biztosabb embere nem lévén, engem néhány huszárral 
Nagyselyk felé küldött kikémlelni: hogy nem fenyeget-é onnan 
veszély? En el is indultam a huszárokkal. Alig haladtunk félórai 
távolságra, puskaropogást hallottunk, de a setétben nem lát- 
hattuk, honnan jőnek a lövések. Jobbról-balról csak amúgy 
repültek a golyók felénk, és egyszerre nagy sereg lovas kozáktól 
voltunk körülvéve. Lövöldözéssel igyekeztünk magunkat ki- 
vágni, de a kozákok minden oldalról bekerítettek bennünket. 


Szebenbe kísértek. 


* 


Keserves fogságomból, melyet később a császári hadseregbe 
közkatonának való besoroztatásom követett, csak két év mulva 
szabadultam. 


Visszatérhettem Magyarországba ... Bach Sándornak, az 
egykori bécsi forradalmárnak, Schwarzenberg herceg minisz- 
terének adókkal, cenzurával, spiclikkel és cselák-huszárok- 
kal megnyomorított Magyarországába ... Onnan pedig haza, 
Erdélybe ... 


Kolozsvár! Pár évvel ezelőtt még élénk központja az erdélyi 
magyarságnak. Itt összpontosult az ország főkormánya, az 
ország előkelősége, a nemesség fénye. A pompás úri fogatok egy- 
mást érték. Színháza kitűnő volt. Ifjúsága az akkori míveltség 
színvonalán állott. Kaszinója minden igényt kielégítő. Társa- 
dalmi köre a legválogatottabb és legélvezetesebb. Arisztokrácia 
és nemesség a legszorosabb kapcsolatban élt. Itt a lenézésnek 
és fitymálásnak híre-helye sem volt. Az erdélyi mágnás is csak 
annyi jogot élvezett, amennyit a többi nemesség; a nemes 
családok nagy része egyébként is össze volt házasodva a mág- 
násokkal ... 
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És most? Minden annyira megváltozott, hogy alig lehetett 
ráismerni. A régi gubernium épületében a császári-királyi bün- 
tetőtörvényszék ütötte fel tanyáját. A gróf Bánffy-palotát, hol 
eddig az erdélyi főkormányzó lakott, a katonai főparancsnok 
foglalta el. A katonai vidéki parancsnokság a fiskus nevű épület- 
ben, a császári-királyi rendőrség az Úri Kaszinó épületében volt 
elhelyezve. A Közép-utcába érve, ámulattal látom, hogy a nagy 
Közép-kapu, Kolozsvár főkapuja s egyúttal tűzjelző tornya 
nem létezik. A császáriak lerombolták. 


A város történelmi falai közé mindenféle jött-mentek fész- 
kelték be magukat. 


Nagy volt az elkeseredés. 
A tehetetlenség gyötrelme ült a lelkeken. 
Kolozsvár nem volt többé a régi, kedélyes, úri város... 
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ERDÉLYI ÚTI BENYOMÁSOK 
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Midőn májusban odahagyám Pestet, hogy háromévi távol- 
lét után újra szülőföldem, Erdélybe térjek, egy jó barátom 
[Lévay József] egész az indóházig elkísért. Ő journalista, s 
mellékesen poetamesterséget űz, mint nálunk szokás, hol szíve- 
sebben olvasnak újdonságot, mint költeményt. Én ugyan 
inkább szeretem költeményeit, de leginkább őt magát, már csak 
azért is, hogy hogy – – 


Esős, szomorú reggel volt. Nekünk sem vala jó kedvünk. 
Ő fájlalá, hogy a szép tavaszt s a hosszú nyarat Pesten kell töl- 
tenie; nekem rosszul esett, hogy Erdélybe megyek, mely már 
újra második magyar haza, ha ugyan magyar haza. 


– Az Isten áldjon! Ne feledkezzél meg rólunk – mondá 
búcsura nyujtva kezét. 


– Hogy feledkezném? Lapotokat szorgalmasan fogom 
olvasni, s a te újdonságaidat legelőbb. 


– Nem úgy értem. Küldj valami dolgozatot. 
Én elbámultam, ő ismétlé. 
– Hiszen lapotok politikai, s én csak novella- és versben 


szoktam ábrándozni. 
– Vidéki tudósítást. 
– A világért sem. 
– Egy szép vezérczikket. 
– Szerelmes levelet a hazához, a jámborabbak közül, 


galambtollal írva. Én szenvedélyes ember vagyok, s csak a 
mult héten hagyott el az epehideg. 
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– Útirajzot. 
– Mint a régi divatlapok, midőn ha valaki Soroksárig 


ment, már íveket írt róla. Kiment a divatból. 
– De olykor csak írsz nekem egy barátságos levelet. 


Úgy is keveset tudunk Erdélyről. A kolozsvári lapnak csak 
neve mutatja, hogy Erdélyből jő ki. 


– Szívesen. 
– Kezet reá! – mondá barátom ravaszan mosolyogva. 


Erdélybe érkezvén, megemlékeztem igéretemre, de a ravasz 
mosoly is eszembe jutott. Valami utógondolata lehetett. Ezek 
a journalisták – kivált az újdondászok – furfangos emberek. 
Ah most már tudom! Néha érdekesebb tárgyak szükében 
ily magánlevelekből töredékeket szoktak közölni. Talán jobb 
lesz, ha egyenesen sajtó alá írom. Üsse patvar! Erdélyről 
úgy is keveset írnak. Lesz belőle egy-két tárczaczikk, s bará- 
tomnak is eleget teszek. 


E czikk tehát sem vidéki tudósítás, sem vezérczikk, sem 
útirajz. Mindezekből valami, leginkább baráti levelek, hogy a 
közönség is olvashassa. 


I. 


A bihari rónák távolában már kékellett Erdély. Mint örven- 
dék, hogy újra hegyet láthatok. A pusztákban is van költészet, 
kivált ha Petőfit és Aranyt olvassuk, de én hegyek közt születtem 
s hegyek közt kívánok meghalni. Érzem, hogy a hegyi ember 
inkább szeretheti szülőföldét. És oh az erdélyi hegyek! Mintha 
már előttem állana a Marosmente tündérvölgy-nyilataival, a 
vadregényes havasi vidék, a kies Szamosvölgy álomszerű tájai, 
erdők a bérczen, vízesés a fenyvesek közt, várrom a sziklán. 
Mintha már tapodnám a szent földet, hol annyi virág és annyi 
sírhalom, annyi dicsőség és annyi nyomor, annyi szépség és 
annyi bánat! 


Mégis mulatni kívántam e pusztákon, s tudva, hogy sok 
keserű óra vár reám, nem akartam elszalasztani egy jó napot, 
s meglátogatám Arany Jánost, a puszták költőjét, «az aranyok 
aranyát», mint Petőfi szokta mondani jó kedvében. 


Délelőtt érkeztem Szalontára s lakása után kérdezősködém. 
Egy alacsony kis házhoz vezettek. Mindjárt eszembe jutott, 
hogy erről írhatta: 


Se nem pincze, se nem bolt,. 
Csizmadia műhely volt. 
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De a fehérre meszelt fal, csinos udvar, barátságos szoba, 
hol mindenütt gondos női kezek nyoma látszott, a nyugodt 
házigazda, derült gazdaasszony, vidám gyermekek sejteték, 
hogy a vén fa, mely a lak fölé védelmezőn terjeszkedik, több 
kincset rejt, mint sok palota büszke boltívei. 


Szívesen fogadott s maga vágván számomra dohányt, pipá- 
val kínált meg. Ő egyszerű és csöndes ember, milyennek kép- 
zeltem. E nyugalmas homlok, e mély, de csöndes tüzű szem 
tudtodra adják, hogy nem szenvedélyes és ragyogó lyrikus áll 
előtted, de komoly epikus, ki fönséges nyugalmában Jupiter- 
ként uralkodik az Olympon. És családi köréről ráismerhetsz 
azon magyar életre, ép, egészséges alakokra, melyeket műveiben 
annyi eredetiséggel rajzol. 


Sok mindenről beszéltünk. Elmondá, hogy már nem jegyző, 
gazdálkodik és irogat, panaszkodott, hogy bútorai- és könyvei- 
nek nagy része a forradalom alatt elveszett. Én könyves-aszta- 
lához léptem s néhány angol könyvet nyitottam föl. Nagy elő- 
szeretettel s reám nézve igen tanulságosan beszélt az angol 
költőkről, aztán, mintha restellené, hogy tudóskodik, s én oly 
figyelemmel hallgatom, más tárgyra tért. 


Később Petőfi jövén szóba, tudakolá, mit tudok róla. Én 
elmondám, mit tudhattam, s egy régibb barátja után még első 
ifjúságából is említék egyetmást. Ő megindulva hallgatta s 
még szívesebb lőn hozzám. Érdekes látvány lehetett e két 
férfiú együtt, kiket a különböző természet és ugyanegy hír- 
koszorús pálya daczára is szoros és tartós barátság fűzött össze. 
Mily engedékenyen hajolhatott meg e nemesszívű, de ingerlé- 
keny és viharos, e lángeszű, de szertelen becsszomjas jellem 
Arany nyugodt kedélye előtt, ki gyöngéit kímélte, roppant 
tehetségét bámulta, s hibáit nem bálványozá. Mint szerethette 
ő pályatársát, ki azon napokban, midőn minden lap Toldi 
magasztalásával volt tele, és sokan, hogy ingereljék, párhuzamba 
tették vele, ki inkább lyrikus volt, levelet ír hozzá, melyben 
csüggedezve mondja, hogy a költői pályáról alkalmasint vissza- 
vonul, mert meg nem felelhet a nagy várakozásnak. Petőfi 
tudta, hogy ez őszinte szó, mert Arany színlelni nem tud, s 
eszébe juthattak költő ellenségei, kik megvetéssel szólnak róla, 
gőggel néznek le reá, s fáradatlan dicsértetik magokat. Talán itt 
a kulcs, mely megnyitja a titkot, miért maradt egész végig 
Aranynak hő tisztelője, tartós barátja, ő, ki maga fölött semmi 
ambitiot nem tűrt s ingerlékeny hevében sok gyöngéd viszonyt 
széttépett, mit maga is sajnált, csak megbánni szégyelle. 
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Petőfi müvei nem soká új kiadásban jelennek meg. Szükség, 
hogy egy avatott kéz írja meg életét, s egy szenvedély nélküli 
itész mutassa be. Ő érdekes és sok tekintetben félreismert jel- 
lem, ő nagy költő, ki korszakot alkotott, s a szellemkincs, mit 
hátrahagyott, méltó, hogy becsüljék. A közönség olvasta ugyan 
műveit, de nem volt iránta tisztelettel, talentumos fiúnak 
mondá, de bolond, vagy faragatlan betyárnak tartotta, az ité- 
szét fölfedezé ugyan némi hibáit, de kellőn és pártatlanul soha 
sem fogta föl, míg néhány barátja szelleme helyett hiúságának 
tömjénezett. A közönség megadta már az elégtételt: salonban 
és kunyhóban egyaránt éneklik dalait. De az irodalom egy 
tekintélyes része még most is ignorálja. Csak a multra, csak 
addig néz, meddig ő hatott, s nem akarja észrevenni, hogy mel- 
lette egy ifjú irodalom nőtt föl, melynek egyik legnagyobb s – 
fájdalom – korán elveszett hőse nagy jövendőhöz nyitott utat, 
mert a magyar irodalom nem volt, hanem lesz. Ideje, hogy elő- 
lépjen. Ha följegyezte Petőfi tévedéseit, magánélete bizarrságát, 
ingerlet-szülte, hiú kifakadásait, jegyezze föl nemes érzéseit, 
nagy törekvését és szent hagyományát is, s tűzze föl örökzöld 
koszorúját ama hideg homlokra, melyet, míg élt, csak félignyíló- 
val díszített, legtöbbször pedig megrúgott. 


Amazt csak magamban gondolám, ezt megmondám neki is. 
Ő semmit sem szólt reá, csak azt fájlalta, hogy Petőfiről, mint 
halottról kell beszélnünk, többé nem ír hozzá kedélyes leveleket, 
sem meg nem látogatja, hogy fölvidítsa egyhangú óráit és ját- 
szodjék gyermekeivel. 


Nem folytatva tovább e szomorú tárgyat, kérdém, készen-e 
már Toldinak második része. Elmondá, hogy a nyár folyamán 
a harmadik rész is kész lesz, mert összesen három részből fog 
állani: Toldi az ifjú, mi már a közönség kezén van, Toldi a 
férfiú és Toldi az öreg, mit ezután veend, ha a kiadók is 
úgy akarják. 


Kérésemre mindkét részből töredékeket olvasott föl. 
E töredékek is sejteték az egész nagyszerűségét. A közönséget 
épen úgy meg fogja lepni, mint az első rész, s új oldalról ismeri 
meg Aranyt. Itt az epikai erő magasabb fokon jelen meg, mint 
az első részben, mely inkább költői beszély, s az idylli képek és 
kedélyes jelenetek mellett ott áll a tragikum is. És e jellemek, ez 
úgyszólva drámailag élő egyének: Lajos, a nagy, népszerű 
király, anyja, a büszke és szomorú királyné, Rozgonyi, a falusi 
nemes, a második gyermekké lett Bencze, Toldi kedvese s maga 
Toldi, e leghűbb képe a régi magyarnak, minő képek: a királyi 
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ebéd, Bencze furcsaságai, a vitézi játék, Toldi búcsuja: lovam 
megnyergelve, lábam a kengyelbe stb.... 


Mégis e művet, ha a könyvkiadó társulat meg nem veszi, 
a könyvárusok mellőzni fogják, mert, mint ő maga mondá, 
Murány ostroma a forradalom előtt néhány nappal jelenvén 
meg, nem nagy keletnek örülhete, s így talán bizalmok csökkent. 
Különben leginkább szeretné, ha a ponyván kaphatna hírre, 
akkor nagy és állandó közönsége lenne, s mi legtöbb, maga a nép. 


Fájt, hogy már alkonyban búcsuznom kelle, de hijába 
távoztam el, az úton még mindig előttem állott az alacsony kis 
ház, még mindig beszélgetett velem szíves gazdája. S különös, 
velök társalkodva, nem azt éreztem, mit éreznem kellett volna, 
méltó bosszankodást, hogy egy oly jeles magyar költő ily ked- 
vetlen anyagi viszonyok közt él, hanem azon méla eszme rin- 
gatózott kedélyemen: vajjon a franczia és az angol írók, kiket 
egész világ olvas, palotákban laknak, fény és bőség közt élnek, 
látva e boldog családot, e nyugodt férfiút, e vidám gyermekeket, 
nem irigyelnék-e sorsát, egy magyar költő sorsát, ki kunyhóban 
lakik, egypár száz embernek ír és szükséget lát. 


II. 


Másfél nap mulva már túljártam a Királyhágón. Hullám- 
zott az erdő, zúgott a hegyi patak, s minden órán megújult a táj. 


Tudtam, hogy Erdélyben vagyok, de a nélkül is tudtam 
volna, mert már az első falun túl számtalan rongyos czondrát 
és sok kopott kaputot láttam. 


Ez nem elménczség, hanem igazság, s annál szomorúbb. 
Erdélyben a vagyonos szegény, a szegény koldus. Ez nem egé- 
szen a forradalmi napok következménye, midőn egyik népfaj 
a másikat dúlta, vidékek pusztultak, s városok lettek semmivé. 
Nagy tényező a forradalom utáni állapot is, melyből az ország 
csak most kezd kibontakozni. 


Erdélyben máskép állottak az ügyek, mint Magyarországon 
s a birodalom más részeiben. Itt a birtokos nem mindenütt 
mondhatá birtokát magáénak, s a mit vetett, nem mindig maga 
aratta le. A sanyargatott föld népe, melynek ügyében az 1847-ki 
csekély rendszabályok óta mi sem történt, s az 1847-ki ország- 
gyűlésen is szabad megváltás helyett még csak egy becsületes 
urbért sem víhatott ki, a felszabadulás napjaiban iszonyú foga- 
lomzavar martaléka lőn, mit a kitört forradalom még felfoko- 
zott, s a magyar faj elleni gyűlölet épen tetőpontra emelt. 







 190 


E birtok körüli fogalomzavar a forradalom után sem akart tisz- 
tulni, sőt alkalmazása bizonyos szolgálatok díjában követeltetett. 
Az oláh nép rakonczátlanságainak, mikben néhány magyar köz- 
ség is részt vett, ellene állott ugyan a kormány, de a tisztviselők 
a küldött parancsot sok helyt nem foganatosították, néhol még 
megoldatlan kérdések s egyebek örve alatt rájok törvényes 
bélyeget ütöttek, sőt olykor a különben is háborgó kedélyeket 
magok zaklatták föl. Ez természetes volt, mert egy jó 
rész a fönnebb említett mozgalom vezetőiből telt ki, kiknek 
azon időben tett igéreteik nyomán is ez örvénybe kellett 
sodortatniok. 


Itt nincs helye adatokat felhozni s holmi recriminatiokba 
bocsátkozni. Elég, ha megjegyezzük, hogy ez épen nem poli- 
tikai kérdésekről a sajtó eddig vagy mélyen hallgatott, vagy 
igen keveset emlegeté. Mindezeknek aztán természetes követ- 
kezménye az lett, hogy a birtokosság, kinek gazdaságát a forra- 
dalom különben is iszonyúan megrongálta, tönkrejutáshoz 
közelgett, a nép a helyett, hogy dolga után lásson, ábrándokkal 
s merényekkel tölté idejét, a kézműves és kereskedő szegénye- 
dett, s az ország oly állapotnak indult, mely senkinek sem volt 
hasznára, s legkevésbbé a kormánynak. 


A kormány felvilágosíttatván, átlátta ez állapot tartha- 
tatlanságát és veszélyét, s erélyesen kezdett az orvosláshoz. 
Ennek tulajdonítják Scbwarzenberg hg. kinevezését is. Álta- 
lában a herczeg lejövetelét kedvező hírek előzték meg, s ez oka 
az erdélyiek örömének. Utamban minden faluban számára emelt 
diadalíveket láttam s mindenütt remény és várakozással talál- 
kozám. Kolozsvárt is kitűnő fogadtatásban részesült, sőt a 
nagybirtokosság, mely eddig a legnagyobb visszavonultságban 
élt, tömegben tisztelkedett nála. A herczeg felszólítá, hogy a 
tulajdonon ejtett sérelmekről terjeszszenek egy emlékiratot 
elébe. A város és községek küldötteit jobb jövendővel biztatta. 
Annyi bizonyos, hogy a leélt három év szomorú körülményei 
nem fognak megújulni többé. A herczeg azon rövid idő alatt is, 
mióta átvette a kormányt, sok jót eszközölt. Bizonyos hivatal- 
noki változtatások a közóhajtattal találkoztak. De Erdély baja 
nem csak e végperczeit élő administratioban fekszik, vannak 
oly sérelmei is, melyek a herczeg körén kívül esvén, magában 
az új rendszerben s még inkább annak alkalmazásában rejlenek. 
Ezért az erdélyiek alkalmasint oly reményeket is táplálnak, 
melyek egyhamar nem teljesedhetnek. 


Ha a szigorú és igazságos közigazgatás is helyreáll, a kedé- 
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lyek kiengesztelésére igen jótékonyan hatna, ha egy tárgy komo- 
lyabb figyelembe vétetnék, s ez az idegen tisztviselők kérdése. 
Erdélyben a közelebbi három év alatt a hivatalok nagy részét 
Galicziából hozott tisztviselőkkel töltötték be. Ennek oka a 
magyarok visszavonultságában, az oláhok csekély számú hiva- 
talra képes egyéneiben s több ezekhez hasonló körülményekben 
fekhetik, de most, midőn mindkét részről közeledés történt, s 
némi bizalom kezd helyreállani, nem fölösleges a további szállí- 
tást megszüntetni, sőt a bennlevőket is, a mennyire lehet, meg- 
kevesíteni. Ők a hazai nyelv, népjellem s egyéb sajátságok isme- 
retének hiányával s a legtöbbször előítéletekkel megtelve jövén 
ide, alig találhatják föl magokat az itteni körülmények közt, és 
a bennszülöttek könnyen megfogható idegenkedéssel viseltet- 
vén irántok, még az üdvös rendszabályok sükerét is koczkáztat- 
ják. Már a helyzetök természete annyi akadályt gördít útba, 
hogy kedvezőbb körülmények közt nagy tehetségű emberek is 
alig küzdhetnek meg vele, Erdélyben pedig majdnem lehetetlen. 
Miket elmondék, nem csak a magyarok óhajtása, hanem az 
oláhok és szászoké is egyszersmind. Sajnos, hogy csak ez az 
egyetlen kérdés, miben az erdélyiek megegyeznek. 


Erdélyben a tisztviselők mindnyájan egyenruhában járnak, 
mit Magyarországon nem tapasztaltam. Eszembe jutottak az 
e fölötti viták. A magyar lapok mindig egyenruhát sürgettek. 
Nem emlékezem, hogy más szempontból fogták volna föl e tár- 
gyat. Pedig alkalmasint akárminő egyenruha legyen, épen azon 
czélnak nem használ, a miért létez, t. i. a tisztviselő tekintélyé- 
nek emelésére. Ki ismeri a két haza népét, ez állítást igaznak 
találandja. De ezenkívül bureaucratiai sejtelmeket költ fel, 
mitől annyira irtózunk s méltán! 


Ily s ezekkel rokon gondolatokkal foglalatoskodám egész 
Bánffy-Hunyadig. De csak az állomásoknál, hol emberekkel 
találkoztam. A bérczeken, erdőkön átadtam magamat a 
rég nem élvezett természet, a rég nem látott tájak benyo- 
másainak. 


E rövid három év alatt mennyi minden változott. A viszont- 
látás öröme helyett az emlék fájdalmát érzém. De a természet 
a régi maradt, a föld most is oly szép, oly elragadó, mint hajdan. 


A legszebb májusi nap vala. A tavasz minden bájaiban 
jelent meg kedvencz vidékein. Mintha érezné, hogy romokat 
kell elfödöznie, sírokat megkoszorúznia, s mosolyt játszania 
a könnyes szemekre. 


Oh Erdély! 
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III. 


Bánffy-Hunyadon egy ismerősömmel találkoztam, ki haj- 
dan szerencsés hegedűs volt, most szerencsétlen furulyás, azaz 
régebben zeneművész akart lenni, most pedig egy bureauban 
fogalmaz oly nyelven, melyen soha sem tudja magát jól kife- 
jezni, s csak egy-két szóból sejthetni, hogy tulajdonképen mit 
akar. Ha szótárát elvesztené, alkalmasint oda lenne minden 
képessége. Egy vastag német nyelvtan s egy még vastagabb 
szótár mennyi jót eszközöl! Az én ismerősöm soha sem 
lesz bölcs, ki mondhassa, mint ama régi: a nagy könyv nagy 
rossz. 


Én azt hittem, hogy Erdélyben is, mint Magyarországon, 
csak a közigazgatás magasabb körében, mely a központi kor- 
mánynyal közvetlen összeköttetésben állt, fogalmaznak néme- 
tül. A dolog másként áll. Itt a községek ügyeit kivéve, a diplo- 
matikai nyelv egészen a német. A kormánynak nem czélja 
Erdélyt germanizálni. Ez onnan is kitetszik, mert lehetetlen- 
sége kézzelfogható. A magyarok közül kevesen értenek néme- 
tül s még kevesebben beszélnek. A székely nem szokott nyelvet 
tanulni, az oláh inkább magyarul tud. A művelt társaskörök 
magyarosabbak, mint a testvér-hazában. Általában e czélra 
oly kevés használható elem van, hogy szóba sem jöhet, mert a 
szász sokkal csekélyebb számú, elkülönültebben él s kevesebb 
befolyással bír a közszellemre, mint sem sikerrel hathatna. A kor- 
mány hihetőleg a szorosabb egység szempontján kívül a szászok 
támogatása mellett az egymással küzködő nemzetiségek miatt 
tette e rendszabályt. Hogy a jövő mily következményt és 
tanuságot mutat föl e tekintetben, az még kétséges, de annyi 
bizonyos, hogy a megyékben és székely földön a közigazgatást 
nehezíti. 


Akaratlanul a napi kérdések legszenvedélyesebbikét érin- 
tem. Hiú és hasztalan fáradság. En nem szeretem a nyelv 
kérdését feszegetni. Ez határozott és bevégzett politikai állás 
nélkül meg nem oldható, s ekkor sem elmélet útján. Az 
egyenjogúság elméleti elve, akár óhajtott, akár nem kedvelt 
alkalmazásban, egyaránt Saturnus, ki saját gyermekeit eszi 
meg a nélkül, hogy jóllakjék. S mégis csak az fog megtör- 
ténni, mit a viszonyok kényszerűsége, az életerős elemek s 
a magát megzavartatni nem engedő természetes kifejlődés 
kívánnak. 







 193


IV. 


Mennyi itt az érdekfélreismerés, mennyi a fogalomzavar az 
elmékben, s mennyi szenvedély, gyűlölet a szívekben! Mindez 
nem így volna, ha a kölcsönös kiengesztelődés s a viszonyok kellő 
fölismerésére történhetnék valami. A szóban enyhül a szenve- 
dély, a vitákban tisztul a fogalom, s mindkettő sietteti az ön- 
ismeretre jutást. Kiderülne, hogy a vélt ellenség barát, a baj 
másutt, mint ahol talán keresik; mindenesetre megszűnnék 
az eszmék anarchiája. 


A sajtó sokat tehetne erre, de a sajtó mit sem tesz. Az er- 
délyi magyar hírlap nem szokott Erdélyről írni, nem hogy irány- 
czikkeket, még vidéki tudósításokat sem közöl. A szász lapok 
csak magokkal foglalkoznak, s minthogy nekik sem minden 
szabad, a bécsi lapokat árasztják el panaszaikkal. Az oláh lap 
lelkesíti menyecskéit, hogy tartsák szemök előtt dicső őseik, a 
Lucretiák, Corneliák szép példáját, s tánczvigalmaikban társalog- 
janak nemzeti nyelven, mi ugyan megjárja divatlapban, de 
politikai lap sem ily phrasisokkal, sem bizonyos czikkekkel, 
mikről jobb hallgatni, nem tölti be hivatását a jelen körülmé- 
nyek közt. Úgy látszik, hogy a Gazeta Transilvaniei ezt érteni 
is kezdi, s közelebbről oly szellemben nyilatkozik, mely a viszo- 
szonyok higgadt fölfogására mutat. Ez eljárásért minden hazafi 
csak hű köszönetet mondhat s még több viszonzást. Kár, hogy 
az oláh irodalom a nyelv kezelése által kissé elkülönzi magát 
a különben is csekély számú olvasó közönségtől. Egyik cyrill, 
másik latin betűkkel ír, és szép nyelvöket, mintha nem az lenne 
üdvös, ha önmagából fejtik ki, annyira igyekeznek elfrancziá- 
sítani, diákizálni, hogy ma-holnap elvész az eredeti s bajosan 
lesz érthető a tömeg előtt. 


Sok fekhetik a szerkesztők tapintatlanságában, de meg kell 
vallani, hogy a sajtóviszonyok is bajosak. 


Ideje, hogy Erdélyben is a többi tartományokéval egyenlő 
színvonalra emelkedjék a sajtóügy, annyival inkább, hogy itt 
nem károssá válható izgatásról van szó, hanem engesztelődés- 
ről, tisztulásról, tájékozhatásról. De míg ez megtörténhetik, mit 
remélni is lehet, nem árt, ha az erdélyiek nagyobb igénybe veszik 
a pesti lapokat, s a pestiek sem mellőzik az erdélyi ügyeket, mint 
ahogy divattá kezd válni, mintha Erdély nem is volna az az 
ország, melynek multja s talán jövendője is a birodalomhoz 
van kötve. 
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V. 


Kolozsvárra érkeztem, jó Kolozsvárra Tinódi – Kincses 
Kolozsvárra a még régibb krónika szerint. Jósága csak meg- 
volna, a mi a kincsest illeti, már rég nem az, s most azt is hozzá- 
tehetjük, hogy puszta. 


A régi időhöz képest kevés ember járt az utczákon. Mind- 
össze – egy equipaget is ide véve – három bérkocsit számláltam, 
pedig vasárnap volt. Livrées legényt egyetlenegyet sem láttam. 


Alig ismertem a régi, vidám, pezsgő életű Kolozsvárra. 
Csak a rossz kövezet, a kofák lármája s az «instállom» szó, melyet 
szobámba érkeztemig hatszor hallék, emlékeztettek, hogy Erdély 
hajdani fővárosában vagyok. Kolozsvár többé nem főváros. 
Főhadi parancsnokság, tartományi kormány, főítélőszék, kincs- 
tár, szóval minden Szebenben van. A kolozsváriaknak ez rosz- 
szul esik, s méltán, azonban kár a dolgot provincialis, vagy 
épen nemzetiségi szempontból fogni fel. Már ily kisebb érdekű 
ügyekben jó lenne megszokni a magasabb nézpontrai emelke- 
dést. Erre Erdélyben nagy szükség van. Szeben nem azért 
nem alkalmas fővárosnak, mert szász, hanem, mert az ország 
szélén fekszik, mi hogy közigazgatási és hadi tekintetben meny- 
nyire terhelő, mutatják a közelebbi években tett tapasztalatok, 
míg másfelől legkevésbbé olyan hely, hol az ország szívütéseit 
érezhetni. Maros-Vásárhely, Fehérvár pedig nem azért alkal- 
mas, mert megyékben, vagy székely földön fekszik, hanem mert 
azon előnyökkel bír, melyekkel a többiek nem. 


Elindultam az utczákon, hogy fölkeressem régi ismerősei- 
met. Hajdan itt sok embert ismertem, most idegen arczokkal 
találkozom. Alig tűn fel egy-egy régi arcz, az is megváltozva. 
Benyitok a jól ismert ajtókon, most más család lakik ott, a 
még itt hagyottnak tagjai, ki tudja, hol vannak szétszórva. 
Némely helyt ha föl is találhatni a régit, változott körülmények 
közt élnek, mi szintén idegen a maihoz szokott szem előtt. A nők 
otthon ülnek s bánatosak. Fáj az embernek mindent az emlé- 
kezetnek adni át s a remény tört szárnyán menekülhetni a 
jelenből. 


Szomorú itt a társas élet. Látogatásaimban, ha nem is örö- 
met, legalább elszóródást reméltem találhatni, és levert kedély- 
lyel kellett hazatérnem. Erdélyben a forradalom vagyonban, 
kedélyben nagyobb, rombolóbb nyomokat hagyott hátra, mint 
Magyarországon, mi az ország sajátságos helyzetéből és viszo- 
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nyaiból könnyen kimagyarázható. Mindezekből a magyarságra 
kétszer nagyobb rész jutott, s legalsóbb rétegeit átjárta. Itt 
több van koczkán, mint a testvérhazában. 


A hazafi-szív mégis találhat vigaszt. A magyar jellem itt 
sem tagadta meg magát. Fájdalma sem rakonczátlanságban, 
sem gyávaságban nem nyilatkozik. A magyar vidékek csönde- 
sek, s lakói fölemelt fővel járnak, mint emberhez illik. Szép 
látni azt is, mily gonddal, mennyi szeretettel ápolják a nemzeti- 
séget is. A legmagasabb körökben is, melyekre e tekintetben 
eddig sem lehetett panasz, otthonos a magyar nyelv és irodalom, 
a színészetet pedig vagyoni állapotjokhoz képest áldozattal is 
pártfogolják. 


A kolozsvári legrégibb magyar színház a két hazában. 
Rovatai útján a magyarok és székelyek építették, s ügyeit min- 
dig országos bizottmány kezelte. Ez intézetet, mely e szerint 
a magyarok és székelyek köztulajdona, nem rég a városnak 
ajándékozták, s német színészeket hívtak bele. Azonban ez 
adományozást egy felsőbb rendelet megsemmisítette, s miután 
a német előadásokra alig járt egypár ember, most újra magyar 
színészek játszanak. A társaság a jobbak közül való, s nagy 
részvétnek örvend. Engem meglepett, hogy alig juthattam a 
pénztárhoz jegyet váltani, s az egész színház tömve volt, mint 
régen ritkán. Ez annyival különösebb, hogy a nagy családok 
egy része Pesten lakik, fiatalság csekély, a polgárság elszegénye- 
dett, a hivatalszemélyzet elköltözött. De természetesnek talál- 
juk, ha tudjuk, hogy középületben csak itt hangzik magyar szó. 
Ha elménczkedni akarnánk, mint a komoly Siebenbürger Bote 
szokott, elmondhatnók, hogy a színészek a változott körülmé- 
nyeknek csak örvendhetnek. 


A karzat itt is zajosan megtapsolja a magyar népdalokat, 
de az előljáróságnak nem jut eszébe ebből valami különöst 
kimagyarázni, mint némely erdélyi kis városban. Deésen köze- 
lebbről ily kellemetlen esemény történt. 


Színház után egy vendéglőben vacsoráltam. Mellettem egy 
fiatal ember ült, kit nem ismertem, azonban unalomból szóba 
ereszkedtünk egymással. Sok mindenről beszélgettünk s jól töl- 
töttük az időt. Egyszer csak elkomorodik s így szól: 


– Uram, ön megsértett. 
– Nem emlékszem, hanem ha valami olyast mondtam, mi 


önt sérthette, ím nyilvánítom, hogy sértés távolról sem volt 
szándékomban. Megelégszik-e vele? 


– Meg. 
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– No már most szíveskedjék megmondani, mit vett sértés- 
nek beszédemben. 


– Ön a románt oláhnak mondja, holott, ez ellen már 
rendelet is jött ki. Én román vagyok. 


Én nem mosolyodtam el, sőt fájt, mert ki tudja, az egyet- 
len szó mennyi gyűlöletet táplál semmiért. 


– Ah boldog Isten! A románt, vagyis inkább rumunyt 
magyarul oláhnak nevezik épen, mint a britisht angolnak, a 
deutschot németnek. Ez a világért sem gúnynév. Egyébiránt 
egy nemzet saját nevét csak a névért soha sem szégyelheti, mert 
a név annyi, mint semmi, üres hang, belértéke a nemzettől függ. 
Az olasznak soha sem jutott eszébe, hogy magát rómainak 
nevezze. Különben nevezzük egymást akárminek, csak ne 
gyűlöljük, legkevésbbé pedig semmiért. E komoly idő nem való 
ily tréfáskodásra. 


A fiatal ember szívesen búcsúzott el tőlem, s én az oláhot 
ezután románnak fogom nevezni. 


Másnap hírlapokat akarván olvasni, az úgynevezett nagy 
casinoba indultam. Benyitok az ajtón, s egy bureauban találom 
magamat. Egy igen udvarias hivatalnok tudtomra adja, hogy 
itt a rendőriroda van, a nagy casino nincs többé, pénzalapját 
sarczba fizette, s még nem hallá, hogy újra megalakult volna. 
Egyebekről is beszélgettünk. Végre kérdém, hát a polgári társal- 
kodó létezik-e? Ő az ablabkól egy épületre mutatott, s én meg- 
köszöntem szívességét. 


A polgári társalkodóban találtam két biliárdot, három 
embert s négy hírlapot. Egyik ember hallgatott, a másik Ost-D. 
Postot s Wanderert olvasott egyszerre s haragudott háromért 
is, nem tudván megfogni, hogy miért van e két lapnak annyi 
előfizetője Magyarországon, midőn híres liberalismusok két 
garast sem ér; a harmadik Magyar Hirlapot tarta kezében. 


Az öreg úr hajdan arról volt nevezetes, hogy a Mult és 
Jelent mindig végig szokta olvasni. Én pedig Hölgyfutárt vet- 
tem kezembe megtudni, hogy a mult hetekben hány új poéta 
állott elő. 


Pénzalapját ez egylet is sarczba fizette s nem rég alakult 
újra. Az ily közintézetek s még tanodák is a sarczfizetések miatt 
nagyon meg vannak rongálva, de a tagok buzgósága tán meg- 
menti a végenyészettől. Erdélyben oly kevés csatornája van a 
műveltségnek, hogy ha még ezek is bedugulnak, a polgárisodás 
a Királyhágónál fog végződni. 


Kalandoztam még ide s tova, de nem írok le mindent. Ezt 
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nem akarom, azt restellem, sokat nem tanácsos. Legyen most 
elég e fecsegés is. A kolozsvári levelezők mindenesetre többet 
írhatnának. 


Alkony felé a temetőben találtam magamat. Meglátogattam 
két sírt: szülőim sírját s gondolkoztam a barátaiméról, melyek, 
nem tudom, merre vannak. 


VI. 


Tordán nagy sárban mentem keresztül, s egész Maros- 
Vásárhelyig vert az eső. Az ily idő, azt mondják, nagyon alkal- 
mas emlékezni, álmodozni, elmélkedni. Megpróbáltam mind a 
hármat. 


Megemlékeztem azon boldog időre, midőn ezelőtt évekkel 
gyalog utaztam itt. Akkor tanuló voltam s csak könyveket 
tanultam még, s nem az életet. Csak azt tudtam, minden falu- 
nak van szép leánya, minden városban víg czimborák, minden 
megyében nagy hazafiak, kik megmentik a hazát. Enyém volt a 
világ, még a hegyen túl is. A patakkal utaztam, s nem tudom, 
ő volt-e vidorabb, vagy én. Az is kétséges, a völgynek volt -e 
több virága, vagy lelkemnek. 


Jó, hogy a kocsis egy falusi korcsma előtt megállott. Leg- 
alább fölvidulhattam. Nem a bortól, a világért sem, az most 
nagyon megdrágult. Nem ittam. Hanem innen egy galambbúgos 
udvart és czímeres házat látva, eszembe jutott, hogy én itt 
hajdan bálban voltam. Jelen volt a megye valamennyi fertály- 
mágnás táblabírája nőstül, leányostul. E jó urak egymást méltó- 
ságos urambátyámnak és méltóságos uramöcsémnek szólítgatták. 
A gyöngébbek kedvéért megjegyzem, hogy Erdélyben a méltó 
ságos czím kisebb, mint a nagyságos. Engem persze magáztak, 
de annyit kelle mondanom másnak a méltóságost, hogy 
szám rája szokván, másnap egy papot is mind méltóságoztam, 
ki nevettében majd megpukkadt. Táblabírák többé nincsenek, 
méltóságos úr most is elég van, de ki nevetne, olyat nem igen 
találok. 


Az eső valamennyire megszűnt, és látható lőn a vidék. 
Itt egy leégett korcsma, ott egy lakatlan ház, s több ily festői 
csoportozatok emlékeztettek a mult viharos napjaira. Ezt a 
román tette, amazt a székely. Nem tudom, jut-e eszökbe, midőn 
mellettük elmennek, mi hasznuk lett belőle. 


Estve egy mezőségi faluban szállottam meg. A lak nyomait 
viselte a dúlásnak és pusztulásnak. A bútorok nagy részét rég 
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elhordották, miket ott hagytak, összetörték, s a mai napig is 
úgy van. Hárman egy pohárból ittunk ugyan, de mindegyikünk 
számára volt fekhely, azaz kettőnek jutott ágyfa, a harmadik- 
nak szalmát terítettek a földre, mi az ágyat szintén pótolhatja 
ideiglenesen. A fölvigyázó, ki legjobb akarat mellett is nem 
vigyázhatott föl a házra s inkább a gazdaságra terjeszté ki 
gondjait, tüzet gyujtatott a kandallóban. A nyájas tűz s a gazda 
szívessége feledtették a rossz időt. Lenyugvás előtt körülültük 
a kandallót, s a gazda beszélni kezdett. 


Ne gondolja senki, hogy ebből novella fog kikerekedni. Isten 
mentsen, még csak egy rövid krónika sem. Nagy-Enyed fölégeté- 
sétől kezdve az utolsó Maros-parti gyilkolásig oly borzasztó 
részleteket beszélt el a jámbor fölvigyázó, hogy már csak azért 
sem írom le, nehogy valamelyik pesti drámaíró kidolgozza, s így 
új szerencsétlenség származzék. Másfelől a románok sem szere- 
tik, ha az eféléket emlegetjük. Igyekezzünk feledni mi is. Talán 
ők is elfelednek egyetmást. Hanem a jámbor fölvigyázó egyebek- 
ről is beszélt. Ezt már röviden megemlítem. Épen oly figyelemre 
méltó, mint fájdalmas. 


A román nép veszélyes izgatás befolyása alatt van. Az 
előzmények a forradalom korába vezetnek vissza. A román 
mozgalmat nem nemzetiség, vagy más politikai eszme vezérlé. 
Eziránt igen kevés szám volt tisztában. A tömeg lelkében csak 
egy eszme élt, habár alaptalan, de az 1847-ben készitett urbér 
miatt némileg igazolt félelem az iránt, hogy a fölszabadulás 
hirtelen adott nyereményétől megfosztják; szívében csak egy 
érzés lángolt: gyűlölet volt földesurai ellen. A vezetők e gyűlöl- 
séget a magyar nemzetre vitték át, s hogy a tömeget, kit politikai 
eszmével föl nem zaklathattak, s mai tekintetben semmi kívánni 
valója nem lehetett, czéljókra használhassák, a birtokviszony 
más alapra tételét igérték, s ez minden tudós rendszer nélkül 
oda ment ki, a mi a magyaré volt, ezután a románé lesz. Termé- 
szetesen e vezetők, habár az alábbrendeltekből teltek ki, a leg- 
népszerűbbek lőnek, s a többiek, kiket épen nem lehetett 
gyanusítani, hogy barátjai a magyaroknak, vagy háttérbe 
szorultak, vagy oda sodortattak. Most, midőn e törekvések 
gyakorlatba vételének nem lehet helye, s a román értelmiség is 
ellene dolgozik, a nép nem akar lemondani reményeiről, s a régi 
izgatók alábbrendeltjei, kiket vagy sértett ambitio, vagy más 
szenvedély vezet, táplálják e reményeket, szítják a szenvedélyt. 
Még a democrata nevet merik fölvenni – ők, kik az elfoglalt 
kastélyokban aristocratát játszodtak, s a hatalmok alatt 
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néppel kegyetlenebbül bántak, mint a régi, ritkán humanus 
szolgabíró. 


A minő szép a testvérhazában a volt földesúr és hajdani 
urbérese s most birtokos társa közti viszony, épen oly szomorító 
Erdélyben. Itt egymást fenyegetve, gyűlölve, sodortatnak 
végletekre. A nép foglalásokkal tölti idejét, a birtokos perléssel, 
s visszatorlásra kényszerül, a nép bosszút forral a jövőre, a 
birtokos remegésben él. Ily sivár élet mily következményeket 
rejthet? Erdélynek nem minden vidékén áll így ugyan a dolog, 
de kivált a Mezőség- és Alsó-fehérre nézve nem nagyított a rajz. 
Más tekintetben sem akarok félreértetni. Nincs itt szó azon 
románokról, kik bármi politikai eszmét képviselnek, hanem 
azon kalandorokról, kik gyűlölettel prédikálnak, a birtokot 
támadtatják meg, elveszik a nép józan eszét, kik a legképtele- 
nebb communisticai rendszerhez sem tartoznak s csak oly névvel 
czímezhetők, melyet nem írok le, de mindenki gondolhat. Ily 
körülmények közt minő a társadalmi élet, könnyen gondolhatni. 
Ez csak egyik oldala a tárgynak. Nem fog-e igazoltatni hosszas 
ideig az ostromállapot, midőn a nép ily veszélyes törekvéseket 
táplál? Remélhető csak a közelebbi években is az alkotmányos 
élet, midőn a társadalom sincs védve? A különben is szegény 
Erdély nem fog-e mind inkább szegényedni, midőn egyetlen 
segélyforrása is apadoz? 


Azon románok, kik látják a nép demoralisatiojának veszé- 
lyeit, mint fönnebb is mondám, csekély, bár lassan-lassan növe- 
kedő befolyással bírnak. De a megkezdett igazságos és szigorú 
administratio véget vet e törekvéseknek, s akkor a csalódott 
nép újra hozzájok fordul. Itt lesz az engesztelődés és békítés 
időpontja. A román századok óta együtt szenved, együtt örül a 
magyarral, s nem egy román név ragyog a magyar történet 
lapjain. Külön-külön kevésre mehetünk, együtt sokra. A magyar 
nemzet nem a volt aristocratia, s a román nemzet nem azon 
vérszomjas csoportokból áll, mely fegyverteleneket öldökölt, 
s mi több, kegyetlenül kínzott. Ezt jó lesz el nem felednünk, és 
minden nap megemlékeznünk arra, hogy a gyűlölség és egyenet- 
lenkedés mily következményeket hozott elő. Ki a közel multból 
sem okult, az soha sem fog okulni, de maradékai átkozni fogják, 
ki a békülésre nyujtott jobbot el nem fogadja, éles tőrt tart kezé- 
ben, mely a haza szívét vérzi. Szeretjük-e a hazát, ha egymást 
gyűlöljük? Ha egy anya gyermekei vagyunk, miért ne legyünk 
testvérek? Minő bűnt rejt, midőn a gyermekek anyjukat gyil- 
kolják? 
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Ily gondolatok közt értem Maros-Vásárhelyen át a csöndes 
faluhoz, hova szándékoztam. 


Még sokat kellene írnom. 
Irhatnék egy hosszú értekezést a protestánsok autonomiá- 


járól, iskolafelügyelőiről, egy philippicát azon bizalom-férfiak 
ellen, kik azt akarják, hogy a magyar ifjú csak Szebenben 
hallgathasson bölcsészetet és jogot. 


Irhatnék az erdélyi vasút ügyében, hogy a Siebenbürger 
Bote fölkiálthasson: «Ti nem az igaz Istent imádjátok, én vagyok 
annak prófétája.» 


Irhatnék a székely földről. 
Irhatnék sok mindenről. De én csak úti benyomásaimat s 


néhány nap élményeit akartam vázolni. Aztán élvezni akarom 
a természetet, e szép vidék bájait. 


Oh szép vagy Erdély és szerencsétlen! Ki mondja meg, 
nem ezért szeretlek-e jobban? 





