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H A ZÁ FK
Történelmi közlöny.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Hazánk“ című közlöny 
érdekében kibocsátott előleges értesítésünket (lásd Tájékoztatásul" 
cím alatt az első füzet élén) a történelem kedvelők körében osztat
lan helyesléssel és javallással fogadták, és bogy máris jeles erők 
ígérték közreműködésöket, támogatásukat.

Az első füzetben közreműködőkön kívül részint már bek ii 1 
döttek, részint közel kilátásba helyeztek közlemények beszolgáltata 
sát a következő írók:

Bátorfi Lajos •* Zalamegyei pasquillok, versek stb.
Dr. Cherven Flóris: A magyar-lengyel viszonyokról.
Conlegner Károly. A bankjegyügy a függetlenségi harcban.
Egervári P. Ödön: A magyar színészet múltjából.
Ferenczy József: Gróf Dessewffy Aurél külföldi utazásáról stb.
Hatala Péter: Az egyetemi légió stb.
Klapka György: A forradalomból.
Lövei Klára: Visszaemlékezések a forradalomra stb.
Majláth Béla: Széchenyi István levelezéseiből stb.
Marczali Henrik: Mária Terézia és II. József korából.
Rényi Rezső: A kiegyezés történetéhez.
Széli Farkas: Adalékok a Péro-lázadás történetéhez.
Szilágyi István: Gróf Balassa leveleiből stb.
Szilágyi Sándor: Közlemények Szilágyi Ferenc hagjratékából stb.
Id. Szinnyei József: Forradalmi napló, színészettörténeti adalékok stb.
Torma Károly: Erdélyi pasquillok stb.
Tóth Lőrinc: A két Pázmándy jellemzése.
Vachott Sándorné: Visszaemlékezések Eötvösre, Deákra stb.

Nemkülönben várhatjuk a következők becses közleményeit: 
Dr. Acsády Ignác, Ágoston József, báró Apói" Károly, Boross Mihály, 
Ballagi Aladár, Dr. Badics Ferenc, Csapiár Benedek, Frankenburg 
Adolf, Haan Lajos, Köváry László, Krívácsy József, Lánczy Gyula, 
Lehoczky Tivadar, Pór Antal, dr. Szalay József, gróf Szécsen Antal, 
Szeremlei Samu, Wertheimer Ede, Zsilinszky Mihály, stb. stb.

Az érdeklődés ily tömeges nyilvánulása egyrészt megerősít 
bennünket abban, bog}'' a „Hazánk“ csakugyan mélyen érzett hiányt 
fog pótolni; másrészt pedig azon kellemes helyzetbe juttat, hogy füze
teinket mindig érdekes és változatos tartalommal állíthatjuk ki. 
S ez egyik főtörekvésünket fogja képezni.

Felkérjük a haza dicső múltja és nagy férfiaink küzdelmei 
iránt érdeklődő közönséget, hogy e törekvésünkben támogasson az 
által, hogy minél sűrűbben tömörül a „Hazánk“ körül.

A „Hazánk“ 1884. elejétől kezdve Ötíves havi füzetekben je 
lenik meg (julius és augusztushó kivételével,) időnként arckép vagy 
egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

E l ő f i z e t é s i  á r a :  e g é s z  é v r e  6 frt, f é l é v r e  3 fit.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos könyvkereskedéséhez 

(Budapest, váci-utca 1.) intézendők.
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TÁJÉKOZTATÁSUL.

Magyarország újabbkori történelmének kedvelői és művelői 
régóta érzik oly szakközlöny hiányát, mely hazánk történetének a 
szatmári békekötés által előidézett külsőleg csendes, benn nagy ese
mények magvát érlelő időktől a múlt és jelen század alkotmányos 
küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis az alkotmányunk helyreállítá
sáig terjedő korszak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kívánja a „Hazánk“ kiadója pótolni, s a hazai tör
ténetírásnak vél szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozik, hogy a 
„Magyar Történelmi Társulat“ működésének fonalát, mely programm- 
szerüleg 1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Nézetünk szerint nem jogosult az a vélemény, hogy az új idők 
eseményei és férfiúi a történetírás figyelmének és már mostani köz
léseknek nem lehetnek tárgyai, azért, mert elfogulatlan Ítélet alko
tása róluk alig gondolható. Addig várni, míg sok adat elvész, az 
élők tudását és emlékezését feledés borítja, s míg nem lesz, a ki 
az elrejtett rósz leleplezésére, az elnyomott igazság védelmére saját 
tapasztalata alapján szót emeljen: annyit tenne, mint a nemzetet 
lefolyt élete felől homályban hagyni, s a történetírást képtelenné 
tenni azon hivatása teljesítésére, hogy a jog győzelmének igaz leírá
sával a nemzeti önérzetet emelje, s az emberiségben az erkölcsi 
rend uralmának tudatát megszilárdítsa.

Munkásságunk tehát arra lesz irányozva, hogy a magyar társa
dalom, politikai élet és közszellem átalakulására és nemesbülésére, 
az újra alakult magyar állam és intézményei megszilárdulására el
határozó befolyást gyakorlott férfiak élete és működése alaposan 
megirassék, a reformok akadályai felvilágosíttassanak, s így a jövő 
történetírójának minél több kidolgozott történetrész álljon rendel
kezésére.

Ebből folyólag a „Hazánk“ kettős célt tűzött ki magának: 
egyfelől azt, hogy a magyar hadi, politikai és polgári élet újabb
kori történeti adatait az elkallódástól megóvja; másfelől, hogy a 
tudományos intézeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet feldolgo
zására, s a jelen század nagy eseményeiben és alkotásaiban részt-
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4 TÁJÉKOZTATÁSUL.

vevők egyéni tudása és tapasztalatai megörökítésére alkalmid és 
közvetítő közegül szolgáljon.

Ezen vezérelvekhez képest igyekezni fog a ..Hazánk” szerkosz 
tősége, hogy lehetőleg csak oly közleményeknek adjon helyet, melyek 
íróit a tárgy megválasztásában a történelmi kritika s a tudomány 
magasabb érdeke, a tények és események megitélésében önmérséklet 
és igazságérzet, az előadásban pedig higgadt komolyság vezérli. 
Mindazáltal tág tért enged a szerzők nézetei s véleményei szabad 
nyilatkozásának. Pártállást kerülve s a tények valóságos lefolyásának 
kiderítését tűzve ki egyik feladatául, a legellentétesebb érveléseknek 
is hajlandó tért nyitni, ha ez érveléseket néni személyes hajlam ve
zeti, vagy ellenszenv túlságokra nem ragadja.

Az adatok gyűjtésére nagy súlyt fektet a „Hazánk“. A ki az 
utóbbi másfél század hadi, politikai, művészeti és közművelődési 
életére, illetőleg az abban szereplő egyénekre vonatkozó vagy tőlük 
származó naplók, levelek vagy egyéb iratok s életrajzi adatok, pás 
quillok, kiáltványok stb. birtokában van; — a ki a folyó század, s 
főleg az 1848/49-ki alkotmányos küzdelmeinket illető kéziratot, naplót, 
jegyzőkönyvet vagy annak töredékét, a nemzetőrség, honvéd zászló 
aljak, huszárezredek s tüzérség alakulását, erejét, létszámát és bar 
cait, a hadtestek működését, napi parancsokat s hadi jelentéseket, 
csaták leírását, hős tetteikkel kitűnők tényeit magában foglaló ere 
deti iratokat bír, a miknek a történetíró hasznát veheti, a melyek a 
mai és jövő nemzedéket amaz időkről, nagy embereiről és általuk 
előidézett események valódi indokairól felvilágosítani képesek : 
ne engedje elpusztulni vagy méltatlan kezekre jutni, hanem küldje 
be e folyóirat szerkesztőségéhez közlés végett, s adja át a történet- 
irodalomnak a nemzet okulására.

Az itt körvonalzott tér művelését tűzi ki feladatául a ,,Hazánk** 
írói és gyámolítói azok lesznek, kik célját és elveit helyeselvén, a 
magyar történetírás ügyét a fentebb jelzett irányban és határok közi 
szolgálni hajlandók. Ezekhez vannak intézve e sorok, egy komoh 
ügy barátaiéi ügybarátaikhoz — a történelem és hazaszeretet nevében.

A SZERKESZTŐSÉII.



A FORRADALOM.
VÁZLAT.

Az 1848. év oly határkövet képez Magyarország történetében, 
mely a régi aristokratikus idők végét jelzi, melytől a jogegyenlő
ségen alapuló újkort számítani szoktuk. Harmincöt év múlt el 
azóta s a legnagyobb része azoknak, kik akkor szerepeltek, nem 
él többé; de ő, ki a. mozgalom vezére volt, lelki erejének teljes 
épségét távol a hazától, önkénytes száműzetésben fentartotta most 
is. Az újabb nemzedék erősen érdeklődik azon idők iránt, melyek 
a mostani viszonyok alapját vetették, természetes azonban, hogy 
eddigelé történetök nem Íratott még meg mesteri kéz által; érezzük, 
hogy Horváth Mihály ismert munkája csak hézagpótló és sok részben 
adataira nézve nem elég szabatos. Sok részlet van még, mely nem 
elég világos s nem is állunk azon távolságra a nagy eseményektől, 
hogy ezeket s minden részleteiket tökéletesen felismerjük, sőt a 
szenvedélyek sem csillapultak le annyira, hogy bárkitől részrehaj- 
latlau ítéletet lehetne várni. A forradalom sok érdekeket sértett, 
sok ármánynak, irigységnek, nagyravágyósnak melegágya lett s a 
német reactió a forradalom legyőzése után mély sebeket vert a 
nemzet testén. Midőn a szolgaság második évtizedének végefelc 
megtörtént a kiegyezés, akkor lehetett már szabadabban írni a 
hazában is, s a doctrinairek vizsgálgatni kezdték : nem lehetett 
volna-e forradalom nélkül is ugyanazon eredményre jutni s a poli
tikai csillagvizsgálók, kik különös előszeretettel a napnak foltjait 
tanulmányozzák, keresték a hibákat s fogyatkozásokat, hogy a 
vezérférfi nagyságát tulajdon kicsinységök színvonalára lehúzzák. 
Azzal foglalkoznak, hogy mi történt volna, ha az adott előzmé
nyekből más következményeket lehetett volna kivonni, s ha Kossuth- 
ról szólnak, szeretik összehasonlítani Cromwellel, Mirabeauval, 
Washingtonnal s örülnek, ha bebizonyították, hogy ő nem volt sem 
Cromwell, sem Mirabeau, sem Washington, hanem megmaradott 
külön egyéniségében az, a ki volt.

Nem lehet feladatunk ezen szűk keretben a magyar forra
dalom egyes részleteinek felvilágosítását megkísérlem, vagy a sze
replők viszonylagos vagy általános nagyságát méregetni, de nem 
tartjuk szükségtelennek egy pillanatot vetni azon okokra, melyek
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általánosan elő szokták idézni a forradalmakat s melyek különösen 
Magyarországban arra vezettek.

Minél kevésbbé civilizált a társadalom, annál inkább kívánja 
meg, bogy a kormány kezét érezze. Minél nagyobb a művelődés, 
annál jobban terjed ki az önkormányzat. A szabadság mindig a 
civilisatió gyümölcse.

Az absolut kormánynál az erélv a főkellék, akár magának 
a fejedelemnek, akár ministerének személyében. Ha ez hiányzik, 
s erély és következetesség helyett csak szeszély, ingadozás 
és határozatlanság uralkodik: az ország minden viszonya bomlado- 
zik, minek kikerülése végett akár Török-, akár Oroszországban be
következett rendesen a palota-forradalom, mely a gyenge egyént 
láb alól eltette, hogy az erősebbik uralkodhassék. így látjuk Török
országban, hogy több mint három századon keresztül Orkántól és 
Ozmántól Szolejmanig és Szélimig kitűnő vasakaratú szultánoknak 
szakadatlan sora gyarapította az országot, és.abból, a mi eredetileg 
csak egy hadsereg volt, megteremtett egy hatalmas nemzetet. De 
az erély még nem tölti be mindazon kellékeket, melyek az absolut 
kormánynál szükségesek ; kell, hogy ez felismerje a nemzet fokon
kénti culturális fejlődését s hogy alkalmazkodjék hozzá parancsai
ban s az institutiók kifejlesztésében. A rideg conservatismus az 
absolut kormányok jövőjét mindig megrontotta s a forradalmaknak 
magvát hintette e l ; azon felfogás, hogy kormányozni nem jelent 
egyebet, mint ellentállani: hamisnak bizonyult be mindig, s a 48-iki 
események bizonyítják legjobban, hogy a megcsökönösödött ellent- 
állás s a népek culturális fejlődésének s szükségeinek félreismerése 
mindenütt forrodalmat idézett elő, mely habár sok helyütt vér nél
kül s a törvényes formák megtartása mellett, mégis mindenütt a 
múlttal s annak institutional egyszerre szakított s egy egészen új 
eszmekört hozott be a törvénykönyvbe.

Azon megcsökönösödött conservatismus, mely egy teljes fél 
századig hazánkban és Ausztriában még az anyagi haladásnak is a 
legnagyobb nehézségeket gördítette elébe, a nemzetek érzelmeit s 
kivánatait meg nem értette s csak annyiban vette figyelembe, hogy 
nekik ellentálljon, kikerülhetetlenné tette a forradalmat azon pilla
natban, melyben ktileseménvek a kormány erejét elzsibbasztották, a 
nép lelkesedését fokozták.

Nálunk az országgyűlés 1848-ban a törvényes formákat lelki
ismeretesen tartotta meg, csak egyetlenegy lépése volt forradalmi, 
hogy tudni illik a követek utasításainak kötelező erejét végzésileg 
megszüntette, s ugyancsak végzésileg törvény nélkül helyreállította 
a városi képviselők országgyűlési szavazatát. A törvények különben, 
habár rögtönözve, de minden formaságok megtartásával alkottattak 
és szentesíttettek, de a bécsi kormánykörök bennök mégis mindig 
csak a forradalmat látták, s ellenök áskálódtak. Forma szerint
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elismerték okét, de egy pillanatig sem szűntek meg az egész ma
gyar mozgalmat oly forradalomnak tekinteni, melyet ármánynyal és 
erőszakkal elnyomni az állam önfentartási kötelessége. Midőn mi 
Magyarországban a törvény alapján álltunk és önérzettel megmarad
tunk törvényes állásunkon, ugyanakkor az udvari körök és a bécsi 
ministerium felfogása szerint az 1848-iki törvények forradalmiak 
voltak, melyek a monarchiát tettleg két félre osztják.

Á felfogás ezen kiegyenlíthetlen különbsége magyarázza ki 
mindazt, a mi később bekövetkezett. Voltak ugyan köztünk lágyszívű 
optimisták, a kik mindig azt hitték, hogy a kiegyezés, melyet oly
annyira kívántak, lehetséges volna, sőt még azontúl is, hogy Win- 
dischgrätz büszkén kimondta a szavakat: „Rebellisekkel nem alku
dozom“, folyvást csüggtek az alkudozás lehetőségén és Kossuth ellen 
ármánykodtak, mivel azt hitték, hogy csak az ő személyisége aka
dályozza meg az alkudozások és kiegyezés lehetőségét.

Magyarországban, a mint említők, a törvényes formák szigo
rúan megtartattak, és a pesti tüntetés március 15-én nélkülözött min
den közvetlen befolyást az eseményekre, de Bécsben csakugyan 
csak a forradalom változtatta meg a kormányformát. Az udvari 
körökben és a hadsereg tisztjeinél azon nézet uralkodott tehát, hogy 
mindazt, mit a fejedelem kényszerítő körülmények közt a népeknek 
megadott, a körülmények megváltoztával vissza lehet venni. Az 
osztrák monarchia egysége ezen körökben hosszú századok hagyo
mánya volt s a magyar alkotmányosságot már régóta az egyetlen 
akadálynak tartották, mely a nagy eszme valósítását már többször 
lehetetlenné tette. A német ministerium, mely szintén nem ismert 
más Ausztriát, mint egységest, világosan kimondta azon memoran
dumban , melyet augusztushóban a királynak benyújtott, hogy 
sérelmesnek találja azon eljárást, mely szerint Magyarország füg
getlen felelős ministeriumot nyert, a nélkül, hogy e kérdésben az 
osztrák nép képviselői megkérdeztettek és határoztak volna. Ezen 
centralista felfogás, melynek utóhangját a kiegyezés idejében is 
gyakran hallottuk, általános volt az osztrák művelt körökben, me
lyek látván, hogy az alkotmányos kormány Bécsben erélyt kifejteni 
nem képes, kizárólag a seregben keresték a monarchia megmentését 
és egységének helyreállítását, szóval ettől várták az ellenforradalmat, 
melytől azonban a fejedelem személyét távol tartani igyekeztek. 
Ily szerepre legalkalmasabb volt tehát első vonalban a liorvát bán, 
ki állásánál fogva egy külön nemzetiség és egy külön ország kép
viselőjeként léphetett fel Magyarország ellen. A mint azonban had
járata nem sikerült s kalandja vereséggel végződött, nem maradt 
többé más eszköz hátra, mint katonai erővel elfoglalni Magyaror
szágot, leverni minden ellentállást s helyreállítani nem a régi 
állapotokat, hanem azon egységet, mely két század óta vezéreszméje 
volt minden osztrák államférfinak. Ily terv keresztülvitelének útja-
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ban állt leginkább a király koronázási esküje s a 48-as törvények 
ünnepélyes szentesítése. Ezen akadályt megszüntette végre V. Fer- 
dinánd lemondása, mert az új fejedelem nem volt megkötve eskü 
által, a német s katonai felfogás szerint tehát hatalma nem volt 
többé korlátozva.

A királyi lemondás ténye világosan bizonyítja, hogy az eset 
leges kiegyezést Magyarországgal szándékosan minden számításból 
kihagyták, s egyébről többé nem lehetett szó, mint Magyarország le
igázásáról és beolvasztásáról az összbirodalomba. Ez volt a sereg- 
felfogása, ez a bécsi irányadó köröké, melyek e tekintetben az 
osztrák közvéleményre is számot tarthattak, úgy mint Európa minden 
pénzpiacára.

így állván a dolog s az lévén a bécsi irányadó körök felfo
gása, hiábavaló volt az úgynevezett békepártnak rövidlátású törek
vése Debrecenben, mely ha erélyesebben szervezkedik, képes 
lehetett volna akadályokat gördíteni a honvédelem elébe, az által, 
hogy a bizalmat megrendíti s az egyetértést megzavarja a nélkül, 
hogy eljárásának sikerét remélhette volna; mert a támadó sereg és 
fél nem ismert más megoldást, mint a teljes, feltétel nélküli meg
adást. Ezen ellentét nem volt kiegyenlíthető, de a doktrinair bölcsek 
Debrecenben ezt nem fogták fel soha, sőt a mint tapasztaljuk, 
azóta sem józanodtak ki nyárspolgári mámorukból.

P u l s z k y  F e r e n c .

E R D É L Y I  I F J A K  I S K O L Á Z T A T Á S A
KÜLFÖLDI EGYETEMEKEN.

(Sz i l á g y i  F e r e n c  h á t r a h a g y o t t  i r a t a i b ó l .)

Boldogult édesatyám, néhai Szilágyi Ferenc, kevéssel halála 
előtt nagy előszeretettel dolgozott ez értekezésen. Az Akadémiában 
akarta felolvasni, mint visszaemlékezést az épen hatvan év előtt 
történt eseményekre — mint bizonyítványát az idők fordulatának. 
Bele akarta szőni saját élményeit, tapasztalatait. Már együtt voltak 
az adatok s a kidolgozáshoz hozzá fogott, de munkájának csak 
feléig haladhatott: a halál meggátolta annak befejezésében.

Előbb még mint más valaki — Teleki Domokos kivételével — 
rágondolt volna, s akkor, midőn az még nagy nehézségekkel járt, 
ő a XVIII. század történetének megírását tűzte ki célul. Arra 
gyűjtött es sok, sok éven át valóban igen sok anyagot összegyűjtött. 
Csak egyes részleteket, monographiákat dolgozott k i : de anyagja 
igen soknak össze van hordva.
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Ez is egy lett volna azok láncolatában.
Azt hiszem, igy mint van, töredékében is, önmagáért adataiért 

is, s nemcsak mint egy munkás és szorgalmas életnek utolsó ma
radványa, érdekelni fogja a közönséget. Azt a részt, melyet ö be
fejezett, adom egészen, s befejezésül az okiratokat állítom össze. 
Ezek így is el fogják azt mondani, mit megírni neki már nem 
volt ideje.

De térjünk át az értekezésre.
I.

B e v e z e t é s .
Úgy az időviszonyokat, mint a fennálló kormányrendszert saját- 

szerüleg jellemző kis esemény az, mely az alább következő értekezés 
tárgyát képezi.

Az osztrák kormány az 1819-dik esztendőben szükségesnek 
ítélte, a németországi egyetemeken tanuló mindkét raagyar-hazabeli 
protestáns ifjakat a német fejedelmi udvaroknál lévő követségei 
útján, a hazatérésre felszólítni, illetőleg: azt nekik megparan
csolni.

Ez a tényállás, melynek történelmi múltjára szükség, a dolog 
megértése végett, visszatekinteni.

Ismerkedjünk meg mindenekelőtt azon különböző intézkedé
sekkel, mik az erdélyi törvényekben, vagy udvari rendeletekben 
a mondott tanuló ifjaknak kiilországi egyetemekre járása felől 
találtatnak.

II.
A n e m z e t i  f e j e d e l m e k  a l a t t .

Az Approbata neve alatt ismeretes erdélyi törvényköny III-dik 
része, 14-dik címe azoknak, „kik idegen országba deáki tudomány
nak, nyelveknek tanulásáért, peregrinálásért — — — ki akarnának 
menni,“ azt megengedte, egyszersmind azok számára az útlevél — 
salvus conductus --- kiadását is elrendelte.

E törvény a Compilata III-dik része 9-dik törvénycikke által 
lényeges módosítást szenvedett. Annak erejénél fogva „a tanulásra, 
peregrinálásra mehetés“ egyáltalában megengedtetett, azt a fejedel
mek sem tilthatták meg, kik, ha az útlevél kiadását megtagadnák, 
vagy csak halasztanák, az illetők a nélkül is szabadon elmehesse
n ek ; sőt a cikk végén kimondatott: „hogy ki e végzés ellen csele
kednék, annak eltörlését kívánná, — — — a jövendő világon 
Istentől átkozott legyen, e világon pedig becsületi vesztett.“

III.
M á r i a  T e r é z i a  i d e j é b e n .  — Az e r d é l y i  u d v a r i

k a n c e l l á r i a .
Mária Terézia alatt az 1752-dik esztendőben kelt első új
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törvénycikk — novellaris articulus — a külföldre utazást fejedelmi 
engedély nélkül is felszabadító s annálfogva „az uralkodó tekin
télyére s örökös jogára nézve sérelmes és botrányos“ országos vég
zést eltörölte, s a gubernium kötelességévé tette : a kimenni akarók 
állapotának s helyzetének arra alkalmas férfiak által végére járni, 
valamint elöljáróik bizonyításából is képességük s a dologból a 
közönségre háromló haszon felöl meggyőződést szerezni, s az ilyen 
tanulók kormányszéki útlevelet kapván, azt az udvarnál mutassák 
elé és ott írásban kötelezzék magukat, hogy csupán barátságos 
tartományokba fognak kimenni, a kik pedig e reversalis ellen cse
lekednének, a törvényben a hűtlenségre kiszabott büntetéssel 
lakóijának.

Mily fontos államügynek tekintették (miért törvénybe is igtat- 
tálO, Mária Terézia alatt a protestáns ifjaknak külföldön tanulását, 
azt e törvénycikkből ma is méltó bámulással lehet látni.

Az 1761-dik esztendő szeptemberében külföldi egyetemekre 
tanulás végett kimenni szándékozó, s engedelemért, valamint út
levélért az udvarhoz folyamodó több erdélyi protestáns ifjú ügye 
terjesztetett fel Mária Terézia királynéhoz, ki az arra nézve folyt 
tárgyalások következtében, az erdélyi udvari kancelláriához követ
kező legfelsőbb határozatát intézte:

„É11 felette üdvösnek tartom Erdélyben valamint az ágostai 
hitvallásúak theologiája, úgy más tudományoknak is tanítása végett 
egyetemek felállításáról komolyan gondoskodni. Ez által elejét 
lehetne venni azon új és fonák hitágazatoknak, s a katholikus
vallás, sőt a kormány elleni gyűlölséget is tápláló igen gonosz
elveknek, miket a tanuló ifjak beszínak s midőn a hazába vissza
térnek, magukkal oda bevisznek. 8 mivel a tanárok fizetésüket az 
udvartól fogják kapni, így attól függnének s az új, veszélyes hit- 
ágazatók elterjedésének gátot lehetne vetni.“ r )

A királyné azért, midőn e rendeletet kibocsátá s a protestáns 
ifjakat a külföldre járástól visszatartóztatni akará, egyszersmind
szükségesnek tartotta, számukra a hazában állítani fel egy főtan- 
intézetet, mely az állam veszélyes idegen egyetemeket pótolja, s a 
kormány „üdvös“ céljának szolgáljon, miért az erdélyi udvari 
kancelláriának parancsoló : ez ügyben véleménves tudósítást ter
jeszteni fel.

l) „Mifii omnimode proficuum videtur, in erigendos in Transylvania 
universitatem tam quoad theologiam ad normam Augustanae Confessionis tra
dendum, quam respectu aliarum scientiarum serio allaborare, per hoc enim 
praeverteretur novis et inversis dogmatibus, ac pessimis principiis, quae in 
odium catholicae religionis, imo et regiminis imbibunt, quaeque revertentes in 
patrias oras studiosos comitantur. Et cum professores salaria ab Aula reci
perent, cumque ab ea dependerent, facile introducendis novis, perniciosis dog
matibus obviari posset.“ Az eredeti latin szöveg.
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Valóban érdekes és csudálatos körülmény az, hogy a bécsi 
udvari körökben az erdélyi protestáns főiskolákra, mint szintén a 
kiilörszági egyetemekre nézve is oly vélemény uralkodott, mintha 
azoknak hivatása s feladata kártékony, sőt államfelforgató tanok 
terjesztése volna.

Mária Terézia királyné parancsa következtében, az erdélyi 
udvari kancellária a protestáns egyetem ügyében 1761 -ben november 
3-án körülményes tudósítást tett.

A nevezett udvari kancellária elnöke s udvari kancellár gróf 
Bethlen Gábor, mint Dobokamegye főispánja 1751-ben katholizált, 
s annak jutalmául Bécsben erdélyi udvari kancelláriai tanácsos lett, 
négy év múlva pedig, 1755-ben március 20-án erdélyi udvar, 
kancellárrá neveztetett ki. E főhivatalában tíz esztendeig igen buzgói 
tevékeny eszköze volt az udvarnak s azon politikának, mely a 
hazai törvények mellőzését, sőt tapodását maga feladatává tette, a 
szabadságot így elnyomta, s végre a jezsuitáknak túlnyomó befo
lyásra jutásával, a hazai jogviszonyok s államélet igen szomorú 
képét mutató absolutismusra vezetett, valamint teljesen bevégzettnek 
mondható egyházi és politikai reactiót alapított meg.G Ez állítás 
igazságát egyebek közt az erdélyi protestáns egyetem felállítását 
elrendelő legfelsőbb kézirat is bizonyítja, s azt sajátszerüleg 
illustráljai

Az udvari kancellár oldala mellett álló négy udvari tanácsos 
hasonlag katholikus volt, t. i. B á n d i  Ferenc, S o m l y a i  Albert, 
Vest .  György és P e 1 s e r József; ez utolsó, azelőtt az alsó-ausztriai 
gubernium tanácsosa, 1761-ben udvari tanácsosi címmel és ranggal 
az erdélyi udvari kancelláriához áttetetetr.

Meg kell itt említeni azt. hogy még VI. Károly császár alatt 
1727-ben kelt, majd bárom év múlva, 1730-ban megerősített leg
felsőbb végzés erejénél fogva a reformátusok minden udvari hiva
talból ki voltak zárva; ennek folytán 1727-től fogva Mária Teré
ziának 1780-ban november végén történt haláláig, s így 53 esztendő 
alatt, az erdélyi udvari kancelláriánál alkalmazást egy református 
sem nvert.,

IV.
G r ó f B e t h l e n  G á b or  f e l t  e r j e s z t é s e.

Az erdélyi udvari kancellár a királynétól a felállítandó erdélyi 
egyetemre nézve parancsolt tudósításában a külföldi akadémiák 
látogatását megengedő törvényeket elősorolván, megjegyzi, hogy 
bár az 1752-diki articulus szerint, az abban említett feltételek telje-

x) Gr. Bethlen Gábor politikai működésének ismertetéséül, 1. következő, 
a magyar tudományos Akadémiától 1874-ben kiadott munkámat: „Rajzok 
Erdély államéletéből a XVIIL. században“ ; főkép abban a m á s o d i k érteke
zést: „A nagy-szebeni reformátusok imaháza és a jezsuiták.“ 62. 1.
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sütése után, az illetőknek az útlevelet ki nem szolgáltatni alig volt 
lehetséges, nehogy jogaik megszorításáért a fejedelemnél alkalmat
lankodjanak. mégis mennyire lehetséges volt, kerestek mindig 
valami okot, mi által az ifjakat szándékukban hátráltassák, s ily 
módon őket további tanulásuknak a cs. kir. tartományokban leendő 
folytatására rábírják.

E cél elérése végett 1753-ban kelt rendeletben kimondatott, 
hogy mindazon világi vagy egyházi egyének, kik az udvar híre s 
engedelme nélkül a birodalomból kiutaznak, bármi javadalom vagy 
hivatal elnyerésére is számot nem tarthatnak. Hasonlag 1755-ben 
egy, a gubernium által kihirdetett királyi leiratban a felségnek 
azon különös kedvezménye tétetett közzé, hogy a hazai nemes ifjak, 
valláskülönbség nélkül a bécsi Theresianum neve alatt ismeretes 
tanintézetbe s katonai akadémiába felvétetnek, hol minden más 
tudományok mellett a philosophiát s jogot is tanulhatják, valamint 
alkalmatosságuk lesz a nemesi gyakorlatok — exercitia nobilitaria 
— ismeretét, s a jártasságot azokban maguknak megszerezni. Az 
ifjaknak oda édesgetése tekintetéből a. leckerend a szükséges 
költségek s más tudnivalók kimutatásával együtt közzététetett. Mind
ezeknek azonban csekély eredménye lett, miután csupán két pro
testáns orvos növendék maradt tanulásának folytatása végett Mécs
ben, a protestáns nemesség részéről pedig a mondott intézetbe 
belépés végett magát senkisem jelentette.

Az 1756-dik esztendőben, a hétéves porosz háború kitörése 
után, mind a külföldre utazókat fenyegető veszély tekintetéből, mind 
pedig más állami okokból ex aliis rationibus publicis útlevél 
az azért folyamodóknak nem adatott, s három esztendeig, u. m. 
1756-ig, kill országi egyetemet látogatni egy erdélyi ifjú sem ment 
ki. Az utóbb említett esztendőben végre, midőn gr. Teleki József 
(későbben Ugocsa-megye főispánja s a magyar szent korona őre), 
gr. Teleki Ádám (II. József császár alatt Doboka stb. megyék 
főispánja. 1786-ban a kolozsvári kerület biztosa, 1791-ben erdélyi 
kormányszéki tanácsos), végre: gr. Teleki Sámuel, a hírneves 
erdélyi udvari kancellár, s a maros-vásárhelyi könyvtár alapítója, 
ő felségének különös kegyelméből a külföldre kibocsátást megnyer
ték, nemsokára több erdélyi protestáns ifjú is hasonló engedélyért 
folyamodtak, s az udvari kancelláriának ez ügyben tett felterjesz 
tése folytán, a felség a fentidézett törvényben parancsolt óvó rend
szabályok megtartásával s reversatis mellett, a külországba tanulás 
végett menni akaróknak az útlevelek kiadását megengedte.1)

b „Majestas Vestra Sacratissima ad humillimam superhide Cancellariae 
in hujus relationem clementer resolvere dignata est: — quod observatis cau
tionibus, in superius citata articulari constitutione praescriptis, studiorum causa 
peregre proficisci volentibus erga reversales de adeundis amicis provinciis 
datas reversales elargiri possint.“
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Az udvari kancellária felterjesztése a protestánsok elleni 
idegenséget, sőt roszakaratot világosan eláruló módon mindazon 
okokat s körülményeket elősorolta, mik a királynét üdvös szándé
kában megerősítsék, s a tervezett egyetem felállításának szükségéről 
még inkább meggyőzzék. Bándi és Somlyai udvari tanácsosok, az 
első egyszersmind a tanácsülésben referens, voltak főkép azok, kik 
a kormány, valamint a római katholikus egyház érdekét ez ügygyei 
kapcsolatba hozva, hathatósan vitatták és sürgették : a protestáns 
ifjak külföldre járása káros voltának tekintetéből azt megtiltani, vagy 
legalább minden kitelhető módon nehezíteni, mely célt természetesen 
egy számukra jól rendezett egyetem lényegesen előmozdítana.

E kettős nyilatkozat szerint, mit az udvari kancellária is 
magáévá te tt: a hazába az eretnekséget külföldről a szászok hozták 
be, az később is folyvást táplálékot nyert, minek kell az oda 
kijáró ifjak által az országban veszélyes elveknek elterjesztését 
tulajdonítani, s nem lehet csodálkozni, ha azok közi találtattak oly 
szemtelenek, kik alaptalan s méltatlan panaszukkal, mintha a pro
testánsok jogaikban megszorítást szenvednének, idegen országokban 
ily súlyos vádakat hintegettek. Szükség azért, a törvény által a 
kimenetelre adott engedelmet szabályozni, főkép azt megkülön
böztetni a korlátlan szabadságtól, s azon vágytól, mit inkább csak 
viszketegségnek lehet tartani, általában a külföldre járást csak 
úgy és azon esetbén szabadítni fel, hogy az a fejedelem szolgála
tának javára, s az ország hasznára váljék, valamint a szent 
római katholikus vallás sérelmeinek elhárításával legyen össze
kapcsolva. Ó

Az udvari kancellária egyszersmind javasló: hogy míg a 
háború a poroszokkal tart, a protestáns ifjaknak külországba kime
nése ő felsége által tiltassék meg.

V.
A k i r á 1 y n é e l ő 1 e g e s v é g z é s e. B. B a j t a y J ó z s e f 
e r d é l y i  r. k a t h o l i k u s  p ü s p ö k .  A k i r á l y i  véghat ároza t .

A z e r d é l y i  k é t  p r o t e s t á n s  e g y h á z s é r e l m e .
A királyné az udvari kancelláriának kilenc ívre terjedő, s a 

fentebbiekben ismertetett felterjesztésére, maga végzését fél év múlva, 
'i. i. 1762-ben május 11-én küldötte le. A dolog érdemében még 
határozni nem akart, de azt rendelte, hogy a gubernium a r. ka
tholikus püspök útján minden az országban lévő katholikus taninté
zet állapotja, alapítványai s a tanügy állása felől pontos és

x) „Necessitatem istam profectionis lege indultain distingvendam esse a 
nimia licentia, vel pruritu, et nonnisi in commodum servitii summi Principis, 
patriaeque utilitatem cum sacra Romano-catholico Religionis praejudiciorum 
anteversione conjunctam indulgendam.“



14 ERDÉLYI IFJAK ISKOLÁZTATÁSA Stb.

körülményes tudósítást terjesszen fel, az történjék a nem-katholikus 
iskolákra nézve is az illető elöljárók által a gubernium útján, egy
szersmind a királyné jóváhagyta, hogy az udvari kancellária aján
lása szerint, a protestáns ifjaknak, míg a háború tart. külföldi 
egyetemekre kimenni meg ne engedtessék, s jövendőben állandó 
szabály legyen, a hazai tanulókat olyan országokba ki nem eresz
teni, melyek alattvalóinak a császári birodalomban tanulni szabad 
nem volna.

Miután ez ügyben a tárgyalások a cseh-osztrák udvari kan
celláriának is azokba belé vonásával két évig folytak, a gubernium 
is a maga tudósítását arra nézve felküldötte, a királyné 1764-ben 
augusztus 24-én az erdélyi guberniumnak, valamint b. Bajtay Jó
zsefnek, az erdélyi kath. püspöknek parancsolta: teljesíteni azon 
határozatot, melylyel a dolgot véglegesen elintézni akará. A guber- 
niumhoz küldött rendelete szerint: ,,ő felsége hajlandó volna a 
magyarországi s erdélyi nem-katholikus ifjúság számára Erdély- 
fejedelemségben egyetemet állítani fel. Miután pedig arra mindenek
előtt bizonyos és szükséges pénzalap kívántatik, a gubernium a 
helvét és ágostai hitvallásúak főeuratórait azon pénzalapra s más 
oda tartozó eszközökre nézve meghallgatván, járjon végire: mit 
gondolnak a dolog felől; valamint ő felségének a haza valódi bol
dogságára irányzott anyai gondoskodását terjeszsze eléjük, egyszers
mind velük tanácskozzék, maga tekintélyénél s okosságánál fogva 
őket az oly üdvös célra megkívántaié eszközök előállítására bírja 
rá, azt is megtudván: mit gondolnak az ügyről és arra nézve 
maga véleményének hozzácsatolása mellett, kimerítő tudósítást ter- 
jeszszen fel.“

A Bajtay püspökhöz írt rendelet szerint: az egyetem dolgában 
a két protestáns egyház elöljáróival tartandó tanácskozás nevezett 
főpásztorra lett bízva. Valóban nem lehet szerencsés gondolatnak 
mondani, hogy az oly fontos, s mindkét protestáns egyház és isko
lák legfőbb érdekeivel szoros kapcsolatban álló. egyszersmind köl
csönös őszinte bizodalmát kivánó ügy azon püspökre bízatott, ki a 
protestánsok iránt legkisebb rokonszenvvel sem viseltetett, s tőlük 
azért maga irányában sem rokonszenvre, sem bizodalomra számot 
nem tarthatott.

Az erdélyi két protestáns egyház elöljárói a gubernium útján 
ahhoz intézett, s 1764. augusztus 24-én kelt kir. leirat tartalma 
szerint lettek a kérdéses egyetem ügyében Mária Terézia határo
zata felől értesítve. Ez abban állott, hogy: mint a felküldött kor
mányszéki tudósításból látni lehet, lévén a hazában több s jól 
szervezett iskolák, melyekben nemcsak a gymnasiumi tantárgyak, 
hanem a philosophicumok és theologicumok is taníttatnak, az erdélyi 
ifjaknak nem szükséges, s t ö b b é  n e m  i s  s z a b a d  külföldi aka
démiákra kimenni, de jövőben tanulásukat a belföldi akadémiákban
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folytassák ; mely legfelsőbb rendelet felől azokat, kiket az érdekel, 
tudósítni kell.

Az erdélyi református és lutheránus főcuratorok1), megtudván 
a legfelsőbb végzést, abból eredeti sérelmeiket s éles fájdalmukat 
a guberniumhoz 1764. október 7-én Bécsbe felküldés végett intézett 
közös folyamodásukban fejtették ki A kir. leirat őket, — ezt mon
dották — szomorúságuk s rémületük következtében, „mint mennykő- 
csapás földre sújtotta, — „coelesti quasi igne tacti concidimus 
prorsus“, — főkép a tanuló ifjaknak külföldre többé ki nem elvesz
téséből érzett keserűségüket igen élénk hangon nyilvánították, nem 
kevésbbé az államhatalomnak törvénybe ütköző, s alkotmányellenes 
eljárására, valamint annak kártékony következéseire nézve is észre
vételeiket őszinte, férfias bátorsággal elmondották, s mindezen 
okokért, melyekhez járul még a terv kivitelére nézve szükséges 
pénz hiánya, ahhoz hozzá nem j árulható sukat kijelentették.

Mária Terézia nagy kedvetlenséggel fogadta az előtte szo
katlan merész hangon írt folyamodást, s mivel a curatorok maguk 
felírásában az illendőséggel össze nem férő szabadságot használtak, 
— „in sua repraesentatione minus convenientem scribendi licentiam 
adhibnerunt“. — őket 1764. november 27-én kelt udvari kancelláriai 
leiratban keményen megdorgálta, egyszersmind az azon évi augusztus 
24-én kelt rendeletét a katholikus, mint szintén nem-katholikus 
tanuló ifjakra nézve fentartotta; annálfogva valamint addig, úgy 
azután is a fejedelem tetszésétől fog függni, hogy a körülmények
hez képest, a mint jónak látja, egyik s másik alattvalóját a törvény 
alól fölmentve, azoknak a külföldi egyetemekre kimenni szabadságot 
adjon. Nem kevésbbé a eélbavett nem-katholikus egyetem felállítása 
felől tudósításnak felküldését a királyné ismételve parancsolta. 2)

A kérdéses ügy ilyen állását, midőn az uralkodó világosan 
kimondja, hogy az alatta hozott s általa szentesített törvény alóli 
felmentés is neki teljes szabadságában van, egyszerűen említeni 
elég; annak magyarázásába vagy bővebb fejtegetésébe ereszkedni, 
egyáltalában semmi szükség sincs; azt az olvasóra lehet, sőt 
kell bízni.

Röviden említjük még, hogy a nagy-szebeni ágostai evangel, 
főconsistorium 1764. december 24-én tett fölterjesztésében, a király
nétól a dolognak bővebb megfontolása végett időhaladékot kért; 
másfelől a reformátusok újabb folyamodásukkal az udvarnak nem 
alkalmatlankodtak, s így az akkor tervezett erdélyi nem-katholikus 
egyetemről többé szó sem volt.

*)• Az aláírók voltak : Gr. L á z á r  János és gr. T e 1 e k i László, erdélyi 
református főcuratorok; R o s e n f e l d  Mihály és S a c h s e n  f e l s  Péter, az 
ágostai evangel, consistorium nevében folyamodók.

2) „Simul noveritis benignae ordinationi nostra sub 24a augusti currentis 
anni ad vos rescriptae, intuitu catholicorum aeque atque a catholicorum porre stan-
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VI.
A k U I o r s z á g  i e g y e t e m e k e t  l á t o g a t  ó e r d é l y i  p r o t. 
i t j a k ii g y é n e k á 1 1 á s  a M á r i a T e r é z i a k i r á 1 y n é

h a l á l a  u t á n .

Az 1780-dik esztendő novembere 29-én Mária Terézia király
nénak elhunytéval utóda az osztrák birodalom trónján fia, TI. József 
császár lett, ki alatt a dolgoknak új, s az addig fennállott kormányé
tól egészen ellenkező rendje vette kezdetét. Azon türelmi korszak
ban, mint nevezték, a protestáns egyházak állapota jobbra fordult, 
s az életbeléptetett vallásszabadsággal a protestáns ifjaknak külföldi 
egyetemeken tanulása gátolva többé nem volt, kik azon engedelmet 
használni el sem mulasztották.

Eddig terjed boldogult édes atyám kézirata.
Az ezután történtekre az acták vannak összegyűjtve. S ezekből 

látjuk, hogy a Napóleonnal folytatott háborúk alatt már kezdetét 
vette a megszorítás. Jelentékeny megszorítás volt. hogy folyamodni 
kellett engedélyért a külföldi egyetemek látogatására. Ilyen eset 
volt a Leonhardé, kinek ügyében Ferenc császár a következő leg
felsőbb kézjegyet adta k i :

Kedves gróf Teleki! Az erdélyi kancelláriának f. évi március 
13-káról Leonhard Józsefnek tanulmányai folytatása végett Göttin - 
gába utazhatni engedélyt kérő folyamodványára tett elhatározásom
ból látni fogja, hogy az efféle eretnek tanulók folyamodványaira 
nézve, miként találom jónak intézkedni. Ezen elhatározásom folytán 
meghagyom önnek, különös figyelemmel lenni arra, hogy a tanul
mányok folytatása végett a külföldre utazhatás engedélye csak 
olyanoknak adható meg, a kiknek gondolkodásukban teljesen 
bízni lehet.

Bécs ,  1810. május 1.
F e r e ne.

Ez a rendszabály pedig azt foglalta magában, hogy jövőre 
minden egyes folyamodványnál az acatholikus tanulókat illetőleg a 
gubernium járjon utána, hogy milyen az illető magaviseleté s gon
dolkodása (Moralität und Denkungsart) s csak azután adjon neki 
útlevelet, ha arra a legmagasabb engedély megadatott. Leonhard 
megkapta az engedélyt.

dum esse; Nostro autem arbitrio non secus, ac hucusque reservatum manere, 
si pro circumstantiarum ratione e re visum suerit, uni, alterive subjecto dis
pensationem a lege, atque proficiscendi ad exteras universitates licentiam con
cedere. Caeterum quam jam antehac circa institutionem universitatis in illo 
nostro Principatu per vos submittendam injunximus, accelerabitis informationem.
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A német egyetemen a szabad szellem ébredése s Kotzebue 
meggyilkolása azt vonta maga után, bogy a külföldi egyetemek 
látogatásától a magyar ifjak eltiltattak, sőt annak is utána járt a 
kormány, hogy ez a rendelet szigorúan végrehajtassák. 1819-ben 
következő elhatározását adta ki a császár:

Kedves gróf Teleki ! A jénai, valamint más egyetemen Német
országban, habár ezen egyetemek látogatása tiltva van, mindamellett 
tanulók Erdélyből ott lenni állíttatnak, kik közűi Hornek, Lagler, 
Zarsok, Grál, Kralowansky és Gödös említtetnek. Miután én ezen 
egyetemek látogatását alattvalóimnak megengedni nem akarom, 
tehát az ott lévő minden erdélyi tanulók bekivandók, s visszatéré
sük után, a mennyiben azon egyetemeken engedély nélkül volná, 
nak, megérdemlett büntetés alá vonandók. Nekem azonban arról 
annak idején jelentés teendő, hogy kik teljesítették ezen parancsot 
s visszatértek, vagy pedig az engedelmességet megtagadták.

Schönbrunn, 1819. aug. 30.
F e re  n e.

Ennek következtében a szükséges intézkedések végrehájtására 
megtétettek a lépések s azokról következő jelentés tétetett :

J e 1 e,n t é s 3-d i k s z e p t e m b e r r ő l .
Ezen legmagasabb leirat folytán:
a) Ezen legmagasb akaratnyilvánítás a helyi kormányzóságnak 

tudtára adandó, oly meghagyással, hogy arról Erdélyben mindkét 
protestáns egyháztanácsot értesítse s utasítsa, hogy a jénai egye
temen, valamint más egyetemeken Németországban lévő tanulóit 
azonnal hívja be.

b) Az idevaló előjegyzési jegyzőkönyvből szerkesztett, Erdély
ből Németországon lévő tanulók lajstroma, a cs. kir. titkos udvari 
és államirodának azon megkereséssel adandó át, hogy ezen lajstrom
ban megnevezett tanulókat, a cs. kir. osztrák követség útján oda 
utasítsa, hogy haladéktalanul Bécsbe térjenek vissza, s itt az alulírt 
előadónál jelentkezzenek.

c) Végre ő felségének ezen intézkedései oly hozzátétellel s a 
legalázatosabb kérelemmel jelentendők, hogy az uralkodói leiratban 
megnevezett tanulóknak egyike sem erdélyi, s tekintettel azon ala
pítványokra, melyek az erdélyi istenészettanulók számára Holland
ban és Schweicban léteznek, az ottani 1818. évi junius 26 án tett 
előterjesztés alatt, méltóztatnék a legmagasb határozatot kibocsátani, 
hogy a folyamodó református egyháztanács azokat ezután Erdélyben 
taníttathassa.

Wajna.
A mellékelt jegyzék szerint 1815-től bezárólag 1819-ig, tehát 

öt év alatt 30 tanuló volt külföldön; jelesül Gröttingában 13, Tttbin-
2Hazánk I.
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gában 11, Jenában 4, Marburgban 2. Édes atyámmal egy időben 
Göttingában voltak: Gunes András, Knopp György, Schuster 
Mihály s Szilágyi Ferenc, — négy, u. m. Deményi József, Fritsch 
Sámuel, Füsi György, Ungar Mihály már elutaztak.

Az aug 30-ki elhatározás értelmében az udvari kancellária 
szept. 3-án a legfelsőbb intézvényt, valamint a tanulók lajstromát 
közölte a cs. kir. udv. és állam-kancelláriával, s felkérte, hogy a 
tanulókat a cs. k. követségek útján utasítsa, hogy haladék nélkül 
visszatérjenek Bécsbe s a kancelláriai referensnél jelentkezzenek. 
Ugyancsak szept. 3-áról közöltetett az a guberniummal is, hogy a 
protestánsok consistoriumaival közölje, a császárnak pedig jelentés 
tétetett.

Hogy a rendeletnek minő eredménye lett, azt következő, az 
államkaucelláriához beérkezett jelentés mutatja :

G r e i f f e n e g g  az - á l l am k a n c e l l á r  i á h o z .
Szeptember 30-án kelt legmagasb leirat folytán, a kir. hanno

veri ministerium jegyzékét eredetiben alázattal küldöm, mely a 
Göttingában tanuló magyarok és erdélyiek lajstromát előadja s 
megfejd, hogy nekik a legmagasb behivási parancs ki lett hirdetve, 
mi mellett én az október 24-ki 43. sz. alatt kelt legalázatosabb 
jelentéshez, melylyel a tanulók folyamodványát felküldtem, meg- 
említni kénytetem, hogy a királyi hannoveri cultusminister, A r n s- 
w a 1 d úr ekként nyilatkozott előttem : „ezen tanuló ifjak nagyobb
részt szegények, s a pénzhiány végett ily messze útra kelni képte
lenek, sőt az egyik beteg is közűlök. Különben mindig szorgalmat 
s szép magaviseletét tanúsítottak, a miért kiérdemlőit dicséretre 
méltók, a ípinden tekintetben tanúsított jó példáért.“

Greiffenegg lovag,
ügyvivő.

B. m e l l é k l e t .
Báró Greiffenegg cs. kir. ügyvivő úrnak múlt hó 13-áról kelt 

szíves közlésére a göttingai akadémiai hatóságot utasítottuk, az ott 
tanuló magyarok s erdélyiek névjegyzékét felvenni, s ide bekül
deni, úgyszintén meghagytuk, hogy a nevezett tanulókkal a legrna 
gasb császári királyi parancsot, mely szerint Göttingát elhagyván, 
Bécsbe utazzanak, tudassa, s annak teljesítésére utalja őket. A göt- 
tiugai egyetemen mindkettő teljesíttetett, s ennek folytán az ide 
csatolt névjegyzék-melléklet beküldetett, mindamellett oly észre
vétellel, hogy az abban megnevezett tanulók mindegyike oda nyilat
kozott, miszerint ők a pénzhiány miatt azonnal útra kelni képtele
nek, sőt közűlök az egyik beteg is, úgyszintén, hogy az akadályokat, 
melyek egyben s másban rejlenek, miután közűlök egynémelyüknek 
még tartozását is ki kell egyenlítenie, a császári ügyvivő úrnak már 
jelentették.
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Miután erről a császári ügyvivő urat értesítenék, megújítjuk 
iránta tiszteletteljes szolgálatkészségünket.

Hannover, 1819. november ö.
A királyi nagybritannia-hannoveri udvari rainisteriumhoz ren

delt fő kormányzó és titkos tanácsos
A külügyek osztályából. Bremer.
A császári királyi ügyvivő Báró Greiffenegg úrnak.

G r e i f f e n e g g  az á l l a m  k a n c e l l á r i á n a k .
Hannover, 1819. október 24.

A szeptember 9-ki legmagasb leiratban a Göttingábau tanuló 
erdélyieket illetőleg meg volt hagyva nekem, hogy a Gőttingában 
tanuló nyolc erdélyinek a legmagasb parancsot, haladéktalanul 
Becsbe utazni, értésére adjam, a mit én azonnal teljesítettem. De a 
legmagasb leiratban megnevezett nyolc egyén közül négy, név- 
szeriut: Fritsch Samu, Füsi György, Demónyi József és Ungar 
Mihály már akkor elutazott.

Ellenben Knopp György, Gunes András, Schuster Mihály és 
Szilágyi Ferenc, a legalázatosabban ide mellékelt iratban fölkértek, 
hogy a legmagasb parancsot készséggel azonnal teljesítik, de egy
szersmind az abban felhozott rögtöni elutazásukat akadályozó körül
ményeket a legmagasb hatóságomnak eléterjeszszem. Az egyik mellék
lete A. a nevezett iratnak. Szilágyi Ferenc betegségének orvosi 
bizonyítványát, a másik B. a göttingai istenészeti karnak a fent- 
nevezett négy egyén szorgalmát dicsérő bizonyítványát tartalmazza. 
Én a négy tanulóra újra ráparancsoltam: elutazásukat, valamint 
annak megkezdése lehetőségét el nem mulasztani.

A nekem szeptember 30-áról kelt legmagasb leirat által paran
csolt lépések sikerét naponkint várom.

A. m e 11 é k 1 e t.
Nagyságos Báró úr, különösen mélyen tisztelt úri

Az 1819. október 10-én Hannoverben kelt, s hozzánk intézett 
iratot, melylyel Ngod megtisztelt bennünket, a legteljesebb nagyra
becsülés érzetével vettük. Mi minden gondolkodás nélkül, köteles
ségünk s érzelmünk szerint, ezennel nyilvánítjuk, hogy mint hú 
alattvalók ép ú g y  t a r t o z u n k ,  valamint k é s z e k  v a g y u n k  a 
legmagasb csász. kir. parancsnak engedelmeskedni.

Miután azonban ezen tisztelettel említett legmagasb parancs 
reánk nézve váratlanul érkezett, valamint a legtávolabbi sejtelmünk 
körén is kívül esett, tehát alázattal be kell vallanunk Nagyságod
nak, hogy mi szorongattatott. helyzetben vagyunk, a mi valóban 
lehetetlenné teszi, bármily készségesek is lévén reá, a legmagasb 
parancsnak most haladéktalanul engedelmeskedni. Ugyanis egyi
künknek sem juthatott az eszébe, hogy a jelen körülmények közt,

2 *



20 ERDÉLYI IFJAK ISKOLÁZTATÁSA Stb.

nevezetesen holminknak Bécsbe szállítására, részint könyveinknek 
kiűzetése s megrendelésére s más házi szükségletre, részint végre 
ezen hosszú útra megkivántató pénzzel elláttuk volna magunkat : 
miért is alázattal kérjük Ngodat, a körülményt fontolóra venni, 
hogy mi rendes tartozásunk lerovásának igazolása nélkül, szorgal
munkról s magunkviseletéről semmiféle bizonyítványt sem kaphatunk 
a királyi egyetemtől, törvényeik ereje szerint, a mi saját igazolá
sunkra Bécsben egyáltalában nélkülözhetlen.

Továbbá kötelességünknek tartjuk Ngodnak alázatosan jelen
teni, hogy az egyik közülünk, Szilágyi Ferenc roncsolt egészsége 
miatt, most ilyen hosszú útra indulni képtelen, a miről Ngod kir. 
egyetemi pecséttel megerősített A. szám alatti orvosi bizonyítványból 
kegyesen meggyőződhetik.

A mi legalázatosabb kérelmünk tehát az, hogy Ngod Bécsbe 
jelentést tenne, mily akadályok okozzák a mi késedelmezésünket, 
melyeket az útból egyhamar eltávolítani nem áll hatalmunkban, s 
ez által kieszközölni, hogy mindaddig itt maradnunk kegyelmesen 
megengedtessék, míg egyrészt a már megrendelt pénz távol hazánk
ból megérkezik, másrészt pedig a már fent említettnek egészségi 
állapota kedvezőbb fordulatot fog venni.

Egyszersmind szükségesnek véltük ezen B. szám alatt ide 
csatolt, az idevaló istenészeti kar által kiállított bizonyítványt Ngod
nak megküldeni, a mely, elutazásunk elhalasztásának kegyelmes 
engedélyezése esetére, biztosítékul szolgáljon jövőre is híven és be
csülettel megőrizni magunkviseletét.

Bátorkodunk remélleni, hogy Ngod ügyeimen kívül kérelmün
ket nem hagyja, mi által mihamarabbi válasznak BécsbŐl nem né
zünk elébe hiába.

Ngod jó akaratába magunkat ajánlva, a legmélyebb tisztelettel 
maradunk

Nagyságodnak
Göttinga, 1819. október 20. 

alázattal legengedelmesebb
Knopp György Schuster Mihály
Szilágyi Ferenc Gunes András

istenészettan tanulói.
A) M e l l é k l e t .

Szilágyi Ferenc úr, az istenészet tanulója Kolozsvárról Erdély
ben, a ki már előbb erőltetett mozgás és utazás következtében kü
lönféle betegségben szenvedett, s még most is nehány hét óta 
roncsolt emésztési s epeelkülönzési bajban szenved, a miért is taná
csommal élt, jelenleg hosszú útra vállalkozni, egészségének hátránya 
nélkül, képtelen.

Göttinga, 1819. október 17. Dr. Heusinger.
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Azon kívánatra, hogy a jelen bizonyítványhoz véleményemet, 
mellékeljem, igazság szerint kijelentem, hogy én Heusinger orvos 
úrral Szilágyi istenészettanuló úr betegsége felől körülményesen be
szélgetvén, Szilágyi úr betegállapotát magam vizsgáltam meg, mi 
által szintén meggyőződtem arról, hogy a mostani zord időjárás mel
lett, s kivált a majdan bekövetkező célszerűtlen deres évszakban, 
Szilágyi úr egészségi állapotára nézve, bizonynyal hátrányos s 
aggasztó lenne, hosszú útra kelni

Göttinga, 1879. október 18.
Jordan G. F.

Hogy a jelen bizonyítványt Jordan udvari orvos úr állította 
ki$ ezennel bizonyítom.

Göttinga, 1819. október 18.
G. H. Bastarley, 
egyetemi ügyviselő.

B) M e l l é k l e t .
Mi, Georgia Augusta akadémiában az istenészeti kar seniora 

tudorok és tanárok azt, a mi méltányos, ezen írásunkkal, hittel és 
vallással bizonyítjuk, hogy az Erdélyből származott fiatal emberek : 

Gunes András, medgyesi,
Knopp György, medgyesi,
Szilágyi Ferenc, kolozsvári,
Schuster Mihály, medgyesi,

minőén időn át, melyet az egyetemen töltöttek, nemcsak hogy az 
istenészeti s bölcsészeti előadásokat jeles szorgalommal és figyelem
mel hallgatták, hanem egyszersmind becsületes, tisztességes, csendes 
és az akadémiai törvényeknek teljesen megfelelő életmódjukkal 
tüntetvén ki magukat olyannyira, hogy másoknak példakép szol
gálhattak, s mindenkinek dicséretét kiérdemelték.

Jelen bizonyítványra, nagyobb hitelessége okáért, rendünk 
nagyobb pecsétjét illeszteni hagytuk.

Göttinga, 1819. október 19.
D. Staeudlin Károly Frigyes, 

dékán.
Metternich 1819. nov. 17-én kelt jegyzékével Greiffenegg nov. 

24-iki jelentése alapján tudatta az erdélyi kancelláriával, hogy az 
erdélyi tanulók Göttingából úti költség hiánya miatt nem tudnak 
haza utazni. Ennek következtében az erdélyi kancellária a következő 
jegyzéket intézte az államkancelláriához :

J e g y z é k  a c s á s z á r i  k i r á l y i  t i t k o s  u d v a r i  é s  á l l a m-  
k a n c e l l á r i á h o z .

A Greiífenegg lovag császári királyi hannoveri ügyvivő úrnak, 
a Göttingában tanuló erdélyi ifjakról tett jelentésére nézve, van
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szerencsénk, a közlemények visszaszármaztatása mellett, válaszolni. 
Miután a királyi magyar kancellária, a német egyetemeken járó 
magyar tanulókat illetőleg arról értesít, hogy a kik szintén a szük
séges pénzhiány miatt a rögtöni visszautazásra kelni képtelenek, 
annak teljesítésére három hónapi határidő engedélyezését ő felségétől 
kérelmezték, azon véleményben vagyunk, hogy az erre vonatkozó 
legmagasb határozatnak alkalmazása, a hasonló esetben lévő erdélyi 
tanulókra is megengedtetik, miért is a királyi magyar kancelláriát 
arra kérjük fel, hogy az uralkodói legmagnsb határozat megérkezése 
után azt, a további intézkedések megtétele végett, ezen udvari 
hivatallal haladéktalanul tudatni szíveskedjék.

Bécs, 1819. november 26.
(Az erdélyi udvari kancelláriától.)

E leirat valamennyire enyhítette a dolgot. Greiffenegg jelen
tése következtében az erdélyi udvari kancellária leírt a kormány
széknek, hogy a Göttingában tanuló ifjak szüléi utasíitassanak, hogy 
fiaiknak a szükséges útiköltséget küldjék meg, mit a kormányszék 
1820. jan. 7-én meg is tett.

A göttingai tanulók közül három azonnal haza utazott. Édes 
atyám nem akarta tanulmányait félbeszakasztani. Midőn a rector ő 
vele is közölte a haza utazási rendeletet, azt kérdezte: „parancsolja-e 
azt a rector is neki, hogy elhagyja Göttin gát ?“ — „Nem", vála- 
szolá ez. — „Hát ha nem megyek haza, kiutasítanak-e Göttingá- 
bó l?“ — „Nem“, mondá ismét a rector — „Ön nem sértette meg a 
törvényeket, jól tanult, mi nem fogjuk önt háborgatni.“

S csakugyan nem hagyta el Göttingát. Befejezte tanulmányait, 
sőt annak végeztével a rajnamelléki Schweizban, és Franciaországban 
utazást tett, s csak azután tért haza. Bécsben megállapodott s a 
rendőrség azonnal meg is idéztette. Mielőtt a rendőrségre ment 
volna, felkereste gróf Teleki Sámuelt, ki azonnal az erdélyi kan
cellária épületébe szállásolta, s ügyét kezébe vette. így aztán meg
szabadult minden üldözéstől s még hosszabb ideig Bécsben maradt, 
mint segédszerkesztő Márton József mellett.

Közli S z i l á g y i  S á n d o r .



23

FORRAY ANDRAS ESETE.
ADAT A HOKA-LÁZADÁK TÖRTÉNETÉHEZ.

1784. augusztus 9-én sajátságos esemény tartotta izgatottságban 
Arad-vármegye karait és rendéit. Az urak nagy számmal gyülekez
tek egybe a székvárosban. Tótváradi Kászonyi András, Világosi 
Bohus János, Sárosfalvai Bittó Mihály. Mácsai Gernovics Lázár, 
Kőszeghy János, Boross Imre, Szalbeck György, Horváth János. Tahy 
Ádám, Ötanislovics Pál és György, Aradv József, Török Béla és 
György stb. s általában véve olyanok ülték körül a hosszú zöld 
asztalt, kiknek nevei szorosan össze vannak nőve a múlt században 
újraalakult vármegye fejlődésének történetével. Az asztalfőt maga 
Soborsini F ó r r a y  András alispán, titkos tanácsos, a szent István- 
rend lovagja és (a mit a vármegye nem emlegetett föl címei közt) 
a magyar irodalomnak nem csupán pártolója, hanem egyúttal műve
lője is, foglalta el.

A testestül-lelkestül derék magyar urat zajos vívótokkal üdvö
zölték a rendek, mint a ki nagy veszedelemből csodásán szabadult 
meg; s nem minuen álmélkodás nélkül hallgatták a jegyzőkönyvet, 
melyet az első aljegyző, Kőszeghy János, a Kurticson Julius 29-én 
K á s z o n y i  János helyettes alispán elnöklete alatt tartott megyei 
részgyűlésről olvasott fel.

Ugyanis akkor már szóbeszédből és levelekből egyaránt isme
retes volt, hogy azon hónap 27-ik napján a délelőtti órákban fegy
veres rablók, számra nézve mintegy harmincán, törtek F o r r a y  
András alispánnak gyönyörű park közepén lévő, de ma már dűledező 
emeletes kastélyára, azonban igen tisztességesen viselték magukat a 
derék úr irányában. Alázatosan és töredelmesen vallották be. hogy 
ők bizony oláh rablók és gonosztevők; de megunták a rósz és isten
telen életet s nincs hőbb vágyuk, mint hogy abbahagyhassák az 
egészet. Arra kérték tehát az alispánt, eszközölné ki megkegvelmez- 
tetésöket, vagyis hogy írjon nekik, olyan levelet, a melyben őket 
névszerint felsorolva kegyelemre ajánlja. Forray András hajlott a 
szép szóra; levelet, tollat, tintát keresett elő és neveiket kérdezte. 
De mikor bemártotta a lúdtollat, már ismét azt jegyezte meg a rabló
vezér, hogy ők többen is vannak az erdőben s azt szeretné, hogy 
azoknak összeírása végett velük együtt az erdőbe menne a nagy
ságos úr.

Az alispánnak nem igen volt ínyére a dolog. Kijelentette, 
hogy a grátiás levélbe szívesen beírja ő azokat is, kik odakinn tar
tózkodnak, csak dictálják föl valamennyinek a nevét; vagy pedig, 
ha úgy nem tetszik, jöjjenek ide a többiek is, mert ő-maga bátor- 
ságosan már csak mégsem mehet közéfök az erdőbe.
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Mindenesetre kedélyes állapot, mikor egy alispán saját házához 
kényszerül meghívni az épen általa iildöztetett rablókat. Ezek azon
ban méltán tarthattak attól, hogy az ekként beálló szünetet segély
szerzésre használja föl Forray András s eleinte kéréssel, majd fenye
getésekkel állottak elő, fegyvert szegeztek mellének s halállal ijeszt
gették, ha szépszerével azonnal nem követi őket az erdőbe.

Követte tehát s egynek kivételével valamennyi rabló kisérte 
őt. — Az az egy pedig összeszedte az alispán kastélyában keze- 
ügvébe eső ruhaneműeket, nyeregszerszámokat, egy jó lovat választott 
ki magának s némi élelmiszereket téve tarisznyájába, megkérte 
szépen a nagyságos asszonyt, hogy egy cseppet se aggódjék urának 
sorsa miatt, mert haja-szála sem görbül meg annak, s csupán a Idig 
tartják tanyájukon, míg kegyelmet eszközöl valamennyiök részére a 
császártól. S azzal azután ő is a többi után vágtatott — és való
színűleg köszönt is egyik-másik ismerősének, a kik ott álltak és 
bámultak a történteket látó, ha nem is értő tömeg sorában, mely 
sehogysem akart útjába vágni a gondviselésnek.

Majd visszahozza az az alispánt, ha tetszik neki. A végzetes 
és váratlan esemény hallatára azonban a megye helyettes alispánja 
s a táblabíráknak egvüttlévő része rögtön intézkedni kezdett a ki
szabadítás dolgában. A kancelláriára külön futárt küldtek, eszközölné 
ki a császárnál, hogy azok a rablók, fegyvereiket letéve s az alispán 
életét megkímélve, csakugyan megkapják a kért kegyelmet és pedig 
a milyen gyorsan csak lehet. A részgyűlés ezenkívül magukkal a 
rablókkal is közvetlen alkudozásba lépett. Meghagyta az erre 
önkényt ajánlkozó S t a n i s l o v i c s  Pál szolgabírónak, keresse fel 
tanyájukon s bírja rá őket, hogy a részgyűlés kezessége mellett 
bocsássák haza az alispánt, ki ekként ügyökben nemcsak maga 
munkálkodhatik sikeresebben, hanem ők is nevük aláírásával s hi
teles pecsétjükkel ellátott levelűkben Ígérik meg nekik, hogy rajta 
lesznek kívánságaik teljesítésén. De maguk is belátták, hogy ezt 
talán csak üres biztatásnak tekintik a bizalmatlan oláhok, kik, ha 
késik a királyi kegyelem, az alispánt okolhatnák a miatt; másrészt 
pedig a gazdag zsákmányra számítva, alkalmasint ki is végeznék 
ő t ; mivel azonban a vallásra még az efféle rabló-oláhok is sokat 
adnak és a vallás az egyetlen, a mi hatással lehet durva kedélyükre, 
főpapjukat, az aradi görög-keleti püspököt kell felkérni, hogy csatla
kozzék a szolgabíróhoz s használja fel papi tekintélyét az alispán 
kimentésére.

A vármegye szándékairól értesült alispán, míg egyrészről a 
rablókat biztosította, hogy a kegyelmet részökre minden módon ki 
eszközli, másrészt a vármegyének is előadta a maga siralmas hely
zetét s egyúttal közölte a rablók neveit.

,,Tekintetes vármegye! — írta volt — Tegnap hajnalban 4—5 
óratájban valami 20 rabló jött soborsini lakásomba, mint családom-
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nak mondták, azon szín alatt, liogy különös kegyelmet, eszközöljek 
ki részökre.“ S azután előadta, hogy ő ezt annyival kevésbbé tagad
hatta meg tőlük, mert ez az egyetlen módja annak, hogy e kerületben 
helyreálljon a most annyira megzavart csend és nyugalom. Még 
ágyban feküdt, mikor ez emberek megjelentek előtte, de mivel tisz
tességes szándékkal látszottak jönni, készségesen Ígérte meg közben
járását s a javulni akaró és kegyelmet kérő bűnösöknek neveit 
minden vonakodás nélkül kezdte följegyezni. ,,De alig írtam — 
folytatja, — egy-két szót, egyikök, a ki, úgy látszik, vezetőjük volt, 
Bécs Petru déznai ember és szökött katona, kiragadta kezemből a 
tollat, azt mondván, nagyon veszedelmes az rajok nézve, hogy fel
jegyzem a neveiket s egyik kezemet megfogva, kért, ne termeltet
ném ötven tagból álló s a falun kívül rejtőzködő kíséretét ezekkel 
együtt kihallgatni és megkegyelmezni, illetőleg a császártól való 
megkegyeimeztetésöket kinyerni; ez esetben esküt tesznek rá, hogy 
jövőre jó alattvalók és adófizetők lesznek és soha, míg e világ, nem 
vétnek ellenem. Én eleintén ellenvetéseket tettem s azt mondtam: 
jobb lesz, ha a többit is idehívják, hol jobban meg lehet csinálni az 
efféle írásbeli dolgot s biztosítottam őket, hogy én sem vagyok irá
nyukban rósz szándékkal s nem teszek ellenük semmit, míg csak le 
nem érkezik a császári kegyelem, vagy legalább a felelet ; de nem
csak hogy nem használt a beszéd, hanem minden oldalról fegyvert 
emeltek rám s elvezettek úgy, a hogy épen a nyári meleghez képest 
öltözve voltam. Míg a templom- és a völgy felé mentünk, mindhiában 
akartam a leikökre beszélni, abban pedig mindenképen meggátoltak, 
hogy valamikép lármát ne csapjak, vagy hogy össze ne csődítsem 
a népet; mert ezzel nagyon megjárnám. Szenvedtem tehát a köz
ügyért. Nemsokára társaikhoz értem, kik nem-messze egv völgyben 
lappangtak. Csupán azt kívántam, hogy valami ruhát s egy vagy 
két lovat és kocsit küldjenek utánam. Egv hátas lovat csakugyan 
hoztak is és most lóháton folytathattam utamat Temesest és Trojás 
falu felé és pedig saját birtokom határáig, a hol t. i. az Madrizesty- 
tyel érintkezik. Éjfél körül érkeztünk oda, mivel a fegyveres gyalogosok 
engem lóháton lévőt nem követhettek elég gyorsan ; ennek következ
tében jobbadán a legsűrűbb erdőkön, hegyeken és völgyeken keresztül 
mentünk, még pedig magam is gyakran gyalogoltam s hol lóháton, 
hol gyalog, de az egész napi útban elfáradva tartottam velők. Végre 
az erdőnek egy zúgában tüzet gyújtottunk s ellankadva dőltünk le 
pihenni. Én azonban álmatlanul töltöttem az egész éjszakát, hogy 
hajnalban lóra ülve, ismét társaik keresésére induljunk. Madrizesty 
faluba érkezve, ott szemébe Ötlöttünk a parasztoknak, de mindamellett 
is háborítatlanul folytathattuk htunkat Saturo felé, melynek közelében 
egy erdőben ebédhez telepedtünk le, hol e csapatbeliek, mintha ők 
magitk volnának a földesurak, mindent saját részökre akartak elkap
kodni, az egyik társuktól megsütött három csirkéből nekem is adván.

DR. MÁRKI SÁNDORTÓL. -
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A szomszéd falvakból ide elég nagyszámú népség gyűlt össze, kikkel 
együtt én az árok szélén falatoztam, ők pedig homokból rögtönzött 
asztalról ebédeltek. Alig végeztük a lakomát, ismét lóra kaptunk, 
mert már három másiknak is volt lova, és számosán csatlakoztak 
hozzánk a szomszéd falvakból való parasztok is, mire a beállott 
csendben egy kiválóbb emberük, efféle tolvajtól alig várható szónok
latfélébe kezdett s térdeimet átkarolva kérte a többit mindenre, a 
mi szent előttük, hogy ne kövessenek el velem szemben gyalázatot 
vagy méltatlanságot; mert ez az egész vidék apja gyanánt tisztelt 
engemet, igazságát mindenki és mindig megtalálta nálam. Kérelmét 
az egész nép nevében ismételte; nekem viszont aziránt esedezett, 
eszközöljem ki a kivánt kegyelmet. Én kijelentettem valamennyinek 
jelenlétében és füle hallatára, hogy — a mint már Soborsinban tet
tem, itt is megígérek mindent, a mi hatalmamban á ll ; s hogy nem 
is illenék tőlem, ha — ilyen öreg koromban — megszegném 
szavamat.

Amazok ellenben azzal válaszoltak, hogy őket nem egyszer 
hitegettek már kegyelemmel, s azért most is csak úgy nyugodhatnak 
meg teljesen, ha magának a császárnak levelét is látják s ha a 
hasonló bűnökkel terhelt aradi raboknak kiszabadítását is megérik, 
vagy legalább hallanak felőle. Addig pedig engem sem bocsáthatnak 
el, míg dolguk jobbra vagy balra el nem válik.

Ézek után késedelem nélkül folytattuk utunkat és csakhamar 
Honcz faluba érkeztünk, hol a pópa házában szállottunk meg, egy
részt azért, hogy nyugodalmasaid) éjszakám legyen, másrészt pedig, 
hogy más társaik is csatlakozhassanak hozzájok. A nap már leáldo
zott. Én időközben összeírtam neveiket s megjelöltem vétkeik minő
ségét, hogy a karok és rendek annak rendje és módja szerint 
jelentést tehessenek róla Ő Felségénél, a főispánnál s a helytartó- 
tanácsnál, megjegyezvén, hogy esküjük szerint engem ők csak a 
fent írt föltételek mellett bocsátanak szabadon, s hogy útközben több
ször emlegették megöletésemet, ha tudniillik a vármegye fegyveresen 
támadná reájok. Nincs többé sem módom, sem erőm. hogy többet 
írjak, csak azt ajánlom a tekintetes vármegyének, hogy a közjó 
érdekében azt tegye, a mit leghelyesebbnek tart. — Otthon hagy
tam Soborsinban almáriomom kulcsát, hogy S z á l  p é k  Ágost úr 
augusztus 4-ére Aradra vihesse a pecsétet és az okiratokat, mert 
kötve hiszem, hogy én akkorra ott lehessek.“ 1)

Levelét mint „Arad vármegye rendes alispánja, most pedig a 
rablók rabja“ írta alá.

E levelet azonban a rablók lefoglalták és csak másnap reggel 
adták vissza az alispánnak és pedig azzal a kikötéssel, hogy a ke-

1) Honcz, 28-a Julij 1784. hóra circa 7-a Vespertina. Árad-vármegye 
1784. évi jegyzőkönyveiben 402. sz. a.



^veimet most mindenünnen összehívott távollévő társaikra is kiter
jesztesse. Többet írnia azonban nem volt szabad; e levelét is fel
olvastatták s egy diákul értő oláh ember fordította azt le a többinek. 
Volt elegendő pénzök és a császári aranyok s tallérok sem épen 
elvétve fordultak elő. Julius 29. éjszakára 4 embert hagytak hátra 
őrizetére, a többiek estefelé fegyveresen távoztak el. Teljesen bizton
ságban érezték magukat, tetszésük szerint osztogatták parancsaikat 
s a szomszédos helyekről minden szükségessel el tudták látni ma
gukat ; az igaz, hogy kérelmüket rendesen fegyveres erejükre való 
hivatkozással ajánlgatták az illetők ügyeimébe. ,,Bölcsen meg kell 
fontolni — irta volt Dumbrovicáról július 50-án a fogoly alispán — 
hogy a közbiztonság — mily eljárást követel ebben az ügyben."1» 
A rablók különben a Bohus-féle esettel vigasztalták az alispánt, a 
mikor Paskul pandúr békeséget csinált ebben a megyei járásban. 
Vele ugyanezen módon akartak tenni. Látván pedig, hogy az alispán 
nagyon ki van merülve s hogy ereje megtört, — megkönyörüliek 
rajta s nem akarták egyik helyről a másikra cipelni, hanem Dum- 
brovicán hagyták vissza s kijelentették, hogy — ha csak üldözőbe 
nem veszik őket — a királyi kegyelem visszaérkeztéig, ott egész 
bátorsággal nyugodhatik.

A rablók, kik az alispánnak élete árán akarták megmenteni 
fenyegetett, nyomorult életüket, majdnem mind részesek voltak a 
ribicei rablásban, mások ismét kiválóan mint lekötök szerepeltek a 
vármegyéhez beküldött jegyzékben, mely okét névszerint is fölsorolja. 
Némelyik csak gyanúsítva volt egyik-másik bűnnel, de beállott a 
rablóbandába, mert ott legalább ideiglenes menedéket találhatott. S 
a banda ezt annyiban meg is adta, hogy nagyszámú tagjainak üldö
zésére a megyei pandúrok egykönnyen semmiesetre sem vállalkoz
hattak. Ennek okát utóbb jobban megismerjük.

Gyorsan járt el ügyökben a vármegye.
Az aradi görög-keleti püspök, P e t r o v  i t s  Péter, ugyanis 

G e r s i c s  aradi esperessel s titkárával, V a u d  ü k  Pállal együtt, a 
vármegye kéréséhez képest már julius Hl-én csatlakozott H o r v á t h  
János és jS t a n i s 1 o v i c s Pál szolgabírákhoz, valamint L a ez k o v i c s 
István temesmegyei táblabíróhoz, s meg aznap Humbrovicára érkezett 
az egész kis társaság. Az alispán a püspökkel, a szolgabírákkal és 
társaikkal, valamint a rablókkal együtt a templomba ment, s ott 
annak kijelentése mellett, hogy a ribicei rablásért semmi bajok sem 
lesz, a küldöttek fölmutatták előttük a vármegyének nagy pecsétű 
kegyelemlevelét, mire a püspök közbenjárására a rablók szabadon 
bocsátották az alispánt, ki az augusztus 9-ki ülésen már személyesen 
adhatta elő kalandját.

De a vármegye sem játszott szavával.

1 ) R .  M Á R K I  S Á N D O R T Ó L .  '  27

■) Ugyanott.
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Ugyanezen gyűlésen már bemutatták II. Józsefnek augusztus 
3-án Bécsben kelt levelét1), mely ha nem volt is egészen szabatos, 
mert ez ügyben mint kérelmezőt, Temesmegyét, szerepeltette, egészben 
véve teljesítette az aradiak kívánságát s a név szerint fel nem sorolt 
rablókon kívül a bandájokhoz tartozó többinek is kegyelmet adott.

A gráfiával H o r v á t h  János szolgabíró és M a g y a r  István 
aliigyész azonnal a rablókhoz siettek, kik az aradi görög-keleti püspök 
által külön levélben e célra felhatalmazott boros-sebesi pópával együtt 
haladéktalanul Boros-Sebesre utazván, a szintén odagyűlekezett rab
lóknak felolvasták a császári levelet. Elképzelhetjük, mily örömmel 
hallotta mindezt s a szinte hihetetlen gráfiának magyarázatát Bírta 
Juon, Juon Togyer, Opra Togyer, Togyer Györgye, Pop Gligor, 
Jov Irunie, Dán Petra, Demian Petra meg a többi.

Mindezeknek, számra nézve 21 jelenlévőnek s más érdekeltek
nek teljes kegyelmet adott a császár, ha tudniillik leteszik a hűség
esküt s ha teljes jobbulást fogadnak. Csupán Bé c s  Petra nem nyert 
kegyelmet, mivel ez, ki különben is a rablók vezére gyanánt sze
repelt s kit e miatt nemcsak Arad-vármegye üldözött, hanem Bihar- 
vármegye is körözött, — szökött katona volt és e miatt már három 
év óta kerestette a de Vins-ezred. A rablók csapatjából, melynek 
távollévő tagjait is értesítették a kegyelemlevél tartalmáról, nyolcán 
augusztus 14-én G e r s i c s  esperes vezetése alatt csakugyan meg
jelentek a megyeházán, lerakták fegyvereiket, oláh nyelven letették 
a hűség-eskiit, melyet a nevezett esperes olvasott föl előttük s e köz
ben általában véve a görög-keletieknél ily alkalmakra előírt szertar
tásokat alkalmazták.

Esküjök így hangzott:
„Én, N. N. esküszöm a Szent-Háromságra, az Atya, Fiú és a 

Szent-Lélek Istenre, Isten anyjára, a Szent keresztre, a szent apos
tolokra és minden szentekre, a négy böjt idejére s az év legnagyobb 
ünnepeire, hogy idáig folytatott rablóéletemet, melynek következtében 
másokat kiraboltam és megölvén, életétől és vagyonától megfosztot
tam, ezentúl a javulásnak szándékával elhagyni Ígérem s fogadom, 
hogy jövendőben legkevésbbé sem térek arra vissza, és ha ezentúl 
akármiféle gonoszát tennék is, büntessen meg engem az én Istenem, 
a Szent-Háromság, Isten anyja, a szent kereszt és én magam méltónak 
mondom magamat, hogy ez esetben a nemes vármegye úgy kínoz- 
tasson, a mint csak kínozni lehet ezen a világon; ne legyen szeren
csém sem feleségemmel, sem gyermekeimmel, büntessen meg a kenyér 
és a só s még a föld se vegye be testemet. Ennek folytán hűséget 
és engedelmességet fogadok a felséges császár, a tekintetes vármegye, 
az alispánok és összes tisztviselők, valamint a főldesurak iránt. Azon
kívül az előrebocsátott büntetések terhe alatt fogadom, hogy a gonosz-

h 8620. sz. a.
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tevőket, a kik csak kezeim közé kerülnek, megfogom s a várme
gyének beszolgáltatom. Iiogy érdemeik szerint vegyék el a maguk 
büntetését. Isten engem úgy segéljen, Isten anyja és a szent kereszt 
és minden szentek. Amen.“

Erre azután az általuk imént fogva tartott alispánnak, kinek 
jelenlétében és színe előtt tették le az esküt, ezeket ismételték s 
magukat jó alattvalóknak Ígérték, újra kijelentvén, bogy jövendőre, 
a mennyire tőlük függ, beadnak minden tolvajt, rablót és más go
nosztevőt. Erre még azon megbízást nyerték, hogy bírják rá ezen 
eskü letételére a többi rablót is, még pedig azzal, hogy augusztus 
21-én túl megszűnik a kegyelemosztogatásnak ez a módja.

Augusztus 19-én tehát újabb csapat érkezett, számszerűit 19, 
köztük maga Bé c s  Petru is, a kik hasonló módon tették le az esküt 
s bűnbánólag hallgatták meg Gr e r s i c s Péter protopópának javu
lásra intő szavait

A vármegye pedig meggondolván, hogy mily vakmerő es 
minden merész dologra mily könnyen hajlandó az oláh nép, úgy, 
hogy ennek következtében már nyilvános lázadásuktól is lehetett 
félni: örvendetesnek tartotta, hogy — ha ugyancsak ily eszkö
zökkel is, de helyreállíthatta a közbékét, nyugalmat és bizton
ságot. Elhatározta különben, hogy a nevezett rablóknak s más gya
núsoknak szemmeltartására a buttyini kerületbe 24 pandúrt küld ki 
s helyez el, és hogy a katonaságot is közbelépésre fogja fölkérni. 
Ezeknek kötelessége lesz az is, hogy a fegyvereket, puskaport, go
lyókat, kardokat stb. az egész környéken összeszedjék, hogy így 
hasonló féktelenségeknek elejét vegyék. Általában véve, most már 
sürgősen és nem csekély áldozatkészséggel kezdett gondoskodni a 
vármegye a közrend fentartásáról, ha talán — a Hora-lázadás már 
kiütvén — kissé elkésett is vele. Magához II. Józsefhez pedig újabb 
fölterjesztést intéztek a rendek, hogy a tragikus események elmon
dásával bővebben indokolják, miért kértek kegyelmet a rablóknak; 
egyúttal tudósították Őt a továbbiakra nézve tett rendelkezéseikről 
és könyörögve kértek, hogy mivel a buttyini kerület részére kiren
delt pandúrok már csak azért sem felelhetnek meg feladatuknak, 
mert ismervén az oláh nyelvet, a nép előtt gyanúsak, különben is 
csekély számmal, mindössze 24-en vannak s a helységekben kiilön- 
kitlön csoportokban tanyáznak, — rendeljen katonaságot a S a l i s  
nevű őrnagy izgatásai következtében az igazság és alattvalói hűség 
útjáról letért lakosságnak korlátozására. — Hasonlót kértek a köz- 
vetetlenül a Maros jobb partján Erdélyig nyúló tótváradi járásra nézve, 
hol egye« rablások és erőszakoskodások szintén arra engedtek követ
keztetni, hogy Salis, Hora és Kloska bujtogatásai ezen, csaknem 
kivétel nélkül oláhok által lakott területet sem kímélték meg.

Jellemző, hogy a kerületbe semmik ép sem akartak küldeni 
De-Yins-ezredbeli bakákat, minthogy azok maguk is jobbadán oláhok,
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s így könnyen összejátszhatnának amazokkal; sokkal célszerűbbnek 
találnák, ha ezeket az alföldre vinnék s ott osztanák szét a hely
ségekben.1)

A bekövetkezett események sok tekintetben igazolták Arad- 
vánnegye karainak és rendéinek aggodalmait. A nép. különösen az 
oláh nép' melynek 1782 óta magában a vármegyében is sok panasza 
volt az úr bér s általában véve a földesurak ellen* 2), igen fogékonynak 
mutatkozott az Erdély felül jövő izgatásokkal szemben s elégiiletlen- 
sége annal veszedelmesebb volt. mert a lázadás fészkének közvetetten 
szomszédságában feküdt. A katonaságnál nem épen ritkán fordultak 
elő a szökések s Bécs Petru. a De-Vins-ezred szökevénye, ha talán 
nem állott is egyenes összeköttetésben Salis őrnagygyal, az 1784. 
évi Hora-lázadás tulajdonképem katonájával, annyit — különösen a 
vármegyének odavetett állítása nyomán is — valószínűnek tarthatunk, 
bogy tudott az erdélyi mozgalmak céljáról és irányáról. Mit jelentene 
másképen a. rablóknak arra nézve tett esküje, hogy ezentúl hű adó- 
tizetők. engedelmes alattvalók és szófogadó jobbágyok lesznek ? S 
magának a császárnak gyorsan adóit kegyelme is bizonyság, hogy 
a vármegye fölterjesztésén induló 11. József nem teljesen közönséges 
bűnösöknek és rablóknak tekintette a. trónja ele oly sajátságos mo
dorban járuló bujdosókat, hanem lelkiismeretlen izgatok által elámított 
ős előttük érthetetlen politikai és társadalmi célok fölvetése által az 
egyéni tulajdon megsértésére, rablásra, sőt gyilkolásra is késztett 
lázadóknak. Azért, s aligha csupán az életveszélyben forgott s min
den tiszteletre méltó alispán kedvéért könyörült meg rajtuk olyan 
gyorsan, mint szökevény-katonát, egyedül Bécs Petrut véve ki, a ki 
azonban mindemellett is letette a hűségesküt, a nélkül, hogy a leg 
kisebb bántódása lett volna a vármegyétől. Pedig egy hónappal 
azután ismét erősen keresték a pandúrok a híres zsiványt3), kinek 
bizonyosan nagy része volt azon zavaros eseményekben, miknek 
november óta színhelye lön a tótváradi kerület, hol e hónapban már 
teljes erővel tört ki a lázadás. Ez egyetlen vidéke a tulajdonképeui 
Magyarországnak, hol az pusztított.

Fölmenthetjük Arad-vármegye karait és rendéit azon vád alól, 
hogy összedugott kezekkel nézték a dolgok fejlődését. Ellenkezőleg, 
ők idején figyelmesek lettek a bajra s mindjárt kezdettől fogva nagy 
buzgalommal alkalmazták amaz eszközöket, mik az önkormányzat 
révén rendelkezésökre állottak. Szerintük lefegyverzés és katonai 
megszállás lett volna a legfontosabb, de egyúttal legsürgősebb teendő.

^ Báró de Vins József táborszernagy épen 1784-ben kapta ezen ezredet, 
melynek hadkiegészítő kerülete Nagyváradon volt, s mely ma, mint a 37. számú 
József-ezred, igen jó hírnévnek örvend.

?) A helytartótanácsnak 1784. febr. 11-én 5080. sz. a. Aradmegyéhez 
intézett rendelete.

s) Aradmegye ez évi jegyzőkönyveiben 426. és 482. sz. a.
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Amazt következetesen akarták keresztülvinni1), erejüknek elégtelen
sége folytán azonban alig tehettek valamit. A kormány pedig nem 
szívesen lépett fel a népmozgalom ellen, hiszen magában Erdélyben 
is csak türelmének fogytán tette azt, mi által a Királyhágón innen 
es túl egyaránt elmérgesítette a viszonyokat.

A Hora-lázadásnak Magyarországba, illetőleg Arad vármegyébe 
való átcsapásáról más alkalommal közlök néhány kevésbbé ismert 
adatot; ha Forray András esetével itt bővebben foglalkoztam, annak 
az az oka, hogy maga a vármegye is összeköttetésbe hozta azt Hóra 
lázadásával s hogy a rá vonatkozó adatok, — mikből csinos regény- 
fejezetet lehetne összeállítani, — irodalmikig — pár sornyi megem
lékezésen kívül —- még nem voltak közzétéve.

Dk. Mákki S ándor .

D K .  M Á K K I  S Á N D O R T Ó L .

GRÓF O’DONEL KÁROLY,
ERDÉLY KATONAI KORMÁNYELNÖKE,

I.
E férfi az osztrák hadseregben lovassági tábornok volt, s 1707. 

december 14-én az erdélyi kir. kormányszék elnökévé neveztetett, 
de csak 1768. ápril 18-án igtattatot-t be; hivatali utóda 1771. febr. 
ó-én váltotta fel. A kinevezíetése és eltávozása közötti időköz három 
évet tölt be, melynek Erdélyre nézve örökre emlékezetes kormány
zási tényei nevéhez vannak fűzve, bárha tett javaslatai nem egyszer 
mellőztettek s neki a kormány tanácsi ülésekből küldetése természe
ténél fogva gyakran távol kellett maradnia 2), a mikor b. Bajtay Antal 
r. katholikus püspök helyettesítette, mint első kormánytanácsos, 
annak távollétében b. Bornemisza József, kir. kincstárnok, egy alka
lommal gr. Lázár János tanácsos.

*) Okt. -21-én ismét intézkednek e tárgyban. Jegyzőkönyv, 585. sz.
2) A mint az eredeti j könyvekből látszik, mint elnök jelen volt 17ö8, 

ápr. 19-, ‘21-, 25-én, távol 26-án az orháti határszéli iáink panaszai megvizs
gálása végett; jelen volt ápril 28-, 29-én, május 2-án, távol 6-án, ( T e m e s 
v á r r a  m e n t  az  o t t  l é v ő  k i r á l y n é  ü d v ö z l é s é r e ) ,  1 Ó-én is azon 
ok miatt volt távol, május 30-, Öl-én az Erdőszakáira behelyezett határőrségi 
katonaság ügyei megvizsgálása végett volt székhelyétől távol.

Jelen volt 1768. szept. 1-én, távol 5-én, ideglenesen elnökösködött b. 
Bornemisza József, továbbá szept, 9-, 12-, 16-, 20-, 22-, 23-, 26-án, távol nov. 
10-én hideglelés miatt, elnökhelyettese volt a-kincstárnok ; távol volt dec. 1-, 
2-, 6-, 9-, 16-án betegség miatt, elnök volt a kincstárnok ; ismét távol 1769. 
jan. 10-, 12-, 13-, 17-, 20-, 23-, 24-, 26-, 27-, 30-, 31-én, elnök volt a püspök; 
távol volt betegség miatt febr. 3-, 16-án, elnökösködött a püspök.

Jelen volt febr. 17-, 20-, 21-, 27 én, távol 28-án, ismét jelen nov. 9-,
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Gróf O’Donel harmadik azon tábornokok között, kik a királyné 
kegyét az 1756— 1763-ki úgynevezett h é t  é v e s  h á b o r ú  tartania 
alatt megnyerték : a birodalom sorsát intéző hadi tanácsokban részt 
vettek, hadosztályokat vezényeltek, csatákat nyertek, várakat ostro
moltak meg, vérüket ontották a trónért és uralkodó-házért s kitün
tető jutalmul, mint Róma proconsulai hajdan Galliába, Bithyniába s 
más provinciákba : úgy ők is Erdélynek s a császárné és királyné 
k e d v e s  ö r ö k ö s  t a r t o m á n y á n a k  — ez volt a kis ország- 
diplomatikai neve — katonai és polgári kormányozására küldettek. 
Ez állás összekapcsolva a főhadvezérivel, mely ott rendszeresítve 
volt, 8— 10.000 forintig menő jövedelmet adott.

Erdély alkotmánya szerint ez országban azonban idegennek sar
kalatos hivatalt ( o f f i c i a  c a r d i n a l i a :  kormányzó, udvari kancel
lár, kincstárnok, kir. táblai elnök, 3 itélőmester) viselni nem lehetett. 
Ezért e férfiak kormányelnökséggel megbízatásuk elótt király sze
mélyeseivé neveztettek, mely állás ama jogtilalmat megszüntette. A 
polgári és katonai egyesített jogkör nagy tekintélyt és befolyást biz
tosított bármely katonai önbecsérzetnek; az által a felség a régi érde
met fényesen jutalmazhatta meg, de új hűségre kötelezte az illetőket, 
egyszersmind tőlük nagyobb önodaadást és föltétien kötelességtelje
sítést joggal kívánt.

Buccow Miklós Adolf részesült elsőben a királyné e kegyében, 
a ki a székelységre a határőrségi katonáskodást erőszakolta rá, a 
mi egy századig vérzett jogsérelem okává lett, s okozójának nevét 
Erdély történetében gyalázattal bélyegezte meg.

A második gróf Hadik András, a kinek utasítása az előde 
által okozott jogsérelem enyhítése, de a rendszer fentartása volt. 
Okosan teljesítette nehéz tisztét, jó emléket hagyott maga után, a 
midőn három év múlva állásáról távozott, s azt gróf O’Donel foglalta 
el, a ki a hét éves háborúban három irlandi nemes bajtársával szol
gált a császári hadseregben. Ezek O’Kelly, Maquir, és Lacy vol
tak, valamennyi kedves vezénylő tábornoka s a hadi tanácsokban 
bizalmasa Daun fővezérnek.

Daun a Torgau melletti csatában megsebesülésekor O’Donel- 
nek adta át a fővezérséget s azt írta a császárnénak, hogy helyére 
őt nevezze ki, mert legidősb tábornok, mellőztetése bántaná, s elég

10-én. ( I t t  m i n t  r ó m a i  sz.  b i r o d a l m i  g r ó f  v a n  e m l í t v e .  Új ki
tüntetése tehát e körül történt, de levéltáraikban nincs nyoma.) Nem volt je
len nov. 14-, 16-, 17-én, elnök volt gróf Lázár János.

Jelen volt nov. 21-én, nem volt 27-én, helyettesítette a püspök; nem 
volt jelen 1770. márc. 5-, 9-, jelen volt 12-, 18-, 16-, 22-, 23- és nov. 2-án; 
nem volt jelen ápr. 3-, 4-, 5-, 6-án, jelen volt jul. 5-, 20-, 26-án. Itt is római 
sz. birodalmi grófnak íratik ; jelen volt aug. 21-én, szept. 20-án.

A püspök 1770, a dec. 17-ki ülésben jelentette be Bécsbe távozását, és 
többé Erdélybe vissza sem tért.
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okos arra, hogy a legifjabb, de legkitűnőbb tábornokra, Lacyra 
hallgasson. E uemzet — úgymond a fővezér — nagyon összetart. 
Különben is, a kikről az idősbek közűi szó lehetne, Buccow és 
Ahrenberg O'Donelnél kevesebbé alkalmasak . . . .  Ez alattok nem 
is szolgálna . . .  Az uralkodónő O’Donelt nevezte ki, a ki Daniinak 
köszönetét levélben írta meg.

Őt a haditanácsokban mint bátor vállalkozó katonát ismerték. 
Húszezer lovas parancsnokánál természetes is ez. Lovassági rohamok
ban nem hátrált m eg, erős támadásaival sokszor segített csatát 
nyerni, a megvert ellenségnek nem adott nyugtot. Önérzete oly 
nagy, hogy egykor csak azon hírre, hogy ifjabbat neveznek főve
zérré, a hadseregtől távozni készült. Fővezérré neveztetésekor Lacyt 
rendelték mellé. A királyné maga előre írt neki, hogy rá elkészítse.
— „Rendkívül megvigasztalt — úgymond Daunhoz írt levelében
— ő felsége kegyteljes levele, a mit én másnak a mint Exciád jósága 
művének s pártfogásának nem tulajdoníthatok. Szívem meg van 
hatva, nem vagyok képes érzékenységemet s hálateljes elismerése
met kifejezni. 0  felsége ajánlja nekem a legszorosabb egyetértést 
és összhangot Lacyval, a kit igen szükségesnek tart ő felsége szol
gálatára és érdekei részére. Kérem Exciádat, mutassa hozzám azt a 
kegyességet, biztosítsa császárné ő felségét, hogy minden akaratom, 
kötelességem, reményem egyedül az s ön legfőbb javamat is abban 
látom. Ö felsége legyen kegyes elhinni, hogy nekem semmi sem fog 
nehéznek tetszeni, a mi által elérve lesz a cél, ő felsége akaratá
nak teljesülése. Egyébiránt Lacy nézetem szerint oly helyesen cse
lekszik s engem akkora önodaadással, szívességgel és tetterővel 
segít, hogy érette ép úgy felelhetek, mint magamért. Legyen nyu
godt ő felsége, semmi sem fogja megzavarni azon egyértelműsé
get, a mi ő felsége szolgálatára nézve oly szükséges.“

Ily múltja volt azon férfinak, kit a királyné Erdély kormány
elnökségére küldött. Midőn O’Donel új állását elfoglalta, az ország 
alkotmányos kormányzása már rég meg volt bénítva. Nehézkesnek 
tetszett és lassúnak. Az alkotmány megköti a fejedelem kezét s nem 
engedi jó szándéka valósítását is — ez volt az udvar s főleg az 
ifjú koronaörökös nézete. Fő ok azonban a már megkötött s tartós
nak ígérkező béke volt, meg a trón szilárdsága. A magyar nemzet lel
kesedése és áldozatai emlékét a feledés elkezdette homályosítni. A 
királyné bizalmatlan lett az érette vérét s életét feláldozó nemesség 
irányában, mert az igazat szembe mondta meg s a nemzeti jogokat 
védni merte. A magyar nemesnek Őseitől örökölt joga volt, hogy az 
országot kormányozza s a király tanácsában a legelső helyeken 
üljön. Most azokat mások foglalták el. Gróf Bethlen László a kor
mányzói, gróf Bethlen Gábor az udvari kancellári állomástól az al
kotmány sérelmével mozdíttattak el. Másokat véleményeik szabad 
nyilvánításáért elárultak s üldöztek . . . . Az első helyére jött Buc-

3Hazánk I.
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cow, az idegen, a másodikéra Bruckenthal, az új báró és egyetlen 
szász, a ki Erdélyben ily magas hivatalra emelkedni bírt — mind
kettő octroy útján. Utóbbi kitűnő hűségéért nyerte a fontos hivatalt 
s bárói rangot. 0  dolgozott Erdélynek állandó adórendszert, s a Lipót- 
hitlevélben megállapított 750,000 forint országos adón felni, néhány 
millióhoz juttatván évenként az uralkodó-házat; szövetségese és tanács
adója volt Buccownak.

Természetes, hogy a főnemesség hideg közönynyel s boszús 
érzetét elfojtva nézte ez önkényes kormányzást s az ország autonó
miája és ősi jogai mellőzését. A kik a kormány tanácsában ültek, 
csak az engedelmesség kötelességét gyakorolhatták. Az önállóság 
gyanús volt, eltérő vélemény kimondása pártoskodás és besúgás 
tárgya.

O’Donel alatt nem volt országgyűlés ; ennek elnémulásával az 
ország köz dolgairól szólni nem nyílt alkalom . . .  B. Brucken- 
thalnak tetszett ez állapot, mint önműve; mert a mint hatalomhoz 
ez juttatta: úgy azon csak ez tarthatta meg. Tudta, hogy a mint Erdély 
fejedelmi nemzetségit régi aristokratiája jogos helyét elfoglalva, elő
térbe jut, nekik hátrább kell vonulniok s aláhanyatlani polgárszü
löttnek és parvenuknek.

A katonai kormányelnökség már fogalmában tagadása az al
kotmánynak; a katonai kormányzó a magyar nemzet legősibb jogának. 
De az ok azokban volt, a kik azon időben az udvarnak tanácsadói 
voltak. Alkotmányos kormányzó alatt nem történhettek volna meg, a 
mit az udvar e katonák alatt és által kezdeményezett s végrehaj
tott. A birodalom keleti határait féltette, s Bruckenthal a honvé
delmi kötelezettség ferde és egyoldalú magyarázata által félrevezette 
az uralkodót, és az ország egyik hű, szabad és törzs népét a többiek 
őreivé, szolgáivá tétette. S mivel az megtörtént, egy ballépésből 
száz, az erőszak egy tényéből évtizedig tartó önkénykedés keletke
zett. Buccow hibáját csak enyhítette gróf Hadik. A határőrségi 
rendszerben oly hiányok voltak, miknek orvoslása nélkül azt rnegszi- 
lárdítní s jövőjét biztosítni nem lehetett.

Már az első évek tapasztalatai kiderítették, hogy a határőr
katonaságnak, mely ideje nagy részét fegyver alatt tölti, könnyebb 
önfentartására föld, havas és erdőség kell; a mi van, abból meg 
nem élhet. Szükséges, hogy a közeli katonai határőrvidékek, a 
nagy birtokosok és községek nélkülözhető földeiket, havasaikat és 
erdőiket kárpótlás mellett ezeknek engedjék át, a melyek valaha 
övéik voltak vagy legalább azon faluk birtokaihoz tartoztak, a hol 
most határőr lakik és a provincialisták által elvétettek, azoknak 
ismét adassanak vissza ; úgyszintén a fiscus birtokába jutott földek, 
az elhagyott puszta telkek és az országból a fegyver elől eltávozott 
szökevények birtokai ezek között osztassanak e l; az is kitűnt, hogy 
a katonáskodás terhe miatt sok székely örökség elzálogosíttatott, a
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miknek kiváltását a törvényszékek útján kell sommásan elintézni; 
a határőrök kifizetetlen adóit és másféle adósságaikat kiegyenlítni, 
a határőrökre ez okból nehezült terhek megszüntetésére módot ta
lálni, polgári ügyeikre nézve vegyes törvényszéket felállttni, azok és 
a provincialisták birtokait elkülönítni s határjegyekkel megjelölni, a 
tiszti szállások építése, fentartása költségeiről, úgy tűzi fával ellátá
sáról s végre szükséges a szökevényekre és kivándorlókra nézve 
óvó rendszabályokról gondoskodni, mert a kormány értesült, hogy a 
székelyek kiszökését s Moldvában és Oláhországban tartózkodását 
nagy mérvben segíti elő az, hogy az országon lévők gabnát s pénzt 
kíildnek haza az itt maradiaknak, az oláhokkal pedig folytonos 
levelezésben van s kivándorlásra csábítja Őket az elfogott és Mun
kács várába zárt páter Major nevű pap és Sophronius nevű schis
matibus pópa, s így a szökevények mindkét nép rokonszenve és 
titkos érintkezéseik által a kivándorlásra még inkább csábíttatnak 
stb. stb.

Gróf 0 ’ Donéi e nagyfontosságú kérdések elintézése végett 
küldetett ki a királynétól, s mint a ki az udvar bizalmát szintén 
bírta és az erdélyi viszonyokat ismerte, társul ment vele b. Brucken- 
thal Sámuel, az erdélyi udvari kancellár.

E férfi a kir. kormányszéknél kezdette közszolgálatát mint tit
kár, neve az új adórendszer körüli munkássága által az udvar előtt 
ismeretessé le tt; hivatalos kiküldetésekben Bécsben soká tartózko
dása s a királynénak adott tanácsaival kegyét megnyervén, 1762-ben 
octroy útján udvari kancellárrá, 1774-ben erdélyi kormányszéki el
nökké neveztetett ki.

B. Bruckentlialnak az utóbbi állomáson léte alatt az alkotmány 
csak részben állott fenn, mint szükségben használt, máskor mellőzött 
eszköze az uralkodó személyes akaratának, az ország autonómiája 
megszűnt, a főnemesség tekintélye alákanyatlott, az udvarnál a vi
szonyok és hangulat a magyarságra nézve kedvezőtlenné alakultak, 
mire a birodalmi kormány központosítási, a koronaörökös autokratái 
hajlama is befolyással volt.

Ez a következő tényekben nyilvánult: 1. Több kir. leiratban 
és udvari rendeletekben elitéltetett az alkotmányos kormányzás, ne
hézkességei, lassúsága és egyesek botlásai vagy fogyatkozásai miatt, 
s célul tűzetett, hogy a közigazgatás gyors, katonás és a népnek 
kedvező legyen. 2. Államérdekül mondatott ki, hogy a magyar ne
messég száma kevesbítessék, hatalma s politikai befolyása gyöngül
jön, az uralkodó-házhoz szító szászoké s a polgárságé növekedjék. 
3. A jobbágyság, mely többnyire oláh volt, az őket (állítólag) zsa
roló magyar földesurak ellen védelembe vétetett, hogy ez által ben
nük az uralkodó iránt hála ébredjen s az alattvalói hűség inkább 
megszilárduljon. 4. A r. kath. papság, vallás és követői kiváló ol
talomban részesíttettek, az oláh unió siettetése és biztosítása, püspö-

3*
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keik és a papok állami segélyezése és egyéb kedvezmények által po
litikává tűzetett ki.

Ezek valósítása s a határőrségi függő kérdések elintézése volt 
a császárné legfőbb óhaja. O’Donelnek Becsből elindulása előtt az 
udvari főhaditanács legfelsőbb parancsra az ő és b. Bruckenthal je
lenlétében bizottsági értekezletet tartott, melyben a határőrséget 
illető, fentérintett kérdéseket behatólag megvitatta, megállapodásait 
formulázta s a haditanács elnöke, gróf Lacy 1768. január 4. elő
terjesztés alakjában szerkesztve, azon hónap 13-én a koronaörököseié 
terjesztette, a ki azt következő legfelsőbb kéziratával hagyta hely
ben : „Elismerem annak szükségességét, hogy az erdélyi katonai 
határőrségi ügyben a haditanács helyes javaslatai az állam javára 
teljes kiterjedésben valósitassanak. Elvárom, hogy az újonnan kine
vezett erdélyi főhadvezér és kir. biztos O’Donel, mint szintén 
Bruckenthal az udvari legfőbb haditanács nagy előrelátással készült 
felfejtései szerint, a létező fogyatkozásokat és nehézségeket alapo
san kinyomozzák és elhárítsák, azon lévén, hogy véleményes jelen- 
tésöket mielőbb elém terjeszthessék, oly célból, hogy ezen katonai 
határőrök nem csak az országban jól és kellő módon fennálljanak s 
szolgálataikat megtegyék, hanem ha a szükség kívánja, háború ese
tében, e célra is használhatók legyenek. Aláirva: J ó z s e f .

E bizottsági munkálat febr. 20-án az új kormányelnöknek és b. 
Bruckenthalnak végrehajtás végett átadatott; az utóbbihoz intézett 
kir. leiratban a fejedelem azon indoknál fogva, mivel mind a leg
felsőbb szolgálat érdeke, mind kedves Erdély nagyfejedelemségé
nek biztosítása és haszna megkívánja, hogy a határőrségi rendszer 
ottan szilárd alapon állandósíttassék: meghagyta a kancellárnak, 
hogy a munkálat elvei értelmében az erdélyi új főhadvezérrel egyet
értve, a hiányokat és akadályokat teljes igyekezette] nyomozza ki, 
a határőrök illő önfentartására szükséges módokat és eszközöket 
érett megfontolás alá vegye s mindenről pontos jelentést tegyen.“ ’)

Ez volt az udvar terve, mit az új kormányelnök és társul ren
delt udvari kancellár által valósítatni parancsolt.

A kor és helyzet s az akkori udvari politika ezen általános jel
lemzését megerősíti a kormányelnök szemétyisége, a kineveztetés módja, 
Erdélybe megérkezése és a fogadtatás sivár, mesterkélt formaisága, 
melynél alkotmányosságnak, a nemzet önkénytes részvétének, polgári 
és hazafias örömérzésnek alig volt némi jele és nyoma. Felülről 
jött parancsszóra a kormányszéki tanácsosok az elfogadási formákat 
megállapították, s így ment végbe minden a nemzet szívének távol
maradása mellett, hideg gépiességgel. Székébe ült egyik ^kormány- 
elnök, hatalmát átvette, élt vele, s nehány évi kormányzás után más 
váltotta fel. A megbénított alkotmány nem tudta áthatni s megele-

’) A z  e r d é l y i  udv .  k a n c e l l á r i  levéltárában lévő eredetiből.
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venítni a nemzeti életet; nem üdvözölték a megérkezőt, nem fáj
lalták a távozót.

II.

És most ismerkedjünk meg a kormányelnöki kinevezés szerző
jével és történetével.

Erdély alkotmánya szerint a sarkalatos hivatalokra való vá
lasztás az országgyűlés joga, midőn az fel volt függesztve, a kan
cellár volt hivatva a felségnek ajánlatot tenni. A császárné azonban 
Lacy gróffal, a es. kir. udvari hadügyi elnökkel előbb tudatta, hogy 
O’Donel grófot szándékozik Erdély kormányelnökségére küldeni. 
Midőn a királyné elhatározását báró Bruckenthallal közölte, tőle 
véleményt kérvén: az 1767. november 10-ki előterjesztésében azon 
megjegyzést tette, hogy ha a felség gróf O’Donelt, mint erdélyi fő
hadvezért, a kir. kormányszéki elnökséggel is megbízza, azon eset 
fog ismétlődni, a mi gróf H adikkal; mert egyik sem bírt erdélyi 
indigenatussal; ily sarkalatos hivatalt pedig az alkotmány szerint 
nem-hazafi nem viselhet. De a felség az elsőnél úgy hárította el az 
akadályt, hogy őt kir. személye teljhatalmú biztosává nevezte ki. 
Ehhez nem szükséges az indigenatus. Ha ezt gróf O’Donelre nézve 
is jónak látja a felség, bátorkodik legfelsőbb elhatározását kérni, 
hogy a szükséges rendeleteket kibocsátni lehessen.

A királyné elfogadta s az udvari kancellár a grófot decem
ber 14-én róla értesítvén, egyidejűleg a kir. kormányszéknek meg
hagyta, hogy miután a felség személyét a kir. kormányszék taná
csában, mint teljhatalmú biztos, gróf O’Donel fogja viselni, őt mind 
üléseiben, mind más alkalmaknál tanácsával és közreműködésével 
segítse, s a felség és haza egybekötött javát tartsa szemei előtt. 
Erről gróf Breüner, a császári titkos tanács és legfőbb igazságügyi 
hatóság elnöke, gróf Lacy cs. kir. udvari hadügyi elnököt értesí
tette avégre, hogy a kinevezett kormányelnökhöz, mint közvetlen 
hatósága, tehesse meg a szükséges rendeletet s neki utasítást adjon.

Az olvasó emlékezni fog, hogy a kormányszéki elnök eltávo
zását a Bécsben tartott határőrségi bizottsági tanácskozás késleltette.

A kir. kormányszék csak 1768-ben, a február 29-én b. Bajtay 
róm.-katholikus püspök és első tanácsos elnöksége alatt tartott tanács
ülésében tárgyalta e kinevezési ügyet. Értesülvén — így szól a 
végzés — a kormányelnöknek Bécsből elindulásáról : meghatározta, 
hogy Hunyad- és Zarándmegyék főispánainak. Alsó-Fejérvármegye 
alsóbb tiszteinek, úgyszintén Szeben-, Szerdahely-, Szászsebes- ■ és 
Szászváros székek tiszteinek irassék meg, hogy egymással egyet
értve tudakolják meg a kormányelnöknek az ország határához érke
zését s a megyéjükbeli nemeséggel menjenek üdvözlésére, az 
ország nevében köszöntsék, fogadják méltóságához illően és kisérjék 
egész útjában tovább. Bruckenthal Sámuel kancellár is érkezendő
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lévén Bécsből : ezen főméltóságnak is a tartozó tisztességet és kisé- 
retet adják meg, s e végre 50—60 felszerszámozott ló legyen min
denütt készen, az utakat is csináltassák meg. Ez értelemben bocsát - 
attak ki a szükséges rendeletek.

April 15-én a kormányszék teljes ülésében a püspök helyettes- 
elnök előterjesztette, hogy az új kórmányelnök és kir. biztos meg
érkezett s hivatalos működését elkezdette, jónak vélné beigtatása 
ideje, módja és ünnepélyességei felett határozni. Meghatároztatott 
tehát, hogy két tanácsos mint biztos hívja meg ünnepélyesen a kir. 
kormányszék ülésébe, a püspök saját billiójával menjen elébe s 
kisérje el. Számára készíttessék szőnyeggel bevont magasan lévő 
ülőhely, s várják be megérkezését s a királyi leirat és előterjesz
tések felolvasátát. A beigtatás napja ápril 18-ára határoztatott.

E napon a kir. kormányszék nagy számmal gyűlt össze az 
elnöki teremben. A helyettes elnök püspök saját szállásáról ünnepies 
pompájú fogattal, gazdag öltözetű inasoktól szolgáltatva, maga is 
fényes ünnepi öltözetben indult el elől, a helyőrségi katonaság szin
tén díszesen öltözve, ragyogó fegyverzettel, tömeget formálva állítta
tott fel a királyi biztos laka előtt. A kormányszék küldöttei meg
bízatásukból azon üzenettel érkeztek vissza, hogy a kir. biztos 
nemsokára körükbe fog érkezni.

Nehány perc múlva dobszó és trombitaharsogás hirdette indu
lását, s midőn kíséretével együtt a kir. kormányszéki palota köze
lébe érkezett, a kormányszék testületileg a küszöbig ment eléje s 
üdvözlése után bekísérte az ülésterembe, hol az evégre készült emel
vényen székét elfoglalva, az ünnepélyre behívott megyei főispánok, 
kir. táblai bírók s majdnem az egész hivatali személyzet, a gyűlés- 
teremben és pitvarában, a kik csak beférhettek, helyet foglalván: 
a királyi személyes átadta a felségnek mult évi december 1 f-én kelt 
kinevező kir. leiratát Halmágyi titkár titoknoknak, a ki azt hango
san felolvasta, nyomatékosan lévén a befejező részben hangsúlyozva, 
hogy a kir. kormányszék a felség személyét képviselő biztos iránt 
mindenben szolgálati készséggel legyen, ezt kívánván a haza javá
val egybekötött királyi szolgálat érdeke.

A kir. kormányszék tisztelettel hallgatta végig, meghatározta, 
hogy a felség ezen kir. leiratának tartalma országszerte hirdettes- 
sék ki, s ezentúl minden felterjesztés intéztessék a kir. biztoshoz 
méltóságának megfelelő alakban és címezéssel s az innen kibocsá
tandó rendeletek teljesittessenek buzgósággal és kiváló hűséggel.

Ezután a kir. biztos fövegét levévén : szabatosan írt latin be
szédben a kir. kormányszéket üdvözölte

..Erdély nagyfejedelemség kormányzásával ő felsége, kegyelmes 
királyasszonyunk parancsából megbízatásomat — úgymond — sok 
tekintetben megtisztelőnek s kellemesnek tekintem, először azért, 
mert alkalmam nyílik ő felsége és birodalmának ezen örökös vég-
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tartománya irányában magamat érdemessé tenni, a többi népeknek 
boldogságát — a minél jószívű férfira nézve kívánatosabb nem 
lehet — előmozdítani és gyarapítói. És ez bizonyára meglesz, ha 
a legkegyelmesebb fejedelemnő kijelentett és kijelentendő akara
tának nemcsak engedelmeskedem, hanem az ő felsége sok nemes 
tényben gyakran nyilvánult gondoskodását követvén: mind köz
mind magántörekvésemet és munkásságomat e célra irányozom.

„Továbbá nem kis tisztességnek és dicsőségnek tekintem azt, 
hogy oly férfiak társaságába, sőt oly tanács elnökségére jutottam, 
mely a mint a földön a legmagasb fejedelem képét viseli, s annak 
titkos tanácsába bemeneteli joga van : szintúgy Erdélyország leg
jelesebb polgáraiból lévén összealkotva, mind a fejedelem szolgála
tára, mind a közjóra kiválóan köteleztetik; s nemhogy attól 
valaha bármikép elvonattatnék, de inkább a legtermészetesebb köte
lék annyira hozzá kapcsolja, hogy a kettőt külön gondolni s csak 
felfogni is lehetetlen.

„A mi egyéni erőmnek — ámbár azt egészen és egyedül e 
célra szentelni Ígérem — nem sikerül, az a felséges kormányszéki 
tanácséval egyesített és összekapcsolt igyekezeteinknek könnyen 
lehetségessé válik, csakhogy e szent helytől mindent eltávozhassunk, 
a mi a tanácsos feddhetlenségével nem egyezik meg, s megszakít - 
hatlan munkásságunkat mind a közjóra irányozzuk. Én elől megyek, 
fáklyát lobogtatva — bensőleg kérek, serkentek mindenkit, hogy 
kövessenek. “

A lelkes beszédre a püspök hasonló lelkesedéssel válaszolt; 
érintette hadi téren jelesen viselt dolgait s az uralkodó-ház iránt 
szerzett érdemeit; megköszönte a felségnek, hogy Nagy-Britannia 
irlandi országrészének régi fényű nemzetségéből származott s hosszú 
évek tapasztalásaival bővelkedő oly jeles férfira bízta Erdély köz 
ügyei kormányzását. Üdvözlik őt — úgymond — mindnyájan hiva
tala kezdetén, szerencséltetik kormányzását, óhajtva, hogy azáltal 
a legfelsőbb szolgálat és a haza java és boldogsága gyarapodjék, 
ígéri a kormányszéknek mindenkor, mindenekben, a legfontosabb 
és legnehezebb ügyekben segélyét és terheinek könnyebbítését; 
kívánja, hogy a míg a kormányszék élén lesz, mindenek a kir. fel
ség legfelsőbb anyai akarata szerint folyjanak, hogy ő nagyméltó
sága soha meg ne bánja Erdély kormányára kiküldetését.

Ezután a kormányelnök és királyi személyes A székéről fel
kelt s oly renddel, a mit jöttek, a teremből ki s a lépcsőkön a *)

*) E körlevél szerint a királyi biztos teljes címe ez: „ Gr ó f  O’D o ne 1 
K á r o l y ,  a M á r i a  T e r é z i a  k a t o n a i  r e n d  n a g y  k e r e s z t j é n e k  
v i t é z e ,  v a l ó s á g o s  b e l s ő  t i t k o s  á IT a m t a n á c s o s, l o v a s s á g i  
t á b o r n o k  s e g y  v é r t e s  e z r e d  e z r e d e s e  (tribunus), e r d é l y i  
f ő h a d v e z é r ,  k o r m á n y  s z é k i  e l n ö k ,  és  ki r.  b i z t o s.“ (Később 
római szentbirodalmi gróf címet is nyert.)
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kapuig kisérték; ott kocsikba ülve szállására mentek, a kir. kor
mányszéki titkárok és többi személyzet gyalog testületileg kisérték 
el s ott elbúcsúzván, kiki hazament, a katonaság szétoszlott s az 
ünnepély elvégződött.

E beigtatás ünnepélyes lefolyását a kir. kormányszék még azon 
napon, ápril 18-án kelt körlevélben tudatta az ország törvényható
ságaival, kifejezve, hogy a kormányszéki elnök a királyné ő fel
sége személyét képviseli, a tanácsülésekben nevében elnököl; ebhez 
képest intézendők tehát hozzá kitűnő méltóságához illő alakban és 
címzéssel a felterjesztések és tudósítások. A kir. biztos szintén kör
rendeletét küldött a törvényhatóságok főnökeihez, melyben kinevez- 
tetését tudatta, s biztosítani kívánta az iránt, hogy semmit elsőbbnek 
és fontosabbnak nem tart, mint hogy magát egészen a felség kegyes 
szándékaihoz alkalmazza, s a legfelsőbb szolgálatot, mely a köz
jóval legszorosb kapcsolatban van, minden igyekezetével előmoz
dítsa ; felhívja mindeniket példája követésére, hogy a haza a felség- 
kegyelmének annál bővebb gyümölcseiben részesüljön. S minthogy 
a jó rendtől függ a siker, meghagyta, hogy a kormány által a 
hatóságokhoz bocsátott elintézetlen rendelések jegyzékét két hét alatt 
hozzá küldjék be.

A kormányszéki elnök és kormányszék ápril 19-én a törvény- 
hatóságokhoz és continua táblák bíráihoz intézett körlevelében azok 
lelkes szavakban buzdítatnak kötelességük pontos teljesítésére. Hiába 
igyekszik a kormányeluök és kormányszék — úgy mondanak —- 
ha a kormányhatóságok tisztviselői s a törvényszékek bírái szívökre 
nem veszik a közdolgokat s kötelességükben nem buzgólkodnak. 
Erre hívják fel hát őket, hogy a felség kegyelmes szándékainak 
teljesülését eszközölvén, tetszését megnyerjék, hazájok közjavát elő
mozdítsák s ne legyen szükség soha a hanyagok ellen büntetést 
alkalmazni.

Fizetése mint főhadvezérnek és kormányszéki elnöknek évi 
80U0 forintban állapíttatott meg, s az erdélyi kamarai pénztárból 
1768. február 1-től kezdődőleg utalványoztatott, miről a cs. kir. 
bécsi udvari kamara az erdélyi udvari kancelláriát 1768. szep
tember 7-én értesítette. r )

III.
Mint láttuk, mindkét udvari kiküldött a határőrségi ügy

ben jelentésének az uralkodóhoz intézésére utasíttatott. E felett 
Erdély administrativ rendszere szerint a katonai kormányzás egé
szen saját autonom hatáskörrel bírt s annak határai között folyt; 
a polgári hatóságokra csak néha, végrehajtási kérdésekben szorult,

b Az ezt tárgyazó általam forrásul használt iratok eredetiei részint az 
erdélyi udvari kancellária, részint a kir. volt fökormányszék levéltárában 
őriztetnek.
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elviekben soha. Ezért a tárgyalás ügyiratai kizárólag az illetékes 
erdélyi főhadvezérség és udvari főliadi tanács (ma cs. kir. hadügy- 
ministerium) levéltárában lévén: nekem ottani tanulmányozásra s 
gróf O’Donel erdélyi működésének ez ága kellő felderítésére 
alkalmam nem volt. Ez tehát mások kipótló munkásságának marad 
fenn. Én csak polgári kormányzását ismertetem meg főbb vonási
ban, kimutatva a célt és eszközöket, méltatva az elért eredményeket.

Három alkotmány változtató tárgyban központosul gróf O’Donel 
erdélyi polgári kormányzásának hatása: 1. A jobbágyok tartozá
sának szabályozása által társadalmi helyzetök javítása; 2. a nemes
ség kiváltságos állásának törvényszék előtti bebizonyítása elrende
lése által száma apasztása, befolyásának megtörése; 6. az oláh 
püspökök és papok dotatiója által a népnek unióra bírása.

A nemzeti fejedelemség Erdély külön nemzetiségeinek oly 
erős egybetartó kapcsa, a magyar hegemónia oly biztosítéka volt 
közel másfél századig, hogy a kis ország a mai Belgium vagy 
Svájc önállóságával és tekintélyével bírt be- és kifelé; a mint a 
magyar korona, tényleg a Habsburg-ház jogara alá adta magát, a 
kapocs szétszakadt, az állami önállóság és összetartozás érzete meg
szűnt, s a kiknek az országon kívül fajrokonaik voltak, ben magu
kat mellőzve, szorítva, vagy tán elnyomva érezték, részint a katonai 
parancsnoksághoz i General-Commandó), részint a bécsi udvarhoz pana
szoltak, sérelmük orvoslását vádak kíséretében kérve. A. szász a 
nyelvrokonságáért remélt és kívánt nagyobb befolyást s az uralko
dótól kedvezményeket, az oláhság számára hivatkozott s jobbágyi 
terhei könnyítését, vallása védelmét sürgette.

En ezúttal csak a jobbágyság Ugye javítására e század elején 
indult mozgalmat fejtem ki, mint a mely 1769-ben O’Donel alatt 
egy concret ideiglenes reformintézkedésben octroy útján fejeztetett 
be a királyi úgynevezett „ B i z o n y o s  P u n c t u m o k “-at létrehozó 
leirattal.

Ennek története ez. Már 1714. január 6-án kezdődött s február 
5-én végződött nagy-szebeni országgyűlésen: „A j o b b á g y a k  és 
z s e l l é r e k  s z o l g á l a t i  m ó d j á r ó l “ kelt utolsó törvényzikk- 
ben, azon okból, hogy a földesurak a költözködő zsellérek kímélé
se által az örökös, földön lakó, adófizető és más közterhet viselő 
jobbágyokat rendkívüli szolgálatokkal terhelték és megrontották s 
így elszökésre, kivándorlásra kényszerítették, mi miatt a faluk el
pusztultak s a közteherviselők száma megfogyott, a kik voltak, azok adó- 
és közterhe (Quota) szerfelett megnövekedett, nem a földesurak magán
joga megsértése, de a közkár eltávolítása s a közjó elősegítése állami 
köztekintetésénél fogva végezték: hogy ezután a jobbágyi szolgálat 
mindenütt egyformán folyjon és minden örökös jobbágy hetenként 
négy-négy napot, a zsellérek hármat szolgáljanak, a mint a földes- 
uraknak tetszik, marhával vagy gyalogszerrel, kevesebbet elfogadni
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ne legyen szabad articularis büntetés alatt. S mivel némely ügynek 
o felsége előtt, másnak a főhadvezérséguél kell elláttatni, s felhívásra 
ennek is a felség elé kell terjesztetni: a kir. kormányszéket egész 
országul és három nemzetül ezen törvénycikknél fogva felhatalmaz
ták, hogy tekintélye s befolyása szerint azokra nézve a felségnél 
járjon közbe s a szükségeseket tegye meg.“

E törvénycikket a felség 1742. julius 20-án kelt kir. leiratá
val erősítette meg s az egész országban kihirdettetni rendelte azon 
hozzáadással, hogy a zsellérek azon célból, hogy el ne távozzanak 
s magukat inkáb megvonják, óvadék vagy kezesség adásra szorí- 
tandók, a mi a jobbágyokra nem terjeszhető ki. A midőn pedig a 
jobbágy marhával messzefölden tesz szolgálatot, a földesurak annak 
távolságához képest kíméljék őket, hogy meg ne romoljanak.

Az 1747. február 25-én kelt kir. leirat 15-ik pontjában a 
felség mindkét intézkedést megerősítette; de mivel ott a kézi és 
igás robot napszám nem volt megkülönböztetve, pedig megfontolandó, 
hogy az igás robot sokkal terhesebb, mivel a jobbágynak az ünne
pek és rósz idő miatt gyakran kevés ideje marad munkája elvég
zésére ; ez okból ama törvénycikk úgy értendő: hogy minden jobbágy 
hetenként négy napot köteles tenni, igásmarhával, ha van elegendő, 
hármat, ha telke van, de ha elég igásmarhája nincs, hasonló módú 
társával tegyen négy napot. A 16-ik pontban a felség a zsellérekre 
nézve azt határozta, hogy ezekkel szelidebben kell bánni, hogy 
megtelepedésre édesgettessenek s a fejedelemség népe szaporodjék. 
Ezért egész telkes zsellérek, a kiknek mint a jobbágyoknak annyi 
a külsőségük (appertientiae) s elegendő igásmarháik vannak, heten
ként tegyenek két napot akár kézzel, akár marhával ; az oly zsel
lérek pedig, a kiknek van telkük, de nincs külső hozzávalójuk, 
vagy a kiknek telke sincs, egy napot tenyérrel, s többre ne kény
szerítessenek. De az elébb meghatározott általános szabályelv csak 
azon esetre van értve, s akkor megtartandó, ha a földesúr és 
jobbágy vagy zsellér közt kedvezőbb szerződés nincs, mert ha van, 
azt kell követni; a kiknek pedig sem szerződésűk szerint, sem köl
csönös megegyezésnél fogva tartozások megállapítva nincs, a fen
tebb említett robotnál nagyobbra ne kényszerítessenek. Ezenkívül 
a felség mint az igazsággal megegyezőt, és sem a földesurakra, 
sem a jobbágyokra és zseljérekre nézve nem károst megtartatni 
rendeli a következőket: 1. Ünnep- és vasárnapon semmi szolgála
tot tenni nem szabad; ha sürgős dolog mégis kívánná, az a követ
kező heti munkatartozásba tudandó. 2. A jobbágy tűzhelyétől igen 
távol eső szolgálatra máskép nem köteles, ha csak létező urbárium, 
régi szokás vagy halasztást sehogy sem tűrő ok nem kívánja, s ekkor 
annyi napba számíttassák, a mennyit tartozásán felül menet jövet 
az úton eltöltött. Sürgős dologidőben azonban ne rendeltessék távoli 
útra. 3. A jobbágyokra ne erőszakolják a földesurak általuk
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megszabott árban semmi termény őket: sert, bort, pálinkát, sajtot, 
vajat, halat, marhát, baromfit stb. A korcsmajog a földesúrnak épen 
marad. 4. Az udvari tisztek ne szolgáltassák magukat ingyen vagy 
csekély bérért. 5. A földesurak saját adósságaikat fizessék meg, ne 
hárítsák jobbágyaikra . . . .

Csaknem húsz év telt el ezután, míg a jobbágyság mind sűrűbb 
panaszai a felség figyelmét magukra vonták azáltal, hogy az 17(15. 
évben az állandó törvényszéki táblák évnegyedes kimutatásai azok
nak földesuraik elleni túlságos robot és más illetéktelen szolgalmak 
miatt indított igen számos sérelmét tüntették fel, s Kraszna-vármegye 
állandó törvényszéki táblája, maga jelentette, hogy azok nagy része 
törvényen nem alapul. Ennek következtében a felség 1766. jun. 11. 
és október 13-án a kir. kormányszéknek megparancsolta, hogy alkal
mas módon úgy intézkedjék, hogy minden állandó törvényszéktől 
('Continua Tablet) jeléntés tétessék az irán t: a jobbágyoknak minő 
szolgalmai és tartozásai divatoznak kerületeikben ? melyek alapul
nak törvényen, felsőbb rendeleteken, vagy hozattak be tényleg a 
földbirtokosok által ? S mivel tartozik a jobbágy földesurának, a 
földesúr jobbágyának? Meg volt parancsolva az is, hogy mihelyt a 
jelentések beérkeznek, a kir. kormányszék alapos Tervjavaslatot 
készítsen és terjeszszen fel az irán t: Minő szolgalmak és tartozások 
törlendők el, vagy hogy azok miképen mérsékelendők és módosí- 
tandók általában egész Erdélyben ? Ha pedig ez sem lehetséges, 
mennyiben és mi módon lehetne a szolgalmakat egyformásítni ? 
egyúttal azt is eszközölvén, hogy a jobbágy és földesuraitól a mi 
őt illeti, valósággal megkapja s azt tőle eltartóztatni ne lehessen.

Ennek sikere nem lévén : 1767. febr. 4-én és 1768. febr. 
6-án ismét megújíttatott azon utasítással, hogy a kir. kormány
szék késedelem nélkül teljesítse s egyszersmind mellékelje a véle
ményét arról is : vajon a Magyarországon kihirdetett ez ügyi köz
tilalmi rendszabályok (Prohibita) az erdélyi törvények és consti- 
tutiók épségben tartása mellett alkalmasak, oda behozhatok és 
állandósíthatok lennének-e ? Minthogy e legfelsőbb rendelet sem 
teljesíttetett, 1768-ik március 7-én emlékeztette a felség a kir. kor
mányszéket az előbbi rendeletekre s újból szigorúan megparancsolta, 
hogy azokat négy hét alatt múlhatatlanul teljesítse.

E rendelet a március 24-iki tanácsülésben felolvastatott, minek 
folytán az állandó törvényszékek a felsőbb helyről többször paran
csolt felterjesztések és kimutatások beküldésére utasíttattak, s azok, 
bár későn, de jelentéseiket e tárgyban megtették s a kir. kormány
szék a legfelsőbb parancsnak 1768. jul. 21-én eleget tett. A dézma 
fizetéssel is terheltetvén a jobbágyság, minthogy a földesurak vagy 
tizedelők késedelmeznek beszedésével s így neki nagy károkat okoz
nak : a felség 1769. jul. 15-én megparancsolta a kir. kormányszék
nek, hogy nemcsak a közelendő aratásról intézkedjék, hogy a
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jobbágyak kárt ne szenvedjenek, de jövőben is igyekezzek az 
eziránt kelt felsőbb rendeletek és országos törvények megtarta- 
tására. Ezzel egyidejűleg a felség által arról is tudósítástétel ren
deltetett : melyek azon törvényhatósági alsóbb tisztek és állandó 
törvényszéki ülnökök, a kik kötelességeikben hanyagok vagy rész
rehajlók ? A kir. kormányszék e tárgyban, s 1769. jan. 16-ki 
legfelsőbb rendelet következtében a tisztviselők zsarolásai ügyében 
úgy intézkedett, hogy a törvényhatóságok főnökeivel tudatta, 
hogy az adózó nép részéről a köztisztviselők ellen különböző 
megterhelteteseik miatt sűrű panaszok érkeztek hozzá, melyek
ben előadják, hogy 1. a rendes adótól megmentés címén pénzt 
vagy kézi és szekeres napszámot csikartak tőlük; 2. adófizetési 
számvetéskor (Conputus) pénzt s másféle rovatalokat tesznek rajok, 
az adótabellákért törvénytelen árt követelnek, holott egy Ívért 
1 krnál többet kívánni nem szabad; 4. ingyen élelmeztetik magu
kat; 5. törvényszéki békeegyezések s adófizetések alkalmával haladé
kot adnak s érette ajándékot csikarnak ki, ezáltal a fizetést halo
gatván, a terhet még nehezítik; 6. őket különbféle büntetések
kel illetik, melyeknek a törvényben nincs alapja. Ily és más címek 
és ürügyek alatt — mond a körrendelet — pusztán haszonvágy
ból, a föld népe, ő felsége élő kincstára, kiilönbözőleg zsaroltat- 
ván ki : a kir. kormányszék elhatározta, hogy ezeknek határt vet. 
Meghagyta tehát a törvényhatóságoknak, hogy a kikre az adózó 
nép feletti gondviselés, annak igazgatása és vezetése bármily alak
ban bízva vau, a kir. kormányszék nevében szigorú kötelességévé 
tegye, hogy a népet a törvények, felsőbb rendeletek s a kir. kor
mányszék többszöri parancsa ellenére törvénytelen pénzfizetésekkel, 
büntetéssel, kézi és igás napszámmal s bármi más tiltott zsarolással 
terhelni, fejni és erejéből kivenni ne merészeljék, mert a kiket a 
kir. kormányszék ilyeken ér, a kár megtérítésén kívül, hivata
luktól is múlhatatlanul meg fogja fosztani.

Ezt a kir. kormányszék feljelentvén : február 1-én kelt udvari 
rendeletben a jövőt illető intézkedés jóváhagyólag tudásul vétetett; 
de miután a felterjesztés szerint ezt tapasztalt visszaélések tették 
szükségessé, a felség megparancsolta, hogy ezen visszaélések elkö
vetői szigorúan nyomoztassanak ki, s a kik hibásak, a sértett félnek 
vagy törvénytelenül terhelteknek elégtételtadásra erélyesen szorítas- 
sanak rá s az eredményről tétessék jelentés.

Ennek folytán a kir. kormányszék meghagyta a törvényhatóságok 
főnökeinek, hogy kellő utasítás mellett részrehajlatlan nyomozást vitesse
nek végbe, melyben a zsarolások és törvénytelenségek fel legyenek 
véve Ő felsége eléterjeszthetés végett, oly figyelemmel és pontosság
gal, hogy az illetőket netaláni mulasztás miatt feddés ne érje.

Az udvar nem késett sem a tisztviselők, sem a földesurak 
felfödözett visszaélései orvoslásával. Az elsőre nézve 1769. február
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4-én kelt rendeletben helybenhagyólag tudásul vette a kir. kormány
széknek azon felterjesztését, mit a jobbágyok földesuraik elleni 
panaszai felküldésében hanyag tisztviselőkre nézve tett, s meg
parancsolta, hogy intézkedéseihez magát szigorúan tartva, szorgal
matosán gondoskodjék arról, hogy azok mindenütt pontosan teljesít- 
tessenek. Minthogy pedig a késedelem és mulasztás hibája a felsőbb 
tisztviselőket és törvényszékek elnökeit is illeti: a kir. kormány
szék azokat is intse meg, hogy az alsóbb tisztviselőket tisztök pontos 
teljesítésére szorítsák, a javíthatlanokat pedig a baj orvoslása végett 
a kir. kormányszéknek jelentsék fel ; mert ha a hanyagokat nem 
serkentik, nem intik és nem jelentik fel, a felelősség őket is fogja 
terhelni s a megfeddés rajok is kiterjed, a mire nézve a kir. kor
mányszék éljen saját hatalmával.

A kir. kormányszék ezt körrendeletben tudatta az illetőkkel, 
de úgy látszik, nem volt kívánt sikere, mert az udvar augusztus 
2-án ismételten megsürgette a panaszos perek kimutatásának pon
tos felküldését azon hozzáadással, hogy a késedelmeskedő törvény- 
hatóságok magukat igazolják, a kormányszék pedig az ily perek
nek a rendes törvényszékek előtti gyors lefolyásáról, a jobbágyok
nak az új ítéletek alkalmával meg nem terheléséről, sőt a tett 
költségeknek a vesztes földesurak általi megtérítéséről is gondos
kodjék.

E közben báró Bruckenthal Sámuel erdélyi udvari kancellár 
Kolozsvárott julius 21-én saját jelenlétében tartott a kir. kormány
széknél tanácsülést, előbb a beérkezett jelentésekből kivonatokat és 
táblázatokat, azután előterjesztési tervet készíttetett, s az udvarhoz 
felterjesztette. Később a kir. kormányszék arra nézve: mi történ
jék, hogy a jobbágyság illetőségét megkapja, mind a földesuraknak, 
mind a falusi községeknek új formulát küldetett s rovatait betol- 
tetui rendelte. Báró Bánffi Farkas kir. kormányszéki tanácsos dol
gozta ki az előterjesztési tervet, munkáját köröztették a tanácsosok
nál s azok megtették rá észrevételeiket; azután a tanácsülésben 
nyilvánosan is felolvasták s meghatározták, hogy abból a felség 
által parancsolt Tervjavadat készíttessék el. Az első julius 3An ter
jesztetett fel. Az udvar a dolog második ágára nézve a jelentést 
augusztus 31-én újból megsürgette, határidőül szeptember hónapot 
tűzvén ki. Báró Bánffi a tervet is kidolgozta s az az első munkálat
tal és gróf Bethlen Miklós, gróf Teleki László, gróf Nemes János 
és Hutter Mihály kir. kormányszéki tanácsosok külön véleményével és 
más mellékletekkel együtt a felség elé terjesztetett.

A jobbágyság érdekeltségének és bátorságának a földesúri 
viszonyok iránti ezen szakadatlan nyomozódás újabb meg újabb 
ingert adván: panaszai a törvényszékekhez, kérései ä kir. biztos
hoz és udvarhoz csaknem egymást érték, mindig nyomatékosabban 
kérve igazságot s terheinek könnyítését. A kir. kormányszékre



46 GRÓF O’DONEL KÁROLY

Bécsból és a nép általános békétlenkedése által alulról gyakorolt 
ezen kettős nyomás meggyorsította az ügy fejlődését.

Midőn a kir. kormányszéknek a jobbágytartozások iránt tett 
tervjavaslata már az udvarnál volt, megérkezett gróf O’Donelnek 
az ottani tanácskozások egész lefolyásáról október 5-én és 9-éu 
egyenesen a királynéhoz tett két terjedelmes jelentése. Az elsőben 
írja a gróf, hogy báró Bánffi az előadó s a felirat és terv készí
tője s a vele egynézetű tanácsosok az első tanácsülésben úgy nyilatkoz
tak, hogy a jobbágytartozások országos törvényekben gyökereznek, 
melyeket 1742-ik julius 20-ki kir. leiratában a felség is megerő
sített, tehát csak azok módosításáról vagy eltörléséről s a vissza
élések megszüntetéséről lehet szó, a miről határozni az országgyűlés 
van hivatva, tehát előbb azt kell meghallgatni. Litván a kir. biz
tos a dolog ezen fordulatát, hogy az összes tanácsosok az ország- 
gyűlés összehívására fognak szavazni s az ülés is már vége fele 
közeledett, kijelentette, hogy a közelebbi ülésben ő is meg fogja 
véleményét mondani s az összes iratokat magához kérte. Másnap 
kijelentette, hogy ő a határozat által nem látja a felség akarata 
teljesülését s az országgyűlés meghallgatása említését annál keve
sebbé látja szükségesnek, mert itt nem az a teendő, hogy Ő felsé
gének legmagasabb uralkodói cselekvésére nézve az utat és módot 
előírják; ő felsége az ország iránti legmagasb anyai szereteténél 
fogva, csak annak javára és megtartására irányozza ügyeimét 
s e tekintetben ő felsége titkos tanácsosainak, 1766. január 
15-én és 1768. február 6-án, március 7-én és augusztus 31-én 
kelt kir. leiratai értelmében feladata csak az, hogy egy alapos és 
megbízható tervet készítsenek arról, hogy a mai jobbágyi szolgálatok
ból és úrbérből mit lehetne eltörölni és módosítani, s azt terjesz- 
szék ő felsége elé helybenhagyás végett. Csak a tervet kell tehát 
elkészítni és semmi esetben nincsen szó országgyűlésről . . . E 
nézetek mellett nyomatékosan felszólalt Bajtay püspök, de a többség 
pártolta a felirati tervezetet, s így báró Bánffi Farkas első jelentése ér
telmében a feliratokat elkészítette. Hamar kitűnt — írja a kir. biztos 
— a pártoskodás szelleme és az irányt adó melléktekintet, mert 
gróf Bethlen, gróf Teleki, gróf Nemes és Hutter kormánytanácso
sok véleményüket írásban adták be, s kivált gróf Nemes hang
súlyozta, hogy mivel a jobbágyszolgálatokban valóban sok a vissza
élés, kívánatos, hogy azok megszüntettessenek s a szolgálatokban 
egyformaság eszközöltessék. Meg kellene tehát ő felségét kérni, 
hogy egy szabályrendelet ( Nor ma )  dolgoztassék, az az összegyűlt 
KK. és RR. elébe terjesztessék és az aból szerkesztendő tör
vénycikk annyival inkább országgyűlésileg helybenhagyassék, hogy 
annak ellenére tenni senki se merjen; mintha a felség szent szava 
és törvényadási hatalma az országos KK. és RR. helybenhagyása 
nélkül nem lenne elég arra, hogy megtartsák és neki engedelmes-
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kedjeuek. Felhozatott, hogy jó leone ezen visszaéléseket kijelölni, 
hogy orvoslásukra módot lehessen találni; mert ez egyfelől az ország 
javát mozdítná elé, másfelől az elmúlt esztendőben már volt 
kijelölve sok ily visszaélés, melyekre nézve országgyűlés nélkül is 
megállapodtak, a kir. kormányszék helybenhagyta, a felség meg
erősítette s így az intézkedés életbe lépett . . .  De ez nem fogad
tatott el, sőt a tanácsosok változatlanul megmaradtak véleményük 
mellett, s így készíttetett el a felírás és mellékelteitek a tanácso
sok külön véleményei.

„így folyt le — mondja a kir. biztos — az ügy tárgyalása, 
melynél a felségnek, az ország és alattvalói valódi javánál egyéb 
célja nem volt, s mégis akadályokra talált; a mi annál sajnálandóbb, 
mert a kormányszék maga is pártolni látszott az állandó törvény
székeknek jelentéseikbe foglalt kemény és embertelen nyilatkozatait. 
Nem említi — úgymond -— vajon keresztény gondolkodáshoz illő-e, 
a mit Alsó-Fejér-vármegye állandó törvényszéke és mások is, sőt 
maga b. Bánffi Farkas előadó is véleményében mondott, hogy a 
jobbágyok hütlenségi vétkeikért örök rabszolgaságra vettettek s 
ezért köteleztettek robotra, nem azért, hogy a földesurak birtokaiban 
laknak ; nem kötelesek tehát nekik semmit adni, s ha adtak, azért 
adtak, hogy őket munkaképességükben megtartsák. Pedig a jobbágy 
a felség élő kincstára (vivum aerarium), tehát fentartása és gyarapí
tása különös figyelmet érdemel. Csak azt hozza még fel, hogy a 
felség kegyeskedjék megemlékezni, hogy a mikor behozatott a határ
őrség és a Buccow-féle adórendszer, a mi a Bethleu-félét 242 ezer 
forinttal haladta felül, az országgyűlés összehívása iránt tett ajánlat 
akkor sem vétetett tekintetbe, hanem inkább teljesen mellőzve lett; 
most is tehát, midőn a felség anyai szándékainak csak az ország és sze
gény adózó nép sorsa javítása a célja, s csak erről van szó, 
a kormányszék az országgyűlés tartásának fel hozásával csak azt 
akarja meghiúsítni. Biztosítja ő felségét — mondja a kir. biztos — 
hogy e véleményegyezésuek valódi oka az volt, hogy a midőn az 
ügy a kir. kormányszék elé került, a szász nemzet is panaszt emelt 
a kir. kincstár ellen némely követeléseiért, mit azóta a felséghez is 
benyújtott, s a szász tanácsosok már előre megegyeztek a magyar 
tanácsosokkal, s mintegy szövetségre léptek az iránt, hogy egyet- 
értőleg az országgyűlés tartására szavazzanak azon reményben, hogy 
ha az megáll, a dolgot cselszövényekkel oda viszik, hogy a szász 
nemzet mostani bitorlásaiban és tényleges jogélvezeteiben védelmez- 
tetni fog, a magyarok ellenben jobbágyaik eddigi szolgálataikat és 
úrbérét a szegény nép és „vivum aerarium“ kárával tovább is bírni 
fogják.

Második felterjesztését gróf O’Donel a királyné ama paran
csára tette, melyben az a magyarországi és erdélyi jobbágyi szolgála
tokat általa egybehasonlítatni rendelte. A kir. biztos nézete az volt:
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„hogy a magyarországi úrbért Erdélyben csak az ország törvényeihez al
kalmazva s így is kevés esetben lehet használni. Az idevaló földes
urakra nézve egyelőre elég, s az adófizetőkre nézve hasznos lenne, 
ha a felség megengedné, hogy hetenként két igás, három tenyeres 
napi szolgálatot kívánhassanak. Az itteni földesurak egészen job
bágyaik szolgálatára vannak szorulva, kisebbre szállítni a szolgála
tot nem tanácsos. Ajánlata szerint a jobbágy egy évben 52 napot 
nyer, s az rá nézve nagy könnyebbség lenne. Ajánlják ezt a Szé
kelyföldön és Fogarasföldén tapasztalt jobbágyi állapotok, hol azok 
épen e szolgálatokat teszik, néhol a robot csak egy napra van mér
sékelve, a mint ez a kir. kormányszék julius 21 -ki feliratából is 
kitetszik ; sőt az ország belsejében némely uradalmakban a jobbá
gyok könnyebb megélhetése végett tőlük semmi robotot sem kíván
nak. Ez az adózóknak Moldva- és Oláhországba kivándorlása meg
akadályozása végett történik, minthogy azok nemcsak Székelyföldről, 
de Fogarasföldről és az ország belsejéből is sűrűn mennek ki.

„Nagy könnyebbségére lenne a szegény adózó népnek, ha a 
felség mindazokat a szolgálmányokat büntetés terhe alatt eltörölné, 
melyek nem alapulnak földesúri formaszerű adományleveleken; 
továbbá ha megparancsolná, hogy olyan nagy távolságra Őket szol
gálatra ne küldjék, hanem csak lakhelyökre. Ez által adófizetésre 
képesekké válnának s nem szöknének ki az országból. Az egészség- 
ügyi bizottság kimutatásai szerint 1768. nov. 1-től 1769.jun. 30-ig 7739 
szökevény jött vissza Erdélybe Oláhországból és Moldvából 14,805 
darab marhával, x) s az idén májusban 3461 fő, júniusban is 1670. 
Kikérdeztetvén a veszteglő intézetnél elszökésök okáról, a május 
utolsó napjaiban visszatért 585 közűi 569 azt adta okul, hogy nincs 
elég földje, miből megélhessen, 152 pedig a robot nagyságáért s 
földesuruk egyéb megterheléseiért. Ez arány volt köztük júliusban is, 
mikor csak a piricskei szoroson 118 visszatért jött be, s kevés 
gyergyóin kívül mind az ország belsejéből valók voltak. Elég ok 
arra, hogy a robotleszállítás az egész országra kiterjesztessék.

„A földesurak által jobbágyaikkal szemben gyakorolt ezen 
visszaélések, elnyomás és kicsikart elviselhetlen szolgálmánjmk for
rása tehát minden rósz és káros következményeknek — írja a kir. biz
tos — miután itt törvény az is, hogy ha valaki a visszaélést hosszú évek 
során gyakorolta, az idŐmulási törvénynél fogva jogossá válik. 
Ennélfogva nézete az, hogy a felség e jognak ne adjon helyet oly 
esetekben, midőn a vivum aerarium-ot megrontja, s az ország és 
adózók jóllétének akadályára van. Mindezen ártalmak azonban csak 
úgy szűnnek meg, ha a felség teljhatalmát felhasználva, ezen nagy- *)

*) A főhadvezérnek a viszonyokkal való tökéletes ismeretlenségét 
tanúsítja, midőn az Erdélyből évről-évre nyájaikkal a Duna mellé nyaralni 
menő oláhokat szökevényekként tünteti fel a királyné előtt.
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fejedelemséget saját akaratjából kifolyólag, legfelsőbb kegye és 
kegyelme szerint boldogítani méltóztatik, s ehez képest megszüntet 
az odavaló kir. kormányszéknél ez ügyben való minden tárgyalást, 
a mi úgy is célra nem vezet, miután a tanácsosok mind földesurak.

„Ellenvethetné tán valaki, hogy a robot e nagy leszállítása 
igen észrevehető elégedetlenséget, sőt tán hűtlenséget és lázadást 
idézne elő. A kir. biztos azonban teljes joggal biztosítja a felséges 
uralkodónőt, hogy a mennyiben Erdélyben valaha lázadástól tartani 
lehetett, azt senki más nem tette, mint maguk a jobbágyok földes
uraik kemény és részben embertelen eljárásaik s elviselhetlen meg
terheléseik következtében, s ha netán nehány földesül* a felség 
ezen intézkedései ellen duzzogna is, azok fenn fognak állani, s ők 
a felség édes anyai gondoskodása és kegyelme iránt teljmértékű 
elismeréssel lesznek. Épen ez az igazán alkalmas idő arra — írja 
a kir. biztos — melyben a felség ország javát célzó intézkedéseinek 
hathatós és sikeres következményei remélhetők, minthogy jelenben 
a háborúba keveredett két szomszéd hatalomtól Erdélyre nézve nem
csak hogy semmitől tartani nem lehet, de sőt mindkettőnek érdeké
ben áll, hogy a szomsédsági jó és barátságos viszonyt ő felségével 
gondosan fentartsák, a minek bizonyítéka az, hogy az ottoman porta 
a legszigorúbb büntetés alatt megparancsolta, hogy csapatai az 
innenső tájakat semmiképen ne nyugtalanítsák, sőt hozzájok ne is 
közeledjenek, és így ő felségének az ország kormányrendszerében 
teendő minden javítási intézkedései teljes nyugalomban és egész 
biztossággal végrehajthatók. “

Gróf O’Donel jelentéseit a királyné saját kézírásával aug. 17. 
küldötte meg b. Bruckenthalnak a végre, hogy miután a kancel
láriához is eddig a kormányszék tudósítása megérkezhetett, ő fel
ségének legközelebb ez ügyben körülményes előterjesztés tétessék.

Az udvari kancelláriai úrbéri bizottság a megparancsolt előterjesz
tést megtette, szerkesztésénél tekintetbe vette a kir. kormányszék 
feliratával együtt a gróf O’Donel magán tudósításait is, s abból 
különösen kiemelte, hogy a kir. kormányszéki bizottság és a gróf 
véleménye közt az eltérést az 1767-ki febr. 4-iki kir. leirat roszul 
értelmezése okozta. Abban ugyanis a felség nem a törvények és 
felsőbb rendeletek megváltoztatását, hanem csak a túlságos és nem 
jogszerűen követelt jobbágyi tartozások és visszaélések kinyomo
zása és ezek megszüntetése iránti Tervjavaslat készítését rendelte, a 
melyek létezését maga a kraszna-vármegyei állandó törvényszék is 
elismerte. Ezek megszüntetése nem kíván törvényhozási intézkedést, 
míg a törvények és felsőbb rendeletek megszüntetésének ország- 
gyűlésre tartozását a felség maga sem vonja kétségbe, annyival 
kevésbbé, mivel ő felsége maga is megerősítette azok egy részét, 
s némely lényeges kérdésekben épen oly eljárást követett. Ha gróf 
O’Donel figyelmét e különbség ki nem kerüli, s ő a törvényeltörlés

4Hazánk I.
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és visszaélések megszüntetése különböző természetű két kérdését össze 
nem vegyíti, egészen másképen nyilatkozott volna az ügynek a kir. 
kormányszék előtti tárgyalásáról s nem látott volna a kitlönvéleményűek 
nyilatkozatában ő felsége elleni irányzatot. A mely két példát — 
az adórendszer megváltoztatását s a székely határőrség felfegyverzé
sét — gróf O’Donel felhozott, nem talá l; mert az első csak egy tör
vényhozási cselekvény befejezése, az utolsó pedig a székelyek honvé
delmi kötelezettségét rendelő törvények folyománya volt, De különben 
is négy tanácsosért az egész kir. kormányszéket vádolni nem lehet, s 
főleg nem lehet róluk azt mondani, hogy Ők a visszaélések meg
szüntetésére kívánták volna az országgyűlést, A kir. kormányszék 
felterjesztése tisztán megszabja a határt, a meddig a földesurak 
jobbágyaikat robotra kötelezhetik, de ezeknek kötelességeiket is meg
határozta. Azt tehát, hogy a kir. kormányszék mintegy pártolni lát
szott az állandó törvényszékek azon felfogását, hogy a jobbágyok 
rabszolgáknak tekintendők, a kir. kormányszék nem érdemelte meg, 
s ily ítéletre három tanácsos külön véleménye nem jogosít. Szintoly ke
véssé lehet feltenni a kir. kormányszékről azt, hogy szövetkezett volna 
arra, hogy országgyűlés tartására szavazzanak, mert a 12 tanácsos
ból csak négy volt, a ki feltételesen az országgyűlés megkérdezé
sére szavazott, s ezen négy közűi az egyik mint szász tanácsos, a 
szász nemzet állítólagos bitorlásában legcsekélyebb részt sem vett, 
s ha e bitorlásért kötött szövetség való lenne, akkor a szász ispán 
is velők szavazott volna, de ez szavazatával a többséghez csatlako
zott. Nem teheti a bizottság, hogy a legnagyobb alázattal meg ne 
jegyezze, hogy a hivatali életben ez igen kemény vád, és senkitől 
sem emelhető máskép, mint ha azt bebízonyitni képes. A tanácsosok 
esküjöknél fogva jogosítva és kötelezve vannak véleményeiket meg
mondani, és szomorú s a legfőbb úr szolgálatára nézve káros lenne, 
ha a tisztátlan célokkal vádoltaíástól féltőkben véleményeiket sza
badon kimondani nem mernék; mert az ellenkező vélemények gyak
ran tisztán felderítik a tárgyat, s ő felsége legmagasb elhatározása 
azon egyedüli szabály, a mit mindenkinek követni kell. A felség- 
célja pedig nem törvények és országgyűlési végzések eltörlése s 
újak alkotása, de egyedül azon visszaélések megszüntetése, melyek 
törvényen kívül s felsőbb rendeletek ellenére a jobbágyi szolgálatok 
közé becssúztak, a melyek száma nagy. A bizottság nézete tehát az 
lenne, hogy az Ő felsége szándékainak félreértéséből származó 
véleménykülönbség által magát ne tartóztassa fel, hanem azt, a mit 
legfelsőbbleg elhatározni jónak lát, végrehajtani kegyeskedjék.

„A mi a gróf O’Donel második tudósításában kifejezett néze
tét illeti: a bizottság kénytelen megvallani, hogy az egyfelől azért 
igen megfontolandó, mert a mostani gyakorlat törvényeken és leg
felsőbb elhatározásokon, es pedig részben ő felsége által is megeerő- 
sített törvényeken alapul, melyeket csak úgy egyszerűen felfüggeszteni
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nem lebet; másfelől azért sem, mivel a gróf O’Donel által e tekin
tetben felhozott indokok ily újításra nem nyújtnak elegendő alapot.“

Ezután a bizottság a kir. kormányszék előterjesztésére vonat
kozó némely javaslatait pontonként terjesztette elő, s ezek elfogad
tatását kérte.

A felség nov 12-én kelt legmagasabb elhatározása így szól: 
„Helybenhagyom ezen Tervet a bizottság által tett megjegyzésekkel, 
a melyekhez még bozzáadandóknak látom a j o b b á g y o k  s z o l 
g á l a t á t  tárgyazó 2-ik szakasz 3-ik §-ára nézve, hogy a távol 
földön valő robotteljesítésnél az odamenés és visszajövés mindig a 
jobbágyi tartozásokba bele számítassék. A j o b b á g y o k  j a v a l 
m a i t  illető 3-ik szakasz 3-ik §-ára nézve, magamnak tartom fenn 
a jobbágytelkek állagának és tartozandósságainak minden vidékben 
meghatározását.

„E változtatásokkal ezen leró mostantól fogva mint ideiglenes 
intézuiény általánosan megtartandó s az egész országban követendő 
lesz; jövőre pedig gondoskodni kell, miképen lehessen Erdélyben az 
úrbéri szabályozást oly tökéletesen végrehajtani, hogy azáltal az adó
fizetők a földesúri törvénytelen nyomástól annál bizonyosabban meg
szabaduljanak, mert itt nem a törvények megváltoztatásáról van szó, 
hanem csak arról, hogy a káros visszaélések megszüntettessenek, 
minthogy azok, bárha hosszasabb tartamú szokáson alapultak is, 
jogot nem adhatnak.

„A mint az adórendszer megerősítése alkalmával már meghagy
tam volt —- így végződik a kir. kézirat — hogy az udvari bizott
ság e tárgyban is adjon véleményt: úgy most is kívánom, hogy 
ezt szem előtt tartsa, s annak idejében előterjesztését elvárom. 
Aláírva: Má r i a  T e r é z i a .

Ez értelemben kelt nov. 12-én az erdélyi úrbéri tartozásokat 
szabályozó legmagasb kir. rendelet, mely az erdélyi udvari bizott
ságnak az I. szakasz 1. 3. 7. 12. 13. számaira s a II. szakasz 2. 
és a III. szakasz 2. 6. és 15. számaira tett észrevételeit s a felség 
legmagasb kéziratában parancsoltakat magába foglalta. A királyné 
— úgymond — egyebekben a kir. kormányszék Tervezetét hely
ben hagyja s rendeli, hogy miután jul. 21 -én e tárgyban tett intéz
kedése egyébként is némely községekben sikertelen maradt, azt 
«zen mostani tervezettel vonja össze s az így egybevont munkálatot 
egész Erdélyben mint ideiglenes javítást ő felsége nevében ne csak 
kihirdesse, de szorgalmasan és komolyan ügyeljen arra, hogy az 
abban foglaltak mindenütt a legpontosabban megtartassanak s 
eképen a szegény adózó népnek megtartására irányult édes anyai 
szándéka teljesüljön; jövőre nézve pedig gondoskodjék: miképeu 
hozattassék be egész Erdélybe a rendnek megfelelő úrbéri szabályo
zás, hogy az adózó nép földesurainak törvénytelen elnyomása alól 
a legszigorúbban biztosíttassék és ezt ő felségéhez terjeszsze fel.

4 *
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Végre megparancsolta, hogy a jobbágyok azon fiairól, a kiket a 
földes urak házi szolgálatra alkalmaznak, a mit tudósításában jelez 
ugyan, de a mi fel nem érkezett, utólag jelentést tegyen s a leg
felsőbb k. kir. rendelet pontos és hív teljesítését eszközölni el ne 
mulaszsza.x)

E kir. leirat 1769. dec. 10-én érkezett az erdélyi kir. kor
mányszékhez, kiadatott 1770. jan. 17-én újra szerkesztve és ma
gyarul kinyomtatva, a törvényhatóságokban 1770. jul. 19-én kihir- 
dettetett. * 2) A kir. kormányszék szept. 6-án kelt felterjesztésében 
utólagosan jelentette, a szabálytervezetben tett javítások és össze
vonás mikénti végrehajtását, s mind ennek, mind a megtörtént 
kihirdetésnek helybenhagyását kérte.

Gróf O’Donel nem volt jelen a kir. kormányszék ezen tárgya
lásain. Jelentései az udvari úrbériügyi bizottság s különösen 
b. Bruckenthal ellenkező nézetei következtében a felség által mellőz- 
tettek, a különvéleményben lévő négy tanácsosra és a kir. kor
mányszékre mérni szándékolt csapás elháríttatott, s a gróf kir. 
biztos csak azon elégtételt kapta, hogy a földesurak jobbágyaik 
zsarolásától egyenesen a királynő által szigorúan eltiltattak s ellen- 
őriztetésök a törvényhatósági tisztviselőknek és a kir. kormányszék
nek kötelességévé tétetett.

Ez különösen két tényben nyilvánult.
A szökevényekről és az országba visszatérőkről évnegyeden

ként az udvarhoz felküldetni szokott kimutatásokból, jelesen a 
május 4-kiből kitűnvén a kimenőknek a visszatérőknél jóval nagyobb 
száma, 1770. juu. 20-án kelt s a kir. kormányszék által jul. 16-án 
tárgyalt rendeletben a felség azon indoknál fogva, mert ennek oka 
főképen a törvényhatósági tisztviselők és a kir. kormányszék nem 
elég éber felügyelete: szigorúan és komolyan megparancsolta, hogy 
a kir. kormányszék intézkedjék, hogy a kerületek tisztviselői és 
állandó törvényszékei a földesurak minden kihágásaira éberül őr
ködjenek s őket ezektől a legszigorúbban eltiltsák, az ellenkezőleg 
cselekvőket ő felsége haragja és büntetése fogván érni.

A másik tény a kir. kormányszéknek előbb említett jul. 19-én 
az úrbéri ideiglenes szabályrendeletnek a törvényhatóságokban kihir
detése alkalmával tett feddő intézkedése, melyben ily hely fordul 
elő: „A szökevények és visszatérőknek május 4-én felküldött kimuta
tásából ő felsége azt látta, hogy a kivándorlásra hajlandó erdélyiek 
előtt ezen rosznak forrása még egészen nem záródott be, mert a 
múlt évben is a török háború dacára a szomszéd tartományokba

‘) A z  érd.  udv.  k a n c e l l á r i a  levéltárában 606. 1769. évi szám 
alatt lévő eredetiből.

2) A  v o l t  e r d é l y i  ki r.  k o r m á n y s z é k i  levéltárban 2231. 1770. 
évi szám alatt lévő eredetiből.
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sokan szöktek ki, a minek okául sok helyit a földesúri szolgálatot 
és azt adták, hogy földesuraiktól gyakran megveretnek. Ezt a kir. 
kormányszék szigorúan megtiltván, a megyei tiszteket és törvény
székeket ő felsége parancsai pontos megtartására utasította! az 
úrbéri ideiglenes szabályrendeletre nézve pedig meghagyta, hogy 
emlékezeteikbe visszaidézvén a felség, márc. 13. és május 14-én 
kibocsátott k. k. kéziratait, melyekben a földesurak megzabolázása 
elrendeltetett, szigorú és éber figyelemben tartsák, hogy Ő felsége 
haragját és az ebből következhető büntetést elkerüljék. A végre, 
hogy kötelességeiket inkább ismerjék s tudhassák : mivel tartozik a 
jobbágy földesurának s ez viszont annak, s mily eljárást követhet
nek a földesurak jobbágyaik tartozása teljesítetésében, a hazai tör
vényekből és felsőbb rendeletekből kivont, kellő rendbe szedett, 
könnyebb megérthetés végett magyarra fordított és kinyomtatott 
úrbéri szabálypontokat ő felsége azon kemény parancsolatával küldi 
meg, hogy azok mind a földesuraknak, mind a jobbágyoknak tudo
mására adassanak, s azoknak megtartását szigorú büntetés terhe 
alatt mindenkinek kötelességévé tegyék . . . Később, szept. <>-án a 
királyi kormányszék újabban küldött ki a földesuraknak a népnek 
megmagyarázás és pontos megtartás végett kerületenként 10— 12—20 
példány úrbéri szabályrendeletet.

Ez az erdélyi úgynevezett: B i z o n y o s  P u n c t u  m o k rö
vidre vont története, melynél megjegyzem, hogy gróf O’Donel 
magánjelentésének ily kevéssé méltatása azon, az erdélyi viszonyok 
nem ismeréséből folyt téves lépésének tulajdonítható, hogy ő a magyar 
földesurak ellen intézett támadásába a szász nemzetet is belevonta. 
A kancellár elébe oly válságos alakban lön állítva a kérdés, hogy 
vagy az udvar érdekét, vagy saját nemzetéét kellett feláldozni: 
feláldozta a kir. biztost, szász testvéreit igazolta s minden gyűlöletest, a 
mi a dologban volt. gróf O’Donelre hárított, a felség által is helye
selt oly erős megrovást irányozván rá a kir. kormányszék és a 
különvéleményt jelentő tanácsosok méltatlan vádolásáért, a minek 
elviselésére nagy Önmegtagadás kellett, s a mit a kancellár saját
kezűig  igtatott bele a felségi előterjesztvénybe. A kivel báró 
Bruckenthal évekig járt egy úton s szolgálta egyforma hűséggel 
az uralkodót, a nemzetét illető legelső válságos kérdésben tőle 
elválván, faja védelmére kelt s őt az udvar és királyné jó vélemé
nyében megingatni engedte.

Hasonló vereség érte gróf O’Donelt az erdélyi aristokratia 
gyöngítésére irányuló célja meghiúsultában.

Egy Szathmáry György nevű dobokamegyei titkos feladó 
1767-ben, s később egy más udvarhelyszéki, jelentést tett az udvar
nál, hogy a két törvényhatóságban sokan vannak, a kik nemesi 
kiváltsággal jogtalanul élnek, a közterhek alól kivonják magukat, 
az által az adózó nép terheit nehezítik, a kir. kincstárt megkáro-
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sítják. Az udvar gróf Hadik kormányszéki elnöknek megrendelte a 
dolog kinyomozását, ez gróf Teleki Pál dobokavármegyei főispánra bízta 
azt, a kinek munkálkodása közben gróf Hadik Erdélyből eltávozván: 
az ügy bevégzése gróf O’Donelre ment át. Gróf Teleki feladatát telje
sítvén : akir. biztos munkálatát Hutter kormányszéki tanácsos némi meg
jegyzéseivel a felséghez felterjesztette, honnan az az erdélyi bizott
sághoz tétetett át véleményadásra, a mit az teljesítvén, az erdélyi 
kormányszéknek meghagyatott, hogy nemcsak a dobokavármegyei 
visszaéléseket alaposabban nyomoztassa ki, de ajánljon módot és 
eszközöket, miképen lehessen más törvényhatóságokban is az adó
zási alap ily módon megkárosítását kinyomozni.

Míg az udvar a kir. kormányszék e jelentésére várt, meg
érkezett gróf O’Donelnek 1769-ik március 8-ról kelt felterjesztése, 
melyben írja, hogy ő ugyan a kir. hormányszékhez intézett legfel
sőbb rendeletet a tanácsülésben felolvastatta, de csak tudomásvétel 
végett, s mikénti végrehajtását Bajtay püspök, gróf Haller és 
Hutter kir. kormányszéki tanácsosokkal tartott értekezésben állapí
totta meg, a mi abban központosait, hogy egy kormányi biztos a 
szükséges személyzettel menjen ki nemcsak a dobokavármegyei, de az 
ország összes törvényhatóságaiban lévő, s a nemességgel visszaélő 
egyének kinyomozására, mely kiküldetésre gróf Bánífi Dénes, kiiküllő- 
megyei főispánt hozta ajánlatba. A dolog érdemében véleménye az 
volt: hogy mindazok, a kiknek nemessége kétes vagy épen ki nem 
mutatható s adómentességet jogtalanul élveznek, ezen bizottság által 
a nyomozás órájától fogva rögtön adó alá Írassanak, fenmaradván 
azon joguk, hogy igazságukat a kir. táblán bebizonyítsák. A kik 
az ily bizonyításra kitűzött határidőt meg nem tartják, s bizony
ság leveleiket elé nem hozzák, azután nem fognak meghallgattatni, 
hanem jogaik bebizonyításától örökre elesnek s az adózók közé 
végleg besoroztalak.

E felterjesztés az erdélyi udvari kancelláriának adatott át, 
melynek véleménye az volt, hogy a gróf O’Donel ajánlatát ő fel
sége ezúttal ne vegye tekintetbe s parancsolja meg, hogy az e 
tárgyban költ felsőbb rendeleteket a kir. kormányszék teljes ülé
sében tárgyaltassa, s az összes tanácsosok közreműködésével hozasson 
a fenforgó nagyfontosságú tárgyban határoztatok A felség az ajánla
tot elfogadván, junius 29-ről kelt kir. leiratával a gróf kormány- 
elnököt oda utasította, hogy ez ügyben a kir. kormányszék összes 
tagjai közreműködésével 4 hét alatt tudósítást terjeszszen fel.

Gróf O’Donel csak október 14-én tehette meg felterjesztését, 
melyben előadta, hogy betegsége miatt Hutter tanácsosra bízta a 
bizottmányban az ügy előadását, melynek — úgymond — mindjárt 
kezdetén gróf Nemes és véleménytársa, báró Bánífi Farkas a leg
szenvedélyesebb kitörések közt kijelentették, hogy a tárgy kivált- 
képen a nemesség kiváltságait illetik, a többi tanácsosok az ellen
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semmit sem szólották, a szász tanácsosok, a kik nem voltak érde
kelve, közönyösen viselték m agukat; így kitűnt, bogy a míg gróf 
Lázár, gróf Teleki és gróf Bethlen jószágaikról be nem jönnek, e 
tárgyban határozni nem lehet. A püspök, Bajtay nyomatékos 
érveket hozott fel, hogy fölösleges a távollévő tanácsosok bejövete
lére várakozni, hogy a várakozás miatt a felség által parancsolt 
tudósítástétel négy hét alatt lelietlenné lesz, hogy itt a nemesekről 
nincs szó, csak a kik hamis ürügyek alatt s nem elegendő bizonyí
ték alapján állítják nemességüket a kir. kincstár nagy megkárosí
tásával s a szegény adózó nép terhelésével.

„De mindez semmit sem használt, gróf Nemes és báró Bánffi 
szilárdan megállották a mellett, hogy be kell várai a távollévő 
tanácsosokat, s hogy a tudósítás a kitűzött idő alatt megtétethessék, 
be kell őket azonnal hivatni. Azonban a közben beállott az aratási 
szünet, a kir. kormányszék tagjai szétoszlottak, s így ő felsége 
parancsának elég nem tétethetett. Mikor a törvényszak elkezdődött, 
a kir. biztosnak a határőrség megvizsgálására kellett menni, s maga 
helyett báró Bajtay püspököt kérte meg az ideiglenes kormány- 
elnökségre.

„A tárgyaláskor gróf Lázár külön véleményt adott be írás
ban, melyet gróf Teleki és gróf Nemes is aláírtak. Ebben azon 
nézetüket fejezték ki, hogy minden megyében a főispánok, főtisz
tek és állandó törvényszékek (Continua lábiák) által közhatósági- 
lag, külön-külön kell végbevitetni a nemesség összeiratását, az 
felülvizsgálatra terjeszsze a kir. kormányszék elé, mely a vizsgálat 
után küldje oda vissza, s az illető állandó törvényszéken a megyei 
fiskus a kéteseknek talált nemesek ellen a bebizonyítási pert 
kezdje meg, az Ítélet, ha felebbezik, vitessék a kir. táblára, onnan 
a kir. kormányszékhez és udvarhoz, s így mondassék ítélet az igaz 
vagy bitorolt nemesség kérdésében rendes törvényes eljárással. E 
véleményt az összes tanácsosok elfogadták, azon hárman kívül, a 
kik már korábban ellenkező véleményüket kifejezték volt.

„A felség szolgálata és érdekei iránt fogékony elme figyelmét 
nem kerüli ki — úgymond gróf O'Donel — gróf Lázár vélemé
nyének titkos célja, midőn Ő oly dologban, a mi isten és világ 
előtt csak ő felségét illeti, oly eszközöket és utat javasol, mely a 
végtelenbe megy s tán száz év múlva sem várható befejezése, any- 
nyival inkább, mert előre látható, hogy az állandó törvényszékek
nél bizonyára nem fognak hiányozni szintén kétes nemességű egyé
nek, a kik perbefogott sorsosaiknak segélyére lenni el nem mulaszt
ják, sőt a bepereltek egy része a királyi táblán és kir. kormány
széknél is kétségkívül védelmet és. pártfogást fog találni. Gróf 
Lázár és társai ezen véleménye szenvedélyt és vak elfogultságot 
árul el ő felsége hív szolgái irányában, a ki nem átalta Doboka- 
vávmegyei Szathmári Györgyöt azért, hogy az az ottani nemességi
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bitorlásokat ő felsége iránti hűségénél fogva feljelenteni kötelessé
gének ismerte, alávaló árulkodónak mondani.

„A gróf Lázár és társai javaslatára nézve — így végződik a 
felterjesztés — kellő felvilágosítást ad a báró Bajtay véleménye, 
melyet gróf Haller és Hutter kormányszéki tanácsosok magukévá 
tettek, s a melyből kitűnik, hogy a hasonló ügyekben királyi telj
hatalomnál fogva bizottság kiküldése az ország törvényein alapúié 
oly régi jog és szokásos gyakorlat, a mivel eddig az uralkodók 
mindig éltek. Még azt jegyzi meg a kormányelnök, hogy ő nem 
oka, hogy a kir. kincstár javára célzó ezen tárgy elintézése Ő fel
sége parancsa ellenére, nem történhetett meg hamarabb és a kirá
lyi akaratnak megfelelőbben.“

A felség ez ügyet az erdélyi udvari kancelláriához útasította, 
mely megvizsgálván mind a kir. kormányszéki többség véleményét 
s tett javaslatait, mind a gróf O’Donel kisérő iratában foglaltakat: 
a többség véleménye s ajánlata mellé nyilatkozott. Az előadó végig 
megy mindkét fél felhozott érvein, a többségéi meggyöngítik a gróf 
által felhozottakat, javaslatáról bebizonyult, hogy az igen szembe
ötlő, zajt és feltűnést kelt, sokakban féltékenységet és bizalmatlan
ságot ébreszt, másokra nézve jogsértő, az eljárás igen önkényes, 
egyetlen ember jóakaratára bízza az egész nemesség sorsát s jövő
jét, s a midőn az első tárgyalásra megidézettől, de meg nem 
jelenőtől jogát visszaszerezhetleniíl s jóvá nem lehetőleg örökre 
elveszi, oly jogi eljárást kivan érvényesítői, a mit sehol senki 
nem hallott, nem olvasott, nem gyakorolt, szóval : nem simul úgy 
a hazai törvényekhez, mint a másik mód, nem nyújt elég kezessé
get a megtámadottnak, e felett a gyűlöletesség színét viseli magán.

Az udvari kancellária is gróf Lázárra és tanácsos társaira nézve 
azon nézetben van, hogy gróf O’Donel róluk igen kemény kifejezések
ben nyilatkozott, a katholikus püspök, b. Bajtay pedig nem átalta
pártoskodással vádolni........  Valóban kemény vád, a mi jellemesés
sok érdemű férfiaknak, minők ezen kir. kormányszéki tanácsosok, igen 
fájdalmasan esketik. 0  felsége iránti tisztéből folyólag kötelezettnek 
érzi magát az erdélyi udvari kancellária, ő felségének a leg- 
alázatosabbau tanácsolni: méltóztassék a kir. kormányszéknél egy 
idő óta szokásba jött azon egyenetlenségeknek, melyek minden 
fontosabb tárgyalásnál előfordulnak, csak azért, mert mindnyájan 
nincsenek egy véleményen, nyomatékos emlékeztető legfelsőbb paran
csával véget vetni; mert ez ő felsége szándékai kivitelének nem 
alkalmas útja, sőt ellenkezőleg ebből bizalmatlanság, harag s a 
kedélyek túlságos elkeseredése következik oly testületnél, melynek 
egyesített akarattal kellene a legfelsőbb szolgálatot előmozdítni, s a 
mely egyetértés nélkül a kevésbbé fontos ügyek is nehezen intéz
teinek el.

„A kancellária hibát lát abban, hogy gróf O’Donel az ügyet



legelőbb a Hutter tanácsos elnöklete alatt tárgyaltatta. Ha a gróf, 
vagy püspök mint helyettes elnök van .jelen, a dolog kedvezőbben 
foly le s a kedélyek nem ingerlődtek volna úgy fel; azt is hibáz
tatja, hogy ő felsége legfelsőbb elhatározását csak tudásul hirdettette 
ki s nem tárgyaltatta teljes tanácsülésben, hanem három e végre 
kiválasztott tanácsosával, a mi a féltékenység tüzének új táplálékot 
adott s a következő teljes ülésben a többi tanácsosokat heves szemé
lyeskedésre kényszerítette. Egyébiránt a dolog érdemében a kancellária 
alázatos ajánlata a z : 0  felsége gr. O’Donel javaslata felől a kir. 
kormányszék teljes tanácsülését immár meghallgatván, miután az 
ellene nyilatkozott, a többség azon véleménye lenne elfogadandó, 
mely az összeírást a főispánok és állandó törvényszékek útján látja 
célravezetőbbnek.“

Erre a corregens 1769. nov. 8-án sajátkezűleg ezen legfelsőbb 
kéziratát adta k i : „A lényegre nézve helybenhagyom a kancellária 
javaslatát, de akaratom az, hogy azonnal a dologhoz lássanak s az 
egész ügy miként rendezése legfölebb az 1771. év kezdetéig 
elém terjesztessék. E célból Bruckenthalt ezennel utasítom s felhatal
mazom arra, hogy Erdélybe érkezésekor ez ügyet foganatosítsa, elő- 
haladását minden arra alkalmas módon eszközölje, s a netalán elő
forduló akadályokat további utasításkérés nélkül htjából hárítsa el, 
s nekem az ügy állásáról és élőhaladásáról mostantól kezdve teljes 
bevégződéséig két-két hónaponként kimerítő és megbízható tudósítást 
tegyen. Aláírva: József. Corr..“

A legfelsőbb kézirát végén 14 sor ki van törölve. Ki által? 
nem tudatik. Mivolt benne? ki nem olvasható. A törlés későbbkori, 
sűrű fekete tentával irányzatosan végrehajtva.

A királyné két legmagasb leiratot intézett e tárgyban a kir. 
kormányszékhez, az elsőt 1769. dec. 26., a másodikat 1770. jan. 20., 
b. Bruckenthalhoz szintén 1770. jan. 20., melyek közűi a december 
26-kiban minden részletekre kiterjedő utasítás van adva az irán t: 
minő útat és módot kell követni a megyék főispánainak s főtisztei
nek és Continua Tábláinak azok kitudására, a kiknek nemessége és 
adómentessége kétes? Miképen készítendő az ismeretes és kétes 
nemesek lajtsroma (Regestrum) ? hogyan s mennyi idő alatt kell 
annak megvizsgálni s az első bírósághoz visszaküldeni ? hogy kezdi 
meg a pert a Continua Táblán a megyei fiskus ? miként megy a 
megfolyamodott Ítélet a kir. táblára? onnan a kir. kormányszékhez? 
miképen siettetendők a perek mindenik fokú bíróságnál, hogy azok 
bevégződéséről a jelentés 1771. elején a felséghez megtétethessék?

Az itt előadottak a bécsi császári kormány és erdélyi magyar
ság közt folyt félszázados perlekedés, néha túlszigorúságánál fogva 
úgynevezhető hivatalos zaklatás történetének forrását és keretét 
teszik. A nemességbebizonyítási törvényszékek és fiskális perek foly
tatói folytonos harcban állottak a közép és kisebb nemességgel,
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azért, hogy nemes levelét vagy birtoka, jobbágyai, zsellérei egy 
részét az ország csaknem örökös háborús zavaraiban elődei elvesz
tették, tűz emésztette meg vagy ellenség pusztította el. A kisebb 
birtoké székelység pedig együtt és áltálában megtámadtatott, ha elég 
adófizető jobbágya és zsellére nem volt, még ha címeres nemeslevelet 
bírt is. A jog magára nem biztosított senkit. A szegénység adó alá 
hajtotta a legmagasb születésűt is. Hűséges emberek az adóalap 
nevelésével felsőbb kegyet kerestek s feladták és megtámadtatták 
mindazt, a kire nehezteltek, vagy valószínű gyauujok volt. Évekig lebegett 
sokak feje felett Damokles kardjaként a felmentő vagy lealázó 
utolsó bírói ítélet bizonytalansága. A levéltárak teli vannak keserves 
panaszokkal, félelem, üldöztetés, költség, fáradság, idővesztés és 
kifogyhatlan zaklatások miatt, a miket az ily perek egész nemzet
ségeknek okoztak. Volt visszaélés és nemesi kiváltságbitorolás 
elég. Ki ne hinné ezt el ? De mi ez a meggyalázó meghurcoltatás
hoz képest, a mit százak és ezerek ok nélkül szenvedtek ! A magyar 
állam sarkalapja lön megtámadva a nemességben, megrendítve s fel
kavarva az egész társadalom. S írásos tanuemlékek, tények mutatják, 
hogy ennek titkos forrása mieink közt az önhaszon, idegenek részé
ről a magyar nemesség elleni gyűlölség s alkotmányos szabadságá
nak és jólétének irigylése volt, a mi épen a trónörökös ifjú 
uralkodótól indult ki.

Itt akarta a hatalom a magyarságot megtörni. Gróf O’Donel 
buzgó eszköze volt, ő elindult az önkény végzetes útján, mely az ő 
általa ajánlott módon hajtva végre, ki tudja mily vészt hozott volna 
Erdélyre. De az alkotmány megmentette. Nehány kormányszéki taná
csos a titkos tervet észrevevén: törvényben gyökerező jogát paizsul 
emelte ellene, az erdélyi udvari kancellária és a kancellár, 
ki már ekkor szintén magyar főnemes volt, meghajlott érvei előtt, s 
az udvar és gr. O’Donel céljai ismét meghiúsultak. A kérdés tör
vényes útra lön terelve, s még így enyhítve is mennyi könynek 
lön forrásává, mennyi jog tiportatott el, magát véletlenségek miatt 
érvényesítni nem tudva!

Míg az udvar egyfelől a magyar állam fentartó oszlopait 
eképen rázni és megingatni igyekezett, másfelől nem mulaszthatta 
el új oszlopok emeléséről is gondoskodni. A jobbágyoknak anyagi 
jobbléte feltételei már az úrbéri szabályozásban meg voltak adva, 
következett egyházaik és iskoláik segélyezése és védelme által 
értelmi és szellemi megerősítésük. 1768. márc. 7-én kelt udvari ren
deletben a felség a kir. kormányszéknek tudtul adta, hogy értésére 
jött, mikép az erdélyi egyesült és nemegyesült oláh népiskolákban 
a leány növendékek írni, olvasni és számolni nem taníttatnak, 
s novel a népnek tudatlanságából kiemelésére ez célszerű és hasznos 
eszköz lenne, megparancsolta a kir. kormányszéknek, hogy az oláh népet 
oda irányozza és buzdítsa, hogy iskoláiban ezekre leányifjúságát meg-
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taníttassa. A kormányszék a kegyelmes kir. akarat sikeresítésére 
márc. 28-án országszerte kibocsátott körlevélben hívta fel a törvény 
hatóságokat, egyszersmind Rednik Athanáz egyesült göröghitű püs
pöknek meghagyta, hogy a helységek papjait mind lelki, mind 
világi okokkal rábírni, s őket az iránt célszerűen utasítni igye
kezzék, hogy azok a királyné ő felsége anyai gondoskodásának 
sikerét eszközölni el ne mulaszszák, tudatván a maga részéről tett 
intézkedéseket is.

Egy másik, azon évi jun. 20-án kelt udvari rendeletben a 
felség az egyesült hitű oláhok érdekében tett messzekiterjedő ered
ményű intézkedéseket. Ezt a gör. egyesült püspök egyházi látoga
tása idézte elő; de minthogy az egy más nagy fontosságú kérdéssel, 
a Radna vidék részére Naszódon gróf O’Donel által javaslott felsőbb 
iskola felállításával van kapcsolatban, ennek előzményei előadását 
hátrábbra bagyon, itt a mindkét ügytárgyalás végeredményét köz
löm. Értesülvén — úgy mond — mily jó eredménye volt az 
erdélyi egyesült püspök és kísérete egyházi látogatásának, a 
minek következtében nagyszámú oláhság tért át az unióra: 
meghagyta a bécsi udvari kamarának , hogy a fogarasi gör. 
egyesült püspöknek tízezer forintot fizettessen ki a végre, hogy 
abból az egyesült eklézsiák, különösen pedig a most áttértek szük
ségeikhez képest némi egyházi ruhákkal és könyvekkel láttassanak 
el. Ezenkívül ugyanazon udvari kamarának megparancsolta, hogy 
minden egyesült hitű papnak, következőleg azoknak is, a kik 
utóbb tértek a szent unióra, jelenleg egyenként 12, jövőben pedig- 
még négy-négy forintot évenként után pótlólag mindaddig fizessen ki, 
míg az 150 forint rendes papi fizetésre {Congrua) emelkedik és ezt 
a jelen évi január 1-től kezdve, három havonként tegye. Egyszer
smind újból kihirdetni parancsolta ő felsége 1759. jun. 15-én kiadott 
azon kegyelmes rendeletét, hogy a gör. egyesült papok 20 köbölig 
felmenő gabonája, 15 szekér szénatermése és saját barmaik adó alól 
kivétessenek, s azok a kik közelebbről tértek át az unióra, szintén 
e javalomban részesíttessenek. Hogy a gör. egyesült egyház részére 
képzett lelkészekről is gondoskodva legyen, megparancsolta, hogy 
a számukra Balázsfalván alapított papnövelde bővíttessék ki s 
alapja neveltessék meg, a mire a nem rég elhalt gör. egyesült püs
pök örökségét rendelte. A kir. kormányszék ezen, az erdélyi kir. 
kincstárral is közlött kegyelmes kir. rendelet tartalmáról a gör. 
katholikus püspököt értesítni s ugyan ez irányban a szükséges in
tézkedéseket megtenni ismerje tisztének; mit az jul. 11-én a tör
vényhatóságokkal körlevélileg, a gör. kath. püspökkel és kir. 
kincstárral átiratban teljesített.

Nagy jótéteményben részesítette a királyné ez időtájt a görög 
nem egyesült egyházat is. Már gróf Hadik erdélyi kir. kormányszéki 
elnök kezdeményezte a görög nem egyesültek üresedésben lévő
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püspöki állomásának alkalmas egyénnel betöltését. Eltávozásával a 
kérdés függőben maradt. A királyné elébb vikáriust akart kinevezni a 
Versecre püspökké nevezett vikárius helyére, de később gr. O’Donel 
előterjesztése folytán püspök kinevezésére határozta el magát s 1769. 
nov. 11-én kelt legfelsőbb kir. kéziratában gróf O’Donelnek meghagyta, 
hogy ez állomásra egyént jelöljön ki. Ez jelentését azon hónap 22-én 
tette meg. melyben felfejtette, hogy előde gróf Hadik azon administrá- 
tori állásra püspüki minőségben a budai püspök vikáriusát, Cyrillovics 
Sofront jelölte ki, mint a kit mind ismeretei, mind a baranyai főispán, 
pécsi püspök és magyarországi kir. közügyigazgató bizonyítványai 
igen kedvezően ajánlanak ; felteszi róla, hogy a latin nyelven kívül 
még az Erdélyben igen szükséges oláh nyelvet is bírja, a mi iránt 
gróf Hadik magának felvilágosítást nem szerzett volt. A gróf — 
úgy mond — nevezett Cyrillovicsot egyáltalán nem ismeri, s bár ilv 
ajánlatnál épen ez lenne a fő, mindazáltal, tekintve oly tekintélyes 
helyekről ajánltatását, nem vonakodik azt az erdélyi nem egyesült 
püspöki állomásra képesnek s a felsőbb szolgálatra alkalmasnak 
tartani, mihez képest gróf Hadik javaslatához hozzájárul, megjegyez
vén, hogy az nagy előny lenne mind az országra, mind a közszolgá
latra s jövő működése sikereire nézve, ha Cyrillovics a latinon kívül 
az oláh nyelvet is bírja.

„S ha már a királyné — Írja tovább gróf O’Donel — elhatá
rozta őt a püspöki állomásra kinevezni, kötelességének tartja néme
lyeket ez alkalommal megjegyezni. Először is — úgy mond 
szükségesnek véli, hogy a nem egyesültek számára püspök és pedig 
mihamarabb kineveztessék és ideküldessék, mert a mint ő múlt évi 
jun. 22-iki és nov. 30-iki alázatos jelentéseiben kifejtette, e szük
ség azóta az Oroszország és Ottomán-kapu között kitört háború 
által sürgősebbé s nagyobb súlyúvá vált, mert az elsőnek győzedelmei 
a tavaszra kilátásba helyezik azt, hogy az erdélyi oláhok részint 
helyzetük nyomasztó voltáért, részint az oroszhoz vallásuknál fogva 
természetszerű vonzódásuk indokából az élő kincstár és ország tete
mes kárára nagy számban fognak innen ki és a szomszéd két Oláh- 
országba az oroszokhoz átszökni. Egy alkalmas püspöknek kinevezése 
tehát a legbiztosabb eszköz lenne azoknak mind bentartására, mind 
a felséges uralkodó ház iránti hűségben megerősítésére. Az oláh nép 
vakon engedelmeskedik — írja a kir. biztos — püspökeinek s irán
tuk csaknem babonás tiszteletet és ragaszkodást tanúsít. Épen ezért 
a fenforgó viszonyok közt igen kedvező benyomást tenne a szakadár 
(schismatikus) népre, ha vallási fejének nem administrátori, de püspöki 
cím adatnék.

Másodszor a gróf kormányelnök szükségesnek látja, hogy a 
kinevezendő püspök tiszta, igaz és kipróbált hűséggel s ragaszkodással 
viseltessék a felséges uralkodó-házhoz s annak érdeke és szolgálata 
irán t; eszélyes magatartást egyesítsen okos önmérséklettel a vallásos
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ügyekben, s a görög-egyesült püspökkel éljen jó egyetértésben. Ezen 
tulajdonságokból önkent folynak azon következmények, melyek a 
legfelsőbb szolgálat javára s az idevaló oláh nép fekentartására szük
ségesek. Harmadszor a püspök beigtatásara nézve szükségesnek tartja, 
hogy az Bécsbe bivassék, hogy ott ő felsége ajkairól hallja s értse 
meg a felséges udvar nézeteit s ő felsége által bővebb megjutalmaztatása 
és jótéteményekkel ellátása iránt kegyelmesen biztosíttassák oly fel
tétellel, hogy hűsége törhetetlen legyen, maga a közszolgálatban buzgó, 
s általában önalkalmazása ő felsége legmagasb szándékaival megegyező. 
Mint más állásokban — jegyzi meg gróf O’Donel — úgy a papi 
állásban is néha a pénznek jó hatása van s feltehető, hogy ő felsé
gének a nem egyesült püspök részére engedélyezendő elégséges 
fizetés s későbbre Ígért bővebb megjutalmaztatása őt hálára fogja 
kötelezni, s ő kivált a szomszéd tartományok mostani viszonyai közt 
az oláhok megzabolásában ő felsége szolgálatának nagy előnyére és 
hasznára lesz; mihez képest a felség őt méltóztassék kinevezése után 
azonnal nála megjelenésre utasítni s megparancsolni, hogy mindjárt 
a legelső tavaszon minden görög nem egyesült papot hivasson egybe 
s nekik a legszigorúbban hagyja meg, hogy a szomszéd oláh tarto
mányokban lévőkkel minden egybeköttetést szakítsanak meg, s ha 
valaki papi fölszenteltetése végett oda akar menni, azt ne tehesse, 
hanem a fölavatást, akár ő általa, akár a karlócai metropolita által 
hajtassa végre, hogy ezáltal az oláhság a szomszéd oláh tartomá
nyoktól telj essen elzárassék s az odavaló néppel semmiféle egybe- 
köttetésbe ne jöhessen. E végre a kir. kormányszék tiltó rendeletéi 
életvesztés büntetése alatt újítassanak meg. A püspök pedig az 
egybehívandó papoknak szigorúan hagyja meg, hogy ő felségéhez 
hívek és engedelmesek legyenek, s ennek ellenőrzése végett az 
országot s főleg a határszéleket utazza be, egyházi köreit látogassa 
meg s a szakadárokat az uralkodó-ház iránti állandó hűségre lelke
sítőig buzdítsa. A kormányelnök hiszi — úgy mond — hogy a 
nem egyesült görög püspök ezen eljárásától függ, hogy az u n i ó a 
viszonyok jobbra fordultával inkább megkedveltessék; jelenleg csak 
arra kellene törekedni, hogy a havas-alföldiekkel s kivált az oro
szokkal minden érintkezésök megszűnjék, azok a kellő határok közt, 
ezek ő felsége hűségében maradjanak meg, a kiszökéstől elzáras
sanak, s a két görög vallású egyház között a jó egyetértés meg 
ne zavartassék, a mit a görög egyesült püspöknek lelkére is kötött, 
meghagyván neki, hogy az u n i ó  ügyében mérséklettel járjon el, 
s a nem egyesültek iránt ellenséges magatartást ne mutasson, végre 
hogy papokat csak a szükséghez képesti számban nevezzen ki azon 
okból, mert kevésnek van magán vagyona s maguk és házuk népe 
szükségeit csekély egyházi bérökből bajosan fogják fedezhetni.“

Ez előterjesztést a királyné 1769. december 7-én az erdélyi 
bizottságnak adta át azon meghagyással, hogy a kinevezendő püs-
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pöknek készítsen utasítást s gróf O’Douelhez rendeleti előterjesztést; 
míg az megtörténik, a felség végére járat: lia Cyrillovics — a kiről 
az iratok oly dicsérőleg szólnak — tud-e olákul ? s az eredmény
hez képest, a választást megtevén: őt maga elé fogja rendelni, 
hogy magatartása iránt utasítsa. Gróf O’Donelnek azt is megiratni 
rendelte a királyné, hogy annak idejében ő is hivassa maga elé s 
utasítsa önmérséklésre s a legkisebb újításnak is gondos eltávolítására.

Ennyit fogadott el a királyné az erdélyi kormányelnök poli
tikára és vallásra kiterjedő nagy előterjesztéséből.

A bizottság elnöke, gróf Breüner a felség nevében gr. O’Do- 
nelt a legfelsőbb elhatározásról december 14-én értesítette, a kan
cellária az utasítást kidolgozta, a püspök nagyobb jutalomban ré
szesítése s övéinek ellátása iránt a bizottság úgy nyilatkozott, hogy 
ez a görög egyesülteknél feltűnést idézne elé, a nem egyesülteknél 
túlságos önbizalmat, kik látván lelki fejők ily nagy kegyelemben 
részesítését, tévútra vezetethetnének, s püspökük befolyását igen 
magasra becsülnék, a minek hatása a várakozásnak nem mindig 
felel meg.

Cyrillovics Sofron 1770 elején az erdélyi nem egyesült görög 
hitvallásúnk püspökévé neveztetett, meghagyatván neki márc. 2-án 
kelt udvari rendeletben, hogy magát gróf O’Donel erdélyi főhadve- 
zéruél és kir. kormányszéki elnöknél jelentse. A püspök a július tí-ki 
kormányszéki tanácsülésben mutatta be kir. adománylevelét, mely 
alkalommal beigtatása augusztus 28-ikára tétetett, s arra a nem 
egyesült esperesek nehány előkelőbb paptársaikkal szigorú parancso
lattal meghivattak. A beigtatás a kir. kormányszék ülésében ment 
véghez.

Nagy következményé gróf O’Donelnek az u n i ó  és a Il-ik 
oláh határőrezred ifjúsága nevelése érdekében 1769. május 10-én a 
királynéhoz tett felterjesztése, melyben írja, hogy a fogarasi görög- 
egyesült püspök, Bednik Athauáz egész értekezést adott be hozzá, 
hogy azt a felség elé terjeszsze, melyben kívánja, hogy 1. a balázs- 
fali szerzetesek külső egyházi missiót gyakoroljanak a görög egye
sült eklézsiákban; 2. minthogy az oláh nép és papság tudatlansága 
csaknem kétségbeejtő szegénységéből ered, a királyi felség részesítse 
őket bizonyos meghatározott fizetésben ( c ong r ua ) ;  3. Thessalonikai 
Simon, Nilus és Maximus Peloponnesus műveinek árulása tiltassék 
m eg; 4. a báró Euzenberg alezredes által a Raduavölgyben terve
vezett gymnasium állítassák fel, felügyelete bízassák a hazai szer
zetesekre s tanitassék benne a latin és német nyelv; 5. hogy a 
vallás vagy szertartás megváltoztatásától a nép ne tartson, jó lesz 
e nyelvek tanítását azzal indokolni, hogy ez által az ifjúság közhi
vatalokra inkább alkalmassá legyen.

A kir. biztos a dolgot Bajkay püspökkel egyetértőleg megfontolván, 
szükségesnek látná — úgy mond — hogy minden esperességben egy



balázsfalvi szerzetes alkalmaztassák, a ki hazafi és itt képeztetett, 
mert az ilyet a nép szívesebben hallgatná. De mivel 53 esperesség 
s csak 13 szerzetes vau, a kik hogy Balázsfalván is, az esperessé- 
gekben is a tanítás vezetését és a hitoktatást nem végezhetik, világos. 
Kívánatos lenne, hogy a papok mind szerzetesek legyenek; mert tanításra 
csak az igazán alkalmas, a kit attól családi gondok el nem vonnak; 
de ez azt a gyanút költené fel a világi papokban, hogy a papi nőtlenséget 
( c o e l i b a t u s )  akarják behozni, a mi elidegeníté őket az unió-tói. 
Tanácsos csak az lehet, hogy eg}r szerzetes 3—4 eklézsiában bízas
sák meg hittanításra és felügyeletre, s egynek legalább 150 forint 
fizetés adassék. 1500 görög egyesült pap lévén, kellene fizetésül 
225.000 forint, a mit ő felsége kincstára nem bír meg. A kir. biz
tos nézete szerint, mint a latin szertartásunknak, úgy azoknak is a 
tizeden vagy quartán kívül akkora telket s annyi külsőséget 
kellene adni, a miből megéljenek, s azt műveljék meg a hívek. 
De minthogy azt vagy a földesurakéból vagy a néptől kellene elvenni 
s nekik adni, ez pedig igen sérelmes lenne, célszerűbbnek látszik 
— úgymond — hogy a papok száma apasztassék s három eklézsia 
adassék egy pap alá, egyik lenne anya-, utóbbi fiókegyház; nem szegény, 
de vagyonos papokat kellene választani, a kik magukat fentartaui 
képesek; a stólát nem kellene tetszésre hagyni, hanem meghatározni; 
a kik sem így, sem önvagyonukból magukat fenn nem tarthatnák, a király 
ő felsége kincstárából pótlást kapnának. 2544 község lévén Erdélyben, 
de sokban nem lévén görög egyesült, ha három falu csatoltatnék 
össze, 800 papságnál több nem lenne, a mi, ha az apai birtok s 
1 3000 hallgató stólája a szükséget nem fedezné, 20—30 forintnál
több pótlást nem kívánna, s így 16 vagy 24.000-rel be lehetne érni. 
Az így szervezett papság adóját el kellene engedni, mert a kiknek 
papsága megszűnik, azok adófizetőkké lesznek s a hiányt pótolják. 
Az u n i ó  érdekében az egyesült papság sorsát javítni kellene, a 
nem egyesültekét nehezítni s ezek számát is leszállítni, hogy a papok 
szegény fiúkból legyenek s csak a hívek segélyéből éljenek.

A veszélyes könyveket ki kellene tiltani s az ilyen irányúakra 
nézve censurát behozni, az egyesülteknek a nem egyesültek és más 
vallásnak által gyalázását meg nem engedni.

Üdvös lenne nekik gymnasiumot állítui, a mi tudatlanságuk 
sötétét elűzné, még pedig a kir. biztos görög s nem latin szertartásit 
tanítókat látna jónak, hogy a nép el ne idegenedjék, s ne ébred
hessen benne gyanú, mintha niás vallásra akarnák térítni. A püspök 
ellenben azt javasolja, hogy több falusi, azaz nemzeti iskola állítas
sák számukra, a hol vallásukon lévő mesterek saját nyelvűken tanítsa
nak. De nagy elhaladásukra lenne az is, ha gymnasiumot vagy 
legalább egy gymnasiumocskát állítnának közöttük a latin nyelvta
nulására, latin szertartással. Sőt ott a vallástanítást és isteni tiszteletet 
is latin szertartással kellene végezni. Éhez eddig is nagy hajlamot,
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éreztek az oláhok s a latin iskolákban megszerették a latin nyelvet 
is, vallást is. Ez nem kivánja meg, hogy a fennálló nemzeti iskolákat 
bántsák. Maradjanak meg ezután is.

Bár ebben eltértek nézeteik, arra nézve mind a kir. biztos, mind 
a püspök megegyeztek, hogy igen hasznos és szükséges lenne, hogy 
nemcsak ebben, de az unitusok minden más iskoláiban tanítsák a 
német nyelvet, hogy az oláhságnak mind az osztrák-házhoz való 
hűsége, mind a németek iránti rokonszenve, mintegy fölébresztessék 
s közöttük szorosabb viszony jöjjön létre. Hogy ez visszatetszést 
vagy gyanút ne keltsen, a fogarasi püspök fentebb említett indo
kolásával kellene élni, hogy t. i. az gyermekeik előmeneteléért tör
ténik.

A Radna-vidéki gymnasium alapítása iránt b. Enzenberg oláh 
határőrségi ezredes adott be 1767. dec. 14-én Rednik Athauáz 
gőr. egyesült püspökhöz egy lelkes előterjesztést, melyet az gróf 
O’Douelhez intézett kéréséhez csatolt, s így jutott az a királyné 
elé. Az ezredes nézete az — írja kérésében — hogy a püspök 
kérje meg ő felségét, engedné meg Naszódon collegium felállítását, 
három unitus pappal (c a 1 u g e r) , hogy ezek nem csak a latin 
és német nyelvet, de a theologiát és vallást is tanítsák. Az ezredes 
gyűjtött már 500 frt alapot, a mi évenként növekedik. Ez nem 
elég a már felállított tíz trivialis iskola fentartására, de mihelyt 
Naszódon egy bármilyen collegium vagy gymnasium lesz, a közelé
ben lévő 4—5 iskolát fel lehet oszlatni, mert a gymnasium már 
csak a szomszédban lenne. A három calugernek öt száz forint elég 
lenne, a hiányt a felség pótolná, ö  oly allodiumot szerzett — úgy 
mond — a miből a felség évenként 2000 forintot vesz be . . .  . 
Azon kérdésre : ki építné fel azon iskolákat és egyházat, a hol a 
mesterek vagy calugerek lakjanak, tanítsanak és isteni tiszteletet 
tartsanak — b. Enzenberg Ígéretet tett az egész Radna-vidék nevében, 
hogy az ő katonái mindent, a mi kell, a legszívesebben adnak az 
építéshez: követ, fát, meszet, napszámost sat. Pénzt adhatna ő fel
sége. Az ezred tagjai ugyanis — írja a javaslattevő— 1763-ban fizet
tek volt 7000 forint adót, ő felsége elengedte, de ki nem oszthat
ták, mert nem lehetett megtudni: ki, mit adott. Ennek ma is meg 
kell lenni, s az az egész Radna-vidékét illeti. Jobbat nem tehet vele 
a vidék, mint ha iskolát állít. Kérje a püspök ennek e célra áten
gedését, a mit ha megnyernek, lesz pénz is.

Érdekesek az ezredes jelentése indokai. Ez úton — úgy mond — 
az oláhok költség nélkül megtanulhatják a latin és német nyelvet, 
tanulhatnak theologiát és philosophiát, gyermekeikből jó és kedvelt 
papok, káplánok, tanítómesterek s egyházi szolgák lesznek; kevés idő 
múlva oláhokból is lehet képezni őrmestereket, sőt tiszteket is, holott 
most egy sincs az ezredben, a ki tudjon írni, olvasni, nincs őrmes
ter, annál kevesebbé tiszt; ha tudós tanult papjaik lesznek, katonai
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egyének is inkább kerülnek ki közülök, az ezred népe vallásosabb, 
szelidebb erkölcsűvé lesz; a gyninasiumba a megyéről is jőni fog
nak sokan tanulni s ekkor terjedne sikerrel az u n i ó  és görög 
egyesült vallás. A mestereknek a mostnni iskolákban sem szabad 
tandíjt fogadni el (megtiltotta b. Enzenberg) a külsőktől, sőt ezek
nek is szállás ingyen adatik. Ezt kellene akkor is tenni.

íme, egy határőrségi német törzstiszt kezdeményezése a görög 
egyesült püspök és kir. biztos előtt a rra : miképen kelljen az oláh- 
ságot az uralkodó-háznak, az uniónak és civilisatiónak megnyerni, 
így lön az gróf O’Donel és Bajtay püspök között megvitatás tár
gyává, a terv nagyjában elfogadtatott, csak a 7000 forintra jegyezte 
meg a felségbez tett előterjesztésében gróf O’Donel, hogy az köz
célokra már el van használva.

Gróf O’Donel felterjesztését a királyné 1769. junius 7-én gróf 
Breünernek adta át azon meghagyással, hogy az erdélyi udvari kan
cellária az abban felhozottakra pontonként tegye meg észrevételeit 
s előterjesztését, íigyelmezve különösen a rra : létezhet-e Erdélyben 
1500 egyesült eklézsia, s hogy háromnak egybecsatolása után is 
lehet-e 800 görög egyesült papi állomás ? midőn még nagyobb 
országokban is alig van oly nagy számú eklézsia.

A kancellária teljesítette a királyné parancsát, Rednik püspök 
és gróf O’Donel tudósításai csak részben leltek igazolást, s így kelt 
ama fentebb már előadott kir. leirat, mely a görög egyesült papok 
fizetését s más kedvezményeit a valódi helyzet és bebizonyult szük
ség mértékéhez képest szabályozta. *)

Gróf O’Donel erdélyi kormányelnöksége tényei közűi megemlí
tem még a póstaügy rendezését 2), mint az ország közérdekében 
történt reformot. . . . A közte és a kir. kormányszék nehány tanácsosa 
közt folyt éles elvi összeütközésekben utóbbi időkben a királyné is 
amazoknak adván igazat, hihetően ez lehangolólag hatott O’Donelre 
s ez Erdélyben létét kellemetlenné tette, vagy tán a kikötött három 
év eltelése volt az ok — tény az, hogy az 1770-ik év utóján már 
csak néhányszor jelent meg a kir. kormányszéki tanácsülésekben. 
A december 17-ki ülésben, mely b. Bajtay püspök helyettes elnök
sége alatt tartatott, hivatalosan tudatta a kir. kormányszékkel, hogy 
mivel a közelebbi napokban Bécsbe szándékozik menni, a főhad- 
vezérség hatáskörébe eső dolgok igazgatását báró Mathesen tábornok 
őrnagyra bízta, a mit — úgymond — a kir. kormányszéknek azért 
hoz tudomására, hogy az ily színű ügyekben a szokott módon eljárni 
s nevezett tábornokkal egyetérteni legyen szíves. A kormányszék 
egyszerű rövidséggel azt határozta : „Adassék tudomására gróf 1

1) E tárgyalás látható az érd. udvari kancellária levéltárában 696. 1769-, 
sz. alatt.

‘“O Lásd: 2384. 1769. kir. főkorm. szám alatt.
Hazánk I. 5
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O’Donel tábornok főhadvezérnek, hogy a kir. kormányszék nem 
fogja elmulasztani kötelességeit tiszte szerint teljesítői.“ *) A gróf 
eltávozása még ridegebb volt megérkezésénél. Mindkét részről az 
épen kikeriilhetlen formák lőnek megtartva.

1771. február 9-én helyére Preiss Ferenc mezei hadak tábor
nagyi helytartója neveztetett ki erdélyi főhadvezérré, ez álláshoz 
kötött teljes hatáskörrel, kedvezményekkel és hivatali teendőkkel, s 
meghagyatott a kir. kormányszéknek, hogy őt a felség erdélyi főhad
vezérének tekintse, ő felsége és a közjó érdekében neki segítségére 
legyen, a vele való kölcsönös jó egyetértést és a tanácskozásokban 
s kötelességekben szükséges összhangot fentartsa s az ország bél
és külbékéje és nyugalma gyarapodására részéről is mindent meg
tegyen. * 2)

Itt vau gróf O’Donel erdélyi katonai kormányelnökségé
nek vége.

E három rövid év története tanúságokban gazdag Erdélyre 
és az uralkodó házra nézve. Mi magyarok okulhatunk, hogyan kell a 
népek rokonszenvét megnyerni, az uralkodó ház, hogy mennyire nem 
lehet katonával kormányozni. De mi a jelen egyik politikai talányá
nak megismerésére, a románoknak a császári házhoz ragaszkodásának 
forrására is jutunk. Avagy lehet-e, csak e kis korszak előttünk lefolyt 
eseményei után is világosan, nem látnunk? Nem tünik-e ki a királyné, 
az udvari titkos és főhadi tanács, b. Bruckenthal, a határőrségi ezred- 
parancsnokság minden sorából és tettéből a nem is titkolt rokon 
szenv ? Mutatott-e valaha oly részvétet irányukban bárki, mint a 
bécsi kormány — természetesen a magyarság rovására ? Emelkedett-e 
oly sokszor oly szíves pártoló hang mellettök, mint most ez oldal
r ó l ? — az nem kérdés, hogy az oláhságnak nyújtott kedvezmények 
hódító itala nekünk niéregkehely volt. Politikai eszköznek nagyon 
is bevált. De tanuságos az az uralkodó házra nézve főleg abban, 
hogy önérzetes, alkotmányos nemzetet jövevénynyel és katonával 
kormányozni nem lehet. Az első nem bír tekintélylyel, az utóbbi 
az emberek és viszonyok ismeretével. Más zsákmányolja ki a hely
zetet önemelkedésére, sokszor az ország és uralkodó kárával. Báró 
Buccow, gr. Hadik és gr. O’Donel mind a báró Bruckenthal politikai 
nagyságának lépcsői voltak. E ravasz, eszes szász háttérbe szorította 
versenytársait, előbb gyanússá tette, azután védelmezte az udvar előtt 
a kir. kormányszék hazafias érzületű tanácsosait, s míg ezek duzzog 
tak és ellenzékeskedtek, b. Bruckenthal a királyné kegyét mind 
jobban jobban megnyerte: hízelgett, céljait előmozdította, egyedüli 
eszes és tehetséges államférfinak tartatott Erdélyben két évtizeden át. 
Csak az volt kedves az udvarnál, a mit ő mondott. Mindenhová őt

x) Lásd : 3687. 1770. kir. korm. szám alatt.
2) Lásd: 144. 1871. érd. ndv. kancelláriai sz. alatt.
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küldötték ki, a hol nehéz kérdés forgott fenn. Sikerei vakítottak 
fenn, ijesztettek alant, elviseltek mindent, a ki útában á llt: katonát, 
polgári egyént. Erdélyre s főleg a magyarságra a múlt században a 
katonakormányzók tudatlansága s hóbortos hűsége egyfelől, másfelől 
az aristokratia erélytelensége s a szászok furfangja és feltörekvő 
hatalomszomja hozta a legtöbb szerencsétlenséget.........Minden kísér
let, erőszak, titkos és nyilvános mesterkedés vége mégis az absolu- 
tismus bukása s az alkotmáuy visszaállítása lett.

Gróf O’Donel alatt fejlődött ki a közadózási rendszer, megnyo
mult a székelység vállán az erőszakkal rátett fegyver.

Alatta a földesurak és jobbágyok közötti viszony szabályozta
tok. Nem tagadható a nemesség, a megyei tisztviselői kar, a bíró
ságok, a legfelsőbb kormány erős reactiója a kormány minden 
reformkísérlete ellenében, nem a visszaélések, zsarolás, kegyetlenség, 
még az embertelenség vádja sem. De másfelől meg kell vallani, hogy 
a koronaörököstől és királynétól elkezdve, Bécs és Szeben minden 
magyargyűlölő, dynastikus és német érzelmű hatóságánál és befolyásos 
kormányférfiánál egyetlen jelszó jött volt divatba: a magyar földes
urak és nemesség szidalmazása, zsarnokká bélyegzése, raeggyöngí- 
tése és leverése. Az oláhság panasza betöltötte az országot. Az udvar 
folyvást zaklatta a kir. kormányszéket, ez a hivatalokat és bírósá
gokat, ezek a földesurakat. Egyre tartott minden megyében a nyo
mozás, feladás, fenyegetés, itélethozás és büntető megtorlás. A köz
hatóságoknál nem volt semmi oly sokszor hallható, mint egyfelől : „a 
szegény adózó nép, az elnyomott jobbágyság, a pusztuló vivum 
aerarium! másfelől a lelketlen földesurak, a zsaroló tisztek, nyúzó 
szolgabírák, a hanyag törvényszékek!“ Hogyan sújtotta a földes
urakat, hogy informálta a kir. kormányszéki tanácsosokról az udvart 
maga gróf O’Donel! Úgy annyira, bogy b. Bruckenthalnak kellett 
felszólalni a felköltött viharnak elcsöndesítésére részint fajérdekből, 
részint hogy a királynét compromissiótól megóvja.

Mégis tagadják némelyek, hogy Bécsnek és II. Józsefnek nem 
volt része az 1784-iki oláh lázadásban! Még sem akarják érteni 
sokan az oláhságnak a magyarok elleni gyűlöletét! Pedig 30 —40 
éven át a tróntól le a legkisebb falusi oláh templomig a közreude- 
letekből és kihirdetett felsőbb parancsokból semmit gyakrabban nem 
hallottak, mint a magyar nemesség, a magyar földesurak robottal 
való visszaéléseit és gyalázását. Olvassák meg e három év történe
tét s más gondolatra lógnak térni.

Egy árulkodó feladására megindul az egész erdélyi nemesség 
ellen a fiskális kereset, gyanúsít, perrel támad meg mindent, a hihez 
csak hozzá férhet az irigység: boszúállás és közvádló, s féíszázadig 
tart e nemes-iildözés, ez emberkínzó hajtóvadászat. Száz meg száz 
család lesz áldozatává, lealáztatik tagjaiban egy egész osztály; de 
hát az adózók száma növekedett, s a kik benne hűségesen jártak
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el, a hatalom tetszését nyerték meg. A cél, a magyarság gyöngí- 
tése el volt érve. Az eszköz jó, a politika helyes volt.

S e politika hűséges szolgája három éven át gróf O’Donel! Igen, 
ő csak eszköz volt, övé a felelősség a történelem előtt, a dicsőség nem. 
Hogy a katholicismusnak az u n i ó  erősbítésével szolgálatot tett, ez az 
uralkodónő érdeme, az oláhok polgárosítását célzó indítványai a b. 
Enzenbergé és Bajtay püspöké, hogy a magyar nemzetnek többet 
nem ártott, rövid ittléte okozta s az érdem a törvények mellett 
bátran felszólaló kir. kormányszéki tanácsosoké. Egyenesen neki tulaj- 
donítni keveset lehet. Katona volt, nem államférfi. Kegyhajhászó, nem 
tettek embere. A polgári életet nem ismerte s tanulmányozni nem 
kívánta. Vezettette magát. Engedelmeskedett. A magyar aristokratia 
irányában a gyarlóságig elfogult volt. Az uralkodónő szándékai k i
vitelében heveskedő, tapintatlan, nem bírt emberismerettel, nem 
azokra támaszkodott, a kikre utalva volt, tervezeteiben nem tartott 
mértéket, s informatiói legtöbbnyire tévesek vagy túlzottak voltak. 
Innen sikertelenségei. Kormányelnökségében két valódi haszon volt, 
1. hogy a jobbágyság helyzete javult, 2. hogy az udvar érzületét 
s Magyarországgal szemben követett politikáját meg nem fontolt 
szavai által egészen feltárta. A történetírás ezért neki elismeréssel 
tartozik. Én megadom ezt emlékének.

J a k a b  E l e k .

A SZOLNOKI ÜTKÖZET

A SZOLNOKI ÜTKÖZET
1849. MÁRCIUS 5-ÉN.

A szolnoki ütközet abba az időbe esik, midőn Görgey és 
Klapka hadtesteinek egyesülése után a magyar főhadsereg első 
sikereden támadási műveletét megkezdette a Tárná ellen és a ká
polnai csata után visszavonulását a felső Tiszánál Tisza-Fiiredig 
végrehajtá. A szolnoki ütközetnek tulajdonképen egy tüntetés kiin
dulási pontját kellett volna képeznie a vasúti vonal mentében Pest 
felé, melyet a Dembinski tábornok által terveit hadművelet szerint 
a Szolnoknál álló 6-ik és 8-ik hadosztálynak, a hadsereg zömének 
támadásával közösen kellett volna keresztülvinni a herceg Win- 
dischgrätz tábornagy alatti cs. kir. hadsereg ellen.

E tüntetés célja az volt, hogy az osztrák főhadvezér a magyar 
hadsereg támadási irányára nézve tévútra vezettessék, hogy hadse
rege zöme elkülönítésekre s így gyengítésére bírassék s ezáltal 
a siker valószínűségével kezdhesse a támadást, és esetleg a cs. kir. 
hadsereg jobb szárnyát fenyegethesse a magyar hadsereg. E 
végett a tüntetésnek a magyar hadsereg főtámadását a Tárnánál
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nehány nappal meg* kellett volna előznie. Ez összpontosított had
művelet azonban már azon egyszerű oknál fogva sem volt létesíthető, 
mert Damjanich és Yécsey hadosztályai a kápolnai csata előtt még 
nem érték el a szolnoki és cibakházai átmenetet a Tiszán és mert 
ez a csata annyiban nem volt előnyös a magyar főhadseregre, a 
mennyiben ez már megtette elhamarkodott visszavonulását a Tisza 
mögé.

A téli hadjárat megkezdésekor kiadott általános visszavonulási 
intézkedések folytán a 6-ik és S-ik hadosztály január közepén a bán
ságot és Bácskát kiürítette. Yécsey a maga hadosztályát rendezte, 
mely előde Eszterházy tábornok rábeszélése következtében, hogy 
Windischgrätz herceg parancsainak vesse alá magát, igen sok tiszt 
távozása által sokat szenvedett, és Szegedről Török-SzenTMiklósra 
indult. Damjanich a maga hadosztályát Aradon gyűjtötte össze, hol 
kísérletet tett a várat megadásra bírni és azután Cibakházára nyo
mult, honnét Szentest is megszállotta.

Ha Dembinski egybevetett hadművelete keresztülvihető lett Volna, 
a kápolnai csata kétségtelenül a magyar hadsereg javára dőlt volna 
el, sőt a téli hadjárat már akkor befejeztetett volna. A tüntetés Szol
nokon át a vasúti vonal mentében a maga eredeti jelentőségét el
vesztette, de ez nem akadályozta Damjanichot, miután a keresztül
vitel már meg volt parancsolva, hogy azt Yécseyvel együtt ne fo
ganatosítsa.

Mielőtt a két .hadosztálynak a Tisza balpartjáról e folyó jobb 
partjára történt kibontakozására és az ütközet leírására áttérnénk, 
jeleznünk kell a két hadoszlop állását s erejét.

A magyarok részéről: A hatodik hadosztály (Vécsey) állott: 
6 zászlóalj gyalogságból, a 3-ik huszár ezred 6 századából és 2 század 
lovas hajdúból, 6 ágyúval. A nyolcadik hadosztály (Damjanich): 8 
zászlóalj gyalogságból, a 2-ik huszárezred 8 századából és 20 ágyúból.

Mindakét hadosztály összes ereje, körttlbelől 10.000 ember 
gyalogságból, mintegy 1800 lovasból és 36 ágyúból állott.

Osztrák részről a közép Tisza fölötti őrködéssel a horvát
országi bánhoz tartozott 1-ső hadtest volt megbízva, melyének föl
állítása Karger előretolt dandárával együtt Szolnoktól Mohácsig ter
jedt. E hadtesttől március első napjaiban a gróf Pál ff y-féle dandár 
Pestre indult, hol Hartlieb hadosztálya is feküdt, mely Ceglédet szál
lotta volt meg. Mig Karger támasza, Ottinger vezérőrnagy nehéz 
lovas dandára Abonyban állott.

Karger vezérőrnagy dandára, melynek a két gyenge magyar 
hadosztálynál kellett megütköznie, következő erejű volt: 1 zászlóalj 
a 3-ik gyalogezredből, 2 zászlóalj a bródi ezredből, 2 zászlóalj a 
báni határőrvidéki ezredből; 2 század vadász; másfél század utász; 
-1 század a Ferenc József dragonyos ezredből, 2 század banderiális 
huszár; egy hatfontos gyalogüteg és másfél 12 fontos üteg.
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A tiszai átmenetek fölötti őrködésre Szolnok és Cibakháza 
közt Karger nem nyúlt elegendő óvó rendszabályokhoz. A szolnoki 
átmenetre nézve biztosította ugyan magának a Tisza jobb partján 
fekvő hidfő birtokát, de csak igen gyenge őrséggel látta azt el, 
lovas őrjárati szolgálatot pedig nem rendezett be Török-Szt Miklós 
irányában, hol Yécsey állott. A Damjanich által megszállott cibak
házai Tiszaátmenet megíigyelésére, honnan Kargert a legnagyobb 
veszély fenyegette, egy vértes század alkalmaztatott.

A biztonsági szolgálat hiányos kezelése mellett még rendes 
jelentési szolgálat sem volt berendezve, mely lehetőséget nyújtott 
volna arra, hogy a tábornok a rendelkezésére álló vasút által minden 
fontos hírt gyorsan továbbítson és erősítéseket vonjon magához.

így állottak az óvrendszabályok a cs. kir. dandárnál Szolno
kon, midőn Damjanich és Vécsey a tüntetést a vasúti vonal felé 
keresztülvinni készültek. A tervet a hadművelet megkezdésére, ille
tőleg Szolnok bevételére a táborkar ügyes alezredese Kleinheinz 
készítette, ki Budavár ostrománál lelte kora halálát. Terve szerint 
arctámadásnak kellett történnie a hídfőre Yécsey hadosztálya által 
s egyidejűleg oldaltámadásnak Cibakháza felől Damjanich had
osztálya által. E tervnek a gyors és határozott keresztülvitel még
is felelt.

Március 4. és 5-ike közötti éjjel Damjanich átment a Tiszán 
a cibakházi hidon, hogy napfelkeltével megkezdje menetét a jobb 
parton hadosztályával Szolnok felé. Egy, a 28-ik honvédzászlóaljból, 
2 huszárszázadból és 8 ágyúból álló elkiilönítmény Csongrád felé 
indíttatott, hogy ott keljen át a Tiszán és annak jobb partján 
Kecskemét vidékén a népfelkelést kirendelje és lámogassa. E 
hadosztály kibontakozását az ellenség, dacára azon körülmény
nek, hogy a századával Nagy-Kőrösnél felállított vértes százados 
már március 3-ikán reggel tett jelentést róla, hogy a magyar csapa
tok Szentesről Cibakházára mentek és a Tiszát parasztok őrizik, 
nem vette észre.

Vécsey hadosztálya Török-Szt.-Miklósról időközben egyenesen 
Szolnokra indult és Vezenynél, Szolnok és Cibakháza közt, Knézich 
alezredest a 34-ik gyalogezreddel kompokon átszállíttatta a Tiszán, 
hogy Damjanichot megerősítse. Damjanich 5 én reggel megkezdette 
menetét a Tisza jobb partján és hadosztályát Várkony és Tőszeg 
közt csatarendbe állította. Jobb szárnyát két zászlóalj képezte 
a 34-ik ezredből, továbbá a 65-ik honvédzászlóalj és egy utász 
század, a középhadat a 3-ik és 9-ik honvédzászlóaljak — a vitéz 
vörössapkások — egy zászlóalj a lengyel légióból Vysocki alatt 
és a 19-ik és 60-ik sorgyalogezred egy-egy zászlóalja. A balszár
nyon állott a 2-ik huszárezred és a vadászok. A lengyel légió dzsi- 
dásai képezték az elővédet.

Damjanich közeledtét csak reggeli 7 órakor jelentette Karger

A SZOLNOKI ÜTKÖZET
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tábornoknak egy lovas őrjárat. Karger azonnal fölriasztatta dandárát és 
egy készen álló gőzmozdony által egy tisztet küldött Abonyba 
azon hírrel, hogy az ellenség előnyomni és gyors erősítést kért 
Ottingertől. A tiszt ezután Pestig ment, hogy Hartlieb altábornagyot 
is értesítse a szándékolt ellenséges támadásról. Damjanich látta a 
gőzmozdony elindulását, a mi még inkább buzdította őt támadása 
rögtöni megkezdésére. Karger csak 3—4 óra múlva számíthatott 
erősítésre és az alatt dandárának sorsa eldőlt. E dandár a maga 
zömével azon szögben volt fölállítva, mely a vasúti gát és a Tisza 
közt fekszik. A hídfőt egy sorgyalog, egy fél vadászszázad és négy 
ágyú szállotta meg. A jobb parton a hídnál másfél század utász 
állott. A vasúti indóházat 4 század szállotta meg és a lovasság a 
jobb szárnyat képezte.

Reggel fél kilenckor Yécsey a hídfőt és Damjanich Karger 
dandárának állását a jobb szárnyon támadta meg. Damjanich az 
ütközetet erős ágyútüzeléssel kezdette meg és a két üteg által tá
mogatott Hannover huszárezredet azzal a szándékkal küldötte az 
indóház felé, hogy a podgyászvonat visszavonulását lehetlenítse és 
az ellenséges dandárét is mindjárt az ütközet megkezdésénél veszé
lyeztesse, valamint a Karger által kért erősítésnek is ellentállhasson. 
Szóval, Damjanich a Karger dandár jobb szárnyát elvágta és vitéz 
zászlóaljaival, melyek a magyar hadsereg magvát képezték, Szolnokba 
nyomult, hova a cs. kir. dandár visszavonult. Miután Yécsey a híd
főt bevette és a hid lerombolását megakadályoztatta, csapatai a 
keleti oldalon nyomultak be a mezővárosba.

Karger dandárának osztályai a városban zavarba jöttek és 
rendetlen utcai harc fejlődött, melynél a minden oldalról megtáma
dott Karger csapatai Szolnok északi vége felé voltak kénytelenek 
magukat, a mennyire lehetett, keresztül vágni, mivel a visszavonulás 
Abony felé a huszárok által el volt állva. így a császári dandár 
visszavonulása, mi gyilkos utcai harc után csak a Zagyván átve
zető hídon volt lehetséges, valóságos katastrophává fajult. A vitéz 
osztrák tüzérség, mely a dandár visszavonulását igyekezett fedezni, 
a Zagyva hidjánál a podgyász-szekerekkel és vágó-marhákkal össze
tömörült épen abban a pillanatban, midőn 4 huszárszázad és a 
lengyel légió dzsidásai a dragonyosokat készültek megtámadni. 
Ezek, hogy magukat védjék, az első huszárosztály tüzes rohamá
nak helyt állottak ugyan, de oldalról és hátulról megtámadtat- 
ván, a gyalogságra és az ágyúkra lőnek visszavetve. A Ferenc 
József-dragonyosok ekkor a hídon akartak átvergődni, mi borzasztó 
összecsapásra vezetett a huszárokkal.

A Karger-dandár roppant veszteség után végre a Zagyva jobb 
partjára ért, és csak Üttinger lovas dandárának déltájban történt 
megjelenése által menekült meg a teljes megsemmisüléstől.

Ottinger a hozzá küldött tiszt közlése után reggeli 8 órakor,
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tehát épen akkor, midőn Damjanich és Vécsey K ärgert megtámad
ták, hirtelen összegyűjtötte két vértes ezredből, egy lovas és egy fél 
12 fontos ütegből álló dandárát Abonyban és nem ment egyenesen 
Szolnokra, hanem Tőszegre, hogy Damjanichot hátban támadja meg. 
Ö ugyanis azt hitte, hogy Karger tartja magát addig Szolnokon. De 
félórányira Tőszegről már belátta az ütközet állását. Teljes vissza
vonulásban pillantotta meg a Karger-dandárt és a vasúti töltéseken 
a magyarok ágyúit. Erre a vasút felé fordult dandáréval és rézsűt 
az abony-szolnoki országúton foglalt állást. Damjanich egy percig 
sem késett a támadással, azonnal előre küldötte lovasságát és két 
üteget. De Ottinger a szándékolt támadást elkerülte és megkezdette 
visszavonulását, mely azonban nem maradt támadás nélkül, mert 
midőn dandára felével a vasút melletti szoroson átment, a huszárok, 
tüzérség által támogatva, támadásra nyomultak előre. Négy, leg
nagyobb siettséggel összeszedett vértes század és a huszárok közt, a 
tüzérség által támogatott rövid harc fejlődött, melynél a huszárok 
Ottinger 5 lőszerkocsiját elfoglalták.

A szolnoki ütközet, melyet nálunk tévesen neveznek csatának, 
mi alatt csak nagy hadtestek összecsapását lehet érteni, eredményére 
nézve mégis a csata jelentőségével bírt. Eltekintve a Karger-dandár 
nagy veszteségeitől, ez ütközet következményei nagy horderejűek 
voltak.

Windiscbgrätz herceg tábornagy, ki a két napig tartó ká
polnai csata után nagy győzelmet hirdetett, a szolnoki ütközet után 
minden támadási szándékról lemondott. Ezután leginkább Pest város 
fedezése, tehát védelmi állása foglalkoztatta őt.

A magyar hadsereg szellemére, mely a Tisza mögé történt 
visszavonulás, a liadműködési terv készítésében és kivitelében nyil
vánuló határozatlanság által okozott menetek és ellenmenetek folytán 
kissé le volt hangolva, a szolnoki dicsőséges ütközet elevenítőleg 
hatott. A támadás ugyanis életeleme egy fiatal hadseregnek. És ezzel 
az ütközettel a győzelmes áprilisi hadjárat meg is kezdetett.

De a szolnoki ütközet mindkét részről nagy áldozatokba is 
került. Részünkről az összes veszteség 300 ember volt halottakban 
és sebesültekben; az utóbbiak közt volt Puchly alezredes és 
Szilvay Károly százados, ki 12 sebbel boríttatótt. Karger dan- 
dárának vesztesége pedig 12 elesett és elfogott tiszt volt, az utób
biak közt volt Regelsberg alezredes is a Ferenc József-drago- 
nyosoktól, ki dzsidaszúrás által súlyosan megsebesült. Karger dandárt 
a vadászokból vesztett 7 embert, ki elesett, 12 eltűnt. A Károly 
főherceg gyalogság holtakban, sebesültekben és eltűntekben 227 
embert, a 2-ik báni ezred 3-dik zászlóalja 10 tisztet, 212 eltüntet, 
összesen 222 embert, a bródi határőrvidéki ezred 2-ik zászlóalja 12 hol
tat, 13 sebesültet és eltüntet 81-et, a Ferenc József-dragonyosok, 
összesen 97 embert és 92 lovat, és a további veszteség halottakban,
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sebesültekben és elfogott lovakban 30o, mi azáltal magyarázható 
meg, hogy a dandár 5 ágyút és 17 lőszer-kocsit vesztett. A vesz
teség osztrák részéről még nagyobb lehetett, mert a tüzérsége, sze
kerészed és utász legénységének vesztesége az osztrák veszteségi 
lajstromban nincsen följegyezve. Sokan a Zagyvában lelték halálukat. 
Azonban a Karger dandár podgyászának legnagyobb részét is elvesz
tette, valamint a dragonyos ezred pénztárát is 7000 ezüst forinttal, 
melyet azonban Damjanich parlamentair által Abonyba küldött.

Szoluoknál kiváltképen kitűntek a 3., 9. és 65. honvédzászló
aljak, a 19-dik sorgyalogezred 3-ik zászlóalja, melyek ágyútüzelés
től támogatva a leghevesebb kartácstűzben szuronynyal foglalták el 
a császáriak által makacsul védett állásokat, továbbá a 3-dik huszár
ezred a vitéz Puchly alezredes vezérlete alatt, a Hannover- 
huszárok és Freudenreich és Philippovszky századosok ütegeik. 
A csapatparancsnokok közt Nagy Sándor ezredes, Kiss Pál ezredes, 
gróf Leiningen Károly alezredes, Bobich és Kőkényessy őrnagyok, 
Szilvay kapitány stb. tűntek ki. Damjanich vezénylete minden 
magasztalás fölött állott és Vécsey is erélyesen támadta ugyan a 
hídfőt, de az üldözésnél alább hagyott hevével. A szolnoki nap 
a magyar függetlenségi harc történetének egyik legszebb lapját 
képezi.

G e l ic h  R i k h á r d .

A 64-IK HONVÉDZÁSZLÓALJ.

I.

Zólyom megye 1848. év tavaszán veszélyes szomszédságba 
jutott. Tudvalevőleg népességének zöme szláv, helyesebben magyar 
érzelmű tót. A szomszéd megyékben tanyázó Húrban és Hodzsa pán
szláv vezérférfiak nemzetellenes, loyalitás köpenyébe burkolt haza
áruló izgatásai tehát elég gyúanyagra találhattak volna Zólyomban. 
Ha meggondoljuk, hogy a terjedelmes kir. kincstári uradalmak szá
mos, a bécsi kormánytól közvetve függő existentiákat. tartottak szol
gálatban, mi csodálni való sem lett volna azon eshetőségben, ha a 
kincstári vasgyárak, hámorok és a bányatisztek nagy száma a haza- 
ellenes célokra nem megvetendő contingenssel járul. A kir. városok: 
Besztercebánya, Zólyom, Libetbánya, Breznóbánya polgári elemei 
szintén vegyes német-szláv. Ha tehát, az 1848-iki események forra
dalom néven illethetők, úgy az ellenforradalom Chouán-jai Zólyomban 
eléggé kedvező talajai találhattak volna; de megóvta tőlök e megyét 
a benne szórványosan birtokló nemesség, a városok értelmisége, a
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magyarosodul kezdő polgárság és a jóra való derék földnépnek igazán 
hazafias szelleme. Ez idő szerint Zólyom megye élén Radvánszky 
Autal főispán és Ruttkay István első alispán állottak. Ruttkay egyike 
volt azon férfiaknak, kiben a hazaszeretet magasabb látkörig emel
kedett. Mindenütt, mindenben kitartó munkásság, szívós kötelesség- 
érzet, lelkesedés jellemezték. Hogy a márciusi napok alispáni székén 
találták, szerencse volt a megyére és hazára egyaránt, mert a pan 
szlávok elharapódzó özeiméitől erélye mentette meg Zólyomot. 
A szomszédos Liptó és Turóc völgyeiről Hodzsa, Húrban és Stúr 
izgatásainak lángja átcsapkodott ugyan, hogy nehány protestáns 
lelkész szívében felébreszsze a szereplési viszketeget, de parázsban 
lappangó tűz maradt az, mely a nép szívében tápot nem találva, 
sehol nyilvános jelleget nem öltött. Általában tót ajkú testvéreink, ha 
nem értették is meg e napok eszméinek fontosságát, de szivükben 
velünk éreztek. Romlatlan gyermekei a természetnek, testvérekül 
érzék magukat e hazában a magyarral; magas hegyeik völgyeiben 
szegényes földjeik művelése, bányamunkák közt tűkör síma lelkü
letűket megőrizték a közös haza számára. Ezért nem estek áldozatul 
a pánszláv áskálódások tőrében. Meglehet itt is másként alakultak 
volna a dolgok, de Ruttkay alispán s a megye jeles tisztviselői őr
ködtek. Itt voltak a derék Hudoba de Badin testvérek, Kalauz Pál, 
a megye hírneves főjegyzője, majd országgyűlési képviselő, Platthy 
György másod-alispán, Benedikti, Tihanyi, Beniczky stb. családok, 
élükön Radvánszky Antallal és Ferenccel és Rudnyánszkyval, a jobb 
sorsot érdemelt besztercebányai püspökkel. Mint emelhette volna itt 
fel a hazaárulás fejét, hogy bűnhödése nyomába ne lépjen ?

Breznóbánya városát, Liptó megyéhez és Tiszolchoz, a pánszláv 
üzelmek egyik gyű pontjához való közelsége megmételyezte ugyan, 
de a kis városka apró patríciusainak, bár nyilván énekelték a nem 
zetellenes dalokat s viselték mellükön a pánszláv kokárdát, — mint 
ezt saját szemeimmel valami Csipka nevezetű jómódú polgári suhancon 
láttam — de soha se jutott idejük nagyobb actióba lépni, hacsak a 
pesti országgyűlésre küldendő képviselő-választás alkalmával elő
idézett véres verekedésben nem akarnék működésüket felismerni. 
Ennek is az lett a következménye, hogy a választás megseminíttetvén, 
a panszlávok által folyton izgalomban tartott kedélyek lecsendesítésére, 
s a közrend fentartására egy zászlóalj „Prinz von Preussen’* sorkato
naság Delaglio őrnagy parancsnoksága alatt a városba vonult, s a 
vele egyidejűleg megérkezett megyei küldöttség Platthy György másod- 
alispánnal a lázítók ellen a vizsgálatot megkezdette, ennek befejez
tével pedig katonai fedezet mellett, elnöksége alatt, a városháztéren, 
a képviselő-választást megejtette.1)

Annyi bizonyos: hogy Zólyom megyében Breznóbánya városa

*) Havast, valamely kincstári magasabb tisztviselőt választották meg.
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volt az egyedüli hely, hol a pánszláv eszmék a székhely távolságánál 
fogva is, merészebben nyilatkoztak; hol a Csipkák kihívó viselet 
közt tüntettek a magyarság ellen, viselvén a szláv kokárdát, éne
kelvén a „Nyitra miiá Nyitva“ vagy a Prágából importált „Kde 
domov moj“ dalokat, és a hol a Stúr Lajos pozsonyi evang. lyceumi 
tanár szerkesztette „Tatranski Orol“ vendégszeretetre talált. A 
megye egyéb területe tiszta és hazafias volt, a magyar állameszme 
és szabadság, s a király félként személye, a jó Ferdinand neve lelke
sedést keltettek minden rétegben, a népnél úgy, mint a magasabb 
körökben.

Ez azon föld, mely politikailag ekép megmunkálva két zászló
aljat teremtett a szabadságharc számára.

Ezek elsejéről a 17-ikről, — később H4-ik, vörössapkás — s 
annak viselt dolgairól szólnak e sorok.

Alig érkezett meg helyhatóságainkhoz az ujoncozás iránti kor
mányrendelet, midőn Besztercebánya városának közgyűlése a. tobor
zást elrendelte, s azzal Wächter Frigyes városi kapitányt megbízván, 
utalványozta egyszersmind az ezzel járó költségeket is. Megszólalt 
a város piacán a zene s a városházáról nemzeti zászlóval élén meg
indult a toborzó. Az ifjúság lelkesedése nem ismert határt, egymás
után csaptak fel honvédnek. Schreiner Rezső, ez időszerint Platthy 
másod-alispán joggyakornoka és tiszteletbeli megyei esküit önkény- 
tesen csatlakozott a városi toborzók közé, huszár-ruhába öltözve — 
melyet a helybeli cs. kir. „Verbung“ parancsnoka, Kardos kapitány 
kölcsönzött neki fokozta a toborzók tevékenységét, lelkesedésével, 
beszédeivel, s a régi toborzóknak is becsületére válható mindenféle 
„verbunkos“ fogásokkal odavitte a dolgot, hogy Besztercebánya a 
maga contingensét. rövid napok alatt kiállította. Ezalatt a megye 
területén is megindult a toborzás. Ruttkay alispán nemzetőr ruhában 
vezette személyesen a toborzókat faluról falura. Lelkesítő a népet, 
nagyját apraját a haza védelmére híva fel. A járási tisztviselők vele 
osztották meg e munkát, a rendes toborzó tagjait pedig a megyei 
intelligéntia szolgáltatta. Ezek valának: Kürthy Rezső kir. kincstári 
ügyész, Szóucsék Tamás kir. bányahivatalnok, Ganstuck Adolf szliácsi 
bérlő, Schreiner Rezső t. megyei eskiitt, Erendics József sebész 
Zólyomban, Tomka Rezső megyei eskiitt, Loderer megyei csend
biztos. Egy tisztán tótajkú megyében oly lelkesedést, annyi őszinte, 
jó akaratot, áldozatkészséget a magyar ügy iránt, mint Zólyom me
gyeben a nép legalsó rétegeiben is nyilvánult, alig lehetett máshol 
az adott körülmények között találni. Ez magyarázza meg, hogy a 
toborzás rövid nehány heti tartama alatt teljes 5 századot képező 
legénység gyűlt együvé a radványi katonai laktanyában, mely az 
elvonult cs. kir. katonaságtól üresen hagyatva, a megye által honvé
delmi célokra lefoglaltatott. A legénység tehát megvolt, de tisztjei, al-
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tisztjei hiányoztak. Loderer, a derék megyei csendbiztos tartotta fenn 
egy ideig a rendet, míg az intelligens ifjúság egymásután jelentkezve 
Ruttkay-nál, a honvédzászló alá sorakozott. Első volt közöttük Schreiner 
Rezső, kit Babies Adolf, Glanzer Miksa, Maizlinger Károly bánya- 
növendékek, Petykó Ferenc, Vagner Károly megyei tisztviselők, 
Obereigner Emil, Bárczv Sándor tanulók követtek. Ekép az altisztek
ben való hiány némileg pótoltatván, Ruttkay mint nemzetőri őrnagy és 
teljhatalmú kormánybiztos, a zászlóaljat 5 századból megalakítva zászló 
alá ünnepélyesen feleskette, s hogy a katonai kiképzés kezdetét 
vehesse, néhány nemzetőrségi tisztet osztott be, kik az altisztek se
gélyével az oktatást nyomban megindították.

E zászlóalj a 17-ik számot vette fel, mert a kormány rendele 
ténél fogva Zólyom és Bars megyék által felállítandó zászlóaljnak 
17-iknek kellett lennie, Besztercebánya állomással. Parancsnokát is 
kinevezte a kormány Sulcz Rátöri Bódog személyében, gondoskodván 
a tisztikar kinevezése felől is. Azonban Sulcz Bódog a vele egy
idejűleg kinevezett tisztekkel Léván kezdette meg egy zászlóalj ala
kításával működését, s miután itt is sikerült egy teljes létszámú 
zászlóaljat felállítani, ez is a kormány által előre meghatározott 17-ik 
számot vette fel. Sulcz csakhamar katonai actióba lépett, Léváról a 
hadsereghez vonulván, a zólyomi zászlóalj, mint második 17-es Besz
tercebányán maradt vissza.

Zólyom megye több ízben sürgette a kormányt a 17-ik zászlóalj
hoz kinevezett tisztikarnak Besztercebányára küldetése iránt, hogy 
az valaliára szerveztessék, de hasztalan; mit a lévai zászlóalj hirtelen 
külön szervezése és actióba lépése megmagyaráz; más oldalról pedig 
nem is lehetett bővében képzett tiszteknek, hogy a megye kívánsá
gának eleget tehessen. Ruttkay tehát mint teljhatalmú kormánybiztos 
a zászlóalj élére állt s a parancsnokságot ideiglenesen betöltötte, fő
tisztekét pedig ideiglenes minőségben a honvédséghez jelentkezett 
nemzetőri tisztekből nevezett ki. Ez alatt a 17-ik zászlóaljhoz a kor
mány által kinevezett két kapitány, miután Léváról Sulcz már elvo
nult, Besztercebányára jött és szolgálatát zászlóaljunkban kezdette 
meg. A két kapitány Horváth Pál és Zách Károly, mindkettő cs. kir. 
testőr volt, kik Pécsből nagy nehézségek közt, úgy szólván szökve 
előbb Lévára, onnan Besztercebányára jöttek. Ezeknek megérkeztével 
a zászlóalj szervezése foganatosíttatott. Parancsnoka ideiglenes minő
ségben továbbra is Ruttkay István maradt. Az 5 század pedig kö
vetkező szervezetet nyert:

1- ső század. Százados: Ganstuck Adolf volt cs. kir. altiszt a 
Wasa-ezredben, később szliácsi bérlő és nemzetőri kapitány. Hadnagy: 
Tomka Rezső, megyei esküit.

2- ik század. Százados: Zách Károly volt kir. testőr. Hadnagy 
Bárczy Dániel, nemzetőri főhadnagy.

3- ik század. Százados: Szluga János báró, nyugalmazott cs. kir.
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főhadnagy. Hadnagy: Kiirthy Rezső, kir. kincstári ügyész és nemzet- 
őrségi tiszt.

4- ik század. Százados: Bibiti Horváth Pál, volt kir. testőr. 
Hadnagy: Szoucsek Tamás, kir. kincstári tisztviselő, nemzetőrségi 
főhadnagy, volt cs. kir. altiszt.

5- ik század. Százados: Gasparecz János, kir. kincstári tiszt, 
nemzetőrségi főhadnagy segédtiszt, egykor cs. kir. őrmester.

Keret volt ez inkább mint teljes tisztikar, a hiányt azonban pó
tolta lelkesedés, szívós kötelességérzet, mely csodával határos ered
ményt mutatott fel abban, hogy a legénység alig 6 hét alatt harc
képes képzettséggel bírt. Fegyvereink azonban nem voltak. Az al
tisztek, az első század s a másodiknak mintegy fele belga gyutacsos 
puskákkal voltak ellátva, a többiek régi, helylyel kovás puskákkal 
és pikával fegyvereztettek fel. Ruházat s az apró fegyverzés töké
letes vala.

E közben jött a hír hogy Húrban több ezerre rúgó felkelők 
és sorkatonaság élén Sziléziából, jelesen Teschen városából kiindulva 
Trencsén megyébe szándékozik betörni, hogy innen a népet fellázitva 
magához vonja s a bányavárosokat elfoglalja. Ruttkay István kor
mánybiztosi minőségében e támadást visszautasítandó, mint őrnagy 
parancsnok a 17-ik zászlóaljjal novemberhó közepe táján az ellenség 
elé indult, mely alkalomból segédtisztjévé: Ringler Károlyt, predajnai 
kir. kincstári erdészt; önkénytes orvosokká: Zehentner Gusztávot és 
Bodorovszky Samut nevezte ki. E két utóbbi pánszláv törekvéseikben 
elárultatván, később eltávolíttatott. Trencsén megyében minden nyu
godnak találtatván, zászlóaljunk Zsolnán ütötte fel hadiszállását. 
November 25-én Lehoczky Pál, Zólyom megye mérnöke, ugyanazon 
megye határozatából zászlóaljunk számára újoncokat, lőszereket, 
fegyvert és ruhát szállítva, jelentette magát Ruttkaynál, ki a derék 
férfiút hadnagynak kinevezvén, az 5-ik századhoz osztotta be. E 
szerint egy tiszttel s mintegy 150 emberrel szaporodott haderőnk. 
Zsolna, a kies Vág völgyén, szemben a Vág folyam közvetlen szom
szédságában fekvő, ennek mindkét partját állandó fahiddal össze
kötő Budatin falutól mintegy \/4 óra távolságra fekszik. Budatin. a 
folyam túlsó részén a jablonkai szoroson Sziléziába vezető országút 
által érintve, ezen egyedüli, hadászatilag alkalmas közlekedési 
vonal kulcsa. Van ugyan egy más vonal is Jablonkától, ez a Csa- 
cánál elágazó turzovkai vonal, mely azonban Trencsénnek, Nyit- 
rának Pozsony felé vezet, míg azon haderőnek, mely a bányaváro
sokat akarja elfoglalni, okvetlen a Jablonka, Csaca, Budatini vonalat 
kell használnia. Húrban pedig a bányavárosokat tűzte ki hadjárata 
céljául, ennélfogva Zsolna az ellenség mozdulatainak megfigyelé
sére legalkalmasabb pont volna.

December elsején az ellenség közeledésének hírére az 1-ső és 
2-ik század Ganstuck Adolf százados parancsnoksága alatt Csacára
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rendeltetett, azon pontra, hol a jablonkai és turzovkai útvonalak a 
budatini vonalba olvadnak. A 3., 4. és 5. század Zsolnán maradtak vissza. 
Ganstucknak jelentése folytán azonbau, mivel az ellenség túlnyomó 
erővel közeledett határaink felé, a főhadiszállás Osztenic faluba té
tetett át, Csacától mintegy 2 óra járásra, erősítésül azonban az 
ö-ik század Csaca elé tolatott. 1848. december 4-én tehát követ
kező hadállást foglaltunk el. Az 1-ső és 2-ik század Csaca és a 
jablonkai szoros között állott; az 5-dik Csaca előtt tartalékban, míg 
a 3-ik és 4-ik Osztenictól felfelé tartotta fenn az összeköttetést. Már 
december 3-án bizonyossá vált, hogy Húrban a jablonkai szorost 
átlépte. Itt a Rubicon, hol a szédelgő agitator hazaárulóvá lón, s 
minden elfogadható katonai ok nélkül a helyett, hogy egyenesen a 
vonalba eső Csacát megtámadta volna, diversiót tett és oldalt Csa
cától Turzovkán foglalt állást. Másnap azonban, december 4-én, 
3000 jól fegyverzett lázadó és egy zászlóalj sorkatonaság élén, egy 
röppentyűvel délután Csaca előtt termett. Ganstuck százados a túl
erővel szemben nem akarván kockáztatni az első tűz, tehát a le
génység szellemére nagy horderővel bíró tűzkeresztség sikerét, a 
Csaca előtt állást foglalt tartalék (5-ik század) fedezete alá vo
nult, s ezzel egyesülve a derék-sereghez Osztenic felé indult. Húr
ban puskalövés nélkül foglalta el Csacát. Ruttkay hadiszállásán 
a visszavonult három század megérkeztével haditanácsot tartott 
tisztjeivel, mely abban állapodott meg, hogy az ellenség túlnyomó 
erejével egyedül s minden segítség kilátása nélkül az üsszeütközés 
elfogadható nem lévén, védelmi állásban maradnunk, s a Vág 
vonalon való átkelést megnehezítendők, ismét oda visszavonulnunk 
kell, mely határozat nyomban foganatosíttatván, zászlóaljunk még 
az nap 10 órakor éjjel Zsolnát elfoglalta. Innen másnap Predmirre 
vonultunk, a hol a segélyül indult turócmegyei honvédszázaddal 
találkozván, azt hadrendjeink közé felvettük. Ruttkay teljhatalmú 
kormánybiztosi minőségénél fogva e századot zászlóaljunkba 6-iknak 
osztotta be. Ekkép a 17-ik zászlóalj kiegészíttetvén, egy teljeset ké
pezett. E század tisztjei voltak Doszlern Emil százados, kir. testőr 
és Burián Imre főhadnagy, volt ügyvéd.

A predmiri bivouaque alatt néhány nap múltán a 70-ik és 
még egy más honvédzászlóalj, a barsi, a trencséni, túróéi nemzet
őrökkel erősítve Szilaveczky ezredes vezénylete alatt visszafordultunk 
Zsolnának, megszállottak Budatint, előőrseinket jóval innen előre
tolva, a Vág vonalát hidjával együtt védelmi helyzetbe hoztuk.

R ényi  R ezső .

A SZOLNOKI ÜTKÖZET.
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T Á R C A.
A csász. kir. udvarnál alkalmazott egyének napi díjai 1812-ben.

Érdekes kor- és közgazdasági adalékot nyújt egy. birtokomban lévő füzetke, 
mely arról világosít föl : mily rangfokozatot viselt a napóleoni világban az 
udvari személyzet Bécsben, s a rangfokozat szerint kinek mi volt a fizetése.

E szerint az alkalmazottak 12 osztályba (Diäten-Classe) voltak osztva.
Az udvari csász. kir. e l s ő  f ő u d v a r m e s t e r  az I. osztályba tarto

zott s napi díja G forint volt pengőpénzben ; hivatalos utazásban kapott in
gyenes postalovakat s a postakocsis számára borravalóul 12 pengőkrajcárt; 
kocsijavításra 6 krajcárt mértföldenként és „Schmiergeld“-ül, vagyis kuli- 
mászra, minden második postaállomáson G1̂  krt.

A csász. kir. f ő u d v a r i  k a m a r á s  ugyanazon rangfokozat és fize
tés alá esett, valamint az u d v a r  n a g y  s a f ő l o v á s z m e s t e r .

A csász. kir. u d v a r i  f o g a l m a z ó  csak a VII. osztályba tartozott, 
de még mindig nagy úr volt, mert napi díja 1 frt 02 kr. pengőpénzben; 
s háromlovas postakocsin útiátalánja, mint fentebb.

Az udvari k ü r t ö s  és az u d v a r i  s e b é s z  ugyanegy rangban 
állottak, t. i. a VIII-ban, míg az u d v a r i  b u t o r i h á z i  s z o l g a  (Hof- 
Meublement-Hausknecht, magyarán talán : bútor-poroló) s az u d v a r i k á- 
p o 1 n a i n a s a  az udvari ellenőrzési hivatal accessistájánál csak egy fokkal 
alacsonyabb rangot viseltek, t. i. a Xll-diket.

A magyar testőrség kapitánya a III., a kapitány-helyettes a IV., a fő
hadnagy az V., az első alhadnagy a VI., az alhadnagy a VII., az első őrmes
ter a VIII., a másodőrmester a IX., a testőr a XI. rangfokozatba tartozott; 
a magyar köztestőrrel ugyanegy rangban volt az udvari darabontok számvivője 
és seborvosa, s az udvari őrség főhadnagya, kiknek napi díja 48 pengő kraj
cár vala, tehát ugyanegy rangban s fizetésben valának az udvari éléstár se
gédével s az udvari szakácscsal és szakácsnéval, kik szintén főhadnagyi rangot 
viseltek.

Főhadnagyi rangban és fizetésben részesültek m ég: az udvari pince
szolga, az udvari cukrász és a cukorsütemények mázolója, az u d v a r i  
m o s ó n é  k é t  s e g é d m o s ó n  éj  a; az udvari pék, az udvari csirkekop- 
pasztó, az udvari lovasvadász, az udvari építészeti hivatal gyakornoka, írnoka 
és a szobrok inspectora, az istállók és hintók szemlésze s a lóabraszoló szolga 
szintén a XI., vagyis főhadnagyi rangban voltak.

Ő felségének a király-császárnénak udvari magán szobalányai nem visel
tek rangot, s csak 1G pengőkrajcár napi díjat kaptak. (Sz. V.)

Szerelmey Miklós h. ezredes Komárom feladása után Londonba mene
kült, s ott „M agyarország 1848—1849. e s z t e ndőbe n" cím alatt a füg
getlenségi harc főbb mozzanatait szándékozta képekben megörökíteni, még pedig 
Kovács Lajos és saját vázlatai után müncheni elsőrangú művészek rajzaiban, 
melyeket hírneves londoni, müncheni és párisi cégek lithographiroztak volna. 
A tervezett 40 kép közül azonban csak 5 jelent meg, mert ezeknek igen cse
kély kelete volt, és Szerelmeytől többre nem telt. Az 5 kép: „Magyar tábor“ 
(rajzolta Hohe Frigyes, nyomt. Hanfstaengel Ferenc Münchenben); „Magyar 
hadsereg hadjárata a Stureczen“ (Kovács Lajos rajza után kőre rajzolta Köhler, 
nyomt. Day és fiú Londonban); „A zalatnai vérfürdő“ (lithogr. Noel Fér. 
Párisban); „Gróf Batthyányi Lajos kivégeztetése“ (Kovács Lajos rajza után 
lithogr. Noeli Lajos Párisban) és „A szolnoki ütközet“ (lithogr. Charles Fér. 
Párisban). Ez utóbbit közöljük ez alkalommal autotypiában, annál inkább, 
mert e képekből alig nehány példány jutott el a hazába, — külföldön pedig 
elkallódtak. Kiadóhivatalunkban kapható egy teljes példány.

í̂ “
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Görgey Artúrnak altábornagygyá kineveztetése okmányát ezennel 
közöljük az eredeti nyomán, — kelt 7338. K. szám alatt.

Gö r g e i  A r t u r  tábornok és fővezér s hadiigyminister úrnak!
Ön tábornok ú r! naponként ríj diadallal gazdagítja a szabadságharc 

történetének lapjait, naponként új babérszerzésre vezeti vitéz hadseregünket.
H a t v a n ,  T á p i ó-B i c s k e, I s a s z e g , Vác ,  N.-S a r 1 ó , K om  á- 

r o m ugyanannyi világos sugárai folytonos diadalának. E csaták óta Ön 
vezérlete alatt hadseregünk nem tudja, mi a vesztés; a győzelmeken, mint 
ugyanannyi lépcsőzeten a hazaszabadítás örök egyházába siet.

És Ön eddigi hadjáratát az ős B u d a  várának bevételével koronázta 
meg. Fővárosát a hazának, székhelyét a nemzetgyűlésnek és kormánynak 
visszaadta. Sőt e diadal által siettette, vagy épen eszközlötte, hogy önálló 
nemzeti függetlenségünk Európa által is elismertessék.

A kormány meleg, és testvéri hálát mond a vitéz hadnak, mely öröm
mel, hősies bátorsággal és fényes sikerrel küzd és hal a nemzeti szabadságért.

A  kormány üdvözli Önt, a győzelem és dicsőség fotytonos útján.
És kötelességét véli teljesíteni, midőn Önt A l t á b o r n a g y g y á  

kinevezvén, egyszersmind a k a t o n i  é r d e m r e n d  n a g y  k e r e s z t é v e l  
siet feldiszesíteni.

Sőt maga a nemzetgyűlés akarata ez, mety a nép és Isten nevében szól. 
Ide zárjuk iinnepies határozatát. A kinevezést Ön saját érdemei által eszköz
lötte ; ez nem a mi tettünk ; a nemzetgyűlés hála és megegyező nyilatkozata 
azon fény, mely által ezt mind megdicsőítőnek tekintse Ön, mint annak tekinti 
a haza, melynek minden emelő és jutalmazó szava legfőbb dicsőség, melyben 
polgára részesülhet.

Debrecenben, május huszonkettedikén 1849-ik évben.
K o s s s u t h  L a j o s  Ministerelnök :

kormányzó. S z e m  e r e  B e r t a l a n .

Rettegi György emlékiratainak, a XVIII. századi mémoire-irodalom 
egyik legjelentékenyebb maradványának közlését fogjuk lapunkban közelebb
ről megindítani. Rettegi feljegyzései, s mondhatjuk lelkiismeretesen hű fel
jegyzései (1750—1767) Erdély múlt századi politikai s társadalmi viszonyait 
élénken, teljes közvetlenséggel világítják m eg; műveltségtörténeti, nemzedék
rendi stb. adatai meg épen nagybecsűek; pikáns részletekben pedig 
fölötte gazdagok. Hű képe a kornak, melyben Íratott. Társadalmi s hivatali 
állás (Erdély egyik előbbkelő családjának sarja, s Dobokamegye pénztárnoka, 
majd alispánja vala), tudományos képzettség s főleg szellemesség — a mémoire- 
írók nélkülözhetetlen kellékei — egyesültek az íróban, hogy kitűnő krónistává 
tegyék. Stílusa, habár korának nyelvezete hanyatlásnak eredt, mintaszerű. 
Szóval emlékirata a XVIII. század legjelesebb irodalmi termékei közé tartozik, 
melyet t. olvasóink kétségkívül haszonnal is. gyönyörrel is fognak átlapozni.

Jenő, savoyai herceg 1720. nov. 13-án herceg Salm birodalmi kancel
lárhoz a következőket irta : „Ha egyszer elveszítjük a Németalföldet, melyet 
Franciaország a maga rendszerével kétségkívül magához ragadni fog — akkor 
M a g y a r o r s z á g  f o g j a  az  o s z t r á k  m o n a r c h i a  a l a p j á t  (Grund
lage) k é p e z n i .  A pragmatica sanctió, habár voltakép csak házi ügy (Haus- 
sache), előbb-utóbb háborúba fog keverni bennünket; megnyugtatásomra azont 
bau tapasztaltam, hogy a magyar nemzet a legszebb tulajdonságok egyikéi 
bírja, azt t. i nincs az az áldozat, melyet a benne helyezett őszinteség iránt- 
elismerésből önkényt fel nem ajánlana.“ Íme, másfél század előtt már kifejez
ték azt az eszmét, mely még máig sem tudott érvényre jutni.
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B l  T Ö R T É N E L M I  M Ű V E K .Imntm/.P
Anglia művelődésének története. Irta Buckle II. Tamás. For

dították Gyöigy Aladár, Lány Lajos, Márkus Miklós és 
mások. 10 kötet fűzve 13 fit 20 kr, 5 vászonkötésben Ki frt 40 kr.

^Archeológiái értesítő. Szerkesztik Burner, Henszhnanu stb. II
— IX. évfolyam Egy-egy 3 frt — kr.

*Kortörténelmi rajzok. Irta Neményi Ambrus. 2 kötet (Grévy,
Renan, Dupanloup, Littré, Cassagnac, Bismark. Palmerston,
Kémál bég, Castelar, stb.) 1 frt (50 kr. Velinkiadás 3 frt — kr.

*Vázlatok a magvar emigratio életéből. Irta Aldor Imre. 1 frt 20 kr.
^Szarvas város történelme és jelen viszonyainak leírása. Irta

Zsilinszky Mihály. 1 frt 20 kr.
*A Templariusok titkos statútumai. Irta Barack Benedek — frt 60 kr.
*A szabadkőművesség története. Irta Hollós László. 1 frt — kr.
*Az egyet, művelődés történelem vázlata. Irta György Aladár. 1 frt 20 kr.
Az emberi nem művelődési történetének vázlata. Irta Torkos L. 1 frt — kr.
*A hadművészet történelme. Irta Bernek után Halász Károly. — frt 80 kr.
Kolozsvár története. Irta Jakab Elek. 3 kötet 10 frt — kr.
Az 1848. reaktio és ellenforradalom. Irta Rogge. Ford. Hoffer 1 frt 50 kr.
’'‘Széchenyi István napjaink történelmében. Irta Schvarcz Gyula — frt 30 kr.
A lovasság történelme a legrégibb időktől a jelenkorig. Irta De

nison György. Fordította Szeles Dénes. 1 —4. füzet. Egy-egy. — frt 50 kr.
Mikes Kelemen törökországi levelei 1 frt 80 kr, kötve 2 frt 40 kr.
Felolvasások az ember őstörténetéről. Irta Baloghy D. 3 füzet. 1 frt 60 kr.
Dávid Ferenc emléke. Elitéltetése és halála 300-dös évforduló

jára irta Jakab Elek. 2 frt 50 kr.
Tanulmányok az ember eredetének történetéből. Irta Majláth Béla 1 frt.
*A székesfehérvári ásatások eredménye. Irta Henszlmann Imre 5 frt - kr.
*Báró W esselényi Miklós felségsértési bünpere. Irta Jakab

Elek. 2 nagy kötet 4 frt — kr.
Oklevelészeti naptár. Irta Torma József. 2 frt — kr.
Egy ptomi cult ur-maradványok a hazai leletek közt. \xi$M ajláthB. 1 frt — kr.
*A szabolcsmegyei múzeum, utasítással vidéki múzeumok rende

zésére. Irta Hampel József. 30 ábrával — frt 40 kr.
Nagy napok 1848/49-ben. A magyar szabadságharc rövid naplója.

Irta Hory Béla — frt 70 kr.
Árpás, és a mórichidai prepostság története. Irta Römer Flóris. 1 frt — kr.
Pest-Pilis-Solt megye inonographiája. Irta Galgóczy K. 3 köt. (! frt — kr.
•A magyarországi zsidók történeté. írta Bergl József 1 frt 50 kr.
*Zur neuern Geschichte der Juden in Ungarn. Von Leopold Löw 2 frt — kr.
*Politische Geschichte der Serben in Ungarn. J. H. Svhwicker. 4 frt — kr.
^Geschichte des Temeser Banats. You J. II. Schwicker (előbb 3 frt) 2 frt — kr.
Bátorfi L. Adatok Zalamegye történetéhez I—V. kötet 10 frt,

bekötési táblákkal 12 frt — kr.
Emlékkönyv a sz.-fehérvári püspöki megye százados ünnepére,

szerk. Károly János és Nyirok Sándor 2 frt — kr.

A ki az itt felsorolt és *-gal jelölt művek közül egy
szerre 30 írtért megrendel, a bolti árnak csak 2]3-át, 20 írtért 
csak 3/4-ét f r Qtni. Egyes művek csak a kitett áron kaphatók,
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« « s í i t  A n n É i  u u  m - m l
Irta G E L I C H  R I K H Á R D  tábornok.

Három kötet, színes képekkel, térképpel.

Ezen sok évi tanulmányozás és kiadatlan források gondos feldolgozásából 
eredt munkának főfeladata a magyar függetlenségi harc történetét az akkori 
honvédelem önálló és kimerítő leírásával szakszerűen és sokszor új szempontból 
előadni. Az eddig megjelent jelesebb katonai munkák többnyire csak a független
ségi harc hadműveleti részével foglalkoztak és a honvédelem szervezését csak 
felületesen érintették. A történelemre azonban még nagyobb érdekkel bírnak 
azon módok és eszközök, melyek a magyar nemzet csodaszerű ellentállási ké
pességét 1848—49-ben fejlesztették, mint az azokból származó nemzeti hadse
regnek a harcmezőn történt fölhasználása. Ezen hadsereg harcképességét a füg
getlenségi harc valamennyi stádiumában, valamint a hadműveleteket és azoknak 
tényezőit csak a honvédelem szervezésének tökéletes ismerete alapján lehet meg
ítélni a szerint, a mint azok a hadműveletekre gátló vagy előmozdító be
folyással bírtak. Mindezeknél fogva e munka nem kirekesztőig katonai tar
talmú, hanem a legfontosabb politikai mozzanatokat és eseményeket is krono
lógiai rendben foglalja magában. Ezekhez sorozvák minden azokra vonatkozó 
okmányok, u. m, királyi leiratok, kiáltványok, ministeri rendeletek, polgári 
és katonai hatóságok s más társulatok hirdetései, országgyűlési tárgyalások, 
a hadjáratok pontos leírása stb. stb.

Az egész mű 3 kötetben vagy 20—24 füzetben jelenik meg. Előfizetési 
ára kötetenkint 3 frt, egyes füzet ára 40 kr.

SZABADSÁGHARCUNK TÖRTÉNETÉHEZ.
V is s z a e m lé k e z é s e k  1 8 4 3 —49 -re .

Irta J A K A B  E L E K,  a m. t. akadémia 1. tagja.
író államszolgálatát s hírlapíró szép állását elhagyva gr. Batthyány föl

hívására, mint Kossuth-huszár közharcos 9 hónapon át szolgált, a Piski mellett 
vívott két napi harc után 1849 febr. 12-én lett hadnagy, a sorban, ágyufede- 
zeten szolgálta végig a nagy nemzeti harcot, Bemtől érdemjele, a nemzeti 
kormánytól dicsérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyekben részt 
vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, baj társaitól hallott, vagy hiteles ada
tokból olvasott. Bem irodájából, Kurtz írásai közül. Vetter altábornagytól, gr. 
Mikó és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, b. Vay, Csányi. gr. Batthyány 
és Szemere, több kormánybiztos hagyatékából oly iratokat bír, a miket soha 
senki nem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt képes amaz évek politikai 
és harci eseményeinek oly titkos okait fedezni fel, menetét, válságos fordula
tait s a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állítni elé, ama dicső korszaknak 
oly hű és a következetlenség jellegét magán viselő képét adni, a mi másoknak 
egyáltalában nem állott módjában. E műben sok oly részlet van, mely egészen 
új s a szereplők maguk megváltották, hogy nem tudták. S mert hiteles, be
esők annál nagyobb. Az előadási modor könnyű, természetes, világos, irálya 
tiszta, magyaros, vonzó, a műven átvonuló szellem szabad, hazafias, mégis 
kímélő és méltóságos, az Ítéletek igazságosak és indokolva vannak. A köny
vet 9 jeles hadvezér és államférfi hű arcképe díszíti : Bem, Klapka, Gál Sán
dor, gr. Bethlen Gergely, gr. Mikó, Vetter Antal,, Gábor Áron és Csányi Ferenc.

Az egész mű 36 ív, a kiállítás elegans. Ara 4 forint, díszes félbőrkötés
ben 5 frt 40 kr.

Budapest. Nyomatott Khór és W ein-nál.
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HAZÁNK
Történelm i közlöny.

Nagy örömünkre szolgál, liogy a Hazánk“ című közlöny 
érdekében kibocsátott előleges értesítésünket (lásd „Tájékoztatásul“ 
cím alatt az első füzet élén) a történelem kedvelők körében osztat
lan helyesléssel és javallással fogadták, és hogy máris jeles erők 
ígérték közreműködésöket, támogatásukat.

Az első és második füzetben közreműködőkön kívül részint már 
bekiildöttek, részint közel kilátásba helyeztek közlemények beszol
gáltatását a következő írók :

Bátorfi Lajos: Zalamegyei pasquillok, versek stb.
Dr. Cherven Flóris : A magyar-lengyel viszonyokról.
Conlegner Károly: A bankjegyügy a függetlenségi harcban.
Egervári P. Ödön: A magyar színészet múltjából.
Hatala Péter: Az egyetemi légió stb.
Klapka György: A forradalomból.
Kubinyi Ferenc: Líptó megye múltjából.
Lehoczky Tivadar: Adatok az 1848. szabadságharc történetéhez.
Lövei Klára: Visszaemlékezések a forradalomra stb.
Marczali Henrik : Mária Terézia és II. József korából.
Rényi Rezső: A kiegyezés történetéhez.
Széli Farkas : Adalékok a Péro-lázadás történetéhez.
Szilágyi István: Gróf Balassa leveleiből stb.
Szilágyi Sándor: Közlemények Szilágyi Ferenc hagyatékából stb.
Id. Szinnyei József: Forradalmi napló, színészettörténeti adalékok stb.
Torma Károly: Erdélyi pasquillok stb.
Tóth Lőrinc: A két Pázmándy jellemzése.
Vachott Sándorné: Visszaemlékezések Eötvösre, Deákra stb.

Nemkülönben várhatjuk a következők becses közleményeit: 
Dr. Acsády Ignác, Ágoston József, báró Apor Károly, Dr. Bodies 
Ferenc, Ballagi Aladár, Boross Mihály, Csapiár Benedek, Frankenburg 
Adolf, Haan Lajos, Kőváry László, Krivácsy József, Lánczy Gyula, 
Ortvay Tivadar, Pesty Frigyes, Pór Antal, dr. Szalay József, gróf Szécsen 
Antal, Szeremlei Samu, Wertheimer Ede, Zsilinszky Mihály, stb. stb.

Az érdeklődés ily tömeges nyilvánulása egyrészt megerősít 
bennünket abban, hogy a „Hazánk“ csakugyan mélyen érzett hiányt 
fog pótolni; másrészt pedig azon kellemes helyzetbe juttat, hogy füze
teinket mindig érdekes és változatos tartalommal állíthatjuk ki. 
S ez egyik főtörekvésüuket fogja képezni.

Felkérjük a haza dicső múltja és nagy férfiaink küzdelmei 
iránt érdeklődő közönséget, hogy e törekvésünkben támogasson az 
által, hogy minél sűrűbben tömörül a „Hazánk“ körül.

A „Hazánk“ 1884. elejétől kezdve ötíves havi füzetekben je 
lenik meg (julius és augusztushó kivételével, időnként arckép vagy 
egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

E 1 Őf i z e t é s i á r a : e g é s z é v r e  6 frt, f é 1 é v r e 3 frt.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos könyvkereskedéséhez 

(Budapest, váci-utca 1.) intézendők.
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SZEREPEM A FORRADALOMBAN.1)

Tisztelt Hadi Törvényszék !

Ha általában a forradalmi idők természetéből foly, bogy az 
egyéni álláspontok az egyetemes bonyodalomban elenyésznek, csak 
figyelmes vizsgálat által kisérhetőleg: különösen alkalmazható ez 
azon szerencsétlen katastrophára, mely hazánkat, de sőt az egész 
birodalmat megrengeté, s melybe alólirt is — mint annyian — nem 
szándékosan vagy cselekvőleg ugyan, de színleg a körülmények 
beláthatlan fejleménye által besodortatni szerencsétlen volt. Igenis, 
színleg, mert e katastropha, valamint keletkezésében e g y  ember 
művének mondható, úgy kezelésében s gyors lefolyásában is kép
viselője azon egy egyéniségnek: az ellenirányú elemeknek inkább 
a híven megőrzött, ernyedetlen negatió, mint nagyobbszerű positiv 
működés dicsőségét hagyván fel egyedül.

Alólírtnak azon szerencse jutott e bonyodalmak közepette, kezdet 
óta végiglen azon párt első sorában állani, mely régi jelszavának : 
„trón, haza, törvény“ híve maradt rendületlenül. S miként egy
részről kezdetben elég önfeláldozással bírt, saját meggyőződése fölött 
a népszerűség olcsó ragyogásáról lemondva, férfias nyugalommal 
tűrni el a mámorittas tömegek általi gyanúsíttatást s elitéltetést: úgy 
másrészről meg nem feledkezék azon szent kötelesség iránti hűség-

b A forradalom lezajlása után Kazinczy Gábor fogságra jutván, a hadi 
törvényszék elé állíttatott. Vádiratában okadatoltan vázolá azon szerepet, mely 
a nemzeti tragédiában nekijutott. Ez irat természete követelte, hogy Kazinczy 
a Kossuth iránt kifejtett ellenzékét élénk színekkel ecsetelje, sőt magát annak 
valóságos politikai ellenségéül tüntesse fel. Ugyancsak vádirata rendel
tetése szolgálhat némileg annak magyarázatául is, hogy a történtek „bíínsú- 
lyát“ miért hárítja Kossuth vállaira, a kit biztonságban lenni tudott, azért t. i., 
hogy ezáltal képviselő- és fogolytársai védelmét megkönnyítse s az áldozatok 
számát lehetőleg gyérítse. Hogy vádiratának egyik tendentiája ez volt, mu
tatja az a körülmény is, hogy képviselőtársai közül csupán azokat említi név- 
szerint, a kik a haza határán túl voltak, vagy a kiknek az ő tanúskodása 
hasznukra válhatott. Ily szempontból Ítélendő meg e rendkívül érdekes irat.

Abcifi Lajos.
6*
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ről sem, melylyel mint polgár honának, mint képviselő azon biza
lomnak tartozott, mely szintoly súlyos, mint magasztos helyzetére 
emelte, s honnan sem a forradalmi korszak első csodaszerű sikerei, 
sem a reménytelen kétségbeesés kínszenvedése s számítása letánto- 
ritni egyaránt nem bírák.

S azért alólírt, ki politikai jellemének eme híven megőrzött 
tisztaságát s következetességét az egyetlen szerzeményül tekinti, mit 
számára a szenvedésben gazdag élet fönhagyott: bocsánatot remél 
tisztelt bíráitól, ha önigazolásául s az Ítélet megalapíthatása végett, 
azon időpontig tér vissza, mely azon mozgalmakat megindítá, miknek 
rohanó áradalma később túlhágott azon korlátokon, melyeket törvény 
s politikai józanság vonának elébe. S alólírt teszi ezt, mert valamint 
távol áll azok sorától, kik netalán, — á l l í t ó l a g ,  — az akkori 
törvényes állapotok rombolásában a j e l e n  eredmény előkészítésén 
működének: úgy kerülné színét is a kérkedésnek, mely mostani 
szerencsétlen helyzetéből, bár érdemetlenül, de könnyen volna 
magyarázható.

Nem az egykori közélet, hanem az utóbbi másfél év jobbra és 
balra változó fordulatai mutatók ki az egyéniségek v a l ó d i  állását 
hazánkban. Valamint az egykori kormánypárt emberei közűi annyian 
mutatkozának a forradalom cselekvő s elősegítő részeseiül: úgy az 
oppositió számos férfia — habár az ügyek szerencsétlen fordulata 
által a dolgok élén lepetve meg, hol megállni vagy elvonulni 
majdnem lehetlen vala, — mindamellett híven megóvta a trón iránti 
öröklött hűségét nemzetének, — e szent ereklyét, mit a lefolyt európai 
láz közepette, egyrészről mámorittas túlhajtás s az elemek ügyes 
felhasználása, másrészről teljes mellőzés, percileg megrengetni igen, 
de — s ezt a jövő mutatja meg — kiirtani nem bírt soha.

Hogy alólírt az egykori viszonyok közepette az 1848-iki moz
galmak előtt az egykori ellenzéki vagy reformpárt hű embere volt, 
nyugodt önérzettel ismeri el. De míg a század szellemétől elitéit 
feudális és előjogi viszonyok fokozatos enyhítésén józan politikai 
fogalmak terjesztése által ernyedetlen meggyőződéssel működött: 
ismervén kultúrái állását a népnek, — melylyel hivatalos viszonyok 
s gyakor érintkezés megismerteték, — s tudván, hogy a szabad
ságnak nagyobb ellene nincs, mint minorennis tömegek kezelése : 
a korlátlan demokratának józan észszel nem lehetett s nem volt 
barátja. Ismervén a nemzet fajkülönbségeit s e fajok nagy részének 
történeti gyűlöletét s versengését egymás között, s tudván, hogy 
a lappangó kór kitörését csak a korona hatalma fékezheti s a civi- 
lisatió terjedése enyhítheti : a pragmatica sanctio által szentesített 
birodalmi kapcsolat fentartása s szilárdítása, s a törvényes és békés 
átalakulás hű elősegítése volt az alap, mire alólírt politikai működé
sét helyzé. A t r ó n  h a t a l m a ,  mely korlátok közt tartja a várni 
türelmetlen s a perc csalékony hozományain önfeledőleg csiiggő
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szenvedelmeket; s t ö r v é n y  é s  b é k é s  á t a l a k u l á s ,  mely a 
szükséggé érlelt engedményeket ne kicsikart szerzeményekül, hanem 
az atyáskodó hatalom jótéteményeiül mutassa fel.

Innen lón : hogy az 1848. tavaszi események alólírtat remény- 
ittas öröm helyett borongó sejtelmekkel lepék el. Egy részről fel
villanyozott tömegek féktelen követelései, minden birtok- és jogfoga
lom összezavarása, másrészről a hatalom megfoghatlan passivitása, 
sőt mondhatnék : önfeláldozása s e szilaj fergeteg közepette azon 
kis szám, mely — mint akkor mondaték — a királynál royalisabb, 
törvényt, békét s mérsékletet hirdet; és liirdete lenn gúny, vád, 
gyanúsítások ostromában, fenn nem találva semmi támpontot, mely 
az ellőtt nyílnak, legalább netovábbot jelölne.

így lön, hogy becsületes élete szerzeményét, a jó hírnevet, 
eredmény nélkül áldozá fel annyi férfiú e hazában; s a t á b l a -  
b í r á k n a k  gúnyoltak helyére hatásban és cselekvésben mihamar 
oly elemek tolakodónak, miknek kezében a nemzet sorsának el 
kellett porlani menthetlenitl.

Alólirt is azok sorában állt, kik kezdet óta a mozgalom túl
hajtó sa, s az álomszerű vágyak legyezése helyett, statuspolgári köte
lességüket ép az által vélék teljesítni, ha korábban szerzett nép
szerűségüket a megtámadott törvényesség és közbéke megvédésére 
használják fel. És alólírt le is rótta eme tartozását, s lerótta annyi 
sujtoló méltatlanság szenvedései közt; de törekvéseinek gazdag ered
ményéről az A. bizonyítvány tanúskodik. J) *)

*) (A. Bizonyítvány.) Alábbírtak az igazság tartózkodás nélküli 
kimondása iránti kötelességünknek tartjuk, s ha kivántatnék, hittel is erősíteni 
s bizonyítani azt: hogy Kazinczy Gábor úr, bár a valahai e megyében is 
létezett ellenzéki pártnak egyénei közé tartozott, a mint a múlt 1848-dik évi 
március 18-kán este, az akkori országgyűlési követeknek a bécsi forradalmat 
tudató s teljes felhatalmazást kérő jelentésük megérkezett, s e felőli értesítése 
végett akkori első alispán s testvérbátyja: Kazinczy András úr — hol mi 
jelen valánk — ötét magához hivatta, azon alkalommal rajta észrevehetőleg 
mutatkozott megdöbbenéssel határozottan kinyilatkoztatta: miként ő minden 
erőszakos rázkódást, hazánknak megindult haladására nézve — a legnagyobb 
csapásnak tartja, miután azt csak az egyetemes birodalmi érdekek kellő 
kiegyenlítése által véli lehetőnek-, továbbá, hogy Magyarország annyiféle 
heterogén elemei között, minden respublikái mozgalmat, mely a trón rnegren- 
getésével a magyar nemzetiséget is aláásná, őrültségnek tart; hanem Magyar- 
ország üdvére nélkülözhetnek tekinti, hogy királya, még pedig hogy b i r o 
d a l m i  királya legyen, s mindezeket — ezután más alkalommal is — mind
annyiszor ily határozottsággal gyakorta ismételte ; az erre következett megyei 
gyűlésen pedig, melyen ezen követi jelentés felolvastatott, !j, a kért felhatal
mazást is c s a k  az adott utasítások erejéig kívánta terjeszteni, úgy hogy 
valamint ő ezután az ellen-, úgynevezett konservativ párt több egyéneihez — 
kik között mi is valánk — észrevehetőleg látszott közeledni, úgy viszont őtet 
is, mint a ki a forradalmi térre fajulástól ennyire idegenkedő, sőt borzadó 
érzelmeinek ily nyilvános jelenségeit adta, az akkori elnöklő alispán, a gyű
lések tárgyainak ismertetéséül, egyszersmind a közcsend érdekében kívánt jó 
kimenetelük előkészítéséül tartott tanácskozmányokba mindenkor meghívta, a



8 6 S Z E R E P E M  A  F O R R A D A L O M B A N

S ez irány híve maradt alólírt; bár önérdekének fájdalmas 
áldozatával.

A sajtónak törvényes felszabadítása által azon korlátok meg
szüntetvén, mik alólírtat journalistikai s irodalmi élete folytatásától 
elzárók : régi tervének létesítése végett Pestre utazott április végén
1848., ekként szemtanúja lévén azon szellem lábra-kapkodásának, 
mely a fővárost ismerhetlenné tévé. S alólírt nemcsak tervéről s 
ennek folytán az ide költözésről tett le teljesen; de sőt, már akkor 
s egyedül, felszólalt a sajtó anarchiái iránya ellen, (P. Hírlap, 1848. 
37. sz.), a mi azon időben, a M á r c i u s  otrombaságait ilyes újdon
ságokat bámuló tömeg szemeiben, nemeül tekinteték a hazaárulásnak. 
A mozgalomtól teljesen elvonulva, alólírt nemcsak a divatozó nép- 
gyűlésekben nem von, tettel vagy cselekvőleg, sem most, sem valaha 
részt; de sőt a r a d ie  á l l á  keresztelt Ellenzéki Kör részvényeseinek 
sorából is kilépett, üléseiben, reformlakomáiban s bárminemű alá
írásaiban részt egyetlen egyszer sem vevén.

A mi most parányiságnak látszik talán, akkor, korában az 
őszinte és mesterkélt ihletésnek, s oly egyéniségtől, mely máskor a 
mozgalmak cselekvő részeséül láttatott, egy mély aggodalom kifolyása, 
de a közvélemény szemeiben bántott önzés, táblabírói gyávaság, 
reactionalis hajlam volt.

S így sülyedezett alá naponta az az erkölcsi tekintély, mi 
nélkül a kormányzás lehetősége lassanként ludibriummá válik.

Ezeknél fogva, alólírt, dacára korlátolt anyagi helyzetének, 
s hogy a ministeriumban egykori elvtársai s részben barátai yaIának, 
sem a számára felajánlott igen díszes állomást, sem a hivatalos 
lapnak oly előnyös szerkesztését, ismétlett felhívások dacára, el nem 
fogadta.

hol a fenforgott vitatkozások közben nemcsak ezen érzelmeit tanúsította min
dig, de még helyes tapintatának is nyilvános jeleit adta, midőn annak elhárí
tásául, hogy a gyűlésen semmi vitatkozások ne legyenek, (mi akkor a köz
csend érdekében igen kívánatosnak tartatott,) az ily tanácskozmányokban 
létrejött megállapodások előterjesztésére mindig ő bízatván meg, azt, hogy a 
megyebeli akkoron még a szokottnál is izgatottabb állapotban volt ifjúságot, 
kikre különben hatást gyakorolt, a közcsendnek akkoron vajmi könnyen tör
ténhetett megzavarásától eltartóztassa, azonban reájok nézve hatását — a mi 
a közügy kárával történhetett volna — mégis el ne veszítse, némely előre
tervezett éljenzési explosiók ártalmatlan címjeinek közbeszövésével a leg
ügyesebben s a biztosítandónak kitűzött közcsendre legeredményesbben tette. 
A minthogy ily sikeres alkalmazkodása tapasztaltatván, az említett tanácskoz- 
mányokba, a már-már mutatkozó népgyűlöngések meggátlására különösen is 
fölhivatott, mik hogy Zemplénben nem történtek, leginkább az ő művének 
tekinthető, ki különben is, mint akkori főszolgabíró, közvetlen hatáskörét tevő 
járásában is, a törvényes rend fentartásában bár lehető legnagyobb szelídség
gel, és inkább meggyőző, mint az az által feleslegessé lett fenyítéket alkal
mazó eljárással, hatályosan működött. Kelt S.-A.-Ujhelyen, novemberhó 9-én 
1849. D r á v e c z k y  A l a j o s ,  elnök ; L e h ó c z k y Lászl ó,  zemplénmegyei 
főjegyző ; E o z g o n y i . J ó z s e f ,  Zemplénmegye főszámvivője.
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Azonban a tettleg létező kormány szilárdulása az egyetlen mód 
lön, mi által az alkotmányos rend barátai a naponta súlyosodé viszo
nyok s a kölcsönös érdekek méltányos kibonyolítását remélketék. 
Főleg, miután a naponta komorodó jelenségek közepette, ő felsége 
parancsára országgyűlés birdettetett; eme parancsra, mitől a nemzet 
aggódó hívei a tettleg létező anarchia elvégiei fékezését, valamint 
a túlbajtás emberei utópiái álmaik vagy lappangó célzataik létesíté
sét reménylék egyiránt.

Soha kritikusabb viszonyok közt újonc-parlament nem nyílott 
meg. A korábban megjelent képviselők kezdetben a megyeház tere
mébe gyűjtetének magántanácskozmányban a szőnyeg tárgyainak 
megvitatása s kellő irány adás és irányvétel végett.

Alólírt, kit ekkor még, jó remény fejében, a radical 
sajtó töményezve ünneplett s pártja egyik vezéréül jelölt, nem 
mulasztá el, nyugasztaló s a nap hangulatától messze eltérő irányát 
bevallani B. ; majdan e körtől teljesen megválva, annak s a 
Madarászok által nagyra tervezett E g y e n l ő s é g i  T á r s u l a t n a k  
ellenében, gr. Széchenyi pártolása mellett az úgynevezett ministeria- 
lis-conservativ clubbot alakítni, mely mihamar a radical sajtó kikelé
seinek s gyanmításainak kedvenc tárgya lön és maradt, míg a reánk 
szakadó rémidők az eíféle mérsékleti irányú clubbok létezését leliet- 
lenítvén, ezt is szétrobbanták, azzal egy rendezett pártműködés 
lehetőségét tettleg megsemmisítvén.

A képviselőház üléseinek megnyitása előtt közvetlenül (jul. 4.) 
hivatott össze Kossuthhoz - -  ki a kormány orgánumául tolakodott 
fel — az első számos conferentia, a Trónbeszédi kormányjavaslat 
tárgyalása végett. Az olasz invasió ellen nyújtandó s a roppant 
többség által őszintén pártolt segélynek, egypár eilenzŐ elszólalás 
utáni perfid kihagyása miatt, alólírt Kossuthnak kezdet óta (jul. 26. 
Közlöny 49. sz.) végiglen köztudomású s ernyedetlen ellenzője, e 
percenet óta még magánérintkezésétől is távol maradott.

E conferenda mysteriumát maga a Március leplezé föl (1848. 
96. szám).

Hogy e szellem lengett át alólírt állásán az egész pesti korszak 
alatt: az összes journalistika tanúskodásain kívül, az E)'i) alá hajlí
tott, kétségtelen hitelű bizonyítványra hivatkozik.

9 (B. Melléklet.) Kazinczy barátunk ma nem jelenvén meg, hatásos 
beszédére kell, hogy a sajtó útján tegyünk észrevételeket . ...............................

3. Ministeri krisist „szerencsétlenségnek“, a forradalmi tért „kalamitásnak“ 
mondá. Ha a nép óhajt e tekintetben törvényt s a minister nem óhajtván, 
krisis támad, s a nép kívánsága teljesülend, szerinte lehet szerencsétlen; a 
forradalmat pedig, midőn oly tiporvák valának a népjogok, mint nálunk, 
szabad fiák kötelességévé valljuk.

4. Tagadjuk mondásai alapját, a normális helyzetet. Nézze át a hont s
győződjék meg. „ N é p e 1 e m“ 1848. jul. 9-én. 8. sz.

2) Báró S e n n y e y Pál levele, mely azonban hiányzik. Szerk.
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E nézetektől vezéreltetve pártolá alólírt, a képviselőház első 
üléseiben, a választások verificatiójakor, egykori ellenpártja azon 
férfiait, kik politikai multjok miatt akkor közgyűlölet tárgyai, de 
kiknek közremunkálása súlyosodé viszonyaink közepette csak óhajt
ható vala, péld. Havas Józsefet, (juh 7. Közlöny 27. sz.) Balogh 
Kornélt (juh 8. Közlöny 28. sz.) stb.

A mi most netalán parányiságnak látszik: akkor hadüzenet 
vala az uralgó közvéleménynek s saját állásunk — fájdalom! ered
ménytelen — feláldozása.

Ismervén nemzete jellemét, mely gyúlékony s ingerlékeny ele
meinél fogva hosszú időig nem bírandja még magát az utca köz
véleményének uralmától emancipálni, s a naponta inkább nyilatkozó 
jelenségek által elővigyázatra intetve: indítványozá alólírt a titkos 
szavazás megtartását, (július 15. Közlöny 38. sz.) S adta volna Isten, 
hogy ne eredménytelenül indítványozá 1 Mennyi szabály marad el, 
melyeknek gyászos következményei, bár előrelátva, inkább merényel- 
tettek, mintsem a rémuralomtóli rettegésben elleneztessenek!

Alólírt műve azon válaszfelirat a Trónbeszédre (Közlöny 1848. 
43. sz.), mit a képviselőház többsége, mint túl royalist elvetett, 
(Közlöny 47. sz.), s mi miatt a reményében csalatkozott radical-párt 
kiapadhatlan táborozásait alólírt elllen megindítá (Március 107. 108. sz., 
Keform 17. sz., Népelem 17. sz.); s folytatá végiglen kiapadhatlanul.

Mind e támadások, mik alólírtat a közgyűlölet tárgyává téve, 
élete egyetlen jutalmát, a tiszta kirnevet pellengérezni meg nem 
szűntek: nem bírtak erővel alólirtat azon térről letántorítni, mit 
elébe a törvény s a viszonyok méltányos felfogása jelölt.

S azért, habár a féktelenedé sajtó az olasz kérdést, mint egy 
rokonszenvező nemzet elnyomását mutatta fö l: alólírt leplezetlenül 
tárta fel a sardiniai invasio s a pragmatica sanctio iránti hű nézeteit 
(juh 20. Közlöny 46. sz.)

A nemzetiségi verseny vágyak felköltésének megelőzése végett, 
alólírt, a telepítési ügy kérdésében, ellenzé a magyar nemzetiség- 
elsőségének kimondását (juh 31. Közlöny 54. sz.).

Midőn az Ausztriának Németország ellenébeni segélynek előle- 
ges megtagadása napirenden kívül határzattá rögtönöztetett, (aug. 4.): 
alólírt, ki a tárgyalás alkalmával jelen nem volt, mint jegyző azon
ban legalább a bejegyzőkönyvezést mennyire ellenzé, bizonyítják 
Közlöny 58. sz., Március 122. sz. s a német lapok, mik közűi alólírt, 
emlékezetből, főleg a Pannonia féktelen kikeléseire hivatkozik.

Hasonlag a cultusministeri törvényjavaslat tárgyalásakor, alólírt, 
az események által különben is túlzaklatott elemekbe újabb inge
rültséget oltó rendszabályoktól minden áron óvakodva, ellenzé mind 
a confessionalis iskolák rögtönös eltörlését, (aug. 7. Közlöny 63. sz.), 
a radical párt nyíltan kitört s még saját lapjuk által is megrótt 
insultatiója dacára (Népelem 35. sz.); mind a magyar nyelvnek



K A Z IN C Z Y  G Á B O R T Ó L . 89

kényszerű bevitelét az iskolákba (Közlöny 62. sz.); — valamint a 
clerus befolyásának fentartása mellett szavazóit (Közlöny 63. sz.)

Midőn egy alkotmány készítő választmány kiküldetése indít
ványoztatok a francia rémkor minden phasisán majomilag csiiggő 
tömeg helyeslése között: alólírt azt; mint a boldogtalan túlhajtás 
törvénytelen újabb szabályát, ellenezte, (aug. 10. Közlöny 64. sz.)

Valamint ellenzé — a separatistikus irány végett — a had
sereg önálló rendezését, s az ezredtulajdonosok jogának fentartása 
mellett szavazott, (aug. 22. Közlöny 76. sz.).

Ezenben a haza sorsa egy, a parlament őszinte törekvéseit 
paralysáló irány felé kezdett naponta inkább gravitálni. A sűrűdő 
bonyodalmak az egykor oly törpe radikal minoritást, s ennek titkos 
s ministertársait eláruló mozgatóját majdnem prófétai sziliben tün
tetve fel, a mérsékleti párt törekvését eredménytelen önfeláldozásra 
csökkenték.

Alólírt azoknak egyike, kik, lia a legközelebbi múltban el
játszott befolyásuknál fogva a fenyegető ár elözönlését meg nem 
törlieték is, legalább kitörését halasztani s enylntni, saját személyök 
kockáztatásával bár, de ernyedetleniil törekvőnek.

így, midőn a francia ízű teljhatalmú kormánybiztosok kikülde
tése a felelős végrehajtó hatalom első mellőzésével indítványoztatott, 
(szept. 4.): alólírt, a szóban forgó egyéniség népszerűsége dacára 
nem mellőzé el ellenző nézeteit kimondani, (Közlöny 89), s midőn 
saját kiküldetése, hasonló minőségben, szóba hozatott, azt el nem 
fogadni (szept. 17. Közlöny 102. sz.).

Midőn a képviselőház permanentiája már határzatul mondatott 
ki: alólírt készíttető a nyílt szavazást kérő ívet, minek következtében 
a baloldal, megszeppenve, a határozattól elállt. Az akkori radical 
sajtó kitörései mutatják, mily csapásul tekinteték eme sikerült 
taktika.

Midőn a Pestről eltávozott szász követek proscriptiója indítvá
nyoztatott: alólírt ellenzőleg szólalt fel, (szept. 19. Közlöny 104. sz.); 
s végre:

A naponta növekvő ingerültség dacára, a végrehajtó hatalom 
teljes nullitása mellett, s a közelgő katastropha előjelenségei közt: 
sürgető alólirt a birodalmi kormány tárgyalatlan heverő iratára 
(Staatsschrift) küldendő választ s a szükséges lépések megtételét.

Mind e részleteket, habár védelme közvetlen határain túl, s csak 
vázlatosan elsorolni kényteték alólírt, mint szükséges előzményt, azon 
álláspont megitélhetése végett, mit a boldogtalan múltban elfoglalni 
kénytelen vala. S szabadjon kérdeznie : lehetséges-e, tisztelt Törvény
szék, hogy annak, ki a tribünön nyomról-nyomra védelmező a törvé
nyességi tért s a destructio minden nyilatkozványa ellen oly gyakor 
és éles ellenzésbe tette magát, ki a társadalmi téren a mozgalom köz-
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pontjának nyílt s határozott ellenségéül ismertetett; a sajtó által 
majd mint a reactió titkos hive denunciáltatott, majd az ő felsége 
személyét torzképező cikkekben royalis érzelmeiért pellengéreztetetr : 
hogy annak, mondom, a forradalomban, m é g  s a j á t  a k a r a t  á- 
v a l  is, juthatott volna-e cselekvő, de sőt részvevő szerep?

Gróf Lamberg megöletése — mondhatnék a képviselőház 
szemeláttára, — egy c sapással semmivé tévé mindazok remé
nyeit s tetterejét, kiket a törvény és méltány harcosaiul ismert s 
gyűlölt a közvélemény. A gróf Zichy kivégeztetése által különben is 
megrémített aristokratia, a becsoportozó tömegektől rettegő birtokos- 
osztály nagy részben szökve hagyá el a fővárost, melynek utcáin a 
Kossuth zsoldjában álló s cimborái által vezényleti vidéki gyülevészuép s 
a fővárosi forradalmi elem féktelenül bitangolának. A nádor, kinek 
őrsége a Kossuth zsoldjában állt, elhagyva állomását, a végrehajtó 
hatalom oly ludibriummá törpüle, hogy a képviselőház rendelete 
dacára még csak nyomozásához sem mert fogni a gyilkosságnak, 
míg tettesei versenyezve dicsekvének; a képviselőháznak különben is 
minoritássá olvadt mérsékleti pártja a sajtó által a reactió áruló 
zsoldosaival denunciáltatva, a Bécsben naponta terjedő anarchia 
csábító ragad vány ossága s ily elemek közt a géniussá emelkedett s 
éj-naponta önkénytes őrök által környezett Kossuth mindenhatósága, a 
kimeríthetlen bankóprés s társai kiapadhatlan munkásságának segé
lyével : mindezt egybefoglalva, alólírt nyugodt lelkiismerettel bocsátja 
állása megítélését az elfogulatlan bíró elébe, kit hasonló szánalmas 
körülmények közé ékelt valaha a balsors.

S ily viszonyok közepette tétetett közre az október 3-ki leirat, 
mit a székvárosából távozni kényszerült fejedelem útközben utasíta 
a képviselőházhoz, s mely majdnem azon órában érkezék meg a 
bécsi nép rémes boszúnapjának diadalhírével. Egyrészről a milliók 
ellenőrtelen ura s a pesti márciusi események által különben is 
elkapatott fiatalság s a tömegek bálványa, jóra-roszra kész társainak 
catervájával; másrészről a nullitássá csökkent hatalom támpont, sőt 
csak orgánum nélkül i s : ki merényelhette volna e fergetegben a 
mérséklet, rend és törvény hitel- és erővesztett igéit — kiáltó 
szózatéi a pusztában — hallatni, a nélkül, hogy magát botor vak
merősége vértanújává ne erőszakolja? Hát még azok, kik a napi
sajtó által e bonyodalmak cinkosaiul denunciálgattattak?

Ne mellőzzük, hogy a képviselőház ő felsége által s az 1848-ki 
törvények alapján hivatott össze, melyeknek 4-ik cikkelye 6-ik §-a 
szerint a parlament ülései a költségvetés tárgyalásáig el sem napol
hatok ; sőt a Kossuth-párt — talán előgondoskodásból — már koráb
ban, szept. 22-én, elhatároztatá a képviselőházzal, hogy engedély, 
távozásra senkinek sem adattassék, s az a nélkül távozó képviselő, 
mint h ű t l e n  és s z ő k e  v é n y tekintendő.

Ez alapon a destructiv párt a szó teljes értelmében ura lön a
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képviselőház tagjainak s ura a törvényesség színe alatt, ha a hihet- 
leniil felizgatott nép hangulata számításba nem vétetnék is.

A mint hogy ezek következtében egyetlen egy sem találkozott, 
ki képviselői állomásáról lemondani merészkednék.

Lehető-e, tiszt. Hadi Tszék! hogy egy, annyi száz- s annyiféle 
politikai színezetű tagokból álló testület, melynek roppant többségét 
eddigi eljárásából a legsujtolóbb szigor sem fogja, nem hogy hűt
lenséggel, de sőt csak túlhajtással vádolni; melynek roppant több
sége csak imént alattvalói bizalommal esdekelve járult királya elébe : 
hogy eme testület, vallásos hűséggel megőrzött emez érzéseit egy
szerre, rögtön levetkőzhető, hogy solidaritásba tegye magát hazája 
destructiv daemonával ? Emberileg képzelhető-e, hogy azon férfiak, 
kik hónapokon keresztül nyugodtan tűrék el a pimasz tömeg inso- 
leutiáit a rettegett katastropha minden ároni megelőzése miatt: most, 
midőn e katastroph a küszöbön állt elfordíthatlanul, azokkal fogtak 
volna kezet, kiknek destructiv iránya ellen vívának becsületesen? 
Nem, uraim 1 Isten s ember előtt s — ha kell — a vérpadon, 
eltoljuk magunktól e solidaritást, miként eltolónk a szerencse leg
mosolygóbb napjaiban.

Alólírtnak ezenben a legszánalmasb állás jutott. Mert hiszen, 
ki az társai közt, kit a destructiv párt, azon percenet óta, midőn a 
Kossuth irányábani állása köztudomás lön; kitartóbb gyűlölséggel 
bántott volna, a nélkül, hogy akár megnyerni, akár letéveszteni 
bírná? Midőn a statusadósságok elvállalásának említése is veszélylvel 
j á r t : alólírt nem tartózkodók nyilatkozni, miért majd a Március 
(115. 144. sz.), majd Táncsis néplapja (Munkások Újsága) pellengé- 
rezé mint honárulót, s ajánló kellő figyelembe vételre. Midőn a 
királyság eszméje a szilaj szenvedelmek düh- s gúnytárgya volt, 
alólírt a király személyét sújtó torzképekben mint ismert royalis 
szerepeltetett (Március 149. 152. sz.). E lapra, azon kívül, hogy az 
akkori journalistika példányai meg nem kaphatók, azért hivatkozóm, 
mert e lap kezdet óta a Kossuth közvetlen és titkos befolyása alatt 
állván, biztos tanúskodásul vétethetik.

8 a . dolgok ily állásában, tehetett-e alólírt mást, vagy többet, 
mint társai? elhagyhatá-e az állomást, mely bármi kétes, de az 
e g y e t l e n  biztosítékot nyújtható e fenyegető vész közepette? És 
alólírt nyugodt lelkiismerettel mondja: n e m ; az ügy menthetlen- 
ségében az egyéni élet megtartásának parancsoló szüksége állván elő.

De a közélet terétől oly távol tartózkodók alólírt, hogy sem a 
Honv. bizottmánynak kezdetleg nyílt üléseiben, sem Kossuth vagy a 
szereplő egyéniségek magánkörében, sem végre bármi nyilvános 
gyülekezetekben, fölkelésekben, tanáCskozmányokban egyetlen egy
szer sem véve részt; sem tanácslója, sem végrehajtója bármi forra
dalmi szabálynak nem vala; de sőt jegyzői functióitől, a mikor s a 
mennyire csak lehete, elvonult, mit bizonyít az, hogy a ház már
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nov. 21-én új jegyzőválasztást kényteték rendelni (Közlöny, 1848. 
165. sz.); valamint egyik jegyzőtársa nyilt ülésben elmondá, bogy a 
hivatal terhei hónapok óta kizárólag reá súlyosodtak. (Közlöny, 
1849. . . sz.).

A pesti scenák befolyása alatt e korszakban (okt.—dec.) vala
mint sehol, úgy a képviselőházban a mérséklés emberei szorosan 
értelmezett pártot nem alakítának. Míg a lábrakapott fél könnyű 
diadalma saturnaliáiban dőzsölt: a Kossuth dictatori hatalmától s 
annak kitöréseitőli tartózkodás, s bizonyos fásult lemondás nyomasz
tott az összes törvényhozó-testületen, mely — nem kétkedvén, hogy 
az oktalanul provokált birodalmi erőnek különben is mihamar sike- 
riilend az alkotmányos rend visszaállítása, — tanácskozás, vita nélkül, 
mondhatnók gépileg decretálta meg Kossuth és társai tucatszámra 
improvisált indítványait, mik által fokonként a jogi állapotok oly 
bonyodalma állott elő, mely Kossuthot minden hatalom ellenőrség 
nélküli központjává, majd épen szükséggé tévé, ha a legirtózatosb 
anarchiát proklamálni nem akarták. így lön, hogy egy hang sem 
emelkedett, midőn a más végre választott honvédelmi bizottmány 
kormánynyá rögtönöztetett, mert hasonló körülmények közt s minden 
kormány hiányában, a leghiányosb és hybridebb szerkezetű is köz
jótétemény vala, így tűretett el, midőn a közigazgatásnak törvényi
leg meghatározott tárcái Kossuth kénye szerint összedaraboltattak ; 
midőn az invasió, a képviselőház tudta nélkül, a táborkar ellenzése 
dacára, Kossuth által — mint önmaga bevallá — önfelelősségére 
merényeltetett; de sőt a szánalmas december 2-iki határozat is csak 
a katastroph zárkövéul tekintetett, melynek bűnsúlya „Kossuth Lajost 
és pártütő társait“ — mint ő felsége nyilatkozványaiban neveztettek,— 
sujtandja, de nem azokat, kik nemcsak minden cselekvő vagy elő
segítő szerepléstől tartózkodának, de sőt az alkotmányos rend visz- 
szaállítását a haza és saját személyök érdekében egyiránt óhajták.

A mint hogy a királyi seregek diadalmas előnyomulása a 
vészes bonyodalom gyors megszüntetését kezdé Ígérni, s utcai beszéd 
kezde lenni, hogy szükség esetében a törvényhozó testület ülései 
Debrecenbe tétessenek át, — a megszeppent forradalmi hősök despera- 
tiojául magyarázta k ik i; míg a képviselőház a postai forgalom teljes 
megszüntetése, de sőt a magánlevelek hivatalosan űzött botrányos 
felbontása által a kormánylap mystificatióira szoríttatva, s mitsem 
sejtve a dolgok valódi állásáról — mert Kossuth „úgy akará azt“ 
a haza érdekében, — nyugodtan folytatá tanácskozásait az úrbéri 
viszonyok megszüntetése fölött: midőn december 31-én este zárt 
ülésre kivaték össze. Mint villámütés sujtá itt a jelenlévőket a kor
mány felhívása, miszerint Pestet, kímélet és liadtani tekintetek miatt, 
el kellvén hagynia, a ház Debrecenbe tegye át üléseit.

A felszólalók többsége — s ezek közt alólírt — nyíltan kitör
tek az 1848. 4. te. 1. §-a világos rendeletét megszegő eme szabá-
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]ya ellen a desperatiónak. Azonban, fájdalom, zárt ülésben határzat 
nem hozathatik, s a titkos szavazás tilos vala. Nyílt ülés liirdettetett 
tehát. Künn, a fellázadt tömegek rivalgásai közt, fáklyászenével 
ment Kossuth laka felé az olasz fegyencek hosszú sora; benn a 
képviselőház lépcsőzetén s karzatain hasonló gyülevész s ki-kitörő 
nép. S közvetlenül az ülés megnyitása percében jő a hír, hogy az 
alsó- és felsőház két tagja (b. Bánffy Pál és Kund Vince) nyílt 
utcán, rendelet nélkül, a fegyveres tömeg által elfogattak. S egy
szersmind jött Kossuth, egy mámoros imádat örömzsivaja közt; s 
míg egyrészről a hg. Windisckgrätzhez rendelt bizottmány kikülde
tését pártolá, másrészről a kormány és törvényhozás elköltözését 
épen a haza és közbéke s nemzeti becsület érdekében követelte.

A választmány kiküldetése az első reménysugár volt, mit a 
béke barátai hónapok óta hiában vártak, s az első engedmény, mit 
Kossuthtól nyerének ; de a Pestről menekülés eléggé érdekében volt 
Kossuthnak, hogy elhatároztatását m i n d e n  á r o n  kivigye.

A mint hogy az, a zsúfolt tömeg parancsoló követelései közt 
meg is Ion, egyetlenegy ellenszózat nélkül, s azon záradékkal, ,,hogy 
a képviselők névsora, evidentia végett az iudóháznál olvastassák fel 
s a ki hiányzani fog, halál fia legyen.“ (Közlöny, 1849. 1. sz.)

Azon okok, mik alólírtat Pest elhagyására bírák, a következők 
valának :

1. Testvére, évek óta első alispánja Zemplénnek x), Schlick 
altábornagy proclamatióinak elfogadása miatt, december (1848.) utolsó 
napjaiban, a felső-magyarországi teljhatalmú kormánybiztos Szemere 
Bertalan által, mint honárulással terhelt, a honv. bizottmány elébe 
küldetett, s ettől ügyének elítélése végett Debrecenbe rendeltetett. Mint 
ember, mint polgár, mint testvér egyiránt kötelességének tartá alólírt, 
méltatlanul szenvedő testvére ügyétől képviselői befolyását el nem vonni.

2. Méltányos tekintetbe veendők a magánviszonyok, mik, kor
látoltságuknál fogva, oly gyakran döntő befolyást gyakorlanak cselek
vésünkre. Alólírtnak lakháza megyéjében nincs, s a bérben tartottat, 
Pestre költözve, végkép elhagyá. Hogy ez időben erős szándoka volt 
megyéjébe, visszavonulni, mutatja a C. bizonyítvány. 2) Nem sikerült.

b András 1843—49. S z e r k .
2) (C. bizonyítvány.) A lábbírt bizonyítom, hogy a közelébb mult 18494k 

év január havában egy alkalommal méltóságos Bernát Anna asszony, 
néhai méltóságos Fáy Ferenc úr özvegye, mint nyilván kijelentette, Kazinczy 
Gábor úr megbízásából felszólított az iránt, hogy Schwarcz Vilmosnénak az 
azelőtti években Kazinczy Gábor úr által szállásul bérelt, azonban azon évre 
báró Sennyey Viktor úr részére ugyancsak szállásul használandólag, általam, 
mint a tisztelt báró családjának ügyigazgatója által bérbe vett házát enged
ném által Kazinczy Gábor úrnak, mint a ki rövid idő alatt Új helybe kívánna 
ismét visszajönni lakni, mely kérelmét azonban nem teljesíthettem, mert sem 
a tisztelt báró, sem a bérbeadó az ez iránti szerződéstől elállani nem akartak. 
Kelt Újhelyben, január 19-én 1850. N y e v i c z k e y  J ó z s e f .
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Ha Pesten marad alólírt, csekély birtoka, a forradalmi uralom hatá
rain belül esvén, mint „az ellenséggel szövetkezett árulóé“, már csak 
Kossuth személyes gyűlölete miatt is lefoglaltatván, alólírt, mint 
családapa s kit átköltözése költségei különben is súlyosan terhelőnek, 
a szó szoros értelmében meg nem élhetett volna.

3. De ha e szerint Pesten maradnia physikai lehetlenség nem 
volt volna i s : alólírt, ki már mint képviselő, köztudomású állása 
miatt a pesti tömeg által nyílt utcán insultáltatott (egyszer Zoltán 
János társaságában); kit a Madarászok lapja jó eleve kettős kereszttel 
( t t )  jelölt meg (Népelem 21. sz.): hogyan merészelhetett volna csak 
a királyi seregek bevonulásáig is, az említett országgyűlési határzat 
után, a minden kormány nélkül hagyott főváros féktelen népe közt 
maradni ? — S távozását az önfentartás parancsa követelvén :

4. A Madarász által kezelt rendészet szoros ügyelet alatt tartá 
a képviselőház tagjait, s csak Debrecen felé ada útlevelet.

Míg tehát egyrészről, a fővezér eljárásáról szárnyaló aggodal
mas hírek, a pesti nép ismerete s a megélhetés lehetlensége alólírtaí 
egyiránt távozásra készték: másrészről a képviselőház dec. 31-ki 
határzata által fanatisált nép dühétől, Madarász cimboráitól s az oly 
gyakran szerencsétlenül választott kormánybiztosok méltatlanságátóli 
tartózkodás a menekvés más lehetőségét nem mutatta fel, mint 
Debrecent. S annál inkább,

5. Miután ő felségének tudomásra jött manifestumai a pártütés 
bűnsúlyával csak egyeseket sújtván érdem szerint, azon remény biz- 
tatá a hű hazafiakat, hogy az országos küldöttségnek adandó válasz 
óhajtott alkalmat nyújtand elvégre a szánalmas bonyodalmak igaz
ságos kiegyenlítésére; mit a főváros ismeretes hangulatától távol, 
Debrecen józan és nyugodt lakossága közt, kétszeresen lehete remélni. 
S végre:

<o. Mert alólírt, polgári élete legmagasztosb feladatát s hazája 
iránti tartozását vélte leróni, ha a forradalom végvonaglásaiban — 
mert hiszen ki gondola az előzmények után egyebet? — nyilat
kozni leginkább szokott féktelenségnek nyílt s határzott ellenzéssel 
lehető elejét venni, a közvéleményt terrorisáló hatalom súlyát, a 
leriasztott mérséklő elemek összevonása által lehetőleg paralysálni, s 
végre a Madarász-clique megsemmítését — mint egy híven megtartott 
fogadalom kötelezte — bármi áron merényiem ügyekvendik.

És habár e becsületes törekvés teljes sikere alólírt korlátolt 
tehetségein s a körülmények hatalmán részben megtörött: mindazáltal 
alólírt, becsületes önérzettel hivatkozik — a felmutatható eredménye
ken fölül — a közvéleményre s főleg azok Ítéletére, kik vagy tár
sakul működének vele, vagy épen segélyére szorulni kénytelenek 
valának.
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A december 31-én tartott conferentiában az országgyűlés át
költözését törvényszegésnek nyilványítván alólírt: kötelességéül tartá 
jegyzői helyét, az elnökség felhívása dacára, el nem foglalni többé 
(jan. 13-án. Közlöny, 1849. 3. sz.).

Midőn Nyáry, azon indítványt: „hogy jelentse ki a ház, hogy 
küldöttségének elutasítása dacára, az 1848. törvények alapján, meg
hódolni mindig kész“, Kossuth felszólalása s pártosainak kitörése 
által megfélemlítve, módosítni kényszerítteték: alólírt magáévá tette 
azt s szavazás alá bocsáttatá (Közlöny, 1849. 4. sz.), fájdalom, a 
többség ellenzése miatt, sikertelen.

E nem remélt eredmény súlyos csapás volt reményeinkre. 
Ezenben két hit ti anspiralt a hatalomtól távol álló körökbe is :

1. Görgeynek ismeretes proclanmtiója, s abban nyíltan kimon
dott monarchiái iránya, s a Kossuth kormányt desavouirozó con- 
fessiója;

2. Perczelnek, habár ellenkező irányhani, kitörése Kossuth ellen.
Az akkor még parányi számú, s tám- és központ nélküli béke

párt kapott ez alkalmon is, e mysteriumok felderítése által egy 
határzó lépést merényieni kitűzött terén.

Alólírtnál tartatott azon conferentia, mély titokban s óvakodva 
még, mely Kossuthot zárt ülésre híva, abban Barthal, mint szónoka 
által nyílt számadást követele az ügyek s a közpénztár rejtegetett 
s ellenőrzetlen állásáról s a desperatio eme harcának megszüntetését 
indítványozván. Kossuth olyforma phrasisokkal felelt, mint milyekkel 
dec. 2-án Pázmándyt az akasztófára emlékezteié, s a követelt szám
adás által közelebbről érdekelt híveinek nagy helyeslése közt, s a 
conferentiának, egy pár kihíváson kivid nem volt tettleges ered
ménye : de a párt jelszava kimondatott, ellenző állása Kossuth 
ellenében constatirozva Ion; s a „desperatio harcának megszünte
tését“ hónapok után is tanúságul használta az (szerinte) „árúló párt“ 
ellen Kossuth orgánuma (Március 75. 77. 78. sz.).

Ennek folytán Madarász megkettőztette ügyeletét s uralmát a 
„gyanús“ képviselők fölött. Míg Kossuth körül Onnay ezredes szá
mos s a hadseregnél jobban űzetett testőrséget (az úgynevezett 
Kossuth-vadászokat) alakítá: Debrecen, a szó szoros értelmében, 
hermetice elzáratott, s a képviselők kellő útlevéllel sem bocsáttattak 
sétára sem túl a barriéreken; míg a megyékben kellő rendelkezés 
tétetett, hogy a nép á tout prix Debrecenbe vagy menekülni kész
tesse elmaradt képviselőit. Minek folytán még azután is sok oly 
képviselő menekvék Debrecenbe, kit azalatt a verificatió a tagok 
sorából kirekeszte s a közmegvetés védetlen tárgyává tőn.

Mindez paralysálta az ellenerők kjfejleszthetését. Különben is, 
környezve mindenhonnan a királyi seregek roppant erejétől; herme
tice elzárva nem csak a kívül, de a benn történtek ismeretétől, s 
csak a hatalom embereinek változó arcszínét találgatva : a törvény-
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hozó testület tagjai közűi alig volt, ki a dolgok végkifejlését ne 
óránta várná elközelgettnek.

Igen! Nem hónapokra, nem hetekre számíta senki, csak órákra; 
s kinek jutott volna eszébe egy combináltabb politikai működésbe 
fogni? Mindamellett, midőn a kormány által, a törvényhozás mellő
zésével, vésztörvényi eljárás hirdettetek a politikai vétségekre: alól
írt kimondá, hogy „ily gyalázatos eszközökkel még hazáját sem 
kívánja megmenteni.“ Valamint ugyanekkor megbélyegezte a kor
mánybiztosok féktelenségeit, a kormány otrombaságát választásaiban, 
s nyomozást sürgete (febr. 3-ki Közlöny 20. sz.).

Látván azonban, miszerint minden jobb törekvés a többség 
apathiáján s Kossuth hajthatlanságán megtörik, s Madarász szigorú 
rendeletéi a végrehajtásban naponta inkább csökkennek: alólírt 
használta az alkalmat Debrecent elhagyhatni (febr. 3-án délután), 
azon szándokkal, vissza nem térni többé. Március elejéig Bereghben 
volt, teljes visszavonultságban, de — mint később megtudá — 
Madarász iigyelete alatt, ki az „áruló“ képviselők k is  országgyűlé
sét Bereghben kutatta, míglen alólírt baráti kéz által értesült, hogy 
távozása egy conspiratio következményéül tekintetvén, a megye szék
városában befogatása szóba hozatott, (mit alólírt, szükség esetében, 
bizonyítványnyal is kész megmutatni).

Ez értesítés, természetesen, vissza, Debrecenbe készté, hol társai 
s állása védelme alatt némi biztosságra számíthata.

Ezenben a háború változó fordulata, a mily mértékben távolítá 
az óhajtott béke lérejövételét, azon mértékben nevelte a forradalmi 
párt önhittségét és hatalmát. Választani kellett: önszemélyünk koc
káztatásával hatni a forradalom e l l e n ,  vagy gátlan hagyni a láz 
terjedését, s vérfürdőket s anarchiát idézni fel e hazában.

S alólírt megtevé az első lépést azon elemek összpontítása 
végett, melyek tehetségeik s szenytelen állásuknál fogva hivatva 
voltak a határzott cselekvést elvégre merényiem.

S ez idő óta kezdődik sajátlag alólírt politikai élete, mely a 
rémidők kezdete óta, nagyjára a kétségbeesés s lemondás passi- 
vitása volt.

Alólírt azon szilárd szándokkal foglalá el helyét, nem hagyni 
többé semmi eszközt kisérletlenül, mely az uralgó hatalom ellenében 
a mérséklés elveinek künn és benn a parlamentben túlsúlyt szerez
zen. E végre tehát elsőben (s kezdetben saját költségén) estélyekre 
gyűjté az alsó- és felsőház tagjaiból a mérséklő elem férfiait, kik
nek köre a parlamentben az ügyek vezérletét átvehesse s a parla
menten kívül a r a d i c a l - d e m o c r a t a - r e s p u b l i k a n u s  c l u b b á  
keresztelt Egyenlőségi Társulat befolyásának ellensúlyozója, s egy
szersmind támpontja legyen azon elemeknek, mik eddigelé elsodratni 
liagyák magukat.

Alólírt lakása ekként minden lvossuth-ellenes érzelmű, üldözött
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vagy pártolást keresőnek nyitva á llt; ezen estélyekben nyilvánult 
először szabad vélemény az uralgó hatalom ellen; innen indult ki 
azon rendezett pártműködés, mely habár mihamar az a r i s t o k r a t a  
c l u b r a  (így nevezteték a kör) voná a gyanakodó hatalom szemeit, 
s melynek ha nem sikerült is — az idő rövidsége miatt — a hazát 
megmenteni; de sikerült legalább becsületét egypár nyomorék egyé
niség bitangolásától s — a mi legfőbb — a forradalmi kor véres 
fertelmeitől megóvni.

Kossuth óriás s a történetben páratlan hatalma kettőn alapult:
1. A sajtón, mely eddigelé, hermetikus elzáratásunk miatt, ver

seny s ellenőrség nélküli orgánuma volt önhitt képzelgéseinek s 
mystificatióinak.

2. A honv. bizottmánynak boldogtalan szerkezetén. A tagok 
többségének nullitása megengedé, hogy a collegialitás színlegessége 
dacára az összes hatalom Kossuthban összpontosuljon; s Madarász 
egyénisége meg mind arra használható volt, mitől Kossuthot tisztább 
lelkidet vagy géné netalán eltartóztatta volna. Tehát:

Tért nyújtani az aggodalom és ellenzés nyilatkozásának sajtó 
ú tján; s szétrobbantani Kossuth collegialis gazdálkodását, — e kettő 
mutatkozék első teendőül.

így alapíttatának az E s t i  L a p o k ,  mely lap, a nélkül, hogy 
bizonyos pártorganum lenne s a szerkesztő szabad kezét megkötné, 
a mérséklő elemek vívótere Ion. A haza jobbjainak egyetemes 
helyeslő Ítélete egyesült e lapok roppant befolyása fölött a parla
mentre s a közvéleményre, a perfidia és gyanúsítás mindazon fegy
verei dacára, mik ellene az eddig támadatlanul uralgó Márciusban 
s a Madarászok új lapjában (Debreceni Lapok) felhasználtattak.

A Kossuth direct megtámadása akkor még képtelenség, sőt 
oktalan önfeláldozás volt volna, mely legkisebb segédkezésre nem 
számíthatott Onhitt Ígéreteinek, vakmerő mystificatióinak csodaszerű 
teljesülete bizonyos jós-színben mutatta fel az ábrándozásig fanati
zált s a jól fizetett hadsereg alsóbb rétegei előtt. Leleplezni őt a 
haza szemeiben, s ekként ö n m a g a  által buktatni meg; rettentő, 
mindenre képes creaturáit — kiknek teljes uralma alatt állt — egész 
szenyes mivoltukban mutatni fel, s ekként elágazott befolyása egyes 
fonalszálait elmetélni, — ez volt az egyetlen mód, mit eszély s hon
szerelem felmutathatott. Merni kellett, s alólírt mert.

Ezenben a Zicby-féle ingóságok árverelése március 17-ikére 
birdeitetett, mi által a Madarász tolvajcsínyei, mik eddigelé csak 
puszta szóbeszéd tárgya valának, földeríthetlen zavarba temettessenek, 
miután a drágaságok inventariuma Pesten maradt. A személyes 
vonzalmon fölül, mely alólírtat a szerencsétlen Zichyhez csatlotta, ez 
volt a végső percenet Madarász megtámadására. Alólírt súlyos kór
ban fekvék; társai közül nem vállalkozott, ki a kényes ügyet, biztos

7Hazánk II.
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adatok hiányában, szőnyegre hozza. Lázbetegen, orvosa dr. Török 
ellenzése dacára, ment az ülésbe, s az interpellate megtevé (Köz
löny 57. sz.). Mily fergeteget támaszta e felszólalás; mint nem jut
hatott szóhoz alólírt több ízbeni kísérletei dacára, az ügy kellő 
kifejtése végett; mily perfidiával akarta Madarász e kérdést a mi 
megsemmítésünkre fordítni vissza, „hazaárulókul mutatva fel, kik 
Pesten már el akarták adni a nemzet szabadságát“, elmondják a 
Közlöny illető (57. 59.) számai.

Mit tevénk erre magán téren, nem ide tartozik. De adatainkat 
a nyomozó bizottmány kezéhez szolgáltattuk, melynek elnöke, Kubinyi 
Ferenc, tiszteletreméltó szigorral használta fel.

Kossuth a táborban volt, s épen nyomozást rendele a honv. 
bizottmánynál az árúló párt s az Esti Lapok ügyében (tanúk Nyáry 
és Patay, kiknek ellenzésén megtörött), midőn a Zichy-ügybeni 
interpellatio hírét vévé. Jött rögtön s a honv. bizottmányt most már 
arra hívá föl, hogy solidaritásba téve magát Madarász kollegával, 
ellenünk (alólírt és Kovács Lajos ellen, ki alólírtat a március 17-ki 
ülésben pártolni merészlé) mint 1 á z í t ó k ellen járjon el. S midőn 
ezzel Patay és Nyáry indignatiója s Duschek óvatosságra intő figyel
meztetése után felhagynia kellett: egy korán reggelre rögtönzött 
ülésben (március 25-én, Közlöny 66. sz.) á la Cromwell leckézteti 
meg a házat, nyilvánulni kezdő ú j i r á n y a  miatt, s a sajtót bot
rányos merészségéért, (melyben ekkor a Madarász-ügy tovább fejtetett 
s e hitvány egyéniség mysteriumai föllepleztettek), kijelentvén, hogy 
mind e merények megtorlásául esküdtszéki eljárást rendele. Alólírt, 
kinek a rögtönzött ülés tudomására nem jöhetett, el nem mulasztá 
más nap Kossuth invectiváinak bejegyzőkönyvezését mint a ház 
méltóságával össze nem férőt ellenezni (március 26-iki Közlöny 
67. sz.). S ezt már sikerrel.

A Kossuth által megrótt emez ú j i r á n y  volt, mit ő és társai, 
a parlament epuratiója által akartak megelőzni, hogy a mérséklő 
elemek eltávolítása s fris párthívek (péld. az elkirkedt Csernátoni) 
acquisitiója által uralmokat szilárdítsák. E kérdés elhalasztása, majd 
megdöntése körül kezdettek mérkőzni a pártok s többnyire már a 
mérséklő elem diadalmával.

Mily állást foglalt el alólírt e kérdésben is, szabadjon a Köz
löny 64., 65., 68., 69., 70., 86., 88. számaira hivatkoznia.

Egy pillantás az akkori destructiv sajtó lapjaira, tanúskodik 
a kivívott eredmény értéke fölött. Izgatását maga a parlament ellen 
fordítá (Debreceni Lapok 6. sz., Március 39. sz.), mint melyben 
nem a nép, hanem az árulás és reactió érdekei képviseltetnek az 
uralkodni kezdő s z o lg  a b í r ó-p á r t által (alludálva alólírt egykori 
állomására); míg a Madarász kémei — ezek közt Csernátoni — a 
táborral s a táborban bitangoltak, ingerelve, gyanúsítva, vádolva.

Mind ennek s a Kossuth nyílt támadásának dacára sikerült
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alólírtnak és társainak, hogy a Ház által épen a destructiv sajtó 
eljárása bélyegeztessék meg, (ápr. 2-ki Közlöny 73. sz., Március 
46. szám).

Mindez eredmény roppant jelentőséggel birt az akkori körül
mények közt. S míg egyrészről a békepárt állását a parlamentben, 
előbbi nullitásából kiemelte: másrészről a közvélemény szemeiben 
visszaszerzé azon erkölcsi súlyt, mit az ellenfél eddigi, semmi 
utat és eszközt kisérletlenül nem hagyott eljárása semmivé tenni 
igyekvék.

A számoltató bizottmány lelkes eljárása a Zichy-ügyben csak 
nevelheté e reményeket. Madarász bukása naponta bizonyosb lön, 
lia tudnillik sikerül a választmány munkálatát, Kossuth visszaérke
zéséig a táborból a ház elé hozni. De ez, minden törekvés dacára, 
naponta haladt; részben a honv. bizottmány lanyhasága, részben 
Madarász kifogyhatlan kifogásai s cselei miatt.

Kossuth naponta növekvő gyűlölete s kitörései a ház éllen, 
nem volt titok előttünk. Míg őt féltékenység s hiúság a tábort 
elhagyni egyaránt nem engedék, el nem mulasztá, kísérete segélyé
vel, a ház népszerűségét s tekintélyét csökkenteni; a békepártot 
árulókul denunciálván, kik a hadsereg mellőzésével, sőt feláldozásával 
alkudoznak hitvány életökre.

Mindezek súlyos jövő jelenségei valának, s a békepárt emberei 
— miért tagadnék — megütközéssel haliák a Kossuth rögtönös 
megérkezését Debrecenbe.

April 13-án zárt ülésre hivatott össze általa a ház. Feszült 
figyelemmel ment k ik i; de tárgyát egy lélek sem sejté.

S az ismeretes indítvány megtétetett; nem mint kormányjavas
lat, mert az — úgymond Kossuth — nem bírja társai helyeslését, 
hanem mint követelése a népnek, a hadseregnek, s mint a külföldi 
viszonyok által igénylett egyedüli eszköz a haza megmentésére.

Dacára, hogy 1848. október óta, hermetice elzárva a világtól, 
s kizárólag a Kossuth-féle lapok mystificatióira szoríttatva; dacára, 
hogy Kossuth, a hadseregre nézve, positiv tudomására hivatkozott: 
mindezen — mint kisült — gálád mystificatió, Kossuth kifogyhatlan 
cáfolgatásai, Ígéretei s burkolt fenyegetései sem bírák meggyőzni a 
conferentia többségét. Minden pártoló szavazatra újabb ellenzés kelet
kezett; a pártolók száma csökkent, újabb ellenzők jelentkeztek az 
elnökségnél. A vita késő éjig húzódott, midőn Kossuth, azon kijelen
téssel, hogy az eddigi vitatás elegendő önorientatiójára, a tanács
kozást berekeszté, sőt, dacára épen alólírt sürgetéseinek, folytatását 
sem engedte meg, miután indítványát a másnapi nyílt ülésben 
m i n d e n  e s e t r e  megtenni szándékozik.

Másnap (ápr. 14-én) számlálhatlan tömeg gyűlt a felnyittatott 
egyházba, dacára, hogy zárt ülés tárgyát elárulni becsületileg tilos
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vak, (miként később a zárt ülés egész folyamát is a közönség elé 
hozatá, vádul, Kossuth a Március által).

S a ház nyilt ülését, k ö z e l l e n z é s  d a c á r a ,  a templomba 
tétette át Kossuth, a Pestről s a vidékről beözönlött zsoldos és 
mámoros néptömeg közé, melynek szemeiben őt látnokká potenciroz- 
ták az uróbbi események.

S itt, így, tanácskozás, vita nélkül született meg a szintoly 
törvénytelen mint boldogtalan határozat, nem csak a haza jobbjainak 
s híveinek, de sőt Szemere, Bem és Dembinsky kárhoztatásával, ki 
nem győzte visszahúzását Kossuthnál sürgetni.

A történet átka Ítéletet mondand a fölött, ki saját szenyes 
érdekében kockára bírta vetni a nemzet léteiével azokét, kikben 
dicsvágya ellenzőit ismeré. Miként mindezt a Widdinből szeptember 
12-én ágenseihez küldött nyilt-levelében önmaga elismerni elég 
őszinte vagy arctalan volt:

„Ich zog es vor von Gödöllő nach Debrezin zurückzukehren, 
wo eine Parthei unter den Reichstagsdeputirten eine so gefährliche 
Intrigue angezettelt hatte, dass ich im Interesse der Nation und ihrer 
Ehre, so feiger Yerrätherei ein Ende machen, und die Brücke hinter 
uns abwerfen musste. Ich proklamirte die Unabhängigkeit. (Die 
Katastrophe in Ungarn. Originalbericht von L. Kossuth. Leipzig, 
Wigand, 1849. 9. lap).

Alólírtat sem a Kossuth hazugsága, sem fenyegetései elhallgat
tatni nem bírák. Hogy a conferentiában mily ostromlókig nyilatko
zott, mutatja a Március teljeshitelű bizonyítványa (59. sz.); mely 
a törvényes tilalom dacára, a Kossuth érdekében közönség elé vivé 
a zárt ülést, mint akkor nagyhatású vádat. S hogy alólírt, a nyilt 
ülésben is sem az indítványra pártolólag nem szavazott, de sőt csak 
társai közt sem fogott ülést, bizonyítja ugyanazon lap gúnyos 
kikelése (56. sz.);

hogy e határozatot, záradéka dacára, mely halált monda min
den ellentörekvésre, akkor, midőn — mint a Március dicsekvék — 
„nem-forradalminak lenni, főbenjáró dolog“ volt (80. sz.), törvény
telen, oktalan s a hazát megsemmítő szabálynak nyilvánítá : a köz- 
tudomásra bátran hivatkozik, azt, szükség esetében, bármennyi bizo
nyítványnyal is ténylegesítendő.

De a Kossuth szándoka sikerült; az acta említett záradéka 
által a mérséklő elem parlamentaris élete megsemmisítteíett. Teendőül 
nem maradt föl egyéb, mint:

1. vagy visszavonulni teljesen, szabad kezet hagyván a de
structio naponta emelkedő pusztításainak, s ekként indirect okozójává 
válni egy teljes felbomlás véres fertelmeinek;

2. maradni, enyhítve s csökkentve a láz terjedését, kihágásait; 
s végre :

3. támpontot keresni a parlamenten k í v ü l .
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Alólírt azok közé tartozik, kik — meglehet, hogy balul értel
mezett felfogással — kötelességüket hívebben vélék teljesítni, ha, 
sem el nem szédítve a diadalmak mámorától, sem el nem rémítve 
a hatalom által; tétlen passivitás helyett saját létezésüket gátul 
áldozák fel a hazát pusztító láz áradalma ellen. S hogy alólírt, e 
föladatnak híven megfelelt, a parlament üléseire bátran hivatkozha- 
tik, elmondhatván, miszerint egyetlen egy alkalmat sem mulaszta 
el, midőn a Kossuth hatalma terjeszkedését vagy szilárdulását csök- 
kenthetni vélte.

És alólírtat e meggyőződésben mind az akkori viszonyok mér
legelése, mind a trón és haza iránti kötelességeinek mély érzelme 
egyiránt szilárdíták.

Azon ú j i r á n y ,  miért Kossuth a házat március 25 én leckéz- 
teté, azon dicsvágy, mely semmi ellenőrséget nem tűrt, fojtott boszújá- 
nak kielégítése s Madarász megmentése, — mindez a ház eloszlatását 
követelte Kossuth érdekében. Március 25-ke óta tudta ő, hogy a ház 
maga nem oszlatandja el m agát; szétverni, m i g jogai s fizetése 
meg nem alapíttatnak, szintén nem akarta, vagy nem merte.

Alólírt és társai előtt tehát életkérdéssé vált az országgyűlés 
együttmaradása. Személyökre nézve a ház az egyetlen asyl volt; vala
mint a hazára nézve az egyetlen menekvés. Fejlődő önállósága 
reményt nyújtott a Kossuth rettentő környezetének sikerrel meg
kezdett epuratiójához, s ez által egy saját politika követéséhez, 
különösen Görgey segélyével.

S e téren a békepárt pártoltatott a közönyösök közűi azoktól, 
kiknek egyedüli kenyere a követi fizetés volt, s azon radicalok 
által, kik fellengős álmaikban a Constituante megérkezését alig várták.

Ezenben a Madarász ügye a végkifejléshez közeledett. Mily 
lázas diih és szenvedély védte — míg menthetőnek hitte — Madarász
ban nem a személyt, hanem a párt uralm át: mutatják a Március 
féktelen kitörései (29., 30., 33., 37. sz.).

Azonban Madarász jövőjét sejtve, el akart illanni Debrecenből, 
mi alólírtnak tudomására jővén, a Ház által letartóztatta (ápril 2-ki 
Közlöny 73. sz.). Míg a bizottmány lelkes munkálata megsemmíté 
menthetlenül (ápr. 20-án, Közlöny 87. sz.) — Madarász újólag 
távozni akart, a parlament mérséklett iránya ellen izgatandó, s a 
Ház, alólírt segédkezésével újra megtagadta az engedélyt (május
8-án, Közlöny 101. sz.). Minek következtében leköszönt; majd, 
Kossuth indirect pártolásával újra megválasztatta ugyan magát, de 
nullitásából kivergődni nem bírt többé.

Egy nyomorult egyéniség megsemmítése, magában véve, nyom
talanabb dolognak látszik, hogysem epochalis eseménynek tekintes
sék egy forradalomban. Pedig a Madarász bukásánál sujtolóbb csapás 
diadalmas pártfelét nem érheté. Kossuth rettegett: kegyence s leg- 
volubilisebb creaturája, a forradalmi pártvezér, a nép érdekeinek
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szájas apostola tétetett semmivé, és robespierrei erkölcsisége nimbu- 
sából köztolvajjá devalváltatva. S e bukás szenye, kisebb-nagyobb 
mértékben elborult egész caterváján, sőt egész Kossuth közvetlen 
környezetéig elveté árnyait, hol — on elit szerint — Madarász 
hatalmának mysteriuma rejlett. A mint hogy ez idő óta bizonyos 
hangtalanság, tespedtség, géné nyomasztott oly hetyke, kihívó 
pártfelén.

Alólírt kérkedés nélkül, de férfias önérzettel utal a parlament 
azon üléseire, melyekben e kérdés tárgyaltatott; s politikai élete 
legfőbb jutalmául óvja meg azon sokszerű kellemetlenség s fenyegető 
vész emlékezetét, mit ez ügyben, mint jégtörő, szenvedett.

Mondva lön fentebb, hogy az acta ismert záradéka által a béke
párt n y í l t a n  nem létezhetett többé, s a mit ezután tett, vagy indi
rect föllépés volt, vagy egy nyaktörő conspiratió színét viselte magán.

Kossuthnak szintén érdekében volt a kényesb tárgyak vita
tását elvonni a nyilvánosság elől, a nyilatkozó ellenzés eltitkolása s 
régi mindenhatósága színének fentartása miatt. A mint hogy ez idő 
óta a parlament politikai élete nagyjára zárt ülésekbe temettetett; 
a tanácskozás elvonatott a közönség elöl, míg a Március, e zárt 
üléseket egész cikksorokban denunciálgatá, mint melyekben „egy 
titkos ellenzék működik, mely Kossuth megbuktatását célozza“ (57.,
59., 63., 67. szám).

Kossuth, mióta Madarászt, menthetlenségét belátva, bukni 
hagyta, önállása szilárdításán törekvék egyedül. Régi tacticája nyo
mán, „minél több embert compromittálni“, kezdetben az acta ünne
pélyes aláíratását sürgeté; mi azonban, a szilárd ellenzésen, Almásy 
Pál segélyével, megtörött.

Majd a kormányzói jogkör tárgyalása foglalá el azon zárt 
üléseket, mik ápril végén tartattak.

Alólírt és társai mindenekelőtt a képviselőház függetlenségét 
s suprematiáját sürgeték. Kossuth bevallá, hogy a ház feloszlatásához 
nincs joga, s ha valaha merénylené, ölesse meg a ház, mint bitorlót; 
de a rendkívüli körülmények közt álljon el ezt határozatilag 
kimondani.

Mi buktunk, győzvén Kossuth nézete. Esküformát indítványo- 
zánk tehát (Kubinyi által) „a törvények megtartására.“ Az indítvány 
osztályonkénti tárgyalás alatt volt, midőn Kossuth kijelenté, hogy 
„forradalmi időkben nem akarja megköttetni kezét s az egyetlen, 
mire esküdhetik, a haza megmentése“ (ápr. 22-én). A Kubinyi indít
ványának tárgyalása abban maradt s május 4-én terjesztő elő 
Halász a baloldal esküformuláját, melyben Kossuth csak arra köte- 
leztetik, hogy a „törvényeknek és határozatoknak foganatot szer- 
zend; implicite tehát, hogy a kormányzással is felruháztatik. — 
Ennek ellenében indítványozá alólírt azon esküformát (május 5-én,
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Közlöny 100. sz.), melyben a ház suprematiája, s a kormány fele
lőssége — papíron legalább — megmentetett.

Ugyanezen zárt ülésekben tárgyaltatott a kormányzó és kor
mány közti viszony. Kossuth és társai a ministeriumot a honv. 
bizottmány régi nullitásába akarák ékelni; mi azon igyekvénk, hogy 
Kossuthnak egyenes befolyása a kormányzásba paralysáltassék. A 
ministerium jogkörének terjesztése egyszersmind a Kossuth hatalmá
nak csökkentése lévén.

Kossuth nem engedett, dacára a kormány mellett nyilatkozó 
többségnek, s a zárt ülés eredmény nélkül oszlott el. Erre egyen 
kívül az összes ministerium leköszönt. Kossuth megszeppent. Válasz
tania kellett: vagy visszavonni szavát, mit restellt, vagy kimondani 
a díctaturát, mit épen a legújabb tapasztalás s a hadseregtőli tar
tózkodás nem tanácsla; vagy végre: oly elemekkel környezni magát 
a hadsereg és kormány vezetésében, miktőU talán önmaga is géni- 
rozta magát.

Újra zárt ülést hivata tehát s abban végbúcsút vévén a ház
tól, kijelenti, hogy véghatárzatát másnap a háznak megkiildendi.

Nagy csatára készülénk, s ime megjelent (május 2-án) várat
lanul az Ígért nyilatkozat, nagyjára a kormány kivánatai szerint, s 
a Kossuth direct befolyását lényegesen paralysálva. A ministerium 
későbbi gyávasága Kossuth ellenében nem a mi bűnünk.

Igen, e ministerium kezdetben nagy reményeket nyújta, mind
addig, míg szánalmasan nevetséges programmja össze nem rombolá, 
s alóírtat nyílt ellenzésre készté kezdet óta rövid végéig.

így ellenzé a ministerium legelső törvényjavaslatát a vésztör
vények visszaható erejéről (május 3-án, Közlöny 98. sz.); s dacára, 
hogy a ministerium, szerencsétlen program rajában irtással fenyegeté 
republicanus iránya ellenzőit: midőn Böszörményinek a respublica 
kimondását követelő kérvénye a ház elé terjesztetett; alólírt annak 
tárgyalása ellen nyilatkozott, (máj. 4-ki Közlöny 98. sz.)

S végiglen, mily irányban működött alólírt és társai Debrecen
ben ? miután a parlament működése nagyjára zárt ülésekre szorítko
zott, szabadjon alólírtnak, a jelenlévők tanúskodásán kívül, főleg a 
Március lapjaira hivatkoznia, mely nyíltan hirdető, hogy ez ülésekben 
egy Kossuth megbuktatását célzó ellenzék működik (59., 63., 67., 
69. sz.), s a két párt között éles határvonalt vonva (60., 91. sz.), 
az ellenünk szórt s Al i t i - Ka z i n c z y a  d ó k n a k  keresztelt cikkei
ben (78., 80., 87. sz.), majd c o n s e r v a t i v  o p p o s i t i ó n a k  
(72. sz.), majd c s á s z á r m a d a r a k n a k  (81. sz.) gúnyola, s alól
írt ellen egész sorát adá a torzképeknek (2., 33., 36., 41., 43., 44.,
56., 59., 73., 74. sz.) s közönség elé hozá Kossuthnak a kormány 
ülésében tett nyilatkozatát, mely szerint ez időben csak két impossi
bilis ember van e hazában: Kovács Lajos és alólírt.

Midőn Pázmándy foglyul hozatott Debrecenbe s Kossuth köz-
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vétlenül lépett fel mint vádló ellene : alólírt napontai érintkezésben 
volt szerencsétlen barátjával. Az Ő sorsa a miénk előjelensége 
volt. S így keletkezett az eszme: érintkezésbe jönni a hadsereg tekin- 
télyesb férfiaival. Almásy Pál megbizatott Klapkával, alólírt Görgey- 
vel találkozni. Ennek folytán huzatott ki alólírt neve azon választ
mány tagjai közé, mely Görgeynek a képviselőház köszönetét volt 
megviendő.

De miként fogadta ezt a Kossuth pártja, mutatja a Március 
kikelése, hogy alólírt e kiküldetést csak arra használandja, hogy a 
hadsereget rábeszélje, „qu;il faut chasser les avocats et faire roi“ 
(Március 86. sz.).

És Kossuth, említett widdini levelében elmondja, hogy a kép
viselők közt egy „verräthische Parthei“ volt, mely ,,seit der Ein
nahme von Ofen, mit Görgey conspirirte.“

Alólírt Görgey tábornok által rokonérzelmű előzékenységgel 
fogadtatott, s azon Ígérettel, hogy a szükséges körültekintés végett 
rögtön Debrecenbe jövend.

Azonban Kossuth, a rendészet útján értesíttetvén, (miként azt 
alólírt ministerelnök Szemerétől hallá) ugyanaz nap, midőn Görgey 
és alólírt Debrecenbe érkezének, dacára azon előleg hozott határo
zatnak, mely a képviselőház elnapolását bizonyos tárgyak eldönté
séig tiltá, nemcsak azt tévé meg, de sőt a kormány egy részét 
még az nap útnak indítá Pest felé.

És kezdetét vévé az ügyek új fordulata, mitől alólírt a D. x) 
bizonyítvány szerint, távol tartózkodók, míg a kassai hadi törvény
szék előtt jelentkezett.

E vázlatos rajzában a gyászos múltnak iigyekvék alólírt kijelölni 
azon állást, mit a békepárt azon férfiai, s köztük alólírt, hűn elfog
la lnak , kik hónapokon keresztül az uralgott hatalom és közvélemé
nye üldözését s pellengérezését szenvedék, hogy az alkotmányos 
rend helyreálltával, pártütés bűnvádjával sujtassanak.

Azon korlátolt helyzet, melybe alólírtat a bonyodalom mysterio- 
sus fejleménye, később a rendkívüli idők fergetege sodorták, s ndből 
alólírtat tehetségei, csekélysége s egy erős támpont hiánya kiemelni 
nem hagyák: meglehet, hogy nem mutathat fel fényes eredményeket: 
de a törekvés tisztaságában, a cselekvés kitartásában, s a szándok 
merészségében nyugodt önérzettel mérkőzhetik alólírt bárkivel azok 
között, kiket hasonló viszonyok közé ékelt a balsors. Valamint az 
olcsó dicsőség napjaiban elég erővel bírta alólírt elszenvedni, hogy

b (D. bizonyítvány.) Alólírtak hitelesen bizonyítjuk, szükség1 esetében 
hittel is erősíteniük, hogy Kazinczy Gábor úr folyó évi junius 2-dikától julius 
4-ikéig, s ismét julius 17-ikétől szeptember közepéig folytonosan és szakadat
lanul Bereg-vármegye Som-helységében tartózkodott. Kelt Csörgőn, november 
27-én. 1849. V á 1 y i I s t v á n .
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fölébe a tévútra ingerlett közvélemény roszalása tornyosodjék, s 
becsületes hírnevét sárral dobálja a pimasz önhittség s a hazafiság 
palástjába burkolt bűn : — úgy midőn a törvényes hatalom min
den támpontja veszve volt e hazában, s a nemzet a daemagog- 
uralom iszonyú örvénye előtt á llt: míg a Pesten maradt képviselők 
csoportosan jelentkeztek s folyamodtak elhagyott állomásaikért 
Debrecenben, alólírt hívebben vélte a trón és hazája iránti köteles
ségeit teljesítni, ha önszemélye kockáztatásával a forradalmi ár 
terjedése, pusztítása ellen szcgülend. S íme, míg nyugodtan mond
hatja el, miszerint nem volt egyetlen egy mód, út vagy eszköz, 
mit a törvényesség védelmében kisérletlenül hagyott; hogy a sajtó- 
vali visszaélés helyett első szólalt föl ellene a tribüneön s a közön
ség előtt; hogy nem volt egy forradalmi szabály sem, melyhez 
helyeslőleg vagy végrehajtólag járult volna; hogy a forradalom 
tényezőinek még csak magánérintkezésétől is távol tartózkodék, 
annál kevésbbé járt bármiben is kezökre; s bizonyságául az összes 
forradalmi sajtóra, az egyetemes közvéleményre, de bármi egyes 
tudomására hivatkozik ; — kit a rémkormány szilárdulása esetében mint 
a törvényesség fegyvernökét, s a tribüneön s a journalisticában mint 
Kossuth köztudomású ellenségét, vérpad várt vagy köziildözés; kit 
társaival együtt Kossuh maga, mint bukása okozóit „árulással“ vádol 
tidézett levelében): teljes megnyngvással várja bírái Ítéletét; miként 
az orleanisták vagy legitimisták várnák, kik a bevégzett tényeket 
acceptálták, hogy confessiójuk cselekvő hívei maradhassanak. De az 
á r u l á s  vádját nyílt homlokkal utasítja vissza, mire még Kossuth 
ellenében is képtelennek vallja magát; míg ellenben azzal sem suj- 
toltathatik, mintha Kossuthnak eme desavouirozására összetört életé
nek gyáva féltése késztené. 0  és alólírt nyilt ellenfelek valának, 
képességben, hatalomban és jellemben egyenetlen fegyverekkel. 
0  bukásában, sőt bűneiben is a történet embere; alólírt, lemondva, 
mint teljes életében, a dicsőség vagy jólét kínálkozó jutalmairól, s 
nem mentve meg önszámára egyebet a szenytelen önérzetnél: elitélve 
a forradalomban, s midőn az megtöretett, pártütési vád alatt. Az 
idők fergetege a közel múltban összetörte alólírt jó hírnevét, mert 
meggyőződése túlemelte a mámoros tömegek követelésein; meglehet, 
hogy most az események ellenkező fordulata el fogja taposni nyom
talan léteiét; — hagyján! el nem veheti azon öntudalmat, mely 
megnyugtat és boldogít, hogy mindazt megtevé, mivel mint hű 
alattvaló a trónnak, mint polgár honának, mint royális elvének, 
mint egyén önmagának tartozott. — Pest, 1850. februárjában.

K azinczy  G á b o r .
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SZÉCHENYI ISTVÁN 1850-BEN.
Az életpálya számtalan útjának valamelyikére rendesen azon 

vándorbottal lép az ember, mit lelke első művelésénél a családi kör
ben, a szülők nevelése által nyer. Szerencsés az, ki e vándorbotra 
támaszkodva, a sikamlós, lejtős útakon el nem bukik, boldog, ha a 
szellemi tevékenység nemes irányát követve, öntudatos megnyugvás
sal visszanézhet a befutott pályán, honnét kortársainak elismerő szó
zata hangzik feléje, s láthatja a szellemi, az anyagi alkotások ered
ményeit, melyek létesítésére vándorbótja kalauzolta őt.

Ámde ki hat be a vesék mélyéig ? ki lát a szív fenekére ? 
Mert hiszen mindannyian kettős életet élünk! Egyet a külső világ
nak embertársaink szánjára, egyet önmagunknak a szív legtitkosabb 
redőiben, hova nem hat a szem, nem a legélesebb megfigyelés, nem 
a legbiztosabb emberismeret; s hol a kedély világában, a külső élet 
szerencséje és boldogsága mellett, az önmeghasonlás titáni harca dúl, 
s ezen harcok között az önvád az, mi legféktelenebbül, szálonként 
tépi szét a szellemi lét, a lelki élet alapföltételeit.

Midőn az önvádnak egy ilyen vértanúját idézem fel. hogy azt 
szellemi nagyságának egész valójában, óriási szenvedéseinek gyöt
relmeivel bemutassam: nem lehetett az egyéniséget a köznapi élet 
tömegében keresnem, hol az önvád csakhamar talál indokokat a 
töprenkedés eloszlatására; de ecsetelem azt oly egyéniség személyé
ben, kit rangja, születése, vagyona, magas társadalmi állásra helye
zett, kinek tevékeny élete hazánk történetében korszakot alkotott, s 
a ki, elodázva magától a gondtalan élet gyönyöreit, követve nemes 
szívének sugalmait, honfi-érzetének teljében oly kötelességeket rovott 
önmagára, melyeknek megoldása egy tespedő nemzetet ébresztett fel 
az öntudatra mámoros álmából. S mégis nagymérvű alkotásai után, 
a munkás életnek kora alkonyán, az önvád borzasztó gyötrelmeinek 
dobta oda magát, hogy 32 éves nyilvános pályájának működését, a 
magyar nemzet, a magyar haza megsemmisítésének vádjával illesse, 
hogy végre is lelki kínjainak bősz fúriái marcangolják szét életét, 
s az önvádnak vértanúja legyen. Ez, a legnagyobb magyar, gróf 
S z é c h e n y i  I s t v á n !

Ki ne ismerné S z é c h e n y i  I s t v á n  működését, ki ne is
merné élete pályáját, mely őt gondolkozásában, tetteiben oly nagygyá 
növelte; kinek nemes szíve majdnem minden mozzanatában a ma
gasztos eszmék fénylő sugarait látjuk szerteömleni ? Ki ne ismerné 
a gyászos katastrophát, mely életének véget vetett! Minő fenséges 
nyilvánulása lelkiiletének, midőn keblében a Széchenyiek hagyomá
nyos vallásossága a szabadéivüséggel ölelkezik ; midőn hitének mys- 
ticismusába vetett bizalommal feledi önmagát, áldozatot áldozattal 
tetéz, hogy honfitársait a boldogság útjára vezesse, a hazát erőssé
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és nagygyá tegye ? Honnan szívta ez eszméket, honnan a tudás és 
a hit ellentéteinek összeolvasztását, honnan a lökést a morál theoriát 
jának a practikus élethez való alkalmazásához? A vándorbotot, mii 
pályaúíjára magával vitt, a szülői házban az apja S z é c h e n y -  
P e r e n c  gróf nyomta kezébe. Tőle nyerte a nemes gondolkozás 
emelkedettségét, tőle a fenséges fogalmát, tőle mindazon elvek csi
ráját, melyek kebelében folyton növekedve, oly nagygyá tették őt 
az önmegtagadásban, köztiszteletiivé, dicsővé, ünnepeidé a magyar 
nemzet előtt a magyar hazában, ismertté minden világrészben.

S mégis ama tettekben gazdag élet titkos mélyében, mely 
örökké maradandó emléket emelt S z é c h e n y i  I s t v á n n a k  
minden egyes magyar szívében: a háborgó tenger hulláma dúlt. 
A legnagyobb magyar belső élete a kárhozat fájdalmában szenve 
dett; s mert a történelem egy vészes pillanata mintegy eltörlé a 
magyart, lesujtá a hazát, tönkre tiporta Széchenyi 32 éves fáradtsá
gos munkájának gyümölcsét, a haza föl virágozását: a kétségbeesés 
örvénye felé rohant alkotó nagy szelleme, s az önvád lángözönébe 
rohanva, a nemzetre alkonyait vésznek okozójául tekinté magát, s 
ezen vád súlya alatt lelki életének, szellemi erejének teljes tudatá
val vértanúvá lett. Ámde ha kérdezik, ki hat a vesék mélyéig, ki 
lát a szív fenekére? válaszolni fognak ama fehér papírlapok, me
lyekre S z é c h e n y i  forrongó belső világának mindazon rémeit 
leírta, melyek őt az 1850-dik évben marcangolták, s ez iszonyú 
önvád őt végre is az öngyilkosság örvényébe sodorta.

S z é c h e n y i  I s t v á n  nagy tömegre rúgó levelezése között 
feltétlenül legérdekesebb az, melyet titkárával Tasner Antallal az 
1833-ik évtől kezdve egesz 1860-ig folytatott. Kevés megsza
kítással foly az 1849-ig. Ezentúl a levelezés fonala megszakad, 
minthogy 1850-ben csak négy levelet írt hozzá, s 1851-től 
1857-ig vagy elvesztek, vagy szándékosan megsemmisíttettek, vagy 
pedig nem váltott leveleket volt titkárával. Ez utóbbi kevés 
valószínűséggel bír, minthogy 1857-től 1860-ig ismét sűrű leve
lezésbe ereszkedik vele. A meglevő levelek között — melyek száma 
tudtommal. 591-re rúg, — legérdekesebbek az 1850 ben írottak, me
lyek úgyszólván nyilvános életpályájának titkait tárják fel előttünk, 
s melyek oly meglepő vallomásokat tartalmaznak, mik benső életé
nek legmélyebb redőibe engednek pillantani, s melyek rejtélyes 
szellemvilágát kivonják azon általános nézlet sphaerájából, mely őt 
már akkor is a téboly karjaiban akarja tudni, midőn ezen le
veleiben a kétségbeesésnek legmagasabb fokú nyilvánulását a meg
kapó színezés erejével úgy és csakis az írhatta meg, ki nagy szel
lemének teljes épségével, mint öntudatának teljes működésével bírt.

Ámde nem lévén ez alkalommal feladatunk S z é c h e n y i  élet
rajzát megírni, életének csak azon momentumát óhajtjuk itt mégis 
mertetni saját levelei nyomán, a mely őt 1850-ben tünteté fel, midőn
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a döblingi tébolydában a múltakról revelált s a jövő sötét képe 
húzódott végig látnoki szellemében. Hogy ezt a maga teljességé
ben megérthessük, rövid vázlatokban vissza kell nyúlnunk azon idő
pontig, mely hazánk történelmét illetőleg a jelen század eseményei
nek legnagyobbját: az 1848-ikiakat megelőzték, és ezeknek gyökerét, 
csiráját képezték.

*  &

Művelődés-történetünk azon aerája, mely az 1825-ik évtől az 
1848-ik évig terjed, a nemzeti ébredés oly tényeit foglalja magában, 
melyeknek majdnem mindenikéhez S z é c h e n y i  I s t v á n  neve 
fűződik. A nyelvújítási, irodalmi harcok a tudományos akadémia 
alapítását idézték elő; a színészet állandósítása a magyar színház 
építését; a nemzetgazdaság emelésének eszméje a Dunagőzhajózást, 
a vasutak építését, a lóversenyek keletkezését, az úrbériség meg
szüntetését eredményezték; a társadalmi élet, az eszmecserék, az 
érintkezés élénkebb kifejtése céljából alakultak a easinók; a hazai 
nyers termények ipari feldolgozásának érvényesítését a védegyletek 
valának hivatva biztosítani, a tőkepénzek gyümölcsözését a gyáripar 
befektetéseiben kísérlették meg egyrészt, másrészt a keletkező taka
rékpénztárak kamatai szolgáltatták. Mindezen alkotások keresztül
vitele küzdelem vala az ósdi hagyománynyal, a kiváltságos jogok 
előítéletével, küzdelem volt oly akadályok, gátak ellen, melyek a 
nemzetegység rétegeit egymástól elkülönítették, s melyek lerombolása 
közelebb hozta azon rétegeket egymáshoz, hogy az így egyesült 
néposztályokat erősebbnek találja a korszellem, mely az események 
rohamos fejlődésében Európa láthatárán mindinkább közeledett azon 
végzetszerű kitöréshez, mely az 1848-ik év történetében a „szabad
ság, testvériség és egyenlőség“ társadalmi és jogelveit írta fel a 
mindenütt lengő lobogóra, hogy a dynastikus zsarnokság romjain 
felépítse a népszabadság souverain hatalmát a jogegyenlőség 
alakjában.

A nemzeti ébredés ezen szakában mindenütt ott találjuk 
S z é c h e n y i  I s t v á n  nevét, eszméjét kezdeményező terveit, ál
dozatkészségét, hazafias szellemét, irodalmi munkásságát, hol a nem
zet szellemi fölényét, anyagi felvirágozását előmozdítani szükséges
nek tartotta, mert szant meggyőződéssel hitte, hogy a magyar nemzet 
van hivatva az európai nemzetek legelsőjévé válni; a kimagasló 
reformátort e nézet vezette nemcsak culturális nagyszerű alkotásai
ban, de politikai működésében is első szereplésétől azon utolsó lé
péséig, mely őt az önvád gyötrelmeinek lángözönébe vezette, s hol 
ennek vértanújává lett.

A mozgalom, mely a nemzeti ébredés ezen szakában, minden 
irányban lendületet adott a tevékenységnek, nem hagyhatta érintet
lenül a politikai alakulások szerepvivőit sem. A politikai nézetegy
ség, a szellemi és anyagi fejlesztés működésében culminált az orszá-
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gos pártoknál; de míg a liberális párt a rohamos törekvés princí
piumait tűzte ki jelszavául, a lassan haladók a conservatismus 
zászlóját lobogtatták ; ezen különböző utak és módok követése köz
ben fölmerült küzdelmekből domborodtak ki azon egyéniségek, kik 
a történelem évlapjain megörökíték nevüket a nemzeti ébredés sza
kában 1847-ig, a szabadság es függetlenségi események tényezői 
lettek az 1848/9. évben.

S z é c h e n y i  I s t v á n  dynastikus érzelmei dacára nem tar
tozott a conservativek táborába, de néni volt a politikai rohamos 
haladás híve sem, mert ő mint messzelátó reformer újjításai, alko
tásai által elzárta magától a conservatismust; s minthogy ő a nem
zetet az absolut politikai szabadság élvezetére csak úgy és akkor 
tartá megérettnek, ha minden irányú szellemi és anyagi gyarapo
dással oly erőt tud vala concentrálni, mely a romboló viharoknak 
ellentállna ; elég nagy és erős leendett a politikai szabadság és füg
getlenség vívmányait nemcsak megszerezni, de fentartani i s : — nem 
esküdött fel a rohamos haladás hívei közé sem.

Folytonos munka, újjítás praktikus alkotásokkal, alapításokkal 
irodalmi termékeivel, politikai szereplésével, szónoklataival, lépésről 
lépésre vezette a nemzetet a haladás, a művelődés európai színvo
nala felé. De a kor szelleme túlszárnyalta törekvéseit, a politikai 
viharok szélvésze összetörte a nép jogait nyűgöző jármot, széttépte 
a járszalagot, s Európaszerte rohamos lett az események sora, mely 
a népjogok politikai harcában tört ki a dynastiák jogtalan zsarnok
sága, elnyomása ellen.

Az 1848/9-iki politikai események következéseit látta S z é 
c h e n y i  István 1850-ben a hazára borulni. Látta, mint vesztik el a 
nemzet színét-javát, mint fosztják meg állami lételétől, nemzeti jel
legétől, s miként törekszik az absolut kormányhatalom a germani- 
sáló tanrendszer, bureaukratikus intézmények által eltörölni a ma
gyar nemzetet, hogy az csak geographiai fogalommá váljék, s jövőre 
a történelem szereplői között helyet ne foglalhasson.

S z é c h e n y i  I s t v á n  látnoki szelleme tudta jóeleve, mi fog 
1848/9-re következni; tudta a politikai áramlat irányát, mely a 
dynastia és a nemzet között 1849-ben áthidalhatlan szakadást idézett 
elő; érezte reformátori szellemének, ébresztési kísérleteinek követ
kezményeit, mely a közvélemény kifejezéseiben ő ellene nyilvánult, 
ki a szunnyadó nemzetet már halottnak vélte, s midőn újabb életre 
rázta fel zsibbadásából, nem tudta, hogy a nemzet csak alvó orosz
lán volt, mely fölébredve egész erejének teljével vetette magát az 
események színvonalára, s ő, a ki fölébreszté az alvó oroszlánt, 
már nem bírta féken tartani az öntudatra támadt erőt, mely mindent 
elsodort, mi ezen erőnek útjában állt, mely elsodorta ót is, a nem
zeti ébredés legelső, legnagyobb tényezőjét is.

Hiába húnyta be szemeit S z é c h e n y i  I s t v á n ,  hogy ne lássa,
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ne tudja az eseményeket, ne a pusztulást, mely nemzetét és liouát 
érte; hiába kárhoztatá önmagát a tétlen nyugalomra : a contemplatio, 
a reminisceutiák, az elzárkózás nem törhették meg nagy szellemét, 
mert az teljes erejének épségében nyilatkozott azon levelekben, mi
ket ő 1850-ben volt titkárjához Tasner Antalhoz intézett, me
lyekben korántsem a téboly, az őrültség, de a kétségbeesés irtóztató 
töprengése nyilvánul; önmagát vádolván mindazzal, mi a nemzetet 
és hazát 1850-ben érte.

S vajon öntudatosak voltak-e enuntiátiói? vajon a józan ész, 
az ép elme vezette e kezét, midőn ezen szörnyű vádat önmaga ellen le
írta ? Ám világítsák meg ezt az ismert tények, világítsák meg eddig is
meretlen sajátkezű levelei, világítsák meg a följegyzett történeti adatok, 
s ha meri valaki, hasson S z é c h e n y i  belső életének titkos jelen
ségeibe, vesse össze azt, a mit a józan észnek nem tulajdoníthatunk 
azzal, a mit csak ép elmével tehetünk; vesse össze psychologiai 
alapon munkálkodásának egyes ellentétes mozzanatait, s mondja ki, 
hogy hol van a rejtély kulcsa, mely S z é c h e n y i  I s t v á n  életé
nek zárjait előttünk megnyitná? Mi ezt tenni nem merjük, csak 
adatokat hozunk fel, melyek ha egyrészt ismeretlenek, másrészt talán 
közelebb visznek egy lépéssel S z é c h e n y i  belső életének, nagy 
szellemének felismeréséhez; közelebb azon titkos rugókhoz, melyek 
őt mint embert és hazafit úgy készteték működni, mint a hogy azt 
nyilvános életpályája elénk tárja.

Kövessük tehát az eseményeket, úgy a mint azok sorrendben 
és külső jelenségükben előttünk ismeretesek.

Az 1848-ik év szeptemberében már ropogott a puskatűz, dö
rögtek az ágyúk, harsogott a trombita riadója, pörgött a dob. 
A csatazaj, a honvédek harci kiáltása túlhangzott miudent a honfiak 
szívében. A haza, a szabadság védelme lelkesedésre ragadott öreget, 
ifjat, akkor a békés polgári foglalkozás minden jelenségei nyom 
nélkül merültek e l ; mert hiszen a lőpor ködében nem látta azt senki, 
az ágyúk villámos döreje között nem hallotta senki, hogy a 
láthatár tiszta kék egén is fekete felhők tornyosulnak s vészt 
jósolnak azok, kik a harci mének nyergelésén, a kardok köszörülé
sén kívül a kibékülés szózatát hangoztatták. Kinek jutott volna 
eszébe akkor, egy ajtó megnyitására és bezáródására figyelni. Senkinek. 
Hiszen az ajtók megnyílnak és bezárulnak naponként ezerszer, mil- 
liomszor. Mi különös jelentősége lehet annak akkor, midőn a sírok 
nyílnak meg és zárulnak be, hogy a sebükben elvérző hősöket fo
gadják keblükbe? Semmi, semmi! És mégis, ezrek vesztesé
gét multa felül azon ajtó nyikorgása, mely 1848. szeptemberé
ben Döblingben felnyílott, hogy az annak küszöbén átlépő 
férfiúra záruljon s tizenkét éven át mint élőhalottat fogadja falai 
közé S z é c h e n y i  I s t v á n  grófot, a legnagyobb magyart. 
„Vér és mindenütt vér!“ mondá S z é c h e n y i  szeptember ele-
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jén ,1) s ugyanazon hó 5-én S z é c h e n y i  eltűnt Pestről. S z é 
c h e n y i t  útja a döblingi tébolydába vezette. Orjöngési rohamok 
lepték meg útjában,2) s a „ K ö z l ö n y “ szept. 20-iki számában 
Balogh Pál egy nyilatkozatot tett közzé, melyben a nagy hazafi lelki 
állapotát vázolva, előadja, hogy S z é c h e n y i  lelki állapotának vi
harait azon önvád súlya idézte elő, melylyel magát kínozza, mert ő 
rázta fel a nemzetet százados álmából, ő okozta azt, a mi történik, 
s a mi következni fog.

E szellemi óriás eltűnése, Balogh Pál említett nyilatkozata, az 
őrültségéről szállongó hírek nem valának kedvezők a politikai áram
latoknak ; s most sokan hitték, hogy a nagy hazafit a haza sorsa 
feletti aggodalom tébolyította meg, annak hatását lehetőleg ellensú
lyozni kellvén, irányadó körökben kereken tagadták, hogy S z é 
c h e n y i  megőrült volna, s imígy beszéltek: „Alszakála van, s a 
kéztördelést tükörből tanulta.“ 3)

S z é c h e n y i  eltűnése- s az őrültségéről való állítása és taga
dás felett a csakhamar bekövetkezett nagy események között a tár
sadalom napirendre tért. Lezajlott a nagy katastropha, a független
ségi harc hősei sírjukban nyugodtak, a honfiak legjobbjai hazátlan 
bolyongókká váltak, a hóhér pallosa villogott az országban minden
felé, a börtönöket főuraink népesítették meg, s midőn számolgatni 
kezdtük a csatákban elhullott ezreket, a hóhér kötele által kimulta- 
kat, a hazátlan menekülteket, bekövetkezett az absolut kormány 
járma alatt nyögő nemzetnek passiv ellentállása, mely még akkor is 
csak ritkán, imitt-amott kérdezte önmagától: hol van S z é c h e n y i  
I s t v á n  gróf, megőrült-e vagy nem a haza sorsán már akkor, 
midőn az ő látnoki szelleme előre sejtette a jövendőket, vagy csak 
pessimismusának hallucinátiói voltak rémlátásai? Ki törődött sokat az 
egyes emberrel ? midőn az összes nemzet állami élete és halála fölött 
függött az absolut kormány Damokles-kardja.

Tíz évig tartó passiv küzdelemnek kellett lefolynia, míg a 
tetszhalott nyugalmának látszó csendben, 1860-ik év april havában, 
a nagy héten egy pisztolydörrenés eszünkbe juttatá az 1848-ik évi 
szeptemberben Döblingben megnyitott és bezárult ajtó nyikorgását. 
„ S z é c h e n y i  I s t v á n  nincs többé, a „legnagyobb“ magyar titok
zatos módon meghalt!“ E szó hangzott mindenfelé a hazában s a 
gyászbaborult nemzet, midőn már nem volt, gondolkozni kezdett 
S z é c h e n y i  élete, eltűnése, lelki állapota, nagy alkotásai, óriás 
szelleme és psychologiai jelensége fölött, s még mielőtt a Szé-  
c h e n y i - i r o d a l o m  a nemzet elé állította volna őt egész nagy
ságában, összes hibáival, fogyatkozásaival, lelkének rejtélyes műkö-

x) Fáik : „Széchenyi élete és kora.“ 287. lap.
2) Kecskeméthy Aurél: „Gróf Széchenyi István élete és halála.“
3) Fáik: „Széchenyi István élete és kora.“
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déseivel, szellemének tébolyával, s még mielőtt a történelem utolsó 
szavát elmondaná e tünemény sajátos ragyogása, titokzatos fénye, 
és gyászos elmúlta felett: a nemzet kimondá Ítéletét, hogy ezen fiá, 
ki őt lethargikus álmából fölébreszté, ki alkotásaiban nagygyá nö- 
velé iparát, gazdaságát, művelődését, ki tébolyában emelte nemzetét, 
ki őrült elmével évtizeden át vezette a politikai, a társadalmi, 
az egyleti élet színvonala felé, ki őrült volt negyvennyolc előtt, 
őrült volt negyvenkilenc után, ki őrültségében öngyilkossá vá lt: 
hogy ezen fia, S z é c h e n y i  I s t v á n  gróf volt a „ l e g n a g y o b b  
m a g y a r . “

íme lássuk a nemzet ítéletének azon alapját, melyből annak 
kiindulnia kellett; lássuk a talajt, melyen S z é c  h e n y i  működött; 
lássuk a célt, mit maga elé tűzött s lássuk kivált azon eszméket, 
melyeket ő élete pályájára az atyai házban nyert, midőn vándor
botjára támaszkodott.

Az irodalom, mely S z é c h e n y i  halála után annak életével 
foglalkozott, felöleié állampolitikai, nemzetgazdasági, társadalmi és 
művelődési szempontból munkálkodását és elért céljainak sikereit; 
felöleié psychologiai szempontból szellemi, lelki életének mozzanatait, 
s míg a nagy hazafi tetteinek nemes indokait megfejtenie sikerült, 
míg a magyar nemzetiség szempontjából alkotásait a legönzetlenebb 
kebel magasztos ihletének tuiajdonítá; szellemi, lelki életének moz
zanatait psychologiai alapon meg nem fejtette, — nincs megfejtve 
mai napig sem, s csak a hypothesisek azon tömkelegét szaporítá, 
mely csodálattal fordul S z é c h e n y i  felé, de meg nem érti az ellen
tétek visszásságait, meg nem érti a nemzetéért halálig rajongó lélek 
nyilvánulásait azon felfogással szemben, mely őt majd mint őrültet 
állítja elénk, majd pedig kétségbeejt, oly nagy műveket a tébolynak 
tulajdonítani, mint a melyek S z é c h e n y i t  jellemzik, ha a lázasan 
siető munkálkodást lelki állapotának nyilvánulásaival összeegyeztetni 
akarjuk.

A föltett kérdést: vajon S z é c h e n y i  őrült volt-e, vagy sem? 
megoldania senkinek sem sikerült. Nem oldották azt meg életírói, 
nem oldják meg sajátkezüleg vezetett naplói, nem levelezései sem. 
S az, ki S z é c h e n y i  életírói közűi ennek leikébe legmélyebben 
hatolt: Fáik Miksa helyesen mondja: „ S z é c h é n y i  őrült, nem 
őrült? oly kérdés, mit határozottan még senki sem oldott meg . . . 
kitűnő szellemek is hasztalan fáradoztak a véleményünk szerint, 
mint mondák, megoldhatlan kérdés megoldásában.“ 1) Kecskeméthy 
Aurél, e szellenadús író mondja „Széchényi élete és halála“ című 
könyvében: „Őrült volt-e S z é c h e n y i ?  S z é c h e n y i  egészséges 
korában már rejtély volt. Általán az öreg és beteg S z é c h e n y i  
nem képez ugrást a 48 előtti S z é c h e n y i t ő l .  Van köztük össze-

Fáik : „Széchenyi élete.“ 295. 1.
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függés mind az egészséges, mind a kóros tulajdonságokban.w' 
Gyulai Pál1), a lélekbúvárlás mélyreható szellemével mondja róla: 
„ S z é c h e n y i n e k  ugyanaz okozta halálát 1860-ban, a mi 1848- 
ban megtébolyította.“ Fáik így jellemzi S z é c h e n y i  szellemének 
rejtélyes nyilvánulásait2) : „ . . . S z é c h e n y i  állapota 1848-ban 
épen nem volt állandó, nem egyenlő, s a felelet azon kérdésre: 
vajon őrült volt-e'? a mi 48-ban igaz lehetett, nem az már a kö
vetkező években, míg az 1860-ik évi végzetes nagy-héten ismét 
igazzá válik. Látva S z é c h e n y i ,  hogy sikertelenül küzd, a nemes 
hazafit mély fájdalomba síilyeszté. . . . Éhez járult azon gondolat, 
hogy ő maga okozta saját és hazája szerencsétlenségét,“ Ismeretes 
Dr. Görgennek orvosi bizonyítványa, mely szerint S z é c h e n y i  
„mania desparationiá“-ban szenvedett a döblingi tébolydába lép
tekor.

Az irodalmi és orvosi tekintélyek ezen enunciatióira alapítá 
nézeteit a közvélemény S z é c h e n y i  lelki állapota felől, s jogosan, 
mert ezt S z é c h e n y i  közvetlen környezete, bizalmasai is támogat
ták, támogatta gyakran beteg physicuma. tetteinek oly momentumai 
1848-ban, melyek az agy kóros bántalmaira következtetni enged
nek. S még is szellemi activitása, mely pessimistikus politikai néze
teinek még az úgynevezett kiegyezkedési párt működésében is irányt 
szerezni törekedett, ellentmond a tények látszatának, s csak azt fel
tételezik, hogy az állam-kormányzati eszmék rohamos kifejlődésének 
iránya, mely a S z é c h e n y i é v e l  nem egyezett meg, oly mederbe 
sodorta a nemzetet, honnét ő azt másfelé terelni képes nem volt: 
hogy ő az önismeret azon fokára jutott, melyen ő magát a történ
tekért, és történendőkért talán nem egészen alaptalanul vádolhatá, s 
ezen önvád azon kétségbeesésbe hajtá őt, mely hogy mániává vál
jék, a lélek működésének teljes öntudatát ki nem zárja, s számot 
vetve a fenforgott körülményekkel, megfoghatóvá teszi azon termé
szetes visszavonulást a szereplési kiizdtérről, hol az áramlattal elvei
nél fogva menni nem akart, azt más irányba terelnie nem sikerült, 
s az ellebbent kétségbeesés jajkiáltása ajkain, az önvád, rögtönös 
eltűnése a fővárosból, utazása közben kétségbeesésének kitörése, a 
döblingi tébolydába lépése, Balogh Pál nyilatkozata, s az ezzel 
ellentétes nézetek terjesztése: elegendő indok volt S z é c h e n y i  
tébolyát bizonyítani is, cáfolni is.

Nagy emberek, szereplő vezérférfiak tetteinek megítélésénél, 
azoknak nemcsak szóbeli nyilatkozatait, de irataikat, naplóikat, 
leveletéseiket is a mérlegbe szokta vetni az utókor, hogy annál 
teljesebb, annál hívebb legyen a kép, mit élénkbe állítani óhajt. 
Ily esetekben, ha részrehajlatlanoknak tekinthetők az önéletírások, *)

*) Budapesti Szemle, 1865. IV. füzet, 108. 1.
2) Fáik, u. o. 2fi6. 1.

Hazánk II. 8
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a naplók, bárha ezek ki nem zárjak a feltevést, hogy azok 
többé-kevésbbé azon öntudattal készülnek, hogy idővel a nyil
vánosság elé kerülnek, — az egyéniség benső életének, a
jellem pártatlan megbírálásának legbecsesebb, legmegbízhatóbb 
adatai a meghitt barátnak, meghitt barátjához írott levelei. Ilyen 
barátja volt S z é c h e n y i n e k  titkára: Tasner Antal, kivel nem
csak a nyilvános életére vonatkozó nézeteit közölte a legőszintébb, 
keresetlen pongyolasággal, de magánéletének legtitkosabb redőit, 
célzatainak legelrejtettebb mozzanatait is tudomására hozta, melyek 
mélyen belátni engednek szívébe, leikébe, jellemébe, s támpontot 
nyújtanak tetteinek igen sok oly jelenségeihez, melyek megítélésé
ben ezen levelek nélkül, nézetet kockáztatni igen, de alapos bírá
latot mondani nem lehet.

Azon kérdés : ha vajon S z é c h e n y i  levelei, melyeket Döb- 
lingből 1849/50-ben írt, ép elme szüleményei-e, vagy nem, s tekint
hetők-e olyanokul, mint a melyek alkalmasok a 48-iki és az az
előtti S z é c h e n y i  jellemzésére? mi itt eldönteni nem akarjuk, 
eldöntik azt maguk alább következő levelei, s csak mint egyéni 
meggyőződést óhajtjuk itt kifejezni, hogy 1850-ik évi szeptember 
7-én és 8-án Tasner Antalhoz intézett soraiban összes, nyilvános 
szereplésének reminiscentiáit, saját jellemzését, tetteinek indokait, 
consequentiáit, lelki kínjainak oly megható ecsetelését, úgy és ak
ként előadni, mint ezt ő teszi: csak az ép agy teljes erejével, a 
gondolkozás, az akarat öntudatos vezetése mellett lehet tenni.

A most említett két levél, melynek eredetije a nemzeti múzeum 
könyvtárának birtokában van, s melynek tartalma eddig- ismeretlen 
volt, — nyújtja nekünk az alapot reá mutatni azon mozgató erőkre, 
melyek S z é c h e n y i  jellemének legelső idomításánál, szellemére 
munkairányára, kedélyvilágára, eszményi felfogására, s politikai 
nézeteinek gyakorlati kivitelére egész életpályáján behatással voltak.

S z é c h e n y i  vallomásaiban kedélyállapotának megfelelő ala
pot keresett, midőn múltjának reflexiói közben önvádjait igazolni 
akarta. Különösen nagy és nehéz vádat emel Liebenberg-Lunkányi 
ellen, ki nevelője volt, s őt semmire sem ösztönző, kedélyét nem 
művelte. Elmondja, hogy még a kathekizmust sem ismerte, atyja 
oktatásaira nem hallgatott, sőt még leveleit sem olvasta el. El
mondja, hogy midőn ő 1815-ben Franciaországból visszatért, már 
akkor egészen vak és siket volt. Vallomásai során bizonyítja, hogy 
a politikához semmit sem értett, midőn politikát űzött; nem ismerte 
saját nemzetét, nem annak történetét, s mindenütt csak hanyatlást, 
elszegényedést, sülyedést látott. Experimentált a nemzettel mint 
tetszhalottal, s az csak alvó oroszlán volt. Önvádjának legnagyobb 
súlyát helyezi az önzésre, melylyel ragyogni, első lenni óhajtott; 
experimentált, — úgymond, — hogy nevet szerezzen magának. 
Mély fájdalommal kiált fel: „Csak úgy éltem volna, mint testvé-
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reim, kik semmi különös jót nem tettek, s nem is csábítottak el 
senkit, s nem tanították azt, a mit maguk sem értettek, úgy mint 
én a politikát.“ Nevezetesek azon enunciátiói, melyekkel Kos s ut h  
L a j o s t  említi levelének több helyén, sajnálkozva a felett, hogy 
ellenségeskedett vele, s opponált neki, kihozván ebből azon con- 
sequentiát, hogy ha ő nem opponál, az egyességet Pesten lehetet
lenné tette volna; megbánja, hogy K o s s u t h o t ,  úgy mint minden 
forradalmat, Zrínyit, Rákóczit kicsúfolta; felemlíti, hogy K o s s u t h  
minő egyszerűen élt, vele, sőt alatta is akart dolgozni, de ő vissza
utasította magától. írja továbbá, hogy jajveszékeléseivel annyira 
elbolondította a nemzetet, hogy még maga D e á k  F e r e n c  is vak 
lett s nyilvánosan kiáltá: „Mindinkább elszegényedünk.“ Reflexiói 
közben elmondja: mi lett volna Magyarországból, ha másoknak 
átengedi vala a nemzet vezetését, s ő a politikai pályára nem lép.

Az önvád minden érveit a haza, a nemzet, az állapotok nem 
ismerésére alapítja, s azon önzésre, melyet másokkal szemben sze
replésében érvényre juttatott; a túlszigornak, melylyel önmagát el
ítéli, nagy mérvű alkotásainak édes gyümölcsei ellentmondanak, s 
ha helyt adunk is az önzésnek, mely S z é c h e n y i t  a tettek me
zején mindig előbbre sarkalta, ez a legnemesebb önzés, a legdicsőbb 
hiúság vala, mi az emberi tettek titkos rugójában valaha szerepelt, 
a legáldásosabb gyümölcsöket termé, mit a nemzeti jólét, a jövő 
felvirágzásának céljaként valaha ember tenni akart.

A visszaemlékezés egy hosszú, fényes múltra, a bölcselet, mely 
a gondolatok láncolatát, a következtetéseket úgy összefűzi, mint 
azt S z é c h e n y i  említett leveleiben teszi, bárha az önvád túlzásai 
a központ, mely körül többi nyilatkozata forog, a gondolkozás oly 
képességét fejezi ki, mit kórállapottal gyanúsítani nem lehet, s csak 
azon következtetést engedik tenni, hogy a visszaemlékezés benyo
másai irtóztató kínokat okoztak lelkének, s csak lerajzolta azon 
kínokat, miket épen akkor szenvednie kelletett. Sőt vaunak levelei 
1849-ből is, melyeket Tasnerhez írt, melyek tisztán magánügyekre 
vonatkoznak, s ha személyes érintkezését a világgal megszüntette 
is egészen 1852-ig1), 1849- és 50-ben írt levelei arról tanúskodnak, 
hogy a szellemi érintkezéstől akkor sem zárkózott el, s mind ezen 
levelei ellenkezőjét bizonyítják a tébolynak. — Arról, hogy ezen 
levelek alapján S z é c h e n y i  I s t v á n  állapotáról 1850-ben még 
további ismertetést is adjunk, le kell mondanunk, mert azoknak 
minden sorát ismételnünk kellene; hadd szóljanak immár magok a 
néma fekete betűk, halljuk meg saját szavait, s a hallottak után 
ítéljen az, a k i  S z é c h e n y i  rejtélyes szellemének mélyébe hatni 
képes; vajon tébolyodott agy szüleményei-e azon levelek, vagy 
nem? vajon S z é c h e n y i  1850-ben őrült volt-e, vagy nem? *)

*) Fáik : „Széchenyi élete“ 304. lapon.
8 *
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íme ezeket ír ja :
Örültek háza. Döbling, szept. 7. 1850.

Tasner Antal úrnak !
Ma indulok pokolba 1 Én vagyok azon ármány fia, ki bűneim 

súlya miatt már 1811-ben elkárhozva, mint ördög szolgája betű 
szerint eladtam a magyart a rom istenének ! Nálam nélkül, — ha 
én e dicső fajt, a magyart, alig dicsőbbet e földön, — magára ha
gyom, — most legszebb virágzásban volna, és sehol a világon nem 
volna több szerencse és boldogság, mint a magyar földön. Senki 
nem ismerte a magyart, és nem is sejdíté, mennyi dicsőrejlett 
benne ! —

K o s s u t h  etc. mind ártatlanok, mert mindent, mit tettek, 
lázban tették, igen lázban, mire én csigáztam őket fel.

A rom istene: az Ármány győzött a Jóság fölött. — Minden
nek vége a Magyarokra nézve. — Mert a mit ezentúl tesznek, nem 
egyéb, mint végvonaglás, — mert a magyart, mely a legalábbvaló 
népek által emésztetik meg, semmi sem támasztja többé fel. — És 
azért örök átok fejemre. — 0, pokol és iszonyat.

Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n .
Én, a dicső Széchényi Ferenc fia, és Festetich György unoka- 

öcscse! Én tettem ezt! — Vörösmarty a „Hontalanéban, a „Szó
zatában és „Élő szoboréban, — ki én vagyok — előre sejdíté 
nemzetünk sorsát; pedig mennyire szeretett bennünket mindenki, 
mennyire bámult, — és mik nem lettünk volna . . . .  csak most 
látom. . . —

Több igazi szabadság sehol sem volt, mint Magyarországban, 
és ha lassan halad, kezet fogva a kormánynyal, az annyira erényes 
és jó dynastiával, és barátja marad alkotmányának és a német 
fajtól, vagy jobban mondva : az ausztriaitól nem tagadja meg ro- 
konszenvét, és a sok politika helyett, úgy mint indult, az emberi 
szeretet útján indul, tömlöcöket javít és népiskolákat állít, ipart 
mozdít elő, nyelvháborúba nem keveredik, ma Budapest és Hunnia 
paradicsom volna és extra Hungáriám non est vita. — S most ? 
Része a magyarnak iszonyúan elveszett, része kívül, vagy tömlőé
ben kétségbe esett, -— a hátra maradt része pedig, ki érezni tud, 
búba merülve, végóráját nyugtalanul várja! ! ! vagy legalább nem 
élvezhet semmit igazi derültséggel. Mi marad most tenni való hátra ? 
Imádkozni, vagy a pisztoly! Ó fertelmes, — most István ülne mint 
nádor Budán, alkalmasint Olga hercegnővel feleségül, és a magyar 
faj adná a tónust és tactust Ausztriában! sőt Európában!

Ha a magyar természettudományokat cultivál, humanitást és 
ipart űz és gyakorol, és a bibliát zsinórmértékül veszi: úgy végre 
is, talán évszázadok alatt, túlszárnyalja a világ minden népét, mert
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a magyar, — úgy a mint Horvát István is állítja, — az istennek 
azon népe, mely az utolsó vízözönnél Ázsia fensíkjain megmaradt. 
..Jetzt sehe ich es deutlich! Jetzt kommen mir alle Menschen zu 
den Magyaren gestellt, wie es gewiss geworden wäre, als sehr 
untergeordnet und dumm vor.“ *) En csak a következő férfiakat 
említem : Pulszky, Beöthy Ödön, Újházy, Szucsics, Vukovich, Eötvös, 
Dessewffy Aurél és Emil, Majláth György és Autal, Lónyay János, 
Yay Miklós, Szentiványi Vince, Babarczy, Deák, Teleki Józsi, 
Laci és Nagy Pál, Bartal, Lonovics és Batthyány Lajos, Kossuth, 
Klauzál, Szász Károly stb. és említem a következő családokat: 
Eszterházy, Béldy, Splény, Batthyány, Pálffy, Orczy, Bánffy, Appo- 
nyi, Jósika, Hunyady, Áudrássy, Nádasdy, Csiky, Zichy, Révay, 
Jankovich, Török, Kiss, Wesselényi, Inkey, Szirmay, Teleki, Ur- 
ményi, Vay, Kállay, Lónyay, Festetich, Prónay, Bethlen, Apor, 
Karolyi, Szapáry, Keglevich stb. Vannak-e ilyenek a világon, s mit 
mindent nem tettek volna! Hát a magyar irodalom, a zene, a 
nyelv, akadémia, a tánc, az öltözet méltósága, a szónoklat nyu
galma, erkölcsei, sőt még szakácsművészete is, — mind isteni volt, 
és az élet a falun, a pusztán? ! — Mind összetörve, szétrombolva 
az én bűnöm, az én könyveim, az én erkölcstelen életem által, az 
én csábításom, az én vállalkozásaim, az én uszításom által, Almásy, 
Forray, Vécsey, Bernátk, Péchy, Mesko, Török, Szentkirályi, Ráday, 
Patay, Kállay, íróink mind, és minden megyében mennyi intelli- 
gentia! s az én fellépésem előtt minő méltóság ! minő ékesszólás! 
Es Magyarország ? a székelyek, a jászok-kúnok, a hajdúk, mind
azon református helyek, mint Hont és Vásárhely, Csongrád etc. etc. 
Ha én az aristokratiát porba nem taposom, most Magyarország 
divatban lenne, ő adná a tónust, „und alles was Intelligenz und 
Geld hat, wird Magyar, wie Derra, Grin etc.“ 2) A szlovének, ruthenek-
ről, a szlávokról, szerbekről, románokról (!) nem beszél senki.-------
És Budán minden hivatal mi jól volt betöltve. Minő gazdagság 
a jó clérusnál? Mennyi fundátió, minő fejlődési képesség! és 
minő katonák? most pedig becstelennek tekintik. „0 der 
Jamm er! welche Macht musste Österreich und Russland ent
wickeln, um den Magyaren, der gar nicht vorbereitet war, in den 
Ebenen zu besiegen ?“ 3) Ezelőtt a magyar mágnás külföldön min
denütt Nr. L, most alig tűretik. A magyar épen felvirágzásának 
percében halt meg. Csak még néhány év, s vasúti hálózattal az 
ország beépítve, s ez lett volna a föld paradicsoma. És Erdély? 
Egy kert, s most . . . temető. Az én örökös thémám, hogy

*) Most látom világosan! Most minden ember, a magyarhoz viszo
nyítva nagyon alárendeltnek és butának tűnik fel előttem.

2) És mindenki, a ki művelt és pénze van, magyarrá lesz. Derra. Grin stb.
3) Oh jaj ! Mily erőt kellett Ausztriának és Oroszországnak kifejtenie, 

hogy a teljesen készületlen magyart a síkon legyőzze.
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Magyarország mindenben hátra van, és veszedelem környezi, s csak 
nemzetisége a palladium, a nemzet fiatal részét végre is őrülté tette. Okos 
öreg emberek látták azt, de az árnak ellent nem állhatták! — És minő 
türelmesek voltak a magyarok minden nemzetiség és minden hitvallás 
iránt ?! S most majdnem mindenki leköpi a magyart! a magyart, 
mely soha lebilincselve nem volt. „0, es ist entsetzlich! vorhin 
war Palatin in Ofen, Teleki 1 mus in Siebenbürgen, stets ein un
garischer Ban, *) — Fiume mindig magyar, — Velencében Zichy 
és Pálffy — s most? Gehringer és Wallmoden, — Oroszország nél
kül nincs legyőzve Magyarország ! — És a Wojvodina ! a Bánát, 
Bácska, hol több volt a megelégedés, a gazdagság és szerencse mint 
bárhol más helyen ! — Igen, nekem mindenem volt a gondviseléstől, 
hogy egy ország boldogitója lehessek; születés, egészség, gazdagság, 
úri állás, szent szülők — s én egy szívtelen csábító lettem, ki 
előtt semmi szent nem volt, hogy csak testi gyöngyöreinek eleget 
tehessen. — K o s s u t h o t  mint egy misericordianust kicsúfoltam, s 
ez a legszebb titulus. Olyan emberek mint B e z e r é d y  I s t v á n ,  
az országot emelték volna, ájtatos irgalmas emberek ; az Isten a 
többit megtette volna. És asszonyaink! hol vannak szebbek és ne
mesebbek ? A helyett, hogy őket politikára tüzeltem, s azok örül
tek volna, ha ezen themát adták volna fel nekik: „Egyesült erővel 
iparkodjunk azon, hogy Magyarországban egy ember se legyen fő
déi és szakismeret nélkül, kenyér és ruházat nélkül, s az erkölcsi 
műveltséget senki se nélkülözze“, — óh, minő szívesen és könnyen 
haladtak volna ezen úton. „Wenn man die deutsche Sprache culti- 
virt, geliebt für die Gesellschaft belassen und auch andere
Thesen, als Politik zur Auszeichnung gelassen hätte. — Wie viele 
die ungarisch nicht sprechen konnten, wie z. B. L o u i s  B a t t h y á 
nyi ,  wären sicher einen andern Weg gegangen, z. B. Oekonomie, 
Schulen, Museen, streifende Naturhistoriker etc. etc. Gefängniss 
verbessern.2) És most? midőn Európa szédeleg, Magyarországnak 
lett volna döntő szava, mint M á r i a  T e r é z i a  alatt, kit én nevet
ségessé tettem, valamint Z r í n y i t  is, és minden forradalmat veze
tőikkel együtt . . .  Én tudtam, hogy Olga hercegnő, ki azon bizo
nyosságban, hogy I s t v á n  főherceg elveendi, már előre titokban 
magyarul tanult, hogy a nagy nemzetnek tessék!!! F e r d i n á n d  
császár, M á r i a  A n n a  császárné, főhercegasszony Z s ó f i a ,  a mos
tani császár, sőt M e t t e r n i c h  is legnagyobb esklivésüket a ma
gyarokra tették! Oh, Tasn er ! Ez szörnyű! — Mind ez általam vi-

J) óh ez borzasztó. Eddig Nádor volt Budán, Erdélyben Teleki az első, 
és mindig magyar Bán.

2) Ha a német nyelvet művelve, a társaság által szeretve, annak meg- 
hagyték volna, és még más thémákkal mint a politika azokat kitüntetik vala, 
bányán tértek volna más útra, kik magyarul nem beszéltek, m. pl. Batthány 
Lajos: gazdálkodásra, iskolákra, múzeumokra, természettudományi utazásokra 
stb. és börtönök javítására.
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rágjában megsemmisítve, igen általam, a nagy gróf által. „Durch 
die Perle der Ungarn, wie sie mich in Wien nannten und verehr
ten !“ *) Mennyi szerencsét gyilkoltam meg!

Nőm, kit én kétszer sebtiben láttam, ez a szent, a kit szintén 
megcsaltam, nem állhatja ki tovább és velem egyesülni akar, s én, 
a helyett hogy hozzá, gyermekeimhez mennék, a pokolba rohanok . . . 
ők megkötöznek s emgem kínozni fognak ! — — Oh, istenem!

Bólyay, Stofer, Kovács Lai, Helmeczy, Döbrentei, Vásárhelyi, 
s mindazon magyarok mint: Wenkheim, Stuller, Hiray, Rottenbiller, 
Vághy, Jóry, Mentovich, Schédius, Choteck és Zsedényi etc. etc. 
Schei etc. hol vannak ilyen emberek a világon! — — Georg Maj- 
láth allein hat mehr Gehirn und so hatte Louis Batthyány mehr 
Gehirn, als das ganze jetzige Ministerium ! 2)

Mi jó, mi boldogság lenne most Cenken könyvtáramban ülni! 
Csak úgy éltem volna mint testvéreim, kik semmi különös jót nem 
tettek, de nem is csábítottak el senkit, s nem tanították azt, a mit 
maguk sem értettek, mint én a politikát! Oh istenem! . . . Egy 
néhány ügyes ember a haza hajóját tovább vezette volna, s most 
nem lennénk az ideális, de egy kényelmes kikötőben, hol nyugalom 
és béke uralkodik, ha mindjárt felőle nem sokat írnak is.

És én látom, hogy az erőlködés: a nemzetet akadémiával, 
színházzal, hírlapokkal, könyvekkel megmenteni, célhoz nem vezet, 
mert a nemzet sasröpülése minden oldalról akadályozva van s kappan- 
szárnyakkal a magyar csakhamar elsatnyul! So sehr das Magya
renthum in der Mode war, so sehr ist es jetzt aus der Mode, und 
kommt nie wieder hinein! Oh entsetzlich. 3) En mondottam : „Ma
gyarország lesz“, Vörösmarty „Borúra derű“, und ganz richtig, nur 
nicht für uns . . . aber für Juden etc. 4) S most a szlávok nem 
sokára meghasonlanak a németekkel, a szlávok győzni fognak, de 
győzelmök után egymás között összevesznek s Magyarországot vér
rel fogják öntözni, mint egy országát sem a világnak ; a magyar 
örökre és lasan elmerül, a magyar, kinek az egész világ nyitva 
állott !

Meine Frau, zu der ich nicht kann, der ich ein Leid zufügen 
muss, so sehr bin ich vom Teufel getrieben. Ich brachte Karoline 
um, dann Ungarn, und jetzt meine Frau und Kinder — sie wird

*) A magyarok gyöngye által, miként emgem Bécsben neveztek és 
tiszteltek.

2) Majláth Györgynek egymagának több agy veleje van s úgy Batthyány 
Lajosnak több agyveleje volt mint a mostani egész ministeriumnak.

3) . . .  A  mennyire divatban volt a magyarság, annyira kijött az a di
vatból s nem is jön többé bele. Oh, borzasztó !

4) • • ■ és teljesen helyesen, csakhogy nem számunkra, hanem a zsidók 
számára, sat.
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gewiss wahnsinnig ; \) Isten tudja, mi lesz gyermekeimmel. Segítsen, 
segítsen, a hogy tud .

Én megengedem önnek, hogy ezen levelet bárkinek is meg
mutathatja ; végrendeletemet, naplóimat elégetheti.

Csak Kossuth-tal ne ellenségeskedtem, csak neki ne opponál
tam volna. 0  az egyességet Pesten de facto lehetetlenné tette volna, 
a centralisatió Pesten iszonyú hiba volt, a vármegyékben feküdt a 
constitutio és a muuicipális szabadság ereje, a nélkül, hogy az egy
séges kormányzatnak és a rendnek veszélyes lett volna. Nem kellett 
volna soha politikába keverednem, vagy csak annak ismeretével, s 
azt is csak Bécsből.

Ha én a miuisterséget el nem fogadom, nem vállalja el 
Eszterházy herceg sem s minden jobban alakul; de minden késő 
lett. Magyarországnak már mindene volt, a legjobb institutiói, iskolái, 
universitása, kereskedelme, gazdasága, minden fejlődésnek indult, 
de még Bécsben is azt hitték, hogy hazánk a tudatlanság és nyo
mor országa, és én ezen véleményben megerősítettem őket, s ez 
nem volt igaz; mert Magyarországban semmi sem hiányzott, csak 
a jó közlekedés, melynek legfőbb oka a kő hiánya volt; s most 
mindazt, a mi plausibilis történik, a kormányzó Trottlik magoknak 
fogják tulajdonítani.

Oh istenem! nincs septemvirátus, nincs helytartóság, nincs 
testőrség! — — —

És hányszor mondottam : „que dolose ricordari del tempo 
felice nella miseria!"2) Én saját ítéletemet mondottam ki — - 
és a magyar sajátságok’ — — P a l ó c z y  etc. —

Soha egészségesebb nem voltam, — mert vizet iszom és mér
tékletesen élek; hogy élvezhetnék mindent! — — de egy percnyi 
nyugalmat nem találhatok. — — Két év óta minden nap 16 óra 
hosszat járok föl s alá, de nyugalmat nem találhatok, mert a 
mint Macbeth Bankó szellemét, úgy látom én magam előtt vérben 
és kétségbeesésbeu a milliókat, a la tété Louis Batthyányi, Jeszená- 
kot, Csán3'it, Mednyánszkyt, Wesselényit, Latourt, Perényit, Vécseit, 
Damjanichot, Batthyány Kazmért, Géczit nejével, Kossuthot, a ki 
egy valóságos emberbarát volt, etc. etc.

On nem fogja hinni, hogy én világosan Ítélek helyzetem felől, 
s azt mondja ön, hogy a magyar forradalmat nem én csináltam. — 
— — De én azt kérdezem : volt-e nekem ismeretem, különösen 
Magyarország történetéről, alkotmányáról, törvényeiről? etc. Nem, 
legkisebb ismeretem sem volt! Und gab ich den ersten Impuls zur 
Bewegung — und dass sich jeder unberufene Phantast für einen

b Nőm. kihez nem mehetek, kit kénytelen vagyok megbántani, — 
ennyire vitt az ördög! — Megöltem Karolinát, azután Magyarországot s most 
nőmet és gyermekeimet, — ő bizonyára megőrül.

2) Mily fájdalmas a boldog időből visszatekinteni a nyomorúságba.
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Staatsman halte ?*) Ja, J a ! — s mondhatom-e legalább azt, hogy 
becsületes jó szándékom volt V Nem! mert én a magyart holtnak 
hittem, melylyel minden veszély nélkül lehet patriotikus experimen- 
tatiót tenni, hogy nevet szerezzek magamnak. És úgy lett, én 
híressé váltam, de a magyar, teli iíjú élettel, felébredett, és sar
kalva az én mámorító eszközeimmel, mit azon ideában adtam oda 
neki, hogy halott, őrültségében önmagát ölte meg.

Az én mentségemre semmi sincs ! Csak azt látom egész biz
tossággal, hogy a magyarok constitutiója és nemzete, tapintatuk, 
bölcseségük, mely az idővel és conjuncturákkal úgy pactálni tud, 
a legcsodálatosabb, a mit gondolni lehet, és azután azt látom, hogy 
az én örökös „megint, megint jön ellen“ kiáltásommal, a mindig okos 
magyart aplombjából kizökkentettem, minek következtében a ma
gyar, kinek hivatása volt a nemzetek között tiszteletteljes állást el
foglalni, és az Isten dicsőségére nagy kort érn i: ifjúsági korában 
irtóztató öngyilkossá lett. —

0 Gott! ewige Vernichtung, vor der wir vorhin zurückschau
derten, wäre jetzt eine Seeligkeit für mich! Petőfi’s „A felhők“ 
ist auf mich gemacht. — Ich bin sein . . . Lesen Sie es durch 
und denken Sie meiner — — Sie, den ich wirklich liebe und 
achte. “

íme ez azon tűkör, mit S z é c h e n y i  I s t v á n  élénkbe állít, s 
mely egész borzalmával tárja szemeink elé lelki állapotát, a véghetet- 
len kínt, mi keblét emésztette az ünnepelt nagy hazafinak ! A féke
vesztett phantásia rémlátása-e ez, vagy a kétségbeesés nyilatko
zata ? Az önvád meggyökerezett túltengésű hajtása a legnemesebb 
szívben, mely valaha a hazáért dobogott. S ha érezte annak szük
ségét, hogy ezt legmeghittebb emberével közölje, úgy és oly alak
ban, mint azt tévé, oly hű visszaemlékezéssel a m últakra: lehet-e 
azt a téboly polyp karjai között vergődő agy működésének tulaj
donítani ?

Ám ítéljenek azok, kik lelke mélyébe hatni tudnak, de mind
azon sajátságot, mely általában S z é c h e n y i  írmodorát, eszmemenetét, 
a magvas rövidséget, az ugrándozást egyik tárgyról a másikra jél- 
lemzi, megtaláljuk itt is, épen úgy, mint korábbi műveinek bár
melyikében. Ugyanazon hang, ugyanazon eszmemenet, de még meg- 
kapóbban, nagyobb bensőséggel, s dúsabb tartalommal ömlik el 
másnap írt levelén, mely imígy következik:

Ó S én adtam első lökést a mozgalomra, s hogy minden hívatlan 
rajongó magát államférfinak tartja ?

2) Oh isten ! az örök megsemmisülés, melytől azelőtt visszaborzadtunk 
most rám nézve üdv volna ? Petőfi „Afelhők“-je reám készült. — Én az ő . . .  je 
vagyok. Olvassa el ön s gondoljon reám, . . .  ön, kit igazán szeretek és 
becsülök.
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D ö b l i n g ,  szept. 8. 1850.

An H e r r n  v o n  T a g n e r !
Hát hol vannak oly férfiak mint Z o l t á n ,  a K e m é n y e k ,  

B o r o n k a i ,  P a i z s ,  Kó c s i - Ho  r v á t h ,  Gh i c z y ,  Géczy, T ih a 
n y i ,  L á n c z i ,  a S á r k ö z y e k ,  F ö l d v á r y a k ,  K u b i n y i  stb. 
családok ? Oh irgalmas Isten! és én zúztam mindezt porrá! — Mennyi 
ész és tapintat volt pedig a magyarban! — Soha bölcsebb nemzet 
nem volt, és igazi élete és felvirágzása csak most kezdődnék, ha 
én őrültségre és öngyilkosságra fel nem hevítem ! Bécsben most a 
magyarok uralkodnának, de nem usurpátióként vagy megbántásként, 
hanem mint a legokosabbak. Két-három generátión át minden úgy 
megmagyarosodott volna, hogy Bécsben nem lett volna művelt ember, 
a ki magyarul ne értsen. Mindazok, kik a rácok, horvátok és néme
tek közűi magyarokká lettek etc., mint például a Wenkbeimok, etc. 
Oh, miért engedte az Isten egy egész nemzetnek ilyes bukását? — 
Mert a magyarok Istenét Ahriman (ármány) legyőzte. M e t t e r n i c h -  
nek igaza volt, midőn azt mondotta nekem: „Ne érintse ezen tisz
teletreméltó régi épületet, ez egy szentély, vegyen ki egy követ 
belőle, s az egész összedől.“ S én minderre élceltem, s mindent 
kigúnyoltam. Olvassa most könyveimet, és látni fogja, miként ástam 
alá mindent, hogy annak lehullni kelletett. Az öregek egyik főpontja 
volt: a conservatio familiarum, ezt is nevetségessé tettem. Casino, 
lóverseny etc., nyomtatás etc., és egy garas alamizsna sem! . . .  Oh 
ez iszonyú. . .  Most mindent tisztán látok. És a forradalom Európá
ban Magyarországból terjedt szét — — ja, der böse Geist fasste 
Fuss auf Erden und es ist nicht zu berechnen, wo und wie der 
Chaos enden wird *). Szerb literatura a magyar előtt! A magyar 
az utolsó Magyarországban a Duna, Tisza, Dráva, Száva, a Mátra, 
Tátra és Fátra között! Nem a világ kibontakozása ez sarkaiból ? 
Herceg Eszterházy Pál mint áruló az udvartól elűzve, herceg Me t 
t e r n i c h  elkergetve.

Én, — mielőtt a híd közepén a 12-ik láncszem összetört2), 
mert ekkor nyíltak fel szemeim, — Magyarországot a legcsúnyább, 
legszegényebb, a legostobább országnak tartottam. Én semmit sem 
láttam, minden embert ostobának láttam, nem láttam várost, nem 
egy jó házat; s most hasonlítsuk össze az önálló Szerbiát és Romániát 
Magyarországgal! Oh Istenem! mennyi nagyszerű kastély és lakóház 
van hazánkban, mennyivel kellemetesebb Sopron, Pápa, Szombathely,

*) . . .  igen, a gonosz lélek megvetette lábát a földön s ki nem számít
ható, hol és miként fog a zűr végződni.

*) Itt vonatkozás van a Széchenyi által alkotott budapesti lánchídra, 
melynek egyik lánca, felhúzása közben leszakadt s az alulról, csónakokból 
bámuló közönségben nagy pusztítást tett. S z e r k.
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Kőszeg, Vasvár, Tata, Esztergom, Vác stb., és mi kellemes volt: 
Újvidék, Nagy-Várad, Kassa stb. Én mindezt nem láttam, én Magyar- 
országról sóba sem olvastam semmit, nem Schwartnert, nem Fényest, 
és épen most volt az emelkedés. Én elbolondítottam az embereket, 
bogy még maga D e á k  is vak lett, s nyilvánosan kiáltá: „Mind
inkább elszegényedünku, ámbár az egészben véve Magyarország a 
gazdagodásban nagyobb haladást tett mint Amerika. Hátha még 
egyszer vasnti hálózat fedi ? Oh Tasner 1 és ez mind a mi kezeink 
között volt! Magától kezdődött volna, ha én nyugodtan Cenken ülök, 
s alattvalóim atyjává lettem volna, az Isten, erre képesített emberek 
által mindent megtett volna! Szentes etc. már kezdették magokat 
felszabadítani. Oh, néhány év alatt a vasutakkal minő Eldorádó lett 
volna gensd’armok nélkül!? Ezen mozgalom!!! Ebből az össz-állam 
egysége keletkezett volna! Majd utaztak volna a magyarországi 
gazdag, de egészségtelen tájakon, majd az egészséges, de szegény 
salzburgi, tiroli hegységekben. A legszebb creátió, mi valaha emberek 
között létezett! s mind ez most örökre össze van törve! A magyar 
saját hazájában, saját hibája m iatt: rabszolga! 0  Gott! der schönste 
Menschenschlag auf Gottes Erdboden, zum Herren geschaffen: 
erniedrigt, vernichtet, verspottet! *) És én, a ki mindent concen- 
tráltam a casinóért, a lóversenyekért stb., s mindent akadályoztam, a 
mit mások akartak, mint például a Fiume felé vezető vasutat, mi 
pedig a legészszerűbb volt, mit valaha kigondoltak. Igen is, nem 
kelet, de nyugat felé kelletett volna fordulnunk. Általános erőlködés 
volt előrehatolni, valamit tenni, de mindenik a saját ideája szerint a 
maga vidékén, a maga megyéjében, s ez lett volna a valóban 
helyes; de én mindezt akadályoztam, a mint ön jól tudhatja. A 
mint valaki a vidéken tenni akart, vagy a mi nem az én agyamból 
keletkezett, arra én a distinguálást hoztam fel. Úgy-e igaz?! A 
P á z m á n d y a k ,  M a d a r á s z ,  M a j t h é n y i ,  P e r e z e l ,  H a j n i k  
etc. minő hasznos emberek lettek volna! És a mi az ország fő
reformját illeti, nem volt-e a deputationális munkálatokban minden 
előkészítve? És olvastunk-e ebből csak egyet is?! Nem! Borzasztó! 
Az általános gazdagság Magyarországban minden fogalmat felülmúlt. 
Annyi elpusztult és mégis minden megvolt, a hol általában semmi 
provisió nem volt és mégis tízszeresen lehetett azt előállítani. És ezt 
tudta a magyarok nagy része és nyugalomban élvezte azt. Ich 
machte ihnen weis, hogy hátra megyünk, oda vagyunk etc., a mire 
őrjöngők lettek. Ez mind mennyekbe kiáltó ! És jobban sze
rettek minket magyarokat Ausztriában, mint az embereket sze
retik ; még S z ó f i a  főhercegnő is kezdett magyarul tanulni! 
a mostani császár pedig a magyaron kívül mindenkit kinevetett!

*) Oh isten! Az Isten földjének legszebb emberfaja, úrrá teremtetve: 
megalázva, megsemmisítve, kigúnyolva !
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Atyám, F e s t e t i c h  G y ö r g y ,  A n t a l ,  báró B r ü d e r n ,  az öreg 
W e n k h e i m ,  az 0 r c z y - k , H u n y a d y ,  azok voltak az okos 
patrióták. És főherceg József palatinus mi mindent te tt! És én ? 
Mintha előttem semmi sem történt volna, mindenek fölé helyezked
tem, de mindig úgy, hogy azt észre nem vették. Én magamat leg
inkább csaltam meg. S mit mondanak mást itten a magyarok felől ? 
hogy egy infamis, vagy egészen ostoba nép, melyben semmi élet 
képesség nem volt, Angol- és Franciaországban még emlékükből is 
száműztek. Herceg Eszterházy Pálról m ondják: „Also auch dieser 
war ein verkappter Schuft?“ x) Ha meggondoljuk, mennyi nemes 
erő ment nyomorultan tönkre, s jó vezetés mellett minő csodákat 
művelhettek volna? úgy a kő is megrepedne bánatában. És ha mon
dani kell, mint én nekem mondanom kell magamba: „Te szeren
cséssé és boldoggá tehetted volna nemzetedet, mert te mindazzal 
bírtál, mit a természet egy embernek adhat, a helyett te azonban 
érzékiség és bűn között áltanokat hirdettél, mindenféle botrányra 
okot szolgáltattál, csábítottál, s nemcsak hogy semmi jót nem tettél, 
de még azt a jót is, mit mások tenni akartak, megakadályoztattad.“ 
Oh ilyenkor fölkacag a lángoló pokol! Ön itt azt mondja, hogy a 
magyar paraszt rabszolga volt ? ! Menjünk csak Zalába, Fehérvár 
vidékére, Vásárhelyre etc. Oh Istenem! s a legszörnyűbb az, hogy 
minden bizonyíték hiányzik! Itt megvannak arról győződve, hogy 
most a magyarok a gens d’armes-ok védelme alatt valahára boldo
gok lesznek! L u n k á n y i n a k  sok nyomja a lelkét! 0 engemet 
semmire sem ösztönzött, szívemet, kedélyemet, mely mindig kemény 
volt, soha sem művelte. Még csak a kathechismust sem tanultam! 
Midőn én 1815-ben Franciországból rendjelekkel díszítve visszatér
tem, már akkor egészen vak és siket voltam. Hogy munkálkodott 
atyám, hogy engemet megmentsen! Én nem hallgattam szavaira, sőt 
még azt sem olvastam el, a mit ő vak létére oly nagy megerőlte 
téssel írt. Und jetzt, Gehringer in der Burg von Ofen ! Oh Istenem ! .. 
Én a mennyországot már itt e földön élvezhettem volna, de én min
dég csak a napot számítottam! s azért örökre ki vagyok zárva a 
túlvilági mennyországból! Ha csak az Új testam entomot olvastam 
volna, vagy a Karthausit, vagy Kempis Tamást! Minden a kezem
ben volt, de én semmit sem olvastam, még Albacli könyveit sem, 
csak azon dicséreteit, miket felőlem írt!! Senkisem ismert engemet! 
Én valamennyit megcsaltam. S a német, magyar és szláv vérkeverék
ből számlázottak mennyire megszépültek, mint a K á r o l y i ,  W a r 
t e n s l e b e n ,  S p l é n y ,  B l a s k o v i c s  etc. családok; most mind 
eszembe jön, a mit ez előtt észre nem vettem, különösen az osztrák 
és cseh népek csúnya alakjai s a magyarok szépsége! S mit vétett 
M a j 1 á t h G y ö r g y, T e l e k i  J ó z s e f ,  A p p o n y i G y ö r g y  és

b Tehát ez is alattomos gazember volt?



MA.7LÁTH BÉLÁTÓL. 1 2 5

S z ö g y é n y i ,  hogy most Gre h r i n g e r  és W a l l m o d e n  előtt 
megliajolniok és reszketniök. kell! És a magyar, gens d’armes-ok 
a la tt. . .  ez pokol a földön. Ön sem, és sajátképen senki sem látta, 
mi minden rejlik a magyarban. — — Brücke etc. war saltus in 
natura, és ez ugrásra, a bukás következett. Buda és Pest sokkal 
lassabban fejlődött volna, de egészséges alapon és aristokratikus 
szellemben. A társadalmi nyelv sokáig, talán örökre német lett volna, 
de az üzleti nyelv magyar, mi által az asszonyok a politikából 
kizárattanak volna, a mi szerencse lett volna!

Én érzem, hogy mindaz, a mit írok, hiábavaló. Ön vagy el 
fogja hinni, a mit mondok, vagy nem s ez egyre megy! Egy bizo
nyos, hogy a megölt magyart misem ébreszti fel, akár én vagyok, 
akár más a gyilkosa! K o s s u t h ,  oh minő egyszerűen élt Ő, minő 
emberien! ő mindig velem, sőt alattam akart dolgozni, —- én vissza
taszítottam őt . . !  S ha meggondoljuk, hogy B a t t h á n y  L o u i s ,  
J e  s z é n á k  és sokan mások minő könnyelműséggel, mintegy juxból 
léptek a politikai pályára s nolens-volens mindig mélyebben, egész 
az akasztófáig belevonattak, úgy nem lehet tagadni, hogy az ördög
nek közvetlen játéka ne lett volna az egészben. Épen azon percben, 
midőn idegen capitálisok folytak volna Magyarországba.

Most látszik csak, mennyi kereskedő élt üzletéből Magyar- 
országon. Oh ez nagyszerű és gyönyörű volt. . . s minden szétzúzva! 
Ich sitze hier in einem Narrenhaus, und muss alle beneiden, denn 
alle sind ruhig in Vergleich von mir!! r) S nemsokára a bolondok 
tornyába, onnan egy zárkába . . .  S én virágzóan nézek ki, egész
séges vagyok . . .  Oh ez iszonyat! . . Még csak nehány év előtt is 
minden nyugodtnak és sziklaerősnek látszott előttem Magyarország
ban . . . Rettenetesen ébredt fel az alvó óriás . . .  S ha meggondolom, 
hogy én, én vagyok mindennek az oka, a helyett hogy az enyéim 
közzé mennék, már itt, e földön élve, a pokolba kell buknom, s a 
legostobább is jobban eltalálta, mit kell tenni, mint én, én, ki még 
azt is elvesztette, a mit egyedül bírni érdemes: a lelki nyugalmat s 
ezzel az üdvösséget. . .  Oh, akkor a feltámadás nélküli örök halál 
Isten áldása volna! Oh és ez nem lehet . . !

V ö r ö s m a r t y ,  H o r v á t h  E n d r e ,  K i s f a l u d y ,  Ga r a y ,  
B a c s á n y i ,  K ö l c s e y ,  Z r í n y i  etc. és S t e p a n o v i c h  Vük!  
azok eltemetve, elfelejtve, és az utóbbi ünnepelt költő!. . I s t v á n  
f ő h e r c e g  bujdusó, földönfutó . . .  és G e h r i n g e r  palatinus .. . 
Szent István koronája a sárban, aber anstatt dem Pickelhauben . . . 
(t. i. zsandárok. S z e r  k.).

Én meg vagyok arról győződve, — mert tudom, hogy ön 
engemet szeret, — ha ön mind ezt olvassa, hogy állapotom még

h Itt, őrültek házában ülök s mindnyájukat irigyelnem kell, mert hoz 
zára képest mindnyáján nyugodtabbak.
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sem lehet oly rósz, mert egy valósággal elkárkozott nem tud írni. 
És ez igaz, ez úgy látszik; de én 1818—20. óta úgy vagyok szokva, 
hogy én arra, a mire nem akarok, nem gondolok; hogy még most 
is vannak olyan momentumaim s én azokat fölírom, und abgesehen, 
wo ich mir das aus dem Kopf schlage, was mir schon heute oder 
morgen passiren wird. x)

Ont pedig, kit irigylek, Isten áldja. — Ön tegnapi és mai 
levelemet az akadémiának vagy múzeumnak ajándékozhatja. Hadd 
parádírozzanak ott mint curiosum.

Még az öreg J ó z s e f  főherceget és M á r i a  D o r o t h e a  
főhercegnőt is felültettem!!! Az én tevékenységem nyugtalanság 
volt. Én szórakozni akartam, — mindig új ideák, de minden sikert 
a hajánál fogva kellett előrántanom.

Széchenyi István.

Megítélhető e ezen most közölt két levélből az indok, mely 
miatt S z é c h e n y i  a cselekvés teréről oly hirtelen, oly titokzatos 
módon lelépett? Azt hiszem, hogy igen! s ez csakugyan nem volt 
m ás: mint a korszellem, mely túlszárnyalta a nagy hazafi politikai 
álláspontját s oly mederbe sodorta a hazát, a magyar nemzetet, a 
hová Ő követni nem akarta, s csak kétségbeeséssel nézett azon irány 
felé, a hová haladott a fölébresztett oroszlán, s mert látta a veszélyt, 
látta lelki szemeivel a bekövetkezendőket, a kétségbeesés jogosult 
följajdulása megillette őt. S vajon mondhatjuk-e, hogy midőn 1850- 
ben ezen leveleket írta, S z é c h e n y i  kétségbeesése már az őrület 
martalékául esett ? Én azt hiszem, hogy nem !

M a j l á t h  B é l a .

RETTEGI GYÖRGY EMLÉKIRATAI.
1718— 1767.

Erdély XYI—XVIII. századi emlékíróinak száma viszonylag 
jóval nagyobb, mint az anyaországé. Gróf Kemény József s gróf 
Mikó Imre nagybecsű történeti kiadványai, melyekhez az erdélyi 
szászok hasonnemű publicátiói járulnak, hosszú sororazát közlék ama 
századok emlékírói érdekesebbnél-érdekesebb műveinek. S ezeken 
kívül ki ne ismerné K e m é n y  J á n o s  s g r ó f  B e t h l e n  
M i k l ó s  önéletírását s A p o r  P é t e r  feljegyzéseit, Erdély XVII. 
s XVIII. századi történetének valóságos irodalmi kincstárát?

Bethlen s Apor művei azonban csak a XVIII. század első tize-

x) . . .  s nem tekintve, midőn feledni akarom, a mi velem ma vagy 
holnap történni fog.
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déig terjednek s innen kezdve a szót c é g é i  i d ő s b  W a s s  
G y ö r g y n e k 1) s S z a n i s z l ó  Z s i g m o n d n a k 2) adják át, 
kiknek feljegyzései azonban csak az 1704— 1705., illetőleg az 
1682— 1711. évek történetéhez nyújtanak értékesebb adatokat. Vagyis 
ténynek tekinthetni, hogy Erdély emlékíróinak feljegyzései jobbadán 
csak a XVIII. század első decenniumáig terjednek s hogy ehhez 
képest a múlt század második tizedétől kezdődőleg az erdélyi emlék
iratok száma, fájdalom, megapad.

A kitűnő krónista C s e r e i  M i h á l y  fiának, G y ö r g y n e k  
Diariuma az 1714— 1767. évekből3) az egyetlen, melyből a XVIII. 
század derekának történetére bővebb adatokat meríthetni.

De mintha az erdélyi emlékírók termékenységével párhuzamo
san írói-vénájuk is megcsappant volna. Cserei György naplója, fel
jegyzéseinek történeti értéke mellett is, tagadhatatlanul száraz, irálya 
vulgáris, az emlékírók nélkülözhetetlen szellemességének nyomát sem 
tünteti fe l; hasznavehető, sőt érdekes adatokat meríthetni ugyan 
művéből, de a kort, melyről ír, ha híven is, de nem festi szelleme
sen, ki tudná megmondani hányadszor bizonyítván, hogy egy napló- 
s emlékíró műve között mi nagy külömbség van. Mintha a közép
szernek manapság reánk erdélyiekre, oly bőven alkalmazott mértékét 
— vádnak mondhatnék — anticipálták volna Erdély múlt századi 
krónistái.

Mily szerencsés kivételt képez az emlékíró, kinek művét köz
löm a következőkben.

Rettegi György emlékirata az 1718— 1767. évekből múlt szá
zadi mémoire-irodalmunk valóságos gyöngye.

Feljegyzéseit családja, utódai számára veté papírra s nyilván 
nem azzal a céllal, hogy valaha történettrodalmunk közkincsévé 
váljanak. De azzá lettek. A derék családnak, melynél ez emlékirat 
hosszú időn át lappangott, egyik érdemes, közbecsülés- és szeretetnek 
örvendő tagja, s míg élt szeretett barátom, néhai R e tteg i Sám uel 
(Dobokamegyének jegyzője, majd derékszéki-ülnöke, főszolgabírája 
s 1867-ben alispánja), az emlékíró unokája, a művet 1856-ban azzal 
a bizománynyal adta kezembe, hogy azt belátásom szerinti időben 
közzétegyem s a közzététel után nevében az erdélyi múzeum kézirat
tárába juttassam megőrzés végett. A közlés idejét íme elérkezettnek 
vélem e percekben, midőn oly történelmi közlöny indult meg, méltán 
sorakozva a többi hasonneműekhez, mely kiválóan épen emlékírónk 
korát, a XVIII. századot tárgyalja.

Rettegi György történeti irodalmunkban merőben ismeretlen 
személyiség volt eddigien. Genealógusok, megyéje történetének búvárai, *)

*) L. K. Papp Miklós, T ö r t é n e t i  L a p o k  I. évf. (1874).
2) Fölötte érdekes emlékirata kiadatlanul nálam.
3) L. K. Papp Miklós, T ö r t é n e t i  L a p o k  I. évf. (1874)
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s utódai annyit tudtak róla, hogy Dobokamegyének pénztárnoka., 
utóbb alispánja volt; hogy 1718-ban született s 1786-ban halálozott 
el. Elég kevés adat a férfiúról, ki Emlékirataiból láthatólag korának 
egyik legműveltebb embere s kitűnő krónistája vala.

Emlékírónk, mint feljegyzéseiben maga elbeszéli, még a gym- 
nasiális osztályokat sem végezte, s önerejére lévén utalva autodMakt 
volt a szó legszorosabb értelmében. Az a férfiú, kinek önművelődés 
volt legfőbb célja, még azt sem érheté el, hogy — a mire pedig 
erősen vágyott — magát külakadémiákon képezhesse; ez, fájdalom, 
életének csak ábrándja maradt S mégis, a falujába visszavonult, 
korán nősült fiatal ember, elszigetelve a nagyvilágtól, melybe vágyott, 
oly műveltségre s látkörre tett szert, melyek őt kora legtöbb írója 
fölé emelik. Kiváló, sőt mondhatni nagy tehetsége egyébre, jobbra, 
előbbkelő pályára érdemesítették ; más körülmények között hazája 
történetének jeles írójává válhatott volna. Jól tette azonban, hogy 
más működési kör hiányában korának emlékírójává lett.

Műve Erdély történetének a kuruc-világ s a Mária Terézia 
uralkodása között fekvő korszakát öleli fel. Azt a fontos, de törté
nelmileg még eddig nem eléggé megvilágított kort, midőn az önálló 
erdélyi fejedelemség fényével s emlékeivel saturált, de a kuruc- 
világra következett nyomorúságok miatt decadentiának eredt kor 
belefutott a friss aristokratiát, új társadalmat, új szokásokat s új 
társadalmi s politikai irányt teremtett időbe. Időbe, melynek nisuSa 
ellen a korábban önálló Erdély fényes múltjának emlékezéseihez hű 
s a jelennel elégedetlen emberek opponáltak szívvel-lélekkel; melyet 
hazájuk autonómiáját felforgató átkos korszaknak tekintettek. S e 
nevezetes kornak a széles látkörű, kiváló tehetségű Rettegi György 
méltó, s meg kell adni, éles tollú krónistája lön. Fájdalom, hogy 
nem történetírójává!

íiettegiben a mémoire-írók nélkülözhetetlen tulajdonai s kellékei 
egyesültek, hogy Őt elsőrangú emlékíróvá tegyék: születés, társadalmi 
s hivatali állás, tudományos képzettség és szellemesség.

Eredeténél fogva Erdély jobb köreiben volt alkalma forgolódni, 
mint megyei előkelő tisztviselő a magasabb hivatalos világgal érintke
zett s ekként a különben is művelt, tehetséges férfiúnak hogyan ne 
lett volna módjában korának társadalmi s politikai életéről oly áttekin
tést szerezni, melyet mint éles eszének s helyes itélőtehetségének 
csaknem fényképészeti hűségű nyilvánulását Emlékiratainak átlapo- 
zása közben élvezünk is, csodálunk is.

Elbeszélésének tökélye s élénksége, közvetlensége; jellemzései
nek kifogástalan domborítása; irályának bája ; naivitása s humora; 
igazságszeretete s lelkiismeretessége — az emlékírók erénye —, 
melynélfogva életének minden titkát, kora eseményeinek minden 
csinját-binját papírra vetni nem habozik : mind e kitűnő tulajdonok 
őt kora elsőrangú emlékírójává minősítik.

R E T T E G I G Y Ö R G Y  E M L É K IR A T A I



T O R M A  K Á R O L Y T Ó L . 129

Nyelvezete a XVIII. század első felének íróiétól, a hanyatló 
korszak stilistáéitól merőben elüt, s az igazán magvas magyar irály 
mintája gyanánt jelölhető meg. S a mint emlékirataiban odább 
halad, nyelve egyre szebbé válik.

Hitelessége kifogástalan, a mit egyebektől elvonatkozva az a 
tény is bizonyít és pedig sokszorosan, hogy ha feljegyzéseiben egy 
s más tekintetben néha tévedni talált is, nem vonakodott később e 
tévedéseit módosítani.

Gyermekségének, tanuló korának, ifjúságának, élményeinek s 
élete apró-cseprő eseményeinek naiv elbeszélésével gyönyörködtet, a 
miért is készséggel bocsátjuk meg neki az emlékírók e szokásos 
laterisatióját.

Közélete eseményeit s hazája akkori társadalmi viszonyait érde
kesen ecseteli. A külföldi eseményeket pedig bőven tárgyalja, a 
Novellákból merített híreket szorgalmasan feljegyezvén, s ezzel az 
akkori erdélyi közvélemény felfogását a külföldi események felől 
jellemzően világítja meg.

Emlékirata elején családjáról bő, s ha nem is épen érdekes, 
de jellemző feljegyzéseket találunk. S a hogy a családjára s magára 
ívonatkozókon átesik, vagyis a hogy a paulo majorára kerül, emlék
irata menten s lapról-lapra érdekesebbé válik.

Genealógiai jegyzetei, főleg az erdélyi aristokrátiát illetőleg 
nagybecsüek.

Kora szokásait, viseletét s viselkedését híven jegyzé fel s művét 
e tekintetben való értékére nézve méltán sorozhatjuk Apor Péter 
nagybecsű feljegyzései mellé, mennyiben Rettegi György azokat a 
XVIII. század derekáig egészíti ki.

Erdély akkori high-life-jának életét s minden névvel nevezendő 
erényeit s hibáit élénk, közvetlen és sokszor humoros vonásokkal 
ecseteli, s a pikáns, sőt a minél pikánsabb adatok feljegyzésével 
egyáltalán nem fukarkodik.

Nehány igen érdekes régiségtani adatot is közöl s e tekin
tetben való hitelessége feljegyzéseinek különbeni megbízhatóságát 
csak emeli.

Erős méggyőződésű református, de épen nem elfogult-, hanem 
a mi régi erdélyi traditióink szerinti türelmes ember. S e felett hű 
magyar, némi ízével kora búsmagyarságának.

Vagyis összegezve a mondottakat: Rettegi György Emlékiratai
ból korának, e kor társadalmi, politikai s nemzeti irányának, törek
véseinek s mozgalmainak hű, sőt mesterien rajzolt képét nyerjük.

S ezzel áttérhetnénk magára az Emlékiratra, ha annak formájá
ról s szerkezetéről némieket elmondani szükségesnek nem találnánk.

Rettegi György emlékiratát egy ívrétű 110 lapból, vagyis 55 
nem épen sűrűén írott ívből álló kötetbe jegyezte be. A bőr sarokba 
compingált s immár viseltes papir-kötésű könyv táblájára „ Re t -

9Hazánk II.
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t e g h i  G y ö r g y  j e d z e g e t é s e i “ czírairat van jegyezve nyilván 
nem íiz emlékíró kezétől, ki vezetéknevét nem Retteg hi-, hanem 
mindig Rettegi-nek szokta írni. Az emlékiratból néhány lap, kárára 
a mű folytonosságának, ki van szakítva, minek okát az önművét 
megcsonkított író, könyve végén maga beszéli el érdekesen. 4) Innen, 
e gyöngéd érzetéből eredt az is, hogy némely „ k e m é n y e n  í r t “ 
mondatot vagy tömötten vont át, vagy pedig kivakart s mással 
helyettesített, de soha sem írói meggyőződése s hitelessége ellenére, 
a mint hogy e helyek eredeti s javított szövegezésének párhuzamos 
feltüntetéséből meg fog a t. olvasó győződni, hogy Rettegi netán 
erősnek talált korábbi kifejezését soha sem módosítá az igazság 
rovására; szövegjavításai lehettek ugyan opportunusok, de soha sem 
váltak a korábban mondottak ellentéteivé.

Feljegyzéseit nem vezette naplószerűen, hanem mint nem egy 
adatból bizonyos, időnként vetette papírra, és pedig mint Játszik 
több versen készített skartétákra, melyeket aztán utóbb lemásolt; 
minélfogva műve nem is napló, hanem emlékirat. 1765-tŐl fogva 
azonban, habár ez éven kezdődő feljegyzéseit sem vezeté d i e t i m,  
mint maga mondja, emlékirata némileg mégis naplóvá válik, meny
nyiben egyes feljegyzéseit jobbadán keltezi.

Emlékiratát, mint annak nem egy helyéből kimutathatni, 
1759-ben kezdé írni, jobban mondva a bizonyára már korábban tett 
jegyezgetésekből tisztázni.

Interpunctiója, habár a legjobb stilisták egyike vala, felette 
hiányos s a másolónak ugyancsak sok gondot ad.

Kora íróinak rósz szokását, a latinizálást Emlékirata első részé
ben példás kivétel gyanánt nem követi, műve vége felé azonban 
meglehetősen beleesik e hibába, melytől még a mostani erdélyi 
emberek sem mentesek „instálják alásan“.

Tömör, sőt mondhatni mintaszerű magyarsággal írott szövegét 
néhutt latinnal tarkítja, bebizonyítandó — mint maga vallja be 
egyhelyütt — jó diákságát. Pedig vajmi gyarló vala a jeles férfiú 
latinsága. De nem bántottam turpis nyelvét s jegyzetekben híven 
adom a latin szöveget is, hisz pompás magyar prózája miatt meg
érdemli az elnézést.

4) „Ezen írásomból holmi leveleket, hogy kiszaggattam, oka az volt: 
egy alkalmatossággal hozzám jővén Bogdán Dienes, a míg a házból kifordul
ván künn mulattam, a tékámból ezen könyvemet kivette, s a mit ellene írtam 
volt benne, szólott hogy szakaszszam ki, de ő már egy levelet kiszakasztott volt, 
de akkor nem vettem észre; azután imitt-amott sokat beszélett, hogy én 
sokaknak nevéről becstelenül írtam ezen könyvben; megvallom, egy kisség 
magijedtem volt rajta, tudván, hogy változó elméjű, inconstans ember, s a hol 
gondoltam, hogy keményen írtam valaki felől, kiszakasztottam vagy kivakar
tam. pedig valamit írtam, olyan igaz mind, mint a napfény, de mégis féltem, 
hogy bajom lesz miatta. Azért soha titkos dolgát ne közölje senkivel az em
ber, mert az ökör alatt is bornyút keresnek mostani világban“.
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Rettegi György apróbb hibái dacára is korának kétségen kívül 
első rangú emlékírója. Vass György s Cserei Mihály történeti fel
jegyzései értékileg valóban eltörpülnek az ő Emlékiratai mellett.

Szóljon azonban az író magamagáért. Védelmemre épen nincs 
szüksége.

T orma K á r o l y .

I.

Minthogy gyermekségemtől fogva szerettem mindenféle írásokat 
olvasni, akár históriák, akár egyéb írások lettek légyen is ; sőt csak 
egy privatus emberhez mások által hozzája küldött leveleit is nagy 
aviditással szerettem olvasni, ha kivált régi volt, annál inkább, ha 
valami nevezetes dolgok dietim avagy csak annuatim valakitől fel
íratván, kezembe akadtanak, sok históriáknál inkább szerettem olvas
gatni, mert abból mind az akkori szokásokat közönségesen, úgy 
mint: temetésekben, lakadalmakban, keresztelőkben, religiónak, ország 
dolgainak, emberek szokásainak s egyéb házi dolgoknak módiát (a 
mint most szokták hívni) ezen hazában lakó népek között kitanul
hattam, melyeket a mostanival öszvevetvén, sokakban álmélkodásra 
méltóképen külömbözőnek (találtam): hogy én is azért az én mara
dékomnak (ha isten megtartja) ezen következendő írásom által holmi 
mostani dolgokat és occurrentiákat általadhassak, leírtam mind ez 
hazában, sőt másutt is történt dolgokat, a mennyire végére mehettem, 
megírván. Elsőbben is születésemnek napját és óráját, azután fel
neveltetésemet etc., minden dolgaimat az jelen való napig; melyre 
vettem példát egy H a v a s a l y i  I s t v á n  nevű, nemes Kolozsvár- 
megyében Papfalván lakott embertől, ki is az elmúlt saeculumban 
élvén 1644. és 1645. s 46. esztendőkbeli írása kezembe akadván, 
sok holmit tanultam benne, jóllehet nagyobbára csak az maga pri- 
vatumát írta le naponként inkább, nem az akkor is történt nevezetes 
dolgokat. x) Én pedig az magam privatim esett dolgaimat, hanemha 
valami curiositásnak okáért, nem mind írom le, hanem csak azokat, 
a melyeket a posteritás is unalom nélkül, gondolom, olvasánd. Saj
nálom ugyan és bánom, hogy régi szándékom szerént eddig nem 
fogtam hozzá, mert több emlékezetre méltó dolgokat és occurrentiá
kat írhattam volna, de a melyek elmúltak, vagy teljességgel elfelej
tettem, vagy csak rész szerént jutnak eszembe, s mintsem azért 
hibásan írjam le, inkább elhagyom az olyanokat.

A mi azért e nyomorúsággal és sokféle változásokkal meg
rakodott világra való születésemet nézi, az volt ezen tizen
nyolcadik saeculumnak tizennyolcadik esztendejében, idest anno 1718 
die 31-ma Martii, hétfő nap éjszaka 11 órakor, midőn a hold a 
kos-jegyben volt, Páncélcsehen. Nemző édesatyám volt R e t t e g i  *)

*) H avasaly i e naplója, fájdalom, még lappang, ha ugyan el nem veszett.
9*



1 3 2 R E T T E G I G Y Ö R G Y  E M L É K IR A T A I

G y ö r g y ,  ki is 38 esztendős korában viceispánságában holt meg 
Kis-Budakon az édesanyjánál szárazbetegségben szeptemberben; enge- 
met akkor kereszteltek meg ugyan az atyám nevére Györgynek. 
Ennek az édesatyja volt R e t t e g i  I s t v á n ;  ugyan viceispánságá
ban ment volt be Havasalföldébe Tököly Imrével, ki is fejedelem
séget vadászott s Bukuresten (sic) megholt. Édesanyja pedig C s e- 
g e z i J u d i t ,  Csegezi György leánya feleségétől Ébeni Ilonától, az 
kiről is sok úri és nemesi rend atyánkfiái vannak, kiket ide írnom 
hosszasnak tartom. Ennek az Rettegi Istvánnak édesatyja ugyan 
R e t t e g i  I s t v á n  volt, Rettegen lakott nemes Belső-Szolnok vár
megyében, főbíró volt s úgy is ment volt Rákóczi György fejede
lemmel be Lengyelországba hogy már a lengyel királyságnak meg
szerzésére, melyre valamennyire invitatus is volt; erről Bethlen 
János, akkor élő főember í r t ; de mind maga az fejedelem szándéká
ban megcsalatkozott, mind a vele kiment nemesség, számtalan ott 
maradván, szerencsétlenül já r ta k ; a fejedelem ugyan visszajött keve- 
sedmagával, de az nemesség, kik között az én említett szüleatyám 
is oda maradott; kinek is felesége volt A l m á d i  J í a t a ,  Almádi 
Mihály és Nagyfalvi Kata leánya. Ezen Rettegi Istvánnak az atyja 
volt Re t t egi  Máté, kinek nevét úgy is láttam, hogy geöczhi Máténak 
írták régi írásban, mely is Szőcsöt-e vagy Szűcsit, vagy Zeőczit 
tészen, nem tudom. Elég az, hogy mi soha sem éltünk Rettegi neve
zeten kívül más névvel. Ezen Zeőczi Máté volt a szamosújvári 
praesidiumhoz akkori időben fegyverekkel szolgáló, háromszáz szám
ból álló drabontságnak főhadnagya, a mint valami írásból kitanultam, 
Bethlen Gábor fejedelem idejében; ezen drabantok igen nagy nemesi 
szabadsággal ajándékoztalak volt meg Báthori Gábor fejedelem 
idejében, a melyben inserálva vagyon a Zeőczi Máté neve is, jól
lehet akkor még nem volt főhadnagy 2). Azon privilégiumot annak- 
utánna későre Leopoldus császár is confirmálta, mely is megvagyon 
mind az két darabban az akkori drabantok maradéki kezekben, 
melyet én is láttam annak alkalmatosságával, midőn az szamosújvári 
örmények, kik is azon domíniumot Carolus császártól százezer forinton 
megvették, periették volna az örményeket nemesi szabadságoknak 
megrontásáért, producálván ezen említett donatiókat; az örményeket 
potentián meg is nyerték. Nemességünknek iniciálására ez is elég 
lenne ugyan, de azon kívül is voltak s talám most is vannak, 
melyekről alább talám valami szót teszek i s ; hogy voltak, arról 
tudom, hogy a kuruc-világban, mely volt 1707-ben et sequentibus, 
a nagyanyám Qsegezi Judit holmi pgyet-mását az háborúsagos 
időben Besztercére beszállíttatván, magok kimentek Máramarosba

2) Későbbi megjegyzés Rettegitől: ,,Máténak apja Mihály volt, a mint 
a káptalanban“ (kétségkívül a gyulafehérváriban) „Libro Donational(ium) 
mutatta Finta Mihály uram.“
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más nemességgel együtt, azalatt Besztercének az az része, mel)ren a 
nagyanyám szállása volt, meggyúlván, mindene odaégett, — azután, 
hogy megtudta az égést, azt mondotta, hogy semmi kárával nern 
gondolna, csak az Rettegi fiait illető levelek el ne égtek volna. 
Ennek felette in anno 1735 egy rákosi Rusz Szimjon nevű ember 
kijárván Váradra, egy Rácz János vagy István (mert jól nem jut 
eszembe) nevű ember a piacon találta, s megtudakozván mind laká
sát melyik vármegyében legyen, mind bennünket: ilyen írást írt 
plajbáccal ott m indjárt: „Váradon az katona-városon Rácz . . . .  nál 
vannak Rettegi famíliát illető levelek“ ; ezt szemeimmel láttam, de 
gyermeki állapottal lévén, nem curáltam; a bátyám Rettegi István 
uram is, jóllehet már akkor szolgabíró volt, de még sem járt utánna, 
sőt nemhogy azt a kis cédulát kezéhez vette volna azon embertől, 
hanem inkább néki visszaadta; annakutánna eleget tudakoztam, de 
reá nem akadott, Váradra sem mehettem ki még eddig. Ezt csak 
azért iráni ide, hogy tudja meg a posteritás, hogy lehettek levele
ink, ha most kezünknél nincsenek is. Hogy pedig mostan 'actu 
legyenek, ebből tudom, hogy in anno 1752 Ecsedi László, ki is 
most Deésen lakik s az feleségét elcsapta, egy alkalmatossággal 
hozzám jóvén, minden tudakozódás nélkül azt kérdi, „tudom-e, hol 
vannak a mi nevünkre szóló levelek“, melyre mondék, hogy nem 
tudom ; arra azt mondá, hogy ő az felesége anyja, Demeter Zsig- 
mondné Benkő Zsuzsámra (ki is Marosszéken Csikefalván [Csíkfalva' 
lakik) levelei között látott donatiót s egyéb Rettegi nevezetre szóló 
hasznos leveleket, s mind szólottám neki, hogy quo-quo modo hacsak 
specificatióját is azon leveleknek szerezze k i ; de még eddig, ámbár 
ígérte légyen is, nem cselekedte; a múlt télen ugyan megeskettet- 
tem, de mit fateáit nem tudom, mivel még a relatoriát kezemhez 
nem vehettem; azt mondá ugyan tegnapelőtt Kolosvárott Erdélyi 
István öcsém, „hogy hazad Ecsedi, mert azon levelek, ha vannak, 
minden bizonynyal az ő kezében vannak, nem az napájánál“; már a 
szerént fogom az dolgot vele.

Hogy pedig már ismét Zeőczi Mátéra visszatérjek, ennek 
felesége ki volt, nem tudom; az apját, a mint nemrégiben értettem 
rettegi Váradi Mihály sógortól, hívták Demeternek; azt is mondá, 
hogy ezen Demeternek az akkori fejedelem három sessiót Rettegen 
inscribált 900 forintban, ő látta is a donatiót róla; ennek is igye
kezem utánnajárni 3). Igaz, hogy a szegény atyám testvére, Rettegi 
Miklós uram jure keresett is Rettegen valami sessiókat s kihalván 
belőle, már most én, mint gyermekeinek plenipotentiáriusa keresem 
Kászoni Istvánnétól, Demjén Katától s most actu repulsio mellett 
van, az is csak azért haladott el a minapi generális-székről, hogy

3) Széljegyzet Rettegi kezétől: „Hazugság volt, másképen találtam a 
kolosvári (kolozsmonostori) conventben.“
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maga szólott a főispán úrnak, hogy intercedáljon s ne prosequáljam, 
mert megbékélik, s elhalasztván akkorról mind vártam, hogy meg
békéljék, de még eddig semmi sem telék benne.

Az atyámnak testvérei mind atyával-anyával egy voltak. R é t  
t e g i M i k l ó s ,  kinek fia nem maradt, hanem hét leányi; egyen 
kívül mind gyönyörűséges szépek lévén, kevés jószággal is jó 
helyekre mentek férjhez. Úgymint: K l á r a  Fogarassi Istvánhoz 
elsőbben, azután Beregszászi Józsefhez, ki is Szászvárosszéknek 
regius perceptora; B o r b á r a Buda Lászlóné, Hunyadvármegyében 
főember; J u d i t  Danczkai Józsefhez, híres gazdagságú ember Fejér
vármegyében Igenben; K a t a  Déván Kis Lajoshoz; K r i s z t i n a  
(utóbb hozzáírva : An n a )  Nagy Gáborhoz, a fejérvári káptalanban 
egyik requisitor; É v a  Ribiczei Péterhez, ki is zarándvármegyei 
főbíró volt, de mind a ketten megholtak ifjú korokban szegények; a 
legkisebbik fog lenni K r i s z t i n a  — és így egyiknek elfelejtettem 
nevét —, ez ment ugyan férjhez Hunyadvármegyébe Bakosnyicza 
Józsefhez, de az ura meghalván, most özvegy. Második testvére 
í^áményi Gersonné, R e t t e g i  A n n a ;  Székely Farkasné, B o r b á r a, 
fia Székely Gábor és leánya Jakabházi Istvánná Udvarhelyszéken, 
de megholt az u ra ; R e 11 e g i Ka t a ,  Ernyei Györgyné, ennek az 
utolsónak a gyermekei egyen kívül, ki is szolgabíróságot viselt, alá
való emberek mind a két sexuson.

A nagyanyám C s e g e z i  J u d i t  másodszor is férjhez men- 
vén Váradi Zsigmond nevű emberhez, attól születtek öt gyermekei, 
úgymint: Váradi János, ki is valamint az atyám R etteg i Györ gy  
s annak öccse M i k l ó s ,  úgy maga is szegény 38 esztendős korá
ban holt meg; maradott négy fia, kelteje elbujdosott a világra, 
egyik most is megvan, a Pálfi Leopold regimentiben katona, a har
madik János megházasodván, vette Sarmasági Miklós leányát, a 
negyedik György gróf Bánffi Dienes úrral Bécsben járván, onnat 
hozott egy német leányt s azzal lakik Deésen. Második gyermeke 
Krisztina Diószegi Mihályné; ez igen szép asszony volt és nagy 
pompájú mind urastól, gyermekestől együtt, s ugyan a nagy pompa 
okozta, hogy osztán utoljára Diószegi Mihály pápistává lett s hamar 
meg is ha la ; ennek négy fia: István, Ferenc, Mihály, Zsigmond; 
Istvánnak felesége Komáromi K ata; Ferencnek Korda Julia, ki 
azelőtt Vér Boldizsárné volt; Mihálynak Décsei Ágnes, igen szép 
ifjú asszonyka vala, de rósz ember kezébe akadott volt szegény, 
tavaly hala meg s az édesanyjával együtt ezen hónapban, úgymint 
22-a Maji temettetett Borsán. Harmadik gyermeke Kata ment volt 
elsőbben Cserényi Gáspárhoz, azután valami Laki Péter nevű kolos- 
vári emberhez, de egyiktől sem maradt gyermeke, maga él ez órá
ban is, Szilváson nyomorog nyavalyás. Negyedik Zsigmond, ez igen 
jeles ember, szép személyű, tanult, friss mindenek előtt s nékem is 
igen kedves bátyám vala; elsőbben vette volt feleségül Décsei
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Rachelt, ki is egyébaránt derék asszony volt s jó gazdaasszony, 25 
esztendeig éltek egymással, utoljára a világgal a természeti is meg
változván a szegény asszonynak, roszul kezdettek volt élni, de az 
Isten anno 1750 e világból magtalanul (e világból) kiszólítván, másod
szor vette volt feleségül Sombori Péter leányát, Júliát, kivel is négy 
esztendeig igen csendes életet élt, de ez is magtalan halván meg, 
maga is, szegény özvegységének második esztendejében megbala, 
idest anno 1757 7-ma Maji, kinek javaiból én is részt vettem, de 
igen keveset, mivel az Izraelnek 12 nemzetségére oszlott. Ötödik 
gyermeke Susánna5), harczai Gálfalvi Ábrahámné; ez prókátor, 
unitárius ember vala nyavalyás* in anno 1736 országgyűlése lévén 
Szebenben halva találták a kőfalon kívül, magam is Szebenben 
voltam akkor; fia Gálfalvi Gergely, ennek felesége Keczeli Sándor 
leánya Ágnes, sokbeszédű asszony e tc .; egy leányát ezen Váradi 
Kata nénémnek vette Körösi István.

Immár meg láthatja a posteritásom, hogy hányán osztoztanak 
az én atyáim, s azért nem is csudálom, hogy kevés jutott egy részre, 
mert ha egy domíniumot osztottanak volna is tízfelé, mégis meg 
kellett volna aprósodni, annyival is inkább, hogy a szegény mostoha- 
nagyatyámnak, Váradi Zsigmondnak majd semmi jószága nem volt; 
úgy is osztoztak volt meg a kétféle gyermek(ek), hogy kivált mi 
soholt sem bírunk több ébeni jószágot két házhelynél; Diószegi 
igen politikus, ravasz ember lévén, valamint másokat, úgy minket is 
kifúrt-faragott belőle.

Szülő édesanyám volt D o b a i  K l á r a ,  Dobai Péter leánya, 
amaz mostan is jó hírrel-névvel fénylő szilágyi Dobai régi familiából 
való. Édesanyja volt Tarsoly Judit, ^inek jussán bírjuk a túri, 
puszta-egresi, apahídi és vásártelki pórtiókat. Az édesanyám nem 
osztozott senkivel, mivel csak egyedül volt. Elsőbben ment volt 
férjhez a kuruc-világban, midőn a nemesség kifutott volt Magyar- 
országra, Urai Miklós nevű főemberhez, ki is két esztendő múlva 
egy Sándor nevű fiacskájával együtt megholt pestisben; ugyanakkor 
csakhamar vette volt el az édesatyám R e t t e g i  G y ö r g y ,  kitől is 
születtünk négyen. Első I s t v á n ;  ez bizony derék ember lett volna, 
ha az Isten okos-asszony feleséggel megáldotta volna, de minthogy 
ahhoz szerencséje nem volt (melyet jóllehet ő kegyelme nem agnoscál 
s nem is akar) corruptus ember, állhatatlan, változó elméjű, sok dol
gokban igen levis s majd minden sinceritás nélkül való, irigy, kétszínű 
és egyéb emberi gyarlóságokkal megrakodott, melyeket én ide nem 
tészek, mert ugyanis az maga cselekedeteiből ismérszik meg minden 
ember, ki legyen; mindazonáltal 24 esztendőtől fogva szolgab(író). .

[Az emlékirat következett lapja — fájdalom — hiányzik.]

5) Rettegi később megjegyezte: „a kit Katának írtam, az Susánna, e 
pedig Kata.“
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. . . anyám, mely idő alatt is sok becsületes, jó emberek kérték, 
úgymint: Szeredai Imre, Jeddi Pál s mások, jó, életrevaló emberek, 
de nem mene egyikhez is, hanem in anno 1724 eljőve egy Kolos- 
vári Dániel nevű haszontalan, semmirekellő gazember, kinek az 
apja pap s püspök volt, Igenből, az hová is házasodott volt, valami 
Yisolyi nevezetű jó embernek özvegyét elvévén, azután mint gaz
ember az szegény árvákat mindenekből kipusztítván, végtére az 
szegény feleségét halálig vervén maga semmirekellőségét ottan körül 
mindeneknek megmutatta, s ide jővén a mi bűneinknek büntetéséül 
az szegény anyámat édesatyja s anyja híre nélkül eljegyzé s el is 
vévé, nekünk holtunkig tartó kárunkra s gyalázatunkra. (Átok alatt 
hagyom azért, ha Isten maradékomat el nem fogyatja, hogy ha 
eladó, vagy is házasságra alkalmatos időt enged Isten ő szent fel
sége közöttük valamelyiknek még harmad-ízig is, ha pap maradék 
lészen, hozzá ne menjen, sem pedig várról neveztetett emberhez 
magát házasságra ne kötelezze, mert egy sincs jó ember benne, ha 
szinte gróf vagy báró lenne is). Azon időre, jóllehet csak hat esz
tendős voltam, de jól emlékezem; ez (ha describálni tudnám) olyan 
ember volt, hogy az maga alattvalóit pogányi módon verte, kínozta, 
melyben az szegény édesanyám felette sok részt vett míg é lt; jobb 
emberek között magánál: ökör, sem discursusa sem magviselése egy 
batkát nem ért, literaturája kevés, jóra soha sem igyekező, csalárd, 
félénk, rósz gazda, de czifraságot szerető, jószágát az anyáméval 
együtt elvesztegető, egyéb helytelenségei is számtalanul voltak, melye
ket magam becsületiért ide nem tészek, melyért senki nem szerette, 
senki nem becsülte s nem observálta, s barátságát vele nem tartotta. 
Denique a mint szokták mondani q u a l i s  v i t a  m o r s  e s t  i t a t;), 
mert ugyanis midőn magát s édesanyámat minden jószágából ki
pusztította volna, a szegény anyám is odahagyta s kijött ide hoz
zánk ; ő Deésen lakván arra jutott, hogy házanként kéregetett s 
úgy élt, míg osztán egy pincében, az hol lakott (mivel emberséges 
ember egy házban vele nem ülhetett) ezelőtt négy esztendővel meg
holt; ezen sinlődése alatt még az nagyatyám nagyatyjáról, dohai 
Székely Péterről maradott szép ezüstös kardunkat egy nagy talpas 
pohárral, melyben legalább volt 60 lot, megette megitta. A mint 
feljebb is írám, hat esztendős voltam, mikor az édesanyámat elvette 
s mindjárt kimutatta fogafejérét, mert az édesanyámnak egy Rogoz 
Marci nevű jobbágyát talán egy héttel odaszármazása után meg 
akarván verni, a házban megrekesztette volt s úgy verte-kínozta, én 
gyermek lévén megijedtem s az házból kiszaladván, úgy utánnam 
csapta az ajtót, hogy a balkezemnek középső ujját odakapván az 
ajtó, az bori kormostól ottmaradott. Azután csakhamar Köblösről 
(minthogy már akkor általadták volt Alvinczi Gábornak a magok 6

6) A m o r s  e s t  i t a fölé : f i n i s  i t a van írva.
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pjáncéljcsehi jószágokat) általjövén P(áncél)-Csehre a nagyanyám, 
vele idejöttem Köblösre, solia többször a mostoliaapám s édesanyám 
kenyerét nem ettem s csak egy ingét is nem viseltem 7).

Azon esztendő után, idest in anno 1725 Kolosvárra, az holott 
már az két bátyám volt, eugemet is bevitt a nagyatyám. Volt szál
lásunk Farkas-utcában, Veresegyháziné (kinek az ura míg élt typo
graphic volt) házánál, Dobai János és Zsigmond uramékkal együtt. 
Legelső praeceptorom volt Éltető András, igen nagy, jóforma, erős 
ember, primarius deák, azután zilahi notariusságában hala m eg; a 
felesége Bányai Kata, nlost itt lakó Bogdán Józsefnek felesége. 
Igen nehezen vettem magamat a tanulásra, de osztán hogy Dobai 
János bátyám is külön számon kért tőlem a szálláson a leckéről, 
megijedtem a kétféle praeceptortól s tanulásra adtam magamat. A 
szegény Éltető kimenvén a collegiumból, lett praeceptorunk egy Almási 
István nevű derék deák 1728-ig, a midőn is a szegény nagyatyám 
megliala 28-a Apr. s akkor mindjárt második árvaságra maradék, 
mert annakutánna a szegény nagyanyám csak a nagy búnak adván 
magát, se minket, se egyebeket nem igen curált, az édesanyám s 
haszontalan mostohaapám nem is ügyelt reánk, mintha a világon se 
lettünk volna, de a mellett a nagyanyámat szüntelen mocskolta, 
gazolta, külömb-külömbféle injuriákkal illette s mortiíicálta azért, 
hogy miért nem adja kezére a jószágot. Ugyancsak ezen interregnum- 
ban is valamennyire igyekezett a szegény nagyanyám taníttatni s 
1728-tól fogva 1731-ig a collegiumban tartott, de nem continuo; 
mely kevés idő alatt volt egy Kőröspataki Mihály nevű deák prae
ceptorom, kemény ember, de igen jó tanító, azután akadémiákra 
rnenvén ott holt meg. Akkor grammatista voltam s szintén készülünk 
examenre, és midőn másnap syntaxisra promoveálódtam volna, imhol 
jőve be az collegiumba az nagyanyámnak egy Györgyi nevű oláh 
kocsisa, ki is felkeresvén R e t t e g i  Z s i g m o n d  bátyámmal, ki 
is akkor syntaxista volt s ment volna által a poesisra, azt mondá, 
hogy a nagyanyánk utánunk küldött kocsival, hanem menjünk ki. 
0  soha eléggé meg nem siratható, szerencsétlen napom s gyermeki 
bolondságom ! Azonnal, senkinek hírt sem tévén, a szállásra menénk 
s kocsira ülvén Apahídára kimentünk! Soha azután tanulásnak 
okáért a kolosvári collegium kapuján be nem mentem. írta a sze
gény, Istenbeu elnyugodt Kőröspataki uram ugyan, hogy vigyenek 
be, mert engemet syntaxisra, bátyámat poesisra, ha jelen nem vol-

7) A lap alján : ,,NB. Ettől a rósz embertől, Kolosvári Dánieltől maradt 
az anyámnak három gyermeke, László és József, mind a kettő korhel, rósz 
ember  ̂ nem is hiszem, hogy nemesember lett volna semmi nemzetségek, mert 
magokviselése paraszt, házasságok is csak olyaD, egyik egy híres k. . . át ,  a 
másik híres k . . . a leányát vették; Susanna, ezt Somai Gergely öcsémnek tok- 
málom, valamivel elébbvaló a bátyjainál.“ „Vége van“, jegyzé fel azonban 
később.
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tünk is, promoveált, mert ugyanis a censurán általestiink volt már ; 
de csak nem küldött be bennünket a nagyanyánk, hanem csak a 
sok sopánkodás s veje Kolosvárira való panaszolkodással töltötte 
idejét; nékem pedig arra való eszem nem volt, bogy magam javáról 
tudtam volna valamit gondolni, mivel 13 esztendős voltam csak; 
annyira elhagyattattunk volt, hogy még csak jóakarónk vagy atyánkfia 
sem találkozott, a ki valami tanácscsal éltetett volna tanulásunknak 
tovább való continuátiójára, hanem itthonn haszontanul töltöttük a 
a drága időt.

A bátyámat ugyan akkori főispán Bánffi György úr mellé 
szerezte volt be a nagyanyám, engemet pedig a szegény Viski Péter 
bátyám Bánffi Farkas úrhoz, hogy már a fiaival, az holott több 
szegény nemes emberek gyermekei is nyomorgottak, én is tanuljak; 
s egyszer kihozván Kolosvárról az úrfiakat oly reménységben voltam, 
hogy mikor beviszik, engemet is bevisznek, s hát mikor az az idő 
eljő, csak elhülök bele, hogy engemet künnfelejtenek, melyért mind
járt instáltam az úrnak, de azt felelte, hogy annyi inast nem tarthat 
a fiai mellett, mert ezeket is nagy költséggel tartja Kolosvárt, — és 
így én a cipészség mellett maradék! Igen nagy és súlyos, s nem 
aetásomhoz való szolgálatom volt; mert nem volt elég tálainak, 
tángyérainak felmosása mindennap kétszer, hanem asztal körül is 
minden inasi szolgálatot véghez kellett vinnem. Volt ugyan egy 
Csató Ferenc nevű inas, de annak nagyobb gondja volt a k....ákra, 
melynek in fine-finali meg is adta az árát. A mi pedig legkeserve
sebb volt, melyet nem szoktam mind e mai napig meg, egy Pál 
nevű beteges, 3 esztendős hitván gyermekének dajkájává tett az 
asszony, mely miá felette igen nagy bajom volt, minthogy nem tud
tam úgy is a gyermekkel való bánáshoz mint a ló ; annak felette 
majd minden héten feredőt kelletvén főzni az uraknak, nem volt, 
annyi gratiám, hogy mást rendeljenek vizet hordani a Szamosról 
hanem nekem kellett a nagy lóitató csebreket emelnem, melynek alkalma
tosságával valami jég közzé suhadván az egyik lábom, a mint a 
rúd vállamon volt úgy erőltettem magamat kihúzására, akkor érzet
tem s máig is érzem az oldalomnak fájdalmát. Azonkívül is az 
asszony, minthogy csak nemes-leányból lett úrasszony volt8), teljes
séggel nem szerette a nemesember gyermekét, sokat mocskolódott 
mind reárn, mind azokra, az kik a fiai mellett voltak; ruházatot 
egy pár csizmán kívül másfél esztendő alatt nem adott, innét házul 
is senki semmivel nem segített; egyszóval nyomorúságos állapotban 
lévén, meguntam azon udvari állapotot, s egy jó reggel a kapuféltől 
vevék búcsút s eljövék haza.

De itt sem derék condition! volt, mert semmiképen reá nem 
vehettem a nagyanyámat, hogy taníttasson; szüntelen csak azt felelte,

B) Bagossy Erzsébet.
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hogy taníttasson a mostoha-apám, mivel ő bírja a jószágot; és így 
én a sok apa s anya között tanulás nélkül maradék. A testvér
bátyám sem volt arra való ember, hogy még csak jó tanácsát is 
velem közölje, pedig már akkor cancellarián lakott Kán Zsigmond- 
nál, hanem inkább egyéb roszra, úgymint boritalra-mire szoktatott.

Vagy két esztendőt azért ily haszontalanságban töltvén, láttam, 
hogy szándékomban semmiképen nem boldogulhatok (pedig ha akar
ták volna, csak utentiára is beszerezhettek volna a collegiomba), olva
sásra és irogatásra adtam magamat; s minthogy a nagyatyám tiszt
viselő ember volt, igen sok levelek s egyéb holmi írások gyűltek 
volt hozzája, melyek mind az házhijján állottak, melyeket én fel
hányván ha hol szép írást találtam bennek, magam eleiben tévén 
pro exemplari tartottam s a mi tiszta papiros volt, azt mind befir
káltam; ezt pedig mindaddig continuáltam, míg mind az írásba, mind 
az olvasásba alkalmasint belekaptam. Sokszor karagudt a szegény 
nagyanyám reám, de csak nem hagytam félbe.

Történik pedig egyszer, hogy a szegény Khédei József idejött, 
s kelletvén az öccsének Ekédéi Pálnak egy olyanszerű szolga mint 
én, magához hivatott (Bogdán Józsefnél volt szállva) s aziránt velem 
beszélett, s úgy concludált, hogy minél kamarébb tudósít; melyet én 
nem győzvén várni, minthogy alig vártam mehessek valamerre, írtam 
a szegény úrnak, hogy tudósítana már, hogy s mint vagyon a dolog; 
melyre mindjárt azt izente, hogy menjek le Dobokára. Lemenvén 
azért azon szólott, hogy maradjak mellette, mivel igen nagy szük
sége vagyon olyan emberre, az ki Írogatna is egyszer másszor. Én 
nem igen akartam, mert erősen vágytam Rhédei Pál úrfihoz, mivel 
ifjú-legény lévén, nem igen lakott otthon, hanem szüntelen nagy
urak között járt-költ s én igen vágytam arra, gondolván azt, hogy 
a sok járás-keléssel csak többet tanulok s experiálok ; külömben is 
igen jó ember volt, e pedig kemény haragos ember s udvara sem 
épen helyén való, mivel feleségül is csak akkor vévén el az Henter 
Jánosáé, Gyerőffi Kata Bíró Mósestől maradott leányát, Bíró Katát, 
a gazdaasszonysághoz nem sokat értett; egyszóval én bizony nem 
szerettem azért is, hogy nem e praecipuis vala még akkor a szegény 
úr, a mint egyszer a szegény Kún István meg is mondá: „öcsém, 
ha nemesembert akartál szolgálni, mért nem jöttél hozzám, hiszem 
én is . . . ect.“ De a szegény Ördög István bátyám addig incselke- 
dék utánnam, míg ottmaradék.

Három esztendeig elég sanyarú szolgálatom volt, de kivánt 
szegény tanítani, a mint hogy az én cancelláriám nála volt szegény
nél, s ha Isten éltette volna, bizonyosan tudom, hogy eddig promotiót 
ért volna s nekem is szolgált volna; de szárazbetegségbe esvén 
1744-ik esztendőben meghala.

1739. esztendőben hagyván el Rhédei József urat, hazajöttem ; 
de már a nagyanyám megholt volt; a mostoha-apám minden jószágot
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ki akart kezünkből venni, hanem erőszakoson a rődit, apahidit s 
köblösinek egy részét kiragadok a kezéből, s négyen Rettegiekűl 
felosztottuk. De én abban is megcsalódtam, mivel nekem a rődit 
adták, az hol egy szép allodiatura sincsen, s mind e mai napig is 
abban vagyon, csak készülünk az finalis divisiora; de Rettegi 
István uram, minthogy fél tőle, jórendin eladván a maga részét, 
mégis annyit s még többet bír, mint mi, nem akarná és azért csak 
firkol-farkol: Isten tudja, lesz-e vagy nem osztozásunk valaha.

E szerint itthonn mulatván kevés ideig a bátyám házánál, 
nem tetszett az állapot, mivel akkor vevén el ezt az feleségét, Somai 
Sárát, akkor sem sok esze volt (minthogy most sem sok vagyon, 
pedig már vén), megunván helytelenségét, elszántam magamban, 
hogy ismét szolgálatra menjek. S vágytam erősen Hunyadvármegyébe, 
minthogy a szegény ángyom, Rettegi Miklósné asszonyom oda ment 
volt férjhez Csáki László nevű jó emberhez, a leányit is mind oda 
adta volt férjhez, s azokat kívántam látni, minthogy nem láttam volt 
soha őket. Keczeli János és Andrással jó atyafiságos barátságban 
élvén, egy alkalmatossággal hozzájok megyek Tötörbe, hát szinte 
ott vagyon Barcsai János úr, ki Hunyadvármegyében lakott, de 
akkor a felesége anyjához, Toroczkai Péternéliez feljött volt Tötörbe; 
onnat csak hozzája állottam s Martiusnak 22-ik napján vele együtt 
igen nagy árvizeken s nagy sárokon mentünk le Csóróra.

Ennek is seribája voltam, de meguntam volt, mert rettenetes 
hígeszű, sok gyermeki dolgú, levis ember volt szegény; külömben 
generositás is elég volt benne, de csak nem szerettem nyavalyást, 
mert nem tanulhattam semmit is tőle Eszrevévén, hogy nem szere
tem, nem hordozott magával, hanem csak küldözött hol egyik, hol 
a másik jószágába, mivel szép lakóhelye volt Csórán, Pádon, Nagy- 
Barcsán s Zalasdon, az holott vas-bányája és hámorja is volt ; vagy 
a feleségénél hagyott, kivel nem sokat lakott egy portán, mert az ő 
sok gyermeki dolgaiért a felesége sem szerette.

Az idő alatt, hogy nála laktam, az atyámfiaival megismerked
tem ugyan, de történt olyan bajom, hogy Déván cseréltem volt egy 
Zarándvármegyében Pesterán lakó oláhval egy szürke lovat, melyet 
ismét adtam volt egy szászsebesi cigánynak, ki is adta a szereda- 
helyi mészárosnak, ennél lopott lónak találtatott és így a szavatyos- 
ság reám is kerülvén sok bajom volt, míg szavatyost adhattam, 
mert mikor cseréltem, elfelejtettem volt megkérdezni lakását, nevét 
az embernek, de ugyancsak utánna kellett indulnom az embernek. 
Mikor azért Kéméndre érkeztem volna, az hidast a Maroson ounat 
felől találtam, a mely felől mentem, de révész sohult sem volt, a 
falu is távol volt oda; én minthogy siettem mert estve is volt már, 
bíztam, hogy általhajthatom az hidast, be vivén azért a lovamat, 
megakasztám s derekasint általhajtám szintén a túlsó szélire a víz
nek a hidast, de felette nagy lévén a víz, confundálódtam is, s nem
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is bírhattam vele, s csak elszántam magamban, hogy leereszkedjem 
a hidassal a vizen, a mint hogy már jó darabot a falu irányáig 
lementem volt s csak attól oltalmaztam, hogy ne ütközzék a partba, 
a rúddal, gondolván, hogy vagy túl, vagy innét a vizen kivetődöm 
valahol; de szerencsémre a templom uagy dombon lévén Kéménden, 
szintén akkor jöttek ki a reformátusok a templomból s megláttak, 
hogy mendegélek az hidassal le a Maroson, s úgy futottak oda s 
megszabadítának e veszedelemtől. Még ezen kívül forgottam egy 
dühös eb mia in anno 1738 a szegény Rkédei Józsefnél laktomban 
ily ijedségben. Nem lévén ott az úr, én a háznál maradtam volt 
Tasnádon; egy alkalmatossággal éjszaka az kopók rettenetes rútul 
mardosódtanak, melyet én nem szenvedhetvén, kimentem az udvarra, 
onnat az utcára, gondolván, hogy netalán valami dühös kuasz jött 
be s a mardossa a kopókat; midőn az utcáról más ajtón az udvarra 
bekerültem volna, igen szép hold- s hóvilág lévén, láték egy Sípos 
nevű kopót hogy az udvar közepin áll s nevén szólítván egyszer 
nékem futamodik s rútul kapdosni kezd hozzám, a kezemben lévő 
puskával hozzá akarván lőni, a serpenyőben fellobban ugyan a por, 
de el nem sülé a puskám, melyen felette igen megijedtem, mert 
erőszakosan csak reám akart ágaskodni a kutya, a puska is kétrét 
horgadott volt a mint vertem hozzá; már nem tudtam hová lenni, 
hanem kiáltani kezdém a kolcsárt: „Sólyom István, Sólyom István!“, 
ki is egy házikóban egy Kosztán nevű sütővel lakván ott közel, 
szerencsémre mindjárt meghalló s kijővén a házból kérdé: „mi 
dolog, mi dolog?“, én azzal megrugaszkodván, amaz is látván a 
dolgot, előttem be, én is utánna a házba, a kutya mindenütt az 
inamban, s mikor az ajtót becsaptam utánnam, a nyakát az ajtóba 
szorítottam s ott tartoztattam, míg a sütő egy hasáb fával agyon
verte. Emlékezem még egyszer, hogy feredés közben Apahídán 
szinte belehalok vala a Szamosba, ha a szegény Bába Aleksza, oda
való bírája a nagyanyámnak ki nem fogott volna az örvényből.

Ugyan Barcsai Jánosnál laktomban mentem volt ki az asszonynyal 
Váradra az feredőre a szegény Lészai István és veje Inczédi Sámuel 
urakkal; négy hétig laktunk ott, de elmondhatom, hogy soha sem 
éltem olyan jól, mint ott azt az négy hetecskét. Ugyan nála laktom
ban esett reám az hideg Octoberben valami baracktól s egész esz
tendeig lelt.

In anno 1740 elhagy am, jóllehet nem hagytam volna még el, 
mert készült Csehországba az armadára, az hová igen szerettem 
volna magam is elmenni vele, de a betegség nem engedte. Ő sze
gény ugyancsak elment, mert nem volt contentus a maga szép 
caracterével, jószágával ect., hanem bízván princ Lobkoviczhoz egy 
jó jószágát elsőbben eladá s azzal felmene, de nem éré meg vele, 
hanem mind az négy lakóhelyét obaerálá. Lobkovicz az hunyadvár
megyei főispánságot, mely akkor vacantiában vala, nekie offerálá,
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de nem Yolt contentus vele, mert katonaságra — melyre nem szüle
tett volt — vágyott, s alikoz képest valami nationalis militia lévén 
akkor Erdélyben, a közzé mene kapitánynak, s nem sok idő múlva 
nagy szegénységben, mert a felesége sem vette számba, ő sem a 
feleségét, meghal a nyavalyás Szebenben; szerencséjére gyermeke 
nem maradott

Minekutánna pedig én is az hidegből kiépültem, igen nagy s 
jó katona-világ támadott ez hazában, mert hadakozván a francia 
felséges asszonyunk ellen, sok új regimentek, batalliák állíttattak 
mind Erdélyben, mind Magyarországban s minthogy akkor olyan 
szándékom is volt, hogy az collegiumba tanulásnak okáért vissza
menjek, de az országban uralkodó pestis nem engedte, mind azon 
gondolkoztam, hogy s mint lehetnék katonává valami kevés promo- 
tiócskával, a mint hogy mind Rhédei József úrnál laktomban az 
mostani generális Gyulai Ferenccel, mind Barcsai Jánosnál laktom
ban az atyjával Gyulai István generálissal esméretségem volt. Barcsai 
Jánosné asszonyom által már munkába vétettem volt, hogy vala
melyik mellé applicáljam magamat; de meg nem alkbattak felettem, 
mivel az öreg azt akarta volna, hogy melléje menjek, az ifjú pedig 
azt, hogy maga mellé.

S midőn az alkalmatosságnak jobb idejét e szerént vártatta 
volna velem gróf Gyulai Ferenc, azalatt Kecsetbe menék a szegény 
Váradi Zsigmond bátyám látogatására; ki is kezdé tőlem tudakozni, 
micsoda szándékom lenne magam állapotja iránt? Jelentéin, hogy 
két esztendőtől fogva mind ott járt az eszem, hogy tanulni vissza
menjek a collegiumba, noha egy kis szégyen nélkül meg nem esett 
volna, de mindazoltától fogva a pestis miá azon szándékomban elő 
nem meheték, arra nézve már csak katonaságra szántam magamat. 
Ezen discursus közben mondá szegény: „édes öcsém uram 1 ezen az 
világon igaz, hogy esze, kardja s házassága után boldogul áz ember, 
s arra nézve javallom kegyelmednek, hogy vegye el A c z é l  S a l o 
ni ét ,  mert igen jó szerencse leune kegyelmednek.“ Azzal által- 
menénk a szegény Diószeginé asszonyomhoz, ki is tartotta akkor 
(nem egyébért, hanem hogy pénzének hasznát vehesse, a mint hogy 
vette is) s hozák elé ott is a dolgot; melylyel úgy megzavarodék 
az eszem, hogy azután nem a tanuláson, vagy katonaságon, hanem 
a házasságon járt az eszem. Lévén akkor 23 esztendős, mintegy 
szégyenlettem házasságra adni magamat. De ugyancsak a követke
zendő 1742-dik esztendőben Martiusnak 21-dik napján eljegyzém a 
szegény idvezült feleségemet A c z é l  S a l o m é t ,  s ugyanazon esz
tendőben 2-da Junii lett öszvekelésünk.

Az anyám az édesatyja, Dobai Péter köblösi vén házát ide
engedte, hogy a feleségemet vigyem bele; de semmim nem volt két 
lovamnál, egy tehenemnél egyéb, az is csodálatosan jött volt kezembe; 
külömben is igen szűk idő volt. De a szegény feleségemnek valóban
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sok jutván e világi nyomorúságokban, nagy békességgel eltűrt min
deneket, contenta volt az én szegény sorsommal. Pénze volt sze
génynek készen vagy háromezer forint, de az az tökéletlen Diószegi 
Mihály elköltötte volt; szégyenlettem is mindjárt kérni, de ugyan
csak necessitas fraxit legem. Kevés idő múlva megírtam Diószeginé asszo
nyomnak szegénynek, hogy ha feleséget adott, adjon egyebet is, 
mert roszul élünk semmiből ; úgy osztán küldött hol ötven, hol 
hatvan forintot, s nem csinálhattam semmi fundust hogy olyan csu- 
pogva-csepegve adta kezünkbe. En mindazonáltal, tudja Isten, eléggé 
igyekeztem a dolgot compendizálni, splendide sem éltem, cifrán sem 
jártam, de mégis elkölt a pénz ; szerzettem mindazonáltal itt Köblösön 
s Felső-Tökön valami másfélezer forint ára jószágocskát, jóllehet a 
szent-mártoni részt nem azon pénzből szerzettem, hanem perceptor- 
ságomban vettem, melynek megfizetésére magam industriám által 
szerzettem fundust; ha Isten éltet, meg is fizetek a nemes vár
megyének.

In anno 1744 die 13-tia Januarii született egy kis fiacskánk 
épkézzel-lábbal, de a sok tanácsadó s azok között Péntekiné néném 
szüntelen azt tanácsolta a szegény feleségemnek, hogy vegye maga 
mellé a gyermeket s ott altassa éjszaka is, mert így nő s amúgy 
n ő ; ő szegény az eszin tartván azt, egy vasárnap reggel maga mellé 
vévé s megszoptatá, s elaluván mind ő, mind a gyermek, én is 
tél-túl aluttam, de szemmel tartottam őket más ágyban fekiivén; 
egyszer midőn gondolkoznám arról, hogy a gyermek szokása felett 
akkor igen sokat alutt, odamegyek, hát az anyja befordult a fal 
felé, a gyermek be lévén pókálva utánna fordult s a párnában 
megfulladván halva találom. Oh Istenem! mely nagy, véletlen szó 
morúságom érkezék egy félóra a la tt! A szegény anyja alutt, nem 
tudtam soha, felköltsem-e vagy még elhagyjam, tartván attól, hogy 
ha oly hirtelen tudja meg szerencsétlen esetét, magának is nyava
lyája következik; ugyancsak felserkenvén észrevette ily példás sze
rencsétlenségét. Elgondolhatja akármely istenfélő ember, mely nagy 
és súlyos csapás volt az Isten kezének ez rajtunk a mi ifjú állapo
tunkban. Uram őrizd meg a te híveidet az ilyen véletlen példás 
szomorúságoktól!

Azután vigasztalt meg Isten, ismét egy fiacskát adván anno 
1745 die 21-ma Octobris. Kereszteltettem Mi hál ynak.  Ennek egyik 
szeme kissebb volt ugyan a másiknál, de igen szép állása volt 
ábrázatjának, egyébaránt igen ütött Aczél uramhoz. De szerencsétlen 
voltam ehez is, mivel egy Szakmári nevű szegény nemesember tem- 
porizált akkor télen nálam feleségével, gyermekével együtt, egy kis 
Gondos Gyuri nevű árvát is tartottam, kinek az apját katonának 
küldöttem volt s odamaradt; ez minden igaz ok nélkül meghimlőzik, 
a megnevezett Szakmárinak is lévén két gyermeke, kinek egyike az 
enyimmel egy idős volt, az anyjok Szakmáriné gyakran járt ki az
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említett árva gyermekhez, míg az himlőben feküdt; egy alkalmatos
sággal mondja a Szakmán nagyobb fiacskája az anyjának: „anyó, 
ne járj ki Gondoshoz, mert az himlő Zsigóba csipeszkedik (ez az 
kisebb fia volt) s onnat Misuba s osztán meghal;“ igaz dolog, 
hogy gyermek jövendölése volt s számba sem vettem, de úgy lett, 
mert azután csakhamar meghimlőzék az ő gyermeke s meg is épüle, 
de az enyim himlőzése után 11 napra elaluvék; az egész faluban 
senki házánál himlő nem volt, senkinek nem is holt meg gyermeke, 
csak a miénk. Ez volt 1747 31-ma Januarii.

Ugyanezen esztendőben akarván magam lakásomat figálni, 
kivántam volna az édesanyámtól azt az vén házat magamnak örökö
sen megszerezni, a mint hogy száz forintot s Tökön egy jó ház
helyet Ígértem volt szegénynek; ide is adta volna, de a testvérbátyám 
Eettegi István uram mint azelőtt, akkor is, úgyszintén most is mind 
abban, mind egyeb dolgaimban keresztiilállott; a levele, melylyel az 
anyámat dehortálta ma is kezemnél vagyon. Most nem régiben szin
tén úgy jártam vele, midőn Simon Jánostól Újfaluban egy Ebeni 
házhelyet ki akartam volna váltani; megtudván, alattomban azt írta 
neki, hogy ki ne bocsássa nékem ect. Másképen gondolkozván azért 
azon, feladtam; hanem Keczeli uramék anyjának (a ki most Kabós 
Ferencné, Szodorai Anna) lévén itt egy sessiója, Keczeli János uram
tól appropriáltam ea conditione, hogy ha nekem 120 frtot letészen, 
melylyel is ő kegyelme nekem adós, tehát tartozzam itt Köblösön 
azt a házhelyet, mely a contractusban expressálva vagyon, ő kegyel
mének általadni s azután örökös csere legyen benne; mely szerént 
az említett sessiót megszerezvén, azon esztendőben az Úrnak nevé
ben fundust kezdettem csinálni kőhordásra, más esztendőben pedig 
s 1748 21-ma Maii Cristian Faurbach nevű hollandus kőművessel 
hozzáfogattam; eléggé nevettettem az atyafiaktól, s nemhogy vala
melyik csak egy darab kővel vagy csak jó szavával biztatott volna, 
vagy segített volna, hanem az hol kellett is, az hol nem is, szüntelen 
csak az én építésem forgott szóban közöttök annyira, hogy a sok 
elegy-belegy híreket s csúfságokat hallván, szintén belehagytam, 
elkeseredvén lelkem is, de a szegény idvezült feleségem, kinek 
elméje s prudentiája sok férfiakénál elébbvaló volt, szándékomat 
végbevinnem nem engedte, hanem continuálván a munkát in anno 
1750 die 8-va et 9-na Januarii, a midőn tudniillik nagy ecclypsis 
esett volt a napban, de én azt azután advertáltam, s mindjárt nem 
jót jövendöltem belőle.

A mint hogy (in parenthesi in anno 1748 die 10-ma Aprilis 
születtetett egy fiacskánk, kit is Z s i g m o u d n a k  kereszteltettem 
volt; keresztanyja Kún Istvánná, Keserű Zsófia asszonyom, nagy 
gazdagságú, de igen magának való, fösvény vén asszony vala sze
gény, de már elmaradott tőle vagy 8 esztendőtől fogva. Ennek oly 
szerencsétlensége történt, hogy midőn az szegény édesanyja rajazott
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volna, a szülésben felkölt a székre, a midőn is ellévén a gyermek 
az szék alatt való cseberbe beesett s az ajakát jobbfelől megütötte 
a cseber szélében, az akkor mindjárt megdagadván ez mai napig is 
úgy maradott; igen gonosz, ártalmas nyavalya, mert hacsak egy 
állapotban maradna, nem sokat gondolnék vele kivált mikor néha 
megapad, de ottan-ottan megdagad, a midőn is nagy hevülése és 
egésségének változása vagyon a szegény gyermeknek; sokszor kese
reg a lelkem miatta, mert soha oly nyavalyát másokon nem láttam, 
sokat is költöttem reá csak eddig is, de semmit sem használt még 
eddig, mindazonáltal abba nem hagyom ; a gyermeket is úgy kivá- 
nom informálni, hogy medicinát tanuljon, hogy ha ez országban nem 
is, ha Isten a felső országokba felviszi, talám orvosa találkozik; 
magának a gyermeknek is nagy hajlandósága vagyon reá, különben 
is az édesanyjának testvére, Aczél Gábor uram medicinae doctor 
lévén 9), thecájával együtt — ha Isten élteti — maradjon reá a 
doc.trinája is, külömben is jó tanuló s az ő deformitásához képest 
csuda mint szereti mindenféle ember; vivat usque ad aras! most 
szinte 11 esztendős jó grammatista 10 *) be is teljesedék rajtam, mivel 
a következendő 1750-egyedik esztendőben 21-ma Januarii meghala 
a szegény feleségem, 12 óra múlva, hogy szülte S á l óm é leányo
mat 11). Kit is harmadnap múlva tisztességes halotti solemnitással a 
templomba tétettem oly szándékkal, hogy a rakott-sírt elkészítvén 
nagyobb tisztességet tegyek szegénynek ; a mint hogy egy torony
nak fundamentumához fogatván, szép rakott-sírt, vagyis boltot csinál
tattam, de több ceremóniát nem tétettem, így tetszvén a sógornak, 
Aczél uramnak is, hanem csak betétettem egy estve. Adjon az 
Úristen neki boldog feltámadást! Vagyok is oly reménységben, hogy 
az megboldogíttatott szentekkel ez órában is örvendez a mindenható 
Istennek dicsőséges szent színe látásában.

Ezen Istenben kimúlt feleségemnek azelőtt mintegy három esz
tendővel igen súlyos fulladozó-nyavalyája volt, a bátyja asthmának 
mondotta, melyet akkor ugyan meglábol(t)a s ritkán jött reá, de 
hogy ezen megírt gyermekszülésnek ideje elkövetkezett, hogy meg
szabadult, mindjárt obruálta s oly hirtelen, beszélgetés közben, de 
a mellett szép fohászkodási között elalutt.

Eredetét vette volt néhai tekintetes nemzetes Aczél Tamás 
uramtól, ki is Magyarországból a kuruc-világ után származott volt 
b e ; úgy mondják, hogy Szepesvármegyében vannak most is derék 
emberek, kiknek is famíliájából való volt. Édesanyja pedig Diószegi

9) Belső-Szolnok vármegyének külföldön tanult jeles főorvosa (f 1762. 
ápril 16-án).

10) A  fiú azonban, kit atyja orvossá szánt, nem leve az, hanem Kolozs- 
megye szolgabírája s az 1790—91. évi erdélyi országgyűlésen megyéjének 
követe.

") Később Simon Györgyné.
H a z á n k  I I . 10
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Erzsébet, de nem a Diószegi Mihály familiájából való, jóllehet mind 
az ketten, úgymint Diószegi István, ez mostan is élő báró Diószegi 
urak nagyatyja és Diószegi Dániel, az én napam édesatyja Magyar- 
országból, úgymint ez Váradról, ki is alias Diószegi Joó, a másik 
Diószegről származtak volt be s mind az ketten egy-testvér atyafit, 
úgymint néhai idősb Katona Mihálynak leányit, Katát Diószegi István, 
Ilonát12) — a mint jut eszembe — Diószegi Dániel vették volt el 
feleségül. Erről való atyjafiai azért az én gyermekimnek: Sarmasági 
István, László és György gyermekei; nemkülönben Kornis Péterné, 
Sarmasági Julia asszony leányinak gyermekei; úgyszintén Katona 
Zsigmond és István gyermekei, kiknek nagyatyjok és így 
szólván nagyanyjok a fentemlített idősb Katona Mihálynak (leányá
val), az én gyermekeim szüleanyjokkal, Katona Ilonával egy-test- 
vér voltak.

Termete nevezett idvezült feleségemnek alacson, szépsége közép
rend, magaviselése másoknak is példa a jóra, elméje ritkán találtató 
minden asszonyban ha két akkora lett volna is, istenfélő, jóllehet 
haragja is nagy szokott volt lenni. Vettem volt el 18 esztendős 
korában, midőn én 24 esztendős voltam. Éltem együtt 8 esztendeig 
és 8 hónapig szép csendes életet magunk között, jóllehet a sátán s 
az én gonoszakaróim eléggé igyekeztek megzavarni minden úton- 
uiódon, de csak nagy volt hozzám való hívsége, úgy, hogy 8 esz
tendőnek s 8 hónapnak alatta soha csak egyszer sem visszálkodott 
ellenem, pedig megvallom, hogy nem mindenkor jártam a lineán, 
de sem költésemben, sem magamviselésében nem keresett hibát és 
zenebonát.

Az édesatyja bírt negyvenezer forinttal, elég maradott volt az 
édesanyjára is, de nem ülhete végig az özvegységben, hanem mint 
az én szegény édesanyám, úgy ő is férjhez ment volt m(edicinae) 
doctor Pápai Ferenchez, kinek az a p ja 13), mint az én mostoha
apám apja egyidőben enyedi pap- vagy professorok voltak; ez 
valami jószágot Magyarországban Füreden keresvén, többet elköltött 
húszezer forintnál a felesége pénzéből; gyermekei voltak ugyan, de 
mind megholtak; magok is in anno 1740 megholtak. A jószág 
Aczél uram kezénél maradott volt ugyan, de minthogy ő kegyelme 
nem sokat tudott a törvényhez, a mellett az az politicus Diószegi 
Mihály is Váradi Zsigmondné mellé csapván magát, ki is Pápainak 
vérsége lévén a füredi jószágban succedált, de úgy, hogy Aczélt 
contentálni kellett volna: itt sok hamislelkűség ment végbe, mert

12) Borbarát írt korábban, de Ilonára javítá, habár az első nevet nem 
torié ki.

13) Pápai Páriz Ferenc, a tudós orvos, szótáríró és nagy-enyedi tanár. 
Fia Ferenc, kiről Rettegi emlékezik, a hallei egyetemen nyerte orvosi okleve
lét 1714-ben.
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ötezer forinttal kiszúrták a szemit, azt is a magok ládájából vette 
ki Diószegi, mivel plenipotentiáriusának constituáltatta volt magát 
Aczél urammal. Denique mind ő s mind az maradéka elkoppant tőle.

K ö z li: T orma K á r o l y .

F E R E N C Z Y  J Ó Z S E F T Ő L .

GRÓF DESSEWFFY AURÉL
KÜLFÖLDI UTAZÁSÁRÓL.

A nagy reményekre jogosító és fényes politikai pályára hi
vatott ifjú államférfi rövid élete, melyből alig csekélyebb rész jutott 
az ifjúkori élvezetek hajhászatának és szerelmi kalandoknak, mint 
a komoly tanulmányoknak és államférfiú szereplésnek; — egyaránt 
érdekes és tanulságos a közelmúlt idők mozgalmainak tanulmányo
zóira. Dessewffy Aurél mozgalmas — s mint mondani szokták — 
eszméktől terhes időkben élt, s a kor mozgalmaiban neki kiváló 
szerep jutott, még kiválóbb szerep betöltésére volt hivatva, melyben 
azonban kora halála meggátolta őt.

Eletírói feljegyzék róla, hogy a női társaságok, melyekben 
szívesen és sokat forgolódott, idejének jó részét igénybe vevék ; — 
mint leveleiből látjuk, nem is elégedett meg a társaságok szórakoz
tató mulatságaival, hanem bőven kivette részét az élet mindenféle 
örömeiből. Barátaihoz — különösen Petrichevich Horváth Lászlóhoz 
és báró Jósika Samuhoz intézett levelei telvék szerelmi kalandjai
nak felsorolásával, az ifjúkor szenvedélyes élvhajhászatának leírá
saival. Csoda-e, ha ez örökös izgatottság közt folyt élet idő előtt fony- 
nyadni kezde, mint a virágzó növény, melyet a kora tavasz dere 
csíp meg. Érdekes egyik levelében írt következő önvallomásai : 
„Egészségem teljesen fel van dúlva. Fejem-, szemeim-, kezeimen és 
lábaimon kívül semmim sincs rendben. Fogaim roszak s így az 
emésztés is bajos . . . .  tüdőm meg van támadva, idegeim annyira 
felizgatvák, hogy minden szellemi felindulás álmatlanná s minden 
hosszasabb szellemi munka két hétre beteggé tesz, szóval borzasztó 
helyzetben vagyok, melyet jó részt önmagam okoztam magamnak . .. 
teljes felépülésemről már szó sem lehet.“ Kétségtelen dolog, hogy 
van positiv alapja ez önvallomásnak, de hogy túlzás is van benne, 
az is bizonyos. Hisz Dessewffy Aurél működésének fénypontja csak 
később következik s azt is megelőzi azon tanulmányos európai uta
zás, melyről egy pár töredékes adatot felemlíteni e sorok célja.

Mint naplójában 1840-ben ír ja : „Az utolsó hónapokban szó 
vala ró la: engem quasi jutalomul külföldre utaztatni. Az ily jutal
mat elfogadám.“ E sorok alapján mondá felőle Szalay : „Utaztatták,

10*
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hogy a külföld legnevezetesebb börtöneivel ismerkedjék meg, s ő, 
hogy megbízásában eljárjon, az európai fővárosok életszerkezetét 
tanulmányozta; utasításául adták, hogy a rabok körül vizsgálódjék, s 
ő, hogy utasításának eleget tegyen, a socialis viszonyokra volt tekin
tettel. A jeles főben nagyszerűbb dimensiókat nyer minden feladat. 
Különösen Anglia régi alkotmányos földét tette tanulmánya tár
gyává.“ Azonban jóval előbb foglalkozott ő már a külföldi út esz 
méjével. 1834. áprilisében említi már Jósikához írt levelében, hogy 
külföldre készül, mihez szüleinek beleegyezésére van első sorban szük
sége, ezután Pozsonyba szándékozik, hogy a főherceg-nádortól sza
badságot kérjen, s ha ezt megkapta, Pécsben akar jelentkezni 
Lajos főhercegnél, Metternichnél és Majláth államtanácsosnál. Azért 
tudósítást kér barátjától az iránt, hogy mely napon szokott a fő
herceg fogadni, hogy vajon jelentkezhetnék-e azonnal, ha mindjárt 
felmenne. Úti terve azonban ezúttal terv maradt, úgy látszik nem 
juthatott útlevélhez, mert egy év múlva panaszkodik Jósikának, 
hogy útlevelet még mindig nem kaphatott, kéri őt, hogy ve^se 
közbe magát, s ha mégis megtagadtatnék tőle az útlevél, tudassa 
vele ezt, hogy ideje felől máskép rendelkezzék. Az utazás végre, 
melyet saját kezdeményezéséből akart megtenni, hivatalos küldetés 
formájában lett teljesíthető 1840-ben.

Útra készülődése közben kapta a nádor levelét, melyben ki
jelenti, hogy beszélni kivánna vele az utazás céljára nézve, miért 
Dessewffy Alcsuthra rándult a nádorhoz, onnan Bécsbe Metternich- 
hez s ajánló levelekkel julius 10-én — írja naplójában — „mint 
kurír Angolországnak indultam.“ Utazása alatt is állandó összeköt
tetésben maradt barátaival, folytonosan levelezett velők, s rövidebb- 
hosszabb tudósítást küldött nekik úti élményeiről, tapasztalatairól.

Alig 4 nappal elutazása után már Mainzból ír Jósikának, rövi
den jellemezve a nagyobb városokat, melyeken átutazott. Regensbur- 
got sötétnek találta, de azért szépnek minta városházát, Würzburgot 
a kiváló pompa és élvezetek városának nevezi. Frankfurtban az ó 
és új divatú dolgok keverékét találta. Következő levelét már Lon
donból írja 1840. julius 21-én. A világvárosban tett legelső tapasz
talatairól nem valami elragadtatással ír. Nem bámult meg semmit 
különösen, nem is érzé magát idegennek, egy dolog volt a mi 
kissé meglepte őt, a legnagyobb élénkségben uralkodó nyugalom. 
Megérkezése után néhány napra udvari bálra volt meghíva, itt két 
dolog tűnik fel neki : hogy a királyné nem hasonlít arcképeihez s 
hogy az angol nők közül alig három számbavehető szépséget talált. 
Általában kifejezés nélkülieknek találja az angol nők arcát s észre
veszi a hamis fogakat. Egy későbbi levelében az angol társadalmi 
és politikai viszonyokat veszi közelebbről szemügyre: „Societüt — 
írja — und Politik stehen hier in gewissem Sinne im umgekehrten 
Verhältniss zu einander: in der ersten behauptet ein Jeder nur
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einen conventionellen Werth, in der zweiten den wirklichen. Es lag 
im berechneten Charakter des Volkes, auf das tägliche Leben eben
so viel Methode anzuweuden, als auf das Leben des Staates — in 
diesem erzeugte es grosse Resultate, in jenem Langeweile. Dadurch 
erklärt sich hier auch die Eigeuthümlichkeit, dass hier in den Ge
setzen Freiheit, in den Sitten drückende Sklaverei herrscht. Man macht 
sich das Lehen so schwer als möglich, man begreift nicht á qui bon 9“ 1) 
Nagy lelkesedéssel ír a nagy emberekről, kikben Anglia annyira 
bővelkedik, látszik, hogy e körülményre különös súlyt fektetett, 
naplójában is feleraliti: „sok jeles emberrel jövék viszonyba.“ A 
lakosság alkotmányos érzületét illetőleg említi, hogy a köztársasági 
kormányformától nincs mit tartani, az érzelmek aristokratikus- és 
monarchikusak. Különös elismeréssel emlékezik meg azou haladás
ról, melyet az ország, a rendőrség, az egyházi és iskolai reform, a 
polgári és fenyítő törvénykezés, a börtönügy, mindenekfelett pedig 
a municipiumok reformja és a szegények törvénye terén tanúsított, 
több történt iit e tekintetben — úgymond — 10 év alatt, mint az 
egész continensen hittük volna.

Sok érdekeset tartalmaz Szögyényi Lászlóhoz (1840. augusztushó 
23-án) írt levele is, mely megérdemli az egész terjedelemben 
való közlést: „Kedves Laci barátom' Ne haragudj — úgy ír 
— hogy elmenetelem óta még nem írtam, de valóban oly sok 
tenni valóm volt, s aztán épen azért nem Ígértem, hogy írni fogok, 
mert tudtam, hogy baráti szívem a hosszú hallgatást kiállni úgy 
sem fogja. S íme, mosan írok, noha e helyen — melyet Britannia 
nyugoti részén találandsz fel az abroszon — csak néhány futó órát 
töltök Szüleimtől megtérve hült helyedet s néhány sort találék tő
led. Hogy az abban foglalt parancsnak nem engedelmeskedék, meg
bocsátod, ha meggondolod, hogy az utazni menő embernek az úgy
nevezett nervusra mely véghetetlen sok szüksége vagyon. Bécsben 
jó sokáig várakoztattak, de nincs mit panaszkodnom, mert becsü
lettel bántak velem. Azóta sok földet bejártam. Londonban négy 
egész hetet töltöttem, mulatság és hasznos foglalatosság által sok
félekép ellepve. Ezt a csodálatos országot oly sokan írták le, hogy 
már most nem annyira látni, mint inkább olvasásból és hallásból 
felfogott ideáiukat rectificálni jövünk ide. Nem az egyes tárgyak-

Ó Társadalom és politika itt bizonyos értelemben megfordított viszony
ban vannak egymással szemben: az elsőben mindenki csak kölcsönösen meg
állapított, az utóbbiban valóságos értékével bír. A nép számító jelleméből folyt 
a mindennapi életre épen annyi módszert alkalmaznia, miként az állam életére; 
ez utóbbiban nagyszerű eredményekhez, ez előbbiben csak unalmassághoz 
jutott. Ebből magyarázhatni ki azt a sajátosságot is, hogy itt a törvényekben 
szabadság, a szokásokban nyomasztó rabszolgaság uralkodnak: az életet 
annyira terhessé teszik önmaguk számára, a mint csak lehet, s meg nem fog
hatni : kinek javára ?
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nak tökélye, mint inkább az egésznek okosan és rendszeresen ke 
reszttilgondolt organismusa, s mozgonykénti elrendezése — s az a 
mennyiség, melyben itt tökéletes vagy a tökélyhez közel álló dol
gok találtatnak, lepett meg leginkább. Ez a szörnyű tömeg valóban 
csodálatos; — akár gőzhajóról és gályáról, lóról és kocsiról, porté
káról és boltról, akár asszonyról és okos emberről legyen a szó. 
Itten minden ezerekre megyen s ezen az erkölcsi és anyagi rop
pant gazdagságon épül e nemzetnek nagysága. Lovas és vadász 
embernek Angolország a paradicsoma, de nem tesz nagy becsületet 
ennek az országnak, ki itt ennél nevezetesebb dolgokra nem talál. 
Épen úgy nem fődolog ez itt a szőnyegekkel és ki nem köpéssel 
együtt mint másutt. Az okos emberek esze itt is nagy társasági és 
törvényhozói kérdések megoldása körül forog s a csendes forrada
lom, azon lelkiismeretes meggondolás, melylyel itt a változások ké
szülnék, a nemzet szilárd és szerencsés vegyiiletű lelkületének leg
érdekesebb részét képezi. Missióm s az ajánló levelek, melyekkel 
ellátva valék, sok jeles emberrel hozott összeköttetésbe, s mindig 
az lévén elvem, hogy okos embertől egy óra alatt többet lehet ta
nulni, mint hónapokig a legvastagabb könyvekből, ezen érintkezé
sek azok, miken leginkább örvendek. A nagy világ mindenütt 
ugyanaz s Angliában több okoknál fogva nem épen felette mulat
ságos lévén, azt a lehetőségig gyéren látogatám, — csak épen 
annyit, hogy physiognomiájával megismerkedhessem. Annál többet s 
gyakrabban valék a parliamentben, hol több érdekes éjszakát töl
töttem. Ezekről bővebben, ha ismét együtt leszünk. Képzelheted, 
hogy oly kérdések, melyeknek utolsó országgyűlésünkön vitatott 
kérdéseinkkel némi atyafisága van, különösen interessáltak. S 
majd elmondom, mely számos példák és analógiák győztek meg 
újonnan, hogy a szólásszabadság kérdése, mind a törvényszékek 
ullása, mind a törvények magyarázásának tárgyában az igaz úton 
jártunk.

„Dublin, aug. 24. Eddig írtam Banyorban, azóta a gyorsszekér 
s gőzhajó idehozott s csak itten végezhetem levelemet. Londont 
f. hó lö-án hagyám el s Petworthnak — hol egy börtönt kelle 
meglátogatnom — Chichesternek — Porthsmouthnak, a hadi hajók 
ezen hatalmas fészkének — Wight-szigetbe mentem. Itt az öreg 
Turnbullnál, kit Pestről ismerek, három napot tölték ; a divat, mely 
Angliában még a három másik potentiánál (rang, pénz és ész) is 
erősebb e kis szigeten, a világ legregényesebb vidékévé kiáltá ki s 
így nekem is minden szege szugát be kellejárnom. Onnan Southamp- 
tonnak, Salisburynak, Bathnak, Bristolnak, Birminghamnak jövék, 
a chartisták ezen bölcsőjében s az ángoly industria kellő közép
pontján nehány napot tölték. Innen a vasút kevés órák alatt Liver
poolba viszen, mely várost én igen megszereték, mint elevent és 
tisztát, s London után az országban légszebbet. Itt oly szerencsés
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valék a circuiton lévő bírákat megkapni s az assises-eken jelen 
lehetni. Sokért nem adnám, hogy ezen tapasztalásban részem lehete. 
Sem idő, sem hely nincs hosszasban szólni itt az igazság kiszolgál
tatásának a formáiról; a bírák, a kiknek ajánlva valék, minden 
kétségeimre a legszívesben adtak felvilágosítást, most csak azt az 
egyet jegyzem meg, hogy a p r u d e n s  j u d i c i s  a r b i t r i u m  
sehol nagyobb mértékben mint itt nem divatoz. Ezt én nem gáncs, 
sőt inkább dicséret gyanánt, egyszersmind sok hamis fogalmakra 
utalva hozom elé; mert meg vagyok győződve, hogy ezen tempera
mentumtól megfosztva a jury ott, hol codex nincs, épen nem, hol 
pedig codex van, csak igen tökéletlenül használható. Liverpoolból 
Banyorba, hol tegnap e levelemet megkezdém, onnan Holy beadnak 
ide Dublinba hoztak a közlekedések szapora eszközei. Ezeknek 
gyorsasága most annyira ment, hogy a londoni újságokat 24 óra 
múltával itt Dublinban minden ember olvashatja. Csak egy napja
lakom e várost s már megkedvelém lakosait, e szegény, elmés,
jószívű íreket, kiknek az a szerencsétlenség juta, hogy a sors őket 
a szilárdabb alkatú ángolokkal hozá összeütközésbe, kik erejüket 
velők igazságtalanul érezteték, s a gyengéket addig nyomák, míg 
végre a reactió örökös törvényénél fogva ezek is új zúgó erővel 
riadtak fel. Első nap, hogy Londonba jövék, parliament ülést láttam; 
itt talán még szerencsésebb valék, mert e mai napon öt órát tölték 
a Corn Exellongeban, hol a nagy agitator izgatást űz. O’Connell 
egyike a leghatalmasabb individualitásoknak, melyeket láttam, lehe
tetlen, hogy e népen ne uralkodjon s az őtet ne imádja. Sz.............i
és W ...............i, D. .k F . . . .c és KI. . .  .1 G. . .r, ide gyertek iskolába,
mert ez mindnyájatoknak nagymestere. Ennyi erőt egy emberből 
csergedezni még nem tapasztaltam. S mi őtet oly hatalmassá teszi, 
az a humor, mely egész viseletét bélyegzi s a kimondhatatlan jó
szívűség, mely minden szavából kitűnik. Népszerűbb szónokot kép
zelni sem lehet. Később mr. Mac Donaldnál, a vicekirály titoknokánál, 
vele ebédeltem s mulatságosabb embert nála nem ismerek. Áldás 
vagy átok e népnek, mely engem sokszor a lengyelekre s mireánk 
emlékeztet, a szerint, a mint képes lesz nem csupán a forrongást, 
hanem egyszersmid lángeszét és állhatatosságát is örökségben hagyni 
hazájának.

„Itt még vagy két napig maradok, Belfortnak Glasgowba, onnan 
Edinburghnak, New-Castlenak, Yorknak, Oxfordnak Londonba uta
zandó. Britanniát szept. 15. körül hagyom el. Ha írsz, ezeket tartsd 
szem előtt. Szept. 5. után hazámban írt levelek addressáltassanak 
Bruxelles légation d’Autriche. Ha szept. 15. és okt. 10. közt Íródnak, 
Génévé poste restante. Ha okt. 10. után, Paris, ambassade d’Autriche. 
Hazámról keveset tudok. Az enyéim gyéren írnak. Samu épen nem. 
A relationalis gyűlésekről szívesen hallottam volna egy totálét. Emil 
írja, hogy Szabolcsban julius 31-én még nem voltak meg az articulu-
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sok —, ez már nagy ügyetlenség, elmenetelemkor már volt kész 
exemplár a kezemben. — S bár a kinevezésekben nagy bakok ne 
történnének, a váltótörvényszékek annak idejében organizáltatnának 
és a consilium nem felejtené el az urbarialis és más a föld népét 
éltető törvényeket a helységekben külön és formaliter publikáltaim, 
fonák lépések mindent elronthatnak. Szólj tulajdon kinézéseidről és 
Apponyi ügyéről.

„Ezek után Isten áldjon meg s ne felejtkezz meg távollévő 
barátodról. Elkövetkezik majd az idő, midőn egymás mellett kell 
kíizdenünk, addig még egyszer Isten veled. Aurél.“

Mint e levele is tanúsítja, nagy jelentőségű volt ez átázás 
államférfiéi látkörének terjedésére. A művelt külföldön szerzett tapasz
talatai, különösen az angoloknál, ezen az elmélet és gyakorlat terén 
egyaránt nagy nemzetnél tett specialis tanulmányai sokféle előnyös 
hatást gyakoroltak reá Későbbi közpályája idején is nem egyszer 
emlékezett vissza az angol parliamenti tárgyalások menetére, a figye
lemmel hallgatott nagyhírű szónokok meggyőző argumentálásaira. 
Láttuk, mily elragadtatással emlékezett meg Írország nagyhírű szó
nokáról, a baratái és ellenei által „nagy agitator“-nak nevezett 
O’Connellről, mennyi elismeréssel említi Anglia közügyéinek elő- 
halauottságát.

Széles olvasottsága lévén, ismerte ugyan már előbb Európa 
legkitűnőbb íróinak, tudósainak, államférfiainak munkáit és tevé
kenységét, de a személyes tapasztalatok, valamint a hírnévből ismert 
kitűnő férfiakkal való személyes érintkezés mély nyomokat hagytak 
lelkében, s nem csekély mértékben járultak ismereteinek bővítéséhéz 
és meggyőződéseinek megszilárdulásához.

Visszatérte után tevékenységének legnagyobb részét journalis- 
tikai működése tölti be. E téren is fényes sikert tudott felmutatni, 
nevét a leghíresebb hírlapíróké között említjük. Joggal mondhatta 
el, hogy a „Világ“ című hírlapnak „lelke én valék s vagyok.“

Eer en czy  J ó z se f .

A 64-IK HONVÉDZÁSZLÓALJ.
II.

A hadászati állásfoglalás következő: Zászlóaljunk, a 17-ik és 
a 70-ik a Vág folyamán túli Budaíint tartotta megszállva, míg a 
zsolnai partot a híddal egy honvédzászlóalj, ha jól emlékszem a 
nógrádi védelmezte. Nemzetőreink Zsolnát bírták. A 70-ik zászlóalj 
parancsnoka vala Janik János őrnagy, a másik honvédzászlóaljé 
Qúerlond alezredes, ki egyszersmind dandárparancsnok is volt. A 
trencséni nemzetőrség Mikovénvi, a túróéi pedig Lehoczkv József
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őrnagyok, végre a barsi önkénytesek Balogh parancsnoksága alatt 
állottak.

Ez volt a Budatin előtt összpontosított haderő, melynek azon
ban ágyúi nem voltak, csakis december 10-én érkezett egy üteg 
Besztercebányáról Linták János mérnök parancsnoksága alatt. E az 
jó ember, mint nemzetőr, minden áron menekülni akart, annálfogva az 
ütegparancsnokságról lemondott. Az ebből felmerülő eléggé érezhető 
hiány — kivált a mindinkább közeledő ellenséggel szemben — csak
hamar pótolva Ion, mert a turócmegyei nemzetőrök közt találkozott 
egy férfiú, ki egykoron cs. kir. tűzéraltiszt lévén, értette az ágyú
szolgálatot, s az ütegparancsnokságot elvállalta. E férfiú Zaborszky 
Euklides volt. At is vette nyomban az ágyúk körüli szolgálatot. Ideje 
volt, hogy e szervezkedési kérdés véget érjen, mert másnap, decem
ber 11-én tűzben álltunk.

Az ellenség ez alatt lassan, de biztosan, mindig jól értesülve 
hadállásaink és intézkedéseink felől, közeledett Kiszuca-Ujhelyig, 
honnan előőrseit majd Budáimig tolta előre.

Hogy táborunkban árulóknak lenni kellett, kik Hurbannal össze
köttetésben állottak, azt már rég megfigyeltük s a közvélemény ez 
irányban két tábori orvos ellen gyanakodott, kik pánszláv érzelmei
ket nem igyekeztek takargatni. Zehetner Gusztáv és Bodorovszky 
Samu a zászlóaljunkba beosztott önkéntes nemzetőri orvosok, kik 
később ki is mutatták foguk fehérét, ilyenekül ismertettek, s hogy 
a gyanú nem volt alaptalan ellenük, mutatja ama körülmény, hogy 
épen december 10-én, tehát a csata előtti napon mondták fel szol
gálatukat, s épen a csatát megelőző reggel távoztak táborunkból, 
ekkor is oly nyomot hagyván hátra, mely hadiszereinkre köny- 
nyen végzetes lehetett volna. Hadiszereink, málháink ugyanis Buda- 
tinben gróf Csáky László kastélyának udvarán voltak szekerekre 
elhelyezve, s az előfogatok netáni visszavonulás esetére számítva, 
folyton készen állottak. December 11-én délben fuvarosaink kifog
nak s elhagyni készülnek szekereinket a nélkül, hogy mások által 
felváltattak, vagy erre rendeletet kaptak volna. Gasparecz százados 
látván e készülődést, kérdést intézett hozzájok, kinek intézkedése 
folytán teszik azt ? mire kisült, hogy Bodorovszky Samu adta ki 
fuvarosainknak ez utasítást. A lóláb elárulta magát, de ekkor már 
odább állott, elfogatását pedig lehetlenné tette az ezen intermezzora 
nyomban bekövetkező ellenséges támadás, mely mindenesetre a 
fentebb leírt csellel okszerű összefüggésben állott.

Jellemző még a két orvosra nézve az is, hogy Ruttkay decem
ber 10-én megbízván őket a zsolnai sóházban lévő pénznek a zászlóalj 
számára való felvételével, ezt teljesítők ugyan, de minden nálok 
lévő magyar bankjegyeiket a sópénztárbóí hozott ezüst pénzzel ki
cserélve, ezt maguk hasznára megtartották.

December 11-ike reggelén végtelen sűrű s hideg köd bori-



1 5 4 A  6 4 -IK  I IO N V É D Z Á S Z L Ó A L J

tóttá Zsolna rónáját, a rohanó Vág völgyét és Budatin magaslatait. 
Előőrseink alig láttak tíz lépésre, őrjárataink ennélfogva megkettőz- 
tettek. A hír dacára, hogy Húrban Kiszuca-Ujhelyből megindult, 
délig teljes nyugalom volt minden oldalon. A hir azonban hamar 
valósult. A köd homályát Húrban felhasználva hadoszlopait óvato
san tolta előre Budatin felé, a nélkül, hogy a mindinkább közeledő 
ellenséget előőrseink megfigyelhették volna. Délben a köd kissé fel
szállt s őrszemeink nagy meglepetésökre szemben látták magukat 
az ellenséggel, mire a tüzelés kezdetét vette. Előőrseink nyomban 
visszavonultak Budatinra, hol őket a faluból a Vág túlsó partjára 
teljes rendben visszavonuló zászlóaljunk vette fel. Budatint egyelőre 
minden áron megtartandók, a mind közelebb nyomuló ellenséggel 
szemben a falu felső részén, a régi halastó mellett csatarendbe 
állottunk s megkezdődött minden oldalról a tüzelés. Több órán 
keresztül sikerültén állottuk útját Hurbanéknak. Eközben a Csákyak 
kastélyában haditanács tartatott. Parancsnokaink egy része a zsol
nai síkra kívánta áttenni a csatatért, mások ellenben Lehoczky 
Józseffel a turóci nemzetőrök őrnagyával élükön Budatinban akarták 
tönkre tenni az ellenséget. Azonban Húrban a budatini völgytorok 
magaslatait már megszállotta, és ez döntő befolyással volt. Querlond 
dandárnok kiadta rendeletéit, s Budatint kiüríteni kellett. Lépésről 
lépésre, utcáról utcára a legnagyobb rendben vonulva vissza, foly
tonos tüzelés közt húzódtunk a Vág partjáig. Beniczky Lajos itt a 
töltésre rohanva, onnan kezdé lelkesíteni csoportjainkat, de nehány 
röppentyű elég volt megszakítani beszédjét, hogy maga is csapa
taink oltalma alatt a túlsó partra meneküljön. Budatin tehát fel
adatott s a csata Zsolna síkján a Vág partján elfogadtatott. Az 
ellenség támadást intézett mindenekelőtt a hidra, zászlóaljunk ezt 
erős tüzeléssel több ízben meghiúsította, s a hidat az ellenség előtt 
felszedő szakosztályt fedezve, mindvégig keményen kiállotta a 
tűzkeresztség tusáját, a vele szemben álló sorkatonaság ellen. 
E közben Húrban hadai elfoglalták a Budatintől balra eső magas
latokat, honnan 3000 lázadó intézett folytonos tüzelést a Vág part
ján fölfelé felállított zászlóaljaink ellen, sorkatonasága pedig elfog
lalta a kastély parkját és az iménti magaslat lábánál közvetlen a 
Vág medrétől mosott topoly fa erdőcskét, honnan elég sikerrel tüzelt. 
Végre az erődnek is beillő kastély — várnak is nevezték — tor
nya a röppentyű lafettának szolgált alkalmas támadási pont gyanánt.

Zászlóaljunk a hídfőt tartotta, a 70-ik és a nógrádi zászló
aljak szemben a Húrban emberei által elfoglalt magaslattal állít
tattak fel, a nemzetőrség tartalékban volt a zsolnai síkon, ágyúüte
günk pedig a centrumból működött, különösen a topoly erdőben jő 
fedezetet talált, gyilkos tüzet fentartó sorkatonaság ellen.

Az ellenség röppentyűit leginkább a hídfőt tartó katonáinkra 
irányozta, de oly gyámoltalannak tartották azokat embereink, hogy a tűz
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lievében sem lohadt jó kedvökben a feléjök sustorgó röppentyűket 
gúnykacaj, érdes élcek, „éljen Kossuth“ felkiáltásokkal fogadták, 
sőt annyira mentek, hogy a fölöttük elsurranó röppentyűkbe „éljen“ 
kiáltások között lövöldözni kezdtek. Csodálatos vigalom ez a halál 
torkában. Ha egy kidőlt, társai minden megindulás nélkül 
hátravitték, kacagva siettek vissza sorainkba, és tovább tüzeltek, 
új dalokat kezdve. A sebesültek maguk vonultak vissza, és láttam 
nem egyet, ki a lábába akadt puskagolyót, a front háta mögött zsom- 
békra ülve, az ellenséget kedélyesen szidalmazva, saját zsebkésével 
piszkálta ki húsából, s az önoperálás után ismét sorakozott és 
tovább tüzelt.

Ágyúink a topoly erdőcske s az e feletti magaslatok ellen 
dolgoztak. így folyt a csata mindkét részről kitartó makacssággal 
mintegy esthajnalig, midőn tüzéreink egy bravourja véget vetett 
Húrban harci kedvének, ki a falu feletti magaslaton, segédjével 
Paulinyi Vilmossal J) lóhátról izgatta cimboráit. A röppentyű 
lafetta ugyanis sokáig alkalmatlankodott a Csáky kastély tornyának 
tágas ablakából. A tűzmester végre megsokalta, oda irányzó ágyú
ját. Tüzelt és a lafetta csengve, pengve darabokra foszlott. Ez volt 
a jel Hurbanék visszavonulására, mely oly rohamos volt, hogy az 
est homályában üldözésükre nyomult csapataink messze maguk előtt 
kergetvén, mindenütt hült helyüket találták, több lázzadó parasztot 
fegyverrel kezükben foglyul ejtvén. Egyike ezek közűi nyomban 
Budatin a la tt, heten pedig Kiszuca-Ujhelyen haditörvényszékileg 
elitéltetvén felakasztattak. Veszteségünk 17 sebesültön kívül, kik 
közt Obereigner Emil és Zatureczky Tamás őrmesterek voltak, semmi 
sem volt.

December 11-én este Budatin ismét kezeink közt volt, hon
nan másnap hadoszlopaink Csaca felé előre nyomultak.

Megjegyzendő még, hogy Querlond számítva azon eshetőségre, 
hogy Húrban Budáimnál kudarcot vall, mint ez be is következett, 
a csatát megelőző nehány nappal zászlóaljunk 4-ik századát Bittsé- 
nek irányozta, hogy innen az ellenség háta mögé kerülve, a Tur- 
zovkán összevont nehány száz nemzetőrrel egyesüljön és Csacát 
elfoglalva az ellenség visszavonulási vonalát elvágja. A támadás 
azonban korábban intéztetvén, a 4-ik század csak a csata napján 
vergődhetett Turzovkára, honnan másnap Csacának indulva, a gyors 
menetekben futó ellenséget már a jablonkai szoroson túl csupán 
Sziléziában találhatta volna fel. Megelégedett tehát Csaca megszál
lásával, nehány notórius Hurbanista elfogatásával, kik közt a her
ceg Eszterházy-féle uradalom ottani főtisztje is szerepelt, és bevárván 5

5 Később Paulinyi Tót Vilmos, a Bach - korszakban Kecskeméten első 
Komitats-Kommissär, később országgyűlési képviselő, de mindig telivér 
pánszláv.
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a Budatinról felfelé vonuló hadtestet, mely nehány napra meg
érkezett, zászlóaljunkkal egyesült. Tizenegy napig tartó bivouaque 
követte ez első csatánkat, míg végre a kormány rendelete folytán 
zászlóaljunk Nyitrának vezényelve, Komáromba rendeltetett. A csi
korgó 1848-iki tél közepén, december 22-én elindultunk tehát Csa- 
cáról, ott hagyva a 70-ik zászlóaljat és nemzetőreinket, magunk 
egy hosszú és keserves, megkettőzött menetekben fáradságos útra 
keltünk.

Mialatt az 1848-iki kemény télben, kettőzött menetekben kö
vettük célunkat Komárom felé, a szerencsétlen nagyszombati csata 
megtörtént, minek folytán Guyon Rikhárd a Nagyszombatnál kemé
nyen megvert, de hősi harcban edzett seregével Nyitra felé vonult 
vissza; Simunics osztrák tábornok mindenütt utána nyomult.
Nyitrán egyesülnünk kellett volna Guyon hadtestével, azonban Si
munics hadai által nyomatva, Nyitrát oda érkezésünk előtt egy 
nappal korábban elhagyta. Zászlóaljunk az ellenséggel szemben
— ha ez gyorsabb — biztos kelepcébe került volna. Midőn Nyitrára 
érkeztünk, a város hatósága ott már Simunics tábornokot várta, 
nagy volt tehát meglepetése, midőn osztrákok helyett egy maroknyi 
honvédet kelle elszállásolnia. A bátrakat segíti a szerencse. Egy 
éjét tölténk Nyitrán, a nélkül, hogy megtámadtattunk volna. Más
nap reggel útra keltünk, Simunics pedig megindult Nyitrának, 
előcsapatai már kiürítve találták a várost. Ki is ürült az a szó ne
mesebb értelmében, mert zászlóaljunkkal a megyei tisztikar báró 
Jeszeuákkal élén és Simonyi Ernővel Komjáthra vonult az ellenség 
elől, itt közgyűlést tartott, az ellenség által elfoglalt megye nevében 
manifestumot bocsátva közre, működését felfüggesztette és feloszlott: 
ment ki merre mehetett. Báró Jeszenák főispán zászlóaljunkkal 
maradt s velünk vonult be Komáromba 1848. december 29-én.

Csodálatos rend uralkodott az ország legnevezetesebb erősségé
ben, Majthényi tábornok, volt cs. kir. katona parancsnoksága alatt. 
A Vágón innen rövid 6—7 mértföldre Simunics hadai özönlötték el 
a vidéket. Dunán túl Görgey vonult Győrtől, illetőleg Schwechat 
alól Budára, s nyomában Windischgrätz herceg derék hada, mely 
bizonytalanná tette a várral való közlekedést, sőt fenyegette is. 
Mindamellett oly bárány-szelid nggálytalanság vett erőt a vár pa 
rancsnokán, mikép zászlóaljunk, a nélkül hogy az őrök és előőrsökről 
szó lett volna, a „ki vagy“ „mit akarsz“-t kérdezték volna, a kü
lönben nyitva tátongó Vágvonali kapun minden nehézség nélkül a 
városba hatolt. Lehettünk volna miattuk akár Simunics tábornok 
csapatjai, akkor sem sok akadályra találunk vala. Komáromban 
senki sem várt bennünket, legkevésbbé talán Majthényi várparancs
nok. Magunknak kellett magunkat a városban elszállásolnunk. 
December 3ü-án tisztelegtünk testületileg Majthényinál, mely alka
lommal Halassy kormánybiztos is jelen volt. A várparancsnok úr
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beszédközben különös nézeteit közölte velünk. Szerinte íi vár nem 
erősség, hanem inkább „transportház“ vala. Megütközésünknek — 
mely már a korábban szállingózó hirekben, hogy Majtbényi a vár 
feladása érdemében „parlamentaireket“ is elfogadott, és küldött, 
tápot találván, Ruttkay István őrnagyunk, úgy is mint kormány- 
biztos, erős philippikát tartott a várparancsnoknak, melyet Doszlern 
Emil százados heves kifakadásaival fűszerezett, kijelentvén tiszti
karunk nevében, hogy még ez nap délután a várba szállásoljuk 
magunkat — mely a 37. zászlóalj és néhány osztrák tüzér kivételével 
majdnem üresen állott— s így elfoglalván azt, minden feladási kisér- 
letet meghiúsítunk. Ez nem is maradt fenyegetés, mert este már az 
egész zászlóalj befészkelte volt magát, s a főőrséget nyomban 
átvette.

E közben a szerencsétlen kifejlést ért bábolnai és moóri csaták 
híre Komáromba is eljutott, minek következtében a Duna túlsó 
partja Pozsonytól le egész Budáig ellenséges kézre kerülvén, csak
hamar az Acs-Szőnyi vonalon egy figyelő osztrák hadtesttel állot
tunk szemközt, mely balszárnyát a Csallóközbe is átvetvén, a közle
kedést minden oldalról veszélyeztette. Majthényi régi hajlamai a 
közeledő ellenség láttára ismét éledezni kezdettek, s a parlamentair- 
váltásnak vége-hossza nem volt. Mit akart Majthényi ? Ezt, mivel a 
parlamentaireket mindig egy maga fogadta, senki sem tudhatta, 
ennélfogva csak gyanúnak adott erős fegyvert önmaga ellen, mely 
nem is rejtekezett, sőt igen hangosan kezdett terjedni a várban 
úgy, mint a hazafias polgárság között. Ez reactiót keltett fel ellene. 
A belső vár zászlóaljunk és a 37-ik zászlóalj kezében volt, melynek 
lelkes tisztikarával csakhamar megéreztük a veszélyt, s titkos gyű
lést tartottunk, mely összeesküvésnek is beillett volna. Ruttkay 
indítványára becsületünkre megfogadtuk, hogy a vár feladásának 
ellenszegülni fogunk, azt utolsó emberig védelmezzük, s ezentúl 
minden parlameutairt golyóval fogadunk, ekép a várparancsnok 
viselkedésének véget vetünk. E határozathoz hozzájárultak a Vág- 
vonalt tartó „Prinz von Preussen“ zászlóalj tisztikara Brunswick 
Őrnagygyal, Makk tüzér őrnagy s a Hunyadi-huszárok osztálya Nagy 
Lajos százados parancsnokkal. Eképen megalakulván a katonai con
spiratio, újabb gyűlést tartottunk, melyben Ruttkayt egyhangúlag 
felkértük : hogy a vár állapotát közölje a kormánynyal, s tegyen a 
gyűlés nevében lépéseket más várparancsnok kinevezésére nézve, 
fogadalmunkat pedig a várat utolsó emberig védeni, nagy lelkesü
léssel megújítottuk. E conspirátió nem maradt sokáig titokban, de 
Majthéuyi ellene mitsem tehetett, nem lévén t. i. senki, kire szá
míthatna. Jól tudván azt, határozatunkat egy parlamentairrel meg- 
izentük az ellenség táborába, minek következménye az lön, hogy 
minden további parlamentirozás Majthényival megszűnt.

Zászlóaljunk, Komáromija érkeztekor még mindig szervezetlen
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volt, tekintve a kiegészítetlen tisztikart. Azon napon tehát, melyen 
a várat úgyszólván elfoglaltuk, (dec. 30-án) Ruttkay kormánybiztosi 
minőségénél fogva, napiparancsában kinevezte a hiányzó tiszteket, 
a zászlóalj altisztjeiből, míg a többit előléptette, mely kinevezéseket 
közölvén a kormánynyal, ez helybenhagyta azokat 1849. évi január 
29-ről kelt rendeletével, azon hozzáadással, hogy a 17. sz. helyett 
zászlóaljunk a 64. számot viselje. Ez újabb szervezettel következőleg 
alakult a tisztikar:

Századosok: bibit Horváth Pál, Doszlern Emil, báró Szluga 
János, Czák Károly, Tökélyessi (Ganstuck) Adolf és Gasparecz 
János.

Főhadnagyok: Takács Ferenc, Szoucsek Tamás, Kürthy Rezső, 
Tomka Rezső, Szuhay Lajos, Bárczy Dani, Lehoczky Pál.

Hadnagyok: Rényi (Schreiner) Rezső, Petykó Ferenc, Kecske- 
méthy János, Maizlinger Károly, Metz Rezső, Glanzer Miksa, Vagner 
Károly, Ruttkay Gábor, Bárczy Sándor, Höher János, Babicz Adolf, 
Szabó Ábrahám.

így kiegészíttetvén a 37-ik honvéd s a Prinz von Preussen- 
ezred 3-ik zászlóaljaival, a Hunyadi-huszárok osztályával is egy 
üteggel Mihalovics tüzérkapitány alatt, a Kosztolányi Mór alezredes 
hadosztályát képeztük. Egyes parancsnokok voltak: a 64-ik zászló
aljnál Ruttkay István őrnagy, a 37-ik zászlóaljnál Majthényi László 
őrnagy, a Prinz von Preussen-nél pedig Brunswick őrnagy. Hunyadi
huszárainkat Nagy Lajos százados vezényelte.

Az ügyek ilyetén alakulása közben egyik rósz hír a másikat 
érte ; a kedélyek fel voltak izgatva, különösen a várparancsnok ellen. 
Különböző árulási hírek kezdettek keringeni s ezek csak tápot nyer
tek azon körülményben, mely nehány kémet kezünkre játszott. Ezek 
bűnhödése azonban nem engesztelé ki a felindult katonaság és a 
polpárok boszúságát. Egy napon — ünnep vala — a várkápolnában 
istenitisztelet tartatott s az egész helyőrség felállíttatott a kápolnával 
szemben levő főtéren. Alig érte végét az isteni szolgálai, midőn a 
törzstisztek a kápolnából, élőkön Majthényi várparancsnokkal, kilép
nek : Makk tüzérőrnagy Majthényi útját állja s megtámadva őt, 
árulúnak nevezi, heves szóváltás után a várparancsnok csákóját egy 
ütéssel földre veri s patrouille után kiabálva, Majthényit a körülálló 
tisztek segélyével lefegyverzi, elfogatja, fogságba vetteti. Makk a 
nap hősévé és népszerű emberré lön. A vár azonban majdnem 
parancsnok nélkül maradt vala, ha a nehány napra az esemény 
után érkezett kormányrendelet végét nem veti e lázas állapotnak.

RÉNYI REZSŐ.
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T A R C A .
Az elkobzott első limnoristikus magyar naptár, A  szabadságharc 

lezajlása után az önkényuralom vasvesszejével sújtá az elárvult hazát ; kér- 
lethetniil éreztette hatalmát a társadalom minden rétegében ■ behatolt a csa
ládi szentélybe; hogy a még itt-ott megmaradt emlékeket is elfojtsa, csirá
jában megfékező a gondolatot, az eszmék szabad röptének gátat vetett, rab
láncra fűzé a szabadon gondolkozót; a sajtószabadságot pedig gúnytárgyává 
tévé, midőn önkényes elkobzások által megakadályozó, a szabadszellemű ter
mékek megjelenhetését. A német kormány jól tudta, hogy nyelvében él még 
csak a magyar ; azért legféltettebb kincsét, a nyelvet támadta meg. Az iro
dalom a zsarnoki hatalom kegyelméből élt, tengett; nem volt szabad a gon
dolatok nyilvánítása, csak lopva, sorok között ha mit becsempészhettek az 
egymást megértő magyar lelkek és szívek gyöngyörűségére.

Ily korban jelentek meg az elmúlt szomorú napok visszaemlékezései, 
míg az irigy szem is fölfedezé s a roszakaratú utólagos censura elkobzá. 
Minél szigorúbb volt a titalom, annál inkább igyekeztek azt Íróink kijátszani, 
a mi azonban csak igen ritkán sikerült. így jött létre 1850. végén egy hurno- 
ristikus naptár, melyet azonban, mielőtt szétkiildhették volna, elkoboztak. 
Emich Gustáv kiadásában jelent meg ezen birtokomban lévő talán egyetlen 
példány, melynek címe „ N é p s z e r ű  n a p t á r .  M i n d a z o k  h a s z n á 
l a t á r a ,  a k i k  az  1850. é v  u t á n  M a g y a r  h o n b a n  m é g  m a g y a 
r o k u l  m e g m a r a d t a k  1851.“ Címkép: egy atillás kardos, kifent ba- 
juszú magyar ember, ki félre csapván kalapját, a kép alatt lévő következő 
mottót mondja: „Ne szomorkodj, légy víg! Nem lesz ez mindig íg y !“ Követ
keznek a naptái’részek és jegyekmagyarázata satirkus hangon ; ezután az év 
minden napjára jeles mondások és humoristikus jövendelések vannak, melyek 
közűi álljon itt néhány Ízelítőül :

Három magyar ember tudományos utazásra indul, hogy felkeresse hon
ját e hazában !

Telegrafi tudósítás Uj-Yorkból, hogy Sobri Józsi megun ván az amerikai 
gyógyszerészséget, régi hazájába visszakészül, előbbi hivatalát folytatni.

Budapest és Bukarest városnevek hasonlatosságából egy pozsonyi tanár 
kibettízi, hogy mind a magyar mind az oláh valóságos szláv eredetű.

A nyulak vadászatot tartanak a lefegyverzett emberek ellen, és sok 
rókát s kétéletü állatot fognak. A baklövést még nem tanulták el.

„Kaparj kurta neked is lesz,
Ha tőled az erősebb mindent el nem vesz.
Egy rokkant honvéd az utcán halva találtatik szállásának kapuja előtt 

hova nem tudott bejutni, mert egy keze sem volt.
Az álarcok viselése, mely eddig csak titokban divatozott, nyilványo- 

san is megengedtetik.
A svábhegy megmagyarítja magát. Több svábbogár cikket ír ellene 

az „Allgemeine Zeitungban“.
Egy üstökös csillag akar megjelenni ; de bokrétája visszaparancsoltatik.
Víg élet van. Budapesten több magyar embert megtáncoltatnak.
Az újságok rendkívüli tüneményül hirdetik, hogy Magyarhon fővá

rosában nyilvános bálban magyart is táncoltak.
A Balatonon nagy lék vágatik. A fogasok sejtvén a szándékot, tes

tükkel akarják a rést oltalmazni, s tömegestől elfogatnak.
Egy magyar ember felszabadít egy horvátot, jól tart egy tótot, felne

vel egy oláht, házába fogad egy rácot, barátságot iszik a némettel s hálából 
mindnyája által lekapanyeleztetik. *

A sírásók alázatos jelentést tesznek, hogy a budapesti temetőkben tö
kéletes csend, rend, béke és síri nyugalom uralkodik.
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E napon a „Pester Zeitung“ megeszi a magyar kenyeret és megissza 
a magyar bort, a nélkül, hogy a magyar nemzetet káromolná.

Kassán a drabantok befognak egy öreg asszonyt, mivel szemeit pápa 
szemmel f ö l f e g y v e r e z v e  találták.

Egy vén tisztviselő kínos aggodalomban van, mert gondatlan szája ezt 
a szót találta kiejteni, hogy : o r s z á g g y ű l é s .

Chinában egy honpolgár mint felségsértő halálra ítéltetik, mivel a hon 
boldogító napját, a császár sugárzó arcát meglátván, ijedtében hátára esett 
és nem hasái’a.

Egy magyar ember Északamerikában vándorolt barátjának hozzá kül
dött leveléből megkapja a — borítékot.

A virágok nyílnak, a madarak dalolnak, a nélkül, hogy az ilettő ható
ságoktól előre engedehnet kértek volna.

Az ágostai Allgemeine Zeitungban értekezés jelen meg annak bizonyí
tására, hogy Magyarországban tulajdonkép nincs is magyar ember.

Zalában egy jókedvű társaságot befognak, mert azt énekelte: Megvirad 
még valaha, nem lesz mindig éjszaka.

Nagy utcai zaj egy szakácsné miatt, ki kosarában rákot, ugorkát és 
pattogatott tengerit visz.

Némely magyar író torzképeket ad ki egy távollévő forradalmi férfi 
ellen, kinek egykor kezeit csókolta.

A legyek óvást tesznek azok ellen, kik őket szemteleneknek nevezik.
Egy háziúr, egykor Hausknecht, kiveti szállásáról egyik lakosát, a ház 

egykori birtokosát, mivel nem tud fizetni.
Az élőfák óvást tesznek a hernyók szaporodása ellen. A hernyók an

nál dühösben rágják a leveleket.
Egy nagyszebeni tudós férfiú megmutatja, hogy Magyarország sohasem 

létezett. A szászok mind elhiszik. Stb. stb.
Az év minden hónapjára hasonló irányú magyarázatok vannak és 

ezek után rövidebb, hosszabb humoreszkek következnek megfelelő képekkel 
illustrálva. S z i 1 á g y i Sándor állítása szerint ezen naptárt B u l y o v s z k y  
Gyula, ki a naptárrészt írta, és V a s Gereben szerkesztették.

Ezen éles gúnynyal írt első humoristiko-satirikus naptárunk eléggé 
jellemzi a kort és abban az embereket, kik más fegyverrel nem rendelkezvén, 
az éle nyilaival szórták vissza a méltatlan bántalmakat.

Idősb Szinnyei József.
Kazinczy Gábor hadi törvényszék előtt. A cs. k. főhadparancsnok- 

ságnak 1849. október Öl-ki felhívása folytán, mely az 1848/49-ki országgyűlés 
tagjait hadi-törvényszék elé idézte, Kazinczy Gábor a kassai hadi-törvény
széknél jelentkezett, s az őt letartóztatta. Jegyzőkönyvet vétettek fel vele 
itt, de ügyét soká el nem intézték. Ekkor, december 3-án folyamodott a hadi- 
törvényszékhez röviden eladőván a forradalomban viselt dolgait, s erre támasz
kodva, haza bocsáttatását kérte, beteg fia meglátogatása végett. Az engedély 
december 9-én megadatott. Időközben a térparancsnokság értesíté, hogy azonnal 
jelentkezzék a pesti hadi törvényszék előtt, a hová vallomásait egyóttal fel- 
kiildik. E végzést Kazinczy, Csörgőn, (Zemplén megyében) 1850. január 
6-án vette, Abaujmegyéhez december 23-án érkezvén az. Az alatt a kassai 
hadi-törvényszék azt határozta, december 31-én, hogy a nála jelentkezett kép
viselők otthonukban tartózkodhatnak, de reversalist kell adniok, hogy azt en
gedély nélkül el nem hagyják. Kaczinczy Berettőn tartózkodott tehát. De már 
január 6-án vett Kassáról utasítást, hogy haladéktalanul Pesten jelentkezzék.
E végzés folytán, melyet január 16-án vett, Pestre sietett, s itt szabadlábon hagy
ták, de már január 30-án megkezdték vele a tárgyalást. Ekkor úgy látszik két
heti időt nyert, vádirata szerkesztésére, melyet többször átírva, még február 
havában be is adott, Újabban február 19., március 7., május 6., junius 28-án 
idézték meg, míg végre julius 20-ki legfelsőbb elhatározás folytán julius 30-án 
felmentetett. Szükségesnek tartottuk ezek elmondását akkor, midőn vádiratát 
közöljük. Abaß.



Anglia művelődésének története. Irta Buckle H. Tamás. For
dították Gyöi gy Aladár, Lány Lajos, Márkus Miklós és 
mások. 10 kötet fűzve 13 frt 20 kr, 5 vászonkötésben 16 frt 40 kr.

^Archeológiái értesítő. Szerkesztik Römer, Henszlmann stb. II
— IX. évfolyam. Egy-egy 3 frt — kr.

*Kortörténelmi rajzok. Irta, Neményi Ambrus. 2 kötet (Grévy,
Renan, Diipanloup, Littré, Cassagnac, Bismark, Palmerston,
Kémál bég, Castelar, stb.) 1 frt 60 kr. Veiinkiadás 3 frt — kr.

*Vázlatok a iuagvar emigratio életéből. Irta Aldor Imre. 1 frt 20 kr.
*Szarvas város történelme és jelen viszonyainak leírása. Irta

Zsilinszky Mihály. 1 frt 20 kr.
*A Templariusok titkos statútumai. Irta Barack Benedek — frt 60 kr.
*A szabadkőművesség története. Irta Hollós László. 1 frt — kr.
*Az egyet, művelődés történelem vázlata. Irta György Aladár. 1 frt 20 kr.
Az emberi nem művelődési történetének vázlata. Irta Torkos L. 1 frt — kr.
*A hadművészet történelme. Irta Bernek után Halász Károly. — frt 80 kr.
Kolozsvár története. Irta Jakab Elek. 3 kötet 10 frt — kr.
Az 1848. reaktio és ellenforradalom. Irta Rogge. Ford. Hoffer 1 frt 50 kr.
^Széchenyi István napjaink történelmében. Irta Schvarcz Gyula — frt 30 kr.
A lovasság történelme a legrégibb időktől a jelenkorig. Irta De

nison György. Fordította Szeles Dénes. 1 —4. füzet. Egy-egy. — frt 50 kr.
Mikes Kelemen törökországi levelei 1 frt 80 kr, kötve 2 frt 40 kr.
Felolvasások az ember őstörténetéről. Irta Baloghy D. 3 füzet. 1 frt 60 kr.
Dávid Ferenc emléke. Elitéltetése és halála 300-dos évforduló

jára irta Jakab Elek. 2 frt 50 kr.
Tanulmányok az ember eredetének történetéből. Irta Majláth Béla 1 frt.
*A székesfehérvári ásatások eredménye. Irta Henszlmann Imre 5 frt — kr.
*Báró W esselényi Miklós felségsértési bűnpere. Irta Jakab

Elek. 2 nagy kötet 4 frt — kr.
Oklevelészeti naptár. Irta Torma József. 2 frt — kr.
Egyptomi cultur-maradványokahazai leletek közt. Irta Majláth B. 1 frt — kr.
*A szabolcsmegyci muzeum, utasítással vidéki múzeumok rende

zésére. Irta Hampel József. 30 ábrával — frt 40 kr.
Nagy napok 1848/49-ben. A magyar szabadságharc rövid naplója.

Irta Hory Béla — frt 70 kr.
Árpás, és a mórichidai prepostság története. Irta Römer Flóris. 1 frt — kr.
Pest-Pilis-Solt megye monographiája. Irta Gálgóczy K. 3 köt. 6 frt — kr.
A magyarországi zsidók története. írta Bergl József 1 frt 50 kr.
*Zur neuern Geschichte der Juden in Ungarn. Von Leopold Löw 2 frt — kr.
*Politisehe Geschichte der Serben in Ungarn. J. H. Svhwicker. 4 frt — kr.
^Geschichte des Temeser Banats. Vou J. II. Schwicker (előbb 3 frt) 2 frt — kr.
liátorfi L, Adatok Zalamegye történetéhez I—V. kötet 10 frt,

bekötési táblákkal f 12 frt — kr.
Emlékkönyv a sz.-fehérvári püspöki megye százados ünnepére,

szerk. Károly János és Nyirak Sándor 2 frt — kr.

A ki az itt felsorolt és *-gal jelölt művek közül egy
szerre 30 írtért megrendel, a bolti árnak csak 2/3-át, 20 írtért 
csak 3/4-ét fizetni. Egyes művek csak a kitett áron kaphatók.

I AIGNER LAJOS k iadásában
(Budapest, váci-utca 1. sz.) megjelent

I T Ö R T É N E L M I  M Ű V E K .



AIG-EER LAJOS k iadvány a i.

m m r n w i im n i ' i a  «m m »
Irta G E L I G H  R I K H Á R D  tábornok.

Három kötet, színes képekkel, térképpel.

Ezen sok évi tanulmányozás és kiadatlan források gondos feldolgozásából 
eredt munkának föfeladata a magyar függetlenségi harc történetét az akkori 
honvédelem önálló és kimerítő leírásával szakszerűen és sokszor új szempontból 
előadni. Az eddig megjelent jelesebb katonai munkák többnyire csak a független
ségi harc hadműveleti részével foglalkoztak és a honvédelem szervezését csak 
felületesen érintették. A történelemre azonban még nagyobb érdekkel bírnak 
azon módok és eszközök, melyek a magyar nemzet csodaszerű ellentállási ké
pességét 1848—49-ben fejlesztették, mint az azokból származó nemzeti hadse
regnek a harcmezőn történt fölhasználása. Ezen hadsereg harcképességét a füg
getlenségi harc valamennyi stádiumában, valamint a hadműveleteket és azoknak 
tényezőit csak a honvédelem szervezésének tökéletes ismerete alapján lehet meg
ítélni a szerint, a mint azok a hadműveletekre gátló vagy előmozdító be
folyással birtak. Mindezeknél fogva e munka nem kirekesztőig katonai tar
talmú, hanem a legfontosabb politikai mozzanatokat és eseményeket is krono
lógiai rendben foglalja magában. Ezekhez sorozvák minden azokra vonatkozó 
okmányok, u. m, királyi leiratok, kiáltványok, minister! rendeletek, polgári 
és katonai hatóságok s más társulatok hirdetései, országgyűlési tárgyalások, 
a hadjáratok pontos leírása stb. stb.

Megjelent az első kötet. Ára fűzve 3 frt 60 ki\, félbőrkötésben 5 frt

SZABADSÁGHARCUNK TÖRTÉNETÉHEZ.
Visszaemlékezések 1848—49-re.

Irta J A K A B  E L E K,  a m. t. akadémia 1. tagja.
író államszolgálatát s hírlapíró szép állását elhagyva gr. Batthyány föl

hívására, mint Kossuth-huszár közharcos 9 hónapon át szolgált, a Piski mellett 
vívott két napi harc után 1849 febr. 12-én lett hadnagy, a sorban, ágyufede- 
zeten szolgálta végig a nagy nemzeti harcot, Bemtől érdemjele, a nemzeti 
kormánytól dicsérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyekben részt 
vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, bajtársaitól hallott, vagy hiteles ada
tokból olvasott. Bem irodájából, Kurtz írásai közül. Vetter altábornagytól, gr. 
Mikó és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, b. Vay, Csányi, gr. Batthyány 
és Szemere, több kormánybiztos hagyatékából oly iratokat bír, a miket soha 
senki nem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt képes amaz évek politikai 
és harci eseményeinek oly titkos okait fedezni fel, menetét, válságos fordula
tait s a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állítni elé, ama dicső korszaknak 
oly hű és a következetlenség jellegét magán viselő képét adni, a mi másoknak 
egyáltalában nem állott módjában. E műben sok oly részlet van, mely egészen 
új s a szereplők maguk megvallották, hogy nem tudták. S mert hiteles, be
esők annál nagyobb. Az előadási modor könnyű, természetes, világos, irálya 
tiszta, magy ros, vonzó, a műven átvonuló szellem szabad, hazafias, mégis 
kímélő és me’tóságos, az ítéletek igazságosak és indokolva vannak. Á köny
vet 9 jeles hadvezér és államférfi hű arcképe díszíti : Bem, Klapka, Gál Sán
dor, yr. Bethlen Gergely, gr. Mikó, Vetter Antal, Gábor Áron és Csányi Ferenc.

Az egész mű 36 ív, a kiállítás elegans. Ára 4 forint, díszes félbőrkötés
ben ő firt 40 kr.

Budapest. Nyomatott Khór is  W ein-nál.
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H AZÁHK.
Történelm i közlöny.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a ..Hazánk“ című közlöny 
érdekében kibocsátott előleges értesítésünket (lásd „Tájékoztatásul“ 
dm alatt az első füzet élén) a történelem kedvelők körében osztat
lan helyesléssel és javallassál fogadták, és hogy máris jeles erők 
ígérték közreműködésöket, támogatásukat.

Az első és második füzetben közreműködőkön kívül részint már 
beküldöttek, részint közel kilátásba helyeztek közlemények beszol
gáltatását a következő írók :

Bátorfi Lajos: Zalamegyei pasquillok, versek stb.
Dr. Cherven Flóris: A magyar-lengyel viszonyokról.
Conlegner Károly: A bankjegyügy a függetlenségi harcban.
Egervári P. Ödön: A magyar színészet múltjából.
Hatala Péter: Az egyetemi légió stb.
Klapka György: A forradalomból.
Kubinyi Ferenc: Líptó megye múltjából.
Lehoczky Tivadar: Adatok az 1848. szabadságharc történetéhez.
LÖvei Klára: Visszaemlékezések a forradalomra stb.
Marczali Henrik: Mária Terézia és II, József korából.
Rényi Rezső: A kiegyezés történetéhez.
Széli Farkas: Adalékok a Péro-lázadás történetéhez.
Szilágyi István: Gróf Balassa leveleiből stb.
Szilágyi Sándor: Közlemények Szilágyi Ferenc hagyatékából stb.
Id. Szinnyei József: Forradalmi napló, színészettörténeti adalékok stb.
Torma Károly: Erdélyi pasquillok stb.
Tóth Lőrinc: A két Pázmándy jellemzése.
Vachott Sándorné: Visszaemlékezések Eötvösre, Deákra stb.

Nemkülönben várhatjuk a következők becses közleményeit: 
Dr. Acsády Ignác, Ágoston József, báró Apor Károly, Dr. Badics 
Ferenc, Ballagi Aladár, Boross Mihály, Csapiár Benedek, Frankenburg 
Adolf, Haan Lajos, Kőváry László, Krivácsy József, Lánczy Gyulá, 
Ortvay Tivadar, Pesty Frigyes, Pór Antal, dr. Szalag József, gróf Szécsen 
Antal, Szeremlei Samu, Wertheimer Ede, Zsilinszky Mihály, stb. stb.

Az érdeklődés ily tömeges nyilvánulása egyrészt megerősít 
bennünket abban, hogy a ..Hazánk“ csakugyan mélyen érzett hiányt 
fog pótolni; másrészt pedig azon kellemes helyzetbe juttat, hogy füze
teinket mindig érdekes és változatos tartalommal állíthatjuk ki. 
S ez egyik főtörekvésünket fogja képezni.

Felkérjük a haza dicső múltja és nagy férfiaink küzdelmei 
iránt érdeklődő közönséget, hogy e törekvésünkben támogasson az 
által, hogy minél sűrűbben tömörül a „Hazánk“ körül.

A ./Hazánk“ 1884. elejétől kezdve ötíves havi füzetekben je 
lenik meg (julius és augusztushó kivételével,) időnként arckép vagy 
egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

E l ő f i z e t é s i  á r a :  e g é s z  é v r e  6 frt, f é l é v r e  3 frt.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos könyvkereskedéséhez 

(Budapest, váci-utca 1.) intézendők.
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A K É T  P Á Z M Á N D  Y.‘)
(e m l é k ir a t a im b ó l .)

Pázmándy Dénes, az ifjabb, az első magyar népképviselőház 
elnöke, komárommegyei alispán s követ, sok részben hasonmása 
volt Pázmándy Dénesnek, az öregebbnek, egykor szintén Komárom 
megye alispánjának s követének, 1848—49-ben Fehérmegye főis
pánjának, — némi a kor s nevelés által föltételezett külsőségi kü
lönbségekkel, miket a virgoncabb fiatalság, úriasb s divatosb neve
lés és szokások, s európaibb műveltség ruházának reá. Szikár, so
vány, karcsú férfi mindkettő ; emennek arca amazéból metszve k i ; 
lassú, hosszú, nagy lépésekkel járt mindkettő ; nagy mértékben volt 
phlegmatikus mindkettő ; halk és tutma beszédű ez mint amaz; de 
bármelyik szóljon, szavaiban talpraesett logika, józan értelem, 
éles Ítélet rejlett mindenkor.

Csakhogy az öregnek gyér ősz hajszálai alatt, a nagy homlo
kon s beesett arcokon évek redői húztak már barázdákat; az ifjú
nak pedig, bár vonásaiba az utóbbi (1849 s következő) évek nagy 
tragoediája szintén bevéste a szenvedés bélyegét, fiatal, sírna arca 
volt; azonban ez arcon is éveit túlhaladó komolyság honolt, melyen 
már csak ritkán lövelltek át a gúny és éle fulánkjai; s ez arc is 
halovány lett, melyet csak igen ritkán pirosítottak fel a szenve
dély rózsái.

Továbbá, amannak nagy, sötét színű, bő öltönye, kopottas 
attilája, elviselt kalapja s rendszerint kelleténél rövidebb pantalonja 
a divat szabályok s közönséges szokások megvetését jelenték; ennek 
díszes öltözete a szalonokban otthonos s Gunkel2) által öltöztetett 
divatférfit mutatta.

b A tisztelt szerző e kis essayt még 1851-ben írta a Csengery Antal 
„Szónokok és államférfiak könyve“ számára; akkor azonban meg nem jelen
hetett ; a kinyomatott kész könyvből ki kellett vétetni, s a könyv csak így lát
hatott napvilágot. Mindazáltal fenmaradt az eredeti példányok közűi egyné
hány, s így ez essay is egyesek, de nem sokak előtt ismeretes lehet. Általá
ban azonban egészen új mű igényeivel léphet fel, annál inkább, mert jelen 
alakjában jó részben át van dolgozva és tetemesen bővítve. A Szerk.

2) Ázon korban első bécsi divatszabó.
11*
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Amannak nyelve, kifejezései, modora, a táblabírói világ föl
déből nőitek ki, s a Corpus Juris ízét és szagát viselték; ezéi 
hosszasb utazások, külföldön tartózkodás, nyelvek tudása, s az 
újabb művek folytonos olvasása által európaibb szabást nyertek.

A logika, éles Ítélet, boncoló tehetség mindkettőnek közös 
tulajdona, de az ifjabbik ezenkívül még egy erős és félelmes fegy
verrel bírt, t. i. az éle fegyverével, melyet néha ügyességgel s 
vele született angol phlegmatikus humorral forgatott.

A régibb követi korban, 1825-től 1840-ig senki sem tudta 
jobban az anteactákat, mint az öreg Pázmándy, s ezen kitűnő, s 
főleg az előbb napirenden levő sérelmi politika terén igen hasznos 
sajátságot, melynek megszerzésénél folytonos szorgalom s búvárko
dás segíté a derék emlékező tehetséget, szinte átruházta fiára, az 
ifjú Dénesre, ki e téren azon három országgyűlésen, hol mint Ko- 
márommegye követe s atyjának utóda jelen volt, legnagyobb köz
elismeréssel tüntette ki magát, s egyért ezért is igen fontos és 
hasznos ellenzéki tagnak tartatott.

A szomori és somodori Pázmándy család neve, régi előkelő 
név Komárom- és Fehérmegyében ; a család tagjai azonban legin
kább csak a megyei életben szerepeltek, s országos hírre a leg
utóbbi időkig nem emelkedtek. Egyik tagja, Ferenc, 1705-ben Rá
kóczi híve s Bercsényi törzstiszte volt, Sámuel pedig nagy munkát 
írt a magyarok eredetéről (deák nyelven, 1786-ban).

Öregebb Pázmándy Dénes, János fia, kinek neje baracskai 
Szűcs Teréz volt, egy messze kiterjedt dunántúli nemes család leá
nya, — 1781 márc. 10-én, Kömlődön született, s Komárommegyé- 
nek már az 1826/7-iki nevezetes országgyűlésre, s ismételve az 1830- 
iki rövid, az 1832/6-iki hosszú, s ismét az 1840-iki országgyűlésekre 
általános bizalommal megválasztott követe, s e minőségben büszke
sége, otthon pedig már 1810-ben 1817-ig főszolgabírája, s 1828-tól 
1836-ig két tisztújítási időszakon át első alispánja volt. Ez utóbbi 
hivatalában, mint igazságos részrehajlatlan bíró s ügyes, munkás, 
erélyes megyei elnök, köztiszteletet s népszerűséget vívott ki me
gyéjében, mely Őt, az elnöki széken bizonyított bölcseségét s ta
pintatát méltányolva, az országgyűlési székre mindenekfelett képe
sített tagjának tartá, s legkitűnőbb követnek s törvényhozónak is 
hitte. Ő pedig a törvényhozói pályán sok ismeretet, éles Ítéletet és 
logikát bizonyított ugyan, helyesen tudott különböztetni s okada- 
tolni, e mellett buzgó és tántoríthatlan hazafi volt, kihez soha a 
gyanú árnyéka sem férhetett, de sem erős, és ékes szónok nem 
lévén, sem szélesb, a Corpus Jurison s országgyűlési actákon túl
menő, európai s világirodalmi műveltséggel nem bírván, melyben 
szeretett s nagyra szánt egy fiát nevelteté, nagy törvényhozónak 
csak magyar értelemben s magyar mérték szerint nevezhető. A gya
korlati, főleg közigazgatási, úrbéri kérdésekben, de mindenekfölött
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a protestáns egyháznak, melynek egyik főgondnoka volt, sérelmi 
terén nagyon otthonosnak találta magát; ügyes tapintattal tudta 
kezelni s vezetni a meddő gravaminális politikát; ő' teremté a 
„junctim“-ot, egyik annak idejében nagy zajjal járó s fontos szere
pet vivő, most pedig, a legújabb kor nagyszerű eseményei által 
megedzett s kitágult szemeink előtt, ugyancsak törpévé zsugorodott 
gyermekét azon kicsinyes (megengedem, hogy azon korban egyedül 
lehetséges, s mindenesetre jó szándékú) politikának, melylyel az 
erőtlen pozsonyi országgyűlések, ezen alkotmányos óriásköntösbe 
öltöztetett bábjátékok, ártatlanul játszadozni szoktak, míg a játékot 
egyik vagy másik fél, udvar vagy nemzet, megúnván, követ urak 
haza nem oszlanak a megyei kopott zöld asztalok mellé, újra kez
deni a régen főzött, de soha meg nem főzött ételek kotyvasztását.

Záradékokat, clausulákat kovácsolni 1) azokat körömszakadtig 
védeni, míg a lassankint elcsábított, a kancellária kiküldöttei s a 
kir. személynök által megpuhított, olykor hivatalok, címek, keresz
tek árán megvásárolt többség ellenében hasztalanná lett minden 
védelem, — roppant fontosságot tulajdonítni a sorozatnak, s a soro
zat és elsőbbség, a királyi előadások vagy a nemzeti sérelmek 
előbbi vagy együttes tanácskozás alá vétele fölötti vitákban úgy 
elpazarolni a drága időt, hogy végre egyik tárgyat sem lehete be
végezni ; sokat, túlságos sokat követelni, hogy legalább valamicskét 
nyerjünk, ujongó örömet érezni valamely izenet * 2) elfogadása fölött, 
melyet a bécsi resolutió majd hiszen úgy is tönkre vala silányi- 
tandó ; el nem fogadás esetében öt, tíz, húsz izenetet váltogatni, s 
mindannyiszor néhány kemény szóbeli ütleggel döngetni végig a 
hazafiságtalan s csökönyös főrendeket, ezáltal teljesen vigasztalva s 
kielégítve találni magát; falrengető éljenekkel fogadni a resolutió- 
kat, melyek valamely sérelem orvoslását Í g é r t é k ;  óvásokat tenni, 
ha a személynök valamely ügyetlen szót használt, melyből 
egy jó ügyvéd a tábla jogainak némi szándékos nyirbálását volt 
képes kiokoskodni; sallangos beszédeket tartani, melyek általános 
szépségű s igazságú mondatokkal, sőt olykor Rotteck és Welcker- 
féle elméletekkel is valának tömve sat. sat., ez körülbelől képe a 
magyar országgyűléseknek 1825-től 1847-ig. Bécsben szívesen hagy
ták beszélni a bőbeszédűeket, olykor pro forma boszankodtak s 
mennydörögtek is egyes erősebb kifejezések miatt, melyek a tiszte
letet s etiquettet élesebben sértették; azonban Metternich herceg et 
Comp. jól tudta, hogy a magyar, csak beszélni hagyják, könnyen 
megelégszik sorsával, s adandó alkalommal „moriamurt“ kiált.

x) Ezek egyik nagy mesteréről, a tiszteletre méltó Klauzál Gábor 
csongrádi követről szól egyik káptalani követ latin epigrammja : „Klauzál 
clausulae nomen et omen habet“.

2) A törvényhozás két táblája közt váltott hivatalos eszmecserék neve.
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Öreg Pázmándy nem volt a nagyszavú, sok üres beszédű 
szónokok közűi, beszédei mindenkor a kérdések felvilágosítására, 
szabályosb formulázására, s eldöntő stádiumhoz vezetésére szolgáltak. 
De magyar viszonyok s eszmék közt nevekedvén, törvényhozói fo
galmai köre szintén leginkább csak magyar volt s a Corpus Juris 
korlátái közt forgott, s mint régibb társai egész a legújabb időkig, ő is sze
rette a szokásos, mondhatni ősi gravaminális tért. Szerette, ha egy 
jóféle sérelemre szert tehetett; mert a sérelmek igen erős fegyve
reknek tekintettek a gyűlölt kormány ellen, kedvező és törvényes 
alkalmat adva annak éles megtámadására s népszerűtlenítésére. 
Mily törvényhozói élvezetnek tartaték, minél többet kiabálhatni e 
kedves szót : sérelem ! sérelem! és ezen élvezetnek a jogsértegető, 
önkényes és maradi bécsi kormány részéről pazarul szolgáltatott 
kéjei mellett alig gondolt valaki egész 1848-ig a sérelmek folyvást 
csörgedező forrásának, ezen erdélyies névvel elég jól bélyegzett 
„pokolsárnak“ bedugására. Távol legyen tőlem a mondottak által 
az akkori szabadelvű pártvezéreknek akár tiszteletre méltó s nemes 
hazafiságát, akár időszerű s a körülményekhez alkalmazott bölcsesé- 
gét kétségbe vonni, csak a beteg állapotra akartam mutatni, mely 
az annyira magasztalt régi jó időkben hazánkat sorvasztá, s a kü
lönbségre, mely a volt diaeták, s a valódi parlament között van, s 
némi vigasztalást nyújtani a megelégedetlen vissza nem nézőknek, 
kik a Jelen állapotot oly magasra vont szemölddel fitymálják.

Öregebb Pázmándy Dénes az 1825-iki, 1830-iki s 1832-iki 
országgyűléseken egyik ellenzéki vezér s pártapa volt. Tekintélyét 
nevelte, hogy 1837-ben, Szilassy József septemvir halála után, a 
dunántúli reform, egyházkerület világi főgondnokává választatott. 
Szállásán többször tartattak követi tanácskozmányok, szava és ta
nácsa nagy súlylyal bírt, s ismeretes szilárd politikai jelleme, éles 
ítélete, szigorú logikája, bölcs mérséklete, de egyszersmind társa
dalmi állása, vagyona s összeköttetései miatt is, méltán tartatott 
elsőrendű tekintélynek. Az öreg Somsichok, Pongrácz, a későbbi 
királyi személynök s államtanácsos, s Miklós, a mindvégig szabad
elvű, honához hű ősz férfi, a ma is élő és szereplő Pál atyja, az 
egykor híres Ragályi Tamás sat. közelebbi baráti köréhez tartoz
tak. Minden nagy kérdésben egyike volt az ellenzék azon tekinté
lyes bajnokainak, kinek nyomós okai ellen intézte főleg az ellen
párt szellemi fegyvereit, sok életre való s gyakorlati és a nemzeti 
jólétre egyenesen ható törvény, mint p. o. a tagosztályról, a mezei 
rendőrségről, leginkább tőle eredt, általa formuláztatott. Fényes be
szédei, miket ide, mint a szónoklat remekeit kiírhatnánk, nincsenek, 
de az országgyűlési naplók tele vannak nyomós, okdús, eszes 
nyilatkozataival; becsületessége s jellemszilárdsága pedig, mely min
denkor visszautasítá a meggyőződés árán vásárlandó kitüntetéseket, 
az udvari kegy gyanús ajándékait, s mely későbben nem egy régi
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barátjától, kiknek neveit kímélni akarom, távolítá el, hervadhatlan 
érdemkoszorút fon tiszteletre méltó emléke körül. Az 1848-iki nagy
szerű változások s átalakulások ugyanazon pályán találták az ősz 
férfiút, melyen 1810-ben a még ifjú hazafi járdalni kezdett, s az 
első magyar belügyminister 1848-ban fehérmegyei főispánná nevezé 
a nemzeti ügyhöz mindig hű fehérmegyei nagybirtokost]), ki régen 
főispán lehetett volna egy kis utánjárással, egy kis engedékenység
gel, de nem lett, mert nem engedett s nem alkudott, most pedig a 
nemzeti kormány által reá bízott hivatalt, azon időben nem annyira 
fényes kitüntetést, mint nyomasztó s nagy felelősséggel járó terhet 
és gondot, szívesen elfogadá. E minőségben vett részt a felsőház 
múzeumi üléseiben az 1848,-iki pesti országgyűlésen, mint annak 
egyik legkitűnőbb tagja. Szeptemberben a honvédelmi bizottmány, 
e veszélyes, fejet és vagyont kockáztató „Comité du salut public“ 
tagjává is választatott, mely a pestvárosi redout termeiben szer
vezte a hon- és szabadságvédő csapatokat, vásárolta a fegyvereket, 
s proclamálta a vészben forgó hazából megszökött nagy urak ja 
vainak elkobzását, míg Lamberg gróf a lánchídon felkoncoltatott, 
s Zichy Ödön gróf a csepeli sziget partján kivégeztetett, és az utcá
kon s tereken a foiradalmi jelenetek árja hullámzott. Öregségi 
gyengesége azonban, mely nem tarthatott egyenlő lépést b. Perényi 
Zsigmond elszánt erélyével, s talán elégületlensége is a dolgok ké
sőbbi fordulatával, nem igen engedék sok részt venni a bizottmány 
munkáiban, s ennek köszöné, hogy midőn Windischgrätz herceg 
uralmának idején elfogatott, fogsága, melynek láncai alatt roskatag 
élete összeomlott volna, nem volt tartós. Visszavonult baracskai ma
gányába, keserű aggságot szenvedett egyetlen fia, az ifjú Dénes 
sorsa miatt, ki a képviselőház elnöke volt, s miután 1854-ik évben 
február 1-én a derék, következetes, sokat munkált 74 éves ősz hazafi ősei 
sírjába szállt, s a baracskai egyszerű temető sírboltjába örök nyu
galomra tétetett: fenmaradó nevét kétségkívül hálás érzelemmel 
fogja emlegetni és sírját tiszteletteljes kegyelet virágaival hinteni 
a maradék.

Fia, ifjabb Pázmándy Dénes, ki 1816. ápril 7-én Kömlődön, 
Péli Nagy Judittól, előkelő barsi nemesi család leányától született, 
mintegy érdemes atyja vállain lépett a világba, s így már első fel
lépésekor néhány fejjel nagyobb volt sok másoknál. Atyja említett 
tulajdonaival ő is nagy mértékben bírva, azokhoz még másokat is 
társított, miket az újabb kor, újabb szükségek s nézetek igényeltek. 
A legkitűnőbb nevelésben részesült; nevelője, Czibor, később pápai

x) Lakása Baracskán volt, s birtokai : Baracskán, Rác-Keresztúron, 
Szentiványon és Felcsúthon; ezenkívül Kömlődön, Komárommegyében, hol 
korábban lakott.
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főiskolai theol. tanár, sötét véralkatú, de igen geniális s szabad
elvűségben korát megelőző philosoph volt, kinekaz elménckedő s nehe
zen fékezhető fiúval sokszor meggyűlt a baja, valamint a gyermeket 
mindig pártoló szülőkkel is. — Midőn iskoláit végezte és szeles 
ifjúsága némi hibáiból kivetkezett, a magyar politikai világ más 
alakot nyert már a pártok élénk journalistikája, Kossuth nagyszerű 
izgatása, s a Kossuth kezéből más kezekbe (b. Eötvös József, Szalay 
László, b. Kemény Zsigmond és Csengery kezébe) ment Pesti Hirlap 
központosítási tana s szorosan tudományos alapra fektetett elméletei 
által. Nem az általánosságok, a nagy frázisok, a polgári s politikai 
szabadság, nyilvánosság, esküdtszékek, sajtószabadság szép szólamok
kal felpiperézett dicsérete, censura korholása stb., hanem a megálla
pított igazságok részletezése, formulázása, nem annnyira a „m i t “ 
mint a „ m i k é n t “ körül forogtak a zamatos viták. Hogy a szabad 
királyi városoknak szavazat kell az országgyűlésen, hogy a nemes
ség adómentessége s a korteskedés kiirtandó nemzeti veszélyek, 
hogy a papoknak túlságos jövedelmeik vannak, a népnek pedig neve
lésre van szüksége stb., ezt mindenki tudta m ár; a módról, a 
kivihetőségről, a legcélszerűbb eszközökről kelle szólani annak, a ki 
meg akart hallgattatni. A megyei rendszernek ekkorig soha kétségbe 
nem vont tökéletessége, panacaeai természete, ezen sérthetlen „noli 
tangere“ meg vala támadva, és pedig férfiak által, kiknek hazafiúi 
tisztaságáról kétség nem lehetett, kik a valódi szabadság országaiból 
idéztek példákat, s az ész örök forrásából s a tiszta képviseleti 
rendszerből meríték véleményük védokait. — Pázmándyt, ki már 
kora ifjúságában sokat olvasott, sokat gondolkodott, ezen új iskolá
hoz csatolta politikai rokonszenve. Osztá az új Pesti Hirlap vélemé
nyét a városi kérdésben, osztá a megyékre nézve S midőn szónoki 
képessége s követtáblai tekintélye az 1848-iki pozsonyi országgyűlé
sen, melyen másodízben képviselé Komárommegyét, meglepő gyor
sasággal oda emelkedett, hogy az ünnepelt nagy szónokkal, Kossuth 
Lajossal is lándsát merne törni: a megyei rendezés kérdésében 
egyenesen kimondá a megyei mindenhatóság összeférhetlenségét a 
ministeri kormánynyal, s a központosítás mellőzhetlen szükségét. Ez 
lévén egyik legnevezetesb s ellenfelének nagyságát és a tárgy fon
tosságát tekintve, legérdekesb s legmerészebb beszéde, ide igtatunk 
belőle némi töredéket.

Az ápril 2-iki nevezetes gyűlésben, a megyei rendszernek kép
viseleti alapra állításáról szóló törvényjavaslat lévén napirenden, 
Pázmándy határozottan kimondá, hogy a megyék akkori hatásköre 
fenn nem maradhat. „Sok törvény hozatván — úgymond — mely 
ellene van a nemesség érdekeinek, hogyan fognak e törvények, 
hogyan maga a népképviseleti törvény is végrehajtatni, ha a megyék 
mostani állapotukban maradnak ? A határozat, melyet mi nem hoz
tunk elő, megvan és é l ; egész ország, a hozott törvények nélkül is,
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átalakulásnak eredt, némely megyék önmaguktól változtak ős nép
gyűlésekké, s Pestmegye jelenleg 600 ezer ember; más megyék, 
mint Komárom, azt határozták, hogy helységenkint küldessenek 
képviselők. Amaz eszközölhetlen mód, mert hol a terem, melybe 
annyi ember belefér? eme szerint pedig összeütközés s verekedés 
lesz, és hogy a törvények ily gyűlések által végre fognak hajtatni, 
komolyan senki sem hiheti.“ — Másik főtekintet a magyar nemzeti
ség. Emliti szóló a liptói esetet, említi Horvátországot, s ha a liptói 
szellem elterjed, és Pozsonytól Máramarosig tótul folynak a tanács
kozások, nem fognak-e a tótok utóbb külön parlamentet is kívánni ? 
s Magyarország határa nem a Kárpát lesz többé. És ez a jelen 
törvény leggyengébb oldala. A magyar nemzetiséget megerősíteni 
egyetlen mód van, és ez a centralisatio; ha Franciaország el lett 
volna szakadozva hasonló municipiumokra, soha sem lett volna nagy 
francia nemzetiség. És akármi szépeket beszélünk is a megyékről, 
lehet talán még egy darabig azoknak régi hatáskörét mint egy 
moschuszszal tartogatni, de ha magunkat ámítni nem akarjuk, meg 
kell vallani, hogy a régi értelemben vett megyének vége van, 
végének kell lenni. Vagy megye, vagy magyar nemzetiség! válasz- 
szatok. — Indítványozza tehát, hogy a megyék kérdése függesztes- 
sék fel, s a jövő országgyűlésig, mely a közbejövő tapasztalás nyo
mán döntőleg határozhat, se közgyűlések, se tisztválasztások ne 
tartassanak.“

Ezen nézetet és indítványt Kossuth Lajos fényes szónoklattal 
támadá meg, s a következő vita egyike volt a legparlamentiebbeknek, 
miket valaha magyar országgyűlés hallott.

Kossuth Lajos szónoklata egész varázshatalmával tüntette fel 
a megyék szükségességét, s megesküdött istenre, ki a mozgalmakat 
vezeti, hogy a mely percben Magyarországnak municipális szabad
sága nem lesz, ő megszűnik annak polgára lenni; kinyilatkoztatá, 
hogy miután a szabadságot csak a megyei institutio által látja biz
tosítva, miszerint a szabadság, ha egy szögletben elnyomatik, a 
másikban újra fölemelkedjék, s miután Párist Magyarországban 
ismerni nem akar s oly államból, hol merev centralisatio volna, 
számkivetné m agát: készebb, miutsem a megye megszűnjék, a 
ministeriális törvényt is megbuktatni igyekezni. A magyar nemzeti, 
séget illetőleg azt állítá, hogy azt Mária Terézia altató rendszere 
s József absolutismusa alatt egyenesen a megye mentette meg.

Pázmándy Dénes e fényes beszédre az ápril 3-iki ülésben 
válaszolt, védelmezve előbbi thesiseit.

„Látom Önök arcán, uraim! — úgymond — azon gondolat 
kifejezését, hogy nagy fába vágtam a fejszét. Tegnapi szavaim me
részek lehettek, de mély meggyőződésből származtak, s e percig is, 
mindazok után, mik elmondattak, azt hiszem, hogy igazak. Pest 
érdemes követének, tisztelt barátomnak kellene felelnem, de hogyan ?
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Nem állunk egyenlő téren, nem bírok egyenlő fegyverrel. Ő most 
nemcsak Magyaország, de mondhatni, egész Európa legnépszerűbb 
embere, s e népszerűséget, melynek tetőpontján áll, teljesen meg is 
érdemli, mert saját erejével vívta azt ki, mint még egy hadvezér 
sem; — míg én, egyszerűségemben, a nép közt állok mint köz
legény, kinél igen sokan vannak egy fővel nagyobbak. 0  a legna
gyobb ész és szónoklat fegyverével bír, ékesszólása varázsereje el
ragadja, majd fellázítja, majd lecsillapítja a kedélyeket kény sze
rint, míg nálam csak gyönge vessző van. De azért sem küzdhetek 
vele sikeresen, mert nincs közöttünk e 1 v különbség; — a különb
ség csak az, hogy ő az általa megindított s kivitt eszmék követke
zéseit s végfejlését látja máskép, mint én. A municipiumot, melynek 
emlőjén nőttem fel, én is oly erős védbástyának tartom, mely külső 
ellenségek ellen megtartani, s mostanig megőrzeni segített. De vala
mint a legnemesb gyümölcs csíráját kemény héj fedi, mely azt a 
tél zivatarai közt a romlástól megőrzi; ezen héjnak azonban tavasz- 
szal föl kell pattanni, hogy a csíra előbújhasson: így a municipium, 
nak is, mely annak idejében védő kéreg volt, most, midőn erősebb 
biztosítékok, sajtószabadság, felelős ministerium állottak helyébe- 
szét kell pattannia, különben nem fog a csíra megnőhetni s ég felé 
lövellhetni. Ily helyzetben vagyunk a municipiumra nézve, épen 
azon institutiók által, melyeket Pest követének vezérlete alatt kivív
tunk. A nagyobb és erősb institutiók absorbeálják a kisebbeket és 
gyöngébbeket. Figyelmeztetem továbbá önöket a végtelen nagy kü
lönbségre, mely a megyei és községi rendszer közt létezik. Magyar- 
ország alkotmányos jövendőjének alapja főképen a nagy községek
ben van letéve. Községi rendszert kell tehát kifejteni; ez a szabad
ság valódi básisa, nem pedig a megyei rendszer, hol a törvény- 
javaslat szerint egyenesen nem is folynak be az emberek, 500 lévén 
képviselve egy á lta l; hol fontos politikai kérdések nem fognak 
ezentúl tárgyaltathatni, s az administratio is csak kisebb, helybeli 
dolgokra terjedhet; mert ha a megyék a ministeriumot megakaszt
hatják, ha ezentúl is felszólalhatnak : ..Nos universitas sat." : akkor 
a kormányzás lehetlenné válik. — Másik fő állításom volt, hogy a 
magyar nemzetiség s a municipium együtt meg nem állhatnak 
Erre nézve Pest követe a históriát szegezte ellenem. Erős o k ; de 
egy kis észrevételem van reá, szintén a históriából. Il ik József 
császár ugyanis, első parancsában, melyet a kir. helytartó tanácshoz 
küldött, nem azt parancsolta, hogy németül, hanem üogy magyarul 
vitessenek a közdolgok; a helytartó tanács azonban, mely m e g y e i  
emberekből állott, azt vélte, hogy a közügyeket nemzeti magyar 
nyelven vinni nem lehet, s ezért a latin mellett kell maradni. S 
ekkor jött József második parancsa, melyben azt mondá: „holt 
nyelv nekem nem kell; ha a magyar nyelv nem alkalmatos, legyen 
a közügyek nyelve német, s az öreg consiliáriusok kénytelenek vol
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tak megtanulni németül, vagy elbocsájtattak. — Ki tartotta tehát 
fenn a nemzetiséget ? — Az olygarckia, melyet jól megkülönböztes
sünk az aristokratiától, nem tartotta fenn, mert Mária Terézia alatt 
egészen elnémetesedett; a közép aristokratia tett valamit fentartá- 
sára, mert ha a gyűléseken diákul beszélt is, házi körében magyar 
m aradt; de főkép fentartotta a nép, s a reformált vallás, melynek 
lelkészei és tanitói tősgyökeres magyarok. *) Egyszerűen tagadom, 
hogy a magyar nemzetiséget azon municipiumok tartották fenn, 
melyeket József megsemmisített, s melyek föléledvén, ismét latinul 
beszéltek stb.“

Főereje állott ifjabb Pázmándy Dénesnek a külpolitika isme
retében. Azon tér, melyen a magyar törvényhozás nagy többsége 
hihetetlenül járatlan volt. S midőn az 1847. decemberi válaszfelirati 
viták alkalmával az ellenzék előkelő tagjai kiosztották magok közt 
a támadási pontokat, melyekről nyilaikat a régi bécsi kormány 
politikájára lövöldözzék, Pázmándy a külpolitika terét választotta, 
melyen emelkedett szempontból, s nagy hatalommal és cáfolatlanul 
maradt okokkal ostromló az általa veszélyesnek tartott rendszert, 
melyet herceg Metternich követett. Ez alkalommal mondott beszéde 
legjelesb szónoklatai közé tartozik.

„A mostani osztrák rendszert (t. i. Metternich rendszerét) — 
mondá többek közt — veszélyesnek tartom, mind kiil- mind bel
politikájára nézve, nemcsak hazánk, hanem az Összes monarchia 
érdekéből is. Mindenekelőtt azonban azon kérdés merül fel előttünk, ha 
vajon van-e a magyar országgyűlésnek joga a birodalmi kormány 
által vezetett külpolitikába beleszólani? — én azt tartom, hogy 
miután az 1723. 2-ik törvénycikkel az úgynevezett sanctio prag
matica megállapíttatott, és nekünk változliatlan alaptörvényünk 
le tt: e törvénynél fogva Magyarország a többi örökös tartományok
kal oly elválhatlan szoros kapocsban áll, hogy nemcsak fejedelmünk 
és dynastiánk egy és közös, de ezenkívül közös a monarchiát és 
ennek egy részét bárhonnan megtámadó ellensége is. Háború eseté
ben tehát, jó és balsorsban osztoznunk kell a monarchia egyéb ré
szeivel, és én osztozni is akarok. De innen az következik, hogy a 
magyar országgyűlésnek kétségtelen joga van szemlét tartani a bi
rodalmi kormány által vezetett külpolitikának főbb momentumai 
felett, mert a kormánynak e részbeni hibás eljárása okvetlenül 
pénzünkbe és vérünkbe kerülhet. S már csak azért is kötelességünk 
e tárgyban felszólalni, mert a többi örökös tartományok közűi egye
dül nekünk van szabadabb alkotmányunk; — mi szólhatunk, míg 
a többiek a minden tekintetben nyomasztó bureaucratia súlya alá 
görnyedve, hallgatni kénytelenek. — Mi ezen kérdést illeti, erre

*) A szónok megfelejtkezett az irodalom, a toll és lant embereiről, kiket 
mindenek előtt kell vala említeni.
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nézve, a fentebb előadottakon kívül, egy különös eseményre is 
vagyok bátor a rendeket figyelmeztetni. — Voltak oly szomorú 
idők, melyekben a magyarnak, megsértett alkotmányos jogai helyre- 
állítása s a lelkiismeret-szabadság biztosítása végett az osztrák kor
mány ellen fegyvert kellett fognia! Szerencsés békekötésekkel vég
ződtek e harczok, melyek nagy fontosságukhoz képest, és mint sok 
más törvények alapjai, törvényeink közé igtatvák. Ezek között a 
bécsi békekötést Cseh, Morva, Szilézia, alsó és felső Luzácia orszá
gok rendei garantirozták. És ezen garantirozó levelek törvényköny
vünkben olvashatók. Világos ebből, hogy a monarchia népei nem
csak elválhatlan szoros kapocsban állanak, de egyiknek helyzete a 
többi testvérnemzeteket már azon időben is annyira érdekelte, hogy 
az egyiknek belbékéjét szoros kapocsban lenni látván tulajdon léte
zésükkel, a szabadságért vívott harc és béke föltételeit mindnyájok
nak javára garantirozták, örök testvéri szeretetet Ígérve egymásnak. 
És ezen esemény a monarchia testvérnépei kölcsönös organikus éle
tére különösen fontos s feljogosítja a nemzeteket arra, hogy éber 
figyelemmel őrködjenek egymás sorsa fölött (íme a Deák Ferenc- 
féle eszmék az ifjú Pázmándy ajkain!).

Átmegy ezután az ausztriai birodalmi kormány által vezetett 
külpolitika szigorú bírálatára, panaszolva, hogy e politikát, hosszú 
évek során, minden tetteiben egy bizonyos célra törekvő absolutis- 
tikus irány vezeti, és ezen alapnézetnek lévén alárendelve részéről 
vezetett minden diplomatiai eljárás, kereskedelmi engedmények ki
eszközlése, mely az összes monarchia népei jólétének előmozdítását 
foglalná magában, a többi hatalmasságokkal folytatott számos trac- 
tátusok feltételéül nem csak nem tűzetett ki soha, sőt ezen valódi 
érdekek az absolutistikus elvek fentartásának mindenkor feláldoz
talak . Súlyos vád ez, melyet ha az ausztriai kormány tagadni, s 
népeit az ellenkezőről meggyőzni akarja, mutassa fel azon utasítá
sokat, melyek mellett a küludvarokkal vezetett diplomatiai alkudo
zások vezettettek. Példákat hoz elő ily vétkes mulasztásokra nézve ; 
elmondja, mint tétetett tönkre a dohánytermelés s kereskedés, mint 
áldoztatott fel a Duna torkolata a fekete tengernél, mely egészen 
muszka kezekre játszatott, mint került e mostoha kezekre, 
a kormány hibája s mulasztása által, e nagy folyamnak, 
az ausztriai birodalomtest éieterének kulcsa; mint hagytuk 
magunkat kiszorítatni az orosz kormány által minden be
folyásból, melyet az aldunai tartományok irányában, helyzetünknél 
fogva, gyakorolhatnánk; mint használtatja fel magát a Metternich- 
kormány Muszkaország által eszközül ennek céljai kivitelére, s a 
birodalom gvöngítésére, és bár szeret annak alattomban kisebb-na- 
gyobb bajokat szerezni, nyíltan mégis bókol neki, mert absolutis
tikus irányának egyetlen támaszát ott találja fe l; mint költettek el, 
az absolutistikus elvek fentartása végett, milliók és újabb milliók
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Don Miguelre s Don Carlosra, mint pártoltattak Schweizban a Son- 
derbund, s a jezsuiták sat. szóval, hogy a Metternich-kormány e 
veszélyes iránynak, mint ezt egész világ tudja, feláldoz mindent, 
még saját népei jólétét is. Kormányunk oly csekélységekkel, mint 
a népek jóléte, nem vesződik, előtte magasztos absolutistikus elvek 
megvalósítása lebeg, s ez őt sokkal inkább érdekli, semhogy ettől 
elállva, külnemzetekkel kereskedésünkre, műiparunkra és földműve
lésünkre jótékonyan ható szerződéseket kötni iparkodnék. De tagad- 
hatlanul hasonló szellem lengi át belpolitikáját is, és ezen irányban 
kormányozza a monarchia minden népeit. „Galíciáról, s az ottani 
eseményekről hallgatok“ — úgymond — mert föltettem magamban, 
hogy ingerültség nélkül fogom tartani előadásomat, ott pedig a té
nyek rettentő boszút kiáltanak, s én nem boszút, de kiengeszte- 
lődést keresek, s az általam roszalt politikának megváltoztatását 
kívánom.“

Bővebben szólván a csehországi állapotokról, így végzi nagy
szerű, Deák Ferenchez méltó beszédét. „Hát nem elég a galíciai 
zavar, és a kérlelhetlen olasz ellenszenv, hanem szükséges még ehez 
a csehekben is felkölteni a gyűlöletet? hát mit akar ezen kormány? 
nem elég neki, hogy kün semmi rokonszenv iránta, nem elég neki 
az eddigi baj és szorult helyzet, hanem még minden népével perbe 
akar keveredni s harcra szállani? hol keresi az erőt, hol a támaszt? 
talán az orosz kormány rokonszenvében ? nem, ott segélyt, ott tá
maszt, ott részére erőt nem talál, vagy ha talál, igen drágán fogná 
megvásárlani. És ezt mi népek, magunk és a dynastia érdekében, 
nem engedhetjük, s különösen mi magyarok ez esetben az orosztól 
való segélykérést a dynastia iránti árulásnak tekintvén, szeretett 
fejedelmünk érdekei mellett utolsóig elvérzendünk inkább, mint a 
monarchiának az elsőrendű államok közüli lebuktatását megenged
jük. A múlt század végén kitört francia forradalom, Napoleon eles- 
tével, legyőzetvén, meg tudom fogni, hogy a győző nagy hatalmas
ságok szent szövetséget alakítottak, sőt meg tudom fogni mindazon 
közös határozatokat, melyek az aacheni conferentiákban a népek 
szabadsága kifejlesztésének akadályozására s minden felvillanó al
kotmányos szabad érzelem elnyomására hozattak, mert lehetne felel
ni, hogy ezen határozatokat az előző véres események provokálták. 
De több évtized pergett le azóta, s hol állunk most, s hol állanak 
Európa népei azon időkhöz képest? A körülmények változtak, ter
mészetesen. Az alkotmányos fogalmak és nézetek tisztultak, s a 
népek annyira higgadtak, hogy már csak oly alkotmányos jogokat 
és szabadságot követelnek, melyek a trónokat nem csak nem ve
szélyeztetik, sőt érdekeiket a birodalom szent kapcsával összecsa
tolván és azonosítván, ezt rendíthetlenné teszik. Oda jutánk már, 
hogy a népek, első lépésül, kevés engedményekkel is megelégesz- 
nek, de azon meggyőződésüket minden lehető alkalommal kinyilat
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koztatják, bogy egyedül és kizárólag alkotmányos szabadságban 
hiszik feltalálni boldogságuk feltételét, és ezen meggyőződésüket 
tőlük elragadni nem lehet, sőt minden halasztása az alkotmányos 
jogok megadásának csak erősiti ezen tiszta meggyőződést és igaz 
hitet. Oda jutánk már, hogy Európa nagyobb s kisebb hatalmassá
gai, még azok is, melyek a szent szövetséget s az aacheni "confe- 
renciák végzéseit alkották, vagy az ezekben fektetett elveket kor
mányzási rendszerükbe felvették, részint kényszerítve, részint belátva 
a körülmények változását s felfogva ezen kormányzási rendszer 
veszélyeit és tarthatlanságát, népeiknek kisebb-nagyobb mértékben 
oly alkotmányos jogokat engedtek, melyek az e téreni fokozatos 
engedményeket ki nem zárva, a népeknek ez iránybani progressiv 
haladását biztosítják. És a dolgoknak ezen helyzetében Metternich 
kormánya, feledve mindent, mi körülötte történik, nem lát, nem 
hall, és nem érez. Távol attól, hogy a monarchia kényes állását 
csak messziről is felfogni képes volna, még mindig azon kormány
zási elvekhez s rendszerhez ragaszkodik, melyeket az idő elitéit, s 
melyeknek fentartásáról leghívebb kormány társaik is lemondottak. 
És ezen eljárásával ellentétbe tévén magát saját népeivel, fonnyad
ni engedi azon könnyen felvirultató erőt, mely ezekben rejlik. Még 
folyvást azon fáradozik, hogy a fentarthatlan absolutistikus épület 
romlott falait alap nélkül újra rakja. Hasznot ezen eljárásából már 
maga sem lát, de elveiben megkövesülve és megvénhedve, azon 
dicsőséget akarja aratni, hogy a históriában úgy jelenjen meg, mint 
utolsó oszlopa s fentartója egy föltarthatlan kormányrend- 
szernek.“

Mily alapos és mély bölcsesség a fiatal szónok szavaiban! 
mily örök igazságok, egyszerű, piperéden, cifra frázisokat nélkülöző, 
de meggyőző modorban előadva! semmi szenvedély, semmi izgatás, 
de az egyszerű, tiszta igazság sújtó hatalma. S alig múl néhány 
nap, alig vitték szét e fontos jóslatszerű igéket a sajtó szárnyai a 
birodalom egyik végétől a másikig : kitörtek a megjövendölt kima- 
radhatlan következmények. A megkövesült Metternich-hatalom meg
bukott, s a nép haragja elől megszökve, hagyta el Bécset, s a mű
helyt, hol absolutistikus terveit évtizedeken keresztül kovácsolá.

Ezen ismerete kitűnőségének, nyelvismeretének és szalonias 
művelt modorának köszönheté, hogy Szalay Lászlóval együtt a frank
furti német birodalmi gyűlésre küldetett, mint a magyar nemzeti 
kormány képviselője. 1848 május 14-kén adatott ki, a nádor s kir. 
helytartó és gr. Batthyány Lajos ministerelnök által aláírva, a fel
hatalmazás, miszerint a nevezettek meg lettek bízva, hogy miután 
Németország viszonyai Ausztriával, melylyel Magyarország a prag
matica sanctio értelmében szoros kapcsolatban áll, a Frankfurtban 
május hó folytán megnyitandó német parlamenten egy új s alkotmá
nyos alapon szabályoztatandók, herceg Eszterházy Pál Bécsben lévő
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magyar ministerrel s általa a német ministeriummal mindazon vi
szonyok iránt, a mennyiben azok Magyarországot érdeklik, beszél
jenek ; ezután Frankfurtba menjenek s ott a magyar és német álla
mok barátságos viszonyainak fenmaradása és erősítése felett mind 
politikai mind kereskedelmi tekintetben, mind a két nemzet kölcsö
nös önállósága, szabadsága s anyagi jóléte tekintetében Őrködjenek, 
s mind azt, mi a fentebbi cél elérésére hasznos és üdvös, megindít
sák és elősegítsék.“ A május 18-kán megnyilt német alkotmányozó 
gyűlés elnöke, Gagern Henrik, szívélyesen fogadta a magyar köve
teket. Pázmándy azonban a küldetésből csakhamar visszatért, hogy 
elnöki székét a pesti magyar parlamentben elfoglalja, s csak Szalay 
László maradt a Majna mellett, hogy mint Magyarország elismert 
ügyviselője, kötelességét a lehetségig teljesítse s tekintélyes bofolyá- 
sát, melyet Németország nagy jogtudósaival között régibb összeköt
tetése erősített, érvényesítse.

Másik főereje Pázmándynak azon humor- és életdús satira, 
azon keserű és finom irónia, mely minden alkalommal szolgálatára 
állott, s melynek phlegmatikus előadási modora, sajátságos hidegsége 
s gonoszka mosolya oly hatást és érdeket kölcsönzött, mely a neve
tők seregét részére vonva, ellenfelének halálos sebet adott. A „ridicul“ 
nemcsak Franciaországban, de minden parlamentben gyilkos termé
szetű, s a komolykodó ellenfelet annál szomorúbb halállal végzi 
ki, mert a leterített ellenség temetését szánalom helyett pirító kacaj 
kiséri. így járt Pázmándyval Kende Zsigmond, midőn Hegel philo- 
sophiáját kezdé neki magyarázni; így járt Forgách Ágoston pozsonyi 
kanonok, midőn őt tudatlansággal vádolá. Pázmándy, a válaszfelirat 
feletti élénk viták közben kifogást tett az ellen, hogy a főrendi táb
lánál azon címzetes püspökök is szavaztak, kiknek, csak valahol 
Palestinábau, in partibus infidelium, lévén megyéjök, törvény szerint 
szavazattal bírni nem lehetne; a törvény ugyanis csak azon püs
pököknek ad szavazatot, kik megyével s káptalannal b írnak; ezen 
eljárás pedig a törvényes többség kijátszására vezethetne, mert ilyen 
címzetes püspököket tucatszámra lehet kinevezni. Erre gr. Forgách 
kanonok azt feleié, hogy a címzetes püspökök száma határozott, mit 
Komárom követe a kalendáriomból is megtanulhatna. Most Pázmándy, 
nem akarván, saját kifejezése szerint, szúnyogot ágyúval lőni, kö
vetkező tréfákkal felelt: „mindenekelőtt a pozsonyi káptalan kö
vetének mondok jó reggelt, ki tegnap engem szerénytelenséggel, s a 
címzetes püspököket illetőleg a kalendáriomra utasítván, egyszersmind 
tudatlansággal vádolni szíveskedett, talán az jutván eszébe, hogy 
mivel egyik előde Carolus Parvust egy ütéssel lesújtá, ezt Ő is teheti. 
De én nem vagyok Carolus Parvus, s a pozsonyi káptalan követe 
sem oly ügyes kardforgató, mint érdemes előde. Kitetszik ügyessége 
már abból, hogy midőn én törvényekre hivatkoztam, általa a kaién- 
páriomra utasíttatom. Az illető törvény felolvastatott; tessék ellenkező
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törvényt mutatni, nem pedig kalendáriomot, melyre talán azért he
lyez oly fontosságot, mert egykor Gergely pápa hozta be. Ha a 
követ úr, kalendáriom helyett a Corpus Jurist s országgyűlési actákat 
forgatta volna, tudná, hogy az, mit én a címzetes püspökökre nézve 
említettem, régi országos sérelem, mely már az 1618/9-diki ország- 
gyűlésen fölterjesztetett; annyi jártasságot azonban tőle nem igényel
hetvén, felolvasom előtte az akkori fölírást, hogy jegyezze meg ma
gának, s ezentúl tudja magát mihez tartani. Kitetszik ebből, hogy 
az ország már akkor kívánta, hogy azon püspökök, kiknek valósá
gos megyéjök nincs „a suffragiis amoveantur.“ Ha a magyar korona 
egykor Palestinát, s minden tartományokat, hol ezen püspök urak 
megyéi feküsznek, visszafoglalja: én szívesen ráállok, hogy az illető 
püspök urak szavazattal bírjanak, de még most kicsit korán lenne.“ 
A városi ügy feletti viták közben pedig Szatmár követe, Kende 
Zsigmond, a nemesi és papi rendnek a városi törvényhatóság alóli 
kivétele mellett szónokolt, okoskodván a „judicium parium“ elvéből, 
s a papokra nézve különösen azt vitatván, hogy „a papot népbotrán- 
kozás nélkül nyilvánosan büntetni nem lehet, mert ezáltal a vallás 
titkai föllebbentetnének, s kérdezvén, hogy Hegel philosophiája bír-e 
nagyobb hatással a népre, vagy a vallás és jó cselekedetek, mikkel 
a papok a népnek jó példát mutatnak ? stb. Pázmándy komolyan és 
alaposan cáfolván egyebek okait, Kendére a legélesb satira nyilait 
a teremnek kacajai közt, oly találólag kezdé lődözni, hogy a hyper- 
tudós szónok egész országgyűlésen viselte a „Hegel“ és „philosoph“ 
nevet. Az érdemes követ úr — úgymond — szónoklati jó kedvében, 
oly roppant tárgyhalmazt öntött előadása kornukópiájába, szólván az 
esküdtszékről, törvényhozói kötelességekről s kívánatos politikáról, 
Hegelről, Egeria istenasszonyról, rómaiakról, Yesta szüzekről, Númáról 
stb., hogy e sok mindennek ügyesen összefűzött filumát követni cse
kély tehetségem szerint elég bölcseséggel nem bírok, miután azonban 
okoskodásának két főága volt, igyekezem ezúttal legalább ezeket tag- 
lalat alá venni. Azt mondá az érdemes követ úr, hogy a papot meg
büntetni nem lehet, mert büntetése által a religiónak szent titkai, 
melyeken milliók lelki üdvössége függ, föllebbentetnének. Nekem 
egészen ellenkező hitem s meggyőződésem van, s azt hiszem, hogy 
a kath. hit, mint keresztyén hit, nem oly titokban nyújtja híveinek 
az üdvösséget, melyet azáltal, ha a bűnös pap megbüntettetik, a nép 
kárára föllebbenteni ne lehetne, hanem nyújtja magának a szeplőtlen 
erkölcsiségnek mindenekfeletti követésében. És ha a keresztyén val
lás oly gyönge alapokon nyugodnék, hogy azokat egy bűnös papnak 
a nép előtti megbüntetése megrázkódtathatná, higyje el az érdemes 
követ úr, hogy ily vallás annyi század viharjait túl nem élte volna. 
Sőt egészen ellenkezően áll a dolog; az egyházi személyek szintén 
emberek, és követnek el sokszor büntetésre méltó bűnöket, s ha ez 
esetben nyíltan meg nem bűntetteinek, épen a nép előtt vonatnak
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kétségbe azon erkölcstan igazságai, melyeket az ilyen pap szószék
ből hívei előtt hirdet, de ő maga nem követ, sőt ellenkezőt csele
kedvén, meg sem btintettetik. Nem hallgathatom el továbbá, hogy 
Szatmár érdemes követe Hegelt, mint a keresztyén vallás ellentétét, 
állítá élőnkbe. Úgy látszik, az érdemes követ úr ezen philosophot ki
tűnő tanulmányul nehezen választá. Hiszen épen Hegel oly vallási 
tanoknak bölcseleti bebizonyításába vágott, melyekbe sok más bölcs 
e téren belekapni nem mert. Tovább ment ő Kantnál, s magának 
az istenségnek philosophiai bebizonyításáról igen szépen s hosszan 
értekezett, holott amaz azt mondá, hogy a lélek halhatatlansága csak 
„postulatum rationis practicae“, melyet philosophice megmutatni nem 
lehet. Azt állítani tehát, hogy Hegel tana a keresztyén vallással el
lentétben van, épen nem könnyű. Egyébiránt írják, hogy Hegel 
haldokló ágyán azt mondá, miként leginkább fáj neki az, hogy 
tanítványai közül, egyen kívül, egy sem érté meg s még ez sem 
fogta fel egészen eszméi mélységét. Én ugyan nem tudom, ki volt 
Hegel tanítványai közűi ezen egy, de azt tudom, hogy Szatmár 
érdemes követe jelen előadásával meg nem győzte a világot, hogy 
nem ő volt stb.“ S ezentúl ha Kende felszólalt, gyakran lehete hal
lani a kiáltást: „halljuk a philosophust!“ így farsang utolsó napján, 
midőn a városi főpolgármesterek kinevezése vagy választása lévén 
vitatás alatt, Kende Angliára hivatkozott, hol a sheriflfeket, lord- 
mayorokat a ministerium nevezi ki szerinte; Pázmándy pedig a jó
kedvű tábla hahotái közt jegyzé meg, hogy azt, ha a philosophok 
nincsenek egy véleményben, természetesnek találja, de az már külö
nös, hogy a historikusok, s azok, kik más országok institutiói felől 
olvasnak, szinte egészen különböző dolgokat állítanak. így p. o. 
„Szatmár követe szerint Angliában a lordmayort a ministerium ne
vezi, holott ő úgy tudja, hogy ezen tisztviselőt a polgárság választja. 
Ebből azt látja szóló, hogy nem jó így farsang utolsó napján ta
nácskozni, s inkább böjtre kell a dolgot halasztani." A gyűlés ne
vetve oszlott szét.

Harmadik főereje Pázmándynak az országgyűlési acták s 
előzmények alapos ismerete. E téren senki sem mérkőzhetett vele az 
ifjabbak közűi.

Szólott Pázmándy minden nevezetesb kérdésben, mindig eldön- 
tőleg, felvilágosítólag; beszédeiben elvek valának lerakva, alapos 
tanulás eredményei, s a magyar életre jó gyakorlati tapintattal al
kalmazott egészséges elméletek. Leplezetlenül mondá ki a leggyö
keresebb alapigazságokat, mint p. o. az örökváltság tárgyában, mely
nek kényszerített módját tartá egyedül célravezetőnek, s merészen 
kimondá meggyőződéseit nemcsak a kormány és udvari párt, hanem 
mint felebb láttuk, önpártja legnagyobb tekintélyei ellenében is. Oly
kor mérsékletre intett, de úgy, hogy épen e mérsékletben feküdt a 
legnagyobb radicalismus.

H a z á n k  I . 12
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„Horvátország érdemes követének kívánok felelni — úgymond a 
január 27-diki ülésben Pozsonyban, — azért nevezem pedig a követ 
urat érdemesnek, mert egyetlen alkalmat sem mulaszt el oly discus- 
siók előidézésére, melyek a Magyar- s Horvátország közti ellenséges 
viszályokat élesebbekké tegyék, s igy illír szellemű küldőit valóban 
híven képviselvén, megérdemli, hogy érdemesnek neveztessék. Az 
ily értelemben érdemes követ Pest követének azon kérdésére: ha 
vajon bonosított-e valaha Horvátország? azt felelte, hogy 1686-ban 
többen eskettek fel az országgyűlésen, kik ott honosíttattak. De ez 
semmit sem bizonyít, mert belőle csak az tűnik ki, hogy a kik 
Magyarországban honosíttattak, az esküt Horvátországban tették le. 
Ily gyönge argumentum ellen tehát erős fegyverekkel élni nem is 
szükséges; ez annyi volna, mint szúnyogra golyóbissal lövöldözni. 
Van azonban az érdemes követ felszólalásában valami igen elszo
morító, mit szem elől téveszteni nem kell, nem szabad, s ez az : hogy 
miután az érdemes követ Horvátország azon pártját képviseli, mely 
minden tekintetben kormányi kézben van, s e felett hivatalánál fogva 
is a kormánynyal összeköttetésben áll, nem lehet tagadni, hogy ily 
felszólalásai mindinkább bizonyítják, miként a horvátországi zavaros 
mozgalmakat a kormány idézi elő, hogy a haladásnak indult magyar 
elemeket gátolja. Újra s ismét kimondom,, hogy e viszályok élénkí
tését s mindinkább erősb színekbeni feltüntetését a monarchia dis- 
solutionalis processusának elősegítésével egyenlő bűnnek tartom, s 
azért azt gondolom, hogyha valaha, épen most van a magyarnak 
mérsékletre legnagyobb szüksége. Jogtalanságot nehéz tűrni, az igaz; 
de oly helyzetben vagyunk, hogyha a monarchiát a feloszlási pro- 
cessustól meg akarjuk menteni, jogtalanságot is tűrnünk kell, hogy 
maga ezen türelem vívja ki a diadalt. Hitem szerint azokat, miket 
Horvátország követe oly kihivólag hozott elő, türelemmel kell legyőz
nünk, nem pedig kölcsönös élességgel. Igaz, ezt nehéz megállani, s 
hozzá szilárd szándok, nemes higgadtság s mérséklet és önmagunk 
erőszak olása kívántatik, de ez az egyetlen mód, mely a repeált, 
mit ők oly nagyon akarnak, akadályozni képes. Ezért én egyszer 
mindenkorra kijelentem, hogy mindazon megtámadásokat, melyek 
a horvát követ, mint az illír párt főnöke által, bármily erős szín
ben előhozatnak, feleletre méltatni nem fogom.“ Soha gyökeresb 
szavak ez ügyben nem mondattak, s e mérsékletet Horvátország 
követe bizonynyal meg nem köszönte.

Az ifjú Pázmándy, ennyi kitűnő tulajdonai miatt, oly tekin
té lly é  vált az 1848-diki országgyűlés végén, hogy a ministeri tár
cák egyik legérdemesb jelöltéül tartatott. 0  azonban már ekkor ab 
ban helyezé nemes dicsvágyát, hogy az első magyar népképviselőház 
elnöke lehessen. Lenni egy, csak a szabadalmazott kiváltságos osz
tályok szűk körét képviselő, utasításokkal leláncolt, gravaminális 
téren sántikáló, izeneteket kovácsoló, sérelmekkel táplálkozó követi
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táblának a hatalom által kinevezett, kancsal szemekkel nézett, félté
keny őrködéssel üldözött, mindig a felülről parancsolt irányban 
evező, önállástalan s ezért tekintélytelen, bár méltóságos és excel- 
lentiás elnöke, mily szegény szerep — mily sajnálandó helyzet! 
De lenni egy egész szabad nemzet által választott képviselők 
élén álló, szinte szabadon választott, közhatalommal környezett nép
képviselőházi elnök, ékesszóló ajaka a nemzet akaratának, hírnöke 
határozatainak, kormányosa független és szabadröptű értekezéseinek, 
képviselője a képviselőknek, s így az összes népnek, mely helyes 
és biztos felfogású esze, s nyelve által akarja formuláztatni s kije
lentetni a többség hatalmas parancsait, mily dicső hivatás, mily ma
gas feladat, mily méltó tárgya a legnemesebb dicsvágynak, mely egy 
szabad nemzet büszke fiának keblét dobogtathatja !

Pázmándy Dénesi e magas polcra jelölé ki a magyar kormány, 
s ennek pártja, mely 1848-diki júliusban csaknem az egész kép
viselőház összesége volt, meg is választó őt az elnöki karszékbe. 
Jul. 10-én 307 szavazat közűi 266-ot nyert, míg gr. Teleki László csak 
27-et, Bezerédj István csak 2-őt, Nyáry, Szentkirályi, Lónyai Gábor» 
Kazinczy Gábor, csak egyet-egyet. De a viharok, melyek erősebben» 
s veszélyesebben érik a magas fák lombozatát, mint az alacsonyabb 
bokrokat, megsáppaszták a fiatal férfi homlokát; s a villám, mely 
főleg a bércek csúcsait fenyegeti, kápráztatni kezdé különben elég 
éles szemeit. Békés trónolása a szónokok fejei fölött alig tarthatott 
két hónapig. E közben elég ügyesen vezette a tanácskozásokat, szo
ros szabatossággal mondotta ki a végzéseket, mint logikus fejétől s 
gyakorlott nyelvétől várni lehete. Az első magyar képviselőház épen 
nem dicsekedhetvén parlamenti szónokok bőségével, sokszor sajnálni 
kelle, hogy elnöki kötelessége azon neutral helyen tartóztatja, hol a 
vitákban részt nem vehet, és sem babért nem szerezhet, sem vágá
sokat nem oszthat élesnek ismert fegyverével. Csak egyszer szállott 
le elnöki székéről aug. 9-kén, hogy b. Eötvös cultusminister bukással 
fenyegetett törvényjavaslatát, az elemi oktatás tárgyában, egy ügyes 
fordulattal megmentse, s ekkor indítványa körül csoportosultak a 
nagyon ingerült viták. Ez alkalommal igen élénken érezteté, hogy a 
nyereség, mely elnöki tapintatából a házra származik, alig éri 
fel a veszteséget, melyet a vitákból kizárt, s azok felett álló hivatala 
ugyanannak okoz.

Szeptemberrel bevégződött a szerep, melynek megfelelni Páz
mándy Dénes képes volt. Forradalom viharai, karzatok tombolásai, 
a képviselőházat köríilhullámzó tömeg riadozásai közt nem tuda elnök 
lenni, minőnek lenni sokkal nehezebb, mint ezt bárkitől követelni. 
Nem bírta elég erővel, méltósággal játszani a neptúni szerepet. Míg 
a ház a Corpus Juris terén maradt, mindent tett, a mit tehetett; 
vezeté Bécsbe a küldöttséget, értekezett az ifjú nádorral, elment a 
táborba, s ha talán nem is mindenkor örömest, de hűn és férfiasán
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kimondta a  háznak a honvédelmi bizottmány által diétáit határo
zatait. De midőn a szomorú viszonyok oda ragadák a magyart, hol 
a Corpus Juris kisíklott lábai alól, s annak kényelmes lapjai helyett 
szablyák és szuronyok élén keresztül kelle folytatnia a véres utat 
végzetének csillaga felé: Pázmándy megingott s megborzadt a 
véres képtől. Midőn decemberben a fiatal trónörökös trónra- 
lépte törvénytelen bitorlásnak bélyegeztetett: Pázmándy más ma
gyarázatot adott a pragmatica sanctionak, mint a napnak hőse az 
akkori dictator, s e véleményének bátor kimondása miatt olyasmivel 
fenyegettetvén meg azon ajkakról, miken akkor a nép összesége, 
tehát élet és halál függött, „mit tizedik ember sem szeret“ : ez idő 
óta elkedvetlenült. Sylvester sötét éjszakáján kimondta a végzést, 
mely a képviselőket Debrecenbe parancsolá, maga pedig — otthon 
maradt. — Az öreg szülék, kiknek szemük fénye volt, sejtve a be
következő nagy veszélyeket, melyek az ellenszegülő képviselőház 
elnökére, a valószínű legyőzetés esetében várnak, rimánkodva kérték, 
hogy maradjon körükben, ne hagyja el családját, gyermekeit. És ő 
— hosszasb habozás után — engedett, s visszatért Kecskemétről, 
Debrecen felé megkezdett útjából. Különben is az események 
mess ze túlmentek óhajtásain, s azon határon, melyet ő helyeselt. For- 
rad.a>makban merészebb, vérmesebb remények, s mindenre elszánt 
j e l Jemek kellenek; ily erő hiányában Pázmándy elvesztő népszerű
ségét, s míg birtokait ismételve lefoglalták és személyes szabadsága 
is több ízben korlátolva volt: csak alig menthető meg a jobbról- 
balról fenyegető vészek közt, virágavesztett s feldúlt életét. Herceg 
Windischgrätz is kinyilatkoztatá neki, hogy hármas halált érdemel, 
mint a rebellis magyar képviselőház elnöke, a honvédelmi bizottmány 
tagja, s főkormánybiztosa a lajtai seregnél, — s midőn azon katonai 
bizottság zaklatásától, melyet herceg Windischgrätz fővezér a rebel
lisek ügyének megvizsgálása- s elbírálására Trattner ezredes elnök
lete alatt szervezett, nagynehezen megszabadult; a magyar fegyverek 
diadalmas előbaladása után, a forradalmi hatalom akarta az úgyne
vezett „vésztörvényszék“ elibe állítani a hivatása székéről lelépettet, 
s házánál rögtönözve elfogták. Ha Guyon tetszése szerint megy a 
dolog, minden további ceremóniák nélkül kivégeztetett volna, azon
ban az'öreg Újházi, a komáromi vár polgári kormánybiztosa s Páz- 
mándynak egyéb jóakarói, meggondolóbb s több jogérzettel bíró 
emberek, helyesbnek látták őt Debrecenbe szállítani, hogy az ott 
székelő kormány bíráskodjék felette. — 1849 május hó első napjai
ban, kormánybiztos (Pálfy, komárommegyei szolgabíró) kíséreté
ben vitték Komáromból Debrecenbe. Én ugyanakkor utazván Debre
cenből a felszabadult Pestre, ott lévő családomat, melytől hónapokig 
elválasztva voltam, felkeresni: a hortobágyi nagy fogadó sáros, sivár, 
szekerekkel tömött udvarán találtam egy bekötött fejű, sápadt szép 
fiatal asszonyt, kiben ifjabb Pázmándy Dénes nejére, Domokos Lidia
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úrhölgyre ismertem. Férjét kisérte a válságos úton, kit, agg szülei 
kéréseivel szemközt, folyton intett és sürgetett, hogy ne hagyja el 
az elnöki széket, s menjen Debrecenbe, hová kötelessége hívja. Vég
telenül fájdalmasan hatott reám a még csak kevés idő előtt oly 
büszke, tekintélyes s általános köztiszteletben álló férfiúnak feldúlt 
lénye, levert lelkülete, halvány beesett arca, zilált öltözete. Egyéb
iránt hideg nyugalommal kérdezősködött a debreceni állapotokról; 
én igyekeztem vigasztalni s a jövőt kevésbbé veszélyesnek festeni, 
mint az, meggyőződésem szerint volt. KönyezŐ szemekkel váltam el, 

hajtattam Poroszló felé, míg őt Debrecenbe szállították. Ott azután, 
smint pár nap múlva lett visszatértem után hallottam, a bőszült for
rongó nép meg akarta rohanni a házat, hova beszállásolták s ordí
tozva kívánta a vésztörvényszék elébe állíttatását. Az ölnyi magas
ságú óriási erejű Besze János képviselő s honvédfőtiszt, kit a né
metek „General Böse“ név alatt ismertek, Pázmándynak fiatalkori 

□erőse s pajtása a pozsonyi országgyűlési életből, saját karjaival 
s testével védte a ház kapuját, hol az üldözött tartózkodott, s népies 
ékesszólása feloszlatta a háborgó tömeget. — A kormány s ország
gyűlés Abonyi István s Halász Boldizsár képviselőket bízta meg, 
hogy Pázmándyt az ellene emelt vádpontokra kihallgassák. E vád
pontok következők voltak:

hogy elküldetvén a Lajtánál álló táborhoz, mint politikai fő
kormánybiztos, kötelességét és állását feledve, a tábornak a Lajtán 
való átkelése ellen folytonosan izgatott s a sereget lehangolni igye
kezett ;

hogy visszatérve a lajtai táborból, jóslatképen az ellenség terveiről 
sokat beszélt olyat, a mit „előleges tudomás“ színében tüntettek fel 
a bekövetkező körülmények, s így adatokkal kellett bírnia az el
lenség tervei és szándékai felől;

hogy a Debrecenbe áttett országgyűlésre, ámbár a képviselőház 
elnöke volt, nem jelent meg, és ezáltal a képviselőházat felbomlás 
veszélyének tette ki ; sőt hogy Kecskeméten az ott gyülekezett kép
viselőkkel titokban tanácskozott követendő lépéseik iránt; hogy on
nét, a helyett, hogy Debrecenbe sietett volna, az osztrák hatalom 
által elfoglalt Pestre bement s herceg Windischgrätznek meg
hódolt ;

hogy ellenséges tisztekkel familiáris viszonyban állott;
hogy a herceg és gróf Stadion bécsi minister által valamely 

tartományi alkotmány kidolgozásával bízatott meg, s oly önkéntes 
valomásokat tett, melyek nem voltak hazafiasak.

Pázmándy Dénes ez elébe tartott vádpontokra férfias nyuga
lommal s a legnagyobb őszinteséggel felelt május 9-ikéről kelt hosszasb 
nyilatkozatában. Először is kijelentette, hogy házánál történt rögtön 
s törvénytelen befogatása s a komáromi várparancsnokság egynémely 
tagjai részéről tapasztalt eljárás ellen csak azért nem emel panaszt
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a nemzet kormánya előtt, mert felfogása szerint, a sokat szenvedett 
s kipusztított nemzetnek helyzete minden polgárnak kötelességévé 
teszi, hogy a rajta elkövetett méltatlanságokat, a közegyetértés elő
mozdítása s veszélyes belviszályok eltávoztatása végett ne csak el
hallgassa, de békével is tűrje. — A felhozott vádak ellenében 
előadta, hogy a honvédelmi bizottmány által a lajtai sereghez a vé
gett küldetvén ki, hogy a hadi munkálatok meghatározásában, a 
sereg vezérletével s a már ott működő kormánybiztosokkal egyet
értve, befolyást gyakoroljon, s a hadseregnek nemzeti lábra leendő 
átalakítását előmozdítsa: ebbeli feladatának kötelességszerűleg eleget 
tett. Megérkezvén a hadsereghez csakhamar meggyőződött, hogy 
miután a sereg már több idő óta vesztegel, s az alkalmas időt a 
betörésre elmulasztotta, és e késedelem által az ellenséges hadcsa
patok csatlakozására időt engedett, most már Bécs felé indulni s 
Ausztriába belépni nem volna tanácsos. Az összes tábori kar ugyané 
véleményben volt. A polgári biztosok azonban mielőbbi előnyomulást 
sürgettek, s így a tábor zöme csakugyan megindult Parendorfba. Ott 
hírt nyervén az ellenség túlnyomó erejéről s Bécs helyzetéről, miután 
tapasztalta, hogy a sereg vezéreinek sem önmagukban, sem a sereg
ben bizalmuk nincsen a támadó hadvitel sikere s jó kimenetele 
iránt, még inkább azon meggyőződésre jutott, hogy a gyakorlatlan s 
nem biztos seregnek, annyi időmulasztás s veszteglés után, a Lajtát 
átlépni s Bécs felé vonulni, a legnagyobb kockáztatás nélkül, nem 
elhetséges. Ezt nyíltan megírta a honvédelmi bizottmánynak; midőn 
azonban az országgyűlés ellenkezőt parancsolt, s elrendelte, hogy a 
sereg az ostromlott Bécs segítségére menjen, ő ellenzés nélkül, bár 
meggyőződése ellen, engedelmeskedett s minden lehetőt elkövetett, 
hogy a határozat a sereg vezérei által, kik azt nem helyeselték, 
egész erélylyel végrehajtassék, s hogy a hadsereg nemzeti lábra ál- 
líttassék. De tekintve a sereg vezérletét, tiszti kara egy részének 
szellemét, a sereg számát s gyakorlatlanságát, a beütést nem taná
csolta, s e nézetét ismételve felfejtette a honvédelmi bizottmány előtt. 
A honvédelmi bizottmány, Pesten ülve könnyen beszélt, s a sereg 
netaláni elveszése egész feleletterhét a tábori biztosokra ruházta. Mi
után hát a vezérek a további előnyomulást a legveszélyesbnek állí
tották, s a feleletterhet elvállalni senki sem akarta: a sereg vissza
tért Parendorfba. 0  azonban említett meggyőződése mellett néni 
izgatott, s legfeljebb csak biztos barátaival közié azt; különben is 
döntő szavazattal a hadi tanácsban, hol részint nem a legjobb szellemű 
katonák ültek, nem bírt, a hadviseléshez nem is értett és így a fe
lelősséget magára nem vállalhatta; de a kapott parancsoknak mindig 
engedelmeskedett.

A második vádpontra nézve kijelenté, hogy sokat beszélni 
sohasem volt szokása; jóslatokat még barátai előtt se mondott, csak 
indokolt véleményeket s igazságokat, mikről akkor senki sem kétel-
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kedett, s miket a következések igazoltak, t. i. hogy az osztrákok, 
ha Bécscsel elkészültek, be fognak ütni hazánkba. — Méltatlankodva 
utasítá vissza az ebből levont azon vakmerő következtetést, hogy az 
ellenség terveiről adatokkal kellett bírnia; ily vádat hallani, még 
jelen szomorú helyzetében is, oly kínos és bántó érzés, melyre felelni 
sem akar.

A Debrecenben meg nem jelenés vádját illetőleg, elmondta a 
körülményeket, a nélkül, hogy az eljárásben fekvő gyengeséget 
tagadta volna. Útnak indult Debrecen felé s elment Kecskemétig, 
elhagyva a kor erőtlenségében roskadozó, 70 éves szüleit, nejét, 
gyermekeit, kiknek egyike halálos beteg volt. Őszintén bevallja, 
hogy ezen leverő családi viszonyok, az egymást érő szerencsétlen 
ütközetek, az ország azon részének, hol birtokai feküdtek, s a fő
városnak elvesztése, a haza sorsa s jövője felett kétségbe ejtették; 
megmérve a körülményeket, a nemzet sírját látta szemei előtt. — 
Érezte, hogy ily levert, zavart kedélylyel, mely testi erejét is meg
törte, az országgyűlési elnökséget sikeresen nem folytathatja; be
küldte tehát lemondását az országgyűlésnek, mihez joga volt, s mely 
azt el is fogadta. A képviselőház ez által okozandó felbomlásától 
nem tarthatott, mert annak rajta kívül még két (al)elnöke volt. De 
ezen csüggeteg elhatározását még barátaival sem közölte Kecskemé
ten, hogy azokat le ne hangolja. Határozottan állítja, hogy ott semmi
nemű titkos tanácskozásokat az ott jelenlévő képviselőkkel nem tar
tott. Kecskeméten hírét vévén, hogy az ellenség dandárjai Ottinger 
alatt már Szolnokot is megszállották, s a tiszai átjárást elfoglalták, 
hogy a rácok dúlva nyomulnak elő, hogy családja s minden vagyona 
az ellenség hatalmában, szíve mélyéig meghatva tisztelt ősz és beteg 
atyja azon kijelentett óhajtása által, hogy még egyszer az életben 
látni akarja, nem állhatott ellent fiúi s családatyai szíve vágyának, 
s — bement Pestre. Ott Windischgrätz herceg proclamátiói borították 
a falakat, melyek által az összes magyar kormánybiztosok s a hon
védelmi bizottmány tagjai földönfutókká s rögtön kivégzendőkké 
nyilváníttattak, s ezekből értesült, hogy minden percben befogatását 
s halálát várhatja. Jelentette tehát magát Rousseau tábornoknál, kit 
jól ismert még régiebb időkből, a pozsonyi országgyűlésekről, hol 
vele az élelmezési országos bizottmányokban együtt dolgozott. Más
nap herceg Windischgrätz hivatta, kivel ez egyszer, és soha többé 
nem találkozott. Ez elmondá neki, hogy háromszoros halált érdemel 
ugyan, de tekintve, hogy többen szólották mellette s kezeskednek, 
hogy el nem szökik (Rousseau volt a jóakaró), megengedi, hogy 
magát szabadlábon védhesse a felállítandó politikai katonai bizottság 
előtt; egyszersmind kiemelte, hogy ő csak rendet jött csinálni, de 
a magyar nemzetiséget respectálni fogja. Ezzel elbocsátotta és soha 
többé nem hivatta, annál kevésbbé bízta meg valamely új alkotmány 
kidolgozásával. — Felállíttatván Trattner ezredes elnöksége alatt a
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vizsgáló bizottság, az elé idéztetett; e közben birtokai s atyjáéi is, 
lefoglaltattak, sőt elfogatása is elrendeltetett, a mit azonban Rousseau 
tábornok elhárított. Pestről távoznia szabad nem volt, csak különös 
engedelemmel mehetett ki olykor baracskai birtokára; beteges is 
volt, forró lázban s himlőben feküdt. A bizottság lassan működött, 
időközben a dolgok fordultak s e végre is menten maradt, elitéltetés 
nélkül. Hódolati eskü tőle sohasem kivántatott; hiszen folytonosan 
vizsgálat alatt volt felségsértés miatt. — Ellenséges tisztekkel barát
ságos viszonyban nem állott; Rousseaun és Trattneren kívül, kikhez 
bajaiban többször folyamodott, senkivel sem érintkezett; még csak 
Lichtenstein herceggel találkozott egyszer a casinóban, kit régebben 
ismert. — Nem csak hogy bizalommal nem volt iránta az osztrák 
hatalom, sőt folytonosan gyanúsították, hogy szállásán titkos érteke
zések tartatnak, s összeköttetésben van a debreceni országgyűléssel. — 
A mi a herceg Windischgrütz-féle bizottság előtt tett védekezését 
illeti; védte s menteni igyekezett magát a hogy lehetett, a becsület 
korlátái közt; elmondta, a mi igaz is, hogy szabadelvű s nemzeti 
szellemben működött egész politikai pályáján, de a forradalmi vál
ságot, mennyire tőle telt, mellőztetni iparkodott.

Végre ezzel fejezte be védő nyilatkozatát: „Jelenleg a forrada
lom győzött, és a nemzet, függetlenségét azon egyetlen embernek 
Köszönheti, ki nem csüggedve a vészek perceiben, minden kibékítő 
politikánkat tettleg halomra döntötte. A nemzet hálája leszen jutalma . 
Mi, kik félénken a forradalom eszközeihez nyúlni vagy épen nem 
merészeltünk, vagy a félúton megálltunk, nem osztozhatunk a dicső
ségben, de büntetést sem érdemiünk.“ Ily őszintén s magát a sors
nak megadva, mondta ki Pázmándy önmagára az Ítéletet, miszerint 
jóakarata, becsületes szándéka volt, de nem bírt elég erővel s 
elhatározott, merész jellemmel a forradalmi útra lépui; hideg, számító 
esze nem hagyta magát elragadtatni a forradalom lázas költészete 
által, mely annyi hőst s annyi áldozatot teremtett; lemondott a 
hősök dicsőségéről, csak annyit kért nemzetétől, hogy becsületes 
hazafinak tartassák. Kijelenté njdlatkozata végén, hogy „mint egyes 
polgár, az országgyűlés végzéseit s a kormány rendeletéit tisztelni s 
fentartani szoros kötelességének ismeri, s mint hazájának egész életé
ben hű polgára, minden szerencsétlenségek között is, melyek rajta 
történtek, boldognak érzi magát a nemzet függetlensége reggelén, s 
mindent el fog követni a haza boldogságának előmozdítására, a mi 
csekély erejétől kitelik."

Ezen nyilatkozat kivétele után, Kossuth Lajos kormányzó, 
kinek nemes, jó szíve ismeretes, s Vukovics Sebők igazságügyi 
minister, ki bár a vésztörvény szövegét, az országgyűlés parancsára, 
megcsinálta, s elméletileg szörnyű kegyetlen forradalmár, valóban 
oly szelíd és gyengeszívü ember volt, hogy egy csirkének sem tudta 
volna vérét ontani, — úgy intézték a dolgot, hogy Pázmándy haza
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bocsáttatott s haja szála sem görbült meg. — Vukovics minister 
erre vonatkozó rendelete így hangzik:

„Ifjabb Pázmándy Dénes, Komáromból az ottani kormánybiztos 
által Debrecenbe a kormányhoz kiséret alatt küldetett azért, mivel 
a közönségben ellene elterjedt vádak iránti kihallgatásából könnyen 
oly dolgok jöhetnének napfényre, melyek a kormány előtt érdekkel 
bírnak. Ide hozatala után tehát az ellene felhozható vádpontok iránt 
feleletre vonatván, kikérdeztetésének eredményéből nem fejlődött ki 
oly adat, mely törvény szerinti közvádnak megindítását igazolná; 
másnemű tanúságok pedig hiányoztak. Ezen okból Pázmándy Dénes 
szabadon bocsáttatott; kikérdeztetése azon benyomásnál fogva, melyet 
a  kihallgatottnak egykori állása miatt későbbi cselekménye a közön
ségben okozott, ezennel nyilvánossá tétetvén.“ — Hát biz ez a szá
raz és kedély télén irat nem dicsérő oklevél, s nem függeszthető 
oda, hol Pázmándy hervadhatlan polgári koszorúi állanak ; de a sokat 
hajszolt nemes vad ezúttal legalább megmenekült. — Nyugalma 
kevés ideig tartott. A dolgok új fordultával, ismét a győző  ̂osztrákok 
fogták el s dugták saját börtönükbe, a szomorú krónikájú Újépületbe, 
hol akkor százanként ültünk fogva s vártuk, és mély elkeseredésünk
ben a haza szomorú sorsa felett, majdnem óhajtva vártuk a halált.

Végre, enyhülvén az üldözés mérge, elvonulhatott baracskai 
magánya csöndébe, gazdálkodni, olvasgatni s gyermekeit nevelni. 
A falusi magányból gyakran bejött hozzám; — megújult gyermek
kori benső s bizalmas barátságunk, s nyíltan közié velem leg- 
titkosb gondolatait s vágyait is. — A szenvedések inkább meg
edzették, mint megtörték lelkét. Tisztult, erősödött, mint acél a tűz
ben. S míg annyian estek kétségbe, örök búcsút véve a politikától, 
lemondva minden jobb reményről: Pázmándynak, magánya csöndé
ben, megjelentek egy szebb jövő reményei, mik iránt a forradalom 
alatt annyiszor kétkedett. Azonban nem érhette meg a felvirradást. 
Betegeskedve, bár szellemben épen s egészségesen, élt még néhány 
■évet szentiváni birtokán Baracska mellett, Fehérmegyében, tiszteletre 
méltó atyja közelében, ki szintén Baracskán lakott az ősi házban, 
1854. febr. 1-jén bekövetkezett haláláig. Két év múlva ő is követte 
édes atyját; s 1856. jan. 24-én, még csak 39 éves korában, mint 
halálos gége- és tüdőbaj áldozata, mellé temetkezett a baracskai 
egyszerű temető családi sírboltjába, — azon atya mellé, kinek neve 
fényét nem csak be nem mocskolta, sőt még inkább nevelte s 
ragyogóbbá tette. S nekem, gyermekkora óta tisztelő barátjának, 
jól esik ez emlékfüzért tennem sírjára, — míg oly sokan vannak, 
kik a nagy jövőjű s nagy befolyású, hatalmas egyéniséget egykor 
körülrajongták, de sírját kegyeletesen meglátogatni elfelejtették.

T ó th  L ő r in c .
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Mint említém, Ruttkay jelentést tett Komárom viszonyairól; e 
jelentésre adott válasza a kormánynak gyorsan megérkezett, meg
nyugtatván intézkedéseivel a háborgó elemeket. E szerint T ö r ö k  
I g n á c  mérnökkari ezredes tábornokká előmozdíttatván, várparancs
noknak neveztetett ki. Majthényi rövid időn szabad lábra helyezte
tett s Komáromot elhagyta. Ez alkalommal Kosztolányi Mór ezredessé, 
Makk pedig alezredesnek s a tüzérség parancsnokának neveztettek 
ki. Később, a nyár folyamán Makk hasonló sorsot ért, mint Majthényi- 
Krivácsy által súlyosan vádoltatván, a tüzérség fölött való parancs
nokságtól megfosztatott, ezzel Krivácsy ruháztatván fel; ezután elzárai 
tott, azonban nemsokára kiszabadult. Mi volt ez ügyben tény, m. 
gyanú ? azt százfélekép variálták.

A némileg szervezkedett várőrségben helyreállott a nyugalom, 
míg az ellenség mind merészebben, minden oldalról nyugtalanítani 
kezdte a vár körüli sík vidéket. Ez többszöri kitörésre adott alkalmat, 
így például 1849-ik év január 6-án Tanynál támadtuk meg az osztrák 
csapatokat és visszanyomtuk Guta felé. Ez azonban alig említendő 
erőfeszítés volt. Csatának mondható azonban a január 25-ikén Nyá- 
rádnál vívott küzdelem, mely az osztrákoknak egy tábornokába 
(báró Geramb) került. Querlond ezredes, ki a budatini csata után 
nem sokára szintén Komáromba vezényeltetek, intézte e kitörést. A 
Kosztolányi-féle dandár, két más zászlóaljjal és egy hatfontos üteggel 
megerősítve, a január 24-ikéről 25-re forduló éjjel, csikorgó hidegben 
indult a Nádor-vonal erődítvényein át Csallóköznek. Az éjjeli meg
erőltetett menet után reggelre Nyárádra értünk, hol egy osztrák 
brigádára bukkantunk, mely harckészen, nyomban elfogadta a csatát. 
Délutánig tartott változó szerencsével a küzdelem, midőn Geramb 
tábornok a csata hevében, tartalékának élén megújult támadást 
intézvén ellenünk, hogy az általunk elfoglalt Nyárádból kiszorítson, 
Mihálovics ütegének egy kartácsgolyójától leteríttetett. Az ellenség 
erre vad futásnak eredt, ott hagyva tábornokának holttestét a csata
téren. Erre általánossá lön az üldözés, miközben Szerdahelyig nyo- 
múltunk, számos foglyot és hadszert ejtvén zsákmányul, köztük két 
század granicsárt.

A Csallóköz oldaláról tehát megtisztítok a láthatárt, azonban a 
Vág vonalát és a Duna túlsó partjait lassanként mindnagyobb ellen
séges hadak kezdették megszállani, melyek elsáncolt táborukból a 
Csillagvár-erődöt naponta nyugtalanították. Tüntetéseiket azonban a 
Csillagsánc tüzérsége s a vár fokáról intézett ágyútüzelés mind
annyiszor visszautasította. A Vág-vonal volt a vár Achilles sarkpontja. 
Ez volt legkevésbbé erődítve. Ennélfogva nemcsak erős előőrsök
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tolattak előre a vár ez oldalának síkján, hanem a mintegy órányi 
távolságra eső Hetény-falut is felváltva egy-egy zászlóaljjal, egy 
üteggel és megfelelő lovassággal tartottuk megszállva. Február 19-én 
zászlóaljunkat érte a hetényi szolgálat. 20-án, 21-én és 22-én foly
jon, éjjel-nappal egyaránt előőrsi szolgálatban álltunk. Lovasságunk 
szintén szünetlenül cirkált, mert hírét vettük, hogy az ellenség tete
mes haderővel nyomul előre. Komáromba futárt klildénk segítséget 
kérni, mert mit teendők lehettünk egy zászlóaljjal s egy szakasz 
Hunyadi-huszárral a túlnyomó erő ellen ? A segély február 23-án 
el is indult, de nem csatlakozhatott velünk, mert az ellenség az 
ó-gyallai vonalat — az érintkezhetés egyedüli útját — oldalunknál 
elvágta. Február 23-án kora reggel, miután egész éjjel a szabad ég 
alatt, ólmos esőben ázva dideregtünk előőrseinken, kitisztult az ég 
és fényesen kelt fel a nap, de annál hidegebb volt a légmérsék. 
Huszáraink száguldva térnek vissza cirkálásaikból, jelentve, hogy 
az ellenség Marcaltő, Sz.-Péter s O-Gyalla felől félkörben tetemes 
erővel közeledik. Hetényt tovább is megszállva tartani most már 
annyit tett volna, mint az ellenség által elfogatni. Csekély haderőn
ket tehát hirtelen összeszedve, megkezdtük a visszavonulást Komárom 
felé, azonban alig értünk Hetényből az ó-gyalla-komáromi ország
úira vezető út felére, midőn észrevettük, hogy a két út egymásba 
szakadásánál fekvő erdőcske szélén egy ellenséges üteg, erős lovas
sági fedezettel, elvágta utunkat, az egyedül lehetőt, melyen még 
Komáromba visszajuthattunk. Ekkép körülfogva, még csak egy lehető
ség állott előttünk, visszafordulni, s megkísérlem a szerencsét, ha a 
Zsitva és Duna áradásai által állandósított mocsárok közt, melyek 
nehány napi esőzés és lágy idő mellett jegük kérgét elvesztették, 
ágyúinkkal s a lőszerkocsikkal a Zsitva medréig jussunk, s ha 
lehetséges e folyón átkelve, az izsai partra meneküljünk, hol már 
Komárom erődítvényeinek oltalma alatt lettünk volna. Választás: 
csak gyalázatos megadás, vagy e veszélyteli út. Végtelen fáradság 
közt sikerült a Zsitva medrét elérni. Ágyúink és szekereink alig 
bírtak a mocsárokból kivergődni, a fáradt lovak lihegtek, s hol 
erejök már elégtelen volt, ott tiszt és közlegény egyaránt emelte és 
tolta a terhet. E közben az ellenség egy lovas osztálya üldözni kezdett, 
de ennek is meggyűlt a baja a mocsarak közt, s így mi jó előnyben 
voltunk előttük. A Zsitva partjához érve, Lehóczky Pál főhadnagy, 
egykori mérnök, elővette minden tudományát, megmérte a víz medrét 
s azt alkalmasnak találta a meglábolhatásra. Ekkor nekimentünk a 
jeges haboknak, melyek a legszálasabb embernek is melléig értek, 
utánunk az ágyúk és szekerek, s a már-már nyomunkba ért ellen
séges lovasság szeme láttára a túlsó partra menekültünk. Erre az 
osztrák cheveauxlegers-ek karabin tüzet bocsátottak utánunk, melyre 
mi átázott töltényeinkkel nem válaszolhatván, gúnykacaj, fenyegeté
sek és szidalmak közt folytattuk szerencsés menekvésünk útját
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Komáromnak. Itt már elterjedt volt a hír elfogatásunk felől. Annál 
nagyobb volt az öröm megpillantásunkkor. A polgárság özönnel 
rohant a sáncokra üdvözölni katonáit, kik mindnyájan úgy ragyog
tunk, mintha ruhánk ezüsttel lett volna bevonva.

Ezentúl az élet egyhangú volt Komáromban, csupán a bloqui- 
rozó ellenség hadmozdulatai pezsdidették azt fel. S valóban a vár 
rövid idő múlva minden oldalról el volt zárva s megindult a tevékeny 
élet, a bombázás. Minden nap eseményt rejtett magában, mely azon
ban nem bírt fontosságra vergődni, mert minden időnket a szorongató 
ellenség mozdulatai, a folytonos bomba- és tüzesgolyó-hullás 6 hétig 
éjjel-nappal tartó állandó csatába olvasztotta.

Az O-vár, Nádor-vonal és Vág vonal érődéi keveset szenvedtek. 
Annál iszonyúbb volt a város és polgárainak helyzete. A sűrűn hulló 
bombák eleinte a Duna-partra hullottak, majd az egész városra, 
tüzet élesztve, mely több épületet elhamvasztott, halált, sebesüléseket 
okozva, az ostrom nagyságához mérve mégis igen csekély volt azok 
száma. A polgárság a Vág- és Nádor-vonal közt elterülő, úgynevezett 
„Cigány-mező“ síkra menekült, hol sátorokban dideregte át a hűvös 
éjeket. A bombák már itt is nyugtalanítni kezdték őket, s azzal 
elérkeztek a szorongattatások napjai, melyek annál keservesebbek 
lőnek, mert a külvilágtól teljesen elzáratva, kormányunkról, hadsere
günkről mitsem hallottunk, s így a szabadulás reményének minden 
kilátása nélkül voltunk, midőn Guyon tábornok nehány huszárral, 
mintegy égből pottyanva le, jelent meg a Vág-vonal előőrseinél. 
Magával hozta várparancsnokká kineveztetését, hozott pénzt, kor
mányrendeleteket, s mi legtöbbet é r t : jó híreket, melyek harc
vágyunkat megedzették s a polgárság elkeseredését megnyugtatták 
a közel szabadulás reményével.

Március 30-án az ellenség táborában szokatlan mozgást vettünk 
észre, s nemsokára kifejtve hadsorait, a Vág-vonalon ostromolni 
kezdte erődeinket. A csata délután 3 órára el volt döntve; az ellen
ség csúfosan megveretett s nagy veszteséggel futott a reátört honvéd 
csapatok és üldöző huszárok elől. E közben folyt a bombázás kettőzött 
erélylyel. Ápril 21-én Görgey hadseregével megjelent a vár alatt, 
mire kigyúlt a legvérengzőbb ütközetek egyike. Komárom és vidéke 
tűzteleppé vált, minden oldalról csatazaj; mintha a poklok gátja 
szakadt volna át, oly általánossá vált az öldöklés. Várőrségünk a 
segélyhadak láttára kitört sáncaiból s a szorongatott ellenséget meg
futamította. Egyszerre elnémultak a bomba-mozsarak ; apró fegyverek 
ropogása és ágyúk váltották fel, mi az ostrom megszűntét és a síkon 
küzdő csata folyását jelentette. Komárom e napon felszabadult s az 
ellenség tökéletesen megverve, teljes visszavonulásban volt.

Zászlóaljunk most a hadsereggel egyesülve lépett actióba. 
April 24-én Némáig nyomultunk, honnan az átellenben fekvő 
Gönyő előtt horgonyzó ellenséges, puskaporral tölt hajókat felgyúj-
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toltuk, melyek tüzes roncsaitól Gönyő községe is elhamvadt. April 
26-án már Igmánd előtt állottunk, hol az ellenség jobb szárnyát, 
egy heves csatában, Ácsnál futásra kényszerítettük. April 30-a ismét 
a Csallóközben talált. Május 9-én Illésházánál a malmokat kellett el
foglalnunk, nehogy az ellenség ezeket felhasználva, hidat építsen, 
és seregünket Komáromtól elvágja. Május 14-ikén már Olgyánál 
csatáztunk, honnan némi veszteséggel kénytelenek valánk vissza
vonulni Nyárasdon a ló l; másnap azonban Vásáridig előre tolattunk, 
innen pedig Ekecsig nyomultunk, hol táborba szállva, junius 16-ig 
pihentünk. E napon azonban Bősig hatottunk ; itt az ellenség túlnyomó 
erejével megütközve, visszavonulni kényszerültünk Nagy-Megyerig. 
Junius 19-ike Guta fölött talált, 20-ika pedig Nyárádnál, hol tarta
lékot képezve a pured- zsigárd- királyrévi vonalokon vívott ütközet 
actiójába léptünk. E nap volt zászlóaljunk történetében a legnagyobb. 
A Károlyi-huszárok, még mind újoncok, e napon vezettettek leg
először tűzbe. Károlyi gróf állott élükön, kihez Klapkát barátság 
fűzte. Klapka tehát maga vezette az ellenségre intézett rohamot, 
melyben a még szokatlan újoncok annyira megzavarodtak, hogy 
vad futásnak eredtek, magát Klapkát is elfogatás veszélyének tet
ték ki. A megfutamodott Károlyi-huszárok tartalékban álló zászló
aljunk oltalma alá kerültek, s a nyomunkban száguldó ellenséges 
lovasság már Klapkát üldözőbe vette. A 64-ik zászlóalj készen 
várva a közeledő ellenséges lovasrohamot, sortüzet ad, és a még 
füstölgő csövek szuronyait neki szegezve, rohammal veri vissza a 
meglepett, súlyos veszteséget szenvedett lovas csapatot, ekkép fe
dezvén a Károlyiak visszavonulását, megmentvén vezérét. Klapka 
ezért nyomban a helyszínén köszönetét mondott a zászlóaljnak a 
haza nevében és J a n i k  alezredest, ezredesnek, Horvát Pál száza
dost őrnagynak, Lehoczky Pál főhadnagyot századosnak, Ruttkay 
István hadnagyot főhadnagynak a csatatéren nevezte ki. Junius
21-kén az említett egész vonalon újra elfogadtatván az ütközet, 
Puszta-Aszódnál, a Guta felett felállított hidat védelmeztük, hogy 
Görgey visszavonulási útját fedezzük. Éjfél tájban megkezdtük mi 
is visszavonulásunkat Komárom felé. E napon láttunk először orosz 
sisakot, s hallottuk ágyúik dörgését. Junius 30-án már az egész 
hadsereg Komárom sáncai között táborozott.

Julius 1-én az ellenség, bízván orosz tartalék-hadaiban, megtá
madta a Nádor-vonalat, de kudarcot vallott, mert az oroszok nem 
lépvén actióba, visszaveretett s Újfaluig üldöztetett; itt újabban 
rendezve magát elfogadta a csatát, mely egész nap tartott, zászló
aljunknak tetemes veszteséget okozva. Itt esett el súlyosan sebesülve 
Babicz Adolf hadnagy. Az ellenséget azonban visszanyomtuk és Új
falut kiürítvén, a falu előtt táborba szállottunk. A julius 2-ki csata 
Monostor sáncai közt még Újfalu előtt talált, honnan Komáromba 
vezényéltetvén, a szőnyi oldalon felállított hadsereg baiszárnyába
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osztattunk be. így talált bennünket julius 12-ike, mely napon az 
egész vonalon, Ácstól le Uj-Szőnyig, általánossá vált az ütközet min
den ponton. Egész nap folyt a csata változó szerencsével, a Csillag
sáncnak baloldalunk megett fekvő érődéi is beavatkoztak nehéz 
ágyúikkal a harcba. Délután 5 —6 óra tájban a Csillagsánc és az 
Uj-szŐnyi szőllők közt foglaltunk állást, midőn egyszerre az egész 
vonalon megszűnt az ágyúzás, fegyverropogás, és kezdetét vette az 
általános visszavonulás. Zászlóaljunk a Csillagsánc előtt táborba szál
lott éjjelre. Majd hajnalig tartott a hadsereg bevonúlása a városba. 
Nem tudtuk elgondolni: mi történik. Reggelre megértettük az éj 
zaját. Görgei hadseregével elvonult Komárom alól, mi Klapka György 
hadseregparancsnoksága alatt, ismét Komárom helyőrségén marad
tunk, rövid szép napok után szomorú kilátásokkal a jövőre. Zászló
aljunk az erődített igmándi sáncok őrségére vezényeltetvén, a 37-ik 
és „Prinz Preussen“ 3-dik zászlóaljakkal itt állandó sátortáborba 
szállott.

Hadseregünk után az osztrák hadak is megmozdultak, Ko
márom körül inkább figyelő mint ostromló csapatokat hagyván hátra, 
rövid idő alatt azonban megszaporodtak s a bloquirozás műveletét 
megkezdették. Nem voltunk annyira elzárva, mint a télen, az igaz, 
de naponta kényelmetlenebbé vált az ellenség szaporodása, mi annál 
komolyabb figyelmet érdemelt, mert Grabbe orosz tábornok Losonc 
felől közeledett Komáromhoz.

Julius 28-ról 29-re forduló éjjel fegyverbe szóllittattunk, s egész 
csendben vonultunk az igmándi sáncokból a városon és Vág erődökön 
át a gyalla-hetényi síkra. Hajnalig az országúton haladtunk; midőn 
a nap első sugarai felragyogtak, megdördültek ágyúink, Hetény és 
Gyalla körül heves tüzérségi harcot kezdve. Ez volt jele a csata kez
detének. Zászlóaljunk letért az országútról és csatarendben nyomult 
Heténynek azon erdőcskén keresztül, melyet februáriusi válságos 
helyzetünk óta jól ismertünk. Az ellenség gránát-hullása közt törtünk 
útat az erdőn, s mire kiértünk a hetényi síkra, az osztrákokat visz- 
szavonulóban találtuk.

Tömegben nyomult innen előre a 64-ik és a 37-ik zászlóalj, 
Bajcs felé jobbra hagyva a kiürített Hetényt, csupán félszázad ve
zényeltetvén a Gyalla előtt elterülő magas kukoricások átkutatására, 
azon utasítással : hogy esetleg a faluba nyomuljon, s azon át Bajos
nak tartva, a zászlóaljjal egyesüljön. E művelet megoldása Rényi 
Rezső főhadnagyra bízatott, melynek eredménye nehány fogoly és 
a lángban álló Gyalla megszállása volt. Ezalatt zászlóaljunk 5-dik 
százada Gyalla fölött előre tolatván, egy erdőcske szélén Lehoczky 
Pál százados parancsnoksága alatt, két század „Deutschmeister“ 
gyalogságot ejtett foglyul. Folyton csatározva, este felé Érsekújvár 
és Udvardig hatoltunk, honnan a megvert ellenség hanyathomlok 
futásban keresett menedéket. Ez alkalommal Érsekújvárban Le-
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hoczky Pál százados az osztrákok hadi pénztárát elfogta. Merő 
„Czvangsnótákban“ 150,000 forintból állott, mit tűzre Ítélve, 
a piac közepén égettünk el.

Augusztus 2-án Komáromba érkeztünk sátortáborunkba. Itt már 
a Csillagsánctól Monostorig terjedő egész tábor talpon állott; úgy 
vettük észre : hogy actió készül, mert a várőrség zászlóaljai is egy
másután vonulnak ki erődjeikből. Legénységünk közt nyomban ki
osztattak élelmi adagjaik; a főzés esti 10 órára megrendeltetett. 
Mire éhségünk lecsillapítok, fegyverben állott az egész hadsereg. 
Sűrű esőben vártuk a további rendeletet néhány óráig; végre 
augusztus 3-kán reggeli 2 óra tájban megindultunk Mocsa felé. E 
nap volt a dicső augusztus 3-diki csata napja, midőn Klapka vezér
lete alatt, minden segély nélkül, önmagunk erejéből megtörtük a 
várat körülvevő ellenséget, s nagy vesztességgel Mosonyig űztük. 
Mocsa előtt az ellenségnek egyik meglepett zászlóalja letette fegyverét 
előttünk, és foglyul esett; erre tovább nyomulva, az osztrák tábor élel
mezésére szolgáló 3000 darab ökröt ejtettük hatalmunkba, s kisebb- 
nagyobb csapatokkal csatázva Bábolnáig nyomultunk, ezt Klapka 
tábornok és Eszterházy Pál szemök láttára szuronynyal hatalmunkba 
ejtettük, s így félkört képező előnyomulásainkban Ács községet 
megkerülve, a Dunáig hatoltunk, itt a megfutamodott ellenség élel
mi hajóit elfoglaltuk, s megkezdődött a nap dicsőségétől kiéhült 
legénység lakomázozása. Kacsicska János főhadnagy és Huzslinyi 
zászlóalji segédtiszt több emberrel ez alkalommal megsebesültek. 
Másnap Győrnek indultunk. Nehány napi itt tartózkodásunk alatt, 
nagy pompával isteni tisztelet tartatott, mely alkalommal zászló
aljunk napiparancsban dicséretet nyerve, érdemjellel jutalmaztatott, 
melyet Klapka saját kezével tűzött fel zászlónkra. Ennélfogva 
zászlóaljunk minden egyes tagja jogosult volt viselni is a kitünte
tés e jelvényét. Győrből Mosony felé vezényeltettünk, Enese község
ben táborba szállva. Itt hallottuk először a Hiób-postát hadseregünk 
felől. Eleinte arról győződtünk meg : hogy Debrecennél Nagy
sándort tönkre verték. Majd komolyabb hírek kezdettek keringeni 
Görgey veszteségei, szorongattásai felől, végre az „árulás“ végzetes 
vádjai hangoztattak. Augusztus 8-án visszavonultunk Győrbe, innen 
Bana felé; úgy hírlett, hogy Esztergomnak indulunk. Banán már a 
világosi fegyverletétel híre rémítgetett. Nem akartuk hinni, s a kö
zel múlt napok dicsőségétől eltelve, lehetetlennek tartottuk a magyar 
fegyverek ilynemű bukását. Éltetett a remény, de titokban mind
nyájunk szívét addig nem érzett bú fogta el. A helyett, 
hogy Esztergomig nyomulnánk, Komáromba érve, sátortáborunkba 
szállottunk. E közben mind bizonyosabbá lön a világosi katastropha. 
Egymásután érkeztek Komáromba Görgey seregének szökevényei, 
kik a megadás szégyene elől futva, felkeresték Klapka hadseregét, 
hogy újra szolgálatba lépjenek. Kinek még kételyei voltak, ezek
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eloszlatták azokat. Az osztrákok is bátrabbak, e hírekre hirtelen 
visszatértek Komárom alá, értesítvén hadparancsnokságunkat Görgey 
fegyverletétele felől, feladásra s szólítván a várat. A haditanács ily 
viszonyokkal szemben, mielőtt döntő lépésre határozhatná magát, 
két főtisztből álló küldöttségnek szabadmenetet eszközölt ki az 
osztrák seregnél, melyek egyike Görgeyhez Nagyváradra, másika 
pedig Péterváradra ment, hogy az ügyeknek mibenlétéről személye
sen győződvén meg, Komáromban jelentést tegyen. Két heti fegy
verszünet köttetett, mely idő alatt a küldötteknek visszaérkezniök 
kellett. A fegyverszünet tartamára kijelöltettek a demarcationális 
vonalak, melyek legvégső szélére eső Perbete és Érsekújvár sem
leges helyeknek nyilváníttattak. A várőrség nagy része egészségi 
szempontból, a közbenső falvakba szállásoltatok. Zászlóaljunk
O-Gyallára jutott, honnan a közel Perbetére jártunk naponta ebédre, 
hová a Grabbe-féle orosz hadosztály tisztjei is ugyané célból ren
desen beállíttottak. Mondani sem kell, hogy e találkozások a leg
io vagiasabb jelleggel, sőt az oroszok részéről határozott rokonszenv 
jeleivel bírtak. A szó szoros értelmében fraternizálni kezdettünk. 
Végre letelt a két hét, mi bevonultunk a várba, az ellenség pedig 
nyomunkban elfoglalta hadállásait a vár körül s megkezdődött a 
második körülzárás.

Követeink Görgeytől és Péterváradról megérkezvén, a szomorú 
híreket nagyon is valóknak festették. Haditanács haditanácsot, par- 
lamentair parlamentairt ért, a vár feladásának lehetősége már meg
szokott eszmévé vált. Egy nagy haditanács a helyőrség összes tiszt
jeiből alakulva, a várparancsnok termeiben, hosszas vita után kö
vetkező feladási pontozatokat állapított meg. Általános amnestia az 
egész országban; valamennyi hadi- és politikai fogoly szabadon bo
csátása. A magyar bankjegyek teljes érvényben tartása. Szabad ki
vonulás a várból teljes fegyverzetben. A rokkantak s az elesettek 
özvegyeinek, árváinak ellátása. Voltak, kik a feladásról szót sem 
akarták hallani. A mint látható : a tényleges viszonyokkal előnyben 
álló osztrákokhoz intézett eme pontozatok még mindig igen vérme
sek valának. Lohadni kezdett azonban a lelkesedés is a naponta 
érkező szomorúbbnál szomorúbb hírekre. Szeptember 17-én érkezett 
a várba Bangya alezredes, Kazinczy tábornoknak lefegyverzett zsi- 
bói táborából. Hírei hitelesek, közvetlenek, de leverők is voltak. 
Szeptember 20-kán ismét haditanács tartatott az osztrákok által visz- 
szautasított feladási feltételek pontozatainak módosítása érdemében. 
Friebeisz István a szerkesztősége alatt megjelent „ K o m á r o m i  
L a p o k “ e tanácskozás eredményéről ezeket írja : „Komárom, 
szept. 21-kén 1849. A tegnapi haditanács megalkotta a vár átadá
sának feltételéül szolgálandó pontokat; melyek következők : 1. Álta
lános amnestia minden, Komárom várának s városának körében 
jelenleg tartózkodó katonai, polgári s papi egyén számára, különb-



R É N Y I  R E Z S Ő T Ő L . 193

ség nélkül. 2. Az első pontban megnevezettek közül szabad útlevél 
a külföldre azok számára, kik ezt szorgalmazzák. 4. A komáromi 
várkormány által kibocsátott pénzjegyek teljes értékbeni beváltása.
4. A tisztikarnak egy hónapi, a legénységnek 10 napi díj kifizetése 
ezüstpénzben. 5. A komáromi kormánybiztos által kiadott utalvá
nyoknak (a szállítóknak) kifizetése. 6. A magyar szabadságharcban 
megsérült rokkant vitézeknek az ausztriai rokkant katonákéhoz ha
sonló ellátása. 7. Ezen pontoknak az ausztriai császár által leendő 
szentesítése.“ — Ezekután folytatja : „Annak taglalásába, helyesen 
fogadtattak-e el ezen pontok ? nem bocsátkozom, a többség fogadta 
e l ; hiszem, számot vetett lelkiismeretével, számoljon érte istennek 
és a hazának, mely nem veszett még el egészen. Csak a hatásról 
akarok nehány sort írni, melyet ezen pontok az emberekre gyako
roltak. Sokan végkép le voltak verve, Komáromot veszve látták, s 
általa veszve látták a hazát is. Mások élet- vagy harcúntak, kik 
inkább szeretnének otthon szüretelni, vagy a télen át kandalló mel
lett csibukozni, s tarokkozni, mint Komárom előtt vorpostirozni, örül
tek a pontoknak, s alig várják, hogy aláírva visszaküldessenek. 
Azokat, kik az első kategóriába tartoznak, valóban szántam. Meg
lehet, hibásan, de szántam, mert én nem hiszem, hogy az egyezke
dés megkisértése által Komárom bástyái gyöngébbek, s bevehetőb- 
bekké váltak volna. Emlékezem a már eddig 50 csatát vívott Klapka 
tábornok neve alatt olvasott nyomtatványra, melyben ezen alterna
tiva állíttatik fel : vagy elfogadják a pontokat, vagy nem, s ekkor 
becsülettel, mind, de mind elhalunk. S ez nehem garantia arra; 
hogy ne tekintsem Komáromot az egyezkedésnek csupán megkisér
tése által már is átadottnak. Lehet, hogy az egyezkedési pontokat 
alá nem írják, s ekkor itt áll az alternativa, t. i. a dicső halál.“

A „ K o m á r o m i  L a p o k “ ez elmefuttatása megnyugtatni 
akarta a kedélyeket. Elérte-e célját? Nem. A vár feladása nem 
egy komoly vitára adott okot, mely habár nem végződött is oly 
véresen mint Simonyi Ernő és Zách Károly, a zászlóaljunktól kine
vezett őrnagy közt, de mindenesetre izgatottságban tartotta a ke- 
vésbbé heves véralkatúakat is. Egy ily vita idézte elő két jó barát 
sajnálatos párbaját. Simonyi Ernő nyugodt, hidegvérű férfiú volt, 
Zách Károly fiatal, pezsgő vér. Elválhatlanok valának, s mégis 
maguk választák el egymást örökre. Zách mélyen megsértette Simo- 
nyit, de ez még ekkor is mérsékelte magát. Zách vértkivánt, ki
hívta, s a vár feladása reggelén a leglovagiasabban vívott pisztoly- 
párbaj áldozatául esett el Simonyi harmadik lövésére.

E közben az ellenség tüntetni kezdett; őrjáratai, kémcsapatai 
végőreinket nyugtalaníták, s az apró csatározások napirendre kerül
tek. A hadsereg és várparancsnokság közt egyrészről, másoldalról 
pedig Haynau osztrák tábornok közt a vár kapitulatiója érdemében 
történt tárgyalások fonala újból felvétetett, s néhány nap egymás-

13Hazánk I.
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után jöttek-mentek a küldöttségek Puszta-Harkályra Haynau sátorába, 
hol a tanácskozások szünetet, úgy látszik, nem ismertek. Ezek élén 
zászlóaljunk parancsnoka: Ruttkay István alezredes volt rendesen, 
kit hosszas parlamentaris tapasztalatai erre legképzettebbnek minő- 
sítének. Mint segédtisztje minden alkalommal elkísértem Harkályig. 
Ott láttam az indulatos Haynau ideges taglejtéseit, hallottam döröm
bölő hangját először, de sátorába a küldöttség tagjain kívül belépni 
senkinek szabad nem lévén, csak annyit kaphattam el szavaiból az 
utolsó alkalommal (szeptember 26-kán), a mint nagy hevesen oda
vágta a távozó küldöttségnek : „Mehr kann ich nicht thun. Sie wer
den verantwortlich vor Gott und Menschen, für das vergossene Blut.“

Másnap, szeptember 27-kén végleg megköttetett a kapitulatió. 
Hiteles szövege a „ K o m á r o m i  L a p o k “ (hivatalos lap volt) 
67-ik száma után következő:

„1-ör. A várőrség, fegyver nélkül, szabadon bocsáttatik. A 
tisztek kardjai tulajdon gyanánt megmaradnak. Oly tisztek, kik 
azelőtt a cs. kir. hadseregben szolgáltak, külföldre szóló útleveleket 
nyernek. A kik ilyeseket nem kívánnak, szabadon hazabocsáttatnak, 
kivéve azokat, a kik magukat önként jelentenék. A honvédtisztek
nek, t. i. azoknak, a kik ezelőtt nem szolgáltak, szabad tartózkodás 
engedtetik a hazában, minden fentartás nélkül jövendő alkalmazá
sokra nézve. A cs. kir. ezredekből való legénység közbocsánatot 
nyerve, mindazon egyénekkel együtt, a kik időközben tiszti állásra 
léptek, szabadon el bocsáttatik, s a későbbi törvényes üldözés elől 
valamennyien felmentetnek.

2- or. Külföldre szóló útlevelek mindazoknak kiadatnak, a kik 
olyakat 30 nap alatt követelnek.

3- or. A tiszteknek: egy havi díj, a legénységnek: 10 napi 
zsold adatik osztrák bankjegyekben, cs. kir. szabályszerű hadi illet
mény szerint.

4- er. A várőrségnek, kincstári utalványok kiadása által elő
idézett kötelezettségei kiegyenlítésére 500,000 pengőforint fizettetik 
osztrák bankjegyekben.

5- ör. A Komáromban létező elnyomorodott s beteg harcosok 
jövője biztosíttatik.

6- or. Ingó s ingatlan magánvagyonát egyáltalában mindenki 
megtartja.

7- er. Hogy hol, mikor s mi módon tétetnek le a fegyverek? 
később fog meghatároztatni.

8- or. Az ellenségeskedések ezennel mindkét részről meg- 
szüntettetnek.

9- er. A vár, hadi szokás szerint, mindkét részrőli ratificatio 
után átadatik.

Kelt a Harkály-pusztán, szeptember 27-én. 1849.
Haynau táborszernagy, Takács százados, Gasparetz, száza-
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dos, Mednyánszky alezredes, Ruttkay alezredes, Prágay alezredes, 
Gróf Zichy Ottó ezredes, gróf Eszterházy Pál ezredes, Janik János 
ezredes, Szabó Zsigmond ezredes, Kászonyi József ezredes, Asserman 
Ferenc várparancsnok, Klapka György vár- s hadseregparancsnok.“ 

Ez egyezség a város minden közhelyén falragaszok által közzé- 
téttetett.

E napról a napiparancs következő rendeletet hozott:
„Az osztályparancsnokok azok névjegyzékét, kik az életbe

lépett egyezkedések után külföldre szándékoznak menni, a hely meg
nevezésével, 48 óra lefolyta alatt beküldeni el ne mulaszszák.

Mától fogva a várőrség, és a cs. kir. hadsereg közt minden 
ellenségeskedések megszüntetnek.“

Ezzel kezdetét vette Komárom várának átadása. A vár fokán 
büszkén lobogó nemzeti zászló, annyi dicsőség jelvénye, megalázva 
aláhullott s helyébe fehér lobogó húzatott fel. Tabula rasa, melyre 
egy új korszak saját szellemének betűit irandja.

Szeptember 28-án következő napiparancs jelent meg : „A zászló
aljak 48 óra lefolyta alatt okvetlenül jelentsék fe l: névszerint hány 
egyén van minden egyes megyéből létszámukban; a századparancs
nokok pedig készítsenek egy névsort, mely kezüknél maradván, min
den a századhoz tartozó egyént magában foglaljon. Jankovics Miklós 
6-dik huszárezred beli hadnagynak lemondása katonai cim és javada
lom nélkül, elfogadtatik.“

Október 3-án sátortáborunkban fegyverbe lépett zászlóaljunk. 
Kuttkay alezredes-parancsnok beszédet tartott katonáinkhoz, elbúcsúz
ván tőlük a maga és a tisztikar nevében. Lehetetlen leirni még annyi 
év után is megindulás nélkül e jelenetet. A csatákban edzett férfiak 
sírtak, jajgatva borultak egymás nyakába. Dolgot adott, míg a tisz
tek lecsendesítheték. A rend helyreálltával „indulj“ t vezényelt al
ezredesünk, s a városon keresztül vezetett a Cigánymezőre. Itt fegy
vereinket gúlába raktuk, zászlónkat nyeléről letépvén, Ruttkay ol
talmába adtuk. Egy osztrák hadbiztos most soraink elé lépett, 
kifizette díjainkat, a legénység zsoldját, mindegyikünk kezébe kapta 
a szabad elvonulási jegyet, „Geleitschein“-t, melynek szószerinti 
szövege : „Geleitscheiu für den N. N., welcher von hier ungehindert 
in seinen Heimathsort . . . Comitat . . . zurückkehren kann, 
und als zur Garnison von Komorn gehörig, der derselben gewähr
ten Begünstigungen rücksichtlich der Sicherheit der Person und 
des Eigenthums theilhaftig ist. Komorn, am 1. October 1849. 
Bayersfeld, k. k. Feldkriegskommissär. (P. H.)* *)“

*) „Kisérő-levél N. N. számára, ki innen szülőföldjére . . . .  megyében
• .. be háborítlanul visszamehet, s ki mint a Komárom helyőrségéhez tartozó : az 
ahhoz tartozóknak engedélyezett kedvezményekben részesül biztonságára nézve 
személyét és tulajdonát illetőleg. Komárom, 1849. Okt. 1-jén, Bayersfeld cs. k. 
tábori hadbiztos.“ (Pecsét helye.)

*13*
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Fegyvereinket délután 4 óra tájban letevén, azon rendben, 
a mint felállítva voltunk, teljes katonai menetben sorakozva hagytuk 
el Komáromot, a Nádor-vonalon át a Csalóköznek Guta, Érsekújvár 
felé vonulva.

Ez idő szerint a tisztikar állománya ez volt:
Z á s z l ó a l j - p a r a n c s n o k :  Ruttkay István alezredes.
S e g é d - t i s z t :  Rényi Rezső főhadnagy.
S z á z s d o s o k :  Gasparecz János, Szoutsek Tamás, Lehoczky 

Pál, Ktirthy Rezső, Tomka Rezső, Szuhay Lajos.
Bibithi Horváth Pál és Burián János századosok őrnagyokká 

léptettettek elő, Doszlern Emil százados Nagy-Sándor segédtisztjévé 
helyeztetett át, Zách Károly szintén őrnagygyá léptetett elő s rövid 
időre reá Símonyi Ernőveli párbajában elesett. Gan stuck (Tökélyesi) 
Adolf az egykori szliácsi bérlő- és cs. kir. őrmesterből lett százados 
időközken megszökött, Szluga János b. pedig meghalt.

F ő h a d n a g y o k :  Barczy Dani, Ruttkay Gábor, Kecskeméthy 
János, Petyko Ferenc, Glanzer Miksa, Maizlinger Károly, Vagner 
Károly, Kacsicska János, Höher János (időközben meghalt.)

H a d n a g y o k :  Bárczy Sándor, Metz Rezső, Babicz Adolf, 
Szabó Ábrahám, Koncsek Ferenc, Okolicsányi József, Aschenbrier 
József, Pajor Pál, Zathureczky Tamás, Lesták Ede, Csák István.

Ezekkel és így fejezte be a haza körül való kötelességét a 
64-ik honvédzászlóalj, melyről az 1849-ik augustus 22-ikén a had
sereg-parancsnokság által kibocsátott rendelet szószerint következőkép 
emlékezett meg: „A 64-dik zászlóaljnak számtalanszor tanúsított 
harcbani elszántsága, vitézsége és önfeláldozása tekintetéből a veres 
sapka hordása megengedtetik, s e kitüntetése elrendeltetik.“

R é n y i R ezső .

AZ 1849-iki DEBRECENI PÁRTOK,
ÉS AZ „ESTI LAPOK.“ *)

Voltak sokan az 1848-iki országgyűlésen, kik hibául tulajdo- 
níták gróf Batthány ministcriumának kicsibevételét a journalis- 
tikának.

Midőn Kossuth megindította a „K o s s u t h -1 a p o t “, azt ta- 
nácsolák Batthánynak, hogy ő indítson meg egy. Batthány-lapot. 
Midőn a „ M a r t i u s  1 5 - k e“ befolyása mutatkozni kezdett, K a 
z i n c z y  zaklatta Batthányt, hogy indítson meg egy hasonló ter
jedelmű ellenlapot, s annyira nem is, hogy az akkor Berlinben

*) Kazinczy Gábor hagyatékéban lévő eredeti kéziratból.
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mulató *), de adósságokba merült P á k h  A l b e r t e t  elfogadta 
szerkesztőül Batthány, s megígérte, hogy kellő pénzzel ellátandja, 
s haza hívandja egy Anti-Mártius élére.

Azonban minden ellenhatás utáni törekvések megtörtek a mi
nisterium hanyagságán, minden maradt, mint volt.

Debrecenben megindult a „Közlöny“, s pedig mert Kossuth 
a honvédelmi bizottmányban a belügyek egy részét kénytelen volt 
egy időre N y á r y  P á l r a  bízni, a „Közlöny“ mint kormánylap 
nem szellemére, de kezelésére nézve Nyáry rendelkezése alá jutott. 
Debrecenben volt J ó k a i  Mó r  is. N y á r y ,  ki 1848 végén egy 
lapot akart Jókai szerkesztése alatt megindítatni, s azt Kossuth 
elleni szellemben, megkisérlette Jókait a „Közlönynél“ mint vezér- 
cikkírót bizonyos havi fizetéssel alkalmazni.

Nyárytól félt a Madarász-párt. Innen támadt a képviselőház
ban nehány interpellatio s követelés, hogy miután a „Közlöny“ 
egyedüli lap az országban, s kormánylap, a honvédelmi bizottmány 
pedig Kossuth többszörös nyilatkozata szerint emanatiója csak a 
háznak, nevezzen ki a ház censorokat s képviselje a „Közlöny“ 
szorosan a ház politikáját.

Ezen törekvések megbuktak. Annyit még is tenni kelle a hon
védelmi bizottmánynak, hogy J ó s i k a  Miklóst kinevezé a lap fel
ügyelőjének, tamquam censorának.

Már ekkor J ó k a i  Nyáry által be volt állítva a „Közlöny“ 
hivatalába, s noha sehogy sem fért meg G y u r m á n  Adolf szer
kesztővel, de eltenni őt ok nem volt.

J ó k a i  írt cikkeket dynastikus s kibékülési szellemben s 
egészen más modorban, mint a mily eket addig a „Közlöny “-ben 
szokott volt olvasni a közönség. Gyurmán váltig boszankodott, 
örömest megtagadta volna a felvételt, de hiában: J ó s i k a  olvasta a 
cikkeket, nem volt ellenök észrevétele s G y u r m a n n a k  fel kelle 
azokat vennie, akár akarta, akár nem.

Jósika nem mert Jókainak mitsem ellenvetni cikkeire, de 
később tagadta, hogy olvasta volna, pedig Jókai mindig be
mutatta iratait neki, máskép Gyurmán fel sem vette volna a lapba.

Jókai cikkeiért nagy lárma támadt a Madarász-pártiak közt. 
Végre M a d a r á s z  József interpellálta a kormányt egy ülésben, 
vajon a Jókai név alatt a „Közlönyében megjelent cikkek a kor
mány nézeteit fejezik-e ki? Nyáry igyekezett ezen kérdésre való 
felelettől menekedni; de végre annyi zaklatásra, mi ebből támadt, 
kénytelen volt kinyilatkoztatni, hogy ő egyedül nem a kormány, 
hanem a honvédelmi bizottmány nevében nyilatkozni fog.

Mindenki tudta, hogy a „Közlöny“ megtámadása sajátkép 
Nyáry ellen intézett támadás volt, Jókai személyében.

*) Pákh Albert életirataiból úgy tudjuk, hogy ő ekkor betegsége miatt 
egy osztrák liideggyógyvíz-intézetben időzött. (Szerk.)
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A kormány, t. i. a honvéd, bizottmány kénytelen lön kimondani 
politikáját. Erre Kossuthnak kelle a házba bejőni s szólani, mint 
kormányelnöknek.

Kosssuth nagy bajba jött. 0  mindig azt mondá a háznak: 
Magyarország még soha sem győzetett le, a mit v e s z t e t t ,  mindig 
alkudozásokban, békekötéseiben vesztette. Ezért igen világosan mon
dotta, hogy ő ellensége minden kiegyenlítésnek s az egész forrada
lom menete, az ő személyes állása s törekvései nyilván mutatták, 
hogy ő nem a kiegyenlítés embere.

A képviselőház több tagja értekezett egymás közt, és el vol
tunk határozva, ha kényszeríttetíink, nyílt csatát fogadni el a kibékü
lés kérdésében, s megvívni a házban, bármiként üssön ki a dolog. 
Nagy feszültségben várta mindenki a február 12-iki ülést, hol e 
kérdés volt tárgyalandó.

K o s s u t h  kimondotta volna, mint máskor, az alkudozás^ 
elleni ellenszenvét s kilépett volna tisztán politikájával. De Nyáry, 
kit e kérdés személyesen illetett, azzal fenyegetőzött — miután 
rábeszélni nem tudta — hogy ő az ülésben nyilván elbeszéli, mikép 
Kossuth már Pestről szorultságában Yioland bécsi képviselőnek írt 
s a békepunctatiókat megküldötte. Ez Kossuthot ismét ellenmondásba 
keverte volna s comprommissió vált volna belőle.

Kossuth nagy zavarban volt, de magát elhatározni nem tudta: 
vajon a kibékülés mellett vagy ellen nyilatkozzék-e? Végre döntöt
ték az akkor este vett tábori hírek. B em  Erdélyben Szászsebesig 
kénytelen volt visszavonulni. Schlick elment Kassáról, s a várt bekerítés 
s megveretés helyett baj nélkül tovább állott. Egész vilá g le volt 
hangolva, Kossuth is alább hagyott.

Megjelent így a febr. 12-ki ülésben s kinyilatkoztatta sok 
energiával, hogy a kormány más politikát nem ismer: m i n t  v í v n i  
a t ö r v é n y e k é r t ,  de  s e m m i  a l k a l m a t  n e m z á r n i  el,  
h o g y  az  o r s z á g  s z a b a d s á g a  s b e c s ü l e t e  a l a p j á n  a 
k i e g y e n l í t é s  m e g t ö r t é n j é k .

Ez fényes győzedelem volt a békepártiaknak, nagy csapás a 
radik áloknak, kik azon ülésből bőszül ve mentek el.

Még az nap U j h á z y  László conferentiát hirdetett felei közt. 
Itt főleg arról volt szó, hogy egy ellenlapot indítsanak a „Köz
lönyt ellen.

Másfelől M a d a r á s z  József is conferentiát gyűjtött tiszta 
asseclai közt, hol élesen kikeltek Kossuth eljárása ellen.

Ez fülébe ment Kossuthnak. Madarász László eléggé informálta, 
minő bősziiltség van ellene feleletéért az interpellatióra a radikálok 
közt. Kossuth, mint mindig, megijedt s a vége az lön, hogy Jókai
nak a „Közlöny“-tői utat adtak s ez áron lecsendesítette a radi- 
kálokat.
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A dolgok ily kimenetele igen váratlan volt. Már febr. 13-án 
híre járt, hogy J ó k a i  többet a „Közlönyében dolgozni nem fog 
s el van Kossuth által mozdítva. Azalatt febr. 14-kén megindult 
közmegütközésünkre a „ M á r c i u s  15-ke“ is régi modorában.

Ezen okok természetesen oda hatottak, hogy több békepárti 
képviselő összejött s azt mondá: szerezzünk bármi áron lapot J ó k a i
nak ; ne legyen azon örömük, hogy kitúrtak minden szelidebb ten- 
dentiákat a journalistikából.

A febr. 14-én megjelent 1-ső száma a „ M á r c i u s  15-ké“-nek 
új szerkesztői neveket hozott. P á l f y  Albert és C s e r n á t o n i  
neveik voltak a lap végén olvashatók.

Pálfy Albert rendőri tanácsosa Madarásznak, Csernátoni elnöki 
titoknoka Kossuthnak léptek föl s ez kimutatá, hogy Kossuth és a 
radikálok coalitiójából került a lap s irányáról senki sem kételke I - 
hetett. Éhez járult még az is, hogy C s e r n á t o n i  a febr. 15-ki 
lapban, azaz a második számban, mely megjelent a Márcins lö  kéből, 
nyilván és világosan hadat üzen azoknak, kik a „ k o r m á n y 
e l n ö k  — K o s s u t h  — i f j ú  l e l k é n e k  s s o h a  n e m vénül ő 
s z e l l e m é n e k  e r e j é t  t o m p í t a n i  és  b é n í t a n i  t ö r e k e s z 
n e k “ azaz kik a febr. 12-ki declaratióra kényszerítették Kossuthot.

Ezen lapban kitünteték, hogy ők kiegyenlítésről mitsem akar
nak hallani, magukat Csernátoni r e p u b l i c a n  u s o k n a k  nevezi 
s különösen K a z i n c z y  Gábor, Kovács  Lajos, Nyá r y  Pál nyíltan 
is megnevezve, anonym is élesen megtámadtattak.

Ez ada alkalmat, hogy febr. 17-kén több képviselő összejött 
s azt határoztuk, hogy J ó k a i n a k ,  kit oly ármányosan és gyön- 
gédtelenül űztek el a „Közlöny“-tői, lapot adjunk kezébe s mint
hogy Debrecenben önerején fenn nem állhat, aláírás útján gyámolít- 
suk, havi 5 pfrt segedelemmel.

Természetes, hogy mi, kik Jókaival akkor személyesen ismerő
sök sem voltunk, egyebet politikai tendentiáiról nem tudtunk, mint 
a mi a ház vitatkozásaiban megfordult. Eléglettük a másszínű, de 
határozott tendentiát Kossuth és Madarászék ellen, s erre segédkezet 
nyújtottunk a nélkül, hogy specialitásokba bocsátkoztunk volna. 
Programmot mi nem készítettünk, akkor nem is lett volna tanácsos, 
csak annyit kötöttünk ki Jókaitól, hogy ha szükségünk lesz, hasz
nálhassuk lapját s meg voltunk győződve, hogy ő elvből is, de 
sértve is a Madarászok malitiája s Kossuth eljárása által, ellenkező 
irányban fog hatni.

így jelent meg febr. 22-én azon lap „ Es t i  L a p o k “ címe 
alatt, mely ellen előbb a cautio ürügye alatt Madarász László min
dent elkövetett. A cautiót S z u n y o g h  Rudolf saját birtokára vál
lalta el, de ez elvettetvén, többen tettünk össze pénzt, s így lett 
lehetővé megjelenése.

Az aláírók némely része egy hónapig űzette az Ígért segítséget,
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azontúl a lapnak gyámolításra nem lévén szüksége, minden segítség 
megszűnt s többet az aláíróktól nem is kértek, azok nem is fizettek.

Jókai megindítván az „Esti Lapokat“ Debrecenben, kénytelen 
volt magát a körülményekhez szabni, s igénytelenül lépni fel annyival 
inkább, mert már nevezetes gyanú volt rá is, azon képviselőkre is, 
kik őt laphoz juttaták. Programmot nem adott, azonban e helyett 
kimondott jövendő irányul — lapja fején az 1-sŐ számban — néhány 
elvet, ú. m .:

a) „Úgy intézni jelenünk minden mozzanatát, hogy az által a 
jövő semmi lehetőségeinek útját be nem vágjuk. A jövőt csinálni 
lehetetlen, de elrontani nagyon is lebet.“

b) „Vannak, kik oda állítják a dolgokat, hol a kimenetelre 
csak egy út marad bátra ; kik csak egy alternatívát hagynak fenn: 
v a g y  e l l e n s é g e i n k  v é g  p u s z t u l á s á t ,  v a g y  h a z á n k é t ;  
Ezek ellenségei elveinknek.“

c) „Ezek irányában mi azt mondjuk : hogy mi nem gyűlöl
jük annyira ellenségeinket, mint a mennyire szeretjük hazánkat, s 
ezen drága kincs felett kockázni magunk sem akarunk, másnak 
sem hagyunk.“

d) „Eddigelé országos ügyeink eldöntése körül a jogosság 
kérdése határozott. Prókátor nemzet voltunk. Ha Ausztria tőlünk 
valamit követelt, soha sem azt kérdeztük : érdekünkben van-e azt 
megadni, hanem azt : van-e neki ezt joga tőlünk kérni?“

e) „Megpróbáltuk a hazát megmenteni mint prókátorok, ez 
nem sikerült. Most megpróbáljuk Őt megmenteni mint katonák; ne 
adja Isten, de ha ez sem sikerülne, akkor próbáljuk megmenteni 
mint politikusok “

Ezek szavai Jókainak, mikkel lapját megkezdette. Bennünket 
teljesen kielégített, mert pálca volt törve a múlt idő szerencsétlen 
politikája felett, keztyű volt dobva ellenségeinknek, kik a végle
tekre sodorták dolgainkat, s erős Ítélet mondva ama p r ó k á t o r r a  
par excellence, ki a nemzetet a falnak vezette.

Azon követek, kik az ívet, melyben e lapokat gyámolítni 
ígérkeztek, aláírtak, nem tűztek egyéb célt ki, mint egész általá
nosságban :

a) ellenehatni a destructiónak;
b) megtámadni a visszaéléseket;
c) védelmezni ma goka t a Má r c i u s  15- ki  megtámadásai ellen.
Más jogot nem tartottak fenn maguknak, mint írni, mikor

tetszik a lapba, s bog}' ez védelmüknek mindig nyitva álljon. 
Különben Jókai semmihez kötve nem volt, ő független szer
kesztő vala. ‘

Eleinte mindjárt az „Esti lapok“ nagy lármát ütöttek minde
nütt Debrecenben és a vidéken, hova magánúton eljuthattak, mert a 
posta Madarász László kezében lévén, azon szétküldeni nem lehetett.

0 *  _
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Jókai igen új ember volt a politikában, a szép litteratura em
bere, de maga nem politikus. Ezért mindjárt elején engedett kiáltó 
i n c o n s e q u e n t i á k a t  becsúszni, melyek a képviselők közt elé- 
giiletlenségre s visszavonulásra adtak alkalmat.

Már az 5-ik számban szól egy valaki a k i b é k ü l é s  ellen 
nyilván s határozottan. Ez a lap határozottan kimondott irányát ron
totta le ok és alkalom nélkül.

Ebből élénk vita támadt s a végén úgy complanáltatott, hogy 
a ki ezen kérdésekről azontúl írni akar : tegye ki a nevét, áll
jon ki személyesen, ne a lap nevében, nehogy azokra fogassék 
valamely vélemény, kiket a „Martius 15-ke“ az „Esti lapok“ rész
vevőinek kikiáltott.

Ez azontúl így is történt. A lap erélyesen vivott a Madará
szok ellen. Élénken támadta meg a „Martius 15-két“ s ez gyűlöle
tessé kezdett válni mindenfelé. Csernátoni visszalépett a journalisti- 
kától és elhagyta Debrecent.

Mindezen eredmény néhány heti élet következménye volt.

K ovács  L a j o s .

MÉSZÁROS LÁZÁR AZ EMIGRATIÓBAN.
M é s z á r o s ,  a magyar gentry ezen kimagasló alakja s sza

badságharcunk tisztajellemű férfiai közt a tiszták legtisztábbika, ro- 
konszenvemet s naély tiszteletemet mindig birni fogja. Jelleme iránti 
hódolatomnak „ É l e t i r a t a ,  L e v e l e z é s e i  és  E m l é k i r a t a i í; 
közrebocsátása által adtam kifejezést. Szerencsés lévén irodalmi, 
tehát egész lelki élete szerzeményeinek hagyományosa lenni, nem 
mulasztottam el időnként és alkalomszerűleg e bölcselkedő katona 
és utolsó ízeiglen magyar ember röpkeszerűleg leírt gondolataiból, 
észlelései és bírálatataiból egyet-mást közzétenni.

Autodidaktának vallja önmagát többszörösen, s így bizony 
sokszor rendszer nélkül, ide-oda csapongó képzelnie és alkalomszerű 
tanulmányai szerint jegyzi papírra eszméit.

S valóban autodidakta volt. Még csaknem gyermek, az utolsó 
nemzeti fölkelés főtisztjének választja. Első tanulmányait korlátolt kép
zettségű franciskanus-barátoknál nyeri, kiknél Pestalozzi helyett a 
v i r g a  volt a nevelés irányadója. S aztán rendes katona lesz s na
gyobb vagyon és pártfogók nélkül a legmagasb fokokig emelkedik. 
E mellett külföldön való tartózkodását önművelésére fordítja. Társa
dalmi összeköttetéseket szerez s a műveltségben, saját erejéből, euró
pai színvonalra emelkedik. Igyekszik megismerni az ember s az 
emberiség egész történetét, s ezért megtanulja főnyelveiket, míg más 
katonatársai Epikurhoz szegődnek. Belémélyed a világtörténelem
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azon eseményeibe, sociális fordulataiba, melyek az emberi nem át
alakulását eszközük. Mint bölcselkedő, kedvtelve kéjeleg theologiai 
kérdések vitatása fölött is. A társadalmi kérdések fölött való elmél
kedés egész lelkét betölti. Imádója a classikus műveltségnek s a 
száműzött vén katona Swift és mások fordítására adja magát. Meg
ható egyik észrevétele, mit a classikusokból való idézgetésre nézve 
mond. 0  ezt nem tarthatja „szellemi tolvaj lásnaku, mert a mi con- 
sumálva van — úgymond — az átment a vérbe vagy lélekbe, s 
ha nyilatkozik, ismét, az az illető egyén kifolyása. S bár folyton 
külföldön tartózkodik : testben-lélekben magyar. Az első úttörők 
közt ő is föllép a magyar irodalom terén ; ír a selyemtenyésztésről, 
lónevelésről sat. — a miért az Akadémia első tagjai közé választja, 
de fölötte mint proscriptus fölött, emlékbeszédet sohasem tart vala, — 
és a katona-államgazdásznak és litterátornak, Széchenyinek, — 
kivel különben semminemű összeköttetésben nincsen 1848-ig — pha- 
lanxához szegődik főharcosul. S így él és működik e jellemes nagy 
férfiú, míg őt királyunk : Ferdinánd, a legfőbb hadi méltóságra nem 
szólítja.

Deák Ferenc mondta volt valamikor, hogy Lamartine szeren
csétlen szolgálatot tett a „Girondisták“ története megírásával; költői 
irálya s festése elbájolta az akkori egész fiatal Európát; a szabad
ság után libegő európai művelt ifjúságnak bibliájává lett Lamartine 
könyve s alakjai után mindenki szerepet vállalt magának. így 
akart egyik Mirabeau, másik Danton, a harmadik Robespierre 
sat. lenni. E megjegyzésben van valami. Olvassuk csak 
el ma Szilágyi Sándornak 1850-ben megjelent „A M a g y a r  f o r 
r a d a l o m  f é r f i  a i u című munkáját s benne a Gironde silhouette- 
jeit találjuk föl. 0  maga is a kor és másolat szülöttje volt, mint 
girondista író.

Mészárosban, classikus jelleme dacára, s bár nagy mérséklete 
és rendszeretete a rendetlenségben szintén gúny tárgyává vált — 
mégis lépten-nyomon nagyon sok az 1783 ki eszmék által satu- 
rált forradalmi elem. Mint katona, az őrnagy Petőfin megrója a 
nyakravalótlanságot, mert hiszen az „Egy és oszthatlan köztársaság“ 
harcosai fodros nyakkendőt, tripicset, sapudlit és bojtos magyar 
csizmát viseltek; de másrészről minden szavában Dantonra, Fou- 
rierra, St. Simonra, Condorcet és Proudhonra hivatkozik.

A mi f ü g g e t l e n s é g i  h a r c u n k b a n  szerepét habár 
nem is nagy szerencsével, de híven és becsületesen betöltötte. Mil
liónyi kincs állott rendelkezése alatt s krajcár nélkül ment a buj- 
doklásba. Az ó-conservativok forradalmárnak, a forradalmárok pecso- 
vicsnak tartották. 0  azonban az ellenkező vélemények dacára meg
maradt a legtisztább jellemű magyarnak.

Kossuth iránt mindenütt a legnagyobb bámulattal hódol, de 
nem hajol meg politikája előtt mindenben; s ezért legnagyobb tisz
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telője. Szerénységébe vonulva, elsőbbrendü szerepet sohasem akar 
játszani, de irataiban becsületes lelke és tanulmányaiból folyó néze- 
zeit kereken kimondja. A száműzetésben is működik, de magába 
kötözve, mint a selyembogár gubója. Hogy éljen és élhessen, elő
ször szántóvető farmer lesz a vén Cincinnatus, s midőn Jóbként 
minden csapás éri, az öreg magyar huszár-óberster és első magyar 
hadügyminister beáll nevelőnek New York mellett Brooklinban a 
derék Mitschell yankee-családhoz, hol aranytollal is megtisztelik a 
kis missek és masterek; de azért a világ folyásáról s különösen 
hazája sorsáról soha meg nem feledkezik.

S hogy az 1848—49-ki magyar emigratió ügyeibe is befolyt, 
azt a következő cikkben fogom kimutatni.

E cikknek mind eredeti fogalmazványa, mind tisztázott máso
lata, (mely alkalmasint Mészáros Lázár barátja és titkárjának, Ka
tona Miklósnak kézirata), így hangzik :

„ M é s z á r o s  L á z á r  K o s s u t h  e l m e n e t e l e  e l ő t t A m e -  
r i k á b a ,  — az e m i g r a t i ó  n é m e l y  f ő b b  e m b e r e i h e z . “

Mivel oly körülmények állhatnak be, melyek minden magyar 
ember tevékenységét igényélhetnék, tehát nem időnkívüli, ha kiki 
véleményét kitárja, hogy tudja a közönség : hányadán van vele?

Én tehát, az itt író, ki szellemi és jellemi öntudata szerint 
magát a vezetők sorából kirekeszti és csak független önhatározás 
szerint sorolja magát a közmunkások közé és fogja magát a tények 
bekövetkeztekor önmeggyőződése szerint besorozni : íme, így gon
dolkozik :

Én a főfeltételt és egyetlenegy célt, ha van ilyen minden 
pártfelekezetnél, a h o n  f ü g g e t l e n s é g é b e n ,  s z a b a d s á g á 
b a n  és ö n k o r m á n y z á s a  lehetőségében keresem. Ezt visszasze
rezni, megalapítani minden igazi honfinak kötelessége, következő
leg azt gondolom, hogy minden hazafi igyekezete is ide fog 
irányulni.

Már most a módokról kell értekezni : Tehát ki és mi mozdít
hatja elő célunkat legjobban ?

Egy jó előmozdító eszköznek találom én már a continentális 
kormányoknak általános oktalanságát, az idők, a körülmények föl 
nem fogását, át nem ismerését, s azt, hogy positivus kormányzási 
eszméjük nem lévén, tehát ily negativus eszközökkel kormányoz
nak : „suprimere, opprimere, reprimere, deprimere.“

Egy másik jó eszközt a népek mostani szellemében, szükség
leteik tudatában és azon ingerültségben keresem s találom, mely 
minden változási reményt örömmel ragad meg, sőt minden változást 
is bizonynyal készséggel fogad el, mert a jelen legroszabbnál min
den változás csak jobbat szülhet.

Már most ki initiálhat ezen két előmozdító eszköz kiaknázá
sára, ezeknek a haza javára kiaknázására ? Mivel a nyűgben levő
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népek rósz állapotuk roszabbá tétele és tekintélyes egyéneik veszé
lyeztetése nélkül azzal nem foglalkozhatnak : tehát az elnyomott 
hazán kívüllevo egyéneknek kell azt tenniük, mivel szabadabb vi
szonyok közt forognak. Ha ezen nézetem áll, úgy nézzünk körül.

Kik a mi legtekintélyesebb embereink ? Kik azok, kik a 
haza bizalmát szintén úgy bírhatják, mint a földönfutó összes hon
fiakét? Atfabeth szerint a polgári részről ezek: Gr. Ba t t h y á n y  
K á z m é r ,  B e ö t h y  Ödön ,  H o r v á t h  M i h á l y  a püspök, K o s 
s u t h  L a j o s ,  P e r e z e i ,  S z e m e r e  B e r t a l a n ,  gr. T e l e k i  
L á s z l ó ,  U j h á z y  és Y u k o v i c s  Se bő .  — A katonák részéről: 
V e t t e r ,  K l a p k a ,  C z e e z .1)

Akárhogy válogassak a nevek közt, érdemeiket akárhogy 
latolgassam, akárhogy tárgyaljam megbízható voltukat a hon benn
élő és száműzött polgárai előtt; bár ezen egyéneknek kisebb-nagyobb 
mértékben mind a hon határai közt, mind a külföldön száműzött 
társaik közt, megvan a maga pártja ; míg közűlök némelyek a kül
föld népei bizalmát is bírják, — mégis mindent összegelve, én azt 
gondolom, hogy mindannyiuk közt két személy bír legtöbb bizalom
mal. Ezen kettő érdemét ép úgy nem akarom taglalni, mint a 
többiét, minthogy mindenkinek megvan a magáé, melyet a későbbi 
kor foglalhat igazságos rámába.

Az egyiknek neve a főbb és más nemesi hazai családok előtt 
igen kedves. Lovagias jelleme az emigrátió által szintúgy tiszteltetik, 
mint az otthon levők által. A hazának hozott roppant magán
áldozatai s számkivetési szenvedései még nagyobb tisztelet tárgyává 
teszik őt. A nép is nagyon önkéntesen hódolna jóhangú nevének. 
És ezen férfiú gr. B a t t h y á n y  K á z m é r .

Másoknál sem tagadom meg ezen előnyök némelyikét, de 
véleményem szerint, ha szavazatra kerülne a dolog, többséget Ő 
nyerne.

A másik férfi K o s s u t h .  Akármit mondjunk, akármivel hite
gessük magunkat, nem keresvén, nem taglalván az t: hogyan és 
mikép szerezte meg páratlan népszerűségét magának, de a miképen 
állanak a dolgok, azt hiszem, hogy ennek létezését senki sem 
tagadhatja.

És most következik nézetem:
1-ör. Ha nem volna is bebizonyítva, hogy K o s s u t h  az egész 

nemzet által bálványoztatik, mégis tagadhatlan, hogy a legroppantabb 
többségét bírja a magyar faj hajlamának, sőt még ellenségeink közűi

b Mily nemes gondolkozás és nemes érzelem az egy katona részéről. 
Czecz volt Bem oldala mellett függetlenségi harcunk legfiatalabb, állampolitiká
val sohasem törődött tábornoka. Mészáros azonban reményével az ifjú tehétség 
felé is hajolt, kiről, fájdalom, 1849. óta oly keveset hallottunk. 1867-ben 
Brazíliából egy fényképét vettem indus lánchúzójával. így ott mérnökösködött. 
Ez az egész. Sz. V.
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is a legtöbben az <5 nevét ismerik legjobban, melytől vagy félnek, 
vagy mely előtt hódolnak.

2- or. Ha az úgynevezett polgárok osztályához fordulunk, ha 
nem több, de ennek fele bizonyára K o s s u t h o t  tartja legfőbbjének.

3- or. A vidéki birtokosok közül fele, ha nem a legtöbbje, 
szintén K o s s u t h o t  vallja fejének.

4- er. A szegényebb nemességnek legalább is kétharmada K o s 
s u t h r a  esküszik.

5- ör. A fiatal hevesvérű intelligentiának legalább is hétnyolcad- 
része mellette áll föl és ki.

6- or. Megengedem, hogy a magyar korosabb intelligentiánál 
nem talál általános pártot, de szükség idején az is melléje csat
lakozik.

7- er. A nagyobb birtokosok Kossuthot talán nem épen nagyon 
szeretik; de mivel roppant veszteségeiket a Kossuth és saját popu- 
laritásuk nélkül talán soha ki nem vívhatnák: úgy ezeknél is pártot 
találand.

8- or. A főnemesség talán legkevesebbet pártolandja, de nem 
hiszem, a körülményekre való tekintettel, hogy ezek közt is ne 
találkozzék elég barátja.

9-er. Az emigratió túlnyomó többsége Kossuthtal tart.
10-er. A külföldön mely magyar nevét ismerik legjobban ? 

Kinek van legtöbb pártolója, legtöbb tekintélye? — K o s s u t h n a k .  
Az igaz, hogy e roppant népszerűséget csak az egész hon jó hon
fiainak köszönheti s mivel e g y  eszmét e g y  s z ó v a l  legkönnyebb 
kifejezni, azért az egész világnak könnyűségére válik a magyar 
ügyet e g y  n é v b e n ,  a K ossut h-éban personificálni, mindazok 
nevében, kik névtelenül dolgoztak, vérzettek és meghaltak.

Ezeket összevéve, hatályosabb nevet a Kossuthénál a hon 
ügyei vezetésére nem ismerek; mert a mostani időkben, a mostani 
viszonyok közt s a mily bonyolódottak társadalmi szerkezeteink, 
benne azon többféleséget is feltalálom, mely a sok szírt közt hajójával 
bátran keresztülevezhet ott, hol mindenki más fönnakadna. És mivel 
ezt találom benne s mivel vezetési egység nélkül sikert nem látok, 
mindaddig, míg egy más egyén föl nem lép, ki nem áll a térre s 
így nem szól az emigratióhoz: „Velem tartsatok, mert én ezt hiszem, 
ezt gondolom, ezt tartom jó n ak ; mert én nem hátrálom a más 
tevékenységét, mihelyt ő is, bár más úton, ugyanazon célt tűzi ki 
vezéreszméül, s végre, hahogy elértük a végcélt, t. i. a haza füg
getlenségét, szabadságát és önkormányzási lehetőségét, — akkor azon 
állapotba jővén a haza, melyben elhagytuk S z e g e d e n ,  — rendel
kezzék a nemzet hazája alkotmányáról s kormánya vezetéséről. És 
mivel mindent nem tehetek meg egymagám, tehát legszorosabb 
bizottmányba főtanácsnokokul ezeket választom magam mellé s pedig 
a katonai, polgári és administrationális ügyre nézve ezeket s ezeket.“
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Ha ezt fogom látni és olvasni, akkor nyilatkozom és aláírom 
a programmot; ha nem — mint mondám — mindaddig közönbösen 
viselem magamat és bár K o s s u t h  nyilatkozata ellen több és sok 
észrevételem lenne, tacite őt az emigratió leghatályosabb fejének 
tartom és elvárom tőle, hogy Amerikába utazása előtt ir-e az 
emigratióhoz vagy sem? Nyilatkozik-e a fentebb mondottak szerint? 
Elvárom, hogy az amerikai Egyesült Államokhoz intézett s az angol
országi beszédeiben szétszórt többalakú s így egymással ellentétben 
álló véleményeit mikép foglalja össze s alkalmazza honunkra ? Mert 
ezt be nem várni s ellene föllépni nyilvánosan, személyét, vagy az 
általa eddig tűrhetőleg vezetett hazai ügy vezetését per inductionem 
megtámadni károsnak tartom, minthogy a két világrészben megkez
dett pénzadakozási készséget csökkentenők, a részvétet közönbössé 
tennők, Amerikában a magyar ügy barátainak jó hajlamát leforráz
nék s általában ügyünk bessületét szállítanék alább azon közmondás 
szerint: „mondd meg, kivel társalkodói; én megmondom, ki vagy,“ 
vagy: „olyas az ügy, a milyes az ügyész.“

De ha Kossuth nem ír, nem nyilatkozik és valami határtalan 
dictaturai hatalmat tulajdonítana magának — mely vágyáról már 
többen beszéltek — ; s ha olyas valamit akarna feltolni a hazára, 
— mit a föntebb említett, Amerikához intézett manifestumból gyaní
tani lehet, — mielőtt a haza nyilatkozhatott volna; vagy végre, ha 
ő egyáltalában csak respublikái zászlót akarna kitűzni s azonkívül 
magától minden mást ellökni, mi által a legroszabb esetben még 
némi reménység lehetne a haza függetlenségét s szabadságát kivív
hatni más zászló alatt, — úgy, mondom, ekkor leszen helye a nyil
vános föllépésnek, az ellene való nyilatkozásnak; hanem hitem szerint 
hatályosnak ezt csak úgy tarthatnám, ha a K o s s u t h t a l  ellenvéle
ményben létezők maguknak egy más főt választanának, kinek firmája 
alatt természetesen a más elvbeliek aláírása mellett az első nyilat
kozat közrebocsáttatnék. Hanem még egyszer mondom: ezen nyilat
kozatban a más úton, más modorban járók ne kárhoztattassanak, 
ha céljuk szintén a hon függetlensége, szabadsága és önkormány
zása felé lesz irányozva.

Mielőtt pedig ez eszméim publicitásnak adatnának át, K o s 
s u t h t a l  olyformán kellene azokat közölni, hogyha attól a naptól 
fogva, melyben elküldetik a levél, két hónapig nem felelend: ez 
eszmék nyilvánosságra kerülendnek. Miért kívánom pedig azt, hogy 
soraim közöltessenek előbb K o s s u t h t a l ?  Azért, mert három 
módot képzelek magamnak : mikép lehetne egy új Magyarországot 
teremteni. Ezek egyikében K o s s u t h  ot  nemcsak hogy nem lehetne 
mellőzni, de sőt nála nélkül vagy épen nem, vagy csak felette későn 
lehetne célt érni. Ez eset csak akkor állana be, ha némely európai 
körülmény bekövetkeztekor Magyarhont újra fölébreszteni, a forra
dalmi térre késztetni s szabadsága kivívásához forradalmi úton kel
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lene ki- és felhívni; ekkor K o s s u t h  hiánya a sikertelenséggel 
ugyanazon értékű lenne.

Ha tehát valaki be tudja nekem bizonyítani, hogy Hazám 
függetlenségét más úton is ki bírja vívni, akkor eltérek fóntebbi 
nyilatkozatomtól, mert akkor tudom, hogy:

2 szór. Hogyha Ausztria saját butaságában a mostani státus
összeget felbomlasztja, akkor, bár az emigratió már meg is fogyat
kozott volna, Magyarország államszerkezetét minden mások közben- 
járulása nélkül önmaga állapítaná meg, vagy pedig:

3-szor. Ha egy győztes sereg háta mögött organisálhatná 
magát honunk, K o s s u t h o t  akkor is nemcsak nélkülözhetőnek, de 
sőt jelenlétét károsnak tartanám.“

M é s z á r o s  L á z á r .

A ki az emigratió történetét részint töredékes közléseimből, 
nagy részben Kossuth „I r a t a i m“-jaiból ismeri, el kell fogadnia, 
hogy az itt közlött okmány nagyban járul annak történeti ismerete 
kiegészítéséhez. Az úgynevezett „Nemzeti Comité“ alakúlásáról volt 
szó, mely a haza sorsát saját határain kívül vala intézendő.

Szétküldetett-e ezen emlékirat az emigratió jelesbjeihez ? ennek 
nyomát sem K o s s u t h  emigrationális emlékirataiban, sem egyebütt 
nem találom. Azon általános becsültetés azonban és csaknem fiúi 
szeretet, melylyel Mészáros Lázár iránt az emigratió nagy többsége 
viseltetett; azon körülmény, hogy ez okmány nemcsak fogalmazásá
ban, de tisztázva és általa sajátkezűleg aláírva is megtalálható iro
dalmi hagyományai közt; végre, hogy nagy historikusunk és szám- 
űzöttünk: Horváth Mihály „Magyarország Függetlenségi Harcának 
Történetében“ nagyrészt a szegény yerseyi remete, leégett farmer 
és öreg brooklini gyermeknevelő kéziratait, mint a hontalanok csak
nem közös kincsét használta, — honnan reméli, hogy igenis tudo
mással bírtak erről mindazok, kik akkor a világ minden részéről 
igyekeztek hazánk jobb sorsa előmozdítására hatn i: mint Klapka, 
Vukovics, Jósika, Szemere, Teleki, Batthyány stb., kik közűi ma 
tanú már csak Klapka lehetne.

S z o k o l y  V i k t o r .
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A MAGYAR SZÍNÉSZET TÖRTÉNETÉHEZ.
A mult században a mulatságok különféle nemei között a leg

nemesebb és legkedveltebb a színielőadás volt. Különösen mióta a 
német vánderszíntársulatok raja bebarangolta az országot, e mulat
ság iránt mindenütt élénk érdeklődést mutatott a közönség. E ván
dorló színtársulatok előadásai míg egyrészt a nagy közönség érdek
lődését felébreszték és nevelték, másrészről nagy befolyással voltak 
az iskolai ifjúság és magánműkedvelők által rendezett előadások 
rendezésére, az előadandó darabok irányára és feldolgozási módjára 
is. Első sorban elmosódik az erkölcsi színezet egyszerűsége, az elő
adandó darabok szövevénye bonyolultabbra kuszáltatik, drámai dialog 
foglalja el az epikai áradozás helyét, s egyhangú felmondó szavalat 
helyett meghonosul a némileg jellemzésre kényszerítő szóváltás. A cse- 
lekvény iskolai drámáinkban egészségesebb, könnyebben felfogható, 
drámai küzdelemben gazdagabb lett. A díszletekben a legnagyobb 
fényűzés fejtetik ki. A ruhatár pazar fénynyel rendeztetik be. Min
dennemű kellék gondosan beszereztetik. Ezeken kívül a zene és fes
tészet tökéletesedével idéznek elő a nézőközönség körében leírhat- 
lan meglepetést és lelkesülést. A didaktikus elem kiküszöböltetik a 
színjátékból, s egyedüli célja volt a hallgatóság gyönyörködtetése 
s mulattatása.

Nem esetleg történt azonban még sem az, hogy ily előadások 
tanodáinkban az iskolai vizsgák alkalmával tartattak. Ugyanis, má
sodrendű, de elhallgatott célja volt ez előadások rendezőinek az, 
hogy bemutassák növendékeik szellemi képzését. És valóban jól vá
lasztották meg az alkalmat annak bemutatásához. Rövid nehány óra 
alatt a közönség mulattatása ürügye alatt, bemutatbaták a növendé
kek széptani, lélektani, illemtani, költészettani, nyelvgyakorlati s 
testgyakorlati előadását: szavalatuk, előadásuk, táncuk s a szerepek 
ábrázolásában. Volt azonban még jó eredménye másfelől is ezen
kívül. És pedig a szereplőket hozzászoktatták az előadások a nagy 
közönség előtt való bátor fellépéshez és finomabb társalgási módhoz. 
Tehát az oktatás és nevelés rendszerének egy kiegészítő részét ké
pezték. Hogy jót eredményezett, tanúsítja azon körülmény, hogy 
nemcsak a fiúiskolákban, de a női zárdákban is tétettek kísérletek 
a növendékleányok körében ily előadások meghonosítására. Egy 
ilyent kívánok bemutatni ez alkalommal.

Ezerhétszázhatvannégyben Pozsonyban Kurz Félix színigazgató 
gyermekekből álló színtársulatával tartott előadásokat az országgyűlés 
megnyitása előtt, és annak tartama alatt. Ezen előadások közked
veltsége bírhatta a „Notredame“ című zárda Pozsonyban székelő rend
tagjait arra, hogy az országgyűlésre leigérkező királyi család tiszte
letére — főrangú növendékeivel — színielőadást tartasson. Elképzel
hető, hogy a zárdanövendékek a rend hölgyeinek ezen elhatározását
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igen nagy örömmel fogadták, s minden erejöket összeszedve, nagy 
szorgalommal tanulták be szerepeiket és gyakorolták azok ábrázolá
sát. A pozsonyi közönségnek a század első évtizedei óta szünetlen 
számbavehető színtársulatai lévén, de másrészről tudva azt, hogy az 
udvar megjelenő tagjai Bécsben folyton jól szervezett előadásokat 
látkatának, nem csekély bátorság és tanulmány kellett ahhoz, hogy 
e növendékek fellépjenek. Annálinkább, minthogy a közkedveltség
ben részesülő Kurz-féle társulat tagjaival való összehasonlítás ki- 
kerülhetlen volt.

Ezek előadásában minket nemcsak a játékkisérlet, a darab tar
talma, de közelről érdekelhet az is, hogy a királyi család előtt, 
m a g y a r  és a u s z t r i a i  fő r e n d ű  c s a l á d o k  l e á n y a i  b í r 
t á k  k i z á r ó l a g  a f ő s z e r e p e t .  E szereplők által érdekelt fő
rangú családok, s az országgyűlés tagjai, bizonyára a helybeli 
közigazgatási hatóság is jelen volt, a királyi családdal egyetemben 
az előadáson. E színjáték 1764-ben tartatott a notredamei hölgyek 
vezetése mellett, valószínűleg az intézet nagytermében. Ezen alka
lomból Länderer Mihály János nyomdájában színlapot is nyomattak, 
melyben a darabok tartalmának vázlata, a szerepek és szereplők 
nevei s más apró értesítések foglaltattak. Hogy a királyi család 
jelen volt, tanúsítja a kiadott színlap ezen sora „representée devant 
leurs majestes imperiales apostoliques.“ A darab előadásának nyelvé
ről nem tudhatni bizonyosat, de azon körülmény, hogy a színlap és 
a darabok tartalma francia nyelven van szerkesztve, másrészről, 
hogy a francia nyelven társalkodó udvar jelenlétében történt az 
előadás, méltán sejthetjük, hogy nem hazai nyelven, de franciául 
történt az előadás. És mégis, ki tagadná azt, hogy nem volt-e ezen 
előadásnak nagy érdeme a magyar színtársulat felállíttatásának sür
getésében. Nyílt szemrehányás lehetett ez előadás mélyebben gon
dolkozó honatyáink egynémelyikére nézve.

Az előadást p r o l o g  nyitotta meg. A dolog természetéből kö
vetkeztethető, hogy ebben elnézést kértek gyakorlatlanságukért, 
esetleg történendő félszegségért, avagy hibákért. Azonkívül e pro- 
logban üdvözlő szózat lehetett a királyi család tagjaihoz intézve, 
örömérzet kifejezése az iránt, hogy az előkelő hallgatóság oly szép 
számú megjelenésével érdeklődését mutatá ki igyekezeteik iránt. 
Ezen prologot: Comtesse Walbourg Dietrichstein szavalta el.

Utánna következett az előadás, melyben maga az prolog elő
adója is jelentékeny szerepet bírt. Először Metastatio „Cyrus“ nevű 
hősi darabját (Piece Heroique) adták elő három felvonásban a zár
danövendékei. Két darabban csak Walbourg Dietrichstein Comtesse 
lépett fel, a többiek mind csak egy-egy előadásban nyertek szere
pet. Szóló szerep volt Cyrusban hét, a második darabban tizenegy, 
a harmadikban főszerep hat volt. Ezeken kívül volt még nagyszámú 
mellékszereplő, nép és katonaság-szerepében alkalmazva, alighanem

Hazánk I. 14
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szólószerepet a kö-

Comtesse Frangoise de Serény. 
Baronne Frangoise de Eötvös. 
Comtesse Caroline Sckrattenback. 
Comtesse Therese del Montéi Abbate. 
Comtesse Walbourg de Dietricbstein. 
Comtesse Louise de Heister.
Baronne Marianne de Kaldscbmid. 

még őrséget és népcsoportozatot ké-

tartalmának még

előkelő polgári családok gyermekei. Cyrusban 
vetkező hölgyek bírtak :
Astiage, Rois de Medea .
Mandane, Epouse de Cambyse 
Cyrus en Pasteur . . .
Arpage Confident d’Astyage 
Arpalice, fille d’Arpage .
Mithridate, pasteur . .
Cambyse, en habit de Pasteur

Megnevezetteken kívül 
pezett a növendékleányok nagy száma.

Metastatio e müve annyira ismeretes, hogy 
vázlatát adni is, fölöslegesnek tartom. Astyages medeai király es 
Cyrusnak általánosan kedvelt és a múlt században több író által 
dramatisált története volt feldolgozva e színműben. Minket a darab 
mellőztetése után, főleg az előadók sorozata érdekelhet. Érdekes az, 
hogy a férfiszerepeket is, a zárda növendékeiből válogatott hölgyek 
adták elő, épen úgy mint a fiútanodák előadásaiban, a női szere
peket is fiúknak osztották ki. De lássuk a másik színdarabot.

A második darab szerzője Mr. G r a n d .  Címe e darabnak a 
M o d e r n  A m a z o n o k .  Mind a szerző, mind a mű mai nap isme
retlen. E játék két felvonásra oszlott, mely felvonások közt, avagy 
tán nyílt jelenetben, esetleg a darab bevégzése után volt a „Fog
lyok tánca.“ E kis érzékeny játék megérdemli a rövid ismertetést. 
Tartalma a következő.

Az amazonok szüntelen cirkálnak csinos hajóikkal a tengerpar
tok közelében, s hacsak alkalom nyílt reá, szép szerével elcsalták, 
vagy erőszakkal is elrabolták a fiatal asszonyokat és leányokat, ha 
egyedül jártak azok a tengerpart közelében. A megrabolt férfiak és 
atyák ez ellen mitsem mertek tenni. Országszerte ismeretes lévén 
az, hogy az amazonok szigetére lépő férfiak irtózatosan kínos ha
lállal bűnhődtek vakmerőségükért, ki sem mert elrablóit jegyeséért 
avagy nejéért a gondosan őrzött sziget felé közeledni is, annál ke- 
vésbbé oda behatolni.

A többi leány között egy Valéré nevű nemes ifjúnak jegyesét, 
Júliát is elrabolták az amazonok. A fiatal nemes csakhamar érte
sülvén jegyese elraboltatásáról, habozás nélkül hajóra szállott, azon 
elhatározással, hogy kinyomozza mi történt jegyesével, s ha az él, 
kiszabadítja az amazonok hatalmából.

Hosszas hajókázás után, egy sziget közelében irtózatos vihar 
keletkezett, mely hajóját egy áramlatba sodorva, oly erővel bajtá 
egy sziklához, hogy a gyönge hajó szertezúzódott. A véletlen szeren
csének köszönheté csak életben maradását. Az áramlat, mely szerte- 
zúzá járművét, őt magát kidobta a sziklapartra. Kétségbeesése azonban 
mihamar örömre változott, mivelhogy nem sok idő múltán értesült
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arról; hogy a szikla, mely szétromboló hajóját, előfoka az Amazonok- 
szigetének. Csakhamar fel is találta ott kedvesét. Most azonban az 
amazonok fővezére elé vitetvén, vakmerőségéért bűnhődnie kellene. 
A bftnhödésnek fokozatát növelé az, hogy amazonok fővezérének 
figyelmét ki akarván játszani, Julia és Valéré kísérletet tesznek a 
szigetről elmenekülni. Az amazonok fővezére eltérőleg a szokásos 
itéletmódtól, tekintetbe vévén Júliának Valéré iránt táplált tiszta **és 
állhatatos szerelmét, másrészről ama gyöngédséget s önfeláldozó 
vonzalmat, melylyel élete kockáztatása árán is kiszabadítni akarta 
jegyesét Valéré, megkegyelmez Valérének. Júliának pedig meg
engedi, hogy legyen Valéré; ily kegyet az amazonok fővezére azért 
enged Júliának, mivel nagyon megkedvelé.

E két felvonásos színműben közreműködtek önálló szerepben a 
következő hölgyek:
Madame la generale . . . .  Comtesse Therese del Montéi’ Abbat. 
Julie, travestie en hőmmé esuite

A m azo n e ................................
Belonette I . . . .
Finette ! cadettes . . . .
Clorine | . . . .
Madame la Majore . . . .
Valéré, homine esuite Amazone 
N e r i n e .....................................

Comtesse Marianne de Serény.. 
Comtesse Marianne de Haller. 
Baronne Marianne de Widersperg. 
Baronne Marianne de Normans. 
Comtesse Eleonore de Troyer. 
Comtesse Ludmille de Czernin. 
Comtesse Maria de Pachta.

Z eberide ..................................... Madmoiselle Marianne d’Allmayer.
Maitres R obert...........................Madmoiselle Marianne Orsy.
Crispin, v a l e t ...........................Baronne Gather in p Eötvös.

E darabnak egyik kedvelt alkatrészét képezheté a t á n c k a r, 
melynek előadása a szövegbe keretezve az amazonok által elfogott 
leányoknak jutott szerepül. E táncot tervezé és betanító a notre- 
damei növelde növendékeinek Mr. Antonie de Susterschütz. „A fog
lyok tánca“ című hallétben jelentékenyebb és önállóbb szerepet bírtak 
a következő hölgyek:
Bonaventura Capillotin de Lor- 

gueville . . . .
íves, fiatre Nigaudet .
Anonimé de Pesten ville 
Gabriel Poupin . . .
Fleurant curace Canon 
Parafrodiorum Judicarum Es-

c u la p e ..................................... Comtesse Walbourg de Dietrichstein.
Az előadást végül beféjezé az amazon hadsereg felvonulása, 

amazonok egyenruhájában, hadirendbe sorakozva, lándsákkal fegy
verkezve. A darabok tárgya természetesen fényes kiállítást igényelt, 
sőt ez ép oly jelentékenyen közreműködött a hatás biztosításában,

14*

Comtesse Marié de Révai). 
Madmoiselle Josephe de Vallau. 
Baronne Friderique de Normans. 
Comtesse Marianne de Lengheim. 
Baronne Vience de Freyenfelds.
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mind az előadásnak tökéletessége. A darab alatt Gervey (alighanem 
intézeti zenetanár) zenekisérettel növelte a játszók sikerét. A közön
ség szétoszlása előtt, azok figyelméért köszönetét mondani kilépett, 
s elszavalta az e p i 1 o g o t : Montéi’ Abbate Térésé Comtesse.

D r . V al i  B é l a .

RETTEGI GYÖRGY EMLÉKIRATAI.
1718—1767.

II.

Ezen 1750. s 51-dik esztendőben tétettem perceptorrá, vagyis 
viseltem perceptorságot, melytől még máig sem menekedtem meg, 
mivel akkor Bethlen Gábor a mostani cancellárius úr lévén főispánja 
Doboka vármegyének, nem olyan contribuendi systema volt mint 
most, hanem annyit repartiáltak, a mennyit akartak, s minthogy a 
főispán uram egebat aeris, sub titulo eventualium necessitatum 
háromezer frtot repartiáltatott a végre, hogy neki is abból maradjon; 
de perceptorságomnak elein fel kelletvén Bécsbe mennni, a pénz 
mind kezem alatt maradott, melyet bárcsak adtam volna ki kölcsön 
interesre, de kit oly helyekre adtam, hogy soha sem látom, ha 
látom is, semmi hasznom nincs utánna, kit pedig elköltögettem, de 
mindazonáltal ha Isten ő szent felsége éltet, nem hagyok a maradé
komnak aziránt semmi bajt, mivel alkalmasint vagyon fundusom reá.

Azalatt kárt is sokat vallottam, mert egy Simonka nevű job
bágy-inasom volt, ki is igen gonosz, istentelen, részeges és lopó 
volt, sok pénzt s ládabeli portékát lopott tőlem; nevezetesen egy 
aranygyűrűt, melyben csak egy gyémánt volt, de igen szép, 22 
aranyat megért volna, a szegény feleségem adta volt nekem jegy
ben ; azért írom ide, hogy máig is az az gyanúm iránta, hogy itt a 
faluban vagyon valamelyik atyafinál, a posteritásom ezeknek poste- 
ritásinál vigyázza ha ki tudja, ha reá akad, mert ilyen dolog 
történt még az én időmben. Két sor igen szép, jóféle gyöngyömet 
pedig szemem láttára fűzé fel Bogdán Józsefné a leányával együtt, 
melyet ezen leányával adott volt Kolosvárra Újhelyi Zsigmondnak; 
de nem sokáig, csak valami négy hónapig éltek együtt, meghala a 
menyecske; de az én gyöngyöm csak odavan máig is.

Felette-igen megúnván azért az ilyenekre s egyéb alkalmat
lanságra nézve az özvegyi életet, házasságról kelle gondolkoznom. 
Lévén pedig Gyulatelkén egy özvegyasszonyka, Pekri Gábor leánya, 
ki is Jakabházi Zsigmondhoz ment volt férjhez, de nem sokáig 
éltek együtt, elmentem nézésére. Igaz, hogy sem személye, sem 
magaviselése, mivel igen lágy és sunda vala szegény, nem tetszett,
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de szép jószágocskája lévén, bizony csak elveszem vala, mert tüzesen 
ángyom, Ördög Istvánné s húgom, Ketheli Lászlóné asszonyomék 
által kérettem, de — Isten áldja meg — nem jőve hozzám, mivel 
unitária lévén, nem akarta vallását változtatni, én pedig jó lelki
ismerettel Krisztus-tagadó mellé soha sem fekhettem volna.

Azután a szegény Váradi Zsigmond bátyám addig jára után- 
nam, hogy a felesége testvérét megkérte számomra; de minthogy 
a nagyobbikat, kit azután Pécsi László elvett, nem szerettem, az 
utánna valót, Sombori Annát említette az napájának, Sombor: 
Péterné asszonyomnak; de azt felelte, hogy ha gyermekem nem 
volna sem adná a kisebbiket a nagyobbik előtt. Én megtudván, azt 
feleltem, hogy jól teszi, mert úgy láttatnék az asztagot a feneke 
felől megkezdeni. A leánynak volt kedve pedig, a mint nekem egy 
confidens asszonyember, a kinek magát a leány kiadta, beszélette; 
meg is ijedett volt szegény (mivel szebb korát már eltöltötte volt), 
hogy férjhez nem mehet, de ugyancsak tavaly férjhez mene három
széki Gyárfás Pálhoz, kinek is egy szeme hályogos.

Azután Boros-Bocsárdon lévén egy híres Boér Kristina nevű 
leány, a sógorhoz, Danczkai Józsefhez indulván s útamban lévén, 
betértem volt hozzája, ott is háltam a Somai Sándorné asszonyom 
házánál; jó szívvel láto tt; azután a sógort kérésére küldöttem, jól
lehet nem igen javallottá (talán azért is, hogy az anyját, Danczkai 
Sámuelnét akarta volna velem elvétetni, hogy annál hamarébb a 
bátyja jószága is jusson kezére; nem vallottam volna semmi kárt 
benne, mert igen derék asszony, jól is bírta m agát; azután a szol- 
nokvármegyei főbíró, Mósa László sógor vévé el, de ő rósz feleség
tartó ember lévén, roszul is él vele), mindazonáltal szeretvén boros 
helyt bírni, a mellett időtöltöttöcske volt ugyan, de jóforma dáma 
lévén, csak elvettem volna, maga is hozzám eljött volna, de a leve
leimet mind elfogták, még csak egy sem ment kezébe, a mint 
annakutánna maga, minekutánna már Fosztó Zsigmondhoz ment 
volna, mondotta, ki is egy kis szurdi-burdi, kopasz ember. De ezen 
sem búsulok.

Annakutánna Kalota-Szentkirályon akkori viceispán Zámbó 
Ferenc uramnál megfordulván valamely ugyanott lévő két sessióm 
iránt, láttam, hogy alkalmas leánykája, 16 esztendős, forgódik; ki 
is megtetszvén, ugyanakkor meg is kértem s ide is Ígérték ugyan, 
de én nem akartam sietni, kívánván, hogy menjenek végére ki 
vagyok s mi vagyok. Ugyan végére is mentek, mert míg én másod
szor felmentem a szegény Viski Péter bátyámmal, addig minden 
rossszal bevádoltattam, hogy tudniillik korhel, részeges, vesztegető s 
k . . vás ember vagyok; melyet midőn tudakoztam, hogy kitől hal
lotta s nem akarta volna megmondani, én is így felelék: „Édes jó 
uram 1 ha hallomást kell beszélem, én is hallottam ezeket kegyelmed 
felől: 1-mo hogy a kegyelmed famíliájában mindenféle személy,
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úgymint gyilkos, lopó, parázna, szabó, kovács, lakatos találtatik; a 
mellett 2-do kegyelmedhez délután nincs miért jőni tanács kérdeni, 
mert kegyelmed mindenkor részeg; 3-tio ha a kegyelmed gyermekei 
megosztoznak, alig jut két—három házhely egyik-egyik gyermeké
nek ; de én azzal nem gondolok, mindazonáltal kegyelmed lássa.“ 
Vagy harmadnapig ott evénk-ivánk s mind csak azon esküdt a sze
gény Zámbó, hogy Isten ötét úgy segélje, az ő Justinája nem lészen 
másé, hanem enyim, mert úgy szeret, mint a maga gyermekét; de 
én arra nem sokat hajtottam s nem is bíztam, hanem a mostani 
feleségemet elmátkásítottam volt már. Egyszer a szegény Viski Péter 
bátyám küldi a Zámbó uram levelét, melyben azt írja, hogy vegyen 
reá engemet és vigyen fel magával, mert már ideadják a Justinát, 
de úgy alkalmaztassa a dolgot, hogy én ne lássam a levelet; ördö
göt! ő alig várta szegény, hogy hozzám küldje, de késő volt már, 
mert — a mint írám — már a mostani kedves feleségemmel mátkás 
voltam. Mindazonáltal nem voltam egy kis bokrosodás nélkül, mert 
erősen megszerettem volt, pedig nem volt olyan, mint a feleségem; 
nem is nyertem volna egyebet benne, hanem igen emberséges és 
becsületes emberek szülei s egész házanépe. Hogy úgy esett dolgom, 
köszönöm a Kabós-háznak; vettem is észre, mert midőn másodszor 
ott voltam, odajőve Kabós Sándor a Szilágyba menő útjának színé
vel s ott hála ; tudom, miért haragudt az öreg Kabós Ferenc reám, 
de ok nélkül; a dolgot ide nem írom, miért concipiált ellenem hara
got, elég az, hogy soha sem nézett jó szemmel míg élt. Azután 
nem régiben 21 esztendős korában férjhez mene elég jó famíliából 
való emberhez, úgymint Szécsben lakó Gúthi Miklóshoz; a mint 
most Kalotaszegen jártomban értém, roszul élnek, nem is csuda, 
mert olyan rút, fekete ember a szegény Gúthi, hogy a sátorbeliek 
között számba lehetne venni, a mellett sunda magaviselése is.

Ezen mostani feleségemet pedig gyermekkorában tartotta Árpás - 
tón az anyja testvére, Balog Zsigmondné; hogy megholt az, ugyan 
az anyja testvére, Álsó Jánosné asszonyom tartotta, az honnan a 
maga testvérnénje, Enyedi Istvánné elvitte magához Kis-Iklócfra, az 
hol is csakhamar felserdülvén, minden ember bátorkodott kérni azon 
okból hihető, hogy szépecske is volt s aberráló ember házánál is 
tartatott. Azok között Almádi András öcsém sokat kérte, de se 
sógora, se nénje nem akarta jobb embernek adni magoknál. És így 
egy Zilahi nevű deési embernek fia odamenvén egyszer Diószegi 
I erenc urammal, kilobbanták nyavalyást s akkor mindjárt meg is 
eskették; melyet felette-igen megbánt, de nem tudott mit tenni, 
mert se atyja, se anyja számba sem vették mintha nem is lett 
volna, nemhogy dolgát igyekeztek volna másképen fordítani és 
illendő szerencséjét munkálódni. Hanem Décsei Zsigmondné asszo
nyom egy alkalmatossággal odamenvén, feltette az hintájába s 
magához vitte, az honnat osztán elválásáról gondolkozván, sokat
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fáradozott mind Décsei Zsigmond bátyja s bátyám, mind az asszony, 
melyet magam is tudok, mindaddig, míg osztán valami három esz
tendőre elválaszták. De én akkor ingyen sem gondolkoztam arról, 
hogy elvegyem, sőt ha valaki javallottá is, nem szántam volna 
arculcsapni, ez okon, hogy oly helyen volt Décseiné asszonyomnál, 
az hol jót is, de bizony többet roszat tanulhatott; s féltem minde- 
nekfelett attól, hogy inbibálja azt, hogy az urát meg ne becsülje; 
attól is, hogy hallogattam egyet is mást is felőle, hogy lakadalmak- 
ban így s amúgy, több efféle. Minthogy szépecske volt, kapott a 
szem rajta, különben i s : f o r m o s a e  f a m o s a e .  De mindazokat 
posthabeálván, gondolkozni kezdék iránta, mert személyét, termetét, 
magaviselését igen szerettem; de még sem hirtelenkedtem, hanem 
consuláltam Keczeli uramékat, kik is közelvaló atyjafiai, s Somai 
Sándor uramat s másokat is.

De azalatt őtet is kéregették, megvallom nálam jobb emberek, 
úgymint: Kakucsi Imre, Rácz András — ez ugyan oláh, de derék, 
emberséges ember, katona is volt, hadnagy —, ifjú Kabós Ferenc. 
Hogy ide is beírjam, Kakucsihoz azért nem ment, hogy egy alkal
matossággal Décseiné asszonyomnál Csapón lévén, Kakucsi egy pár 
fűzőt akart neki ajándékba venni, s a mint tréfából mondotta volna, 
hogy hosszú fűző kell s a mellett vállának hosszát akarván tréfából 
megmérni, az hasához nyúlt (az utóbbi három szó kihúzva), s a miá 
megunatkozott iránta. Rácz Andrásnak natiója obstált, de csak 
hozzáment volna végtére, de én elébbjártam. Kabós Ferenchez pedig 
azért nem ment, hogy ő szegény szintén-szinte világtalan lévén, nem 
szerette; különben is nehéz háznép lévén a Kabós Ferenc uram 
háza, irtózott tőle.

Mikor pedig meghallották volna, hogy én akarom elvenni, 
mind maga Kabós Ferenc, mind a felesége (pedig atyámfia volna 
nekem is) azt mondották, hogy akárkinek adják Décsei uramék, 
csak nekem ne adják.

Ugyancsak in anno 1753 die 17-ma Septembris elhozám 18 
esztendős korában. Egy atyámfia sem jött el velem, idehaza sem 
jött egy is házamhoz Somai Gergely öcsémén s feleségén kívül 
utánna. Pedig mentem Rhédei Józsefné asszonyom ő nagyságával s 
Clara kisasszonynyal s Ketheli László öcsém s felesége — húgommal 
együtt, kik ide is elkísértek házamhoz, Isten áldja meg őket.

Ki is vette eredetét édes atyjától dályai Kandó Ferenc uram
tól, ki nemes Udvarhelyszéknek, míg pennáját bírta, dicséretes 
nótáriusa volt, tanult, értelmes, törvénytudó, de igen jámbor, alázatos 
s nem világi ember, kivált a mostani világhoz épen nem alkalmatos, 
mindazonáltal szép respectusa vagyon a cifra világ előtt is. Édes
anyja Kénosi Éva, kinek atyja, Kénosi Zsigmond; annak atyja 
Kénosi Ferenc, ország directora, édesanyja pedig Szodorai Borbára, 
ki is Szodorai Zsigmonddal, a Kabós Ferencné, Szodorai Anna
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asszony édesatyjával egy-testvér volt; innét bírnak egy oszló-jószágot 
Árpástón, Középfalván, Omlásalján Szolnokvármegyében, Poklostelkén, 
Igricében, Hosszú-Macskáson, Gyulában, Pósán Dobokavármegyében, 
Magyar-Macskáson, Kis-Petriben, Valkón, Oláh-Köblösön, Topa-Szt.- 
Királyon, Tamásfalván, Nyércén Kolosvármegyében; de minthogy 
atyja-anyja él, semmit sem adott egyik gyermekének is, kiházasítá- 
sára sem sok gondjok volt, és a szeréut csak vékony készülettel 
vettem el. Ide ki való jószágira sem magok gondot nem viselnek s 
a szerént veszik a hasznot is belőle, sem kezünkbe nem bocsát
ják, pedig bizonyosan jól esnék, ha bár a macskásit bocsátanák 
kezünkbe. Ám lássák. Én, míg Isten éltet s feleségemet élteti, igye
kezem tisztességesen tartani s ruházni, mert hatodik esztendeje, 
mióta együtt lakom vele, de soha csak visszálkodó szavát sem 
tapasztaltam. Jámbor, istenfélő, tiszta erkölcsű (melyet soha sem 
hittem volna), magamra, gyermekeimre, házamra, cselédeimre jó 
gondot viselő, — egyszóval mindenütt becsületet és nem kisebbséget 
vallók vele akármely dolgait consideráljam; jóllehet vannak olyanok 
is, a kik engemet is sajnállanak tőle, őtet is tőlem. De gyermeket, 
élőt, Isten ő szt. felsége nem adott még eddig, pedig eddig már öt 
volt, de egy sem él, jóllehet annak rendi szerént könnyen, hiba és 
defectus nélkül sziilettetnek, de mindjárt meghalnak, némelyik meg- 
keresztelést sem ért. Isten tudja, lesz-e élő gyermeke, vagy nem *) ?-

Eredetemet, születésemet, felneveltetésemet, tanulásomat, házas
ságomat s abban változásomat, s sok keserűségeken való általmene- 
telemet eddig, a mint tudtam, leírtam. Már szándékom az, hogy 
staturámat, személyemet, erkölcsömet, szokásomat, természetemet, — 
verbo: vitia, quae plurima sunt, et virtutes, quae perpauca sunt, 
leírjam, ha találnám, mert a szegény Benyiczki-lcént: „ K ö n n y ű  
m á s t  i n t e n i ,  v é t k é r ő l  f e d d e n i s k e r e s n i  h o z z á  g á n 
c s o t ;  De  m a g á t  i s m é r n i  n e h é z ,  v é t k e t  t u d n i  satöbbi. 
Különben is nehéz lecke az az: n o s c e  t e  ipsum;  mindazonáltal: 
q u o d  n a t u r a  t u l i t ,  n e m o  n e g a r e  p o t e s t .  É u i s  bizony 
mind jót, mind roszat, a mit magamban tudok, el nem tagadok, 
mely szerént a posteritás látván a mi jó volt bennem, kövesse, a 
mi kivető, távoztassa ; melyre Isten ő szent felsége segítse, nehogy 
de  v i t i i s  in v i t i a  s u c c e d a n t ,  s e u  i n c i d a n t ,  hanem d e  
v i r t u t i b u s  i n v i r t u t e s ,  míg Isten arra segíti maradékomat, 
hogy olyanok legyenek, a miuéműek akarnak, azaz: mind Isten, 
mind emberek előtt kedves, kellemetes és hasznos emberek lésznek.

S tat lírám azért középszerűnél valamivel nagyobb, idest három 
singnyi. Ábrázatom teljes és piros, kerek, barnaszeg; szemem, szem

*) Lettek, és pedig négyen, úgymint: M ik lós, ki később Doboka- 
megye pénztárnoka volt; H e d v i g ,  Yiski Sámuelné ; Kat a l i n ,  Décsei Zsig- 
mondné és M ihály, ki utóbb Kolozsvármegye alispánja Ion. A kitűnő apának 
méltó utódai, s a fiúk családjuknak fentartói.
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öldököm is barna, szakállam is olyatén, hanem a bajuszom egy 
kisség világosabb. Hajam szintén fekete volt, de

Jam mihi canities, pulsis melioribus annis,
Venit et antiquas miscuit illa comas.

Kövérségem nem felettébb való, melyet harminckét—harminchárom 
esztendős koromban kezdettem gyűjteni. Járásom nem lassú, kivált 
ifjabb koromban, és ahoz képest a vadászatot igen szerettem, mely
hez is csak mediocris szerencsém volt. Egyébféle betegséget soha 
sem kóstoltam, áldassék az Úrnak szent neve érette, hideglelésen 
kívül; hanem 16 esztendős koromban voltam pleuritisben, melyben 
mind az két bátyám is feküdt; akkor közel voltam az halálhoz, d e 
I s t e n  ő s z e n t  f e l s é g e  a t e r m é s z e t n e k  j ó v o l t a  á l t a l  
m e g g y ó g y í t a !  J)

Experiálni s nyelvek tanulására, melyre jó ideám volt, örökké 
igyekeztem, de nem vala szerencsém, hogy az országtól messze tá
vozhassam, nem is jártam az országon kívül Szakmái-, Debrecen és 
Váradon kívül. Hogy megházasodtam nem lévén reménységem, hogy 
másképen tanuljak, ha csak németül is, olvasásra adtam magamat, 
elsőbben csak egy trilinguis Catoból, azután Orbist szerzettem ; nem 
igyekeztem pedig egyébért már most a német nyelv tudásán, hanem 
minthogy felette igen szerettem az olvasást, melyben életemnek jó 
részét töltöttem el eddig is, tudtam, hogy sok szép könyvek vannak 
német nyelven s azon kaptam, bárcsak megérthessem, melyet Isten 
jóvoltából el is értem; beszélői is csak félesztendeig lenne praxisom 
jóllehet m ár: f e l i c i o r  a e t a s  t e r g a  d e d i t ,  t r e m u l o q u e  
g r a d u  v e n i t  a e g r a  s e n e c t u s ,  de tudnék perfecte beszélni.

Nyelvem, kivált mikor haragudtam, nem folyvást beszélő; nó
tám, vagyis canteriám alkalmas, melyért az éneklést ifjabb korom
ban igen szerettem, mások sem gyűlölték. Bátorságomat nem volt 
hol experiálhassam, mindazonáltal úgy gondolkozom magam felől, 
hogy magam szelétől nem ijednék meg most is. Az igazat mindenütt 
szerettem kimondani, melyért nem is minden ember (s kivált a ha
misságtól nem irtózó) szeretett. A hamislelkűséget (így) s lelkem 
ismeretének megsértésétől s mást megcsalni tudva (e négy utóbbi 
szó felülírva) felette igen irtóztam. A lopást gyűlöltem. A szegényt 
és a nyomorodott embert annyira szántam, hogy ha módom más
képen nem volt, hogy szolgálhassak publice, titkon is alkalmatossá
got kerestem, melyben, ha egyébbel nem, tanácsomat, a mennyiben 
tudtam s értettem, vele közöltem. A szomorúkkal szomorú voltam s 
minthogy én is igen sok szomorúságot kóstoltam, keserves dolgokon 
könnyen sírtam, mert különben is igen szánakodó voltam. Annyira 
szerettem a kit hozzám sincerusnak tapasztaltam, hogy véremet, be- l

l) A vallás s a materialismus két-egysége modern dogmáját lehetne-e 
világosabban kifejezni ?
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csületemet érette kockáztatni nem irtóztam; csakhogy igen kevés 
vagyon már olyan az egy Kolumbán Mihályon, ha megmaradott 
volna, épen helyette (ez utolsó öt szó felülírás, mely alatt koráb
ban írt, de kihúzott szavak állanak : Somai Gergely sógor-öcsémén) 
Pénteki László komámon kívül, a kit gondolhatnám, hogy tiszta 
szívet visel hozzám, jóllehet Keczeli János bátyámban sem igen 
kételkedem ^széljegyzet : Keczeli Sándor uramban pedig tapasztalva- 
tapasztalom, nem egyszer-kétszer megcsökönt, mert: v e r i t a s  
o d i u m  p a r i t  ect., s később hozzáírva : E s t  v e r a  n u n q u a m  
c h a r  i t a s  q u a e  d e s i n i t  e s s e ,  N a m  v e r i  n u n q u a m  f i n i s  
a m o r i s  er i t . )

A vigasságot is annak idejében szerettem s gyakoroltam is, 
jóllehet phlegmaticus, vagy sangvin(i)Co-phlegmaticus voltam vala
mennyire ; egynéhány esztendőtől fogva egy kis hypocondriaca-me- 
lancholiát is tapasztaltam magamban, melyet a sok olvasásban s 
egyedülvalóságban kaptam, mert a nyájasságot és sok emberek 
között való léteit igen-igen szerettem volna, de abban nem volt 
szüntelen módon, és arra nézve olvasással kellett töltenem az időt.

Gazdaságom s gazdagságom nem nagy, mert generose szeret
tem élni — a midőn kitölt; eddig, áldassék az Úrnak szent neve 
érette, ő felsége kiparancsolta ételemet-italomat érdemem felett. A 
pénz épen kezemnél, vagy ládámban nem hevert, hanem vagy meg
szorult szegénynek kiadtam kölcsön azért is, hogy imide-amoda 
hasztalanul el ne menjen tőlem, vagy valami olyan dologra költöt
tem, melyből hasznot reménylettem.

Cifra köntösben nem jártam, hanem első házasságomra csi
náltattam volt egy zöldselyem készületű rókanyakas mentét s hozzá
való dolmánt s veres nadrágot, s egy kapornyaszín rókatorkos, pa- 
szomántos köntöst, de nem viseltem el azt is ; mióta pedig a sze
gény feleségem megholt, azóta feketében járok.

Hogy ha pedig úgy tudtam volna élni, mint némelyek, bizoDy 
a vármegyében sem lenne a magam rendemen tehetősebb ember, 
de a mint írám, eskünni pénzem mellett s varga-módon élni se 
úton, se itthonn nem szerettem.

Urak körül hízelkedni, hazudozni, ajtajokon sompordálni, gra- 
tiájokhoz bízni irtóztam, levesök s tángyérjoknak nyalása sem kel
lett soha, ha csak asztalához mennem nem parancsolta, nem is 
mentem.

A jó lovat, jó kopót, jó vizslát, jó karulyt, jó flintát halálban 
szerettem, volt is néha-néha szerencsém mindenekhez. Muzsikán is 
kaptam, de az kar-hegedűmet mikor tanultam volna egy olá(h) 
fattyú barátom ellopá és öszverontá, azután csak flautálni tanultam.

Religióm amaz Christus evangelioma szerént való tiszta tudo
mányon fundáltatott igaz evangelica, vagy reformata, melyet mind 
a szentírásból, mind pedig más tudós emberek, úgymint: Czeglédi,
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Pécsváradi, Pósaházi Catalogus testium veritatis, Hammerstedius, 
Spanhemius, Burmannus s mások tudós s controversias s egyéb po- 
lemicus (e bárom utolsó szó felülírva) könyvekből Isten szerént való 
vallásnak s idvességesnek, a mostani sok elegy-belegy vallások 
felett legigazabbnak lenni tapasztaltam; oly buzgósággal is vagyok 
religiómhoz, hogy inkább halált szenvedni, mint azt megváltoztatni 
kész vagyok, annál inkább világi promotióért elhagyni még csak 
meggondolni is irtózom. Hálákat adok azért az én Uramnak és jól- 
tevő Istenemnek, hogy engemet keresztény (sic) szüléktől ebben az 
igaz vallásban születtetnem engedte, annak igazságát velem meg
ismertetni méltóztatott és az ő vigasztaló szent lelkének hathatós 
erejét megszámlálhatatlanul velem közlötte; kérem is az én Istenemet, 
hogy ennekutánna is tartsa meg én bennem azt az kicsiny szikrács
kát, sőt nevelje s adjon erőt, tehetséget mindvégig az ő útaiban 
való megmaradásra, hogy minden e világi kísérteteken győzedel
meskedhetvén, adattassék nekem is amaz új név és fejér kövecske. 
szerelmes szent fiáért, az úr Jesus Cristusért, Amen.

De ellenben természetem volt az is, hogy hirtelen meghara
gudtam s olyankor excedáltam is, és arra nézve egyéb dolgokban 
is sokszor kirtelenkedtem, melynek sokszor kárát vallottam; kivált 
ifjabb koromban mindjárt Ígértem akárkinek akármit, a mim volt, 
melyet hol megadtam, hol pedig elmellőztem. Haragomban sokszor 
káromkodtam, teremtettével ugyan életemben sem szitkozódtam va
lami tíz- vagy tizenkettőnél többet, de egyéb mindenfélét bővön 
szórtam. Állhatatlan és gyakorta változó elmével is bírtam, kivált a 
kétséges kimenetelű dolgokban. Szándékomat hamar megváltoztattam ; 
hamar hittem, hamar reá vettek holmire, de nem olyan dolgokra 
raindazáltal, melyek lelkem ismeretét megsértették, hanem egyéb, 
vagy cserélés, vagy vásárlás, vagy egyéb compositionalis dolgokra. 
Senkinek kárára soha nem igyekeztem, inkább szerettem magam 
szenvedni mástól, mint más tőlem szenvedjen, sőt mintsem szántó
földemet, kaszálómat a máséval szaporítsam, inkább elszenvedtem, 
hogy más az enyimből elcsípjen, melyért élhetetlennek is mondat
tam némelyektől. Egyéb emberi gyarlóságokra is hajlandó voltam. 
Ifjabb koromban az italt és vesztegetést gyakorlottam, de soha sem 
voltam kétszernél többször oly részeg (e két szó felül van írva), 
hogy ne tudtam volna, mit csinálok; ittas állapotombam proclivis 
voltam amaz bűnre, melyben az egész világ fülig-farkig hever; 
semmiféle vétkimmel nem is bántottam meg az én Istenemet oly tete
mesen, mint azzal, melyért minden szempillantásban belső lelki 
fájdalommal kérem ő felségétől bocsánatját azon vétkemnek; hiszem 
is, hogy ő szent felsége az én ifjúságomnak vétkét meg nem em
líti, hanem ingyen való kegyelmességéből több megszámlálhatatlan 
vétkeimmel együtt (az utolsó szó felülírva) azt is megbocsátja s 
kegyelmébe vévén, az örökké tartó boldogságból több szegény meg
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térő bűnösökkel együtt ki nem rekeszt és nékem is részt ád a 
mennyeknek országában,, szerelmes szent fia, az Úr Jesus Kristus 
drága érdeme által, mely iránt az Kristus Jésusban Yetett gyenge 
hitemnek általa rernénlek, hiszek és szívesen is várok.

Hogy az világot megismértem emlékezem, hogy ezen ország
ban gubernátor volt gróf Kornis Zsigmond úr; statu (u)m praesidens 
Vesselényi István úr, gubernialis consiliariusokra nem emlékezem 
többre, hanem gróf Kornis István úrra, ki supremus provincialis 
commissarius is volt, báró Kemény László úrra, báró Bánffi Zsigmond 
úrra, Naláezi Józsefre, Szentkereszti András, ki itélőmester is volt, 
csak igen szegény-legényből ment volt elé ; ugyan itélőmester volt 
Sándor Gergely; tabulae assessorok Wass Dániel, Maurer Gábor, 
Balog Zsigmond, ez két utolsó unitárius volt; főtiszteket értem 
Hunyadvármegyében Jósika Zsigmondot, Kornis Antalt, Macskási 
Pétert, Jósika Lászlót, most pedig Balog László, ki főbíró vala 
nemrégiben Küküllő vármegyében, magának való fösvény ember; 
Fejérben Kornis Istvánt, Bethlen Ádámot, most Mikes István; Kü- 
kiillőben Sárpataki vagyis Keresztes Mártont, ki is paraszt - ember 
volt s hanem maradott, most Kornis Ferenc; Tordában Bornemisza 
Ignác, most Huszár József; Kolosban Petki Dávid, most Máriaífi 
Dávid, ki azelőtt Maxai Dávid volt s propter zelum et amorem erga 
Beatam Virginem bérmáltatta magát Máriaffinak ; Dobokában Bánffi 
Györgyöt, Kemény Sámuelt, Bethlen Gábort, Bethlen Imrét, Bánffi 
Dienest, most Teleki Pál; Belső-Szolnokban Torma Miklóst, Lázár 
Jánost, Mikes Istvánt, most Haller Pál senior; Közép-Szolnokban 
Vesselényi Istvánt, ki statuum praesidens is volt, mosta ha Vesselényi 
Ferenc úr; Krasznában Bánffi László urat, most a ha Bánffi Ferenc 
úr; Fogarasföldin főkapitánt Toroczkai János, Szentkereszti Andás, 
a consiliarius ha, Teleki Pál, most Bethlen Miklós úr; Kővárvidékin 
Teleki János, Bethlen Imre, Haller Pál. most Gyulai József; három
széki főkirálybírónak értem Mikes Ferenc, Apor Pétert, most Mikes 
Antal ú r ; csíki főtisztnek Haller Jánost, Kálnoki Ferencet, most 
gróf Haller Pál junior (e néhány szó N. B. vei megjelölve a sor 
fölé van írva); Űdvarhelyszékin Korda Zsigmond, Gyulaffi László, 
most Dániel István úr, ki is, a mint egy alkalmatossággal GáldtŐn 
nála létemben maga mondotta, az szegény édesatyámnak igen jóaka
rója volt s lelki barátja; Marosszéken Keresztúri Miklóst, most 
Berzenczei József; Aranyosszéken Orbán Eleket, ugyan Orbán 
Eleket a hát, most Bethlen Pál úr. Gubernátorrá pedig Kornis 
Zsigmond úr után lett volt Haller János, most Kemény László. 
Statuum praesidenssé Vesselényi István úr helyett Bethlen Ádám úr, 
most Lázár János úr.

Az én értemre officiolatusok vagy dicasteriumok állottak fe l: 
tkesaurariatus, supremus exactoratus, directiva commissio, continua 
tabula. Thesaurariusnak értem Toroczkai Jánost, most Bornemisza
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Ignác; supremus exactoratus praeses Teleki Mihály, Kemény 
László urat, most vacál; assessoroknak Antos György, Gáborffy 
István, Tűri László, Bálint Pál, Dániel Hutter. Tabulae praesesnek 
Bálintit György, azután Lázár János, most Bánffy Farkas ú r ; ta
bulae assessoroknak mióta a continua tabula felállott, a parte refor
matorum Bánffy Ferenc úr, ki is most krasznavármegyei főispán, 
gróf bethleni Bethlen Sámuel, ki is azután gubernialis consiliarius 
lett, de meghalt, ugyan gróf Bethlen Sámuel de Iktár, báró Szilá
gyi Sámuel, kinek is az apja enyedi r(eformatus) pap volt, Némái 
Márton (ki is unitárius vallásban született és nevekedett, nagy ko
rában lett reformátussá s igen liíies procuratorrá, s abból tabulae 
assessorrá lett volt; sok szép jószágot acquirált volt, mert Petét 
egészen, Ombóznak felét magáévá vette volt; felesége Jánossi 
Mózes leánya, kinek is az anyja Almádi leány volt, nékiink is 
atyánkfia, de igen rósz erkölcsű volt, magtalan is volt; ez olyan 
ember volt, hogy a hol vagy egyszer jól tartották, mindjárt annak 
testálta a jószágát; it élőmesterséget is szinte ért vala, de minthogy 
alacsony statusból való vala, el nem érheté, melyre nézve főtiszt
ségre vágyván a szegény Máriaffinak jubilatióját machinálta, melyre 
patronussinak fogadta a tövisi trinitarius barátokat ea conditione, 
hogy ha effectuálhatják, tehát holta után minden jószága maradjon 
reájok, de medio tempore meghala, nem érheté a mit akart; ugyan
csak a jószágát vi ejusdem testamenti a barátok elnyerék, a fele
sége semmi jószágában nem részesült; holta után ezt mondották 
felőle (az utolsó szó felülirva) : natus unitárius, vixit qua reformatus, 
mortuus est catholicus vagy inkább atheus), Szentkereszti Sámuel, 
báró Korda György úr, ki is most kolosvármegyei adjunctus főispán, 
mely officium eddig nem vala in usu; catholikusokat értem Béldi 
Jánost, Apor Lázárt, Mikes Antalt, a ki most háromszéki főtiszt, 
Miske Imrét, Székely Eleket, gróf Teleki Károlyt, báró Daniel 
Lőrincet, ezek négyen (korábban : „ez a három“ volt írva) propter 
mutationem religionis reformatae in catholicam in meriti renumera
tionem kapták, különben is megérdemelték volna, mert mind az 
három (sic) derék ember, Henter Ádám ; supernumerariusok sokan 
vannak, kiknek neveiket most fel szokták a calendariumba tenni, 
azért innét kihagyom.

Az emlékirat következő nehány lapját Rettegi latinul írta, 
bemutatandó a diák nyelvben való jártasságát, olvasottságát, szor
galmát ; vajha ne tette volna, szép magyarságát ugyanis épen nem 
kárpótolja selejtes latinsága; adom azonban a jegyzetben r) e részt 1

1) Porro et si ultra Grammaticam Musam nunquam mihi salutare licuit, 
attamen specimen industriae et lecturae meae exhibere proposui, quapropter 
exiguum hocce meum opusculum abhinc ad duas tresve paginas saltem usque 
[nem igaz, mivel 6 ívrétíí lapon át diákizál] latino idiomate (stylo non quo 
vellem sed longe inferiori, quo videlicet uti possum) continuabo. Posteritas
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is — és pedig úgy, a mint írta, összes hibáival — mivel e feljegy
zései igen fontos adatokat tartalmaznak az 1738—1740. évi török 
háborúra, a szerencsétlen Rákóczi Józsefre, a francia-porosz hadjá
ratra, Erdély adózási és katonaállítási viszonyaira, valamint más 
emlékezetes dolgokra nézve.;
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itaque mea, si supermanebif, amoris erga parentem velamine obtegat quicquid 
contra grammaticam et syntaxin calamus jam jam titubans commiserit, eo ma
gis vitio nevertet, imo roget Deum ter op(timum) max(imum) ut discendi 
tempus et occasionem clementer ipsi largiatur.

Scriptis itaque his meis addendum venit, nunquam in mea vita hactenus 
externos hostes hostilesque impetus in hac patria vidisse, eo magis injuriam 
et damna per tales mihi vel alteri cuilibet intulisse et pati contigit, quanquam 
bellum augustissimae domus Austriacae cum gente Ottoinanica in annis praete
ritis 1738—39 et 40 gestum; probe recordor tempore, quo in hac provincia 
12 regimina ex variis militum generibus constantia et si non sine maxima ple
bis contribuentis oppressione tamen sustinuit eisque superius annotatis annis 
quartirium et reliqua, quae eisdem debebant necessaria praebuit. Notandum 
est nunquam populum Transylvanicum taliter abundare pecunia quam tempore 
eo, quo sedes tantarum copiarum militarium facta fuit, unde verum esse com
pertum est illud tritum; ubi populus, ibi obulus. Fama erat eo tempore ra
tionem ejus belli fuisse nihil alium, nisi violatio pacificationis Karlovicziensis 
(felülírva: Passaroviciensis) per augustissimam domum Austriacam invasio
nemque hostilem in furcas quatuor annis primum quam terminus pacis adve
nisset, unde quoscumque ex Austriacis comprehendi vel caput amputari Turea 
potuit, eorum capita palis affixa in fronte talem apposuit inscriptionem: e c  ce  
f r u c t u s  v i o l a t i  f o e d e r i s .

Gestum erat hoc bellum per nostros sat infortunate, amisimus enim 
totam Valachiam Austriacam, amisimus insinee et antiquissimum fortalitium 
seu propugnaculum totius Hungáriáé vicinarumque regionum Albam Graecam 
(alias Bellogradum) cum multis millibus militum ; etsi pax repentina, quae post 
mortem repentinam Caroli Imperatoris accidit (az utolsó hét szó felülírva) cum 
Turea inita non fuisset, totam Transylvaniam gens potentissima occupasset; 
cujus causa erat haec: postea quam Franciscus Rákóczi septennio propter 
principatum Transylvaniae cum domo Austriaca bellum gessisset in initio 
hujus saeculi (e négy szó felül van írva) sed infoelicem exitum imo exilium 
passus fuisset, coactus est se recipere ad Turearum Imperatorem qui eundem 
non solum amplexus est, verum subsidium etiam obtulit, nam fortalitium seu 
oppidum Tekkerdam vita ejus durante in potestatem dedit, ubi cum sua con- 
juge Helena Zrini (e két szó kihúzva) liberisque Francisco et Josepho aliisque 
praeclaris magnatibus et nobilibus tam ex Hungária quam ex Transylvania 
dictum principem eodem comitantibus vitam ulteriorem transegit, supermanen- 
tibus annotatis filiis, quorum unus, utpote Franciscus apud regem Galbarum 
adhuc in vivis esse dicitur, Josepho ibidem remanente, qui occasione superius 
fati belli armis per Tuream in principatum Transylvaniae illaturus, nisi Dei 
benignissima providentia de hoc regno mirabiliter non accessisset. Erat enim 
princeps natione cozakus nomine Őrlik patria pulsus in exiliumque missus in 
civitate Valachiae Bukurest commorans, qui et Josephum Rákóczi male mora
tum et alios praecipuos bassas probe noverat, intentionemque gentis Turcicae 
de hoc Josepho Rákóczio perceperat non sine animi dolore, miserabatur enim 
zelo et amore cristiano erga cristianum, totam cristianitatem Transylvania de
gentem, cum sciret dictum Josephum inter reliqua delicta humanasque imbe
cillitates et atheismum fovere, futuram itaque calamitatem ex prava ejus na
tura aliisque sceleribus oriundam Transylvaniensibus praesagiens : totis viribus
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conabatur intentionem Turearum impedire; quadam ergo occasione unus bas- 
sarum eum adiens discursus gratia, inter reliqua colloquia et de rebus bellicis 
narratum est, interrogatus itaque princeps Őrlik, quid de rebus regni Transyl- 
vaniae notum haberet ? qui illico sat lepide respondit nihil aliud se scire, nisi 
ex literis ad eum Transylvania latis innotuit, totum populum una cum magna
tibus et nobilibus, quicumque annum duodecimum attigerunt, arma cepisse et 
totum exercitum Turcicum in confiniis regni expectare parati ad pugnam, 
libentiusque vitam et omnia bona amittere, quam Josephum Rákóezy pro prin
cipe amplectere; his auditis reversus est ad suos, communicataque fama cum 
reliquis belli ducibus, tantopere perterriti sunt, ut Transylvauiam hostiliter 
aggredi non ausint. Hae omnia e narratione a Joanne Turóczio, qui comitibus 
Ladislao et Adamo Székelj’ in Valachia jure materno bona possidentibus ab 
eisdem in Yalachiam expeditio, in amicitiamque superius fati principis Őrlik 
pervento, et ab eodem prouti descripsi audito, ego etiam audivisse testor. 
Rebus itaque sic se habentibus literis Suae Majestatis Sacratissimae patentibus 
publicatum est, quicumque Josephum Rákóczi vivum, decem millia, qui vero 
caput amputatum in manibus Austriacorum tradiderit sex millia florenorum 
mercedem habebit; etsi Josephus Docer ex Hungária oriundus in hac vero 
patria ignotus pro eodem Szamosújvárinum captus et incarceratus fuerit, 
tamen Rákóczi nusquam in hoc regno repertus, neque captus, sed medio tem
pore per suum sacrificulum ex communi rumore veneno extinctus auditum 
erat, postea quam a pontifice Romano authoritate sua excommunicatus 
fuisset.

Inita ergo pace cum Turea, ut superius dictum est, inter reliquas con
ditiones addita est destructio insignis civitatis seu fortalicii Albae-Graecae, 
destruxeruntque medietatem Tureae, medietatem vero Austriaci et quidem ea 
lege, ut nec per Tureas, neque per Austriacos restaurare liceat in aeternum.

Quievit utraque patria ab hoc tempore respectu belli usque ad annum 
1741-mum. Sed aliae calamitates et incommoditates numerosae extabant; pestis 
enim et fames undique grassabatur, consumpti sunt peste septuaginta duo 
millia hominum ut a chj-rurgis connumeratum est quibus loca infecta provisa 
erant; sed et fame multi peremti fuerant, tanta erat enim caritas frumenti, ut 
modium tritici mediocris qualitatis duobus florenis, hordei et fagopyri uno 
rhenensi vix emere poterant; hoc tempore in pago Ködmünös comitatu 
Szolnok Interiori adjacenti vidi meis oculis panem ex cortice ulmi arboris 
confectum, sed et ad confluxum generalem in oppido Szék celebratum eo 
tempore allatus est ejus farinae panis ex Borgó, loco submontano.

Interea bellum Francicum ortum est, qui post mortem Caroli sexti Im
peratoris Romanorum Electorem Bavariae, qua Electorem jure imperiali seu 
aureae bullae post defectum seminis in sexu virili domus Austriacae imme
diate in imperio succedere debentem, armis in imperio introducere nitebatur, 
sed Maria Theresia, vigore pragmaticae sanctionis in reginam Hungáriáé jam 
coronata, magna vi bellica obstetit: etsi Elector Bavariae (nevének üres heljr 
van hagyva) Imperator sit inauguratus ope et auxilio Gallornm, tamen medio 
tempore e vivis (ut erat provectae aetatis) excessit, et sic devolutum est im
perium ad maritum clementissimae nostrae Reginae Stephanum Franciscum 
Lotharingum. Sed donec ad hoc perventus est, per Suam Majestatem Sacra
tissimam ingens sumptus pro expeditione bellica nobis impositus est; tempore 
enim eo erectum est regimen Kálnokianum equestre Hungaricum (prius Tran- 
sylvanicum nominatum ex post per comitem Kálnoki transylvanum siculum, 
pro tunc vice colonellum, sibi [egy szónak üres hely hagyva], cujus omnia 
requisita ad paratum militare necessarianos nobilitas nostris sumptibus procu
ravimus, pendentes ab uno subdito seu jobbagione medium rhenensem, ea 
tamen lege, ut praeter istos veteranos milites, quos necessario in hoc neo 
cunducto regimine pro instruendis tyronibus ex regimine praecipue Pest vár
megye (ubi et dictus Kálnoki officium colonelli agebat) adduxerant, ne liceat
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ad officia militaria exoticos promovere, nisi solos patriae juvenes ex ordine 
magnatum et equestrium, sed incassum illa conclusio ivit, nam Kálnokio 
(postea quam supremum colonellum Volfgangum Macskás! officio suis pruden
tia [e szó a korábbi többes számú főnévre van írva, mely kivakartatván, nem 
olvasható] turbasset) adempto regimine a provincia omnia sibi vendicavit, offi
ciales ex Transylvania etsi aliquadantenus fungebantur, tamen multi privati 
ab actualitate solo titulo (aggregatus) contenture semet necessitabantur nisi 
non contemnendam pecuniae summam eidem quis obtulerit, ex Hungária vero 
permultos ad officia militaria (sed non gratis) erexit, ita ut jam perpauci sint 
Transylvani officiales in eodem regimine; batalliam quoque legioni pedestri 
Cfyulaiani annectam ereximus non sine juventutis emolumento, nam quicumque 
castra sequi intendebat conveniens condignumque officium sibi acquirere po
terat ex generosa liberalitate magni herois, generalis comitis Stephani Gyulai, 
multos enim juvenes patricios praecipueque reformatae religionis ad officia 
militaria tam e numero magnatum, quam nobilium civiumque evexit, unde non 
sine invidia a catholicis, imo a Sua Majestate prouti ego audivi istud regimen 
r e f o r m a t u m  sit nominatum ; sed jam decessit praetitulatus generalis in
comparabilis patronus multorum miserorum juvenum, successitque in genera- 
latu paterni regiminis filius natu maximus Stephanus, qui ante quatuor annis 
occasione matrimonii cum Carolina Haller, filia gubernatoris Johannis Haller 
religionem catholicam amplexus est, haud credo eximia exempla optimi patris 
sequuturum etc.

Non multo post haec denuo imposita est nobis erectio alterius legionis 
equestris; secundum proportionem bonorum a 50 jobbagionibus praestandus 
erat miles omnibus requisitis aparamentisque indutus, occasione qua de bonis 
in comitatu Szolnok Interiori habitis combinatus cum Comitibus Wass aliisque 
nobilibus ego ipse, levata ab iisdem pecunia, a singulo jobbagione duos rhe- 
nenses, conduxi praeparavique militem hic in possessione Magyar-Köblös jure 
uxorio exigua bona quondam habentem sed morte uxoris viduatum, nomine 
Gondos Mihály vocitatum, hominem simplicem, lingvae impeditum, aetate pro
vecta, taudem factus optimus miles, nam sagacitate tales caventes re non per
pensa talia facinora facile audent tentare; sed legio haec postquam supremus 
colonellus disenteria in Bohemia occubuit (B. Andreas Szentkereszti) paxque 
cum Gallo et Borusso (qui, timens Silesiam a Gallo occupaturam, armis sur- 
rexerat, Silesiamque a nostra clementissima regina occupaverat, quam hodie 
dum sub potestate tenet) facta fuisset, exauthorata. in Transylvaniam reversi 
sunt, quo itinere miles meus cum aliis permultis in itinere mortuus est.

Fuere in hoc regimine officiales: colonellus B. Andreas Szentkereszti, 
vice colonellus Nicolaus Macskási, supremus vigiliarum praefectus Franciscus 
Bethlen, capitanei Joannes Vadászi ex comitatu Hunyad, Michael Béldi ex 
Colos, Franciscus Henter Kiiküllő, Paulus Pongrácz Szolnok Interior, Sigis- 
mundus Váradi frater meus dilectissimus, totoque decursu vitae meae non sine 
animi afflictione memorandus ex Doboka, Sigismundus Décsei loco fratris mei 
Sigismundi Dobai ex comitatu Szolnok Mediocri, qui siquidem prius in legione 
Desöffiana semet contulerat erga mille rhenensibus florenis, nactus tamen hanc 
occasionem relicta ea intentione se (offerente Sigismundo Dobai) contulit in 
hanc legionem deperdita summa mille florenorum, quam Ladislai Vai supremi 
vigiliarum praefecti (qui tres companias suo sumptu eo tempore conscribebat 
spe futurae promotionis suae) propter eapitaneatum tradiderat [itt, a lap alján 
mintegy három sort befogadható hely üresen maradt]; locuintenentes Alexan
der comes Teleki, Paulus Kemény, Franciscus Szucsáki, Ladislaus Kabós, 
Andreas Rácz, Michael Jábrodszky, Sámuel Mohai •, vexilliferi Georgius Lészai, 
Andreas Galmán, auditor Andreas Török, atd'ijutantius Beniamin Fogarasi, quo 
cum fraternitatem habemus, post exauctorationem habitationem in comitatu 
Szatbmár elegit, ubi mutata religione reformata in catholicam duxit uxorem ex 
íamilia Bagossiana non inferioris notae, obtinuitque in remunerationem vice-
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judicatum; reliquorum nomina pro nunc, quamvis omnes et singulos novi 
eotum, tamen modo me latent. Notandum, nullus ex his praenumeratis aliisque 
officialibus vulneratus a hoste Borusso praeter Andreám Galmán, quem kuruc 
Borussicus occasione velitationis postea quam sclopum in eundem emisisset, 
sed non feriasset, vicissim in hunc cum acclamatione (ne úgy lőjj ilyen te
remtette fatytya, hanem így) sclopum emisit, globoque plumbeo tria vulnera 
ipsi intulit, nam brachio curvato tunc habente cubiti tam inferiorem, quam 
superiorem partem una cum latere seu costa tetigit, sed neuter fuit lethale 
vulnus. Ego vero ex hac pale(a)estra quoque, sicut ex aliis etiam occasionibus, a 
sinistra novereanteque fortuna exclusus sum !

Subsequuta pace inter augustissimam domum Austriaeam, Gallum et 
Borussum ab anno 1742-dum ad annum 1756-tum tranquillitas, copiaque fru
menti, vini aliorumque rerum necessariarum tanta fuit, ut vix hac aetate ne 
senes quidem talem fuisse meminerint; nam unum par optimum boum facile 
30 florenis coemere poterant, modium purissimi tritici ad summum crucigeris 
12, vini generosissimi urnam a 10 vel ad summum 12 crucigeris. Sed cetero- 
quinnofficiolatus male constituebantur, omnia regni negotia et administrationes 
pejus tractabantur, unusquisque suum usum privatum cum aliorum detrimento 
quaerebat, adulabaturque coram augustissimam aulam propositis variis, legi
busque non [felülírva: parum] convenientibus, projectationibus acquirebant 
permulti ex universo statu sua merita, hisqne non succedentibus protinus ex 
reformatis in catholicos evadebant ut facilius sua proposita consequantur. 
Tales sunt: comes Ladislaus Kemény, comes Dionysius Bá(n)ffi, comes Gabriel 
et Nicolaus Bethlen, quorum exempla multi imitavere non sine damno provin
ciae, scandalo multorum cristianorum reformatorum, injuriaque ecclesiae Cristi.

Erectis itaque plurimis dicasteriis, ut in Hungaiico descripsi, et quidem 
salario non exigio (igy) provisi, pro cujns fundo inventa est alia contribuendi 
methodns pristina penitus abrogata. In anno 1750 confectae sunt ad peragen
dam singulorum (így) contributionum conscriptionem tam personarum quam 
facultatuum sub generali diaeta Cibinium indictae (így) et celebrata puncta 
interrogatoria seu rubricae de quovis generaliter objecto contributionis. 
Inchoata est ergo conscriptio domestica regnotenus anno eodem 1/50, qua 
ego quoque in eomitatu Dobocensi processu Magyar-Egregyiensi cum domino 
Alexandro Somai vicecomite et Michaele Butyka vicejudlium interfui. Erat 
quidem inchoata die 1-ma mensis Junii, absoluta mense Novembri in Árok
alja, sub praesidio illustrissimi comitis Gabrielis Bethlen, pro tunc supremi 
comitis. Transactis abhinc paucis diebus submissae sunt tabellae conscriptionum 
Viennam, ubi in ministeriali conferentia revisae praesentibus deputatis a parte 
comitatuum Volfgango seniore Bánffi, Gabriele de Bethlen, a parte nationis 
Siculicae comes Joannes Lázár, B. David Henter, ille tabulae regiae praeses, 
hic vero protonotarius, a parte Saxonum Samuel Bauzner cum Martino ni 
fallor Binder, a parte locorum taxalium Martino Kelemen, civis et senator ci
vitatis Maros-Vásárhely; unde iterum remissae usque ad annum 1754 Cibinium 
haerebant, eotum vero convocatis ex singulis regni circulis varia subjecta ad 
combinationem classificationemque praeattactarum conscriptionum, peraequata 
igitur est contributio sub praesidio seu supremo commissariatu plenipotentia- 
rioque regis, comitis Gabrielis Bethlen, qui jam ad consiliariatum aulico-can- 
cellariali (így) e supremi comitis officio comitatus Dobocensis evectus erat. 
Iiebus ergo laliter confectis ut eo rectius sinceriusque possit imponi quantum 
contribuentibus, ex singulis circulis seu communitatibus expediti sunt sic dicti 
censores, qui extra suorum circulum, utpote Siculi et Saxones in circulis co
mitatensibus, comitatenses vero in sedibus Siculicalibus et Saxonicalibus censo- 
ratus, domestici vero manipulationis officio fungebantur ex ea ratione, ut re 
casu quo comitatus in sui levamen e ratione contributionis cum aggravio se
dium Siculicalium et Saxonicalium quicquam posthabeat vel omittat, similiter 
et comitatus habebant suos censores expeditos tam ad sedes Siculicales, quam

15H a z á n k  I ,



226 R E T T E G I  G Y Ö R G Y  E M L É K I R A T A I

Saxonicales. E quibus Paulus Gelei et Josephus Györgyi! ad sedem Saxonica 
lem Nagy-Sink, Joannes Sombori vero mecum ad sedem Siculicalem Aranyos 
pro censoribus expediti fueramus, ubi septem menses ad perficiendum opus 
manipulationis consumpsimus. Quo sub temporis spatio variis spleudidisque 
promissionibus tum ab excelso regio gubernio, tum ab illustrissimo comite 
regioque plenipotentiary Gabriele Bethlen afficiebamur, sed nihil penitus obti
nuimus, quod et vaticinatum est nobis ab oraculo in Székely-vár supra oppi
dum Toroczkó habitum in haec verba, praemissis praemittendis 

Ezt nekem dictálá a capitolium,
Székely-vár tetejin levő oraculum,
Tudakozván tőle : lesz-e salarium ?
Leszen, azt feleié oraculum, nullum.

Alii super istis inanibus promissionibus et sic luserunt:
Est ma Pannonicum, Latio venere Latini,
Pula valachicum muneris istud erit.

Nec fefellit nos istud vaticinium oraculi, accepimus enim splendidissima 
promissa, sed inania et vacua, absque ullo effectu.

His peractis in omnibus communitatibus constituti sunt perceptores sic 
dicti regii, cum salario trecentorum rhenensium, am(m)auuensi vero quiuqua- 
ginta; constituti sunt et commissarii confrontatores cum salario quinquagiuta 
rhenensium, pro diurno vero vel pro intertentione sub tempore confroutationis 
viginti quinque rhenenses, nefas enim est juxta modernas ordinationes modo 
ovum a contribuentibus gratis accipere. Et sic ab anno 1755 invecta est haec 
methodus contribuendi, unde immanis summa creditül exurgere, quanquam 
nullus praeter supremum comtnissarium provincialem et generalem perceptorem 
Paulum Bogáthi et Josephum Baló hoc recte sciat, attamen a quibusdam cu
riosis inventa est summa contributionis seu quantum militare supra millionem. 
Non contemnendum emolumentum eveniet perceptoribus regiis etiam, nam sin
gulo floreno additi sunt 13 crucigeri pro expensis domesticis aliisque inevita
bilibus necessitatibus ut et salariis officialibus, unde magna exurgit sum(m)a 
pecuniae, quam nec recensitae necessitates absorbi possunt, et sic de anno iu 
an(n)um remanent in manibus perceptorum, cujus usum in semet ipsos con
vertunt, coram quibus comitatenses sive sint officiales, sive alii ordinis, ne 
hiscere quidem audent ect., eo magis rationem petere ab ipsis nemo teu- 
tare audet.

Praetermittendam neutiqnam censui pestilentalem contagionem in civi
tate Coronensi partibusque Saxonicalibus eidem adhaerentibus anno 1755, eo 
videlicet, quo m a n i p u l a t i o  finita erat ortam, cujus propagationem reli- 
quaeque partis regni infectionem inclyta sanitatis commissio omnimode impe
dire satagens erecta est linea praeclusoria in ripa Alutae amnis versus Yala- 
ehiam defluentis, ubi tam militares, quam provinciales vigiles ex universis 
communitatibus ad eandem lineam missis die ac noctu custodiebant, neque 
licebat tra(n)sgredi sub amissione vitae praeattactam lineam . . .  [a lap követ
kező része, mintegy két-harmada ki van vágva; a túloldalon:] . . . .  regiones 
ex hoc principatu sine quarantaua, seu per 40 dies contumaciam actione tutum 
exire, ea propter erecta eff in hocce etiam comitatu linea praeclusoria ad 
Brusztur, seu Hungarice Somró-Űjfalu; et quidem pro statione regiminum 
designatus erat locus in territorio Romlottiensi ubi delineatae fuerunt pro 
quatuor officialibus stabalibus unius regiminis totidem domus, reliquorum vero 
officialium ut et gregariorum erectae (így) sunt tuguria iu terra defossa hu
moque operta, stabula vero pro equis quinque in longitudinem 92, in latitu
dinem 5 ulnarum pro quibuslibet duabus compagniis vel potius eorundem
equis, quandoquidem de m o ............ praeattactorum aedificiorum inclyti comi
tatus Dobocensis et Kolos.............. .. . set in possessione M(agyar)-Egregy prae
sente illustrissimo domino..........................sum a parte comitatus............  [a lap
következő része a fentebb említett arányban — mintegy két-hannad résznyire
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— ki van vágva].............. mendum a dictis officialibus indesinenter solicita-
bam, quod et impetravi, sed malo per eundem mihi causato expertus sum 
nescivisse eotum me quid petivisse, multas incommoditates etenim tam mihi, 
quam in administrationibus pro militia factis et faciendis, quam inclyto comi
tatui ille sinceritate prorsus carente intulit, nam cum quodam Samuele Apor 
commissario provinciali in districtu Dévensi (a Paulo Bogáti vice supremo- 
commissario provinciali, quem excelsum regium gubernium pro omnibus dis
positionibus circa lineas praeclusorias cum integra disponendi authoritate mu
nitum ratione tutius interessendi eodem miserat) cointelligens, immemor gra- 
titudinis imo obligamini (így) sui in praejudicium boni ordinis inclytique co
mitatus meique detrimentum omnes administrationes et dispositiones ad priva
tos usus convertere intentus me ab officio inspectoris commissarii toto cona
mine intenti erant, omnemque lapidem in eum finem movebant, ut inde me 
amovere possint; sed tam inclytus comitatus, quam supremus comes usque ad 
consummationem seu sublationem lineae in eodem functione manutenerunt, sed 
interessentia privatique usui intentio tantopere indies inter praefatum Joan(n)em 
Sombori, Sámuelem Apor et supremum commissarium Paulum Bogáthi creve
rat, ut nullatenus subticere (?) quisquam potuit, sed tam ego aliique commis
sarii, qui a talibus abhorrebamus, quam plebs contribuens signanter comitatus 
Kolos superioris, super nimia exeeutione pecuniaria sub titulo redemtionis na
turalium pro militia administrari debentium interessentiam praeattactorum di
vulgantes, fama ad snperiores penetravit, unde orta erat strictissima omnium 
administrationum et dispositionum investigatio, delegataque est ab excelso 
regio gubernio jussu regio commissio investigatoria in civitate Saxo- 
nicali Cibiniensi platea Riskása domoque Samuelis Bauzner; ejusdem 
commissioni membra fuere comes Ladislaus Teleki, qui ex hac odiosa materia 
se subtraxit Yiennamque ad Suam Majestatem bonisque suis Hungariensibus 
perrexit, moram pertrahens ad praesens usque tempus, comes Antonius 
Mikes, Samuel Szentkereszti, Samuel Bauzner, alter Samuel Fil(t)sch et Michael 
Thamássi, cancellista gubernialis, actuarius. Coram hac commissione nobis 
etiam, Stephano scilicet Rettegi fratri meo qua vicecomiti et eo tempore in 
vacantia supremi judlium, dispositoris officialis mihi ipsi, qua durante contumacia 
in omnibus administrationibus inspectoris commissarii et Josephi Szénássi qua finita 
contumacia magazini ibidem remansi et aedificiorum contuinacialium distra
ctoris seu licitatoris commissarii, apparere ad reddendam rationem super universis 
rebus per nos tractatis per excelsum regium gubernium compulsi fueramus,—quoad 
25-tum mensis Martii anui currentis appulimus rationesque male et non ad 
genium commissionis exhibuimus, quae omnes et singulae rejectam patientes 
magno labore et fatigio denuo confici debebamus, interea a plurimis imo et a 
talibus, quorum nihil intererat ejus rei, coram inclyta commisione multis in- 
teressationibus traducti prima fronte etsi nullum creditum habuerimus, tamen 
Deo opitulante nullum damnum, nullumve opprobrium perpessi sumus quanquam 
absolutio pro tunc a nobis denegata fuerit; cum itaque innocentes existamus 
fido Deum clementiosimum, nullum detrimentum exinde oriturum passuri. 
Joaunes vero Sombori nondum rationes suas expeditus adhuc sub eo onere 
jacet, et quidem timendum, ne omnia, quaecumque indebite a pauperibus 
extorsit, propudiose restitui cogatur, sed neque eo facto ab ignominia, quam 
ille ipse sibi sua inquietitudine (így) acquisivit, immunis fiet, ut verissimum 
esse comperiatur illud: q u i in  a l t e r u m  d o l o s  s t r u i t ,  s i b i  i n s c i u s  
m a l u m  f a b r i c a t .

Sed pro nunc et hic sufficiant latinitatis meae (a főnév kimaradt), Hun- 
garice propositum continuaturus.

K özli: T orma  K á r o l y .
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BOSZNYÁKORSZÁG MÚLTJA S JELENE.
Eddig ahhoz voltunk szokva, hogy idegen országok és népek 

ismertetését külföldi irodalmak útján nyertük. Két évvel ezelőtt 
jelent meg S t r a u s z  Adolfnak Bosznia története és néprajzi le
írása 1), mely e tekintetben kivételt képez, amennyiben, nem csak 
nálunk volt e munka hézag pótló s részesült általános megérdemelt 
elismerésben, hanem a külföldi irodalom is sietett, ezen magyar for
rásból meríteni s Strausz munkáját lefordítani. Félévvel a magyar 
eredetinek megjelente után napvilágot látott német fordítása, mely 
ritka kitüntetéssel fogadtatott. Már csak ez az egy körülmény is 
elég ok arra, hogy e könyvet, mely reánk nézve az oly nagy fon
tosságú tartományokat ismerteti behatóan, e helyt közelebb szem- 
ügyre vegyük.

E munka első kötetének felét Boszniának története foglalja el, 
a melyet legelőször Strausz állított össze. A történetet felosztja 3 
részre. A bosznyák nemzeti bánoktól az első királyig, azután Bosznia 
nemzeti királyságától az ozmán uralom betöréséig, végül a török 
uralomtól egész az 1878-ki fegyveres occupátióig. Érdekesen festi 
szerző Boszniát a népvándorlási időben, hű képét adja az első szlá
vok megjelenésének, azoknak tömeges letelepedéséről, valamint a 
törzsek egymásközti bonyadalmairól és harcairól. Részletesen ki van 
dolgozva e könyvben az a fejezet, melyben a magyar királyok lép
nek érintkezésbe a horvátokkal és bosznyákokkal. Kiemeli szerző 
Kulin bán uralmát, a mely Bosznia fénykorát képezte. 0  alatta a 
kereskedelem és bányászat eddig nem sejtett lendületet nyert, az 
igazság szolgáltatás rendeztetek, az egyes bánok és zsupánok az 
akkor tájt divatos zádruga rendszerhez mérten szabályoztatok, a 
népvédelem biztos alapra lön fektetve, bosznyák ércpénz, mely az 
ottani bányákban veretek, jött forgalomba, egy szóval rendezett vi
szonyok léptek az eddigi chaos helyébe s előkészíttetett rohamos 
léptekkel az alap, melyre a csakhamar Kulin bán uralkodása után 
következett időben a királyság épülhetett.

A bosznyák királyok uralkodása már inkább ismeretes előt
tünk, mert szorosabb összeköttetésben áll a magyarok történetével. 
A bosznyák királyok kevés kivétellel a magyar királyok hűbéresei
ként szerepelnek s a budai váriakban rendezett fényes királyi ünne
pélyek alkalmával, a bosznyák király a magyar zászlós urak kö
zött jelent meg. A bosnyák királyi családban rendkívül éles viszá
lyok keletkeztek, a melyek az országot mind inkább a végveszélybe 
döntötték. Már második Tvartko István uralkodása alatt a XIV. 
század közepén, a törökök mind nagyobb erővel léptek fel

l) B o s z n y á k  f ö l d  é s  né p e ,  történeti, néprajzi, földrajzi, közgazda- 
sági és politikai leírás, 2 kötet, írta : S t r a u s z  Adolf. Kiadja az Athenaeum 
r. t. Budapesten, ára a két kötetnek 3 frt 80 kr.
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Európában; Tvarko Surát pedig már látjuk szövetkezni a törökök
kel, hogy Zsigmond király akarata ellenére, a bosznyák királyságot 
megtarthassa. Egyrészt ezen családi belvillongások, másrészről a 
nagymérvű vallási harcok és üldözések, a bosznyák népet ellenséges 
táborba osztotta, az ország erejét, a nép erkölcsét, teljesen meg
rontotta.

II. Mohamed szultán hatalmas seregével, miután Konstantiná
polyi elfoglalta s a görög császárság utolsó romjait is elpusztította, 
az egész Balkán félszigetet elözönlé s iszonyú kegyetlenkedések 
után csapataival Bosznia határánál ütött tábort, jól tudván azt, hogy 
míg Boszniát hatalmába nem keríté, addig tervezett nyugoti hadjá
ratát meg nem kezdheti.

Bosznia pedig ez alatt nem volt egyéb, mint a legnagyobb 
egyenetlenségek, hiú címkérdésekért való civódások, a leggyaláza
tosabb testvéri és rokon harcok gyászos színhelye. A veszély elhá
rítására nagyszerű tervek főzésében a szerencsétlen bosznyák király 
nem fukarkodott. Fia volt legelkeseredettebb ellensége, számos pa
naszt emelt atyja ellen Mátyás királynál s az országot maga részére 
kívánta meghódítani.

Midőn e miatt atyja egy sereggel megfenyítésére sietett és 
Bilaj előtt táborba szállott 1460-ban, a szerencsétlen király lázadó 
fia Tomasevics István és saját bátyja Radivoj által tábori sátorában 
meggyilkoltatott. Már ekkor a közerkölcsiség Boszniában annyira 
alásülyedt, hogy Tomasevics István, bár az apagyilkosság köztu
domású volt, a bosznyák trónt akadálytalanul elfoglalhatta.

Mint a felzúdult orkán lepte el a Drinai részen 150 ezernyi 
török sereg Boszniát. Alig talált ellentállásra, mert kémei által már 
jó előre megvesztegeté az amúgyis elégedetlen várparancsnokokat. 
A várak nagy része önként minden ellentállás nélkül (Jaica) vagy 
árulás által (Bobovác) a török hatalmába került.

A bosznyák király szívén nem az ország veszedelme, hanem 
gyűjtött kincsei megmentése feküdt. A helyett, hogy Mátyás király 
tanácsára, sziklás bércek közé, megvívhatatlan hegyek közé vonult 
volna seregeivel, hogy kedvező alkalommal hátmögött támadhassa 
meg az ellenséget, futásnak eredt kincseivel Dalmátország felé. A 
török sereg Kljucs váránál utolérte s csakhamar kézrekerítette min
den kincseivel együtt. Miután a szultán a szerencsétlen István király 
személyét s tán megmaradt tekintélyét saját céljaira kiaknázta vol
na, ugyanott, ugyanazon helyen, hol csak nehány évvel ezelőtt 
Boszniának leggyalázatosabb s leggyávább fejedelme, saját atyja 
ellen emelé gyilkos fegyverét: a bilaji mezőn tartott ítéletet fölötte 
II. Mohamed. S e király, ki hazája érdekében egyetlen egy szót, 
egy védő intézkedést nem tett, ki országa romjai felett csupán a 
saját élete s vagyonának megmentéséért könyörgött, e király eleve
nen nyúzatott meg, s kimondhatlan kínzások között végeztetett ki.



230 B O S T N Y A K O R S Z Á G  M Ú L T J A  8  J E L E N E

Az egész királyi családból csak igen kevesen menekülhet
tek meg.

II. Mohamednek gondja volt rá, hogy úgy a királyi család, 
mint a befolyásos bosznyák főurak az országból kipusztuljanak. 
Miután az ország legnagyobb részét romhalmazzá változtatták a 
török csapatok, kincseit összegyűjtötték, 30,000 válogatott ifjat kö
rül metéltettek és a janicsárok csapatához osztották be, több mint 
20.000 lakost rabláncra fűztek : várőrségek hátrahagyásával, a török 
sereg nagy része az országból ismét kivonult.

Ez után következik egy részletes és úgy a historikust mint a 
katonát nagyban érdeklő leírása Mátyás király győzedelmes bősz- 
nyák hadjáratának. Ez igen élénk része a könyvnek s festői ra
gyogó színekkel vannak tárgyalva az egyes ütközetek. Gerebi Má
tyás, Zápolya Imre, Ujlaky Miklós és több magyar hadvezér mara
dandó babérokat arattak Boszniában, úgy annyira, hogy a török 
szultán jónak látta, nagyobb hadvállalatot Mátyás ellen nem kez
deni, s míg Mátyás élt, békén tűrte, hogy a magyarok Boszniának 
java részét elfoglalva tartsák.

Míg Mátyás király élt, megelégedett a szultán Boszniának 
azon részévei, melyet eddig bírt, de azt már akkor kezdé akként 
berendezni, felosztani és kormányozni, mint azt később is, mint az 
ország egyedüli korlátlan ura, gyakorolta.

Mindazon vidékeken, hol a török volt az úr, a nemesség leg
nagyobb része az izlam vallásra tért át, hogy a jog és vagyon 
birtokában megmaradhasson, Őt követé a köznép egy része. Azok, 
kik apáik vallásához hívek maradtak, a rajah vagyis védtelen 
csorda nevét nyerték. Azonnal megkezdődött az üldözés és nyomor- 
gatás azon módja, mely később oly borzasztó mérveket öltött. A 
rajah megfosztatott mindennemű jogaitól. A fegyverviselés és épít
kezés, sőt sok tekintetben tisztán emberi jogaiban is korlátoztatok. 
Kiszabták a türelmi és fejadót, s ha a legcsekélyebbet is akart 
egyik vagy másik sorsán könnyíteni, ezt csak áttérés vagy 
nagyobbmérvű vesztegetés útján tehette.

Bosznia hasonló sorsban részesült, mint Bulgária és Szerbia; 
de a bosznya rajah sorsa volt a legnehezebb, miután ez országban 
századokon keresztül folyt a legelkeseredettebb s legkíméletlenebb 
vallási küzdelem város város ellen, család család ellen, miáltal az 
ellenséges indulat egymás irányában már magában véve is régtől 
fogva fennállott. Mindazok, kik boszút szomjuhoztak, áttérvén az 
izlam vallásra, elérkezettnek hitték az időt arra, hogy ellenfeleiken 
visszatérői hassák sérelmeiket és bántalmaikat, mit a múltban eltűrni 
voltak kénytelenek azok részéről, kik most őseik vallásában meg
maradtak. A keresztény vallásból imént áttért mohamedánok, az 
uralkodó mozlim elemmel vetekedtek, előbbi hitsorsosaik a kérész-
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tények üldözésében, hogy ezáltal behízelegjék magukat a vezér és 
basák kegyeibe.

Jövedelem és birtok tekintetében az egész ország három részre 
osztatott, vagyis az összes jövedelem egy harmada a szultán, egy 
harmada a holt kéz (Erkafv, egyház) s végül egy harmada a hű
béres főuraké lett (Trimars, spahiliks).

Bosznia kormányzására egy három lófarka basát neveztek ki 
Stambulban. Azon rendszer, melyet mindenütt követett a török kor
mány, hogy az ilyen helytartó basát csak ideiglenesen, bár teljhata
lommal, de rövid időre nevezett ki, itt is meghonosult. Miután az 
ilyen basák csak nagymérvű megvesztegetések útján voltak képesek 
e méltóságra szert tenni, s jól tudták azt, hogy a mily módon ők 
jutottak e hivatalhoz, ugyanoly módon juthat el oda más is, akár 
volt ok a személyváltozásra, akár nem, és így sohasem tudták az 
időt előre, midőn helyoket más foglalandja el : ez mindenkor 
arra sarkalta Őket, hogy ezen rövid idő alatt, melyben a hatalom 
kezeikben volt, nemcsak a kiadott vesztegetési összegeket ipar
kodtak alattvalóikon megvenni, hanem egyúttal óriási erőfeszítéssel 
azon voltak, hogy minél gyorsabban minden úton, módon vagyonra 
és gazdagságra tegyenek szert. Erre nézve kedvező alkalmul szolgált 
ama korlátlan és minden felelősség nélküli nagy hatalom, melylyel 
az ily mellék-tartományok vezetésével megbízott vezérek bírtak. Azon 
körülmény, hogy a díván összes hivatalnokai általuk már eleve 
megvesztegettettek, midőn a kormányzatot megkezdők: mintegy 
megbénítá a porta hatalmát, arra nézve, hogy ezen vezérek vissza
éléseit, kívánságához képest megtorolja, vagy megszüntesse.

A teljhatalmú vezir (helytartó) majd Szerajevóban, majd Ban- 
jalukában, majd Travnikban lakott, s az országot felosztotta : ban- 
jalukai, klissai, skapoljei, zvorniki, mostári és novibazári szandzsá
kokra. A szandzsákok ismét felosztottak 38 kapitányságra. Minden 
kapitány fel volt hatalmazva, a hozzá tartozó rajah fölött élet
halálra ítéletet hozhatni, a nélkül, hogy bármennyi halálra Ítéltek 
miatt, valaki által felelőségre vonható lett volna. Minden kapitány 
és bég egy nagyobbszerű elkülönített birtokkal vagy kerülettel 
láttatott cl, a spahik pedig a nekik kitűzött spahilikban a deze-f 
tinát vagyis tizedet szedték, miért kötelesek voltak mint lova
sok teljes fölszerelésben a táborban megjelenni. Minden fegyverfog
ható nemes háború idején a szandzsák bégjének vezénylete alatt 
harcolt. Ezen behozott rendszer által a szultán nemsokára Bosznia 
leigázása után, képes volt általa hadseregét majd 25 ezer harcossal 
szaporítani.

Az ozmánok, eltekintve cselfogásokkal teljes nyílt harc
modorukat, területek foglalására és Terjeszkedésére Boszniában egy 
sajátságos módot használtak következetesen, a mely abból állott, 
hogy azon vidéket, a melyen nagyobbszerű harcaikat kívánták vívni,
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mielőtt azokhoz fogtak volna, apró csatározásaik és számtalan csel- 
fogásaik által azt előbb megnépteleníteni iparkodtak. Erre igen jó 
és alkalmas eszközül szolgáltak a hitehagyott régi bosznya lakók, 
kik ismerték az odavalók összes gyengéit és búvóhelyéit. Ezek 
segédkezet szolgáltattak arra, hogy a családok nőtagjait becstelenít- 
hessék és csúfíthassák, a férfiakat pedig egyenként elfogdoshassák. 
Borzasztó tetteik gyáz hírei mindinkább terjedvén, a tervbe vett 
ostromlandó vár környékbeli lakói, iparkodtak jó eleve onnan el- 
hurcolkodni. Gyakran megtörtént, hogy egy-egy magyar vár, mely
nek ostromoltatása tervben volt, csakhamar azon vette magát észre, 
hogy több mértföldnyi kerületben pusztán és elhagyottan áll.

Ezen stratégiai műveletet rendkívüli számítással hajtották 
végre a törökök, úgy hogy lehet állítaui, miszerint folytonos har
caikat felosztották téli és nyári munkára. Télen a néptelenítés mun
káját űzték, nyáron pedig valóságos harcokat és ostromokat vívtak. 
E harcmodorukat kiváltképen Boszniában kellett gyakorolniok, a 
hol a várak már a természettől voltak megerősítve, s az ország 
sziklás vidékei, őserdői mind csak azt okozták, hogy bármi erő
vel lépjenek is fel, feltétlen és végleges győzedelmet csakis lépésről- 
lépésre voltak képesek nyerni.

Boszniában a legnagyobb fontossággal bírt Jaica vára, ennek 
elfoglalása képezte főcélját a török hadseregnek, de Magyarország 
is jól érzé Jaica várának fontosságát s a legkipróbáltabb em
bereit küldte ide, így Kanizsait, Beriszlóit, Keglevichet és Fran- 
gepánt.

Azonban Magyarország belviszályái ez időtájt nagy hullámo
kat vertek, a királyi tekintély alásülyedésével pedig alig voltak 
képesek, nagyobb haderő összpontosítására a szükséges költséget 
előteremteni.

Jaicát ez időben igen nehéz volt élelmezni, fentartani és 
védelmezni. Úgy állott ott magában mint az oáz a kihalt sivatag 
puszta közepén; a környékbeli lakók elhurcolkodtak, s az egész 
kerületben nem termesztettek semmit. Az élelmet nagyon messze 
földről kellett odaszállítani, a mi a nagyon rósz közlekedési útak 
miatt rendkívül sok pénzbe került, s miután pénzt és élelmet a 
magyar udvartól vagy hivatalnokaitól kaptak, a kincstár akkori 
szorult állapotában nagyon természetes, hogy mindez igen szókén 
folyhatott. Azonfelül hiányzott a szükséges munkaerő arra nézve, 
hogy a főerődöt s az azt környező apróbb erődöket folyton javítsa, 
építse és jó karban tartsa.

Innen magyarázható, hogy valamely főúr oly nehezen vállalta 
el a parancsnoki állást egy-egy végvárnál, s valóban nem csekély 
önfeláldozás kellett hozzá, tudva azt, hogy a magyar kormány mily 
tehetetlen állapotban van, milyen szegény s hogy a várőrségekre 
szükségelt zsoldosok díjai mily pontatlanul s hiányosan érkeznek.
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Nem volt ritka eset, hogy a végbeli hadak nagy szükségükben, 
mintha csak idegen földön volnának, a lakosok között zsákmányolni 
voltak kénytelenek, a mi ugyan vajmi szegényesen üthetett ki, mert 
a mi zsákmányolható volt, azt a török mind elvitte. Sőt megtörtént, 
hogy szorultságukban alkudozni kezdettek külföldi udvarokkal, látva 
teljes magukra hagyatottságukat, idegen hatalmak alá kivánván he
lyezni a várakat.

A mohácsi ütközet után (1526. aug. 6.) egy évvel, Jaica vára 
élelem és hadszer nélkül hagyva, alig 10 napi ostrom után megadta 
magát. Példáját követte a többi még megmaradt magyar erőd. Jaica 
eleste után felső Horvátországot is hatalmába ejté a török, s így 
Bosznia, Hercegovina és felső Horvátország ura lön.

A bilaji vérmezőn megszűntek Bosznia nemzeti királyai; a 
jajcai vár átadásával végkép megszűnt a magyar uralom és be
folyás ez országban. Bár Dubica, Krupa, Növi és Biacs csak ké
sőbb estek a török hatalmába, de mindez már mi fontossággal 
sem bírt.

Mi volt az oka, hogy a török oly ellenállkatlanul volt képes 
egyik tartományt a másik után meghódítani s oly rémítő módon le- 
igázni? Mi volt az oka, hogy a harcvágyó II. Mohamed szultán 
egymagában képes volt a byzanci és trapezunti császárságokat, 
tizenhét királyságot, s több mint 200 megerősített várost és várat 
elfoglalni ? Már Zrínyi Miklós a bécsi haditanácsban is igen alaposan 
előadá, hogy midőn a török Európába jött, s itt a roskatag byzanci 
birodalomnak, Bulgáriának, Szerbiának s végül Boszniának megadta 
a haláldöfést, ereje egyáltalában nem nagy számában rejlett, hanem 
erőteljes katonai szervezetében, és az uralkodó korlátlan hatal
mában.

A nevezett meghódított tartományokban a vallási viszályok és 
üldözések a lakosokat annyira egymás ellen uszították, hogy általa 
az egyesekből a hazaszeretet lassankint kioltatott, és a közveszély 
elhárítására erőteljes, egyöntetű közös fellépésről szó sem lehetett. 
Az örökös trónviszály, a melynél az aljas és gyalázatos jelenetek 
sohasem hiányzottak, mindenkor pártokra szakította az ország lakóit, 
kik a legnagyobb szenvedélylyel harcoltak egymás ellen, ölték, pusz
tították a szomszéd családokat, raboltak, fosztogattak a szomszéd 
birtokán, ha az — más vallást vagy politikát követett, s ez által 
gyöngítették az ország erejét, velejét. Hiányzott e tartományokban 
egy oly dynasta, a kinek uralkodása és hatalma, a nemzet őstörté
netében viselt nemes és nagy tetteiben gyökereznék, s elég tek in té l
lyel bírna arra, hogy akaratát, parancsszavát az egész ország lelke
sedéssel és vakon kövessse. Hiányzott s népnél a bizalom saját fe
jedelme iránt. E helyett azonban kiváltképen Boszniában oly 
uralkodók ültek a trónon, kik az ármányt, üldözés, csalás, gyilko
lás, ígéretek és adományozások által űzték, s kikhez a nemzet zöme



234 B O S Z N Y Á K O R S Z Á G  M Ú L T J A  S J E L E N E

sohasem viseltetett e miatt őszinte bizodalommal. Boszniában a bijali 
véres katastropháig a tehetetlen és aljas jellemű uralkodók egész 
sora váltotta fel egymást, s midőn később a magyarok vették eré
lyesen a bosznya ügyeket kezükbe, akkor már késő volt. A meg
indult óriási áramlatot feltartóztatni többé, a rendelkezésre álló erők
kel, nem lehetett.

Az ozmánok ellenben már ekkor több lángeszű és ritka nagy 
tulajdonokkal felruházott uralkodót bírtak, kik erős és rendkívül 
nagymérvű központi hatalommal rendelkeztek. Ennek köszönhették 
a szultánok azt a nagy horderejű intézményt, mely által nemcsak 
saját hatalmukat biztosíthatták, hanem általa a nemzetben a harcias 
jellemet, vitézséget és hadi ügyességet fejleszthették, a mely intéz
ménynyel mindekkoráíg egyetlen európai uralkodó sem dicsekedhe
tett ; ez az állandó hadsereg volt, mely teljesen az uralkodó szemé
lyétől függött. Az ozmánoknál azonkívül minden fegyverbíró férfi az 
első felhívásra kénytelen volt a táborban megjelenni, s minden ál
lami intézkedés tisztán a katonai államszerkezet bélyegét hordja 
magán. Ezt még csak fokozta a vallási vakbuzgalom és egyöntetű
ség, s hogy a harcok és küzdelmek az egyedül mérvadó Al-korán 
tanaival hozattak összhangzásba, s borzasztó, gyakran leírhatlan 
vad és kegyetlen dolgaikat a vallás által előírt szent kötelességnek 
tekintették, s a mozlim nép az egész hadjáratot szent hadjárat
nak tartá.

Magyarország lett volna hivatva arra, hogy a törököt diadal- 
útjában nemcsak megállítsa, hanem Európában tett hódításaiból tel
jesen ki is űzze, egyrészt azért, mert ő volt a legközelebb érdek
lett és veszélyeztetett fél, másrészt pedig, ha az ország erejét szét 
nem forgácsolja, s csak rövid ideig egyetértés uralkodik a király 
és országnagyok között, erre valóban elegendő ereje is lett volna. De 
a magyar király nagyon csekély hatalommal és tekintélylyel volt 
felruházva, azonfelül még igen sajátságos honvédelmi viszonyok vol
tak ugyanekkor uralkodók. A magyar csak országának határán 
belül volt köteles hadakozni, az ország határán kívül a király már 
csak drága pénzen tartott idegen zsoldosokkal léphetett fel az ország 
érdekében. Magyar akkor ment ilyenkor a királylyal, ba akart. 
Még régebbi időből fen maradt traditió szerint az ország zászlósai 
vagy főurai, csak bizonyos meghatározott végvárat vagy vidéket 
voltak kénytelenek védelmezni, s ha egyik vagy másik helyen a 
védelem gyöngének bizonyult, úgy valamely szomszédos főúr csak 
nagy nehezen és rendkívüli esetekben volt rábírható, hogy olyan 
szorongatott vár segítségére siessen, mely nem az ő területéhez 
tartozik. Innen van az, hogy közös vállalatokhoz oly lassan és oly 
kevés esetben lehetett nagyobb erőt összpontosítani, s ha már ez 
megtörtént, akkor a főurak féltékenykedése s az ebből származott 
ellenséges áskálódás és agyarkodás, a vezénylet egyöntetűségét meg
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hiúsította mindenkor. Ehhez hozzájárult a hirtelenében összegyűjtött 
csapatok gyakorlatlansága is, a mi együttvéve okozta azt, hogy az 
ilyen sereg a hozzákötött várakozásnak csak nagyon ritkán felel
hetett meg.

Jól érezte ezt a lánglelkű Mátyás király, s megállapítá az 
állandó fekete sereget, mely számra nézve ugyan nem volt nagy, 
de fegyelme és gyakorlottsága által csakhamar bebizonyította, mily 
nagy fontosságú, s mily nagy hézagot pótol; mert általa hasoulíthat- 
lanul nagyobb eredményt volt képes az ütközetben elérni, mint az 
eddigi gyakorlatlan s rendetlen rereggel. Ezzel a király egyúttal az 
ország határain kívül is hadakozhatott, még pedig dicsőséggel, s e 
seregnek köszönhető, hogy az ő uralkodása alatt, a török egy
szerre szünetet tartott hadi vállalataiban, s annyi békekötést ajánl- 
gatott neki egymásután, mint azután soha többé. Ha Zsigmond a 
fekete sereggel jelenhetett volna meg Nikápolynál, akkor ez ütközet 
nem végződött volna oly szerencsétlenül. Magyarországon Mátyás 
király halála után az állandó fekete sereg is csakhamar megszűnt 
s az ezután bekövetkezett trónvillongások s pártviszályok csak köny- 
nyítették és elősegítették a török seregnek győzelmeit. És ily kö
rülmények között nem csoda, ha a török napról-napra, nyomról- 
nyomra mindinkább terjeszkedett, míg végre a Fekete-tengertől az 
Adriáig, s a Duna és Száva folyókról égé?z fel Budáig mindent 
uralma alá hajtott.

A Balkán-félsziget egy tartományában sem történt annyi átté
rés a mohamedán vallásra, mint Boszniában, a minek oka abban 
rejlik, hogy a nemesség sehol oly nagymérvű szabadalmak és ki
váltságokban nem részesült, mint századokon át Boszniában. E leg
nagyobb kényelemből egyszerre lesülyedni a jogtalanságig, előttük 
teljesen elviselhetlennek tűnt fel, s inkább megváltak apáik vallá
sától, mintsem lemondjanak a vagyon és hatalomról.

Sorsán könnyítendő, a bosznya lakók nagyobb része áttért 
a mohamedán vallásra, s ép az áttértek voltak az őseik vallásában 
megmaradt bosznya lakosok legszenvedélyesebb és legkegyetlenebb 
üldözői. Különösen felemlítendők a patarénusok, kik legjobban érez
ték azt saját magukon, mit tesz az, a vallás miatt üldözve lenni, 
most boszúból, hogy századokon át kiállott szenvedéseiket visszato
rolhassák, egytől-egyik a mohamedán vallásra tértek át, s minden 
alkalmat s módot felhasználtak arra, hogy előbbi kegyetlen üldözői
ket : a katolikusokat most százszorta nagyobb kegyetlenséggel 
üldözzék és kínozzák.

Bosznia mindazon lakói, kik ősi vallásukban megmaradtak, 
az elnyomott és üldözött rajaht képezték, ki semminemű joggal fel
ruházva nem volt és az összes terheket viselte. Fegyvert csakis a 
mohamedán vallású lakos viselhetett. A pasák, bégek, kapitányok, 
spahik és agák képviselték az örökölhető nemességet. Ok voltak a



236 B O S Z N Y Á K O R S Z Á G  M Ú L T J A  S J E L E N E

kerületükben lakó rajah urai és bírái. A panasztéíelt csak nagyobb 
elnyomás és sanyargatás követte. Az a körülmény, hogy az ozmá
nok már régtől fogva a renegátok irányában igazi nagylelkűséget 
tanúsítottak, nemcsak politikából, de vallásosságból is, azt eredmé
nyezte, hogy mindinkább szaporodott a számuk, mert az önző és 
spekuláns birtokos-nemesség sietett vallását mielőbb elhagyni, hogy 
ezáltal vagyonát megmenthesse. A nemesség semmiféle adót nem 
viselt, hanem csak katonai szolgálatra volt kötelezve, s azon tized
ből élt, melyet a rajah évenkinti adó fejében volt kénytelen fizetni. 
A rajah minden birtokából is megfosztatott, s ha házában s földjei 
egy részében meghagyatott is, azért ott csak úgy tekintetett, mint 
az illető bég vagy spahi bérlője.

Ezután következik az ozmán uralom, az ő keresztény-üldözé
seivel, féktelen uralmával és leírkatlan kegyetlenkedésével, mi a 
külföldi nagyhatalmak gyakori és erélyes közbelépését vonta maga 
után. Véres ütközetek vivattak változó szerencsével, a míg lassan - 
kint, mintegy állandó kérdőjel megjelent a politikai láthatáron ama 
keleti kérdés, mely mind mai napságig végmegoldásra vár.

A történelemnek eme szaka, mely magában foglalja a dicső 
savoyai Jenő generális bosznyák hadjáratát, a mint kis seregével, 
egy hét alatt a Szávától az ország szívéig hatolt és Szerajevo főváro
sát vívta, mondom: eme szaka a történelemnek, mely zárpontjául 
az 1878-ik fegyveres occupatió jegyzé fel, sokkal ismeretesebb, 
minthogy bővebb részletezésre szorulna e helyen.

Ennél sokkal érdekesebbnek tartjuk Strausz amaz ecsetelését, 
mely a bosznyák nép hangulatát és gondolkozásmódját ismerteti az 
occupatió után.

Bosznia-Hercegovina keresztény lakói között régtől fogva el
terjedt ama nézet, hogy ők a nehéz török jármot 400 évig kényte
lenek viselni, addig minden fáradságuk meddő, s bármint óhajtanák 
is, szabadságukat kivívni, nem sikerülend. Csakis ez idő lefolyta 
után üt majd felszabadulásuk órája, akár Isten csodája, akár ön
erejük, akár idegen fegyverek által. Ez a hiedelem mély gyökeret 
vert a babonaságra amúgy is nagy hajlandósággal bíró népben. 
Nyoma számos dalaikban és népies regéikben feltalálható. Ennek 
kell tulajdonítani azt, hogy hosszú ideig oly stoikus nyugalommal 
tűrtek és szenvedtek a nélkül, hogy elégületlenségüknek nagyobb- 
szerű ellentállással adtak volna erélyes kifejezést; innen magyaráz
ható, hogy minden bántalmat a törökök részéről türelemmel viseltek 
el, tetézve azt egy-egy lakonikus fala boga-val, mi által mintegy 
hálát adtak istennek, hogy e szenvedéseket elviselhetik. E vak hie
delem, mely e fanatikus népben oly véghetetlen hálás talajra talált, 
volt oka, hogy ama keresztény hadvezérek, kik egy századdal ezelőtt 
felszabadításukra tartományukba vezették vitéz csapataikat, azon 
reményben, hogy a leigázott bosznyák keresztények örömmel, lelke
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sedéssel fognak fegyvert ragadni s velük egyesülten hősileg küz
deni : számításukban oly igen csalatkoztak. Még nem látták elér
kezettnek az időt, s tapodtat sem mozdultak.

Ä bosznyák keresztények türelmessége a török uralom alatt az 
egész világtörténetben alig lel párjára. Számra nézve annyian vol
tak, bogy ba a szabadság eszméje iránt csak egy szikrányi fogé
konysággal bírtak volna, ha ereikben csak a legcsekélyebb tetterő 
buzgott volna, úgy a keresztény diadalok, mik az ozmán hatalmát 
megtörték, elég kedvező alkalmat nyújtottak volna arra, hogy fegy
vert ragadva kardélre hányják összes elnyomóikat. De részben a ba
bonás vakhiedelem, főként pedig a kellő értelem hiánya okozta, 
hogy ők a legbámulatosb tétlenségben maradtak. Köröskörül min
den szomszéd nemzet felocsúdott mély lethargiájából, mozgott és 
szabadságát kivívta, csak ők maradtak meg régi állapotukban, csak 
ők csörtették továbbra is rabságuk nehéz láncait.

Az ozmánok fény csillaga rég letűnt. Hatalmuk annyira megtört, 
hogy befolyásuk saját tartományaikban is ijesztő módon alászállott. 
Az ozmán uralom szánandó gyöngesége Bosznia-Hercegovinában mu
tatkozott leginkább, részben mert a központtól legtávolabb esik, 
részben mert az itteni mohamedánok kezdettől fogva nagyon elha
talmasodtak, elbizakodottságuk alig ismert határt. Itt fejlődtek ki a 
legkritikusabb és legbonyolultabb állapotok. A keresztények sorsa 
itt volt mindenkor a legnyomasztóbb. Hiába szólíttatott fel a fényes 
kapu a rend helyreállítására, hiába Ígérte azt meg a díván, a zavar 
csak zavar maradt, mert a stambuli kormány nem rendelkezett 
folyton annyi katonai erő felett, mennyi szükséges lett volna, hogy 
e tartományokban a rend helyreálljon.

Mindenki meg volt győződve arról, hogy immár elérkezett az 
idő, hogy idegen hatalom avatkozzék be, s akármi módon nyugal
mat és békét teremtsen e zavargó tartományokban. Mert bár Bosz
nia a Balkán-félsziget egyik legszebb, legtermékenyebb tartománya, 
hegyei nemes érccel, mezői dús viránynyal, folyói halakkal, őserdői 
vadakkal telvék, s ha lakói csak kevés szorgalmat és munkásságot 
fejtenek ki áldott szép vidékein, ritka jólétnek és bőséges jövede
lemnek örvendenének, mégis kimondhatlan nyomor és Ínség ural
kodott az Unnától a BigómezŐig. Történeti traditiók, geographiai 
helyzet és a politikai constellatiók mindazt vallják, hogy Ausztria- 
Magyarország van hivatva első sorban ez ügyek rendezésére. Ha 
Ausztria-Magyarország jótékony befolyását érvényesíti az ipar, ke
reskedelem és gazdaság különböző ágaira; ha a közlekedés e mon
archia művelt népei és a bosznyákok közt mind jobban meg
élénkül : akkor remélni lehet, hogy e különben egészséges néptörzs 
ázsiai elhagyatottságából és vadságából a civilisatióüak lesz lassan
ként megnyerve, s hogy ott az eddigi zavar, nyomor és ínség he
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lyett nyugalom, jólét és boldogság fog honolni. Ez volt az általános 
hiedelem, s ezt hinni volt is elég ok.

De a tapasztalatok mást tanítanak. Ausztria-Magyarország el
vállalta a missiót, azon reményben, hogy feladata könnyű. Jóhi
szemű vállalata azonban nem várt akadályokba ütközött és ütközik 
még folyton. Nagyon csalatkozott a népben az ottani állapotokat 
pedig legnagyobb részt nem ismerte vagy félreismerte. Ezen nem 
kell oly nagyon csodálkozni, mert alig van földrész, mely oly kevés 
alapos ismertetés tárgyát képezte volna, mint a Balkán-félsziget 
tartományai. Bosznia-Hercegovinával e tekintetben a legmostohábban 
bántak. Vele legkevesebben foglalkoztak s így ez még mai napig 
is a legkevésbbé ismert tartomány.

Mi gördíti leginkább e nagy akadályokat Ausztria-Magyarország 
vállalata elé ? A mohamedánok ? Nem. Hisz azok erejét, hatalmát 
az utóbbi évtizedben maga a stambuli kormány törte meg. A ke
resztény lakosok szegülnek ellent első sorban. Ki hitte volna, hogy 
ugyanazon keresztények, kiknek érdekében háromszor annyi ke
resztény hullott el a csatamezőn, mint a mennyien összeségükben 
vannak, kik ma koldusként könyörögnek segélyt, szabadulást, ke
nyeret : már holnap a legvakmerőbb módon s a legelkeseredetteb- 
ben harcolnak saját jóltevőik és felszabadítóik ellen. Az tudvalevő 
dolog, hogy Bosznia-Hercegovinában a valláskülönbség képezi a po
litikai nézet mérvadó jellemvonását. Ha valamely eszme bizonyos 
vallásfelekezetnél népszerű, nem következés, hogy a másik feleke- 
zetnél is az legyen, sőt legtöbb esetben ellenkező. Ki ne tartotta 
volna természetesnek, hogy a görög-keletiek és római katholikusok 
négyszáz évi közös elnyomatás és üldözés után elfelejtik egymás
iránti gyűlöletüket s a rabiga súlya alatt egyesülten, a közös ellen
ség ellen éreznek csak haragot és ellenséges indulatot. De egymás 
irányában többé nem.

A görög-keleti bosznyákok nem viseltetnek Ausztria-Magyaror
szág irányában rokonszenvvel, inkább szítanak Oroszországhoz vagy 
Szerbia felé, és szem elől tévesztik azt, hogy a kis Szerbia még 
fiatal állam s a műveltség nagyon alacsony fokán áll, tehát rájok 
nézve vajmi csekély előnynyel járna, de magát Szerbiát is meg
akasztaná haladásában egy ilyen terjedelmes ország kormányának 
gondja. A római katholikusok pedig már azért sem tartanak Szer
biával, mert a görög-keletiek húzódnak feléje, ők mindenkor a hor- 
vátokkal tartanak, kiknek szellemi fölényét készségesen elismerik, 
de ők is szem elől tévesztik, hogy Ausztria-Magyarország saját állami 
egyensúlyának kockáztatása nélkül nem engedheti meg, hogy sz. 
István koronájának kiegészítő része által kormányzott külön állam 
keletkezzék szomszédságában. Magában Boszniában pedig ennek 
rendkívül nagy és veszedelmes ellenséges elem állana útjában a
görög-keleti bosznyákokban. .r , .
p °  17 Mát rá i  A r n o l d .
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T Á R C A .
A magyarországi casinők, ezen Széchenyi-alkotta társaskörök múltja, 

közművelődésünkre és politikánkra hatásáról érdekes képet nyújt Zalái*  
J ó z s e f  derék költőnk s Hevesmegye érdemes főjegyzőjének „Visszapillantás 
az egri easinó ötvenéves múltjára“ című füzetkéje, melynek elején Széchenyi
nek a casinók alakítása körüli működését s azoknak a magyarság finomodá
sára való hatását festvén, áttér az ország egyik legrégibb casinójának, az 
egrinek története előadására. Ez a_ társaskör a Mátra tövén elterülő magyar
ság közszellemére erősen hatott. Érdekkel olvassuk, hogy 1832-ben (fenmaradt 
jegyzőkönyvei szerint) a Je l e n kor ,  Tár s a l kodó ,  H azai Tudós í t á s ok ,  
Ma gyar  Kurír,  Er dé l y i  Ú jsá g , T u d o m á n y o s  Gyűj t emé ny ,  F e l s ő 
m a g y a r o r s z á g i  Minerva,  Hazai  Vándor ,  Honi  V ezér, Ga z da s á g i  
Lapok,  A l l g e m e i n e r  Be o ba c ht e r  és Spi e ge l  című lapokat s a pesti és 
bécsi kereskedelmi közlönyöket járatta.

Az egri easinó történetével összefügg halhatatlan Vörösmartyuk egyik 
költeménye is. 1844-ben jelent meg „ R ó s z  b o r “ című verse, melyben így 
panaszkodik :

„Gyalázatos bor! ilyet iddogál 
Magyar hazánkban ifjú s agg szakáll.
Kivévén a bölcset meg a papot:
A költő versben lát csak jó napot.
Csapiáros, méregkeverő!
Ne pislogj ; jobb bort hozz elő.
Cudar biz ez, de ám igyunk,
Hiszen magyar költők vag}*unk.

Mondják: Egernél hires bor terem,
Verembe szűrik tán? nem ismerem.
Megénekeltem harcait, borát,
S mind e napig nem láttam áldomást.

Elég, e lég ! Fejünk majd megszakad,
Szemünk borúi és nyelvünk elakad.
Költődnek, oh hatalmas Hunnia,
Légy-étetőt engedsz-e innia?
Csapiáros, méregkeverő !
Pusztulj, ne adj több bort elő.
Nagyon cudar, de drága volt: 
ízleld meg érte a pokolt!“

Természetes, hogy ennek hallatára Eger nem hallgathatott. A easinó 
kimondta a szót, hogy „Eger“ dicső dalnokának, a legnagyobb magyar költő
nek Eger legjobb borával kedveskednek az egriek. Ez meg is történt s az 
egri török vért azzal a kérelemmel küldték föl a nagy költőnek, hogy azzal 
köszöntsön fel a hazára.

Nemzeti irodalmunk nemcsak a megrendelt lapok és könyvek, de a 
szerzőkkel való személyes érintkezés útján is hatást gyakorolt az egri casinóra. 
Petőfi az egri kis papoknál töltött emlékül írta az „Egri hangokat“, s e kis 
papok közül ma is többen tagjai e félszázados casinónak. Szemere Pál és 
Szemere Miklós többször voltak ezen társaskör vendégei.

t
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Hatását az egri casinó nemcsak a finomabb társaséletre, az irodalom, 
színészet és zene pártolására gyakorolta, de gyakorolta a közélet minden lükte
tést igényelt ágában s különösen a politikában. Ezen casinó lelkesiiltsége 
ragadt az egri nemzetőrök nejeire, midőn azok a szabadságharcunk idején ott 
is pillanatra megjelent Kossuthnak fáklyás-zenét rendeztek s öt Nánásy- 
Csernus Amália által beszéddel üdvözölték.

A forradalom leigázására következett halál csendet azonban — dacára 
annak, hogy Egerben volt a legdurvább és kegyetlenebb zsandárparancsnok, 
ki üldözési mániájában sem istenre, sem emberre nem tekintett — meg-meg- 
szakasztá a minden szívben élő hazafiúi fájdalom s a múltakra való vissza
emlékezés egy-egy kitörése s néha egész társaságok által összeesküvésszerüleg 
rendezett ünnepe. így történt mindjárt 1851-ben, midőn a casinó több tagja, 
március 15-ének estéjén, az idegent uralgó földszínről elvonulva, egy távolabb 
eső földalatti helyiséget, minőkkel Eger egészen aláaknázva van, keresett föl, 
hogy e nap emlékét s a forradalmat ott ünnepelje meg. És szólt a zene búsan, 
csendesen, meg-megzendült az ajkakon egy-egy bánatos dal, majd egy-egy 
felköszöntés a hazára, Kossuthra és mindazokra, kik láncokon szenvednek 
börtönökben, vagy a számkivetés kínjai elől a világ végét keresik bujdokolva... 
így tartott ez éjfélig. Akkor mindennek vége lett. De a jó orrú zsandárkapi- 
tány másnap már mindent megtudott — s következtek az elfogatások. Kapácsy 
Ferenc, Kósa György, Pók György, Dombrády László s Lieszkovszky József 
Pestre — az Újépületbe hurcoltattak s csak hosszú zaklatás és börtönsanyar
gatás után nyerhették vissza szabadságukat. A lakomán szintén részt vett s a 
forradalomban való részvételért már ekkor is rendőri felügyelet alatt állott 
C s i k y  S á n d o r  ez alkalomból újra megidéztetett — s nem is tért haza 
három esztendeig. Eddig tartott rabsági ideje.

Az egri casinó ötvenéves annálisaiból csupán e főbb történeti érdekű 
följegyzéseket tartottuk feladatunknak itt közölni, fölemlítve azt a tényt is, 
hogy e társaskör 1848-ban a haza oltárára (a kibocsátandó magyar bankjegyek 
alapjára) akkori összes pénzkészletét, 850 írtját felajánlotta. Midőn egy vidéki 
város casinója életére vonatkozó érdekes adatokkal egész füzetet képes be
tölteni, mennyi történelmi s művelődéstörténeti adatot nyújthatnának a Széchenyi 
alapította budapesti nemzeti casinó évkönyvei, melyek közrebocsátásával 
ezen legelőkelőbb társaskörünk valóban szolgálatot tenne a hazai irodalomnak.

Élelmi- és házi-cikkek árai 1848-ban. Ez árakat érdekes a mai árak
kal összehasonlítani. Egy M ór av  e s i k  G y ö r g y  m. jegyző által sajátkezű- 
lég aláírt, nyomtatott hirdetés így szól ez időből:

rPest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megyék 1848-diki szeptember 
hava 20-ik napján tartott választmányi ülése alkalmával a marhahúsnak, nem
különben a faggyúnak, gyertyának, szappannak ára következőkép határoz
tatok m eg:

Vác városában:
A marhahús fontja ( b é c s i ) ........................................ ..... . 53/5 kr.
A  f a g g y ú é .................................................................................8*/s „
A g y e r t y á k é ............................................................................14 „
A szappané.................................................................................133/5 „
A juhhús bécsi f o n t j a ........................................ ..... 43/s „

pengőpénzben. A megyebeli mezővárosokban s egyéb helyeken szintén ennyire 
volt határozva a fentebbi cikkek ára. (Sz. V.)



AIGNER LAJOS k iadásában
(Budapest, váci-utca 1. sz.) megjelent

i  T Ö R T É N E L M I  MU Y E K .
Anglia művelődésének története. Irta Buckle H. Tamás. For

dították Gyö)gy Aladár, Lány Lajos, Márkus Miklós és 
mások. 10 kötet fűzve 13 frt 20 kr, 5 vászonkötésben 16 frt 40 kr.

'Archeológiái értesítő. Szerkesztik Römer, Henszhngnn stb. II
— IX. évfolyam. Egy-egy 3 frt — kr.

'Kortörténelnii rajzok. Irta Reményi Ambrus. 2 kötet (Grévy.
Renan, Dnpanloup, Littré, Cassagnac, Bismark, Palmerston,
Kémál bég, Castelar, stb.) 1 frt 60 kr. Velinkiadás 3 frt — kr.

‘Vázlatok a magvar emigratio életéből. Irta Áldor Imre. 1 frt 20 kr.
^Szarvas város történelme és jelen viszonyainak leírása. Irta

Zsilinszky Mihály. 1 frt 20 kr.
“A Tcmplariusok titkos statútumai, Irta Barack Benedek — frt 60 kr.
LA szabadkőművesség története. Irta Hollós László. 1 frt — kr.
"Az egyet, művelődés történelem vázlata. Irta György Aladár. 1 frt 20 kr.
Az emberi nem művelődési történetének vázlata. Irta Torkos L. 1 frt — kr.
LA hadművészet történelme. Irta Bernek után Halász Károly. — frt 80 kr.
Kolozsvár története. Irta Jakab Elek. 3 kötet 10 frt — kr.
Az 1848. rcaktio és ellenforradalom. Irta Rogge. Ford. Hoffer 1 frt 50 kr.
’'Széchenyi István napjaink történelmében. Irta Schvarcz Gyula — frt 30 kr.
A lovasság történelme a legrégibb időktől a jelenkorig. Irta De

nison György. Fordította Szeles Dénes. 1—4. füzet. Egy-egy. — frt 50 kr.
Mikes Kelemen törökországi levelei 1 frt 80 kr, kötve 2 frt 40 kr.
Felolvasások az ember őstörténetéről. Irta Baloghy D. 3 füzet. 1 frt 60 kr.
Dávid Ferenc emléke. Elitéltetése és halála 300-dos évforduló

jára irta Jakab Elek. 2 frt 50 kr.
ranulmányok az ember eredetének történetéből. Irta Majláth Béla 1 frt.
LA székesfehérvári ásatások eredménye. Irta Henszlmann Imre 5 frt — kr.
Aíáró W esselényi .Miklós felségsértési büupere. Irta Jakab

Elek. 2 nagy kötet 4 frt — kr.
Dklevclészeti naptár. Irta Torma József. 2 frt — kr.
Egyptomi cult ur-maradványok a hazai leletek közt. Irta Majláth B. 1 frt — kr.
LA szabolcsmegyei múzeum, utasítással vidéki múzeumok rende

zésére. Irta Hampel József. 30 ábrával — frt 40 kr.
Vagv napok 1848/49-ben. A  magyar szabadságharc rövid naplója.

Irta Hory Béla — frt 70 kr.
Árpás, és a mórichidai prepostság története. Irta Römer Flóris. 1 frt — kr.
Pcst-Pilis-Solt megye inonographiája. Irta Galgöczy K. 3 köt. 6 frt — kr.
A magyarországi zsidók története. Irta Bergl József 1 frt 50 kr.
‘'Zur neuern Geschichte der Juden in Ungarn. Von Leopold Löw 2 frt — kr.
•'Politische Geschichte der Serben in Ungarn. J. H. Svhivicker. 4 frt — kr.
•'Geschichte des Tcmeser Banats. Vou J. H. Schwicker (előbb 3 frt) 2 frt — kr.
Bátorfi L. Adatok Zalamegye történetéhez I—V. kötet 10 frt,

bekötési táblákkal 12 frt — kr.
Emlékkönyv a sz.-fehérvári püspöki megye százados ünnepére,

szerk. Károly János és Nyirak Sándor , 2 frt — kr.

M r  A ki az itt felsorolt és *-gal jelölt müvek közül egy
szerre 30 frtért megrendel, a bolti árnak csak 2/3-át, 20 írtért 
csak 3/4-ét fizetni. Egyes művek csak a kitett áron kaphatók.



AIGNER, LAJOS kiadványai,

M ISÉ fcfflBI um M-«n,
Irta G E L I C H  R I K H Á R D  tábornok.

Három kötet, színes képekkel, térképpel.

Ezen sok évT tanulmány ozás és kiadatlan források gondos feldolgozásából 
eredt munkának főfeladata a magyar függetlenségi harc történetét az akkori 
honvédelem önálló és kimerítő leírásával szakszerűen és sokszor új szempontból 
előadni. Az eddig megjelent jelesebb katonai munkák többnyire csak a független
ségi harc hadműveleti részével foglalkoztak és a honvédelem szervezését csak 
felületesen érintették. A történelemre azonban még nagyobb érdekkel bírnak 
azon módok és eszközök, melyek a magyar nemzet csodaszerű ellentállási ké
pességét 1848—49-ben fejlesztették, mint az azokból származó nemzeti hadse
regnek a harcmezőn történt fölhasználása. Ezen hadsereg harcképességét a füg
getlenségi harc valamennyi stádiumában, valamint a hadműveleteket és azoknak 
tényezőit csak a honvédelem szervezésének tökéletes ismerete alapján lehet meg
ítélni a szerint, a mint azok a hadműveletekre gátló vagy előmozdító be
folyással birtak. Mindezeknél fogva e munka nem kirekesztőleg katonai tar
talmú, hanem a legfontosabb politikai mozzanatokat és eseményeket is krono
lógiai rendben foglalja magában. Ezekhez sorozvák minden azokra vonatkozó 
okmányok, u. m, királyi leiratok, kiáltványok, ministeri rendeletek, polgári 
és katonai hatóságok s más társulatok hirdetései, országgyűlési tárgyalások, 
a hadjáratok pontos leírása stb. stb.

Megjelent az első kötet. Ára fűzve 3 frt 60 kr., félbőrkötésben 5 frt

SZABADSÁGHARCUNK TÖRTÉNETÉHEZ.
Visszaemlékezések 1848—49-re.

Irta JAKAB ELEK, a ni. t. akadémia 1. tagja.
író államszolgálatát s hírlapíró szép állását elhagyva gr. Batthyány föl

hívására, mint Kossuth-huszár közharcos 9 hónapon át szolgált, a Piski mellett 
vívott két napi harc után 1849 febr. 12-én lett hadnagy, a sorban, ágyufede- 
zeten szolgálta végig a nagy nemzeti harcot, Bemtől érdemjele, a nemzeti 
kormáuytól dicsérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyekben részt 
vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, bajtársaitól hallott, vagy hiteles ada
tokból olvasott. Bem irodájából, Kurtz írásai közül, Vetter altábornagytól, gr. 
Mikó és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, b. Vay, Csányi. gr. Batthyány 
és Szemere, több kormánybiztos hagyatékából oly iratokat bír, a miket soha 
senki nem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt képes amaz évek politikai 
és harci eseményeinek oly titkos okait fedezni fel, menetét, válságos fordula
tait s a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állítni elé, ama dicső korszaknak 
oly hű és a következetlenség jellegét magán viselő képét adni, a mi másoknak 
egyáltalában nem állott módjában. E műben sok oly részlet van, mely egészen 
ríj s a szereplők maguk megvallották, hogy nem tudták. S mert hiteles, be
esők annál nagyobb. Az előadási modor könnyű, természetes, világos, irálya 
tiszta, magyaros, vonzó, a műven átvonuló szellem szabad, hazafias, mégis 
kímélő és méltóságos, az Ítéletek igazságosak és indokolva vannak. Á köny
vet 9 jeles hadvezér és államférfi hű arcképe díszíti : Bem, Klapka, Gál Sán
dor, gr. Bethlen Gergely, gr. Mikó, Vetter Antal,, Gábor Áron és Csányi Ferenc.

Az egész mű 36 ív, a kiállítás elegans. Ara 4 forint, díszes félbőrkötés
ben 5 frt 40 kr.

Budapest. Nyomatott Khór és W eiu-nál.
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AIGNER LAJOS kiadványai.

HAZÁUK.
Történelm i közlöny.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a „Hazánk“ című közlöny 
érdekében kibocsátott előleges értesítésünket (lásd „Tájékoztatásul“ 
cím alatt az első füzet élén) a történelem kedvelők körében osztat
lan helyesléssel és javallással fogadták, és hogy máris jeles erők 
ígérték közreműködésöket, támogatásukat.

Az eddigi füzetekben közreműködőkön kívül részint már bekül
dőitek, részint közel kilátásba helyeztek közlemények beszolgálta
tását a következő írók :

Bátort! Lajos: Zalamegyei pasquillok, versek stb.
Dr. Cherven Flóris : A magyar-lengyel viszonyokról.
Conlegner Károly: A bankjegyügy a függetlenségi harcban.
Egervári P. Ödön: A magyar színészet múltjából.
Hatala Péter: Az egyetemi légió stb.
Horváth Döme: Az 1790/92. országgyűlésről.
Klapka György: A forradalomból.
Kubinyi Ferenc: Liptó megye múltjából.
Lehoczky Tivadar; Adatok az 1848. szabadságharc történetéhez.
LÖvei Klára: Visszaemlékezések a forradalomra stb.
Marczali Henrik: Mária Terézia és II. József korából.
Rényi Rezső: A kiegyezés történetéhez.
Széli Farkas : Adalékok a Péro-lázadás történetéhez.
Szilágyi István: Gróf Balassa leveleiből stb.
Szilágyi Sándor: Közlemények Szilágyi Ferenc hagyatékából stb.
Id. Szinnyei József: Forradalmi napló, színészettörténeti adalékok stb.
Torma Károly: Erdélyi pasquillok stb.
Vachott Sándorné: Visszaemlékezések Eötvösre, Deákra stb.

Nemkülönben várhatjuk a következők becses közleményeit: 
Dr. Acsády Ignác, Ágoston József, báró Apor Károly, Dr. Badics 
Ferenc, Ballagi Aladár, Boross Mihály, Csapiár Benedek, Frankenburg 
Adolf, Haan Lajos, Kőváry László, Krivácsy József, Lánczy Gyula, 
Pesty Frigyes, Pór Antal, dr. Szalag József, gróf Szécsen Antal, Szeremlei 
Samu, Wertheimer Ede, Zsilinszky Mihály, stb. stb.

Az érdeklődés ily tömeges nyilvánulása egyrészt megerősít 
bennünket abban, hogy a „Hazánk“ csakugyan mélyen érzett hiányt 
fog pótolni; másrészt pedig azon kellemes helyzetbe juttat, hogy füze
teinket mindig érdekes és változatos tartalommal állíthatjuk ki. 
S ez egyik főtörekvésünket fogja képezni.

Felkérjük a haza dicső múltja és nagy férfiaink küzdelmei 
iránt érdeklődő közönséget, hogy e törekvésünkben támogasson az 
által, hogy minél sűrűbben tömörül a „Hazánk“ körül.

A „Hazánk“ 1884. elejétől kezdve ötíves havi füzetekben je 
lenik meg (julius és augusztushó kivételével,) időnként arckép vagy 
egyéb történeti becsű rajz mellékletével.

E l ő f i z e t é s i  á r a :  e g é s z  é v r e  6 fit, f é l é v r e  3 frt.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos könyvkereskedéséhez 

(Budapest, váci-utca 1.) intézendők.
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I.

TARTÓZKODÁSA SCHAUMBURGBAN.

Március hava, valahányszor visszatér, a gyorsan enyésző idő
ben azon nagy jelentőségű napot idézi fel emlékünkben, mely alkot
mányos életünk viharos 1848. évében előfordult és a helyett, hogy 
szerencsés korszakot alkotott volna, azon nem sejtett világtörté
nelmi harcot kezdette meg, mely b o r z a d a l m a s ,  de n a g y s z e r ű  
volt a maga fejlődésében, és gyászosan végződött.

A hatalmas események, melyek akkor a Duna és Tisza part
jain mindent egyesítettek, mi egy nemzeti mozgalomnak nagyságot 
és tartós erőt kölcsönözhet, minden év kikeletével élénken keltik 
föl emlékeinket. És lelkünk előtt lebegnek a kor föltünőbb alakjai, 
melyek hivatva voltak az ország sorsát a zajongó hullámok közt 
vezetni vagy karddal siettetni az események menetét.

Fájdalmas érzéssel mondjuk ezt; mert az azon korból még 
életben lévők száma elenyészőleg csekély. A természet kíméletlenül 
érvényesítette jogát politikai nagy férfiaink sorai közt. Többen, kik 
még körünkben lehetnének és működhetnének, korai sírba szállottak.

Magasztos emlékek perceiben az ember még inkább érzi az 
elhunytakkal való foglalkozás szükségességét, és ezen érzésnek 
engedünk ma is, midőn oly egyéniség egyik életszakának leírásához 
fogunk, kit szerettünk és becsültünk s kinek élete és működése a 
legszorosabb összeköttetésben áll hazánk ez eseraénydús korszakával.

Nem közönséges halandó, kiről ma szólunk. Emlékünk azon 
férfiúnak van szentelve, ki Magyarország legmagasb állását foglalta 
el, ki lehetségessé tette az 1848. évi törvények hozatalát és velünk 
jó- és balszerencsét megosztott. Ez M a g y a r o r s z á g  u t o l s ó  
n á d o r a ,  I s t v á n  f ő h e r c e g ,  ő cs. ki r .  f e n s é ge .

ő  is igen korán vált meg ez élettől, mely rá nézve nehéz 
megpróbáltatásokkal és bajokkal volt tele. Mai leírásunkban nem 
terjeszkedünk ki mindennemű nehézségek és szomorú tapasztalatok 
által széles kiterjedésű tevékenységében hányódott életének leírására, 
melyet mint Magyarország helytartója átélt, hanem élete azon szaká-
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ról fogunk szólani, melyet tökéletes elzárkozottságban, honától távol 
töltött és a melylyel földi pályáját be is rekesztette.

Mielőtt azonban a főhercegnek a Lahn folyónál töltött életét 
leírjuk, fel kell említenünk a körülményeket, melyek Ausztriából 
elutazására okul szolgáltak. Miután a főherceg a magyar és horvát 
csapatok összeütközése előtt Magyarországot a császár parancsára el
hagyta, nehány napig Bécsben időzött, azután nővéréhez, Erzsébet 
főhercegnőhez, észtéi Ferdinand főherceg nejéhez Evanowitzba, Morva
országba ment. Némi üdülést és nyugalmat keresett a vidéken. De 
ennek csak pár napig lehetett tartania; mert midőn a bécsi októberi 
forradalom következtében az udvar a császárral együtt Olmiitzbe 
költözött, a főherceg legfelsőbb kézirat által azon utasítást vette, 
utazzék azonnal Schaumburg várába, Nassau nagyhercegségbe, melyet 
anyjától örökölt.

István főherceg, úgy látszik, el volt készülve ily parancsolatra, 
mert az utasítás vételekor teljesen útra készen állt és már az nap 
délután elhagyta Evanowitzot.

A mit magával útjára külföldre vitt, az a magyarok részéről 
ellene szórt igazolatlan gyanúsítások halmaza és az ép oly indokolatlan 
bizalmatlanság volt osztrák részről. Valóban, ez csak a legfájdalmasb 
érzeteket ébreszthette benne. De István főherceg, ki magasbröptű 
szellemi tulajdonságaival és sokoldalú műveltségével nemes jellemet 
kötött össze, mely fentartotta lelki erejét azon igazságtalanságok el
tűrésénél, melyeket a sors rá mért, hogy minden keserű emlékeket 
száműzhessen, azon eszközhöz nyúlt, melyet szellemileg bőven meg
áldott és tevékenységhez szokott férfiak alkalmaznak, hogy az élet 
bajait l e k ü z d j é k ,  t. i. mu n k á h o z .

Ehhez a főherceg a gyönyörű vidékű Schaumburgban annál 
inkább nyert alkalmat, mivel a vár és annak környéke nagyon 
elhanyagolt állapotban volt. A főherceg nagyanyja, a schaumburgi 
hercegnő sok éven át épen nem lakott Schaumburg várában. A 
belső berendezés sem sokkal jobb állapotban volt és első gondjának 
arra kellett irányozva lenuie, hogy magas társadalmi állásához képest 
előreláthatólag ottani hosszabb idei tartózkodásának megfelelő állapotba 
tegye. Dolog tehát volt ott elég.

Tevékeny szelleme és fáradhatlan buzgalma mellett, mit min
dennél, mihez kezdett, tanúsított, nem sokára sikerült is terve. Nem 
szorítkozott egyedül arra, hogy házilag berendezkedjék és miután 
nagyszámú udvari személyzete elhelyzéséről gondoskodott, a régi 
vár kijavítására és új építkezésekre fordította figyelmét, mi egész 
hat évet vett igénybe. Nemsokára egészen megváltozott Schaumburg 
kinézése. Nem egyedül saját kényelmét, hanem egész környezetének 
érdekeit is szem előtt tartotta. így jelesül egy egészen romba dőlt 
csűrből iskolát építtetett, valamint uszodát is rendezett be a schaum
burgi ifjúság számára. Több úton kívül a vár közelében még
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egyet építtetett egész a balduinsteiui vasútig, mi által a forgalom 
Schaumburggal tetemesen növekedett.

A sokféle újítási és építkezési munka a főherceget naponkint 
több órán át foglalkoztatta, ő maga ellenőrizte és némelykor igaz
gatta is azokat. Pontossága és eszélyes eljárásánál fogva uradal
mainak és magyarországi jószágának igazgatása is naponkint fog
lalkoztatta. Azonfelül igen kiterjedt levelezést folytatott és irodalmi 
működései rendesen éjfélig tartottak. így történt, hogy naponkint 
alig maradt pár órája a pihenésre.

A mit a főherceg Schaumburgban közhasznú célokra tett, 
adakozásának és jótékonyságánek rendkívüliségét bizonyítja.

Mindenekelőtt nagy ügyeimet fordított az iskolai ügyre és be
folyása annál hatályosabb lehetett rá, mert megmaradt még a her
cegség mediatizálása után is mint örökösnek azon joga, hogy lelkészi 
és tanári állásokat betömhessen. Eszélyes választása által oly erőkre 
lön bízva a nevelés, melyek legjobbak voltak. A főherceg minden 
évi iskolai vizsgánál jelen volt és a tanulókat jutalmazási könyvek 
kiosztása által buzdította.

Rendkívülit tanúsított a főherceg humanitási szempontból is. 
A szegények és kivált az árvák számára alapítványokat tett és nem 
sokára a koldulás ott egészen megszűnt. Ép úg}r gondoskodott 
jótékonysági érzeténél fogva a betegekről is, kiket az ő költségére 
gyógykezeltek.

A széles kiterjedésű vár-, kert- és útépítkezések által, melyeket 
a főherceg Schaumburgban időzése alatt élete végéig folytattatok, a 
mesterembereknek és napszámosoknak az egész vidéken folytonos 
keresetük volt, és Balduinstein vasúti állomáson oly jólét támadt, 
mely mindenben mutatkozott.

A főherceg nagy mérvben kifejlődött erkölcsi érzete azt hozta 
magával, hogy nagy előszeretettel foglalkozott gyermekekkel. Napon
kint összegyűjtötte várában az iskolai tanulókat estenkint 7-től 9-ig. 
Ezen estélyek, melyeknél oly jól érezte magát, testgyakorlatokkal 
és játékokkal töltettek be, nemkülönben elbeszélésekkel, melyeket 
maga a főherceg tartott a gyermekeknek. Ezután még vacsorával 
is megvendégelte őket.

A schaumburgi ifjúság legszebb estéje volt a karácsonyeste. 
A gyermekek és szülőik örömére a vár nagy termében fényes vi
lágítás mellett több karácsonyfa volt felállítva és hosszú asztalokon 
szépen elrendezve állottak az ajándékok. A farsang is nagy örö
mére szolgált a schaumburgiaknak, mivel a főherceg bálokat és 
estélyeket adott, hol a ünom leereszkedés mellett nagyon kedélyesen 
mulathattak ; mert maga a magas állású háziúr is résztvett a tánc
ban és játékokban. Szóval a főherceg, kinél az ember mindig elő
térben állott, Schaumburgban úgyszólván külön világot teremtett
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magának oly hatáskörrel, mely életpályává lett és ez némileg kibé
kítette őt legutóbbi évei keserű élettapasztalataival.

Közhasznú működései, jótékonysága és szeretetreméltó meg
nyerő modora messze Schaumburg határain túl is a legnépszerűbb 
emberré tették a főherceget.

Szellemi igényei kielégítéséről a vár belsejében igen bőven 
volt gondoskodva. Ennek helyiségei egy 24.000 kötetből álló 
könyvtárt tartalmaztak, melyek új munkák beszerzése által folyvást 
szaporodtak. Természettani tanulmányok iránti előszereteténél fogva 
a főherceg már fiatal korában vetette meg alapját ásványgyűjtemé
nyének, mely Németország egyik legnagyobb gyűjteményévé fejlő
dött. A könyvtár és az időszaki munkákkal gazdagon ellátott olvasó 
terem használata a schaumburgiaknak és vendégeinek tárva állott; 
tehát szellemi élvezetet is nyújtott nekik.

Elénk érdeklődésénél fogva a tudományok és művészet iránt, 
közte és a tudósok közt is élénk összeköttetés fejlődött; ezt bizo
nyítja az is, hogy neve a tudományos világban igen jó hangzású 
volt. Ugyanis nemcsak a bécsi tudományos akadémia, hanem több 
németországi tudós társaság tagjává lett. Midőn 1862-ben a termé
szettudományi társaság Gieszenben gyűlést tartott, István főherceg 
külön meghívás következtében ott meg is jelent, de nem fogadta el 
a neki felajánlott tiszteleti helyet, hanem a karzaton maradt a hall
gatók között. De azért az egész társaságot, melyhez hölgyek és 
ismerősök is csatlakoztak, mindössze 400 személyt, villás reggelire 
hítta meg Sckaumburgba.

Bármennyire érezte is a főherceg azon elzárkozottságban, mely
ben az év legnagyobb részét töltötte, az élénk irodalmi közlekedés 
szükségét, soha senkinek válaszszal nem maradt adósa, de poli
tikai tartalmú leveleket nem vett figyelembe. így jelesül Sze
mere volt magyar ministernek Parisból 1859-ben hozzá intézett le
velét is megsemmisítette. E levélben a volt minister nézete sze
rint a császárra nézve az igen veszedelmes magyarországi helyzetről 
és egy ott nem sokára kitörendő forradalomról is szólott. Arra kérte 
a főherceget, bírná rá a császárt Magyarországnak teendő enged
ményekre, kivált a magyar nemzetiség fentartására, célszerű sza
badság biztosítására, mi az egykori, korszerű módosításokkal ellátott 
alkotmány visszaadása által történhetnék. Szemere azt mondotta: 
„ E g y  n e m z e t  v a g y  s z a b a d s á g á r ó l ,  v a g y  n e m z e t i 
s é g é r ő l  m o n d h a t  le, m i n d  a k e t t ő r ő l  s o h a . “ Hasonló 
levél, melyet Weber magyar plébános intézett Brüsszelből a főher
ceghez, ép úgy válasz nélkül maradt, valamint meg is semmisít- 
tetett. Minden beszélgetést Magyarország politikai viszonyairól mel
lőzött. Ha magyar főurak, midőn fürdőhelyekbe utaztak, megláto
gatták, a főherceg mindig igen tartózkodó volt és soha sem emlí
tette föl az 1848-iki eseményeket. Erre elegendő oka volt, mert



G E L IC H  R IK H Á R D T Ó L . 2 4 7

figyelmét el nem kerülte, hogy voltak látogatók, kik a bécsi udvar
ról táplált nézeteiről bizonyost szerettek volna tudni.

Erre nézve nem sokára tisztába jöhettek; mert a főherceg 
királya és a császári ház, tagjai iránti szeretetének és ragaszkodá
sának kifejezést adott. Önkéntelen időzéséről Schaumburgban soha 
szót sem szólott.

Míg a külföldi tisztek, kivált a nassauiak, kik legközelebb 
estek hozzá, a főherceggel szemben nagy tiszteletet tanúsítottak és 
általa vadászatokra és ebédekre meghívattak, azt kellett tapasz
talnia, hogy a Mainzban és Majna melletti Frankfurtban őrségen 
lévő cs. kir. katonatisztek, törzstisztek és tábornokok, kik Ausztriá
ból jővén, a nassaui fürdőket meglátogatták, a császári herceg 
iránti tiszteletet számba sem vették. Az osztrák szövetségi követ, 
a nagyon művelt és tudós báró Prokesch altábornagy volt az első, 
ki nála udvarolt. E példát utóbb a Mainzban és Frankfurtban lévő 
többi cs. kir. magasabb katonatiszt is követte.

A főherceg életét az a valóban benső viszony tette kellemessé, 
melyben németországi fejedelmi rokonával élt, valamint annak is 
örvendett, ha meghívására Schaumburgban meglátogatták. Nagyon 
boldognak érezte magát, ha testvéreivel találkozhatott, kiken a 
legnagyobb szeretettel csüggött. 1864 augusztus hó 18-án találkozott 
először Konstancban fivérével, József főherceggel, az akkor épen 
átutazó Ágost szász-kóburgi hercegnél, hogy annak nővére, a bájos 
Klotilde hercegnő megkérésében támogassa fivérét. Midőn e szeren
csés frigy megköttetett, Schaumburgba hívta meg fivérét, hogy ott 
töltse a mézes heteket, s átengedte számára a várat, míg maga az 
új házaspár ott időzése alatt egy kis kéjlakba költözködött Schaum
burg közelében.

József főherceg hosszasb időzése, kihez különösen ragaszko
dott, kellemes korszakot képezett Schaumburgban ; még királyi 
nővére ismételt látogatásait is fogadta, midőn annak férje még* 
brabanti herceg volt, de különös, hogy huzamosb idő múlva 1862-ben 
vett csak időközben királyi méltóságra emelkedett sógorától meg
hívást Brüsszelbe. A viszony azonban később nagyon bensővé lett 
közöttük és István főherceg két ízben több hetet töltött a brüsszeli 
udvarnál. Azon látogatások közé, melyeket fejedelmi házak tagjai
nál Schaumburgban időzése alatt tett, a következők esnek: az orosz 
cárnőnél egy évvel ennek halála előtt Emsben, az osztrák császár
nál Kissingenben, az uralkodó orosz cárnőnél és a francia császár
nőnél Sckwalbach-fürdőben, az orosz cárnál Kissingenben, Amália 
görög királynőnél Bambergen és a porosz hercegnőnél, utóbb király
nőnél Koblenzben.

1857-ben jobb fordulat állott be István főherceg viszonyában 
a bécsi udvarhoz. Az idő orvoslólag hatott, sokat valóságos világá
ban fogtak föl és István főherceg, ki rokoni érzelmeit mindig fen-
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tartotta és szende engesztelékeny jellemmel bírt, semmit sem óhaj
tott forróbban, mint a mielőbbi kibékülést, mi utóbb az által lett 
egyengetve, hogy némely főherceg, ki addig teljesen tartózko
dó maradt, feléje közeledett.

így tehát egyengetve volt az út, a világ véleménye számára 
a főherceg száműzetéshez hasonló időzésére és az osztrák udvarral 
szemben való tartózkodására nézve. Az első lépést, hogy a kibékü
lés megtörténjék, János főherceg tette volt meg, kinek kedvence 
volt István főherceg. De János főherceg nem közvetlenül cseleke
dett, hanem az oldenburgi nagyherceg közbenjárását vette igény
be, kinek István főherceghez szóló egyik levelét továbbítás céljából 
küldötte. Ebben a levélben István főhercegnek tudtára adatott, hogy 
Bécsben hajlandók hazatérését megengedni, de neki kellene, ha
bár csak közvetve is a kezdeményezést megtennie és János főher
ceg kész volna a közbenjáró szerepét magára vállalni, ha István 
egy hozzá intézett levélben ezt a kívánságot kifejezné. István fő
herceg válaszában hangsúlyozta, hogy kész visszatérni, ha oly lépést 
tesz az udvar, mely által ő a világ előtt tökéletesen igazolva álljon. 
„H a ez n e m  t ö r t é n i k ,  — írta — a k k o r  S c h a u m b u r g -  
b a n  m a r a d o k ,  s csak  a k k o r  t é r e k  v i s s z a  A u s z t r i á b a ,  
ha  c s a l á d o m  s í r b o l t j á b a ,  B u d á r a  k ö l t ö z ö m .  Ha  c s á 
s z á r o m ,  — írja továbbá a főherceg, — az  o r o s z  c á r r a l  t ö r 
t é n t  t a l á l k o z á s o m k o r  W e i m a r  b a h a g y o t t  v o l n a  
j ö n n i ,  o d a  s i e t t e m  v o l n a  és n e m l e t t  v o l n a  e g y é b r e  
s z ü k s é g ,  h o g y  v i s s z a t é r j e k  B é c s b e . “

Junius havában János főherceg Schaumburgba jött, hogy 
István főherceggel ez ügyről személyesen értekezzék. János főherceg 
előtt ismeretlen volt azon körülmény, hogy István főherceg 1848- 
ban egy, az udvartól kapott utasításnál fogva volt kénytelen Ausz
triát elhagyni, mit ugyan az egész világ tudott és azt a véleményt 
szülte, hogy helytelen nézetekért és cselekvésekért Ausztriából 
száműzetett. E vélemény Németországban még 1858-ban is uralko
dott. Ezért követelte a főherceg igazoltatását a császár részéről egy 
cselekmény által. Ez volt a főherceg nézete e nagyon kényes ügy
ben. János főherceg közlötte vele, hogy szólott a császárral és 
Grünne gróffal az ő visszatéréséről, mely alkalommal azon meggyő
ződésre jutott, hogy az első iránta igen szívélyes indulattal viseltetik 
és azt mondá, hogy akkor jöhet vissza, a mikor akar és hogy a hi
vatalos iratok közt nem találtak parancsra, mely őt távozásra kény
szerítette volna és így nem is volna indok az ő visszahívására. Ha 
a főherceg, mond a császár, írt volua neki és kimondotta volna a 
kívánságot, hogy magát neki be akarja mutatni, bizonyosan telje
sítette volna kívánságár, de ez trónralépése óta nem történt. János 
főherceg osztotta nézetét, hogy István főherceg a császár által kije 
lőlt lépést nem teheti, ha nem akar bűnösnek látszani, hanem meg
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kell várnia meghivatásáf. Azt, hogy egy ily tartalmú parancs váz
latát, mely István főherceghez volt intézve, a hivatalos irományok 
közt nem találták, és azt ott hasztalanul keresik, igen természetes
nek látta. János főherceg e parancs hiteles leírását követelte, ez 
változtat a dolgon, úgymond, és tisztába hozza, mely oldalról kell 
a kezdeményezésnek történni. „Ha ez okmány kezeim közt lesz, 
mondá János főherceg, akkor mindaddig nem nyugszom, míg a 
dolog rendben nem lesz, ezt így vagy amúgy el kell intézni.“

János főherceg úgy vélekedett, hogy kedvező alkalom István 
főherceg visszatérésére egy császári gyermek várt születésekor, vagy 
pedig nővére, Erzsébet főhercegnő lebetegedésekor állhatna be. E 
látogatás után ismét visszatérhet Schaumburgba és ismételheti láto
gatásait Bécsben, c s a k  M a g y a r o r s z á g b a  n e m s z a b a d  
m e n n i e ,  mert nem ok nélkül tartanak attól, hogy az elégedetle
nek megkísértenék a főherceghez közeledést, a magyar conserva- 
tivok, vélekedék János főherceg, még királyiabbak magánál a ki
rálynál, ők elismerik Magyarországnak a monarchiával való egye
sülés általi előnyeit, de a ministerekkel nagyon elégedetlenek.

István főherceg e nagybátyjával történt beszélgetésnél kifej
tette, hogy azon módban, melylyel a kibékülést akarják Bécs
ben eszközölni, feltűnő ellenmondás rejlik, mert egy részről azt 
állítják, hogy nem létezik okmány, mely őt arra kényszerítette 
volna, hogy hazáját elhagyja és hogy csak tőle függ a visszatérés, 
másrészről pedig azt akarják, hogy ne maradjon állandóan ott, hanem 
ismételt látogatások által egyengesse az utat az otthon maradásra, 
Magyarországba pedig épen nem szabad mennie. Ily föltételek, vé
lekedék István főherceg, a közvélemény előtt azt bizonyítanák, 
hogy nem cselekedhetik szabadon, hogy kényszerállásban van és 
így viszonyában az udvarral nem változott semmi. Ily eljárás bizal
matlanságot árul el iránta, mi a látogatást Ausztriában kellemet
lenné teszi reá nézve. Ha a kormánynak oka van Magyarország 
jelen helyzeténél fogva az ő látogatásától ez országban kellemetlen 
következéstől tartani, ez igen sajnos, de e bajon az ő magyaror
szági látogatása által leginkább volna segítve, egyébiránt ő annyira 
meg van győződve a császár jóakaratáról, hogy ő felsége a helyes 
utat fogja választani, hogy Őt e kellemetlen dilemmából kisegítse.

János főherceg még egyszer hangsúlyozta a kezdeményezés 
szükségességét az udvar részéről és István főherceg ezt jegyezte 
meg: „ a z t  h i s z e m ,  h o g y  m i e l ő t t  B é c s b e n  d ö n t ő  l é p é s  
t ö r t é n n é k ,  e l ő b b  e n g e m  k é r d e z z e n e k  me g ,  v a j o n  
b e l e e g y e z e m  - e a b b a . “ János főherceg megígérte, hogy min
dent közlend vele, mielőtt ez ügy végképen eldöntetik és azonnal 
Bécsbe írt. Rövid kirándulás után a Rajna felé, János főherceg 
ismét Schaumburgba jött, hol időközben válasz érkezett levelére a 
császártól, a császár első hadsegédének aláírásával. A levél tártál-
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ma lényegében a következő volt : Noha a főherceg helyzete nem 
egyenlő a többi főhercegével, még sem szükség kivételt tenni láto
gatásával, hanem engedelmet kérnie ő felségétől. Ezt ő felsége 
megadná neki, s így a főherceg rövidebb vagy hosszabb ideig 
maradhat a monarchiában. E legfelsőbb határozatot kielégítőnek 
tartotta János főherceg és lelkére beszélt István főhercegnek, 
jelentse ki azonnal, hogy kész a kijelölt útat követni, külön
ben az egész család elfordul tőle. István főherceg eleinte megma
radt elfoglalt álláspontján és azt mondotta, hogy kellemes időzést 
teremtett magának Schaumburgban és ha Bécsbe menne és ott nem 
fogadtatnék szívesen, visszatérését honába mindenkorra lehetetlen
nek tartaná s ez által élete Schaumburgban szenvedne.

Ez ellenvetésre János főherceg, első javaslatával és kifejtett 
nézeteivel ellentétben, annál maradt, hogy a kibékülés a kívánt 
mód szerint ő általa kezdeményeztessék. István főherceg azonban 
nem ingott meg nézeteiben, s hogy ne tegye ki magát az engesz
telhetetlenség szemrehányásának, a következő módot hozta javas
latba, melyet nagybátyja el is fogadott. János főherceg ugyanis 
tegyen jelentést ő felségének minden eddig tett lépéséről, hogy 
István főherceget mindenről értesítette és az utóbbi legfelső hatá
rozat másolatát közlötte vele. A további lépéseket ez ügyben István 
főherceg maga fogja tenni. Az óhajtott alkalom a kezdeményezésre 
a trónörökös születése volt, melyet be akart várni. Elutazása előtt 
János főherceg ismételve szólott öcscse ellenvetései hely tel ensegéről 
és a főhercegi főkomornokhoz fordulva ezt mondotta : „és mit fog 
István tenni, ha a császár vonakodása esetére azt mondja neki: 
„parancsolom, hogy jöjj Bécsbe'?“ mire a kérdett azonnal azt válaszolta, 
„áll, ha ezt ő felsége most mindjárt parancsolta volna.“ E válasz 
meglepte János főherceget, mert érezte, hogy épen a nem parau- 
csolás akarata ő felsége részéről oka István főherceg késedelmezé- 
sének. További sürgős kérésekre, végre István főherceg is megvál
toztatta eredeti nézeteit és elállóit első föltételeitől.

De hogy biztosítsa magát szívélyes fogadtatás iránt, kérdést inté
zett a czászár első főhadsegédéhez, Grünne grófhoz, mire már nehány 
nap múlva azt írta ez a főhercegnek : „0 felsége fölhatalmazott
közölni császári főhercegségeddel, hogy ő felsége tárt karokkal 
fogadja fenségedet.“ Pár nappal e levél vétele után, levelet intézett 
István főherceg Grünne grófhoz, melyben örömét fejezi ki e közlés 
fölött, egyszersmind megküldötte a kívánt folyamodást a császárnak 
azon kéréssel, hogy trónörökös születése esetében az üresen hagyott 
helyre a napot írja be és nyújtsa be a kérvényt ő felségének. A 
főherceg hozzátette, hogy ő felsége határozatát elvárja és annak 
vétele után Laxenburgba fog sietni, hogy kifejezze a császárnak 
szerencsekivánatait. 1858. augusztus hó 7-éu egy, augusztus hó 4-én 
Laxenburgból kelt levelet kapott a főherceg, melyben a császár
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legbensőbb örömét fejezi ki a fölött, bogy a főherceg kivánatát 
teljesítheti és kilátásba helyzi a tárt karokkal fogadtatást. Augusz
tus hó 9-én elhagyta a főherceg Schaumburgot és már 17-én reggel 
bemutatta magát a császárnál Laxenburgban, ki igen szívélyesen és 
barátságosan fogadta őt. Bécsbe érkezésekor a pályaudvarban a 
császár egyik hadsegéde által fogadtatott és udvari kocsiban kísér
tetett a császári várpalotába, hol a főudvarmester fogadta és a csá
szár parancsára a számára berendezett lakosztályba vezette. A fő
herceg hat hétig időzött Bécsben, mely idő alatt látogatásokat tett 
a császári család tagjainál és Bécs nevezetességeit, jelesül a 10 
évi távolléte alatti építkezéseket, katonai intézeteket megtekintette 
és minden ünnepélyben részt vett, melyek a trónörökös születése 
alkalmával adattak. Miután Ferdinánd császár ő felségét is meglá
togatta Reichstadtban, szeptember 29-én visszautazott Schaumburgba. 
Valamennyi császári hadsegéd és a központi katonai kancellária 
személyzetének Grtinne gróf első főhadsegéd megbízásából megje
lenése István főhercegnél, valamennyi minister tisztelgése, valamint 
az összes főállamkivatalnokoké, a Bécsben időző tábornokoké, és 
udvari hivatalnokoké is azon föltevésre jogosítottak, hogy a barát
ságos és rokoni viszonyok a főherceg, az udvar és a császári csa
lád közt ismét a régi kerékvágásba jutottak. De a tisztázat mű
velete még mindig nem látszott bevégzettnek és a viszonyok célba 
vett kiegyenlítése családi ügynek látszott csak, melynél a politikai 
érdekek számba nem vétettek, mi a hivatalnokok és katonák ma- 
guktartásán leginkább meglátszott, kik nem mentek túl a főherceg 
iránt tartozó külsőségeken.

Miután leírtuk a főherceg életét schaumburgi időzése alatt, 
azon körülményeket is érintenünk kell, melyek korai halálával 
állottak összeköttetésben. István főherceg élete útolsó szakában a leg
jobb egészségnek örvendett, dacára annak, hogy rendkívüli testi fára
dalmaknak vetette magát alá, mire physikai erejének túlbecsülése 
ragadta őt, ugyanis élete utolsó hat évében szenvedélyesen szeretett 
vadászni. 1865-ben, noha nem egészen jól érezte magát, fajdtyúk- 
vadászatra ment hessen-kasseli területre, igen kedvezőtlen időben 
és midőn hazatért, oly szenvedő állapotban volt, hogy a különben 
örömest nélkülözött orvosi segélyt maga kérte. A főherceg orvosa 
és az orvosi tanácsra meghívott többi orvos azonnal fölismerte 
betegsége veszélyességét, de a főherceg azon véleményben volt, 
hogy az orvosok csalódnak, hogy betegsége nem a tüdőtől, hanem 
gyomrától származik. A főherceg több fürdőt használt, jelesül So- 
denben, Weilbacbban és a Ferencfürdőben. Ez utóbbi fürdőhelyből 
szeptemberben ment Schaumburgba, nem sejtve, hogy az orvosok 
első véleménye volt a helyes és az 1865-ki télen enyhébb éghajlatot 
keresett, s Botzenbe költözködött. Ez alkalommal fivére, József 
főherceg nejestül együtt meglátogatta őt s physikai lag néhány hóna
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pon át fölvidították. A tél igen szigorú volt és még e melegebb 
éghajlat alatt sem állott be javulás. Junius-hóban ismét a Ferenc- 
fürdőbe ment, azután pedig nővéréhez, Erzsébet főbercegnőhez 
Gmundenbe, hol a nyár végéig maradt. Némelykor javulás állott 
be nála, de ismét visszaesett előbbi kóros állapotába és elhatározta, 
hogy Bécsbe utazik, hol a leghíresebb orvosokkal, Scodával, Lösch- 
nerrel és Helmmel tanácskozott. Ezen orvosok véleménye az volt, 
hogy a főherceg ne szedjen orvosságokat, hanem üde éghajlat alatt 
Mentoneban, Nizza mellett töltse a telet. Bécsből tehát Gmundenbe 
ment, hol szeptember 15-ig maradt. Állapota annyira súlyosodott, 
hogy Schaumburgba visszatértekor már sejtette, hogy e helyet most 
utlojára látja.

Az intézkedések, melyeket István főherceg schaumburgi utolsó 
időzése alatt te t t ; a mód, melylyel tisztjeitől és cselédeitől elbúcsú
zott és több ez alkalommal tett nyilatkozata arra mutatnak, hogy 
már minden reményről lemondott. Szeptember 30-án útnak indult 
Mentoneba. Schaumburgból előbb Onelhyba ment (Svájcban), hon
nan két hét múlva távozott, s ez alatt állapota, tetemesen súlyosbo
dott. Mentoneban időzése alatt az első két héten keveset szólott 
állapotáról, utóbb azonban a remény és reménytelenség föltválva 
mutatkozott nála. Már halállal küzdve vette József főhercegtől az 
örvendetes hírt, hogy végre megtörtént a kibékülés Magyarország
gal az 1848-ki törvények szentesítése által. Azon megnyugtató ér
zéssel, hogy 48-ki működésé Magyarországon nem volt hasztalan, 
adta ki nemes lelkét a következő napon, február 19-én. Miután 
imádkozott és misét hallgatott, mely halálos ágyánál tartatott, az 
utolsó szentség kiszolgáltatása után meghalt. A boncolás tüdőkórt 
constatált.

Nizzában ünnepélyes gyász-istenitisztelet tartatott, melyen 
egy francia tábornok és az összes polgári hatóságok vettek részt. 
A marsaillesi francia csapatok közűi nagy katonai osztály indult 
Mentoneba azon esetre, ha az ott lévő osztrák követ katonai kísé
retet igényelne.

Március 2-án érkezett Pestre a holttesttel a vonat, mely 
Nagy-Ivanizsán gyászlobogókkal, Pesten pedig a magyar ministe
rium és katonaság s az udvari személyzet által fogadtatott és te
metési szertartással kísértetett a budai királyiak kápolnájába, hol 
Károly Ferdinánd és József főhercegek, úgy szintén a belga királyi 
és Oldenburg nagyhercegi udvarok képviselői is jelen voltak. Teme
tése, és apja, a feledhetetlen József nádor és nővére Hermina főher
cegnő oldala melletti elhelyezése március 2-án ment végbe.

így tehát ama nyilatkozata, hogy csak akkor térhet szeretett 
magyar hazájába vissza, ha ősei sírját népesíti, csakugyan 
beteljesedett.

Ge l ic h  Bjk h á r d .
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BEM TÁBORNOK IRATAIBÓL.
I.

Bem tábornok irományait, az erdélyi magyar főliadvezérség levél
tárát kétszer foglalta el az ellenség, előbb 1849. február 4-én Vízaknán, 
másodszor Segesvár mellett julius 31-én, hol Petőfi, Zeyk Domokos, 
Kurz Antal és több futár testőrei és hadsegédei hősvezérük védel
mében dicső halállal vesztek el, kocsija zsákmányul esett s ő maga 
is az éj sötétében, egy vizhagyott sáros folyamfenéken gázolva át, 
járatlan útakon s máig ismeretlen módon menekült.

Mikor s honnan fognak előkerülni a főhadvezéri irományok, 
a jövő titka, de rejtve végképen bizonyára nem maradnak.

Az itt elesettek egyike volt az előbb nevezett Kurz Antal, 
Bem hadititkára, kinek számos iratait a véletlen eredetiben kezeim 
közé juttatta, Közöltem belőlük a brossai és szebeni szász képviselő- 
testületnek orosz segély iránti kérvényeit báró Puchnerhez és Luders 
orosz fővezérhez, Rajacsics szerb patriarchálioz Bécsből küldött 
50.000 írtról szóló egy eredeti nyugtáját báró Bruckenthal Sámuel 
huszárkapitánynak, kezeim közt van számos levele Gött János 
brassai nyomdadulajdonosnak, miket Kurz Antalhoz intézett szabad
ságharcunk ideje alatt, és még más érdekes adatok, azokat később 
fogom közrebocsátni. Itt Kurz Antalnak, Bem tábornok két fontos 
időszakbeli tábori magán költségei n a p l ó j á t  teszem közzé azon 
eredetiből, melyet titkára saját kezével írt s ma én bírok.

Az egyik időszak 1849. február 24-től március 3-ig terjed, a 
másik március 7-től 27-ig s magába foglalja a tábornok hadi útja 
irányát, hol, meddig időzését, kikkel találkozását, hírvivőknek, vezetők
nek, kémeknek, elfogott tiszteknek s öszvegyeiknek, lapszerkesztők
nek adott ajándékait, ott, a hol időnként szállásban volt, a tulaj
donosoknak és cselédségnek kiosztott adományait, károsult honpolgárok 
kártérítéseit stb. szóval: összes magán kiadásait.

Ezenkívül e n a p l ó b ó l  kiderül a hős tábornok egyszerű házi 
élete, ruházata, étkezése; megtudjuk abból, mily keveset költött ő 
személyére, mily csekély összeg állott rendelkezésére, mily generosus 
volt házi gazdáihoz és azok nejeihez, a hol vagy egy napot és éjét 
eltöltött, minő humánus szívvel s nagylelkűséggel orvosolta meg a ma
gyar hadsereg egyes tagjai által netalán okozott károkat és sérelme
ket. Általában e töredékek e nagy embernek legtitkosb érzületébe s 
gondolkodásába bepillantást engednek s jellemző vonásokban láttatják 
benne a magyar szabadságharc egyik legnagyobb alakját, e század 
jeles hadvezéreinek egyik jelesebjét.

Pár sorban ismertetem mindkét korszakot, t. i. mi volt célja 
Bem ezen időbeli két fontos hadműveletének.

Midőn báró Puchner hadseregét február 8—9-én Piskinél meg-
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verte s Őt Szászsebesig üldözte, ott azonban hirtelen az ország útjáról 
letérve s Fejérvárt oldalvást hagyva, a Marosvölgyből járatlan 
utakon, hajmeresztő hegyeken, iszonyú mélységeken át a Küküllő- 
völgybe diadalmas hadával átszállóit s Asszonyfalván és Kapuson 
seregéből egy részt őrcsapatnak hagyva hátra, maga Medgyesre 
vonúlt, azon célból, hogy a székely harcerőt magához vonja: báró 
Puchnert e maneuvre zavarba hozta, s futásában Nagy-Szebenig meg 
sem állott; nehány nap telt bele, míg minden erőt magához vont, 
s az orosz segélyt (4000 embert), a császári seregek egy kisrészével 
Szeben védelmére hátra hagyva, Szelindek, Nagy-Selyk, Asszony
falva és Kapus felé Bem ellen új támadást intézett.

Két napig folyt a harc változó szerencsével, s utoljára Bem 
szörnyű erőfeszítés és nagy veszteségek után a csatatért megtartva, 
báró Puchnert megállásra, s őt egy ideig visszavonulásra kény
szerítette. Bem hadserge összes munitiója annyira elfogyott a 10— 12 
napi harc alatt, hogy az utolsó napon a 11 -ik zászlóaljnak 6 tölté
nyénél több nem lévén, a lövést megtiltotta s szuronynyal vivatta 
meg a legválságosabb támadó harcot.

Ekkor vette a hírt Medgyesen, hogy Urbán Besztercénél az 
oláh határőrök árulása miatt a magyar határőri sereget éjnek ide
jén kémektől vezetve elfogta, a fedezetül Király-Némethiban hagyott 
magyar csapatokat szétverte s győztesen indult el Kolozsvár felé. 
Bem Medgyesen hagyva főseregét, azon rendeléssel, hogy megveretés 
esetében Segesvárra vonuljon, katonái egy részét, mintegy 2—3000 et 
magához vette, február 24-én élet-halál gyorsasággal útra kelt, har
madfél nap alatt Besztercén termett, Jádnál Urbán táborát összetörte s 
Bukovinába másodszor is kikergette. A határon erős őrséget hagyott 
s maga és serege egy percig sem pihenve, bámulatos sebességgel 
győzelmesen ért vissza a Medgyesen lévő táborba, magával vitt csa
patait Segesvárra parancsolván, a hová a fősereg is Medgyesről vissza 
vonult.

Ezen besztercei hadműtétel 8 napjáról szól az e l ső t ö r e d é k .
A másodiknak hadászati körülményeit is érintem röviden.
Bem Medgyesen hagyott hadcsapatai, rendelete szerint, Seges

várra vonultak vissza s ott tábort ütöttek. A székelység közűi 
10.000 ember érkezett csakhamar segélyére, ő  ott a Nagy-Szebenbe 
vivő országút felé erősen elsáncolta magát, nyitva hagyva a Fogaras 
felé vivő útat. Báró Puchner a cselt nem vette észre. Lovas előhad és 
kémek által megtudta ellenfele bajosan megtámadható állását. Egy 
hosszú sor ágyú uralta Segesvár nyugati részén az országútat, oldal
vást a Küküllő folyó. B. Puchner elhatározta, hogy átviszi seregét a 
fogarasi útra s ott támadja és semmisíti meg Bem csapatait. A mint 
a ravasz tábornok erről meggyőződött, hadait útra készülni elrendelte, 
Puchner után kémkedő erős huszár csapatot küldött, s míg azok a 
fogarasi útra érve, a nagy erdőségekbe jól behaladtak, Bem március



J A K A B  E L E K T Ő L . 255

11-én jó reggel gyorsmenetben Szebennek rontott, az előcsapatot 
képező oroszokat megfutamítva, s az osztrákokkal együtt szuronysze
gezve leverte, a városba benyomta s ott az utolsó véres harcot 
vívta, esti 11 órakor Szebent bevette, a mi ágyút Yizaknánál elvesz
tett, mind visszavette s oroszt és osztrákot néhány nap alatt az 
országból kivert.

Erdély ezen visszahodítása idejéről való az itt közlendő 
m á s o d i k  t ö r e d é k .

1.
Be m ú t j a  M e d g y e s r ő l  B o r g ó - P r u n d i g  s o n n a n  

vi s sza .  A tábornok ez alatt titkára által tétetett kiadásai.
1849. február 24-én. A maros-vásárhelyi kovácsnak 2 frt pp. 

G e r n y e s z e g e n  az udvarbírónak borért 2 frt. Az inasnak 20 kr. 
szekér kenőre 20 kr.

Febr. 25-én. S z á s z-R é g e n b e n  a ki éjjel lámpás mellett vezetett 
2 frt. A korcsmában a szolgának 20 kr. B á t o s o n  a pap szolgájá
nak étel- és borhozásért 1 frt.

Febr. 26-án. S z á s z - B u d á k o n  és B e s z t e r c é n :  Eleiemért, 
borért s ebédért a szolgáknak 5 frt 12 kr. A házfelügyelőnek és 
tűzcsinálónak 2 frt. Papirosért 5 frt. S á á d o n  a szásznénak, hol 
a tábornok ebédelt, 5 frt.

Febr. 27-én. B e s z t e r c é n :  kocsiigazítatásért 2 frt pp., kocsi 
kenésért 30 kr. Kocsiért Budákig 2 frt. Kocsiért Bácsig 6 frt. A 
két kalauznak Budáktól fogva 2 frt. A papné asszonynak a szolga 
személyzet részére 10 frt. S z á s z - R é g e n  ben  három kocsisnak 6 frt. 
Két lovas kalauznak s dőlős helyeken, hegyoldalon két kocsitartó
nak 4 frt.

Febr. 28-án. G á l f a l v á n  azon katona-tisztnének,hol ebédeltünk, 
20 frt. M e d g y e s e n  3 kocsisnak és 3 kalauznak 10 frt.

Március 1-én. A korábbi szálláson lévő cselédeknek 10 frt.
Március 3-án. E r z s é b e t v á r o s b a n  a házi asszonynak 20 frt. 

A konyhai cselédségnek 2 frt. Együtt: 115 frt 2 kr.
Kelt S e g e s v á r o n ,  1849. március 5-én. (Aláírva:)

Kurz Antal
2 .

B em  t á b o r n o k  ú r t ó l  1849. m á r c i u s  7 - é n  á t v e t t  400, 
[ k é s ő b b  i s m é t  150 *)] frt e l s z á m o l á s a .

1849. márc. 7-én. A kémnek felpénzül 5 frt p. p. Keztyű 
1 frt. Két lengyelnek 20 írtjával, 40 frt. Egy Biró Andrásné nevű 
szegény magyar asszonynak 10 frt. Szilágyi alezredesnek gatyának 
való lenvászonért 20 frt.

9 Ez későbbi bejegyzés, de Kurz Antal saját kézírása. J. E.
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Márc. 8-án. Két fogkeféért 40 kr.
Márc. 9-én. S á r o s o n :  Szászoknak hírhozásért 25 frt.
Márc. 10-én. P a r a t é j o n  a papnénak éjji szállásért 2 frt 

24 kr. A cselédeknek 2 frt 24 kr. Dr. Pfennigsdorfnak Kolozsvár
ról (orvosi segélyért) 100 frt. A háziasszonynak borért sat. 20 frt. 
A cselédségnek 5 frt.

Márc. 11-én. A nagy-selyki papnak éjji szállásért 20 frt. 
A cselédségnek 4 frt. S z e l i n d e k i  papnak 25 frt. Cselédség
nek 2 frt.

Márc. 12-én. A s z e l i  e n i  p o l g á r m e s t e r n é l  lévő cse
lédeknek 20 frt. Zuperko Ferencnek egy Vízaknáról hozott fel
adásért, 20 trt. Ballay Istvánnak 20 frt.

Márc. 13-án. Gedeon altábornagy szobalányának 30 frt. Zeyk 
hadnagynak a tábornok úr rendeletére a Vilmos-huszárok százada 
részére 200 frt.

Márc. 13-án. Szekeres keresésért 5 frt. A kocsisnak a lovak 
befogásáért 5 frt.

Márc. 14-én. A könyvnyomtatónak a kisebb proclamációkért 
8 frt. A könyvnyomtatónak a nagyért 10 frt. Két német, egy oláh 
proclamációért 42 frt. A szíjgyártónak a kocsi párnáért 12 frt 40 kr.

Márc. 15-én. Kis ezredesnek 50 frt.
Márc. 16-án. T á l  m á c s o n  a hálásért a pap cselédeinek 

15 frt. V e r e s t o r n y o n  a szakácsnénak kártérítésül 50 frt. 
A talmácsi papnak ebédért 20 frt. Á r p á s o n  egy parasztnak kára 
megtérítéséül a tábornok rendeletére 80 frt.

Márc. 17-én. A p o r u m b á k i  udvarbírónak éjjeli szállásért 
10 frt. A cselédeknek 6 frt. A l s ó - V i s z t e n  egy bárányt vettek 
1 frt. A gazdasszonynak 10 frt. A szolgálónak 2 frt. Borért 2 frt.

Márc. 18-án. F o g a r a s b a n  a haszonbérlőnek 15 frt. Sza
kácsnénak és a cselédeknek 5 frt.

Márc. 19-én. A haszonbérlőné asszonynak éjjeli szállásért és 
megvendégelésért 30 frt. A cselédségnek 5 frt.

Márc. 20-án. F e k e t e h a l m o n  és B r a s s ó b a n  a szegé
nyeknek 10 frt.

Márc. 21-én. Zenészeknek 20 frt. Vaddisznóért 20 frt. Varró
imnak (fejérnemű varrásért) 166 frt 20 kr. 2) Mosásért és lenvá
szonért 200 frt.

2) E tételhez a, következő hitelesítetlen részletes számadás van csatolva 
az iratok közt. Az írás előttem ismeretlen kézé.
A fő  t á b o r  n ő k  úr r é s z é r e  m e g r e n d e l t  f e h é r n e m ű k r ő l  v a l ó

j e gyz é k .
9 darab finom ing 10 írtjával, 90 frt. p. p. 12 darab rumburgi finom 

lenzsebkendő 12 fit. 1 darab útitáska 3 frt. Gatyának való finom rumburgi 
gyolcs 40 frt. 20 kr. A komornyik részére készíttetett három ing 9 frt. Fekete 
selyem 7 frt. Selyemkendők 5 frt. Összesen 166 frt 20 kr. Aláírva : Erhalten 
B e m. Meg kell jegyeznem, hogy az aláírás nem Bem tábornoké. J. E.
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Márc. 22-én. Gött János könyvnyomtatónak kézi sajtóért 
200 frt.

Mórc 23-án. Ugyan neki hírlapjára előfizetésül 500 frt. Egy 
oláhországi küldöttnek 20 frt.

Márc. 24-én. Négy városi lovas legénynek megbízatások eliga
zításáért s 3 napi útért 20 frt. A szolgaszemélyzetnek 10 frt. A hir
detések kiragasztójának 2 frt. A főhadvezéri szállásra vett csáyért 
9 frt 20 kr. Borért 4 frt. Nyomtatási költségek 17 frt 44 kr. 1000 
frtos bankó elváltásáért 5 frt. A kocsisoknak a s.-s z e n t gy  ö r g y  i 
átért borravaló 4 frt. Az ottani cselédeknek 10 frt. A p é t e r -  
f a l v i  fuvarosnak 1 frt. A v l e d é n y i n e k  1 frt. 30 kr.

Márc. 25-én. F o  g a r a s b a n  a haszonbérlőnek és cselédeknek 
15 frt. A fuvarosnak 1 frt. Sz k ó r é n  a fogadósnak 10 frt. A 
háziszolgának 1 frt. B r a s s ó b a n  ráfizetésül a szíjgyártónak a 
bőröndért és 2 szíjért 15 frt. A kézi sajtónak készült ládáért 17 
frt. Kocsira tevésért 1 frt. Rhum a főhadiszállás részére 15 frt 
50 kr. A vledényi fuvarosnak kávé ás cukor 2 frt.

Márc. 26-án. Bergou kapitánynénak kocsijáért kártérítésül 
100 frt. Hírlapra előfizetésül 500 frt. A tábornok lányának1) útikölt
ségül 50 frt. Keztyűre 1 frt 30 kr.

Márc. 27-én. Egy állítólag Mangan nevű grófnénak, 20 frt. 
Két fogolynak 10 frt. Jánosnak a mosóné részére 5 frt. Összesen 
2672 frt 33 kr. p. p.

Itt a negyedrétű papír fogás alján az elszámolás megszakad. 
Nincs sem folytatás, sem keltezés és aláírás. A kézírás azonban a 
Kurz Antalé, az első pont alattival tökéletesen egyező. Mi okozta a 
félbenszakítást ? Nincs róla felvilágosító adatom. Hogy a 400 és 150 
írtról kezdett elszámolás ekkora összegre emelkedett, onnan vélem 
származni, hogy a tábornok később is adott pénzeket titkárának, 
de az elfeledte elől megjegyzem, mint bejegyezte a 150 frtos má
sodik utalványozást.

Ekkor Bem tábornok már bevégezte erdélyi hadjáratát. A 
feketehalmi csata volt az utolsó. Ezentúl csak Gyula-Fejérvár alatt 
folyt ostromló hadművelet s a havasokra az oda menekült felkelő 
oláhok ellen. Bem 10,000 emberrel Magyarország segítségére a 
Bánátba sietett, Kurz bihetően eddigi irományait nagyobb bizton
ságért Erdélyben hagyta, s így maradtak azok fenn napjainkig.

Legyen a dolog bármiként, az eredeti és teljes hitelű n a p l ó  
örökbecsű adatokkal egészíti ki Bem tábornok erdélyi hadjárata 
történetét úgy, mint az ő nemes jelleme igaz megismerését. *)

*) A kinek a maros-vásárhelyi Bem-szobor felállítása alkalmával az 
erdélyiek háládatos lélekkel emlék-adományt gyűjtöttek. J. E.

Hazánk I. 17
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II.
Kurz Antal, kinek a tábornokhoz való viszonyát e l s ő  k ö z 

l e m é n y e m b e n  ismertettem, egy eredeti jegyzésében 1849 január
12-től 25-éig van mintegy naplóalakban, több-kevesebb észrevétel 
kíséretében megírva : hol járt az agg fővezér? minő csatákat ví
vott ? s mily eredménynyel ?

Ez időköz, Bemnek — Kolozsvár bevétele után — Besztercé
ről Nagy-Szeben első megtámadásáig s főhadi szállásának Szelin
dekre tételéig folyt harcait foglalja magában, tehát 15 nap ese
ményeinek a harcok tüzében papírra vetett rajzát. Kurz följegyzé
sei ez okból a leghitelesebb adatokat szolgáltatják a történetíró ke
zébe ; mert ő a fővezér mellett volt, mindennek szemtanúja, s bi
zonyára nem megbízás nélkül jegyzett. E följegyzések ez alakban 
most mennek először a közönség elé.

1.
B em  ú t j a  B e s z t e r c e t ő l N a g y - S z e b e n i g .

A Bem tábornok személyes vezénylete alatti erdélyi hadsereg 
január 12-én indult ki Besztercéről, Tekén és Szász-Régenen át Sá- 
ronberket érintve ; január 14-én ellenállás nélkül ért Maros-Vásár
helyre, hol egy napot pihent, 16-án egész táborával útra kelt 
s még az nap Abosfalváig hatolt elő a Küküllővölgyben.

Délután 4 órakor Vámos-Gálfalvánál báró Puchner seregével 
találkozott, melyet másfél órai erős ágyú tüzelés után a Küküllő 
vize és fűzés által védett állásából kivervén, megszalasztott. Január
17-én Szőkefalvánál a templom körül és a réten folytattatok a harc, 
de báró Puchnerre nézve ismét vereséggel. A réten a bécsi légió 
harcolt hősi elszántsággal, semmivé téve egy osztrák gránátos zász
lóaljat. Csüdőtelkén harmadszor is szembeszállóit a futó ellenség; 
de a gróf Mikes Kelemen Mátyás-huszárezredes alparancsnoksága 
alatti elősereg csakhamar megfútamította, több halott, sebesült és 
200 fogoly veszteséggel.

Ekkor támadta meg a tábornok kíséretét a császáriak közül 
H e k b e r g e r  nevű főhadnagy, magát a fővezért kívánta elejteni. 
Kirohanva a sereg közűi, a magyarok közé tört s többeket megse
besített, míg gróf Lázár Alberttel csapott össze, ez által azonban 
súlyosan megsebesítve s további harcra képtelenné téve, foglyul 
esett. Sebein, tábornok saját orvosával oly műtétet vitetett végbe, 
mely valószínűleg megmenti s arca éktelensége is elmúlik.

Január 17-én Bem tábornok Balázstelkén hált. Január 18-án 
Medgyest foglalta el, mely hódoló küldöttséggel fogadta, megnyitva 
kapuit a győztes tábornok előtt, a ki a futó ellenséget üldözve, még 
azon napon Nagy-Selykre ért. 19-ét Nagy-Selyken töltötte, megpi
hentetve sergét. 20-án Nagy-Csűrig nyomult. 21-én hajnali 472 órakor 
három ágyúlövéssel adott jelt a Nagy-Szeben felé indulásra.
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Csaknem hallatlan vakmerőséggel, menetrendben vonult előre 
a nyílt országúton a magyar hadsereg, s élén táborkarával az ősz 
fővezér. Szeben felett hajnali szürkület és sűrű ködfelhő feküdt. Az 
előőrsök már éjfél után visszahúzattak, előőrseink akadály nélkül 
mentek be csaknem a külvárosi redoutekig. A felső városban hall- 
szott némi tompa zaj, de a külvárosokban mély csend volt. A kö
vetkezmény azt mutatta, hogy mind ez hadi csel volt Bem tábor
nok tévútra vezetése végett. Az éjjel Nagy-Csűrön szász foglyok azt 
is állították Bem előtt, hogy a császáriak készülnek harc nélkül 
odahagyni Nagy-Szebent.

Midőn a tábornok az ágyúk lőtávolába ért, a magas földhá- 
nyású pallisadokról eldördült egy üteg 12 fontos vár-ágyú, s első 
lövésére elestek Bem oldala mellől gr. M i k e s  K e l e m e n ,  Kos- 
suth-huszár ezredes, a másodikra K e p p e l b o r n  kapitány, T é r é i  
huszár százados, gr. Teleki Sándor lovának lábát siklójában vitte 
el a golyó.

A tábornok a legnagyobb hidegvérüséggel csatarendbe osz
latta fel seregét, melynek vonala a medgyesi úttól balrar Hammers- 
dorfig terjedett ki, jobbra Neppendorf felé nyúlt el, s megkezdő
dött az irtóztató ágyúharc, mely kétszer változott csatavonalban és 
hadi szerencsével délelőtt 11 óráig folyt, mikor a Tordán és Ba- 
lázsfalván át Szeben alá rendelt, de több órával elkésett Czetz al
ezredes a csatatéren megjelent s a jobb szárnyon foglalva helyet, 
az ellenség balszárnyát rögtön visszanyomta. 12 óra körül, midőn 
Szeben a sűrű ködből s az ágyúk és puskák füstfellegéből kikezdett 
bontakozni, nehány percig seregünk általános előnyomulása volt 
észrevehető.

Mintegy 20 percig tartott az, midőn debreceni lovas ütegünk le
szerelése, nem egy tüzérnek hős halála, lőszereink fogyta s halottakban 
és sebesültekben nagy vesztegségünk arra bírták a makacsul küzdő 
fővezért, hogy délután 1 órakor az általános visszavonulást elren
delje, meghagyva a lovasság és ágyúk ütegparancsnokainak, hogy a 
sereg rendes visszavonulását utolsó emberig védjék, mit ezek egé
szen a parancs szerint hajtottak végre, háromszor-négyszer fordulván 
vissza támadólag az üldözni kívánó ellenre, s azt mindig vissza
nyomva.

Halottunk van — írja Kurz említett napi jegyzékében — 
mintegy 60, sebesült több száz. Legérzékenyebb vesztés a gróf Mikes 
halála. A bécsi légióból 4 esett el, 20 sebesült meg. Ezek száma 
már csak 32, felérő egy egész századdal. Társa ezeknek hősiesség
ben P e r e t z i ,  a nemes és vitéz olasz őrnagy, nem teljes század 
olasz dsidásával. A IY-ik honvéd zászlóalj is sokat vesztett. Csapa
taink kitünően harcoltak. Két ágyút is vésztettünk, mert a lovakat 
előlük ellőtték. Foglyunk 40 volt.

A január 21-ki nagyszebeni ütközet emlékezetre méltó az
1 7 *
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erdélyi hadjáratok történetében. Ennél taktikai tekintetben neveze
tesebb nem volt ez országban, bár régen a török és tatár hábo
rúkban százszorta többen hullottak is el. Volt abban valami gro
tesk kép is. A sűrű köd- és fiistfelleg eloszlása után nagyobb-kisebb 
tömegek úgy tűntek fel a fehér hómezőn, mint valami ostábla vagy 
dominojáték csoportjai. Olykor hallszott a rohanók kiabálása át az 
ágyúk dörgésén, a nélkül, hogy e tünemény nagyszerűsége az em
berpusztító kölcsönös öldöklésre gondolni is engedett volna.

Az ütközet elveszett részünkre — jegyzi meg Kurz — de 
azon tapasztalást szereztük belőle, hogy ifjú harcosaink értenek a 
csatához, s oly derekasan állják a tüzet, mint ezt alig lehetett kép
zelni. Ok nyílt téren, mezőn állottak mint kőfal a redoutok és 
sáncok közűi dolgozó ellenséggel szemben, mely két annyi erőről 
rendelkezett, s az előtti napon Brassóból szekeren szállította magá
hoz 6 ezernyi segéderejét, a szász nemzetőrséggel s ezernyi-ezer 
oláh lándsással is gyarapítá sorait.

Bem mint egy második Kosciusko, maga az erély, hideg vér 
és rettenthetlenség volt végig, mindig előljárt, a legnagyobb veszé
lyekben, szürke köpenye át meg át volt szúrva s lyukgatva golyó
tól. Mikor estére Szelindekre ért, a postamesteri kertben egy jó 
állomást választván, az ellenséget 11 óra tájban egy szorosban oly 
gyilkos ágyú tűzzel fogadta, hogy a győzőből csakhamar megvert 
ellenség lett, s pár száz halottat hagyva maga után, eszeveszetten 
szaladt vissza Nagy-Szebenbe. Az ősz fővezér Szelindeket választotta 
főhadi szállásul; itt akarta magához vonni erősítéseit Székelyföldről 
és Magyarországról, fenyegetve Szebent s gyakoroltatva ifjú hadse
rege csapatait.

2 .

Bem  s z e l i n d e k i  f ő h a d i  s z á l l á s á n .
Január 22 én és 23-án Bem hadserege Szelindeken pihent, 

ellenségtől nem háborítva, bár híre jött, hogy a másfélóra távolban 
lévő Szebenből báró Puchner kiindult s egy nagyobb combinált 
támadásra készül.

Január 24-én délután az előőrsök jelentették, hogy az ellenség 
négy oldalról közeledik s a falut uraló hegyeket már megkezdette 
szállani. Szelindek mintegy völgykatlanban fekszik, körülötte oly 
magas bércek, hogy 2500—3000 lábnyi lehet a tenger színe felett, 
s báró Puchner 10 lovat is fogatott egy ágyú elé, hogy azokra fel- 
vihethesse.

Bem is négy felé osztotta seregét s mindenüvé megfelelő erőt 
küldött a támadók ellenébe. Három órakor már folyt a csata minden 
ponton : Vízakna, Nagy-Szeben és Rűs felé. A negyedik támadás 
Nagy-Selyk felől, I$em visszavonulási irányában a szelindeki erdők
ből és szőlőkből történt, hová tömérdek oláh lándzás vonta be magát,
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s midőn alig- alkonyodott, tüzeket gerjesztve, rémítő l iur r  áh - kiál
tozással igyekezett megfélemlítni a magyar hadsereg faluban lévő 
tartalékát s tábori szekérőrségét.

Három óránál tovább tartott a kemény harc, esti hat órakor 
már az ellenség minden ponton vissza volt verve. Legmakacsabb 
volt a középen és balszárnyou küzdő ellenség, melylyel szemben 
báró K e m é n y  F a r k a s  őrnagy csapatparancsnok állott a thordai 
és marosszéki nemzetőr zászlóaljjal, melynek parancsnoka J u h á s z  
őrnagy volt, a IX-ik honvédzászlóalj első századával, melyet 
Ú j l a k i  G u s z t á v  vezetett, a ki kis osztályával egy iszonyú hegyet 

- megrohanván, az ellenséget ott fekvő 3 ágyúja s túlereje dacára 
hátrálni s erős állását elhagyni kényszerítette. Az ellenség h u r r á h -  
kiáltását a honvédek é l j e n  Bem-mel viszonozták, s a r o h a m r a  
f i ú k !  buzdító szavakra az ellenfél vad futásban hagyta el helyét. 
E csatában az ellenség 12 fontos ágyúival szörnyű távolságokból 
lőtt, de kevés eredménynyel. A tábornok udvarán, a postamesteri 
lakban másnap négy ily golyót találtak. Honvédeink közűi a derék 
S a l o m o n  J ó z s e f  főhadnagy esett el, J u h á s z  őrnagy könnyű 
sebet kapott, s többen életöket vesztették. Az ellenség vesztesége 
tetemesb volt, sok fegyver, tölténytáska esett birtokunkba s a hóval 
takart mezőn erős vérnyomok mutatták a halál pusztításait. A január 
24-iki ütközet újabb bizonyítéka volt honvédünknek fővezérük 
hadi talentumába való bizalmuknak, mely bámulattá fokozódott az 
által, hogy desperált helyzetüket egy újabb fényes győzelem örö
mére változtatta. E napon ismét megszakgatta Bem köpenyét a 
golyó.

Január 25-én egy tüntető maneuvre-t vitt végbe az agg fővezér 
hadserege egy részével Vízakna felé, minek eredménye az lett, 
hogy az ellenség, mely ismételt támadás végett már a Szelindek 
előtti hegyekre vonult volt ki, Szebent hátulról való támadástól 
féltve, egy ágyú vagy bár puskalövés nélkül, oda sietve visszahú
zódott. Bem mosolyogva b. Puchner ez újabb hadi tényén, csapatai
val együtt Szelindekre ismét visszatért s még egy hétig volt ott, 
pihentetve seregét, s várva Ígéretben lévő erősítéseit.

A hadviselések történetében örökre emlékezetes fog maradni, 
hogy egy csatavesztett sereg főhadvezére, az ország legreactio- 
nariusabb városától, melynek bevétele volt egyenes feladata, másfél 
órára egy igénytelen faluba húzódott be, s ott tartotta tizenkét napon 
át főhadiszállását, fenyegetőleg, ott több alkalommal csatát nyert s 
csak akkor távozott el és azon irányban, a mikor és a mely irány 
további stratégiai terveivel egyezett.

—0
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III.
E közlésem tárgyait Szebennek 1849. március 11-én történt 

bevétele időkörébe eső eredeti adatok teszik, miket szó szerinti hű
séggel írok ide.

Az első Kurz titkárságát s Bem tábornok benne helyezett 
rendkívüli bizalmát bizonyítja.

1.

N y u g t a t v á n y .

50,000, az az ötven ezer forintokról pengő pénzben, melyeket 
Kurz Antal úrtól, mint a ki az országos pénztárból kivette a neve
zett összeget, a hadi pénztár számára kezeimhez vettem.

Segesvár, márc. 5-én 1849.
S z á 1 b e k, százados.

Szálbek hadipénztárnoka volt Bem tábornoknak.
Osztrák történetírók tagadják, hogy a császári katonaság az 

oláh L a n d s t u r m - b a n  szolgált; azt is igen, hogy 1849. március 
11-én Nagy-Szeben bevételekor a császáriak minden erejöket össze
vonva, Bem elé állították. íme mindkettőre nézve az eredeti hiva
talos bizonyíték, a mi németül lévén szerkesztve, én hű magyar 
fordításban adom.

U. 406
238

2 .

E l s ő  r o m á n  h a z a i  e z r e d p a r a n c s n o k s á g .
A tisztelt császári királyi Sorezredpprancsnokságnak.

O r l át ,  m á r c i u s  9. 1849.
Az ez országbeli magas katonai Főhadvezérség múlt hónap 

16-án P. 378. szám alatt kelt rendeletében ezen ezrednek meg
hagyta, hogy G r a t z a  kapitány, P a n a j o t  másodkapitány, 
K e r m p o t i , c h  főhadnagy és K o t t o r o g a  alhadnagy urak kivé
telével, a lándsás csapatoknál (Landsturm) lévő összes tiszt urak a 
sorezredi csapatokhoz bemenetelre utasíttassanak.

Azon főhadvezérségnek később, u. na. február 28-án 1<2/R. szám 
alatt kelt rendeletével a román lovas Landsturm N o v á k  főhadnagy 
úrra bízatott, mely lovas csapatnál tehát neki meg kellene maradni.

Minthogy még J o a n o v i c h  F e r e n c  másodkapitány és 
W i n k l e r  főhadnagy urak is a lándsás csapatoknál vannak, van 
szerencsénk a tisztelt sorezredparancsnokságot fölkérni, hogy ezen 
két tiszt urat sorezredi szolgálatra behívni szíveskedjék.
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Ez urak elhelyezéséről ezen hazai ezredparancsnokságnak csak 
annyi tudomása van, hogy Winkler főhadnagy úr jelenleg Urbán 
ezredes úr alatt v an ; Joanovich másodkapitány úrról ellenben semmi 
tudomással nem b ír ; ő e nyáron lándsás csapatával Zarándmegyé- 
ben volt, s ott a felkelők ellen működött.

B r u k l i e r ,  százados.

Bem tábornok a legyőzött ellenség iránt nagylelkű volt. Sze- 
benben a hírlapíróknak nemcsak megengedte, hogy szabadon írja
nak, de a kiadót tetemes előfizetési összeggel segítette. íme róla az 
eredeti bizonyíték, hív magyar fordításban.

N y u g t a i v á  n y.

500, az az ötszáz conventiós forintról, melyet én a „ S i e b e n 
b ü r g e  B o t e “-ra előfizetésül az 1849-ik évre, Bem József főtábor
nok úrtól Kurz úr által kezemhez vettem. Nagy-Szeben, március 
26-án 1849.

S t e i n h a u s s e u T i v a d a r .

Steinhassen a lap kiadó tulajdonosa volt. A nyugtatvány szö
vegezése Kurzé, a névaláírás a kiadóé. Mindkettőt jól ismertem, 
írásaikat számtalanszor láttam.

4.
Hasonló előzékenységet már azelőtt nehány nappal, Brassó 

meghódításakor gyakorolt volt Bem odavaló lapkiadó és tulajdonos 
Gött Jánossal, kitől tábori hírei és rendeletéi gyorsabb közlése vé
gett kézi sajtót vett s hírlapjára előfizetésül szintén tetemes összeget 
ajándékozott, négy példányt kívánván ennek fejében főhadiszállá
sára küldetni.

Kurz Antal, általam előbb közlőit n a p i  ó-jában a sajtó 
vétel-árát tette 200 írtra, az előfizetést öt százzal írta be. ügy lát
szik, a kettőt összevétette; mert a mindjárt közlendő eredeti 
500 frtos nyugtatvány a kézi sajtó vétel-áráról szól, tehát az elő
fizetés volt 200 frt, a miről való nyugtatványt azonban nem bírom. 
A másiknak szövege hű fordításban ez.

N y u g t a t v á n y .
Ötszáz forintról bécsi értékben (Wiener Währung), melyet én 

egy, az erdélyi magyar hadsereg fővezérségének eladott kézi saj
tóért Kurz úrtól kezemhez vettem. Brassó, márc. 23-án 1849.

G ö t t  J á n o s .
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Szövegezés és névaláírás a Götté, jól ismerem, számos aláírá
sát láttam s eredeti leveleit bírom.

Gött kiadó és Kurz Antal között régóta baráti viszony állott 
fenn. Kurz 1848 elején Brassóban tartózkodván, a magyarok és az 
Unió érdekében az ottani szász heti lapban egyeztetőleg közre
működött. A szász nemzetőrségben mint tiszt a nemzetiségek kibé- 
kítésére törekedett. Mikor a zavarok elkezdődtek, gyűlölségbe jővén 
a túlzó szászok előtt, eltávozott Brassóból, de Gött-tel volt baráti 
viszonya fenmaradt. Leveleztek egymással s kölcsönös szolgálatokat 
tettek, egyik mint író, másik mint könyv- és hírlapkiadó. A Gött 
és Kurz közötti barátságos viszony nagy mérvben befolyt arra, 
hogy midőn Bem Erdélyt meghódítva, győzelmes seregével Brassóig 
haladott elő, e város nem állott ellent, sietett meghódolni s ezzel a 
tábornokot annyira megnyerte, hogy sem hadi sarcot nem fizettetett 
vele, sem az elfoglaláskor kárt nem szenvedett. Ez időről Göttnek 
egy érdekes német levele maradt fenn Bem levéltárában, melynek 
történelmi részét hű fordításban töredékesen ime közlöm.

5.
Gö t t  J á n o s  l e v e l e  K u r z  A n t a l h o z .

Ön keltezés nélküli kedves és tartalmas levelét tegnap estve 
vettem. Testi bántalmazást ama viszontagságos éj után többé nem 
szenvedtem, de a székelyek elkeseredése személyem ellen még tel
jességgel ki nem aludt. Tegnap 11 órakor is egynéhány ajtómig 
jött, de semmi roszat nem téve ismét visszatértek. Kedélyemet az 
ily tüntetések annyira nyugtalanítják, hogy semmi okosat dolgozni 
képes nem vagyok. Hírlapomnak — a mint önnel már korábban 
megbeszéltem volt — más címet adtam, t. i. K r o n s t ä d t e r  Z e i 
t u n g  címet s a szerkesztést kizárólag Moltke úrra ruháztam. Annyi 
befolyást fogok rá csak megtartani, hogy a világreformálásban igen 
nagy ugrások benne ne legyenek. Ön bizonyára nem fog vádolni, 
hogy lapomat szellemesebb kezekre bíztam. — — — — — — —

Brassói embereink kezdenek a junius és júliusi időkre vissza
térni, t. i. az Unióval megbarátkozni. Sokan sajnálják, bogy azon 
jó útról, melyen a múlt évben jártak, letértek. A lefegyverzés sok 
kedélyt mélyen megszomorított, s azon megvetés, a melyben Brassó 
eltévedt lakói a győzők által részesíttetnek, mindenkit fájdalommal 
tölt el. Azt hiszem azonban, hogy a legközelebbi idő e tekintetben 
is némi vigaszt hozand. A szászok és magyarok közeledni fognak 
egymáshoz s az idegenség eltűnik. Tábornok Bem iránt emberszeretó 
bánásáért Brassóban mindenki lelkesül. Ön legkeserűbb ellenfelei 
most barátaivá lettek, mivel — a minthogy ez nincs is máskép — 
önnek köszönik, hogy a városra hadi sarc nem vettetett. A hírlap 
elterjesztésére nézve a jeles tábornok úr kívánságát teljesítni fogom
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s négy példányt ő nagyságához állandóul elküldök. Isten áldása 
önön ! Ön mindig hív és őszinte barátja

Brassó, márc. 28-án 1849. G ö t t  J á n o s .

A levél Gött saját kezével van írva, a levélborítékon e címezés 
van: Sr. Wohlgeboren, dem Herrn A n t o n  Ku r z ,  Secretär beim 
Herrn Generalen J. Bern, im Hauptquartier,

(dermalen H errn  a n n s t a d t . )

Ki volt ez a levélben említett Moltke, a ki a K r o n s t ä d t e r  
Z e i t u n g - o t  1849-ben egyideig szerkesztette? nem tudok rá fele
letet adni.

6.

Még Bem tábornoknak a Honvédelmi Bizottmány elnökéhez, 
Kossuth Lajoshoz ápril 3-án 1849-ben maros-portusi főhadiszállásá
ról küldött eredeti levelét közlöm hű fordításban, mert a levél né
metül volt írva, Kurz fogalmazása szerint.

Elnök Úr!
Én tegnap Károly fej érvár várát kétszer lövettem, délután és 

éjjel, s feladásra sikertelenül hívtam fel, minthogy nekik ágyúimmal 
— ostromütegek teljes hiányában — csak kevés kárt tehettem s 
röppentyűim roszak.

Más eszközökhöz kell hát nyúlnom, s már ostromárkokat nyit
tattam, hogy a várhoz közelebb férjek. Mindenesetre ezen intézke
déseimmel több napot fogok elveszítni, mielőtt valami döntő lépést 
tehetnék. Ha ez idő szerint nem sikerülne nekem a várőrséget ön
feladásra kényszerítni, ez esetben a vár körülfogását Kemény Far
kas ezredesre bízom, s magam, szándékom szerint, csapataimmal 
együtt Szegedre megyek, melyek egy része már azon irányban jó 
előre nyomult s Dévát megszállattam. Jelenlétem Magyarországon 
szükségesebbnek látszik, mint itt, s ezért kimenetelemet a lehető
ségig siettetni igyekezem.

Főhadiszállás Maros-Portus, Károlyfej érvár falai alatt, április 
3-án 1849.

Aláírás nincs. A szöveg Kurz kézírása, gondosan van írva. 
Úgy látszik, az öreg tábornok levéltára számára tartotta meg levele 
ezen másolatát. Kurz Antal személyéről s haláláról két vélemény 
van máig. T r a u s  eh  József szász tudós és író azt írja, x) hogy az

x) S c h r i f t s t e l l e  r-L e x i k o n, oder biographisch-literarische Denk-  
B l ä t t e r  der Siebenbürger-Deutschen von Joseph Trausch, k. Finanz-Rath in 
Pension etc. Kronstadt, 1870. II. Band. 314—315. lapon.
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ő igaz neve S c h r e i n e r  volt, születésére nézve bécsi, korábban 
ügyvéd, 1829—30-ban bécsi színházbérlő, mely vállalatba bele 
bukván: adósságai elől menekült, Hamburgban vette fel a K u r z  
nevet; onnan jön 1840. körül Erdélybe s gróf Kemény Józsefnél 
Gerenden talált menhelyet, a ki őt mint művelt és tudományos em
bert vendégévé és barátjává fogadta; a telet tudományos foglalko
zások közt Brassóban töltötte, nyáron át grófi barátjánál tartóz
kodott, vele kiadta a M a g a z i n “) cimű történelmi bavi iratot, írt 
számos történelmi értekezést és önálló művet3) egy ideig hírlapot is 
szerkesztett. 1848-ban az U n i o mellé nyilatkozván: a brassói püspök 
haragját magára vonta, elannyira, hogy tudományos munkásságát, 
lapszerkesztőségi állását el kellett hagynia, s Brassóból eltávoznia. 
Természetesen most is Gerenden talált helyet régi Maecenásánál, a 
honnan mikor s minő viszonyok következtében jutott Bem mellé, 
homály fedi.

A másik vélemény szerint Kurz porosz-lengyelországi lengyel 
volt, korábbi nevét is olvastam, de hogy hol, számot adni róla nem 
tudok. Később talán ha gyűjteményeimhez jutok Kolozsvárra, vagy 
azok hozzám Budapestre, pótolni fogom. Ez volt a jogcím, hogy 
Bem hadsegédévé lett. Mint lengyel menekültet fogadta házába 
gróf Kemény, ez és tudományos készültsége volt viszonyuk alapja.

Halála Egressy Gábor szerint jul. 31-én 1849-ben történt Seges
vár mellett, Czetz tábornok szerint 1849. aug. 6-án Szebenben egy 
polgári ház ablakából lőtték meg. Trausch bihetlennek tartja ezt, 
mert a magyarok Brassó és Szeben minden fegyverét beszedték volt. 
Mivel lőhették volna meg? Ez nem elég bizonyíték, lehetett ott, 
volt is elrejtve elég fegyver. De én azt hiszem, Czetz Lukenits 
kapitánynyal cserélte fel Kurz-ot, a kit februárban Besztercén 
valóban a Bem kocsijában lőttek agyon a szászok.

Bár ki volt, s hogy esett halála, Magyarországnak és Erdély
nek, s általában az alkotmányos szabadságnak lelkes, derék barátja 
volt, jól készült fő, határozott jellem, a ki személye iránt azáltal 
is rokonszenvet kelt, hogy Erdély felszabadítója, Bem fővezér őt 
vette hadi titkárrá. Remélem, hogy majd egykor a kérdés mindkét 
kétes ágára döntő érvű adatokkal fogok szolgálhatni.

2) M a g a z i n  f ü r  G e s c h i c h t e ,  L i t e r a t u r  u n d  a 1 1 e D e n k- 
u n d  M e r k w ü r d i g k e i t e n  S i e b e n b ü r g e n s  sat. 1844.

°) Trausch részletesen előszámlálja előbbi művében a 316—317. lapon.

J a k a b  E l e k .
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A TISZAI HATÁRŐRVIDÉK.
(1686—1750.)

I.

Buda várának visszafoglalásával a czászári seregek csakhamar 
a Duna és a Tisza vidékéből is kiszoríták a törököt, úgy hogy még 
azon 1686. évben az alsó Duna-Tisza köze, a mai B á c s k a  is fel
szabadult a másfélszázados török járom alól. A Tiszán túli temesi 
vidék, a későbbi úgynevezett Temesi Bánság ezután is még három 
évtizedig volt kénytelen hódolni a félholdnak, úgy hogy 1686 óta 
1716-ig a Tisza és a Maros képezte az ország határát a szomszéd 
török terület felől.

A mint a Bácska Lipót császár és király tényleges birtokába 
került, azonnal kellett gondoskodni ezen terület biztosításáról és 
védelméről. Feltűnő, hogy a következő 1687. évben tartott magyar 
országgyűlésen egy szót sem szólanak ezen visszaszerzett nem épen 
csekély terjedelmű földrészről, és hogy az akkor alkotott törvények 
közűi egy sem foglalkozik e terület ügyeinek rendezésével. Ennek 
dacára történtek ugyan lépések, a melyek a régi alkotmányos élet 
visszaállítására céloztak és a hajdani Bács -  meg Bodrogvárm egyét 
újra felélesztették; mégis e vidék közigazgatási rendezésében 
lényeges részt ragadott magához az i d e g e n  központi bécsi kormány, 
főleg a császári udvari haditanács, és az ország alkotmányának 
sérelmére saját terveit érvényesítette itten. S jóllehet ezen területet 
Bécsben is mint az anyaország kiegészítő részét tekintették, mégis 
belőle egy jó rész az ujonan keletkező vármegyék területéből ki- 
szakasztatván, az idegen kormány fenhatósága alatt különleges 
k a t o n a i  c é l o k r a  szerveztetett és a vármegyék hatósága alól is 
elvonatott; ámbár ezen területet is legalább n év i eg az illető vár
megyébe sorozni megengedék. — Az érdekeknek ebből származó 
összeütközése több évtizedre ellenséges hangulatba hozta a ható
ságokat és a népet egyaránt, mely ellenségeskedések néha igen 
komoly alakot öltöttek és nem egyszer véres jelenetekben is nyil
vánultak. .

* *

Jelen munkálatom feladatául tűztem ki a Bácska egy részének 
fentemlített k a t o n a i  s z e r v e z é s é t  és ezen szervezet m e g s z ü n 
t e t é s é n e k  egyes mozzanatait tárgyalni. S minthogy e részben 
hazai irodalmunkban előmunkálatokra nem támaszkodhattam, (mert
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hisz’ a Bácska történeti múltjának felderítése körül eddig még igen 
kevés történt): Y a n i c e k  német forrásmunkája pedig (Special- 
geschichte der Militärgrenze. Wien, 1875.) épen a tiszai határvidék 
viszonyaival csak röviden foglalkozik: az eredeti forrásra voltam 
utalva, t. i. a bécsi közös hadügyministerium levéltárának a császári 
udvari h a d i t a n á c s  (Hofkriegsrath)-féle osztályára. Azonban saj
nálattal kellett tapasztalnom, hogy ezen levéltár sem igen bővel
kedik az idevágó okmányokban; mert azok egy részét (a mint ott 
értesitettek), a francia invasió és természeti csapások, más részét 
pedig a skartirozás tette tönkre; az igtatókönyvi kivonatok pedig 
igen sokszor az érthetetlenségig rövidek. Nehány adatot Bácsvár- 
megyének levéltára szolgáltatott, mely szintén igen siralmas állapot
ban van. Az épen célunkra szükséges irományok nagyobb része a 
Rákóczi-féle mozgalmakban pusztult el a vármegyének alapító 
oklevelével együtt; a még fenmaradtak pedig nagyobbrészt az 
1849. évi fajharcnak estek áldozatul Zomborban. — Adataimat ez 
alkalommal csak úgy szándékoztam feldolgozni, hogy a talán még 
előkerülhető újabb adatok felvételét és feldolgozását meg ne nehezítsem.

I. El s ő  i n t é z k e d é s e k  1686—1694.
A törökök kiszorítása után nagyon természetesnek tűnik fel, 

hogy az ország biztosítása céljából ezen, a törökkel határos terület
nek katonai őrségekkel való elfoglalására gondoltak, és hogy a 
Tisza mellett fennmaradt helységekből katonai őrhelyeket alakítottak, 
a melyekben az odahelyezett katonaság vagy az azon helyek védel
mére kötelezett lakosság mint h a t á r  védő  a török netaláni vissza
foglalási és újra terjeszkedési vágyának útját állja. Ezen határvédő 
őrség azonban korántsem tekinthető másnak mint katonai kordon
nak, a mely a Bácskában szerte-táborozó császári rendes katonasággal 
együtt eléggé alkalmas volt feladatának megfelelni.

Ezen helyőrségek egyrészt császári-sereg beli német vagy magyar 
katonaságból, vagy az ország belsejéből ide áttett határőrökből 
állottak; másrészt pedig az itt talált s akkori időben kisebb-nagyobb 
csapatokban még folyton beköltöző r ácokból ,  a k i k  a császár iránti 
hűség és katonai szolgálat Ígérete mellett fogadtattak be az országba.

Ily katonai telepeket vagy helyőrségeket mindjárt az lö86. 
évben találunk itt; s z e r v e z e t ü k r ő l  azonban biztos tudomásunk 
nincsen, különben alig is lehet még szó rendes és egyöntetű szer
vezésről a folytonos harcok zajában. Az áthelyezett nehány régibb 
helyőrség valószínűen megmaradt előbbi szervezetében. A r á c ok  
saját nemzetökbeli vagy német kapitányok vezérlete alatt állottak 
és védelmezték az illető helységeket, a melyek csak némileg voltak 
sáncokkal körülvéve és megerősítve — miért is k a t o n a i  s áncok-
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n a k  neveztettek, — a még gyakori török betörések ellen. Ezért a 
zsákmány és az általok lakott földek adómentes használatán kívül, 
úgy látszik, kezdetben semmi más javadalmazásban nem részesültek, 
és csak esetről esetre s jutalmul kaptak néha egykét rőf posztót is. 
Lőszert bizonyosan kaptak; élelmezésül, legalább némely helyen, 
k e n y e r e t  Ígértek nekik, de ennek kiszolgáltatása körül igen sok 
hanyagság s visszaélés követtetett el az avval megbízott kincstári 
tisztviselők részéről; s ez a különben is féktelen népnél folytonos 
elégedetlenségre és szökésekre adott okot.

Az itteni helyőrségek sorát természetesen a jobban erődített 
helyek kezdik, milyek S z e g e d ,  B a j a  és S z a b a d k a .

S z e g e d  1686. október vége felé a császári német és a királyi 
magyar katonaság által bevétetvén, Eszterházy Pál nádor mindjárt 
november hóban azt írta Bécsbe a császári udvari haditanácshoz, 
hogy A j n á c s k ő  (Gömörvármegyében) és S z e g e d  most a bánya
vidéki (antemontan) hadparancsnokság alá tartozik, mígnem a császári 
felség a magyar generalatnsokat rendezni fogja.1) Erre az udvari 
haditanács november 26-án a lotharingiai herceg által már október 
elején ajánlott ifj. gróf B e r c s é n y i  János Miklós kapitányt nevezte 
ki a Szegedre küldendő őrség parancsnokának, melynek legénységét 
más régibb magyar végvidéki helyekről kellett kivenni. — Szintén 
így szándékozott az udvari haditanács P e s t e t  és S z o l n o k o t  is 
magyar militiával rakni meg, továbbá a B a l a t o n  melletti 5 erős 
őrséget is szervezni. Erre nézve még december 22-én vélemény- 
adásra szólítja fel Koháry István országos főkapitányt és Eszterházy 
Jánost; utóbbi már december 26-án, amaz pedig 1687. jánuar 20-án 
küldte be véleményét,;* 2) de az vajon miben állott? az okmány 
hiányában a rövid igtatókönyvi említésből nem tudhatni.

Átalában véve azon természetes és helyes nézet uralkodott, 
hogy az ország belsejében lévő és a török kiszorításával céltalanná 
lett régibb határőrségeket kisebb lábra kell leszállítani és az új 
határokra áthelyezni. (Ennek azonban csak igen kis részben feleltek 
meg.) Hogy pedig a legénység szívesebben odahagyja előbbi lakó
helyeit, az ott hagyandó telkek és szőlők helyébe hasonlót szán
dékoztak neki adni új állomásain, vagy a helyett élelemmel látni el 
őt, Ily értelemben át is írt a császári udvari haditanács 1687. 
február 3-án a bécsi udvari kamarához: gondoskodjék arról, hogy a 
Pestre, meg Szegedre áthelyezendő magyar militia kenyeret, zabot, 
szénát és tűzifát kapjon.

Február 4-én jelenti Koháry István Csábrágról, hogy Bercsényi 
a sélyei és nyitrai határőri militiával fog Szegedre lemenni. — 
Gróf Ca r a t  fa Antal altábornagy, a kit a császár 1686. szeptember

*) Hofkr. prof, exped. 1686. év föl. 489. Nr. 169.
2) Hofkr. 1687. prot. exp. föl. 32 és 58.
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hóban a felső magyarországi és tiszántúli ezredek főparancsnokává 
nevezett volt ki, szintén tett jelentést az udvari haditanácsnak (ide 
érkezett julius hóban),3) hogy 500 huszárt és 200 hajdút, azaz gya
logost rendelt már Szegedre. Bercsényi maga március-hóban zászlót 
és dobokat kér a szegedi őrség számára; ugyanezen kérelmet még 
május-hóban is ismételte Semsey Zsigmond alkapitány.

Midőn a szegedi vár 1686. október 22-én kapitulált, és a 
török őrség következő napon onnan kivonult, Veterani és Wallis 
őrnagyok vonultak be, és őrséget hagyván a várban, seregökkel 
fölfelé húzódtak. Várparancsnokul Ne k e m Ditrich Henrik maradt 
itten, a ki 1687. február-hóban a császári udvari haditanácshoz 
küldött jelentésében a várnak állapotát írja le. (Még 1688. március
hóban is ő volt Szegeden, ezután Péterváradra került hasonló minő
ségben; 1692. júniusban H u y n  őrnagy említtetik mint szegedi vár- 
parancsnok.) — A midőn tehát 1687. nyarán Bercsényi az őrséggel 
lejött és állomását el akarta foglalni, Caraffa rendeletére nem eresz
tetek be a P a l á n k b a  (a mostani belváros), a miért is szeptember 
és még október-hóban a császári udvari haditanácsnál panaszt emelt 
Caratfa ellen,4) hogy az a szegedi Palánk fölötti parancsnokságot 
tőle megtagadta és kéri, hogy a királyi kinevező okmány értelmé
ben a Palánk kulcsai neki kiadassanak. (Bercsényi ezen ok
mány értelmében nem számított arra, hogy rajta kívül más 
magasabb rangú katonai parancsnokkal fog Szegeden találkozni.) 
Még 1693. áprilisben is panaszkodik Bercsényi mint a m a g y a r  
militiának Szegeden f ő k a p i t á n y a  Huyn várparancsnok ellen.5 6)

B a j á n  is már 1687-ben volt őrség, a melynél gróf Cz obo r  
Adám mint bajai földesúr január 28-án Bécsben kelt iratában 
magának kérte adatni a kapitányságot. De az udvari haditanács, 
mint máskor is tett hasonló kérelmezővel, Czobort kérelmével 
elutasította, mert nem akarná a katonai kapitányságot a földesúri 
jog függelékének tekintetni. — Baján akkor már voltak rácok, 
a kikből azonban egy április 26-án kelt jelentés szerint naponkint 
többen a török területre szöktek át. Ezek mellett m a g y a r  őrség 
is volt e helyen.

Egyelőre D a l m a d y  S á n d o r  neveztetett ki bajai kapitánynak; 
de ennek az udvari haditanács május 4-én kelt rendelete alapján 
helyét B e r t h ó d i  István szolnoki főkapitánynak kelett átengednie, 
mert a bajai őrhely mint filialis a szolnoki kapitánysághoz csatol
tatok.0) — Berthódi le is jött Bajára és innen tudósítá julius 4-én 
kelt jelentésében az udvari haditanácsot, hogy valami 5 ezer török

3) Hofkr. 1687. prot. exp. föl. 489.
4) Hofkr. 1687. prot. reg. föl. 417. és prot. exp. okt. Nr. 152.
6) Hofkr. 1693. .évi prot. exp. föl. 157.
6) Hofkr. 1687. évi prot. reg. föl. 250.
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útközben lévén Eger felé, Baja városára rontott, s ez alkalommal 
az őrségből 25 legény elesett. — A következő 1G88. január 26-án 
az udvari haditanács rendeletet küldött Caraífához, hogy a b a j a i  
és a k a l o c s a i  rácokat valami Rikardi vezetésére és fegyelmezésére 
bízza, saját maga főparancsnoksága alatt.7) Ezen említett két hely 
őrsége 1687. május havában élelmi szereket kapott, — 1691. március
ban a katholikus rác (azaz bunyevác) militia panaszt emelt Berthódi 
ellen. S ez még 1695. október havában is intézkedik itt, midőn a 
bajai rácok az udvari haditanács által 1695. január 31-én az itteni 
m a g y a r  militia alkapitányának kinevezett B ek  ey Jánost elismerni 
nem akarták.

Az 1687. évben P e t r o v i c s  N o v á k  rác kapitány a török 
határról már 4892 rácot hozott át a császár szolgálatába és még 
többet is ígért áthozni, ha nekik letelepedésre bizonyos helyek biz
tosíttatnak, ha ezen csapat fölött ő maga neveztetik ki kapitánynak, 
és ha nem m a g y a r ,  hanem n é m e t  főtiszteknek rendeltetnek alá; 
mert egy ajánló levele szavai szerint: „a magyart nem szenvedhetik, 
minthogy eddig a magyar nemzet röszul bánt a rácokkal.“ — Végre 
B e c s k e r e k e t  és L i p p á t  kéri lakásul és fentartásukra. — Ezen 
ügyben Novák Bécsbe is utazott és magával vitte N e h e m  szegedi 
várparancsnoknak és Mi k s a  bajor választófejedelemnek julius 3-án 
a M ar t onos  melletti táborból kelt ajánló leveleit.8)

A választó-fejedelem e közben 1687. évi julius 9-én a S i z a r  
(merre lehet ez?) melletti táborából k a t h o l i k u s  rácokat is ajánl 
a császári udvari haditanács kegyébe, hogy azoknak h á r o m  
p a l á n k o t  (t. i. Szegeden, Szabadkán és Baján) engedjen építeni 
és lakni; „dass ihnen 3 Palanken zu erbauen und zu bewohnen 
eingeräumt werden möge.“9)

Erre az udvari haditanács Petrovics ügyével ezen katholikus 
rácok ügyét is szeptember 1-én Caraffának adta ki véleményadásra.10) 
Eszerint ezen katholikus rácokból 1500 fegyverfogható férfiú ajánl
kozott beköltözni; ígérnek hűséget és még másokat is áthozni a 
török területről, ha megengedtetik nekik S z e g e d e n ,  S z a b a d k á n  
és B a j á n  letelepedni, („zu Szegedin, S o b a t h i z  und B o n i a “) és 
az említett három palánkot felépíteni.

A bajor választó fejedelem ajánló levele után nehány napra 
(1687. szeptember 5-én) Markovics és Vidákovics György a katholikus 
rácok részéről valószínűen személyesen is felmentek az udvari hadi
tanácshoz Bécsbe, hogy nehány rongált váracsot és elegendő földeket 
kérjenek a török területről átjött 5 ezer (lélek?) rác számára, hogy

7) Hofkr. prot. regist, föl. 37. Nr. 146. és 147.
8) Hofkr. 1687. évi prot. exp. föl. 533. és K r i e g s a r c h i v ban 1687. 

évi 7/2 jegy alatt.
9) Hofkrat. 1687. évi prot. exped. föl. 570. sept. Nr. 22.

10) N. ott. prot. regist. föl. 400. Nr. 11.
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legyen hol lakniok és megélniük. Viszont ők is egy n é m e t  ezredes 
vagy tiszt alatt mindenkor hűségesen harcolni Ígérkeznek a török 
ellen.n )

Caraffa kedvezően nyilatkozott ezen ügyben (még novemb. 11-dike 
előtt); de sajnos, hogy e nyilatkozatot is mint a többi ezen ügyre 
vonatkozó okmányt nélkülöznünk kell; az igtatókönyvi sovány 
adatok pedig nem adnak elegendő felvilágosítást. Pedig itt érdekes 
tárgy forog szóban; ezen katholikus rácok t. i. az úgynevezett 
dalmaták vagy bunyevácok, a kik ma i« nem megvetendő számát 
teszik a Bácska lakosságának, Szabadkán pedig épen túlnyomó 
számban laknak. — Honnan és miképen kerültek ide új hazájokba? 
erre nézve csak igen gyönge és homályos visszaemlékezés maradt 
fenn még közöttök is a 2—3. generáliéban, a mely idővel még inkább 
elmosódott. Annyi azonban bizonyos, hogy 1687. őszén költöztek be; 
legalább a szabadkai főplebáníán őrzött helybeli legrégibb keresztelő 
anyakönyvben, a mely 1687. december 1 -tol kezdve az itt lelkész- 
kedő bárátok által vezettetett, mind bunyevácok azaz katholikus 
rácok neveit találjuk, csak itt-ott elvétve akadunk egy német vagy 
egy magyar névre. Egy 1700. évi összeírás szerint Sz uc s i s  Lukács 
már 17 év óta volt Szabadkán kapitány; ezen adat, valamint a 
galgóci barátok feljegyzései szintén arra mutatnak, hogy S z a b a d k a  
( valószínűleg Zornbor, Baja és Szeged városokkal együtt) csakugyan 
az említett 1687. évben kapta ezen új lakosságát és fegyveres 
őrségét.

így tehát S z a b a d k a  is, a melyben már a 15. század óta kis 
erőd is volt, szintén mindjárt a visszafoglalás elején katonai őrhelylyé 
lett, melyben a S z u c s i c s o k  vitték a kapitányságot a helyőrség 
fölött, mely valószínűleg már akkor nemcsak katholikus, hanem 
sbismatikus avagy görögkeleti rácokból is állott.

Szabadkával egyidőben M ar t o n o s ,  Z e n t a  és B e c s e  is 
katonai őrhelyek voltak, a mint N e h e m  szegedi várparancsnoknak 
1688. január 25-én kelt hivatalos jelentéséből az udv. haditanácshoz 
kétségtelenül kitűnik, és a mely jelentésből talán arra is következ
tethetünk, hogy az összes tiszamenti őrhelyek bizonyos tekintetben 
neki voltak alárendelve. N e h e m  t. i. Pétervárad és Szeged várá
nak állapotát írja le és azt jelenti, hogy a C s ö n g  r á d ,  Becse ,  
S z a b a d k a ,  M a r t o n o s  és S z e n t a  nevű váracsokban (Schlösser- 
nek mondja,) lévő rác militia élelem hiánya miatt e helyeket mind 
elhagyni szándékozik. 12) Ezután kéri az udv. haditanácsot, hogy e 
bajt lehetőleg orvosolni siessen, nehogy e helyek védőiktől meg
fosztva ismét török-kézre kerüljenek. Nemsokára, márc. 12-én pedig 
azt írja Szegedről, hogy amaz 1500 fegyverfogható kath. rácból

n) Hofkr. 1687. prot. exp. föl. 573. Nr. 43.
12) Hofkr. 1688. prot. exp. föl. 109.
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álló csapattal Berthócli kapitány és az élelmezési tiszt Baján 13 14) oly 
rosznl bántak, hogy közűlök 600 már ismét eltávozott; panaszol- 
kodik, bogy mások sem igen hajlandók már a török területről ide 
átköltözni. Azért kéri a két vétkesnek rendre utasítását, egyúttal 
arra is kéri az udv. haditanácsot, eszközölje ki az udv. kincstárnál, 
hogy a rác hajdúknak (gyalogkatona) némi é l e l m e z é s  adassék ; 
mert csak így lehetne sok bajnak elejét venni.

Igen nevezetes és még sok viszontagságnak kitett hely volt 
T i t e 1, mely fekvésénél fogva mint a Bácska kulcsa, sokszor látta 
még a törököt kapui előtt. Miután T i t e 1 várát 1688-ban Caprará- 
nak a szalánkemeni táborból jul. 30-án kelt todósítása szerint 
Wallis és Heiszler őrnagyok bevették, ide is tettek helyőrséget. 
Egy n é m e t  tiszt mint várparancsnok és saját nemzetökből válasz
tott kapitány alatt állott e helynek rác őrsége. 1690-ben báró 
L a z s a n s z k y  volt a várparancsnok, a ki azonban november-hóban 
a török közeledésének hírére helyét elhagyta és az őrséggel vissza
vonult, a miért is Szegeden félévig fogságban volt. 1693-ban 
S t e t t i n  B r o d a n  volt az őrség kapitánya, a ki 1694-ben kitün
tette magát, a midőn májusban a török a várat megtámadta. Jó 
viseletéért május 29-én legfelső helyről dicséretet kapott, melyet még 
arany-nyaklánc és érdemjel is követett. Júliusban kéri magát élet
hossziglan megerősíttetni tisztében, ezer huszárjának pedig 2—2 rőf 
posztót kér adatni; kérelmét még július 17-én teljesíté az udv. 
haditanács. Nyáron át Bács mellett táborozott a császári sereg és 
figyelt a török minden mozdulatára, a ki az idén Titelt már nem 
bántotta, a melyet most újra védelmi állapotba helyeznek és Őrsé
gét 300 hajdúval szaporítják. A következő 1695. év tavaszán a rác 
helyőrség a szomszéd helységek békés lakosai ellen tart rabló had
járatot, májusban pedig a gyalogság mind megszökött Titelről. 
Szept. közepén egy újabb török támadásnak nem bírt ellentállani, a 
benne volt őrség elveszett, maga a kapitány: S t e t t i n  is elesett; de 
szept. végén ismét a császáriak erődítik meg a várat. 1696. febr. 
hóban E y d t n e r  Fér. Gottfried lett a titeli várparancsnok, a kit 
N e h e m igtatott be Titelnek, valamint az ehhez tartozó sánc 
K o b i 1-nak parancsnokságában.

A k ó b i l i  helyőrség első biztos említése 1690-ből való; ennek 
kapitánya R a j k o v i c s  R a f a e l  volt, a ki tisztében való megerő- 
síttetését sürgette ezen évben. Hasonló kérelemmel járult az udv. 
haditanács elé S z u c s i c s Lukács is, a ki azonban nem s z a b  ad- 
k a i, hanem s a b á c i kapitánynak iratik. lá) Ezen évben Vidáko- 
vics György említtetik mint a szabadkai vár parancsnoka és kapi

13) Nem valószínű, hogy ezek mind B a j á r a  telepedtek l e ; legalább 
S z a b a d k á n a k  is jutott belőtök, s talán Szegednek is.

14) Hofkr. 1690. prot. exp. föl. 199. és 242.
H a z á n k  I . 18
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tánya, a ki Bécsbeu jun. 1-én kelt nemes-levelet kapott. Ugyan
akkor kapott nemességet S z u c s i c s L u k a c s  is, de nem monda
tik ez alkalommal kapitánynak.15)

A tiszamelléki többi helységbe is (mint Z s a b l y a ,  Osz-  
t r o v o  vagy Ad a )  bizonyára mindjárt elfoglalásuk után helyeztek 
őrségeket. Az említetteken kívül még Bács r ó l  1693-ban és Mo- 
zs o r inról  van e részben határozott adatunk. 1696. febr. hóban a 
k i s - k a n i z s a i  rácok is említtetnek, m inta kiket a m a r t o n o s i  
és b e c s e i  őrségekkel együtt élelmezni is akarnak.

így tehát Szegedtől a Tisza mentében egészen Péterváradig 
egész sor, többnyire rác őrhely volt mint elég erős katonai kordon 
vagy csatárlánc felállítva. S minthogy a török 1697-ig még gyakran 
látogatta e tájakat, akadt is elég módjok magukat vagy mint hely
őrséget vagy a cs. seregben egyes csapatokban kitüntetni. Nem 
egyszer hiúsították meg a közelben táborozó cs. hadtestektől segít- 
tetve a törökök támadásait; de viszont gyávaságukról és garázda, 
zsivány életmódjukról is meggyőzték elöljáróikat, a miért nem egy
szer keserű roszalást kellett hallaniok a császár és a tábornokok 
részéről. De a rácok is mindig tele voltak panaszszal a kincstári és 
élelmezési tisztek hanyagsága és rósz bánása miatt, a kiktől a meg
ígért élelmet nagyon rendetlenül vagy épen nem kapták; ellenben 
rajtok erővel is behajtották a t é l i  a d a g o k a t  (portiones hyber- 
nales). Ezen eljárás helytelenségét a tábornokok maguk is belátták, 
és igazságérzetök mindannyiszor ebből magyarázta meg azok szö
kését. így S t a r  b e m b e  r g  G u i d ó  1695. junius 10-én a péter- 
váradi és a titeli rácok szökését annak tulajdonítja, hogy „sokat 
ígértek nekik és semmit sem adtak." 1698. májusban az udv. ha
ditanács maga is nem csodálkozik, ha igaznak bizonyulna a hír, 
hogy a titeli őrség e hó elején az ellenséghez á t s z ö k ö t t ;  és a 
kincstári kezelés hanyagsága ellen vádképen mondja: az őrség 
könnyen kétségbe eshetett, minthogy sem pénzt, sem élelmet nem 
kapott.

Ezen visszás helyzeten segítendő, Caraffa már 1691. január 
havában ltí) e tárgyra fordílá az udv. haditanács figyelmét és fölötte 
szükségesnek tartja, hogy a magyar és a rác militia rendes élelme
zéséről gondoskodjék, nehogy azoknak okuk legyen az ellenséghez 
átszökni. Továbbá kérdést tesz az irán t: miképen kell azokat majd 
a következő hadjáratban felhasználni ? vajon az ezredekbe vétesse
nek-e fel, vagy külön csapatokban maradjanak, vagy egyáltalán mily 
lábra helyezendők ? Január 28-án pedig a militiának p é n z b e l i  
fizetéséről is szól, és felhívja a haditanácsot, hogy egy erre szüksé
ges alap előteremtéséről gondoskodjék.

15j Bács vármegyei levéltárból. 
1G) Hot'kr. prot. exp. föl. 66.
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A rácok maguk is megbízottakat kitldének Bécsbe az udvari 
haditanácshoz azon kérelemmel, hogy a lőszeren és a kenyéren kí
vül zab is adassék nekik, továbbá, hogy a hátralévő kenyérada
gokért kárpótlást kapjanak, végre: hogy töltik a t é l i  a d a g o k  
ne követeltessenek, a mint ezeket Szabadkán és Zomborban (Szo- 
botica und Sambor) a rác militiától is kierőszakolták.

Az udv. haditanács e kérelmöket 1692. május 2-án a hadi 
biztossal közli véleményadás végett. Mi volt ennek eredménye ? nem 
tudjuk. Minthogy azonban a kamarai tisztek erőszakoskodásai a téli 
adagok beszedése körül az év végéig sem szűntek meg, az udv. 
haditanács még dec. 31-én is panaszkodik az udv. kamaránál a 
szegedi kamarai praefectus eljárása ellen; mert méltán fél, bogy ily 
viszonyok között a rácok inkább mind meg fognak szökni, sem
hogy ily terheket elviseljenek.

E közben az ország és névszerint a Bácska is új népséggel 
szaporodott, a mely az itteni határvidék életében nagy tényezőt 
képezett és ennek s z e r v e z é s é t  is szükségessé tette. Ezek a 
C s e r  no v i e s  Ar z é n ,  ippeki patriarchával h o z z á n k  á t k ö 1 t ű 
z ö t t  r á c o k .

I v á n y i  I s t v á n .

B E Ö T H Y  ÖDÖN L E V É L V Á L T Á S A
A VEGYES HÁZASSÁGOK ÜGYÉBEN.

Mielőtt a két levélből álló correspondentiát közölnők, mely az 
„oroszlánfejű, darázsnyelvű, de jézusilag galambszívű“ Beöthy Ödön 
és Lajcsák Ferenc az akkori n.-váradi k. szertartási! püspök között 
a vegyes házasságok kérdése alkalmából kifejlett: e levelek jobb 
megértése végett nem tartjuk szükségtelennek, nagy életírója és föl
dije, Csengery Antal után előre becsátani, hogy Beöthy polgári ta
nulmányai befejezése után katona lett s mint tiszt, nyolc éven át az 
akkori európai nagy háborúkban bejárván az ó-világ művelt részeit, 
ismét a polgári élet küzdterére lépett, melyre előkészületül első ne
veltetését nyerte. Alig lépett föl itthon, honosai bizalmát meg
nyerte, kik már 32 éves korában másod-alispánnak akarták válasz
tani, mely törekvés kormányi ellenzésen hiúsult meg. A közbizalom 
őt azonban ez állásnál még nagyobb polcra emelte s az 1830-dikai 
országgyűlésre közakarattal követjéül küldötte fel.

1832-ben nyílt meg a híres hosszú országgyűlés, mely 1836-ban 
végződött s Beöthy ennek ismét tagja s elsőrendű szónoka lett. 
Szóvivője volt — mint katholikus — a protestánsok kivánatainak, 
ostora a lelkiismereti szabadság ellen elkövetett sérelmeknek. Indít
ványozta: mondassák ki a vallások egyenjogúsága, a lélekismeret

1 8 *
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teljes egyenjogúsága. Itt veszi kezdetét — úgymond Csengery, — a 
katholikus klérus hosszas, szenvedélyes harca Beöthy ellen. Szeret
ték volna, ha visszahúzza vala országos ülésben, a mit a kerületi 
ülésben indítványozott. Közhír szerint (melyet maga is igazolt) 
60,000 pengő forinttal kináltatott meg, ha visszahúzza indítványát.

A vegyes házasság kérdése Németországból hozzánk is átszi
várgóit s az áldás megtagadása a vegyes házasságtól nagy ingerült
séget támasztott. Biharmegye termében szóba jött e kérdés s Beöthy 
nagyhatású szónoklatokat tartott, melyeket külföldi lapok is ma- 
gasztalással közöltek. Egyszer, mint maga is vegyes házasságban 
élő, a közgyűlésben jelenvolt egyházi tagoknak írásban visszaadta 
ez áldást, melyet az eskető pap reáadott volt. „Tegye — úgymond 
— levéltárába a tdő káptalan.“ — Ugyanezen alkalommal levelezés 
támadt közte s a n.-váradi megyés püspök, Lajcsák Ferenc között. 
E leveleket, melyek kézirati másolatokban forogtak, Németországban 
is nagy érdeklődéssel fogadták. S e rövid bevezetés után érthetővé 
válván azok tartalma, közöljük mind Lajcsák püspök, mind Beöthy 
levelét. J)

„Tekintetes táblabíró ú r !
Vallást érdeklő ismételt bántalrnai elérték a türelemnek azon 

határát, melyen túl engedni gyengeség lenne. Ha őseinek hite iránt 
minden jó érzés is kihalt volna szívéből; ha azon egyház, melynek 
kebelében született, kereszteltetett s boldogemlékezetű jó szülei által 
neveltetett, nem tárgya többé tisztelő szeretetének és a katolikus 
név csak puszta hang lenne is uraságodra nézve: de nem szabadul 
fel semmi esetre sem az illedelemnek azon közönséges törvényei 
alól, melyek a nyilvános életben kétszeresen köteleznek. Hódolni 
tartozunk azon közérzelemnek, mely a vallást minden esetben sért
hetetlen szent ügynek tekinti és mety szerint tisztelni köteles ember
társainak hitbeli meggyőződését.

Midőn tehát mindezeknek ellenére nem szűnik meg sértegető 
s a dolgok érdeméhez tartozó, önkénytes célzásokkal a vallásnak 
tiszteletét gyengíteni, a jobb lelkiteknek hitbeli érzelmeit fájdalma
san érinteni, s a könnyelmű ifjúság szívében a vallástalanság kár
tékony magvát hinteni ; midőn lealacsonyító gúnyolódások által 
nyilvános helyeken közbotráuykozást szülő példáit nyújtja a vallás- 
beli tiszteletlenségnek; midőn legújabban egészen méltatlanul s igaz
ságtalanul — mert a házasságbeli áldásnak megtagadása tettes ura- 
ságodat, íuint a kinek gyermekei hazai törvényeink erejénél fogva 
is katholikusok leendenek, épen nem érdeklette, — megvető nevetség 
tárgyává teszi azon hitbeli szertartást, melyet a haza polgárainak 
tetemesebb része buzgó meggyőződé szentségeinek sorába tette, el l

l) A szerk.
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nem mulasztható kötelességemnek érzem ezennel atyailag szívesen, 
de egyszersmind komolyan s lelki főpásztori hivatalomhoz képest 
óvólag először meginteni a felől, hogy érdeklett sérelmeit a vallás
beli egyedül lelkiismeretet illető ügynek, különösen az isteni ere
detű keresztény katholika hitnek s anyaszentegyháznak jövendőben 
eltávoztassa, s magának igaz hitbeli meggyőződést szerezni, s ehhez 
képest vallásbeli kötelességeinek híven megfelelni igyekezzék, s mint 
különös, mind nyilvános életében a kölcsönös illedelem szabályaihoz 
magát alkalmaztassa.

Egyébiránt ezen intésemet Önmagának tekintetes táblabíró úr
nak, továbbá híveimnek és a társasági vallásos erkölcsiségnek ér
dekében hathatósan ismételve megküldvén, illendő tisztelettel mara
dok tekintetes táblabíró úrnak az Úr Jézusban szerető lelkipásztora 
és szolgája:

Várad-Olasziban, május 27-én 1839.

Nagyméltóságú lelkipásztor!

L a j c s á k F e r e n c ,  
váradi püspök.

Vettem nagyméltóságodnak május 27-én kelt és hozzám a fő
pásztor, alesperes bihari lelkész úr által küldött levelét. Sokáig tu- 
sakodtam magamban : írjak-e ? vagy hallgatással mellőzzem-e ? Ne
hogy azonban elmulasztásom más magyarázatot nyerjen, vagy épen 
gyengeségnek tartassék: kénytelennek tartom magamat, kiállni a 
fövényre s a lábaimhoz dobott keztyűt felvenni, s egy általam ed
dig elég szorgalommal került harctérre általköltözni.

Ha nagyméltóságod lelkem üdvössége iránt viseltető aggodal
mából intézte ezen dorgáló s főpásztori philippicáját, lelke ismerete 
menten áll; de azon céljától, melyet talán szemei előtt kelle tar
tania s egy tévelygő vaksággal megvett juhát az igaz útra vezér
leni, és azáltal a mennyeieknek Jézus tanítása szerint (Lukács 10. 
és 7.) nagyobb örömöt okozni, mint 99 igazak által, kik nem szű
kölködnek megszűnés nélkül;“ azon céljától — mondom — távo
labb áll s mindeddig nemcsak, de minden közeledésnek útját úgy 
zárta el, hogy azt próbálni is hasztalan. — Méltatlan szemrehányás 
tétetik nékem botránykoztató vallássértegetésekért, gúnyolódásokért. 
Mi a vallást illeti, ezt soha gúnytárgyul nem tettem, mert tudva 
van nálam mindennapi tapasztalásból, mily erős támasza az a gyön
gének, mily vigasztaló a kétségbeeséssel küzdőnek, mily mennyei 
gyógyszer, jótékony ir a sorsától üldözöttnek. E hatalmas támaszt 
valaki kezéből kiragadni mindenkor többnek tartottam véteknél, és 
senkit soha, de soha vallásos meggyőződéséből, hitszülte nyugalmá
ból rablóként felszakítani nemcsak célom, de gondolatom sem vala. 
Higyjen ki bármit, de higyje azt igazán, belső tiszta meggyőződésé
ből, nem színmutatás, önség, világi tekintet, nyereség, alacsony ősz-



278 BEÖTHY ÖDÖN LEVÉLVÁLTÁSA Stb.

tönből: szent s tisztelt lesz előttem meggyőződése; Cherub- és 
Szeráf-lelkeknek fogom őket tartani, s bár embertársaim hitbeli meg
győződését, lelkiismerete szabadságát mindenki úgy tisztelné, mint 
én, a ki annyit s oly hévvel tanultam! s ha szólottám valaha (nagy- 
méltóságod által állítólag) vallást sértve, szóm nem a vallás szentsé
gét illette, hanem a vallás ürügye alatt elkövetett törvényekbe üt
köző üldözések megszüntetését tárgyazta. Szólottám azon törvények 
iránti tiszteletből, melyeknek mint polgár mindenki hódolni köteles, 
légyen bár palotáknak vagy alacsony szalmás gunyhóknak lakosa, 
szólottám törvényengedte úton s törvény oltalma alatt s nem római, 
nem protestáns állott előttem, hanem ember, lélekimeret, szabadság 
és jézusi türedelem, s hogy ilyes alkalmakkal erős szavakat is 
használtam, — igaz; mert volt ok rá, de hogy az illendőséget s 
hogy a vallást nem sérttették : mutatja az, hogy az elkerülhetetlen 
törvény boszúját csak egyszer is maguk után nem húzták. De 
ugyan lehetne- e valaki oly dőre, hogy a keresztény vallás ellen 
kikeljen s azt sértegesse? melynek oly mennyei a származása, oly 
felszámítkatatlanul jótékony a maga következéseiben, oly tiszta er
kölcsi alakjában, oly okos, oly szelíd égi alkotásában ? — Ily dó
rét, ily észszel ellenkezőt én képzelni sem tudok. Felszólalásaim ér- 
deklették azokat, kik ezen isteni adományt legszentebb céljától el
terelték, kik az Istennek akarván szolgálni, a vallás talpkövét, a 
felebaráti szeretetet száműzik s eltérnek Jézus szelíd leikétől, ki ez 
alapszabályt, melyet a pogány Traján császár is kapuja felébe vé- 
setett, parancsolá hirdettetni: „A mit nem akarsz, hogy az emberek 
veled cselekedjenek, te se cselek edd azt másokkal.“ (Máté 7— 12. 
s Lukács 6—31.) S e helyett a más felekezet embereit, mintha 
azok nem is azon egy Isten teremtményei s nem is emberek volná
nak, vég- s határ nélkül háborgatják, üldözik; kik rendeltetésük s 
hivatásuk magas ösvényéről leszállva viláui, sokszor alacsony dol
gokba őgyelednek, a vallást mint eszközt tekintik a maguk ha
talma terjesztésére s a színmutatásnak tárt kaput nyitnak, mert 
legyen bár valakinek mind nyilvános, mind magános élete erkölcsi 
fogyatkozásokkal s hibákkal bélyegzett, csak hódoljon a vallás 
külső szertartásainak, húzza a papság győzedelmi szekerét: feledve 
van minden s számot tarthat pártfogásra s világi jutalmakra; mi
ként fog azonban odafent a mindent elhatározónak a végső napon 
mérlege reá nézve mutatkozni, nem fog-e jaj-szava s fogai csikor- 
gatása hallatszani ? Ez már más kérdés!

Jelenleg nagyváradi prépost, Hohenlohe Sándor ő hercegsége 
az isteni tisztelet oktató részében egy alkalomkor azt mondá : „Gute 
Priester, gutes Volk; schlechte Priester, schlechtes Volk.“ Arany 
mondás! E nehány szóban foglaltatik azon nagy mesterség: a 
népnek szívébe tiszta erkölcsiséget, nemes érzelmeket cseppegtetni. 
Légyen az Egyház szolgája beszéddel, tettel, magaviseletével, a minek
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lennie kell; menjen jó példaadással elő ; tegyen az Üdvözítő pa- 
íancsolatjaként: „Hegyen épült fényes város, közhelyen meggyúj- 
tctt szövétnek; úgy fénylik világa, hogy mások is látván jó csele- 
kedeteit, dicsőítsék a mennyei Atyát.“ (Mathé E.) Igyekezzék aljas 
szenvedélyeitől tisztulni, mi mindenkiben nagy hiba, a lelki pász
torban hétszeres; szűnjék párt embere lenni, tartsa távol magát a 
világi dolgokba való beavatkozásról, szem előtt tartván a főmester 
intéseit: az Ő országuk nem e világba való (János 18—36.) Hagyjon 
fel az uralkodás és batalmaskodással, megemlékezvén, hogy ők csak 
pásztorai a nyájnak, nem pedig Uraik. (Péter (5— 1 és 4.) Legyen 
szelíd, jámbor, szerény, töredelmes, oktató, szeretve intő, s nem 
szeretetlenül dorgáló ; s látni fogják azonnal nemesb erejük neve
lkedését, minek napjainkban — fájdalom! — mindinkább csökke
nésének okait nem másutt s másokban, hanem önmagukban ke
ressék. Ennyi általánosan nagyméltóságod levelére, de különösen is 
kell szőlnom annak egyes pontjaira.

Legfőbb ezek közt a házassági áldás visszaadásáért való szem
rehányást illető. Mondatik, hogy e tettem által gúny s nevetség 
tárgyává tettem a házassági áldásnak szertartását, még pedig egé
szen méltatlanul s igazságtalanul ; mert a pastoráléban hirdetett 
áldás-megtagadás engemet, mint a kinek gyermekeim hazai tör
vényeink erejénél fogva is katholikusok leendenek — épen nem 
érdekelő; én pedig azt vagyok hinni és erősíteni bátor, hogy épen 
erdekelt, mert a házassági áldás, a pastorális szerint nem a gyer
mekekért, hanem magáért a házaság vegyeségéért tagadtatik meg. 
Ott áll ugyanis nagyméltóságod említett pásztori közlevelének má
sodik lapján határozottan kimondva, s a 3., 4., 5. lapokban tisztán 
s bőven kifejtve ezen elv: — „hogy a valóságos Isten előtt kedves, 
lelki üdvösségre vezérlő, tehát a papi áldást is megnyerhető házaság
nak legelső és legfőbb feltétele a hitnek egyezsége s hogy csak ottan 
lehet szó a keresztény katholika Anyaszentegyház iránt való szeretetről, 
hol az iránti szeretet s buzgóságköti össze a szíveket, s hogy azon fri
gyet szemlélheti az Egyház anyai örömmel s csupán arra nyújthatja 
szentelő áldását, melyből a hitnek tiszta megőrzésére az igaz vallásnak 
fenmaradására nézve jót remélhet; a hol a valláskülönbség választó 
falat nem emel a házastársak közé ; tisztán szóval: a hol mindkét 
fél katholikus. Ez lévén a pastorále világos elve, engem kikerül- 
hetlenül érdeklett a szentelt áldásnak megtagadása. Mert hiszen az 
én házasságomban sincs az áldást megnyerhető legfőbb feltétel: a 
hitnek egyezsége, s a katholika szentegyház iránti szeretet s buz- 
góság sem kötheti egybe szívünket, nőm evangelika lévén; közöt
tünk is elválasztó falat képez a valláskülönbség. S végre nőm 
részéről a katholika hitnek megőrzésére s fenmaradására nézve jót 
csakugyan nem remélhet sem nagyméltóságod, sem a római Anya
szentegyház, sőt én magam is nagyméltóságod előtt sokkal ro-



2 8 0 BEÖTHY ÖDÖN LEVÉLVÁLTÁSA stb .

szabb véleményben állok, mintsem hogy az igaz katholika vallás
nak fennmaradására tőlem valami jót tudjon reményleni; mert 
bizonyosan fog emlékezni nagyméltóságod, midőn 1832. esztendőben 
egy megyei közgyűlés közönsége előtt engem nem aulikusnak nyilvá
nított; fog emlékezni! Atheistának, minden protestánsoknál roszabb- 
nak több alkalomkor mondogatott, s ily nyilvánításai által hívei sorá
ból önmaga kizárt. így állván az előzmények, ha a pastóráléban 
közönségesített áldásmegtagadás engem mégsem érdeklett, légyen 
de ez logikám előtt megfoghatatlan. — Az Egyháznak amaz el
véből, melyre megvallom, nagyméltóságod pastoráléja tanított, elő
ször az én okosságom azt következteti, hogy sem nagyméltóságod, 
sem semmi pap megszentelő áldása a vegyes házasokra, s közöttök 
reám is nem adathatott, s hogy sem én, sem semminemű ily vegyes 
házasok azon megszentelő áldás elfogadhatóságával teljességgel nem 
bírunk, s midőn az Egyház áldása itten mégis rám adatott, bármit 
akarjak egyebet gondolni, nem tudok, mint vagy azt, hogy nagy- 
méltóságtok az elvvel, vagy önmagukkal nincs tisztában, a mit én 
ugyan nem hihetek; vagy azt, hogy azon áldás csak játsziságból 
származott, s kimondása, reám adása alatt mentaliter reservált, vagy 
más valami ellenkező lappangott, s már ha ez ily reservatio mellett 
adott áldásnak visszaadása a házasági áldásnak szertartását nevetség 
tárgyává tenni mondatik, úgy én is csak azt mondhatom vissza a 
mentalis reservatio mellett rám adott áldásra nézve. Innen meg
érthető mindaz, hogy az áldásnak, mely elvben tőlem megtagadta- 
tott s melyre elfogadhatósággal nagyméltóságod pastoráléja szerint 
úgy sem bírtam, visszaadása botránkoztatő: igazságtalanul, mél
tatlanul bántó nem lehet. Annál fogva tisztelettel kérem nagyméltó
ságát e tetemes irántami neheztelését méltóztassék megszüntetni, azt 
egyenesen csak a pastoráléra fordítani; a mit tettem, egyedüli 
okára. Egyébiránt sok volna még, mit e pontban mondanom lehetne, 
de hogy sem nagyméltóságodat, sem magamat hosszasan ne un
tassam, legyenek azok mellőzve.

Azon pontra nézve továbbá, hogy a könyelmű ifjúság szívébe 
a vallástalanság kártékony magvát hinteni állíttatom, legyen röviden 
ennyit szabad megjegyeznem. Az ifjúság oktatása és nevelése nagy - 
méltóságtok kezeiben nyugszik, s ha az általam mondottak rájok 
nézve nagyobb hatással vannak, mint a tanodái oktatások, úgy az 
okot nem bennem, hanem tanítási s nevelési rendszerükben kell, s 
lehet keresniük.

Végre azon intésre, hogy magamnak igaz hitbeli meggyőződést 
szerezzek, s ahozképest vallásbeli kötelességeimnek híven megfelelni 
igyekezzem, ez legyen válaszom : Egy, a világos, s minden terem
téseket személyválogatás, felekezetekre nem tekintés nélkül, szere
tettel ölelő s a boldogító Istennek hite él keblemben és ezen leg
szentebb hitem következésében embertársaimat én is felekezetre nem
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tekintés, személy válogatás nélkül szeretve ölelem, s azok erőmtől 
telhető tettleges boldogításának szent ösztöne nyugtatja szívemet 
mint magános, mint közönséges életemben. A vallás külső szer
tartásaira nézve ez lévén a mennyei tanítóval meggyőződésem : „Nem 
minden, a ki mondja: Uram! Uram! megyen be a mennyországba, 
hanem a ki cselekszi a mennyei atyának akaratját. (Mathé 7—21.) 
Ha a külsőkre nézve tartana valaki indifferensnek vagy épen val
lástalannak , nagyon csalatkoznék; én lelkiismeretemmel háborít- 
hatatlan nyugalomban, békében élek, s aggodalmát irántam szün
tesse meg más is. Isteni tiszteletem a templom szűk falai közé 
szorítva nincs, nem is kell, mert mint ő mondá: „Eljő az idő, s 
már jelen vagyon, melyben az igaz imádók imádják az Istent lel
kűkben s valóságban.“ (János, 4—14.)

Ezek méltóságodnak hozzám intézett levelére megjegyzéseim, 
melyek berekesztéséül fogadja méltóságod ezen főpásztori atyai szí
véhez irányzott őszinte nyilatkozásomat. Azon hitben, melyben szü
lettem, neveltettem, s jelenleg élek, melyben jóemlékezetű. őseim s 
szülőim elhunytanak, kívánok én is elenyészni, a nélkül azonban, 
hogy a martyrok koronáját, melyre nagyméltőságod törekedni lát
tatik, sajátommá tegyem ; de ezen hitben háboríthatatlanul s béke- 
séggel akarom végóráimat bevárni, azért nehogy akaratom elleni 
lépésre kényszeríttessem, méltóztassék jövendőben az ilyesektől meg
kímélni; s ha akár különös, akár nyilvános életemben közbotrán- 
kozást okozó lépésekre vetemedném, azok megtorlását egyedül is a 
világi bírálkodásra, hova az természetnél fogva is tartoznak, hagyni.

Mely alázatos kérésémet ismételve, maradok teljes tisztelettel 
nagyméltóságod lelki pásztor úrnak, junius 27-én L839-ben alá
zatos szolgája: B e ö t y  Ödön .

K özli:  S zőllősi  K ár o l y .

RETTEGI GYÖRGY EMLÉKIRATAI.
1718, — 1767.

III.

Ezen fenn megírt contumacialis napok alatt takarodtanak ki 
az De(r)sőffi magyar lovas regimentje után a Modenái hercegé, 
vasas; mondurja ennek fejér, kék hajtókájú ; melyet is tudok lenni 
a török háborúkor Podsztaszki(é)nak, azután Cserninénak, obristere 
volt ugyan Podsztaszki, obris(t)lieutenaut Alldriszki, ob(ri)stvactk- 
meister az obrister öcscse Podsztaszki, aggregatus obrister Bánovoszki. 
N. B. a Deseöffi regimentjében voltak stabalis tisztek: obrister 
inkei Gáspár vasvármegyei nemes ember; obristlieutenant Vaji
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László; obr(ist)vactmeister Hindszmon [Hundsmann] nevű német; 
magyar aggregatus obr(ist)lieutenant Naundoríf, ki felől úgy halla
ták, hogy most general feldmarschal lieutenant; kapitányok : mar- 
schal Szélessi Tekerő János (ki is szegény-legény, régeni fi lévén 
kapitányságra ment volt dolga, pénzes sobrák ember, kivel is jól 
élvén míg contumaciát tartott gyakran mentem hozzája, és midőn 
másnap kiindultak volna a loagerből monda nekem : „földi, ezt az 
ágyat s ezt a két átalagot neked hagyom ha elindulunk, viselj gon
dot reá“, másnap elindulván bemegyek a kunyhójába, hát hazudott, 
mert egyiket sem hagyta ott, hanem egy levelet kapván a kuny
hójában olvasgatni kezdem, azalatt hallám mintha valami órapeerc- 
gést hallanék, azzal vetém szememet arra az oszlopra, mely a kunyhó 
közepin volt felásva, hát az zsebbevaló órája ott vagyon, én is 
levévén jobbnak állítám mint az ágynál s a többi, de sem a becsü
let, sem az conscientia nem engede, hogy eltitkoljam, hanem mind
járt utánna írtam, hogy az óra kezemben vagyon, melynek kézhez 
vételét tőlem a Szilágyban sokaknak, úgymint báró Bántfi Ferenc 
úrnak, ennek fiának Bántfi Sándornak, a zilahi harmincadosnak 
Schmidt Antalnak, item az asszonynak Bántfi Farkasné asszonyom
nak [az ige kimaradt], kik is mind külön-kiilön irkáltak firkáltak 
reám, hogy adjam kezökbe, sőt az asszony Bántfi Farkasné asszo
nyom regiusokat is küldött reám, gróf Haller Pál és Vass Miklós 
urak is azont cselekedték, de egyiknek sem adtam, hanem mint 
eltévelyedett marhát adtam a főispánom gróf Teleki Pál úr kezébe 
s máig is ott vagyon; a szegény Tekerő pedig, az ágyúgolyobis 
találván, elhordatott), Pletrik, Rappoldt, Gerhardt; hadnagyok: 
Perenyei, ez itt volt quartélyban, igen rósz ember, de nekem jó 
barátom s fogadott bátyám ; Radics [széljegyzet: „Imre“], kiről írtam fel
jebb is; Szúnyog; a vén Nyiczki; Máriássi, ki is ide be meghá
zasodván vette volt a gyógyi Kun István úr leányát, szép asszonyka 
lett volna, csakhogy igen-igen reátartotta magát [többszörösön át
vonva : „pedig nagy, széles szája volt“] ; gróf Gvadány, ennél több 
gróf ebben az regimentben nem volt, sem báró; zászlótartók : Bán 
Zsigmond; Üragusith Imre, ennek igen szép asszony felesége, de a 
mellett férfi erejénél is nagyobb erővel bírt, Balka Máriának hív
ták, magyarul hibáson beszédeit, tót vagy mi volt; Tekovith, ezt 
nem tudták mi- [többszörösen átvonva: „ördög“] féle nemzet, mert 
mindenféle nyelvet tudott, de egyiket sem perfecte, azt beszélték 
felőle, hogy cum exteris etiam gentibus habet correspondentiam, 
vagy rác, vagy dalmata volt, ettől vettem volt egy pár hámot; 
Holkovith, ez olyan vén volt nyavalyás, hogy a lóra sem ülhetett, 
hanem szekeren járt; Hindszmon [Hundsmann] s mások, kiknek 
nevök eszembe nem jut. Mondurjok, vagyis uniformájok volt: kék 
mentéjek, dolmányok; veres kalpagjok, nadrágok, övök; pantallér 
s lodiugjok fejér, németes.
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Annak uíánna szállott contnmaciára a Wíirtemberg regimentje, 
de nem a logerba, hanem a Meszes alá, kikkel is igen nagy baja 
volt a szegénységnek; sem generálisa, sem obristere nem volt, ha
nem commendérozta egy comes de Pachta nevű ifjú cseh-fi gróf 
obristvactmeiszter, hamis ember; e regiment is majd mind csehek- 
ből állott, kik is erősen gyűlölték a köztök levő németeket; volt 
egy neapolitanus aggregatus obrister is, kit is vulgo Kratsillonak 
hívtak, de úgy subscribált: Koráziollo. Az útban egy Goldpach nevű 
kapitánya meghalván, jószágát felkotyavetyélék, Fel-Egregyen sok 
ezereket érő portékáji voltak nyavalyásnak, melyek közűi egy 
ezüst kannát, egy réz, herbatbejhez való fogantyús ibriket s holmi 
eleiét vettem volt. Ez dragonos volt, mondurja a felső rokján kívül 
fejér, de az veres volt fekete hajtókával ; ezt úgy mondják, hogy 
egészen elveszett volna, némelyek azt is beszélik, hogy egyszers
mind által ál lőtt volna a Prussushoz.

A Kálnoki auctionalis militiája is töltött ezzel egyszersmind 
contumaciát, a logerben voltak ezek, de amazok a falukon ; ezekkel 
sok bajom volt a mészáros miá, mivel azt akarták, hogy a mé
szárszéket ők tartsák, de az vármegye fizessen nékiek érette; én 
ugyan annak állításával is vexáltattam az Apor és Sombori 
János dispositiójából, de ugyan csak kerestem mészárost, s egy 
szopó-borDyút ajándékozván Kálnoki generálisnak, akkor acceptálta, 
de azután kikergették, s mikor osztán computust ineáltam véllek s 
nem akartam fizetni a mészárszékért, lehazudtola az az vitéz kapi
tány Simoni, melyet csak el kelle nyegnem, mert szoros helyen 
volt a dolog, külömben is Kálnoki feleségével testvér volt s bízott ; 
elhagyám azért az istenadtát [az utolsó két szó a szorgalmasan ki
vakart s így olvashatatlan eredeti szöveg helyére írva] s kénytelen- 
ségből adék 40 r. frtot neki.

Poébla gyalog regimentje is ott akart contumaciát tartani, de 
kunyhókat nem lehete ásni az hideg s eső miá s azért Hondára 
mentek s három faluból az embereket kiüresítvén hat hétig ott lak- 
tanak; mondják, hogy sokan holtanak meg míg ott voltak.

És így az egész militia idehagyá Erdélyt, hanem az Károlyi 
regimentje benn lévén valami két compagniányi maradt benn, kinek 
Littassi András nevű főstrázsamestere, igen hatalmas, becsületes, derék 
ember, a patre reformato procreatus, mely is jói esmérszett, rajta; 
Magass János reformatus, már koros, igen szép egyetlen-egy 
leánya, kapitány; Palásti Mihály, szép feleségű, catholikus, Somogyi 
János, ki is akkor ment volt zászlótartóságra strázsamesterségből, 
reformatus. Piaczek József strázsamester Schulteti nevű káprállal 
Galponyán töltöttek contumaciát valami harmincig való közem
berrel.

E szerént kiszivárogván a vitézlő rend ez országból mind, 
Prussus ellen Csehországban öszvegyűltek oly sokasággal, hogy soha



2 8 4 RETTEGI GYÖRGY EMLÉKIRATAI

a felséges austriai háznak [korábban egyszerűen így írva : „hogy 
soha az austriai háznak“] ennyi népe együtt nem emlegettetik hogy 
lett volna, mert a mint mondják száznyolcvauötezer számból álló 
nép volt, kit is a szegény generalis Broune commenderozván sze
rencsétlenül járt, mivel Colinnál Csehországban maga is sebbe esvén 
igen sok nép és bagasia veszett el úgy, hogy felment az akkori 
kár, a mint beszéltették, azon hatezer emberen kívül, mely rab
ságra esett, 13 millióra. De ezekről nekem sokat nem szükséges 
írnom, mivel a primordio ezen hadakozás németül iratik igen szép 
descriptióval s Danckáu Lengyelországban nyomtattatik. Elég az, 
hogy a szegény Braunnak annyira decrescált becsülete, hogy ha 
meg nem holt volna a seb miá, roszul lett volna dolga [e szóhoz 
kereszt van téve, a jegyzet azonban a lap alján állhatott, melyet 
Rettegi később jónak talált kivágni], a vizslát is Bécsben Braunnak 
hívták annyira megindultak volt ellene, mintha ő lett volna oka. 
hogy meg nem verhette a Prussust.

Ezt még csak hozzáteszem, hogy azon nagyszámú ármada annyira 
megfogyatkozott az hadakozásnak első esztendejében, hogy más cam- 
pamentumra igen nagy szüksége volt ő felségének ismét a népre, s 
arra né?ve kért ő felsége az országtól háromszázezer forintot kölcsön 
interesre, de úgy, hogy az, ki ötven forintnál alább igér, csak spon
taneum oblatum légyen; és arra nézve senki kölcsön ígérni nem mere, 
hanem kiki a mit akart adott ugyan, de a salaristáktól, a kiknek tud
niillik öt-, hat-, hétszáz, vagy ezer-, kétezer forint fizetésök vagyon, 
azoktól egy . . .  da angariát elhúztak; denique az interest tavaly 
kiadták [a lap alja, melyen a valószínűleg csak egy írott sornyi 
jegyzet állt, mint fentebb említém, ki van vágva]; szintén azon 
esztendőben, idest 1757 diaeta lévén Szebenben, sokat nyughatat- 
lankodott az ország felette, mert némelyeknek ott járt ez elméje, 
hogy kiki a proportione bonorum csak Ígérjen mutuumot, de az 
urak privatim circumveniálván a deputatusokat, arra vettek bennün
ket {széljegyzet: „deputatus lévén magam is akkor“], hogy semmi
képen ne ígérjünk, a mint hogy nem Ígérvén, prolongáltatok ezen 
diaeta Szent-Márton napig.

Annak felette az communitásokra kiilön-külön tyrók repartiál- 
tatván, igen nehezen s felette nagy költséggel supleáltattak kivált 
eleiutén, mivel mértékre acceptálván, sokat rejiciáltak belőlök, de a 
kapca szorulván, annakutánna nem sokat válogattak benne. Az is 
megvolt, hogy afféle vagus embereket, az urak pedig zsellérjeiket, 
vagy azoknak fiait erőszakosan is megfogatták, vasba verették s 
úgy adták katonának; de semmi köszönet nem volt benne, mert 
tam ex animi moerore, quam ex aliis calamitatibus, quorum tales 
non asveti, a nyavalya beléjök esvén, csak az olyanokból több 
négyszáznál holt meg csak a mult esztendőben Kolosvárt azokon 
kívül, a kik elszöktek. Annyira megijedett a föld népe, hogy télben-
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nyárban az erdőkön lakott az ifjúság, mely lárma az ő felsége fü
leibe hatván, parancsoltatok, hogy desistáljanak az afféle verbunc- 
tól. De az ellenség erősen fogyatván a uépet, újabban parancsolt ő 
felsége, bogy 3000 háromezer tyrót állítson az ország, még pedig 
jobb szívvel veszi ő felsége, ha személyt adunk (vagy ha az vala
kitől nem lehetne, 25 r. forinttal fizesse), adván erre ily alkalma
tosságot, hogy a mint a dominus terrestrisek jobbágyaikat magok 
szolgálatára aplicálhatják erővel is, az ő felsége szolgálatára miért 
nem ; és így a mi elsőbben controvertáltatott, azután intim áltatott, 
nem csuda, mert necessitas frangit legem, imo omnia experiri cogit. 
Ez sem volt elég, hanem az . . .  (a lap alján állt sor, mint fentebb 
említve volt, ki van vágva) . . . ő felsége rescriptuma mellett bi
zonyos úri személyekből álló (n. b. többire mind reformátusok) com- 
missariusok bocsáttattak ki, mindmegannyi kolduló-barátok ; melyre 
nézve minden communitásokbau generalis congregátiók celebráltattak, 
az holott ezen említett commissariusok ő felsége katonára való nagy 
szükségét jelentvén, proponálták, mely nagy meritumokat szerezné
nek azok magoknak, az kik költségeket ő felségétől nem sajnálla- 
nák, és a mellett mindazoknak neveit, kik azelőtt is az effélékben 
eontribuáltak, listába tévén, beadták, consignálván, mit adott el
sőbben s mit addál még ahhoz. Én akkor Désen voltam generális- 
széken, az holott Lázár János úr, statuum praesidens proponáld ; 
ezen Doboka vármegye gyűlésin pedig Kékesen nem voltam, mivel 
szintén akkor indultunk Szebenbe az investigatoria commissióba, s 
nem addáltam semmit a már megadott 8 rhs. forinthoz, hacsak erő
szakosan meg nem veszik rajtam.

De csudára méltó dolog, hogy minekutánna az feljebb megírt 
száznyolcvanötezer ember csak valami harmincezerre szállott volna 
az ellenség után, ismét igen nagy armadát gyűjtött ő felsége any- 
nyira, hog}̂  szintén adaequálta az elsőt, csakhogy többire tanulatla
nok voltának; annak felette az muszka is segítséget, valami hatvan- 
ezerből állót tavaly, az idén újabban a mint hirdették száznyolcvan- 
ezeret küldött; a mellett a francia is nagy segítséget adott az 
imperialis staíussal együtt, a svecus is ellene támadott az ő felsége 
ellenség(én)ek : de mégsem tehettek semmit vele, jóllehet semmi 
hírek nem folynak, mert a mint mondják, megvan kinek-kinek pa
rancsolva az armadán, hogy se jót, se roszat ne írjanak; mindazon
által úgy látszik, hogy még eddig nem triumphaltunk rajta, mert 
most újabban kétszázezer forintot kér ő felsége azon hadakozásnak 
continuatiójára, melyre nézve 2-da Augusti hoc anno 175!) Földvárt 
generális-székünk lészen. Adná Isten, hogy vagy triumphálna ke
gyelmes asszonyunk ellenségén, vagy békéllené'k meg, mert jó 
ugyan mikor a békeséget pénzen megveheti az ember, de felette 
igen sajnálom kegyelmes királyunknak (melyhez hasonló kegyel- 
mességű Európában nincsen) ez rettenetes nagy kárát és költségét.
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Isten tudja, ki lehet oka ezen nagy véres hadakozásnak, tudom azt, 
hogy nem felséges asszonyunk, hanem mások valakik, melyről én 
hallgatok.

Hogy messze- és külső országokban történt dolgokról sem 
szándékom hogy írjak valamit, sem nem tudok hozzá, tudni való 
dolog. Mindazonáltal, hogy Portugalliábau Lisbonának [e szó felül 
van írva] nagy része in anno 1755 elsülyedett, az holott is az in
quisitio tömlöcében igen sok rab lévén (kiket az nap miseszolgálta
tás után exequálni akartak), mind kiszabadultak, ezt a casust nyom
tatásban is kiadták. Ánnakutánua pedig az király ellen rebelláltak 
egynéhányan, melynek okát sokképen írják, de én abbahagyom, 
hanem ez alább megírt Relatió kezembe akadván, kívántam ide 
írni.1)

*) Anno 1759 feralis exeputionis Ulisipponae in Portugálba factae de
scriptio :

E regione palatii regii erectum fuit pegma quadrangulare 18 pedum al
titudine, circa illud quatuor regimina equestria, quatuor pedestria. Ante meri
diem hora 8-va I mo marchionissa de Tavora uxor generalis capitanei mar- 
chionis de Tavora pegma conscendere jussa ad praeparatam ibi sedem sese 
collocavit, cui carnifex uno ictu caput amputavit, cute tamen in collo nonnihil 
cohaerente, propter quod caput in sinum ejus decidit, tandem cadaver in peg
mate deposito et velo nigro coopertum fuit. Post eam successit filius ejus 
Don Josephus de Tavora quoad speciem amore dignus adolescens, qui cruci 
Andreanae impositus crura, pariter et brachia confracta fuerunt, cadaver ejus 
cadaveri matris associatum fuit. Comes de Antongia, marchio de Tavora, frater 
prioris, duo famuli ducis Averio, et unus famulus junioris marchionis eodem 
mortis genere consumati sunt. Post hos generalis capitaneus marchio de Ta
vora pegma subivit et vivus crurifragio affectus est, ita tamen, ut postquam 
dextrum brachium et femur ei fractum fuisset, duos validos ictus pectori im
pegerunt, quo facto exanimatus [e szó felülírva] caeteris cadaveribus adjectus 
est. Hunc sequebatur dux de Averio similiter crurifragio affectus hoc cum 
discrimine, quod octo ictus in manibus, pedibusque sustinere debebat ante
quam pectoralem ictum susciperet, cadaver prioribus adjectum. Sub finem tra
gici hujus spectaculi lignarii extraxerunt duo sessibula in pegmate et illico 
adductus est quidam famulus ducis praefati, qui Suam Majestatem sclopeto 
petiit, hic palo catenis firmiter adstrictus est addita imagine famuli alterius, 
qui nou obstante, quod G000 thalerorum pro capite ejus promissum fuerit, ha
beri non potuit. His peractis exhibita fuere famulo omnia cadavera interfecto
rum quos nominatim exprimere debebat, tandem supposito pegmati igne vivus 
cum caeteris cadaveribus concrematus fuit. Exequtio autem ab hora 8-va an
temeridiana usque ad 3-tiam pomeridianam [a sor nincs folytatva]. In carce- 
ribus adhuc sedent Don Joannes, Don Nuno de Tavora, archiepiscopus de 
Evora, episcopus de Opporto, marchio de Ehonvia, marchio de Aloras, comes 
de Riberia, comitissa de Attongia, projeradus de Torcato et decem alii etiam 
carceri mancipati existunt (ez az tíz, a mint azután bizonyosan hallatott, je- 
suiták voltának). Mater ducis de Averio ante plures annos religionem professa 
10-ma Januarii ob capturam filii apoplexia tacta obiit. Ducissa vero conjunx 
ducis cum uterum gestet solertibus excubiis custoditur. Apud ducem de Averio 
reperti fuere duo milliones et quingenta millia livres noviter cusa. 11-ma Ja
nuarii ad Turrim Leminam diversi et tecti currus ac personae adducti fuerunt, 
quorum nomina intuitu status eorundem latent (vagy inkább ezek a jesuiták). 
Fama est adhuc alios 12 propediem expediendos fore.

RETTEGI GYÖRGY EMLÉKIRATAI
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Ezen alkalmatossággal jött m(edicinae) doctor Pataki Sámuel 
uramtól ez az újság is: Mo s t  e*zek az  ú j s á g o k .  A Prussus 
Moraviába bement, Erfurdum nevű várost Tburingiában megvett s 
az franciákra és imperialistákra ment, Lengyelországra is beküldött a 
muszkákra, kik is ott voltak, kik közűi egy herceget el is fogtak 
és sok saxokat, a svecust Strasaldiába szorította. A spanyol király 
meg nem bolt, hanem igen crassa melancboliában van. A portu- 
gálliai király csak procedál az exequtióban a rebellisek ellen; már 
világosan kijött, bogy a jesuiták indították a rebelliót. A muszka 
cár száznegyvenezer számból álló népet ígért felséges királynénknak, 
a francia pedig százhúszezerét. Az angliai király nehéz betegségben 
van. Ezeket magyarul írtam le 2-da Aprilis 1759 említett doctor 
Pataki úr főbíró Maksai Gábor uramnak küldött leveléből. Ezekből 
ezek jö ttek 'k i annakutánna: 1-mo, bogy a muszka segítség most 
nem régiben elérkezett, de a Prussus észrevévén, eleibe ment s mi
dőn conjungálta volna magát felséges asszonyunknak eleibe com- 
mendirozott népével, akkor aggrediálta a Prussus s annyira meg
verte, hogy igen kevés maradott belőlök; azt is beszélik, hogy 
annyira confundálódtak az ő felsége népei a muszkával, hogy vég
tére egymást ölték-vágták ; bár ült volna otthonn az istenadta musz
kája, talán eddig békeség lett volna. 2-do azon detentióban lévő 
portugalliai jesuiták dolgáról írtak valami pasquillus formát, melyre 
most nem akadhatok, de előkerülvén ideírom, melyre fenestrát is 
hagy(tam). [A pasquillus azonban nem került elő s a 16 sornyira való fe
nestra betöltetlen maradt], 5-tio most recenter hallottam, hogy ugyan 
Portugalliában a feljebb megírt mód szerént exequáltatott fejedelmi 
személyeknek számtalan kincsét confiscálván a király, nem akarván, 
vagyis nem bátorkodván magától distrahálni, a római pápától kér
dezte meg, mitévő legyen vele, hihető a conscientia is furdalta 
miatta, melyre nézve intimálta, hogy semmiképen nem illvén azon 
pénzt hogy maga szükségére, hanem valami jó és szent dologra 
inkább fordítani, adja az ő felsége a Prussussal való mostani hada
kozásának auxiliumára, a minthogy a mint beszélik közönséges hír
ből, a tengeren meg is indították, de a Prussus észrevévén szintén, 
midőn a szárazra kitették volna s kilencezer ember kezéhez vette 
volna, háromezer emberét eleibe commendirozott s mind elvette ; ez, 
ha így volt egyáltalában, dalmatiai tengeren eshetett, melynek oka 
az ő kimondhatatlan álnoksággal bíró spionnyi.

Még egy novella akadván kezembe, ide írom: A n n o  1759 
15 ta M a r t i i  j ö t t  n o v e l l á k .  Egy Knolbeke nevű prussus ge
neralis die 27-ma Februarii Erfurdumot megvette és a mi generá
lisunk Gvasko, a ki is ott commendans volt, mindenestől conventio 
által onnat elment, de a citadellában hagyott 4 bataillion praesi- 
diumot, kik is aimisticiumban maradnak, míg a Prussus ellenök 
nem agái; az imperialisták minden reménységöket abba a városba
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vetették volt, de már nagyon confundálódtak. A franciák és irn- 
peralisták Hassiára igyekeznek, kiknek is az Izenburgi herceg el
lenek áll és Henricus, a prussiai király testvéröcscse megyen nagy 
artilleriai készülettel. A Prussusok Wobernon és Braun {ez az Braun 
nevű generalis a muszkánál van [az utolsó három szó felülírva], 
nem hiszem, hogy a prussiai király körül találtassák, hihető az, ki 
ezen novellát elsőbben leírta, pennája hibázott) generálisokkal Len
gyelországba bement(ek), Posen és Lissa körül prinz Schulkowszki 
elfogatatott sok saxoniai néppel együtt. Az angliai piraták sub 
titulo Borussico Olaszország tengerén austriai és franciái hajókat so
kakat elfogtak. Generalis Fermerus a muszka cárnétól az hadi ex- 
peditióból visszahivattatott, helyébe küldettetett Schukoulon; Daun- 
nak 12 ezer thaler érő kocperdet küldött ajándékba (ez a mi gene- 
raliusunk). A prussiai király Moraviába ment 30 ezer néppel, 10 
ezert Saxonia széliben hagyott, Nissánál is igen sok népet hagyott. 
A portugall most is csak exequáltatja a rebelliseket. A spanyol 
király még él. A svecusok csak szuszognak Strasaldiában Az Er- 
furdumból kibocsáttatott katonák öszveadván magokat general Szer- 
belloui, marchesz Bottá, prinz Hildburgshausen és Gais generálisok 
alatt lévő armádával, rajtamentek a Prussuson, de szégyennel tér
tek meg, mert nagyobb részét a népnek odavesztették. Az angliai 
király nehéz beteg. A primas és archiepiscopus Poloniae megholtak. 
Dresdából minden udvara népét a saxoniai electornak, a mely ott 
maradt volt, a Prussus kihajtotta (hihető valami roszban érte őket) 
mind ginaeciumát, mind egyebeket. Ezt is láttam írásban a minap 
Szebenben, hogy írták a prussiai királyról

magyarul fordítottam e szerént:

! Nyugodjék az éu országom,
A császárral hadakozom, 
Svecust megajándékozom 
[később felülírva: „vagyis el

mellőzöm “],
A franciára lesz gondom,
A muszkával azt cselekszem, 
Kit a világ is nevessen.

Valaki irta ezeket felőle (mert maga-maga felől hogy effélé
ket mondjon, nem hihető), de mindezek alkalmasint így lettenek 
csak eddig is.

Még addálom ezt, melyet a kolosvári jesuiták nyomtatásban 
adtak ki, minekutánna in anno 1758 Leidmericznél [később felül
írva: „Kolinnál“] valami kevés victoriát reportáltak volna a 
mieink, melyet igen nagy kárral és vérrel cousequáltak, örömet is

Meine Länder lass ich liegen 
Mit dem Keiser wil(l) ich kriegen 
Dem Schweden wil(l) ich

schenken.
Dem Franzosen wild) ich denken 
Und dem Russen wil(l) ich 

machen
Dasz di(e) ganze Welt sold) 

lachen.
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felettébb való nagy solenitással lőttek mindenütt úgy, hogy attól a 
ki ott jelen volt az actuson hallottam, hogy nem érdemelt volna 
oly nagy örömet; a jezsuiták is örömekben így dehonestálták. 2)

Csakhamar másképen fogott fordulni a kocka, mert azóta

2) Triumphus Mariae Theresiae de hoste reportatus.
1. Ducum magnorum genitrix triumpha Austria,

Martis Europae domitrix vincit Theresia,
Sternit Borussi agmina gigantum tot examina

Regina maxima,
Terret jam solo nomine cyclopes sine fulmine

Magna Theresia,
2. Bellona nata, nata cerebro Jovis aequissimi,

Dispergit castra tumida ducis fortissimi,
Tormenta, signa, laureas et gazas perdunt aureas

Injustae copiae,
Sic ubi regnat aequitas, belli favet foelicitas

Magne Theresiae.
3. Quem tot superbum millibus vidit Bohemia,

Castris exutum omnibus stupet Silesia,
0 Friderice! turgidae ubi nunc illa fulgidae

Spes vana gloriae ?
Laurum decerpsit Daunius, eripuit Nádasdius

Palmam victoriae.
4. Vincendam quidem Austriam putabas facile,

Quid refert ? inquis: aquilam opponam aquilae,
Sed cogita bicipitem, quae tuam in ancipitem

Deduxit aleam
Fugisti demum turpiter, velut si vento Jupiter

Dispergat paleam.
5. Si tu pantheram induis, leo invigilat;

Dum Pragae ferox ingruis, tuos dilacerat,
Fugis protector h a e r e s i s , sed sequitur te Nemesis

Quae poenas exiget.
Vel nomen nostri militis et barbam solam fugitis

Ense non indiget.
6. Numquid jam versa penitus est rerum facies,

Maria, ut terribilis castrorum acies
Quam nescivisti, adstitit injusto Marti, obstitit

Pallas aequissima,
Astraea tandem comite restincto belli fomite

Vincit justitia.
7. Tu tot tropheis, laureis Augusta, inclita !

Regna, triumpha, impera magna Theresia!
En coelum votis annuit, vires secundas innuit

In nova praelia,
Hoc duce hostis vincitur, regnis tuis exigitur,

Io victoria !
8. Et vos heroes martii invictae dominae!

Pugnate demum strenui foelici omine:
Hunni, Germani, Rascii, Bohemi, Daci, Moravi

Ite in praelia,
Vincetis magnae fulmine imperatricis numine,

Io victoria!
H a z á n k  I . 19
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többet effélét nem volt szükség írni, bár ezt is hagyták volna el a 
jámborok, mert az effélével csak irritáltatik az ellenség, pedig: h o s 
t i s  ne m i n i m u s  q u i d e m  c o n t e m n e n d u s .

Nem akarván kifelejteni mindazokat, kik in anno 1758 és 59 
e világból kimultanak akár úri, akár pedig nemesi rendből valók 
lettek legyenek, mind férjfiat, mind asszonyt, emlékezetnek okáért 
feljegyzettem, kik is következnek e szerént:

Gróf Rliédei Zsigmond úr Drágban Yesselényi Ferenc úrnál, 
minthogy az leányát, Yesselényi Katát vette volt el, pedig az asz- 
szony is Rédei leány volt, holt meg 36 esztendős korában; nem 
volt igen subtilis ember, de jó, emberséges úri ember volt szegény; 
igen szép felesége maradt.

Báró Vesselényi István úr Zsibón pleuritisben 50 esztendős 
korában; derék úri ember, katona volt sokáig a Vetéssi gyalog
regimentjében, de itthonn promotiót nem érhete; felesége Daniel 
Polixéna, nagy literaturájú úri asszonyság; maradt négy leánya, 
egy Miklós fia.

Alsó Mihályné asszonyom Rettegen ugyan pleuritisben, Makrai 
leány volt.

Tordán Török József, ki alacson rendből emergálván tordai 
hadnagyságra ment volt, okos, értelmes, jó deák, nekem is jó ba
rátom. Ugyan ottan Tordán Székely Ferenc és Zalányi Ferenc, 
okos, értelmes emberek, az első unitárius, a másik reformatus, jól
lehet titkosan úgy hallottam, hogy ez is unitárius lett volna, tudom, 
hogy a consistorium behivatta vala egyszer Szebenbe s recantáltat- 
tak vele opimo.

Pávai Sándor, Aranyosszéken, feleségestől Földvárait; ez is 
igen jó barátom volt szegény.

Décsei Lászlóné Fekete Klára asszony, leányával Décsei Ág
nessel báró Diószegi Mihálynéval együtt, temették Borsán; ez igen 
szép ifjú asszony vala szegény, de hogy ím báró volt az ura, nem 
igen jó helyre esett volt, jobbat érdemlett volna.

AlsóTstván, torda vármegyei főbíró Vajda-Szentiványon.
Néhai méltóságos gróf Gyulai Ferenc generalis úr ő excellen- 

tiája 28 esztendőtől fogva való özvegye, nagy kegyeségű istenháza 
egyik dajkája, temettetett Kolosváratt dicsőséges halotti solenitás- 
sal, az holott magam is szegül-végül szolgálatban voltam, a többi 
között keserves-fogó, s fogtam báró Wesselényi Polixéna kisasszonyt, 
kit is báró Kemény Simon úrfi mátkásított el.

Méltóságos gróf Lázár Jánosné asszonyom ő nagysága Gyala- 
kután, ugyan ottan temettetett; kinek temetésére midőn gróf Gyulai 
István generalis úr ő excellentiája is elment volna, ottan megbete
gedett s meg is holt; ezt sok szegény erdélyi uracskák s nemesség 
megsirathatja, mivel sokakat kivett a szegénységből s úrrá tette 
őket.

RETTEGI GYÖRGY EMLÉKIRATAI
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Gróf Teleki Sándor, amaz régi híres Teleki Mihálynak utolsó 
fia, igen öreg állapotában Fejérvárt, consiliarius volt, csudálatos 
természetű ember, kit históriába méltó lenne feltenni, mert a ki 
hozzája levelet vitt, félesztendeig is eltartotta, míg választ vehetett 
tőle; Czelnára szorult volt ezelőtt lakni valami hitváu paraszt-házba 
s az felesége addig instált néki, hogy vigye ki abból a füstös 
kunyhóból, hogy reávette magát a készületre s mindennap eléhú- 
zatta hintáit, társzekereit három esztendeig, mégsem ment el onnat, 
hanem a szegény asszony ott megholt, annakutánna valami tolvaj 
hír támadván, attól megijedett s úgy szaladott be Fejérvárba, az 
holott is megholt.

Méltóságos gróf Teleki Józsefné Bethlen Kata asszony ő nagy
sága, nagy kegyességű úri asszDnyság, de nem vala akaratja sze
rént való contentuma ebben az rósz világban, mivel elsőbben férj- 
hezmenvén gróf Haller László úrhoz, egy fia s egy leánj^a sziilet- 
tetvén tőle gyermekkorokban militare brachiummal elvették tőle s 
pápista vallásban neveltetvén fel igen erős pápisták voltak, míg az 
leánya gróf Teleki Pálné, a mi főispánnénk, a mint én hallottam, 
inkább akarta követni [a három utolsó szó a szorgalmasan kivakart 
s ekként át sem is tetsző korábbi szöveg fölé írva! az édesanyját; 
azután ment volt férjhez Teleki József úrhoz, de attól nem mara
dott gyermeke. Az Isten anyaszentegyházának nagy tápláló daj
kája vala szegény, felette igen gyönyörködött a könyveknek 
kinyomtattatásában s az könyvekben, a mint mondják olyan magyar 
könyvekből álló bibliotecát gyűjtött volt, melyben találtatik 300 
darabból álló m(agyar) könyv.

Történt még három testvér-atyafiaknak in anno 58 et 59 em
lékezetre méltó halála. Egyik Varsányi Zsigmond, ki is holt meg 
septemberben; a másik Varsányi Pál, ez igen becsületes ember 
volt, kapitányságra ment volt a Gyulai regimentjében, és midőn 
Csehországból az armadáról jött volna hazafelé, Komáromnál szeren
csétlenségből, éjszaka akarván a hajójába (a mint a városra járt 
volt) beszállani (s) a Dunába esett, 15 nap múlva találták meg egy 
Almás nevű falunál; Varsányi Móses Hunyad vármegyében Kitid 
nevű faluba házasodván in Februario pleuritisben megholt. Csudál- 
kozásra méltó dolog ily három embernek hat hónapok alatt elhalni, 
kiknek az atyjok Varsányi Benedek máig is életben vagyon, holott 
kivált a szegény Varsányi Zsigmond felette nagy óhajtással várta az 
atyja halálát, de Istennek nem úgy tetszett, melyet sokszor meg
jövendölt az én néhai idvezült feleségem Aczél Salomé, mondván : 
„ugyan erősen várja ez az Varsányi Zsigmond úr az atyja halálát, 
de meglátja minden ember, hogy hamarább meghal ő“ ; úgy is lett. 
Mely is álmélkodásra méltó annak okáért, hogy midőn a minden
ható Istennek ily csudálatos dolgait szemléljük, rettenjünk meg és 
bűneinkből felserkenvén minden e világi haszontalan dolgokat
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tegyünk félre s csak egyedül ő felségéhez, mint élő víznek s minden 
tökéletes ajándékoknak kútfejéhez ragaszkodjunk, mert egyedül 
csak ő nála vagyon amaz elfogyhatatlan örökké tartó boldogság, 
melyet adjon meg ő szent felsége mindazoknak, valakik benne 
vetik az ő reménségeket s énnékem is bűnösnek, szerelmes szent 
fiáért, az úr Jesus Krístusért, Amen.

Gróf Teleki Lajos még ifjú állapotában; felesége iktári Beth
len Sámuel [beszúrva : „úr“] leánya, jóforma ifjú asszony, de öz- 
vegygyé lön ,a két utolsó szó a szorgalmasan kivakart s így meg 
sem is határozható korábbi szöveg fölé van írva], temették Sár
patakon.

A szegény Harsányi János úr Sárdon, reformatus.
Frenk István Mocson, katholikus. Mindenik igen jóféle ember.
Amaz híres-neves Kabós Ferenc, kihez hasonló nemes ember 

pénzére nézve nem volt ebben az aetásban, magának való, mással 
jól tenni nem szokott, hanem ha maga hasznával, annak idejében, 
mikor tiszt volt, húzó-vonó, — Gyerő-Monostoron, az holott is jelen 
voltam feleségemmel együtt [felülírva: „a temetésén“].

A szegény Yass Benedek [az utolsó név felülírva s a korábban 
írt „Sándor“ keresztnév áthúzva] Diód-Váralján mind feleségestől, 
ki is testvér volt Fosztó Zsigmondnéval, kit én is kérettem volt.

Gróf Károlyi Ferenc úr ő excellentiája, nagy hírű-nevű gene- 
ralisi úri ember, Károlyban, temették 15-ta Junii; igen nagy halotti 
pompa lett volna, de dispositio rósz volt a mint mondják, a regi
mentet obtineálta gróf Pálfi Rudolf, a fia pedig valami gyalog
regimentet kapott, de nem tudom a nevét, a főispánságba is instel- 
láltatott az atyja temetése után Szatmár vármegyében.

Henter Jánosné Gyerőffi Kata, kiben amaz híres, jó Gyerőffi 
familia deficált, holt meg 73 esztendős korában, temették Szamos- 
falvára a Gyerőffiek temető-sírjába. Ez igen szemérem nélkül való 
asszony vala szegény: mint a férjfiak szoktak úgy szitkozódott, 
nagy lármájú vala, de mikor az ördögök elmentek az útfélről, igen 
jó asszony volt. Ez elsőbben ment volt egy Bíró Móses nevű főne
mes emberhez férjhez, ki is az akkori időben az unitáriusok ré
szétől tabulae assessor volt; ettől maradott néki két fia, úgymint 
Bíró Móses és Zsigmond, és két leánya : Rhédei Józsefné Kata és 
Inczédi, vagy a mint most hivatja magát Jósinczi Józsefné Anna, 
ez igen szép [később hozzátéve: „kis“] asszony vala, mikor én 
Rhédei Józsefnél laktam szegénynél, sok szerelem-éneket írtam neki 
s énekeltem is sokat, mivel igen szerelmes vala [többször átvonva: 
„szegény"], de már megholt, Isten nyugossa meg ect.; azután ment 
volt Henter Jánoshoz, jó, jámbor, emberséges ember vala nyavalyás, 
nem bánta ő akármint lármázott a felesége, mert ő csak hallgatott, 
néha neki is jutott a zsémbbe, de hallgatással mind meggyőzte [ez 
utolsó szó a korábbira: „elhallgatta“ van ráírva] s vette is hasznát;
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ettől is maradott egy fia Henter István, unitárius a Bírókkal együtt, 
szép ifjú asszony felesége, Nemes Ferencné leánya, kár lett volna 
rósz embernek j_a „lett volna“ későbbi ráírás, a tétel korábban így 
állt: „kár e n n e k  a r ú t  rósz embernek“].

Máriaffi Dávid, kolosvármegyei főispán, Gyulatelkén. Domokos 
Ferenc Noszalyban, ez nőtelen volt, de már koros, jóféle, ember
séges ember, mindkettő catholikus [később hozzáírva :1 N. B. ez az 
Máriaffi Maxai volt elsőbben, hanem ex pio [e szó ráírás, a ko
rábbi olvashatatlan] zelo erga Beatam Virginem bérmáltatta magát 
Filius Mariaenak, melyért a jesuiták igen haraguttak elsőbben reá. 

Az én értemre deficiáltak famíliák e szerént: 
a Gyulaffi, Gyulaffi Lászlóban, ki cancellarius vala az ud

varnál,
a Vitéz, Vitéz Györgyben, 
a Gyerőffi, Gyerőffi Katában, kit most említék, 
a Boldvai, Boldvai Sámuelben.
In anno 1758 holt meg amaz nagy hírű-nevű méltóságos gróf 

nagy-károlyi Károlyi Ferenc generális és tekintetes nemes Szatmár 
vármegyének főispánja; temettetett 17-ma Julii 1759 Kaplyonban, 
de az temetési pompa Károlyban celebráltatok, az hová magam is 
szándékoztam elmenni, de megmásolá Ketheli László szándékát, 
kivel is igyekeztem kimenni, mindazonáltal a temetési solenitást 
írásba tévén valami tudatlan, bitván ember, én is ide beírni el nem 
mulattam. (Rettegi később az egész bekezdést átvonta s hozzátette:) 
Minthogy sok confusió volt a ceremóniában, majd nem tartottam 
illendőnek leírni s nem is írtam ; látszik, hogy nem volt erdélyi úr 
a gazda, mert nem lett volna legkisebb confusió is, csak báró 
Bánffi Farkas tabulae praeses úrra bízta volna, másképen ment 
volna végbe.

(Innen kezdődőleg Rettegi mintegy 45 sornyi fenestrát ha
gyott kéziratában, az illető oldalnak ugyanis fele s a következőnek 
mintegy háromnegyede betöltetlen, hova valószínűleg az év esemé
nyeit akarta folytatólag feljegyezni, a mit azonban csak a követ
kező közbeszúrt érdekes fejezetet követőleg cselekedett meg.)

Nem akarom kihagyni ezen írásomból, hogy micsoda módi 
volt az én értemre az emberek között, midőn tudniillik én az vilá
got megkezdettem ismerni.

Midőn azért az emberek egymással találkoztanak, nagy be
csülettel köszönvén, egymással kezet fogtanak mind férjfiak, asszo
nyok, leányok s egymást úgy kérdezték : „mint vagyon kegyel
med?“, most nem az a módi, hanem ha találkozik két embfer 
együtt, nagy ceremóniával hajtogatván egymásnak magokat, kéz
fogás nélkül így szólnak : „szívesen örvendek friss jó egészségének 
látásán“, vagy így : „örülök, hogy jó egészségben láthatom“, így 
is : „hála Istennek“ — vagy „akarom, hogy jó egészségben lát-
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hatom“. A mellett az kik jó barátságban vannak egymással, egy
mást nem hecsülik, hanem csak „te s tu“. Az én értemre még a 
grófot, bárót sem igen nagyságolták, hanem „az úr“, vagy „az 
úrnak ő kegyelmének“, most az grófokat, bárókat nem nagyságolja 
valaki, sacrilegiumnak tartatik, a kivel pedig az ember nem igen 
esméretes, annál inkább nem confidens, urazza, amaz is vissza, — 
egyszóval most ugyan alávaló módon viselje magát akárki, hogy 
az úri titulust elkerülje, némelyik ugyan kapva-kap rajta, mintha 
valamit hozna a konyhára, én örökké gyűlöltem, meg is kaptam 
elégszer titulum sine vitulo.

A férjfiak [t. i. az úrak| öltözete a nemesekével majd egy volt, 
hanem ennyiben külömbözött, hogy a nemesek nagy ezüst gombo
kat viseltek, az urak pedig csak selyem-készületű köntöseket visel
tek , annakutánna a nemesség is létévé az ezüst gombokat s 
selyem készülettel viselték ők is.

Értem azt is, hogy alávaló embernek tartatott, a kinek szár
középig s alább is érő hosszú deák-tóga forma mentéje nem volt, 
még a cancellisták közűi is sokan viselték; annak felette minden 
nap dolmánt őtöttek fel s arra öveket kötöttek (az utolsó szó 
felülírva), régenten csak olyant, a kin öt vagy hat, idest igen kevés 
gomb volt, azután osztán az öveket húsz s negyven gombbal is 
gomboztatták a kitől kitölt.

A régiebbek télben-nyárban báránybőr kucsmát viseltek.
Csizmákat, pedig a minémüeket a vásárban kiki kapott.
Nem sok embernek volt úton szolgája kivált liberiás, hanem 

ha útra ment a derék ember, egy paraszt-embert elvitt magával 
ha kellett, de most másképen van.

A mi a köntös dolgát illeti, majd cifrábban jár most afféle 
cameratikus tisztecske, cancellista, vagy egyéb efféle, mint az 
igaz kamarán költ úri vagy nemesi renden levő ember; igaz, hogy 
sok nemes emberek járnak s oly pompával élnek, hogy úr sem 
nagyobbal, elég nemes ember is vagyon mostan, hogy sok báróval 
s úrral nem cserélne. Már most dolmánt, övét épen nem viselnek, 
hanem télben-nyárban mentét s leiblit vagy rnelyrevalót, melyet 
külömb-kiilömbféle módon szoktak viselni, némelyek paszumánttal, 
némelyek a nélkül, némelyek selyem-, némelyek szőr-materiaból 
csináltatják.

Csizmákat pedig minden ember maga lábához mondva csináltat.
Kucsmát télben sem visel derék ember, hanem az egy Décsei 

László bátyámat látom télben-nyárban kucsmában, hanem most 
vagy tengeri-görény-, vagy nest-, vagy egyéb festett-, vagy bárány- 
bőr igen jó készülettel való süvegeket viselnek télben, némelyek 
pedig télben is kicsiny süveget tesznek a fejekbe s arra felyűl 
kalapot. Az ilyen kicsin süvegnek az én értemre még híre sem 
volt, de most minden embernek vagyon többire
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Nyakravalóson is kevés derék embereket értem, de most min
den ember azt visel.

Hasonlóképen káló-süvege sem volt senkinek, most minden 
embernek vagyon többire.

Abán kivid más posztóból való köpenyeget talán Apaffi 
Mihály fejedelem sem viselt, de most ugyan alávaló ember, a kinek 
fejér-aba köpenyege vagyon. A régi időben egész télen táboroztak 
egy dolmánban, mentében s aba-köpenyegben az derék emberek 
is, sőt az én értemre is magyarnak bundát hírül sem láttam, mos
tan pedig nem tartja magát embernek, hacsak farkasbőr bundája 
nincsen, az alább valóknak pedig mind fejér és fekete báránybőr.

Németes inget sem viseltek, de most már kevéssen vagyunk, 
az kik magyaros inget viselünk.

Az kuruc-világ után mintegy 24 vagy 25 esztendeig kevesen 
viseltek kardot, a kik viseltek is vékony, hosszú kardokat viseltek 
társoly nélkül, de az törökkel való hadakozás alatt annyira fel
vettük vala a kard s tarsoly viselést, hogy ritka ifjú ember járt a 
nélkül, még pedig nem hosszú, hanem rövid, széles kardokat visel
tünk a mineműeket a régi magyarok viseltének, de most igen letet
ték a köz-nemesség, hanem az urak s az hivatalokbau lévők 
viselik.

Csákó-süveget is viseltek sokan s nekem is volt, most azt sem 
viselik, nem is emberséges embernek való.

Asztalok nem volt cifra az uraknak is csak az én értemre is, 
hanem széltiben felvitték a káposztát, répát, murkost, kaszáslevet s 
több eféle régi magyaros jó étkeket, de most soha sem tudja az 
ember az uraknál mit eszik, mert egy tál étekben húszfélét is egy
behabar s úgy főzi.

Értem azt is, veres fazékból sokan ittak az urak közziil, 
de most mind üveg pohárokból isznak még az nemesi renden lé
vők is.

Felette igen gyönyörködtek az emberek a felettébb való bori
talban úgy, hogy némelyek addig ittak, hogy meg is holtak bele, 
egyessel egymást erőltették, két-három hétig is elittak, torbézoltak 
egymás végiében; de most nem úgy vagyon : akármely nagy con- 
versatíóban is ritkán lát az ember részeg embert, az is ha megjó- 
zanodik, ha csak orcája vagyon, nagy szégyennek tartja, hogy 
részeg volt, a szegény nemes-embert bár ne lássa valami úri-ember 
részegen, mert annak bizony részeges, korhel lesz híre-neve ; és így 
a mostani aetásban ez az egy legdicséretesebb, hogy a ki jó hírét- 
nevét akarja megtartani, az részegeskedésről le kell mondani.

Az úri-asszonyok külombözőképen jártak a nemes-asszonyok
tól. Fekete hosszú fátyolt, vagy borzos-féketőt többire csak a fő
asszonyok viseltek, a nemes-asszonyok pedig majd mind fejér fátyolt 
Derekakon klaris, ezüst lánc, vagy parta-öveket is viseltek, de
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most az olyannak híre sincs, hanem arany láncot a kinek van 
felköti a derekára. Magyar csizmát viseltek, még azt is többire 
patkó nélkül, már most kevesen viselnek azt, hanem német cipe- 
lűst s strinflet. Mely-tartót, vagy a mint most híják laszli, vagy 
rnaszli, vagy mi-ördög nyakszorítót tudom mikor senki se viselt, 
hanem 1733 tájban kezdének csak igen keskeny nyakszorítókat, 
vagy pántlikácskákat az ifjú leányok és asszonyok viselni, de már 
most oly széleseket kötnek a nyakokra, mint az férjfiak nyakrava- 
lója, kell is némelyeknek, mert olyan hosszú nyakok vagyon, hogy 
azzal el nem lepetnének, benne egész dísztelenséget mutatnának. 
Azelőtt szép magyaros, róka-torokkal vagy nesttel béllett mentéket 
viseltek a magyar úri és nemesi renden lévő asszonyok, de most, 
kivált az úri-asszonyok mind német kantust viselnek, ez is szükséges 
sok görbehátúaknak, mivel ez mind egyenes-, mind görbebátat egy
formán mutat. Valami nagy keszkenő-forma fekete selyem matériából 
való cedelét is vetnek az úri-asszonyok nyakokba, melyet mantli- 
nak hívnak, a nemes-asszonyok még e félével nem fertéztették meg 
magokat. Bóbitát is tésznek elől az homlokok tetejére, mely akár- 
mely szép személynek is díszteleuséget ad, ezt sem láttam egy 
becsületes nemes-asszonytól is, még mondom egyszer a főispánnénk- 
nak gróf Teleki Pálné, Haller Borbára asszonynak : „ne féljen nagy
ságtok, mert ezt az módit nem veszik fel nagyságtoktól a nemes
asszonyok [e három utolsó szó felülírva]. Sokféle encsembencs módi 
vagyon még az [felülírva: „úri-“] asszonyok között, melyeket az 
ördög sem győzne elészámlálni, én is abba hagyom3).

Anno 1759-no indicta est generalis diaeta Cibinium pro 21-ma 
mensis Augusti, ad quam ex hocce inclyto comitatu Doboceusi pro 
deputatis expediti sunt ad eadem comitia ex processu superiori 
Josephus G-yőrífi, qui nuper occasione congregationis in Meleg-Föld
vár celebratae ordinarius notar(i)us in locum Alexandri Keczeli (qui 
munus vicecomitis subivit) constitutus est, ex inferiori vero processu 
Michael Medve alias Dálnoki sive Madaras, alias advocatus, utrique 
Siculi, nec a longo tempore in hocce comitatu degentes, sed jure 
matrimonii aliqua bona nacti, facti sunt jam, quamvis ignotae sint 
originis, e praecipuis comitatus membris.

Ad praeattacta regni comitia expectatur ad proponenda regia 
jussa illustrissimus dominus comes Gabriel de Bethlen, sacrae caesareae 
regiaeque majestatis camerarius, s(t)atus intimus consiliarius, regni 
Transilvaniae aulicus cancellarius, regiusque plenipotentiarius, de 
cujus propositionibus nulla hactenus ad nos perventa est fama, nisi 
quod illustrissimus Ladislaus comes Kemény 1. baro de Magyar- 
Gyerőmonostor in dignitate gubernatoratus instellatus die. . . [a datum 
számára hagyott hely nincs betöltve] instellatus est, occasione qua

s) Bár ne hagyta volna abba, bár számlálta volna e lő !
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a parte provinciae reposuit excellentissimus dominus comes Josephus 
de Battyány, sacrae Caesareae apostolicae majestatis excelsi in Tran- 
silvania regii gubernii actualis intimus consiliarius, episcopus Tran- 
silvaniensis romano-catholicus Latino idiomate, non ineleganti stylo, 
quum (!) huc apponere libuit ^de Batthyány beszédét nem apponálta, 
s így a mintegy 18 sornyi fenestra betöltetlen maradt].

Ez (t. i. Batthyány püspök] igen generosus úri méltóság vala, 
nagy gazdagsággal bíró s azt generose el is költő, nem sajnállotta 
ez sem borát, sem kenyerét, sem pedig pénzét másoktól; sokszor 
nagy sokaságból álló népet úri módon tractált, úgy megitatott min
denféle embert, hogy zöldet-vereset látott a szeme ; Kolosvárt lévén 
egykor vármegye gyűlése az egész vármegyét tractálta, némelyi
künk azt gondolta, hogy nagy ital leszen s ordinarie sem mert 
innya s szomjan maradott, mert bádgyatt lévén az utazástól nem 
volt kedve az erős itatáshoz.

Auditum praeterea est propositiones regias consisti in his: 1-mo 
ut crucigeros, quos ab anno 1717 cum Bellogradum a Tureis per 
caesareanos expugnatum occupatumque fuisset in gratitudinem tanti 
laboris et fatigii provincia pro uno solum anno obtulerat inclytae 
militiae, sed ab eodem tempore quotannis sub titulo gratis-crucigeri 
militiae administrabantur, a tempore quidem quo bellum Borussicum 
ortum est eportato milite ex hac provincia in cassa provinciali 
remansorum per suam majestatem praetensos proponente illustrissimo 
regio pleuipoteutiario status et ordines trium nationum, quos antea 
gratis obtulerant, nunc de necesse in exolutionem eorundem cruci- 
gerorum centum sexaginta millia rheneusium summam ad praesentis 
belli sumptus praestituros sese compromiserunt. Audita est occasione 
praesentis diaetae decurtatio salariorum regiorum perceptorum juxta 
status et classificationes communitatum, cum hactenus, quamvis in 
quibusdam communitatibus non una eademque fuerit quanti et con
sequenter perceptionum summa, tamen unusquisque perceptorum 850 
idest trecentis quinquaginta rhenensibus in sortem salarii annui a 
tempore praesentis contribuendi sistematis munitus fuerit, quod et 
optime... innen mintegy 7 sorra való fenestra következik].

Ezen diaeta alatt contrahált gróf Bánffi Dienes úr az napájá
val m(éltóságos) báró Barcsai Gergelyné Naláczi Sára asszonynyal, 
mely kezdetitől fogva kezdvén ezen említett contractusnak emana- 
tiójáig így folyt:

Volt s vagyon a Bánffi familia az erdélyi méltóságos rendek 
között egy nevezetes familia, melyben volt egy Bánffi Dienes 
Apaffi Mihály fejedelem idejében, ki is igen nagy birodalmú és 
gazdagságú ember volt [ez utolsó szó felülírva], és arra nézve a feje
delmet is contemnálta, úgy másokat is, melyért sokaknak gyűlöl- 
ségébe esvén addig kerestek hozzá egy s más gáncsokat, míg éle
tét elfogyatták Bethlenben, az hová is magát (minthogy erős vár
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volt akkor ottan) recipiálta volt, exeqntora lévén Csáki László, ki 
is nagy ellensége volt ezen öreg Bánffi Dienesnek s a mint mond
ják nem egyébért haragudt reá, hanem egy alkalmatossággal Csáki 
László a bonchidai cseréken vadászván Bánffi Dienes megtudta s 
hivatta be ebédre, de amaz nem ment, melyért amaz is katonákat 
küldvén utánna erőszakosan bevitette, ezért a mint írám holtig ha
ragudott reá. Ez az Bánffi Dienes volt Doboka- és Kolosvármegyék- 
nek főispánja, consiliarius és kolosvári főkapitány, a mint akkor 
szokott volt lenni. A bonchidai kastélyt ez építette volt a dobokai 
várnak köveiből.

Ennek fejevétele után maradott egy fiacskája, ki is felneve- 
kedvén, hatalmas ember vált belőle úgy, hogy 30 esztendős korá
ban erdélyi gubernátorrá tétettetett Leopoldus imperator által, s 16 
esztendeig viselvén megholt Szebenben a kuruc-világ alatt. Ez igen 
sok jószágot acquirált volt mind Erdélyben, mind Magyarországban; 
oly nagyra is ment volt, hogy compulsoriumok s egyéb expeditiók 
az ő neve alatt folytak s emanáltattak. Jószágai voltak: az ecsedi 
nagy dominium, az élesdi dominium, a gyalai, bonchidai, örményesi, 
Csanádi és olá(h)-láposi, más apróbbákkal egyben, a somlyai és 
nagyfalusival együtt.

Ennek az fejedelmi nagy embernek voltak gyermekei ezek: 
fia Bánffi György és Dienes, de ez ifjúkorában megholt; leányi: 
Kata, Vesselényi Istvánná, kitől való Vesselényi Ferenc és István 
urak, ez utolsó ugyan e világból kimúlt; második leánya Klára 
gróf Bethlen Ádámné, ennek gyermekei: Gábor udvari cancellarius, 
felesége amaz nagy hírű Kewenhíiller özvegy leánya, ki is elsőb
ben Herbersteinné volt; második fia Ádám, ez most generalisságra 
m ent; harmadik Miklós (N. B. Ádám felesége báró Bánffi Farkas 
úr leánya Bánffi Zsuzsánna), ez fogarasföldi főtiszt, a kamarán is 
coadjutor, a directiva commissióban consiliarius, felesége Csáki Kata, 
amaz jó hírrel-névvel még máig is tündöklő gróf Csáki Zsigmond 
úrnak leánya, ki is volt elsőbben kászoni Bornemisza Jánosné, ki 
is generalmajor volt.

Már szólok második Bánffi Györgyről, ezen írásom kezdetiben 
említett Bánffi Dienes atyjáról, ki is dobokavármegyei főispán volt; 
felesége Toroczkai Ágnes, kit nem is igen szeretett szegény, nem 
is épen hozzávaló volt a szegény asszony, mivel alávaló (!) ember 
volt mind apja, mind anyja a Bánffi familiához képest, mindazon
által születtek gyermekei ezek: egy fia Bánffi Dienes; leánya 
Kata gróf Székely Lászlóné, szép kis ifjú asszony vala, de meghala 
szegény, gyermeke nem m arada; 2-dik Kristina Szentkereszti Sá
muel úr felesége, ennek egy kis fia maradván Ágnessé), báró 
Dániel Istvánnéval, megholtak ifjú korokban, egy-egy fiacskájok 
maradván.

Ezt az Dienest igen nagy accuratióval nevelte s taníttatta a
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szegény atyja gróf Bánífi Gyöigy úr s úgy hiszem, hogy ha Isten 
éltette volna, nem esett volna abba, a miben van, de meghalván 
idvezült jó atyja, tutorsága alá vette gróf Bethlen Adám ú r ; de 
nem sokáig engedelmeskedék javát munkálódó s igyekező méltósá- 
gos tutora s sógorának, hanem mihelyt vévé észre, hogy ő ki volna 
s mi volna, mindjárt félbehagyá mind a tanulást, mind a tutorságot 
s gyűjte maga mellé sok nemes-emberek gyermekeit, kik ámbár 
nemesek lettek légyen is, de bizony semmi jót nem tanult tőlök, 
mert az ital s helytelen helyeken való járás-kelésben töltötték az 
időt s könnyen kapott alkalmatosságot a fajtalan életre; a mint 
hogy egy Bodoki Ferenc nevű udvarbírájának feleségével (kinek az 
édesanyja is híres k . . . a lévén, papné korában egy mesterrel 
szökött ki Magyarországra) Veszprémi Zsuzsánna nevűvel, kit én 
nagyleány korában mind Bethlen Eleknénél, mind Kemény János- 
nénál laktában jól ismértem s nem leányhoz illő módon viselvén 
magát, elküldettetett volt s ez az Bodoki elvévén, róla kapott a 
cigány mézbe. Ezalatt az idő alatt következvén a mostani felséges 
asszonyunk koronatiója, Bánífi Dienes úr is felment, melyet midőn 
báró Bánífi Farkas úr Ő nagysága észrevett, szép intésekkel adhor- 
tálta mint kedves atyafiát, sőt írásban is általadta, hogy miképen 
kellessék viselni magát Bécsben, melyet nem hogy megköszönt 
volna, sőt csak tél-túl megolvasván visszaadta; azt is mondják, 
hogy mondotta volna az úrnak : „lelkem bátyárnuram, követem ke
gyelmedet, de kegyelmed engemet ne tanítson, mert fel nem ve
szem kegyelmedtől e. c. t.u Ugyancsak hogy feliudult Bécsbe, a 
mint az édesatyja meghagyta volt, magával elvitte volt Köblös Pé
tert, ki is igen hatalmas, promptus ember volt, de midőn vette volna 
észre, hogy nincs miért mellette lenni, odahagyta s hazajött. Az 
holott is rettenetes költségeket tett kockára s egyéb haszontalan 
vásárlásokra, mert egy asztalért s hozzátartozó holmi egyetmásért, 
úgymint tűkörért, gyertyatartókért e. c. t. hat-, vagy talám kilenc 
(mert jól eszembe nem jut most) ezer német forintot is adott; a 
mellett fejérnépre igen sokat költött. Utoljára midőn alkalmasint 
kifogyatta volna magát mind az atyja, mind pedig a jószág keres
ményéből, gondolta, hogy házassága után ismét pénzre kap. Úgy is 
lett, mert néhai m(éltóságos) báró Barcsai Gergely úrnak egyetlen
egy leánya (Barcsai Ágnes [korábban : „Sára“ írva]) lévén, élvévé, 
de nem a szépségéért, avagy azért, hogy szerette volna (jóllehet, 
ha szintén termetére nem volt is igen szálas, de elméje helyen, áb- 
rázatja pedig akárhol is számot tehető volt), hanem tudta, hogy ott 
sok pénz hever s jó leszen kiszabadítani az arestumból. Nem is 
csalta meg ezen reménség Bánífi Dienes urat, mert a mit adott 
egyszer-másszor neki felmegyen százezer forintra; de nem volt az 
elég, hanem a szaniszlai jószágának árát 25 ezer forintot, a szilá
gyinak ugyan 25 ezeret, az élesdi jó és sok bortermő domíniumnak
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inscriptionalis summáját, idest 35 ezer forintot s sok több jószágai
nak jövedelmét s sok ládabéli portékáinak az árát mind elköltötte, 
de annak felette rakott fel kétszáznegyvenháromezer százöt forintot 
s ötvenegy xrt s félből álló summa adósságot, annyira is ment volt 
dolga Bécsben, hogy még a szállásáról sem igen mert kimenni ; 
melyre nézve kényteleníttetett minden jószágát a napája, em(lített) 
Barcsai Gergelyné asszony ő nagyságának zálogba vetni oly erős 
contractus alatt, melynek párját ritkán látta az ember, hogy tudni
illik : egyik jószágában se legyen szabad 24 óránál tovább mulatni, 
soha — míg él — a jószág az ő nevezete alatt ne légyen, holta 
után se admittáltassék se az feleségétől, se gyermekeitől, melyet ha 
akarnának is, a gubernium meg ne engedjen, de ha az gubernium 
nem curálná is, tehát in eo casu az akkor leendő fiscalis [e szó 
felül van írva] director törvénynyel prosequálja mind a leányát 
Bánífi Dienesnét, mind unokáit, mely pernek folytatására hagyott 
testamentumban száz aranyat. így cselekeszik a mindenható szent 
Úristen a felfuvalkodtakkal, a kik az ő erejekben, pénzekben, jó
szágokban és nem ő felségében bíznak, mert ez is olyan ember 
vala, hogy magához képest másokat számba sem vett, minden em
bert contemnált; bezzeg felőle is elmondhatni azt, a mit . . .  [a név
nek fenestra hagyva] spanyol királyról mondottak volt akkor, a 
mikor igen nagy tengeri erővel indult volt Elisabeta angliai király 
ellen s minekutánna nagy szégyennel és minden hadainak s hajói
nak elveszésével tért volna vissza s azelőtt azt is mondotta volna 
azon Ersébet királyról: „Tu, q u i R o m a n a m  v o l u i s t i  s p e r 
n e r e  l e g e m,  c a t h o l i c o  d i s c a s  s u b d e r e  c o l l a  j u g o “, 
így feleltek meg néki: „Tu, q u i d i v i n a s  v o l u i s t i  s p e r n e r e  
l e g e s ,  f (a) e m i n e o d i s c a s  s u b d e r e  c o 11 a j u g o“ : Bánífi 
Dienes is, a ki az Isten törvényét, melyet elég jól tudott akkor, 
mikor az Istennek drága szent beszédén fundáltatott religióját elha
gy á azt s a mint feljebb is írám contemnálta s másokat is magához 
képest semminek állított, tanulja meg a Barcsai Gergelyné jármát 
nyakára venni s azt cselekedni, a mit nem maga, hanem az asz- 
szony akar. Példa lehet azért mindennek, valakik oly könnyen re- 
solválják magokat az megismért igazságnak megtagadására, mert 
kiki megtanulhatja, hogy az Isten sem siet, sem késik, mégis elér
kezik s nem is bottal szokta verni az embert.

19-na Novembris volt instellatiója báró Korda György úrnak 
a kolosvármegyei főispánságba Szamosfalván, az hová magam is 
kimentem volt; Kolosvárról jöttek ki az instellator urak, úgymint 
gróf Lázár János úr statuum praesidens ő excellentiája és v(ice) 
collonellus gróf Gyulai Sámuel úr, mi is vármegyéstől a Hostát végéig 
kimentünk vala (de igen nagy havazás következék) dobbal, trom
bitásokkal s két zászlóval, melyeken mind a Boldog Szűz-Mária 
képe volt festve, nem igen akartunk alája állani, azelőtt is coutra-
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dictióban volt. de ugyancsak nem lön semmi lárma. A főispán úrnak 
igen szép einzugja volt; szép aranyos palocselben jött, előtte szép 
hámokkal s selyem majc-gyeplőkkel felkészült hat fekete ló, kocsis, 
forreiter német köntösben, paszamántos, tollas kalapjok; a hintó előtt 
két huszár-módra felöltöztetett ezüstös szerszámú, sárga szőrű lovakon 
ezüstös fecskefarkú cafraggal, a legények kalpagosok, forgósok s 
nyakokban régi módin farkas-bőrösön voltak, a hintó mellett két 
nagy hajdú egyforma libériában, csákó-süvegben nagy-cifrán, a 
bakon két egyforma gyermek szépen felöltöztetve, porozott bajjal 
mindenik. A vármegye részéről nem derék accomodatio volt, isten
adta tisztecskéi nem tudom nem akartak-e, vagy nem tudtak hozzá, 
mert vékony asztalok volt, borok pedig alávaló. Másnap a főispán 
urat bekísérték szép rendtartással, asztalt is igen jót s tisztességest 
adott a vármegyének, de én nem voltam ott, mivel dolgom lévén 
Kolosvárt elébb bementem volt e. c. t. [A lap alján s a következő 
elején, később írva : ,,N. B. a mint Zámbó Dániel vitte volna be az 
egyik zászlót, a kapuban megakadott s kettétört a kopjája, csak 
azt jelentette, hogy in anno 1765 privaltaték propudiose a foispán- 
ságtól, köszönje a telhetetlenségnek s a szegénységen való élődés- 
nek, pedig nagy gazdagsággal bír“].

Nota bene : die 26-ta Novembris a méltóságos cancellarius gróf 
Bethlen Gábor úr ő excellentiája hált Boncbidán, onnat ebédre 
ment Borsára, Décsei Zsigmond bátyám hazánál ebédelt, hálni ment 
Fodorházára, onnat Drágba, onnat Nagy-Almásra az öcscséhez gróf 
Bethlen Miklós úrhoz ; sokan mentek kisérésére, még bátyám Rettegi 
István uram is elment, én is elmehettem volna, de nem hittem mikor 
megírta volt Szénássi József sógor, oka az volt, hogy a kolosvári bíró 
Harsányi József uram a minap azt mondá, hogy minden bizonynyal 
Kolosvárra megyen s onnat Drágba s ahoz tartván magamat meg- 
csalatkoztam, kiilömben úgy volt elsőbben szándéka ő excellentiájá- 
nak, de a mint mondják ő felsége sietve parancsolta fel, melynek 
az az oka a mint beszélik, hogy az ellenség szinte erőt vett raj
tunk, mert a muszka is örökösen hazament s valami nonputaram- 
tól tartván nem akarná ő felsége, hogy Erdélyből senki se légyen 
Bécsben.

Úgy megszoríttatott Daun Csehországban hogy se hozzá nem 
mehet, be senki, sem ő nem mehet egyfelé is a vele lévő negyven
ezer emberrel, melyből áll az egész armádánk. Isten tudja, mi lesz 
kimenetele. A lett, hogy a prussiai király tizennyolczezer embert 
küldvén Csehországba generál Finck commandója alatt, mind elvesz
tette, mert megszoríttatván, 14 ezeren a fegyvert letenni kény
szeríttettek, a többit levágták, 9 generalist, sok más főtiszteket 
elfogtak, 6 ágyút, 140 zászlót tőlök elnyertek; azt mondják, hogy 
midőn meghallotta a király e nagy veszedelmet, a kalapját a föld
höz csapta boszszúságában; ezen ütközetre sietett maga is a király,
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de későn járt, mivel a mikor ő odaérkezett, már általestek volt 
egymáson; most már újabb próbákat teszen; úgy mondják, hogy 
Dresdának a hostátját mind elpusztította, az holott is igen szép, 
drága épületek voltak. 5-ta Decembris 1759 mondják, hogy igen 
véres ütközetet tettek, melynek közönséges híre nincsen. Egyáltalyá- 
ban roszszul vagyunk, mert midőn valami kis victoriánk vagyon, 
nem győzzük az örömet lővni.

14 Decembris perelvén Viski Józsefet valami Ebeni- és Dobai- 
rész házhelyekért Felső-Tökön, a megírt napon partialis-szék lévén 
Borsán oly compositiora mentem vele, hogy a miről producál, azt 
deponálván remittálja, a miről pedig nem producálhat, simpliciter 
redeáljon, három sessiót vissza is váltottam, pedig hamis contractus 
mellett bírta, melynek ha Isten segít, utánnajárok.

Ezen elfolyt 1759-dik esztendő eltelék Isten jóvoltából, mely 
is termékenységére nézve középszerű volt; búza mindazonáltal 
helyen-helyen, kivált a ki idején való vetés volt, jó termett; török - 
búza a Szamoson túl, a Maros- és KüküllŐ-mellékein éretlen maradt 
jobbrészint, melyre nézve a törökbúza elmegyen vékája egy máriá
son, tavaszszal úgy hiszem felyebb is hág; bor nem sok termett, 
mindazonáltal a szőlő jobban megért volt, mint tavaly, melyet 
egyedül octoberuek köszönhetünk, mivel jóllehet elein nagy hó esett 
volt ugyan, de nem tett kárt, annakutánna pedig oly meleg napo
kat szolgáltatott, hogy szintén úgy mint nyárban árnyékot keresett 
az ember, éjszaka pedig köd volt; én soha olyan oetobert nem 
értem.

Kiket szólított ki Isten e világból, felyebb megírtam; azokat 
is, micsoda dolgok történtének jórendin feltettem, jóllehet némelyek
ben transpositio esett, mert vannak olyan dolgok, melyek a meg- 
letteknek eleibe tétettek, mindazonáltal hazugságot nem írtam egy 
virgulát is.

K ö zl i:  T okma K ár oly .

A SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS AZ URALKODÓHÁZ.
I.

„Nem a legroszabb gyümölcs az, melyre a darázs száll“, — 
Goethe a mondása eszünkbe jut, valahányszor újabban a szabad
kőművesség ellen intézett támadásról értesülünk. Távol legyen tő
lünk, hogy e szövetséget ellenségei ellen védelmezzük. Nem is szo
rul r á : hiszen megszámlálhatlan légiója a műveknek áll mögötte, 
mely humanitárius és haladási elveit igazolja. Egyébiránt még nem 
létezett társulat, mely oly kiapadhatatlan eontroversiákra adott volna
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alkalmat s a mely oly óriási irodalommal rendelkeznék, mint épen 
a szabadkőművesség. Igaz ugyan, hogy rajta kívül nem is állt még 
fenn szövetség, mely épen türelmességet és műveltséget terjesztő 
irányzatainál fogva oly fáradhatatlanul ne támadtatott volna meg azok 
részéről, kik az emberiség üdvét az ellenkező úton keresik. Másrészt 
pedig nem ismerünk más oly egyesületet, mely a társadalom min
den rétegében annyi kiváló taggal dicsekedhetett volna, mint épen 
a szabadkőművesség. Nemcsak oly szellemi hősök, mint Goethe, 
Voltaire, Franklin, Lessing, Puskin, Wieland és Kazinczy; nemcsak 
művészek mint Mozart és Haydn; nemcsak hősök mint Washington, 
Lafayette és Poniatovsky; nemcsak államférfiak mint Kaunitz, Pálffv 
Károly és Széchenyi Ferenc tartoztak hívei közé, hanem fejedelmek 
is, mint nagy Frigyes porosz király, I. Vilmos német császár, a 
svéd és szász királyok, valamint braunschweigi, hesseni és angol 
fejedelmek és hercegek stb.

De az osztrák-magyar monarchia fejedelmei közt is volt né
hány, kik tagjai voltak e szövetségnek, míg mások azt hallgatag 
tűrték vagy nyilvánosan is oltalmukba vették. Fejedelmi házunk e 
viszonya a szövetséghez, — mely a császári örökös tartományokban 
mai nap engedélyezve nincs — némely olvasónk előtt új lehet.

Jelen sorok célja, e viszonyt röviden vázolni, részben oly ok
iratok alapján, melyek csak imént kerültek (gróf Festetics Pál déghi 
levéltárából) napfényre.

1731-ben történt, hogy lotharingiai F e r e n c  herceg, utóbb Tos
kana nagyfej edel me, 1736. óta M á r i a  T e r é z i a  császár-királyné 
férje s 1745. óta római-német, császár: Németalföldön, Hágában a 
szabadkőművesi szövetségbe lépett.

Dacára annak, hogy fölséges neje 1740-ben corregensévé ne
vezte ki, távol maradt az állami ügyektől; de annál buzgóbban 
pártolta a kereskedelmet és ipart, művészetet és tudományt. A sza
badkőművesi szövetség törekvéseiben való részvételéről semminemű 
határozott adattal nem rendelkezünk, sőt kétes, vajon az aegise 
alatt 1742-ben alakult első bécsi páholynak tagja volt-e ?

Mindazáltal buzgó protectora volt a szabadkőművességnek, és 
valahányszor ezt valami veszély fenyegette, az ő hathatós karja volt 
az, mely az arra mért csapást gyöngítette. Midőn az 1738-ban ki
bocsátott pápai átok folytán Toskanában az inquisitió a szabadkő
műveseket üldözte, ismét Ferenc nagyfejedelem volt az, a ki annak 
áldozatait kiszabadította, valamint bizonyára az ő befolyásának 
tulajdonítandó, hogy ama pápai átkot Ausztriában nyilvánosan ki 
nem hirdették.

Ez kétségkívül nagy vívmány volt a korona bigott, feudal ta
nácsosaival szemben, kik minden nem akatholikus és szabad mozdu
latot csirájában szerettek volna elfojtani, és kik igen jól látták át, 
hogy a szabadkőművesség a humanitás mellett felvilágosodásra és



vallási türelemre törekszik. Nem is vált nehéz feladatukká a jám
bor, istenfélő, szigorúan katholikus fiatal fejedelemnőt, azon veszé
lyek közepette, melyek trónját fenyegették, arra a nézetre tériteniök, 
hogy a szövetség a vallást és államot fenyegeti. Szintoly könyen ma
gyarázható meg az, hogy — miután általán mindennemű gyülekezés 
el volt tiltva — a császárné, ellenszenves indulatában, a páholy fel
oszlatására vonatkozó parancsot helybenhagyta. Ez 1734-ben meg 
is történt, s ez alkalommal 18 szabadkőművest — többnyire leg
magasabb rangú férfit — letartóztattak. Ferenc császár azonban 
közbevetette magát és késznek nyilatkozott a szabadkőművesek 
viselt dolgaiért felelősséget vállalni és minden vádra megfelelni, 
mely ellenök emeltetnék. Fellépését siker koronázta: egy hét múlva, 
a későbbi császár, II. József neve napján szabadon bocsátották a 
foglyokat oly utasítással, hogy jövőre ne elegyedjenek ily dolgokba, 
mivel különben hivatalaikat elvesztik s a legfelsőbb kegyelemvesz
tést érzékenyen fogják tapasztalni.

Az utóbbi azonban alighanem csak pro forma volt mondva ; 
mert habár tudva volt, hogy a szabadkőművesek páholy-munkáikat 
bizonyos megszakítás után újra megkezdték, arról hivatalosan nem 
vettek tudomást és nem is háborgatták őket többé. Gyülekezeteiket 
— igaz — a legnagyobb titokban kellett tartaniok és minden fel
tűnést féltékenyen kerülniök. E hallgatag tűrés azonban elegendő 
volt a szabadkőműveseknek ; csendben terjeszkedtek * és segítettek, 
a hol segíteni kellett. Új páholyok keletkeztek Bécsben, Prágában, 
Magyarországon és Erdélyben.

Ferenc császár hirtelen halála (1765.) nagy csapás volt a bécsi 
szabadkőművesekre nézve: hiszen benne legjobb testvérüket, egye
düli gyámjukat és pártfogójukat vesztették el. De nemsokára új 
szószólójuk volt támadandó.

Ez A l b e r t  K á z m é r  szász-tescheni herceg, III. Frigyes 
Ágost lengyel király fia volt, a ki 1738-ban születvén, 1764-ben 
Drezdában lépett a szövetségbe s 1766-ban M á r i a  K r i s z t i n a  
főhercegnő férje lett. Mint a császárné kedvenc leányának férje, 
annak különös kegyet bírta, melyet fel is használt arra, hogy a 
fejedelemnő meggyökerezett ellenszenvét csillapítsa s benne a sza
badkőművesek iránt jobb véleményt keltsen. Áz utóbbi, úgy látszik, 
sikerült is neki, de nem egyúttal az, hogy a császárnét kegyesebbre 
hangolja. Ellenkezőleg úgy nyilatkozott az, egykori levél szerint: 
„Tudom, hogy parancsaim ellenére léteznek országomban páholyok; de 
nem akarom erről tudni, hacsak a nyilvánosság piacára ki nem lép
nek s azáltal parancsaimat nyilvánosan ki nem gúnyolják, mely 
esetben példát kellene statuálnom.“ „Az oka annak : így folytatja 
a levélíró — mért nem akar bennünket nyilvánosan tűrni ? az ide
való papság, mely azt állítja, hogy ily mystikus társaságnak bizo
nyára lesznek oly szertartásai és törvényei, melyek a római egy-
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házéval meg nem egyeznek teljesen. Ez egyetlen föltevés nagyon 
sokat nyom ő felsége előtt.“

A császárné e nyilatkozatával a szabadkőművesek egyelőre 
meg voltak elégedve s alighanem a herceg is, kit mindazáltal az 
osztrák szabadkőművesség protectorának tekintettek, kivált mióta 
(1772.) a prágai és bécsi skót páholyoknak megengedte, hogy nevét 
címökben ( „ K á z m é r  a 3 koronázott csillaghoz és 3 koronázott 
oszlophoz,“ és „ A l b e r t  az arany sisakhoz“) használhassák. Az 
előbbi páholylyal élénk összeköttetésben állt, és fenmaradt nehány 
levele, melyekben igen szerényen lép fel, véleményét mindig csak 
tanácsként mondja ki, s ismételten tiltakozik az ellen, mintha pa
rancsokat akarna osztani vagy csak döntő szót is mondani.

A szövetséghez való viszonyát s arról táplált nézeteit egy, Po
zsonyban 1774. febr. 11-éu keltezett levelében jellemezte, mondván: 
„Minden kínálkozó alkalommal éber lesz bennem az a hála, melyre 
engem az egész tiszteletreméltó páholy bizalomteljes érzületével 
kötelezett; minden eshetőségekben azon leszek tehát, hogy az egész 
iránt táplált kiváló nagyrabecsülésemet tényleg bizonyítsam; kü
lönös szerencsémnek tartanám azonban, ha abbeli őszinte kíván
ságom : az örökös tartománybeli skót mesterekre nézve hasznossá 
válhatnom, és dicséretes törekvéseiket előmozdíthatnom, — lényeges 
eredményre vezetne, hogy ezáltal bennem helyezett bizalmukat iga
zolhatnám.“

A szabadkőművesség helyzete mindazáltal nem javult és még 
1775. jan. 8-án arról értesíti a herceg a prágai páholyt, hogy 
„a rendre újabban — nem tudom voltakép miért, — vizsga szem
mel tekintenek,“ s ennélfogva gyülekezeteikben lehetőleg óvatosak 
legyenek.

Dacára e nyomasztó helyzetnek, rendkívül gyorsan terjedt el 
a szabadkőművesség az osztrák-magyar monarchiában, és számos 
városban alakultak páholyok. Akkor azonban a különböző felekeze
tek vagy rendszerek versengést kezdtek, mely az ügynek csak ár
talmára lehetett.
r A legtöbb páholy az úgynevezett strictae observantiae templa- 
ü.ius-rendszert s a berlini nagy-páholyét (az úgynevezett zinnendorfit) 
aiövette. Az előbbi, melynek élén Ferdinánd brauuschweigi herceg 
mlott, és melyhez Albert herceg is tartozott, úgy tagjainak száma, 
P int jelentősége által előnyben volt. Ez felkölté a berlini nagy- 
náholy irigységét, mi — hogy felülkerekedhessék — arra bírta, 

ogy 1776-ban legügyesebb ágensét, Sudthausen dán kapitányt 
Bécsbe küldje azon utasítással, hogy ott lehetőleg nyerjen tért és 
— hacsak egyáltalán lehetséges, — Albert herceget, sőt II. Jó
zsef császárt is, (ki 1765-ben uralkodótárssá vált,) az ő rendszere 
számára nyerje meg.

Küldetése nem sikerült teljesen, de az eredménynyel mégis
20Hazánk I.
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meg lehettek elégedve; mert egyéb magasrangú férfin kívül 
Albert herceget is annyira tudta Sudthansen érdekelni, hogy ez 
végre kijelenté kívánságát, hogy a berlini rendszerbe be akar avat
tatni, a mi Schönbrunnban három ülésben végbe is ment. A herceg 
a vele közlőitekkel nagyon meg volt elégedve és azt az élénk óhaj
tást fejezte ki, bárha a két rendszer egyesülne.

Megjegyzendő, hogy a herceg ezen több fokba való felvéte
lénél neje, K r i s z t i n a  főhercegnő szorgosan őrködött, ne hogy 
a társaság meglepetésnek kitéve legyen. Egyébként is minden al
kalommal a szabadkőművesség buzgó barátnőjeként viselkedett, 
szintúgy mint nővére, K a r o l i n a  főhercegnő, IV. Ferdinánd ná
polyi király neje, kinek szószalásának köszönhetni, hogy 1775. a 
keményen üldözött nápolyi szabadkőművesek büntetlenül maradtak, 
és hogy 1785-ben az ellenök kibocsátott tilalmakat visszavonták.

Sokkal fontosabb volt e két főhercegnő jóindulatánál a 
szabadkőművesekre nézve az a rokonszenves érzület, melyet 
II. J ó z s e f  a szövetséggel szemben mindenkor tanúsított, habár 
nem tartozott is hozzá soha. Az ő éleslátását ki nem kerülhető az, 
hogy a szabadkőművesek voltakép ugyanazon célok felé igyekez
nek, melyek eszmények gyanánt lebegtek az ő szeme előtt. Ennél
fogva régóta és mindig részesültek oltalmában.

Már 1774-ben, midőn egy páholy rendőrileg volt megzava
randó, ő akadályozta ezt meg az által, hogy annak elnökét — mint 
Albert herceg a prágai páholyét — értesítette arról, hogy „semmi 
kifogása a páholytartás ellen, ha az kellő óvatossággal történik s 
arra ügyelnek, hogy a gyűléseket se egy- és ugyanazon napon, se 
oly feltűnéssel ne tartsák meg, hogy azáltal a rendőrség figyelmét 
fölkeltsék.“

Ezen és hasonló nyilatkozatok, melyeket szabadkőművesi kö
rökben lelkesülten fogadtak és terjesztettek, felbátorították a berlini 
nagy-páholyt, mely II. Frigyes pártfogása alatt állt, hogy a császár 
hoz a következő levelet intézze:

„Legfenségesebb, Leghatalmasabb,
Leglegyőzhetetlenebb Császár,
Legkegyelmesebb Császár és Urunk, Urunk!

A valódi szabadkőművesek társulatát, melynek főcélja az ösz- 
szes keresztény erények előmozdítása, ő felsége Poroszország királya 
— annak nemes szándékáról és törekvéséről meggyőződve lévén, — 
a legkegyesebben különös oltalma alá vette, és neki arról múlt évi 
juliushó 6-án sajátkezűleg aláírt formalis oltalom-levelet állíttatott ki.

A németországi szabadkőművesek berlini nagy-páholya, a fent- 
nevezett társulat feje, az említett királyi oltalom-levél hiteles máso
latát császári felségednek lábai elé terjeszti azon legalázatosabb 
kérelemmel, hogy a nevezett berlini nagy-páholyt egész Németor
szágra szóló császári felséged legkegyesebb oltalmában szintén ré-
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szesíteni kegyeskedjék, hogy ez azáltal annál biztosabban helyeztes
sék ama szerencsés helyzetbe: az egész német birodalomban a leg
meggyőzőbb példáit adhatnia ama tiszta szándéknak s azon ernyedet- 
len igyekezetnek, melylyel az emberiségnek a legszeretetteljesebben 
használni akar.

Császári felségednek mindenekfölött ismeretes bölcsesége és 
nagylelkűsége e legalázatosabb kérelmünk legkegyesebb teljesítését 
előre is a legörvendetesebben engedi reménylenünk. Ellenben társu
latunk tagjai átalán, de különösen mi, felségedben minden jó ügy
nek legnagyobb előmozdítóját és szentelt védőjét fogjuk örök időkre 
őszintén es legalázatosabban tisztelni.

A kik a legmélyebb alázattal életfogytiglan vagyunk Császári 
szentelt felségednek :

A németországi szabadkőművesek 
berlini nagy-páholya.

Berlin, 1775. augusztushó 10-én.“

Ezt a levelet az említett Sudtbausen a császárnak 1776. május
15-én ünnepélyes kihallgattatáskor kézbesítette, s arról küldőinek 
kimerítő jelentést tett. A császár eleinte csodálkozott, később azon
ban érdeklődni kezdett, mondván : „Nekem rendjükről nincsen rósz 
fogalmam; tudom, hogy főleg jótékonyság gyakorlására igyekszik, 
és jó szegény-intézetek alapításán fáradozik . . .  Ez dicséretes és 
tetszik nekem. Tehát egészen jó véleményben vagyok rendjük felől, 
és az tőlem soha semmi hátrányost nem fog tapasztalni; de nyilvános 
oltalmazó levelet — sokféle fenforgó körülménynél fogva — még 
sem adhatok.“

Sudtbausen erre azt jegyzé meg, hogy erről itt Bécsben csak
ugyan meggyőződött és azt hiszi, hogy úgy a nagy-páholy, mint az 
öszes szabadkőművesek nagyon meg lennének elégedve, ha a csá
szár e véleményét nehány sorba foglalni kegyeskednék.

Hosszasabb beszélgetés után végre kijelenté a császár abbeli 
szándékát, hogy a nagy-páholynak írásban fog felelni, sőt némi haj
landóságot tanúsított a szövetségbe való belépésre nézve is. Ez utóbbi 
még inkább kitűnik a májushó 23-iki kihallgatásról szóló jelentés
ből, némi aggályai azonban még akkor is voltak a császárnak. 
„Meg vagyok győződve, — így szólt, — hogy önök jótékonysá
got igyekeznek gyakorolni s arra egymást buzdítani. Ez dicséretes; 
de ha ez az egész, a mit rendjök re jt: akkor nem lenne érdemes e 
végett oly rendbe lépni, melyet a világ legnagyobb része bohózat
nak tart, és melyről előre nem tudhatom, vajon e tekintetben 
nincsen-e a világnak igaza?“

„Úgy van, császári felséged, — viszonzá Sudtbausen, — hogy 
rendünk egyik főmunkája a jótékonyság gyakorlása s arra való 
buzdítás egymásközt. A szabadkőművességben azonban oly kiterjedt
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fogalma van a j ó t é k o n y s á g  szónak, hogy magában foglalja 
mindazt is, mi az emberi elme felvilágosításául és tökéletesbítéséül 
szolgálhat, — s ez okból a szabadkőművesség nem a bohózat, de a 
világon lévő legkitűnőbb dolog nevét érdemli meg.“

Ez az értelmezés tetszett a császárnak és miután Sudthausen 
még nehány más ellenvetését megcáfolta s végül megjegyezte volna, 
hogy a rend voltakép philosophiai társulat, kijelenté, hogy szabad- 
kőműves akar lenni, és hogy felvétele rögtön eszközöltessék. Sudt
hausen erre értésére adá, hogy ez még sem já r ja : fejedelmek fel 
vannak ugyan mentve a szertartásos felvétel alól, legalább két 
testvérnek jelenléte mindazáltal elkerülhetetlenül szükséges. Ezek 
egyikéül javaslatba hozta gróf Dietrichstein főlovászmestert.

A császár nem tudta magát azonnal elhatározni s azt ígérte, 
hogy a továbbiakra nézve a gróf útján értesíteni fogja.

Most azonban működésbe lépett — az ármány. A templárius- 
rendszer befolyásos tagjainak nem lehetett ínyökre, hogy a császár 
Sudthausen által vétesse föl magát, s a mint ez — saját vallomása 
szerint — a templárius-rendszert kisebbítette és korholta, ők viszont 
ugyanazt tehették a berlini rendszerrel szemben, hogy a császárt a 
maguk részére megnyerjék. A császár előtt azonban, természetesen, 
igen sajátszerűnek s elidegenítőnek tűnhetett fel, hogy oly szövet
ség, melynek első elve a hasongondolkozók testvérisülése, az egész 
emberiség iránti szeretet, főleg pedig a testvéri szeretet, — önkeb
lében meghasonlott s viszályos, — önmagát rontja és ócsárolja. 0, a 
ki meg nem ítélhette, mely párt érdemel nagyobb hitet, és mely 
rendszer a valódi s igazi, ő a maga szempontjából a legböicsebben 
cselekedett, midőn egyik párt felé sem hajolt többé s a szövet
ségbe való felvételének kérdését egyszerűen hallgatag elejtette.

Junius hó 1 én gróf Dietrichstein által megküldte Sudthausen- 
hez a nagy páholynak szánt levelet, — kilátásba helyezett felvételé
ről azonban egy árva szóval sem emlékezett meg.

„A berlini szabadkőművesi nagy-páholynak“ címzett levele 
következőleg hangzott:

„Egy Sudthausen nevezetű dán katonatiszt levelét hozta nekem 
a berlini úgynevezett szabadkőművesi társulatnak. A mily dicséretes 
szándéka: a keresztény erényt előmozdítani s az emberiségnek 
hasznára lenni, — annyiban találkozott nézeteimmel és óhajtásaim
mal. De én egy előttem teljesen ismeretlen szervezetű társulatot nem 
részesíthetem oltalmamban, úgy miként az tőlem kívántatik. Arról 
azonban biztosíthatom az oly férfiakat és társulatokat, melyek 
ez elvek szerint cselekszenek, s ha semmi roszat nem tesznek, 
hanem csak jót, hogy — sem aggodalmamtól, sem kíváncsiságomtól 
soha semmit sincs mit félniök szervezetük titkai miatt. Tegyenek 
tehát társaságukban annyi jót, a mennyit csak lehet. Komolyan 
el vagyok határozva, hogy annak keretén kívül én is hasonlókép cse-
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lekszem. Ezáltal mindkét részről legjobban fogunk ittlétünk céljának 
megfelelni.

Bécs, 1776. májushó 26-án. J ó z s e f .

A császár e felelete, dacára kissé kesernyés hangjának, 
szabadkőművesi körökben igen kellemes hatást te tt; hiszen a szö
vetségnek s elveinek ez volt az első hivatalos és írásbeli elismerése 
a császár részéről.

E nyilatkozatot s annak előzményeit azonnal közölték Ferdi- 
nánd braunschweigi herceggel, megjegyezvén hogy kétséget sem 
szenved, hogy a császár, miután már egyszer felvételre hajlandó
nak nyilatkozott, annak eszközlését azonnal követelni fogja, hogy 
ha az előtte nagy tiszteletben álló herceg ezt kellőleg szívére köti.

Ferdinánd herceg a szövetség érdekében baladáktalanul telje
sítette ez óhajtást, a császárhoz im így hangzó levelet intézvén :

Császári felséged stb.
Ama ritka és nagy tulajdonságok közt, melyek császári fel

séged kormányzását jellemzik s melyeket én úgy tisztelek, mint 
a hogy egész Európa csodálja: a tevékeny emberszeretet az, mely 
által a fejedelem és hős megkülönbözteti magát a zsarnok- és 
despotától, és megközelíti az istenség véghetetlen jótékony fel
ségét.

Ez igazságtól egészen és tiszteletteljesen áthatva, bátorkodom 
császári felségednek oly társulatot, melynek sajátos és eredeti vég
célja a valódi emberszeretettel összekötött kötelességek buzgó gya
korlatából all, és melynek több tekintélyes tagja él felséged örökös 
tartományaiban: császári felséged legkegyelmesebb kegyébe és oltal
mába legalázatosabban ajánlani.

Haboznám e legalázatosabb ajánlásommal császári felséged 
trónja elé járulni, ha én, kit azon szövetkezet, mely a szabadkőmű
vesi rend egyesült páholyai neve alatt ismeretes a világ előtt, egyik 
első főnökének egyhangúlag megválasztott: nem lennék azon hely
zetben, megkülönböztetnem a valódit a hamistól, és arról nyíltszívű 
őszinteséggel tanúskodnom, hogy e tiszteletreméltó s ősi rend tagjai 
e fogadalmakat: Isten és a hatóság iránt hűséget és engedelmessé
get tanúsítani, minden embert testvér gyanánt szeretni s az Ínségben 
szenvedőkön tehetségökhez képest segíteni: a legszentebbeknek és 
legmegtörhetetlenebbeknek tekintik.

Erre példákat felhoznom tiltja e társulat szerénysége. Császári 
felséged fog olyanokkal találkozni saját államaiban is, ha a rend 
belső szervezetének közelebb ismeretéhez magát legkegyesebben le
alázni kegyeskedik.

E boldog időpontnak, melynek hajdan felséged dicső elődei 
alatt örvendett, rendünk ismét a legtiszteletteljesebben és határtalan
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bizalommal néz eléje. Akkor azt a vakhit s az előítéletek, a tudat
lan nép e hibái, nem fognák már hamis világításban tekinteni, em
berbaráti törekvéseit helyesebben Ítélnék meg, és még azok is, kik 
nevét bitorolják, az igazság útjára visszatérnének.

Egyhangú kívánságaink legkegyesebb teljesítését legalázato
sabban várva, és magamat legalázatosabban ajánlva, maradok a 
leghívebb áldás-kívánással császári felséged hosszú és boldog kor
mányzásához — a legmélyebb alázattal stb.

Braunschweig, 1776. juniushó 17-én.
Ezt a levelet a herceg kézbesítés végett megküldte a prágai 

páholynak, mely időközben elhatározta volt, hogy a császárnál 
promemoriát nyújt be, melyben a maga részéről is kéri oltalmát és 
csatlakozását.

Ez, eddigelé még soha sem közölt irat — elhagyva a címzést 
— a következőleg hangzik:

„Azon hódolatteljes és határtalan bizalommal, melylyel hűsé
ges alattvalók fejedelmeiknek tartoznak, merészelnek a Csehország
ban lévő szabadkőművesek jelen kérvénynyel császári felséged szen
telt trónjához legalázatosabban közeledni.

Amaz eltérő fogalmak, melyeket a legtöbb ember a szabad
kőművességről magának alkotni szokott, s ama kedvezőtlen sors, 
mely azt időnkint érte, a mai lépést veszélyessé tennék ugyan, ha a 
testvérek szíve azon vigasztaló gondolattól el nem lenne telve, hogy 
tartózkodás nélkül rábízhatják magukat oly monarchára, a ki min
den tárgyat felvilágosodott szemmel tekint és minden előítéletet utál.

Fejedelmük e ritka tulajdonságai által felbuzdítva, ma először 
lépnek ki a homályból, császári felséged előtt hangoztatván a szabad- 
kőművesi nevet, oly nevet, melyre előítéletektől elhomályosított ki
csinyes elmék előtt alig mernek még gondolni is.

Sőt még tovább mennek: legalázatosabban kijelentvén császári 
felséged előtt, hogy felséged államaiban is vannak szabadkőműve
sek, úgy a polgári és katonai, mint egyházi rendből, kik gyüleke
zeteikben az erény megszilárdításával és felebarátaik javának lehető 
előmozdításával foglalkoznak. Az Isten félelme, a fejedelem iránti 
hűség, s az ínség gyámolítása —  ezek azon alapkötelességek, me
lyeket minden valódi szabadkőműves mindjárt a páholyba való első 
belépésekor megszeghetetlen teljesítésül elvállal.

A mily vonzónak látszik azonban a valódi szabadkőműves 
képe e vonásokból, oly sajnálandó az, hogy időnként hamis páho
lyok lépnek fel, melyek tagjai szabadkőműves-nevet viselnek 
ugyan, de a melyek a braunschweigi uralkodó herceg oltalma alatt 
álló németországi valódi páholyokkal semmiféle összefüggésben nin
csenek, önkényesen alkotott rendszerekkel az igazi céltól eltérnek, 
és részint helytelen szándékkal munkálkodó, részint hívatlan tago
kat vevén fel, a szabadkőműves nevet megbélyegzik.
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Ennek következménye az, hogy a világ, — a valódi és hamis 
páholyok különbsége előtte rejtve lévén, — az egész szabadkőművesi 
rendre róvja azt, a mi csak egyes korcs-páholyok hibája.

Valódi és becsületes szabadkőművesekre nézve már régtől 
fogva fölötte kellemetlen volt, hogy még csak név szerint is össze
zavartattak ily egyénekkel. E miatt folytonos aggodalomban vannak 
és reszkedve gondolnak arra, mily könyen eshetik meg, hogy a 
szabadkőművesség e korcshajtásai előbb-utóbb arra indíthatnák fel
ségedet, hogy az egész rendet károsnak tekintse, — nem mintha 
felséged atyai jóindulatában és igazságszeretetében legkevésbbé is 
kétkednének, hanem mivel az ügyben, különös megvilágítás nélkül, 
a valódi a hamistól, az igaz a nem igaztól meg nem különböz
tethető.

Minthogy legnagyobb előnyük közé azt számítják, hogy min
den cselekedetükben jó polgárokként tűnjenek fe l: rájuk nézve 
semmi sem lenne oly elviselhetetlen, mint legdrágább fejedelmük
nek, mások hibájából rájok háromló visszatetszése.

A legbuzgóbban óhajtják tehát, hogy felségedet szándékaik 
tisztaságáról, cselekedeteik becsületes voltáról, s intézményüknek 
magára az államra hasznos befolyásáról meggyőzni szerencsések 
lehessenek, s azt hiszik, hogy a fejedelmük iránt tartozó s a szabad
kőművességbe való belépésükkor újra megeskiidött hűségüket nem 
tanúsíthatják fényesebben, mint ha örvendetes reménynyel teszik le 
felséged lábaihoz következő legalázatosabb előterjesztésüket.

Az összes csehországi szabadkőműveseket az a forró óhajtás 
lelkesíti: vajha azon megbecsülhetetlen szerencsében részesülhetné
nek, hogy felséged a szabadkőművességet legfelsőbb belépésével 
szerencséltetné és szentelt személye által az egész intézményre oly 
fényt árasztana, minőben az már egyik dicső előde s egyéb fejedel
mek, valamint az egyház feje által is részesült.

Ha felségednek a szabadkőművességbe való belépés, rendes 
páholy gyűl ekezés útján s a szokott szertartások mellett nem lenne 
tetszésére, úgy az legfőbb parancsa szerint privatissime, csak nehány, 
maga felséged által kijelölendő szabadkőműves jelenlétében is 
végbemehetne. Ez esetben legkegyesebb betekintésül előterjesztetnék 
a szabadkőművesi munkák terve, s ez a legbiztosabb próba, melyet 
a leghűségesebb szabadkőművesek alkotmányuk tiszta voltáról ké
pesek adni. Azzal is hizelegnek maguknak, hogy felséged őket leg
magasabb oltalmára érdemesíteni fogja, ha szerencséjük lesz, hogy 
felséged az ő szervezetüket közelebbről megismeri.

Azt a legalázatosabb ajánlatot csatolják ehhez, hogy nemcsak 
a Csehországban létező valódi szabadkőműves-páholyokat jelentik be, 
hanem felséged tudta nélkül újat nem is alapítanak, s ezt annál 
inkább, mivel minden be nem jelentett páholy valódinak nem tar
tathatnék. Készek továbbá, minden páholyban egy-egy cs. k. taná-
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esőst vagy mást, a kiben felséged bizalmat helyezni kegyeskednék, 
szabadkőművessé felvenni, kinek megbivása nélkül — a leg
súlyosabb büntetés terhe alatt — páholyt nem tartanának, és a kit 
mindenkor mint Commissarius Summi Principis-t tekintenének.

Ezenkívül személyével kezeskednék minden páholy elnöke 
arról, a mi páholyában történik, és hogy meg nem fogják engedni, 
hogy e gyülekezetekben az alattuk álló testvérek olyasmire vete
medjenek, mi csak legcsekélyebben is a vallás, az állam s a jó 
erkölcs ellen irányulna.

Hogy azonban e tiszteletreméltó intézmény hátrányára hamis 
társulatok be ne lopózhassanak, melyek a szabadkőművesség leple 
alatt önző, csalási vagy egyéb tisztátalan szándékban sántikálnak: 
tehát a valódi páholyok az ily gyanús testületeket szorgosan 
szemmel tartanák, s azokat — megfelelő jelentésadással — a ki
küldött kormánybiztosnak további intézkedésül feljelentenék.

Valamint különben a csehországi szabadkőművesek a prágai 
árvaház létesítése által szabadkőművesi működésüknek már némi 
eredményét felmutathatják, úgy ezentúl is buzgóan fognak igye
kezni, hogy e jótékony intézetet nemcsak még nagyobb virágzásra 
juttassák, hanem mindenkoron legkedvesebb kötelességükké tegyék 
azt is, hogy minden cselekedetükben valódi szabadkőműveseknek, 
azaz: hűséges alattvalóknak, hasznos polgároknak és minden ember 
barátainak bizonyuljanak be.

Oly fejedelemnél, ki minden léptét jótettel jelöli meg, nem 
szorulnak más ajánlatra, mint arra, hogy legalázatosabban biztosíta
nak , hogy páholyaik a barátságnak, derekasságnak és emberi 
szeretetnek vannak szentelve.

Óhajtásaik legkegyesebb teljesítésének sovárogva néznek eléje, 
és minden kivétel nélkül maradnak megszegheteden hűséggel

Császári felségednek
legalázatosabb hű szolgái: 

a c s e h o r s z á g i  s z a b a d k ő m ű v e s e k . “

Ferdinánd herceg levelével együtt volt e Promemoria átnyúj
tandó. Haladéktalanul Bécsbe küldték, de itt nem akadt senki, a 
ki kézbesítésére vállalkozott volna. Prágában tehát gyorsan és me
részen abban állapodtak meg, hogy a két iratot postán küldik és 
Del Dona, császári kincstartó által kézbesíttetik. 1776. jul. 6-áu írta 
alá gróf Thun a kisérő levelet, gróf Kiniglnek — a cseh szabad- 
kőművesek főnökének — megjegyezvén, hogy nézete szerint nem 
ártana, ha egyúttal a bécsi szabadkőművesek a maguk részéről is 
nyújtanának be ily emlékiratot, a mi a mienknek is nagyobb nyo- 
matékot adna. De erre a bécsiek nyomasztó helyzeténél fogva még 
gondolni sem lehetett.
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Az említett iratok tehát a következő sorok kíséretében indít
tattak ú tnak:

„Császári királyi felséged legfelsőbb trónjához merészkedünk 
teljes alázattal fordulni, átnyújtván az idecsatolt legalázatosabb me
móriáiét, valamint Ferdinánd braunschweigi hercegnek felségedhez 
intézett legalázatosabb kérvényét.

Már nehány héttel ezelőtt küldöttük be az emlékiratot a bécsi 
testvéreknek, nevezetesen báró Putfeudorf birodalmi udvari taná
csosnak és gróf Thurn alezredesnek, hogy azt császári felségednek 
teljes alázattal kézbesítsék, a miben őket azonban az az aggodalom 
tartóztatott, hogy e miatt felséged visszatetszését magukra vonhatnák.

Minthogy azonban az aggodalomra okot abban nem látunk, 
ha hű alattvalók bizalmukat fejedelmökbe helyezik, s előttünk más 
út nem áll, mint annak postán való küldése, mivel a bécsi test
vérek közűi senki sem meri azt benyújtani, mi pedig itt helyben 
felséged polgári és katonai szolgálatában lévén, legfelsőbb engede
tem nélkül nem mehetünk személyesen Bécsbe: térdhajtva kérjük 
császári királyi felségedet, hogy merész lépésünket csupán határtalan 
bizalmunk kifolyásának tekinteni, s egyszersmind a legalázatosabb két 
kérvényt kegyesen fogadni kegyeskedjék. Maradunk stb.“ Aláírva 
gróf K i n i g l  Gáspár Ármin és gróf T h u n  Vencel József.

A császárra nézve e rendi-civódás, a saját valódiságával való 
kérkedés s a mások mint igaztalanok ócsárlása alighanem vissza
tetsző hatással volt, és végleg elrontotta azt a hajlandóságot, mely 
a rendbe való lépésre benne ébredezni kezdett volt. Kedvetlenül 
nyúlt a tollhoz, de mentül tovább írt, annál engesztelőbb hangu
latba jött, s a mily fanyar volt a kezdet, oly kegyesen és jóakara- 
túlag hangzott vége itt következő feleletének, melyet a nevezett 
grófokhoz intézett.

„Levelűket, mellékleteivel, hiány nélkül vettem, s idecsatoltan 
küldöm a feleletet Ferdinánd braunschweigi herceghez, melyet 
önök hozzá juttatni fognak.

A csehországi szabadkőművesi társulatnak semmi válasz a 
leghathatósabb válasz lenne; de minthogy a tanúsított bizalom min
den derékgondolkozásútól hálát követel : másolatban idecsatolom 
azt a választ, melyet minap hasonló alkalomból a berlini páholy
hoz intéztem.

Abban ki van fejezve vélekedésem : a következtetéseket ma
guk vonhatják le belőle

így feleltem idegen szabadkőművesek társaságának, olyannak, 
mely ő felsége (a császárné) alattvalóiból alakult, nekem, hivatal
ból, egészen másképen kellene beszélnem.

Ettől azonban — mint amúgy is nyomasztótól — teljesen el 
akarok tekinteni, s önöket mint embereket és polgártársakat őszinte 
tanácsomtól meg nem fosztani.
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Ama törvények, s ismételten kibocsátott rendeletek, melyek az 
összes örökös tartományokban gyülekezéseik tilalmára fennállnak, 
önök előtt nem lehetnek ismeretlenek.

Annak fürkészése: minek bocsátattak ki, és jogosan bocsátat- 
tak-e ki, az önöket ép oly kevéssé illet, mint engem, és azok szi
gorú engedelmes követése mindkettőnkre nézve kötelező. Mert mint 
alattvalók, mint ő felsége zsoldjában álló, hittel kötelezett szolgák 
annak törvényeit és személyes parancsait tudva s akarva szándéko
san megszegni, és kecsegtető állításokkal, ábrándos vakbuzgalommal 
másokat arra buzdítani: ezek kétségkívül meg nem engedett, s az 
önök által annyira híresztelt polgári s emberi derék gondolkozás
módnak egyáltalán meg nem felelő cselekedetek, ha azokat úgy 
mint én, józanon és társulati törvényeik által el nem kábítva tekintik.

Ha felebarátaiknak nem szolgálhatnak, s a szándékolt jót 
nem gyakorolhatják másként, csak mint szabad kőművesek, akkor 
ő felsége szolgálatának és minden abból várt vagy remélt előnyök
nek nagylelkűen s állhatatosan fordítsanak hátat, és keressék földi 
vigaszukat és örök jutalmukat teljes odaadásában ezen társulatnak, 
melyben ez erényeket kizárólagosan gyakorolhatni vélik. Ha azon
ban nem úgy lenne, s úgy találnák, hogy ugyanazon erények, t. i. 
a felebaráti szeretet és derekasság, a szabadkőművesi páholyokon 
kívül is alighanem ugyan úgy gyakorolhatók, akkor mondjanak le 
oly cselekedetekről, a melyek — b á r m i  á r t a t l a n o k n a k  t a r 
t o m  i s — mégis kötelességükkel és alázatosságukkal homlok- 
egyenest ellenkeznek, és szerencséjüknek valamint megnyugvásuknak 
m o s t a n  útjában állhatnak.

Ez egy őszinte tanács, melyet meggyőződés, és többnyire is
meretlen, de azért k e d v e s  p o l g á r t á r s a i m  iránti emberi szere
tet velem mondat.

Az egész e s e t n e k  b i z o n y á r a  nem f ogom r ó s z  követ
k e z m é n y e i t  e l ő i d é z n i  s a n n a k  j e l é ü l  a k é t  f o l y a m o 
d á s t  e z e n n e l  v i s s z a s z o l g á l t a t o m :  a mi  s z e m é l y e 
m e t  i l le t i ,  é l vezhe t i k  a b i z t o s  n y u g a l m a t ,  és  m i n d e n 
k o r  c s u p á n  c s e l e k e d e t e i k  u t á n ,  a s z a b a d k ő m ű v e s i  
t á r s u l a t o n  b e l ő l  v a g y  k í v ü l  f o g n a k  m e g i t é l t e t n i .“

B é c s ,  1776. julius 12-én. J ó z s e f .
Épenséggel szeretetre méltóan és lekötelezőén hangzott pedig 

a Ferdinánd hercegnek adott válasza, mely im itt következik.
„A mily váratlan és meglepő volt kedvességed levele, ép oly 

kellemes volt annak vétele rám nézve, mivel már régóta vágytam 
az alkalomra, hogy kedvességednek mint közel vérszerinti rokonnak, 
s oly férfinak, ki minden cselekedetei által, hajdanta mint vezérlő 
tábornok, most mint világi bölcs, magát oly dicsőén kitüntette: 
kifejezhessem azon érzelmeket, melyeket bennem oly hőn gerjesztett.
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Ha kedvességed, újra hadsereget vezérelvén, abban ép oly 
barátságosan egy volontair-helyet kinálna, mint egy szabadkőművesi 
felvételt, akkor a legnagyobb örömmel való személyes megjelenésem 
a legbiztosabb felelet lenne. Miként gyakorolkatnám és képezhetném 
magamat oly mindenkor előszeretettel kedvelt művészetben jobban, 
mint oly lányész alatt mint kedvességed, a ki maga magának had
sereget, úgy szólván, teremteni s azt azután ép oly szerencsésen mint 
óvatosan vezetni tudta.

Kedvességed azonban bizonyára nem veendi rósz névem, ha 
mostan javaslatba hozott ajánlata alól kivonom magamat, mivel az 
ellenkezik ama törvényekkel, melyek még érvényben vannak azon 
országban, melynek polgártársa vagyok, és mivel a tőlem kívánt 
lépés ő felségére nézve, úgyis mint fejedelemnőm, valamint anyám
nak mindenesetre kellemetlen volna. Erre vonatkozó, csupán ildomon 
alapuló nézeteimet — melyek remélhetőleg minden előítélettől ment
nek fognak tartatni — már körülményesebben kifejtettem azok előtt, 
kik kedvésséged levelét hozzám juttatták.

Mennyire sovárgok arra az alkalomra, midőn kedvességednek 
nagyrabecsülésemet és barátságomat tényekkel tanúsíthatnám, és 
midőn a személyes ismeretség folytán szóval is kijelenthetném, mily 
Őszinte nagyrabecsüléssel vagyok kedvességed tisztelő rokona s barátja

J ó z s e f .
A császár aránylag kegyes felelete, és kivált annak sajátke

zű ig  aláhúzott helyei nagy mérvben kielégítették a prágai szabad 
kőművseket; nevezetesen gróf Kinigl említi, hogy annak vége az 
elejét igen szelidíti s a legjobb kilátásokat nyújtja a jövendőre 
nézve.

Mily nagy súlyt helyeztek József császárnak a rendbe való 
lépésére külföldön is, arról tanúskodik a braunschweigi rendi 
igazgatóság 1776. jul. 25-ki határozata, melyben az az eshetőség 
igen fontosnak s az egész szövetségre s minden jóra való test
vérre nézve kiválólag örvendetesnek mondatik. Érzékeny kedé
lyek — folytatja — bizonyára csodálni fogják, hogy a gondviselés 
mily eszközökkel járul rendünk emeléséhez. Kötelesség tehát, hogy 
magunk részéről mitsem mulaszszunk el, a mi mindkét római csá
szári királyi felség kegyes jóindulatát rendülik s annak tagjai 
iránt megerősítheti. Ez a korszak kétségkívül a rend újabb történe
tében a legfontosabbikát képezné, és várható, hogy ha ő felsége a 
császár, egy vagy több ügyes és tapasztalt testvér útján helyes és 
magasztos fogalmakat nyerne a rend s annak nemes szándékai 
felől : mi egyesült erővel és testvéreink munkás közreműködésével 
a tökeletesedés magas fokát érhetnők el, sőt az egész kereszténység- 
fejének legfelsőbb oltalma alatt remélhetnők a rendet régi fényébe 
visszahelyezni.
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A rendi igazgatóság oly feltétlenül bízott Ferdinánd herceg 
szószólásában, és csöppet sem kételkedett, hogy a császár annak 
folytán azonnal való felvételét nemcsak kívánni, hanem követelni 
fogja. Ezen bizton elvárt eshetőségre egyúttal körülményes utasítá
sokat bocsátott ki arra nézve, hogy mily formalitásokkal eszköz- 
lendő a felvétel.

A császár felelete kiábrándította a testvéreket. Nehéz szívvel 
váltak meg kedvenc légváraiktól. József császár felvétele ezentúl 
komolyan alig jött már szóba.

A b a f i  L a jo s .

NEHÁNY ADAT 1848-iki SZABADSÁGHARCUNK 
TÖRTÉNETÉHEZ.

Az osztrák kormány egy csapással vélte a követelő magyar 
nemzetet, mely a királyilag megerősített új törvényhez hőn ragasz
kodott, elnémítani, midőn annak elnyomására Jellachick bánt az 
országba kiddé. Azonban mint tudjuk, ez invasió szerencsétlenül 
végződött, mert Jellackich bán egész serege Velencénél, Fehérme
gyében megveretvén, ő maga Bécs fele vonult, míg Pákozdnál Róth 
és Philipovics tízezernyi serege elfogatott és lefegyvereztetett. Érde
kes az országos honvédelmi bizottmánynak e tekintetben október 
hó 8-ról kiadott rendelete, mely következő:

893. Az országos honvédelmi bizottmány Beregmegye közön 
E. sz. ségének.

Miután Isten kegyelméből s vitéz seregeink győzelmes előka- 
ladása által annyira van biztosítva a hazának szent ügye, hogy a 
pártütő J e l l a c h i c k n a k  egész hadserege Székesfehérvár alatt 
hatalmasan már megveretvén Bécs felé megfutamodott, R o t h n a k 
pedig 10,000-nyi rablócsoportja egytől-egyik minden vezérekkel s 
tisztekkel együtt az ország foglyává lettek és rövid időn az ellen
ségnek egész ereje vagy tökéletesen semmivé lett téve, vagy a 
csúful megfutamlott csoport az országból egészen ki lesz szorítva, 
a király és nemzet nevében az országgyűlésnek határozásából ezen
nel szorosan és kémény felelet terhe alatt meghagyatik minden 
magyarországi, erdélyi, szlavóniai és horvátországi várparancsnoknak 
és várakban létező minden katonaságnak, hogy:

1- ször. Ezen parancsnak a „Közlönyben“ közhírré tétele után 
hét nap alatt mulhatlanul tűzze ki a magyarországi háromszínű 
lobogót és valamint ezt, úgy

2- szor a magyar és hozzá kapcsolt országok iránti hűséget
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és az országos honvédelmi bizottmány parancsai iránti kész enge
delmességét, ugyanakkor az országos honvédelmi bizottmányhoz 
mulhatlanul írásban bejelentse. Ellenkező esetre mindenki, ki ezen 
két kötelességet elmulasztaná, mint hazaáruló tekintetik, s mint 
ilyen törvényenkívíilinek nyilváníttatik és bárki által is megfogat- 
tathatik és agyonlövettethetik. Visszahúzhatlanul kijelentetvén, hogy 
azon esetben, ha valaki a fent megírt két kötelességnek engedel
meskedni csak vonakodna is, mihelyt seregeink vitézsége a hazai 
ügynek győzelmét — a pártütőknek rablócsoportjaitól megtisztít
ván — biztosítja, minden engedetlen várbeliek mint hazaárulók 
fognak megkegyelmezés nélkül szigorúan megbüntettetni.

Mely parancsolat miheztartás és a várban leendő kihirdetés 
végett minden várparancsnoknak megküldetni rendeltetett. Kelt 
Budapesten, október hó 8-án 1848. A király s haza nevében a 
nemzeti képviselet határozata következtében az országos honvédelmi 
bizottmány. K o s s u t h  L a j o s ,  elnök.

Ez erélyes intézkedésnek azonban nem volt meg a kellő ered
ménye ; így a többi közt, a munkácsi vár német őrségének pa
rancsnoka : Laube Ferenc cs. k. őrnagy sem méltatta azt figye
lemre. A rendelet kihirdetés és alkalmazkodás végett megküldetett 
ugyan hatóságilag neki, de eredménytelenül, mert e parancsnok 
annak teljesítését megtagadta, állítása szerint azért, merr ő a bécsi 
kormánytól ellenkező irányú, az október 3-iki „ M a n i f e s t u m -  
b a n “ kifejtett rendeletet vevén, mint cs. k. katona, annak tartozik 
hódolni; e kibocsátványban pedig a magyar kormány intézkedései 
törvényteleneknek nyilváníttatván s az ország a hadi törvény alá 
helyeztetvén, a várak ostromállapotba tétettek.

Az e válasz által felingerült közhangulatot még inkább növelé 
azon körülmény, hogy okt. 15-én Kossuth Lajos, az országos hon
védelmi bizottmány elnöke keserű szavakban írt rendeletet intézett 
a megyékhez, melyben a kamarilla titkos működését rajzolván, 
Latour tragikus halálát tudatta s az erőszakoskodás újabb jeléül 
felemlíté, hogy Simunics tábornok Sárosmegyébe betört, ki ellen az 
ottani szomszédos Abauj megyében n é p f e l k e l é s t  rendelt s 
annak főparancsnokául Pulszky Sándor alezredest nevezé ki. Ez eré
lyes iratban egyszersmind Simunics fejére 100 frt s minden egyes 
emberére 20,frtnyi díjt tűzvén ki, nem lesz érdektelen ezen, rende
letet eredetiből lemásolva itt közölni:

1071. Az országos honvédelmi bizottmány.
Beregmegye közönségének.

Naponként újabb adatokból jön világosságra azon alacsony 
Összeesküvés, mely Bécsben a népnek nagyszerű felkelése által 
Latour megérdemlett büntetésével szétűzött kamarillának terve sze
rint Magyarországnak alkotmányos szabadsága ellen több oldalú
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katonai betörésekkel akarta az önkénynek uralmát ismét reánk 
erőszakolni.

Ezen alacsony erőszakoskodásnak legújabb jele azon tény, 
hogy egy bizonyos S i m u n i c s  nevű ember, ki magát Generálnak 
nevezi, hivatkozva valami rendeletre, melyet a magyar kormánytól 
sohasem kapott, — a nélkül, hogy a legdurvább népek között is 
tiszteletben tartott azon népjogot tisztelte volna, — hogy ha mint 
ellenség jön, legalább felmondja a barátságot és becsületes, művelt 
ember módjára elébb hadat izén, — Sáros megyébe betört, miért 
is ezen Simunics semmi esetre sem mint becsületes ellenség; de 
egyenesen mint rabló törvén be Magyarországba, következésképen 
nem is mint ellenség, de mint haramia és rabló tekintetvén, — 
közhírré tétetik, hogy mind ezen rabló maga, mint minden társai 
és minden vagyona közprédául jelöltetnek ki, és meghagyatik Ma
gyarország minden lakosainak, hogy ezen rabló csapatot minden 
úton és módon agyonverni, kizsákmányolni s nekie miudenkép 
ártani mindenki hazafiúi kötelességének tartsa; sőt hazaárulásnak 
vétke és bűne alatt tiltatik bárkinek ezen rablókat bármivel el
látni, bármivel élelmezni vagy segíteni, és ezen, valamint Sáros, 
Abauj, Borsod, Torna, Szepes, Máramaros, Ugocsa, Ung és Gömör 
vármegyék főispánjainak, ha ezek jelen nem volnának, az alispá
noknak, ezennel legszorosabb felelet terhe alatt meghagyatik, hogy 
Ők a megyékbeni népfelkelést mint a megyék főkapitányai rögtön 
tettleg felállítsák, mindazon helységekben, melyekben őket helyes 
politikai ok nem tartja vissza, semmi fáradságot nem kiméivé, egy
szersmind tudtul adatik az is, hogy ezen népfelkelés egyenesen 
ezen rablócsapat ellen, ezen fővezért parancsnokká kinevezett 
Pulszky Sándor alezredes úrnak rendelkezése alá rendeltetett, kinek 
parancsától fog függni merre, mennyinek és hová kelljen menni és 
mint cselekedni ?

Egyszersmind az is közhírré tétetni rendeltetik, hogy magának 
a rabló Simunicsnak fejére 100 ezüst forint és ezen rabló csoport 
minden egyes tagjának fejére 20 ezüst forint jutalmak tétettek, — 
akár élve, akár halva kerítse valaki birtokába, és az állomány 
ezeknek rögtöni kifizetéséről intézkedend.

Melynek pontos és szigorú teljesítése hazaárulásnak vétkes 
terhe alatt mindenkinek szent kötelességévé tétetik. Pest, október 
15-én 1848. Az országos honvédelmi bizottmány: Kossuth Lajos, elnök.

Ez agyodalom azonban alaptalanná vált, mert mint a követ
kező, október 17-rŐl kelt okmány mutatja, Simunics másfelé vette 
útját. E megnyugtató rendelet így hangzik:

1196. i Az országos honvédelmi bizottmánytól.
E k. Beregmegye közönségének.

Irányi Dániél kormánybiztos úr némely magán levelek után
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azon jelentést tette az országos honvédelmi bizottmánynak, hogy a 
S i m u n i c s  vezérlete alatt betörni szándékolt rabló ellenség folyó 
hó 14-kén Dukláról szekereken Bécs felé eltávozott, Pulszky Sándor 
alezredes úrnak meghagyatott, miszerint a dolognak alaposan végére 
járván, arról e megyét haladék nélkül tudósítsa, hogy így a szük
ségtelen költségek a népfelkelés tekintetében megkiméltetvén, a 
védelem egyedül a hágók — passus — el korlátozására és biztos 
megerősítésére szoríttassék. Pest, októberhó 17. 1848. A honvédelmi 
bizottmány : Nyáry Pál, helyettes elnök.

Mind a mellett újabb híre terjedvén annak, hogy az ország 
észak-keleti oldalán Galíciából új betörés szándékoltatik, az orszá
gos honvédelmi bizottmány nem késett újabb óvintézkedések meg
tételére serkenteni az illető határmegyéket, október 14-kéről külö
nösen következő rendeletet intézvén Beregmegye közönségéhez.

1061. Az országos honvédelmi bizottmány
E. sz. Bereg megyének.

A honvédelmi bizottmány hivatalosan értesülvén arról, hogy 
Galiciából Magyarországba olyan katonaság készül áttörni, melyet 
az országba nem a honvédelmi bizottmány rendelvén be, ellenségnek 
tekintendő, ennélfogva szorosan meghagyatik e megyének: hogy 
mindazon utakat és szorosokat, mellyek Galiciából Magyarországba 
vezetnek, felásva s fával és kövekkel elrekesztve torlászolja el és 
az ellenség betörését tőle kitelhető módon gátolja. Pest, oktőber 
14-én 1848. Az országos hondédelmi bizottmány K o s s u t h  L a j o s .

Ezen rendelkezés azonban szintén feleslegessé vált, jóllehet a 
vereckei szoros és egyéb bejárások eltorlaszolására Szintay János 
megyei kormánybiztos, Pulszky Sándor ezredes és Eötvös Tamás 
nemzetőri őrnagy által, kik a helyszínt október 24-én bejárták, a 
kellő előkészületek megtétették.

Büntetések hajdanában. Zemplém megyében 1724-ben az istenkárom
lást 24 írttal, 1751-ben pedig halállal büntették; — 1770-ben nőtolvajt 100 
botra, 1772-ben 100 és 1773-ban 80 korbácsra; súlyosabb esetbeu ugyancsak 
tolvajnőt 1772-ben 1 évre és 200 korbácsra, 1777-ben pedig 1 évre és 180 
korbácsra ítélték e l ; — gyújtogató nő 1747-ben 100 korbácsiitéssel lakolt; — 
a feszület megsértéséért 1773-ban 100 botot, az adulter férfira 1731-ben 40
botot, nőre pedig 60 botot mértek. A  gyilkosságot aránylag enyhén büntet
ték : a gyermekgyilkost 1751-ben félévi börtönre és 150 korbácsra, 1775-ben 
pedig 3 évi börtönre ítéltetett; a nagyapja megöléséért a férfi 1772-ben 80 
botot kapott; a közönséges gyilkost 177Ö-ben 40 botra és 40 frt homagiumra, 
1776-ban pedig 70 botra ítélték. Általában a nőket keményebben fenyítették, 
mint a férfiakat.

L eh ő czk y  T iv a d a r

r
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Gr. Guy on Rikárd levele Haynau es. k. altábornagy hoz a világosi 
legyveletétel után. Commentárom rövid lesz. 1814. augusztus 14-ike hazánk 
történetének leggyászosabb lapja-, vajha úgy be lehetne azt fekete fátyollal 
borítani, miként beboríták a velenceiek Marino Falieroét a dogék palo
tájában.

De íme, Görgei-Faliero mellett itt van Guyon, az „oroszlánszívű Rikárd“ ; 
a gyászlap végén nehány fényesen ragyogó sor, melynek láttára minden ma
gyar szeme fölvillan.

Guyon családja kegyéből, a hős összes írott hagyatékával együtt jutot
tam azon kis nyolcadrétű eredeti fogalmazványhoz, melyet alább egész terje
delmében, közlök. Az irat Guyon saját kézírása; ezt lemásolva küldé meg 
Haynaunak.

Guyon rendszerint három nyelven beszélt és ír t: németül, franciául, 
angolul; francia protestáns-eredetű, angol születésű, osztrák-német katona 
volt. Egyik nyelvet sem beszélte vagy írta jól. Magyarul keveset beszélt, de 
a mit mondott, történelmi emlékű.

íme Guyon irata Haynauhoz, a nálam lévő német eredeti fogalmazvány 
után magyarul:

„A magyar déli hadsereg parancsnokától.
„A cs. k. tartalékhadsereg parancsnokához.

-  Éjfél, 1849. aug. 14-én.
„Az Ön parlamentairje, N. N. százados által ma reggeli felszólítását 

épen e pillanatban vettem, melyben fegyverletételre szólít. (Olvashatlan 
törlés.)

„Én a fegyverhez azon magyar alkotmány védelmére nyúltam, melyre 
V. Ferdinánd ő felsége parancsára felesküdtünk, és (törlés) a mindenható 
Istenre azt hiszem, helyesen cselekszem. Ha Ferenc József osztrák császár 
(törlés) az 1848. márc. 15-diki alkotmányt (törlés) biztosítaná s Magyarorszá
gon kivétel nélkül (törlés) mindenkinek kegyelmet adna és hirdetne, — ez 
esetben leteszem fegyvereimet s parancsait annyiban, a mennyiben az alkot
mánynyal megegyeznek (törlés) mindenben teljesítem. Addig azonban az alkot
mányt minden kezeim közt lévő erővel védelmezni fogom, az utolsó emberig 
s az utolsó csepp vérig.

„A lugosi táborból.
Gr. G u y o n ,

tábornok és hadtestparancsnok.
(Közli : Sz. V .)

Alniásy Pál levele Szemére Bertalanhoz. „Ulm, 1854. febr. 19-én. — 
Kedves barátom ! Szíves soraidra nem válaszolok, mert személyesen akarok 
reájok felelni. Feleségem gyermekeivel visszamegyen haza, én pedig két- 
három nap múlva Párisba, hol is el nem mulasztandom neked és feleségednek 
tiszteletemet mindjárt megtenni. — Czecz itt járt; Konstantinápolyból jött, 
új tervekkel az emigratió organisálására. Nevezetes adatokat hozott különben 
Kossuth és ágensei eljárásáról a keleti kérdésben. Egyéb ostobaságok közt, 
(melyeket ha még nem tudnál, majd szóval mondok el,) hogy ő a Portának 
10 amerikai fregatte-ot és 50.000-nyi magyar sereget ígért azon esetre, ha őt 
a török kormány Konstantinápolyban mint Magyarország kormányzóját ünne
pélyesen fogadja. Balga eljárásáról Czecz és Klapka egy, az emigrájióhoz in
tézett Mémoireban minden adatot ügyesen összeállítottak, melyben egyszer
smind felszólítják az emigrátiót: igyekezzenek kivinni, hogy Kossuth mellé 
egy tanács adassék az emigrátió köréből választott egyéniségekből, kiknek 
meghallgatásuk és beleegyezésük nélkül Kossuth ágenst sehová se küldhes- 
sen és az adandó instructiók csak egy tanácsos ellenjegyzése után nyerhesse
nek kötelező erőt........ Híved: Almásy, mk.

Közli: A b a f i La j o s .



AKxNER LAJOS kiadványai.
A n g lia  m ű v e lő d é s é n e k  tö r té n e te .  Irta Buekle H. Tamás. Fordítják
• többen. 10 kötet. Ára fűzve 13 frt 20 kr., félbőrkötésben 20 frt.

Ezen korszakot alkotó műről, mely többet ád mint a mit címe igér, —
- mely nem angol, hanem á l t a l á n o s  művelődés-történet; a „Figyelő“ (ma- 

gyár kiadását örömmel üdvözölve) következőleg nyilatkozik: „Fölöslegesnek 
tartjuk e kitűnő munkát bővebben ajánlani a müveit magyar közönségnek. 
Buekle műve uj rendszert teremtett s a történetírók számára egészen uj, a XIX. 
század fölvilágosodott eszméihez mért irányt jelöl k i; mindent felölel, mi az 
emberiség szellemi fejlődésére bármi hatással van s mit az eddigi történészek, 
kik több ízben politikai krónikává tették a históriát, egykedvüleg mellőztek 
s fölöslegesnek tartottak Egy biztos rendszeresen épült, s minden részben 
összefüggő egyetemes történet ez, mely gazdag ismeretei, mély kutatásai s 
megdönthetien igazságai folytán méltán tartatik századunk egyik legjelesebb 
tudományos müvének. A fordítás, mely több fiatal iró tollából került ki, 
megfelel a mű becsének.“

V á zla to k  a  m a g y a r  e m ig r a tió  é le t é b ő l .  Hiteles forrásokra támasz
kodva irta Áldor Imre. 10 képpel. 1 frt 20 kr.

Tartalom : Orsóvá, Turn Severin, Kalafat, Viddin. A bujdosók menet
rendé. Sumlai napok. Mily élet folyt Kihutahiában. Az internálás vége. A 
tengeren. Angol előkészületek Kossuth fogadására. Körút Angolországban. 
Az angol sajtó és a közvélemény. Az amerikai sajtó. Kossuth emlékirata. 
Utazás Amerikába, fogadtatás, körút. Lola Montez. Lengyelek bizottsága. 
Osztrák bizottság. A new-yorki sajtó bauquetteje. Kossuth toasztja. Mene- 
külteink és a művelt külföld. London, Páris, Hamburg, Brüssel, Genf. Ame
rika. Halottak és sírkövek mindenfelé. — Ezen vázlatos tartalomjegyzékből 
is kitűnik e mű érdekessége; történeti értékét azonban még növeli az is, 
hogy számos eddig magyarban még nem közlött adatokat és iratokat 
tartalmaz.

P á r is b ó l.  Irta Asbóth János. Második kiadás. (Tartalom : Napoleon napja. A 
crinolin. Mile Thérése. Jardin Mabille. A Louvre gyűjteményei. Rouge et 
Noir.) Fűzve 80 kr., angol vászonkötésben 1 frt 40 kr.

A m a g y a ro k  ő s e le i ,  h a jd a n k o r i n e v e i é s  la k h e ly e i .  Eredeti kútfők 
után irta Lukáscy Kristóf. Ára 4 frt.

A h a d m ű v é sz e t  tö r té n e lm e . Bernek munkája után irta Halász Károly. 
80 kr.

G e sc h ic h te  d e s  T e m e se r  B a n a ts . Von Professor J. H. Schwicker.
Zweite Ausgabe. Preis 2 fl.

„In diesem Buche wird es wohl recht klar, dass die Geschichte Oester
reichs das Spiegelbild jeder seiner einzelnen Theile sei und umgekehrt 
überall dieselben Strömungen und in Folge derselben Ablagerungen ver
schiedenen Erdreichs, darauf dann mannigfaltige Frucht emporspriest. Das 
anschaulichtste und verständlichste Bild hievon liefert das „Temeser Banat“; 
das anschaulichste, weil hier auf kleinem Flecke das Nebeneinander ausser
ordentlich heterogener Sprache und Kulturelemente am ausgeprägtesten ist. 
Und das Verständlichste, weil die Bildung dieser zehnerlei Nachbarschaft 
uns zeitlich am nächsten liegt. Der Hr. Verf. schildert den Boden seiner 
Geschichtsdarstellung ebenso flüssig, wie auch die historische Erzählung 
des Ganzen recht angenehm, ja schwungvoll ist.“ (Alig. Literatur-Zeitung.)

S za rv a s  v á ro s  tö r té n e lm e  é s  j e le n  v isz o n y a in a k  le ír á s a .  Zsi
linszky Mihály által. Ára 1 frt 20 kr.

Monographiákban fölötte szegény irodalmunkban nem lehet eléggé 
elismerni és pártolni egyes önfeláldozó tudósaink ily irányú törekvését. A 
legmelegebben ajánljuk tehát a derék, és az irodalomban előnyösen ismert 
szerző e művét minden, a hazai történelem iránt érdeklődő figyelmébe.

A H e ly sz ín r a jz  é s  F ö ld k é p k é s z ité s  tö r té n e lm e , e lm é le t e  é s  j e le n  
á llá s a . Utazási eredmény. Irta felsőszopori Tóth Ágoston Rafael. 2. kiadás 2 ft.

Ezen jeles mű, melyhez hasonlót az összes külföldi irodalmak nem ké
pesek fölmutatni, eredménye egy utazásnak, melyet a tudós szerző a köz
lekedésügyi minister ur megbizásából Közép-Európában tett, és a melynek 
fölötte érdekes eredményeit itt nyújtja az olvasónak, ki sokkal többet talá- 
land benne, mint a mennyit címe igér.

(Lásd folytatását a boríték 4-ik old.)



AIGNER LAJOS kiadványai.
A r e h a e o lo g ia i é r t e s ít ő .  A m. tud. akadémia archaeologiai bizottságának 

közlönye. Szerkeszti Römer Floris stb. I—IX. kötet számos ábrával. Egy-egy

A B a k o n y . Természetrajzi és régészeti vázlat. Irta Römer FUris. Második 
kiadás 1 frt 50 kr.

Á rp ás é s  a  m ó r ic h íd a i s* t. J a k a b r ó l címzett prépostság története 
Irta Römer Flórisi Fűzve 1 írt.

A föntebbi három munkára figyelmeztetjük a régészettel és történelem
mel foglalkozókat. Legjobb ajánlat azokra nézve az, hogy R ó m er  neve 
rajtuk áll; azon férfiú neve, kinek lángbuzgalmának és kitartó vasszorgal
mának köszönhető, hogy hazánkban a régészet országszerte kezd míveltetni. 
Azok részére pedig, kik e fontos tudományba csak némileg is behatolni 
kívánnak, R ó m e r  müvei (ideértve „Archaeologiai értesítőjét“) nélkiilöz- 
hetlen segédkönyvek.

A sz a b o lc sm e g y e i m úzeum ..R övid  utasitásssl vidéki múzeumok beren
dezésére. Hampel József által. Ara 40 kr.

E füzet megérdemli, hogy minden a régészettel foglalkozó megszerezze. 
„Az érdekes röpiratban találtató rajzai a nevezetesb tárgyaknak azzal a 
becscsel is birnak, hogy ha egyik-másik olvasónknak ilyes leletek volnának 
birtokában, a nélkül, hogy felölök közelebbi ismerettel bírna, ezek nyomán 
meghatározhatja azokat.“ („Marmaros“.)

S za b a d sá g h a rc u n k  tö r té n e té h e z .  Visszaemlékezések 1848—49-re. Irta 
Jakab Elek, a m. t. akadémia 1. tagja. A vaskos kötet ára fűzve 4 frt, fél- 
bőrkötésben 5 frt 40 kr.

író államszolgálatát s hírlapíró szép állását elhagyva gr. Batthyány föl- I  
hívására, mint Kossuth-huszár közharcos 9 hónapon át szolgált, a Piski inel- i  
lett vívott két napi harc után 1849 febr. 12-én lett hadnagy, a sorban, ágyú- 1 
fedezeten szolgálta végig a nagy nemzeti harcot, Bemtől érdemjele, a nem
zeti kormánytól dicsérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyekben 
részt vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, bajtársaitól hallott, vagy hite
les adatokból olvasott. Bem irodájából, Kurz írásai közül, Vetter altábor
nagytól, gr. Mikó és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, b. Vay, Csányi, 
gr. Batthyány és Szemere, több kormánybiztos hagyatékából oly iratokat 
bír, a miket soha senki nem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt képes 
amaz évek politikai és harci eseményeinek oly titkos okait fedezni fel. me
netét, válságos fordulatait s a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állítni elé, 
ama dicső korszaknak oly hű és a közvetlenség jellegét magán viselő 
képét adni, a mi másoknak egyáltalában nem állott módjában. E műben sok 
oly részlet van, mely egészen új s a szereplők maguk megvallották, hogy 
nem tudták. S mert hiteles, beesők annál nagyobb. Az előadási modor 
könnyű, természetes, világos, irálya tiszta, magyaros, vonzó, a műven átvó* - 
nuló szellem szabad, hazafias, mégis kímélő és méltóságos, az Ítéletek 
igazságosak és indokolva vannak. A könyvet 9 jeles hadvezér és államférfi 
hű arcképe diszíti : Bem, Klapka, Gál Sándor, gr. Bethlen Gergely, gr. Mikó, 
Vetter Antal, Gábor jiron és Csányi Ferenc.

Á lla m ism eretÉ a n . Irta Dr. Pisztóry Mór. 2. kiadás 1 frt. jM
„Az egész dolgozat szerző szorgalmáról és nagy olvasottságáról tanúi* S  

kodik. — Pisztóry úr müvének leginkább azért örülhetünk, mert az általa 1 
tervezett művel h a s o n t a r t a l m u  m u n k á t  m a g y a r  n y e l v e n  J 
m é g  n e m b í r u n k .  — A hazai k ö z ö n s é g  ö r ö m m e l  f o g a d -  |  
h a t j a  az  i l y  s z o r g a l o m m a l  és f o r r á s  t a n u l m á n y  nyal  
i r t  m u n k á t . “ („Jogtud. közlöny“.) „Terjedelmesebb államtudományi ' 
munka ez, mely a t u d o m á n y  ú j a b b  m o z  z a n a t a i t és  a leg*  
ú j a b b  államtudományi termékekre figyelemmel van és az államtudomá
nyi ismeretekkel foglalkozó kezdőnek igen hasznos tájékozásul szolgál!“ 
( P e s t i  N a p l ó . )

- A • . '‘Tv V--- .V: vi TV i

Budapest. Nyomatott Khór i’-s W ein-aál.
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S Z O K O L Y  V I K T O R .

1 8 8 4 . MÁJUS.

TARTALOM:
Dr. Cseh Károly: A zalathnai vérfürdő. — Iványi István: A tiszai 
határőrvidék. — Abafi Lajos: A szabadkőművesség és az uralkodóház. 
—- Torma Károly : Rettegi György emlékiratai 1718—1767. — Gelich 
Rikhárd : István főherceg életéből. — Thim József: Szent-Tamás ostromai. 
— Szokoly Viktor: II. Frigyes és a magyar evangélikusok. — Tárca: 
Az 1849. évben Debrecenbe költözött tisztviselők napidijai. — Törté

neti repertórium 1884.

BUDAPEST.
A I G N E R  L A J O S .

A „Hazánk“ havonkint egyszer jelenik meg (julius- és augusztushó
kivételével).

Előfizetési á ra : egész évre 6 irt., félévre 3 frt. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, IV. Váci-utca 1. sz.
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M agyarország  fü g g e t le n s é g i h a r c a  1848— 19-ben. Irta G e 1 i c li
R i k h á r d tábornok. Első kötet két színnyomattal. Ára fűzve 3 frt GO kf., 
félbőrkötésben 5 frt. '*» f v . a w

E művet a sajtó osztatlan tetszéssel Togádía. A „V a s á r  n a p i  Új 
s á g “ pl. következőleg nyilatkozott az élső kötetről: „Gelich, maga is 
részese a hadi eseményeknek, a szabadságharc történetét arról az oldaláról 
tette tanulmánya tárgyává, melyről eddig legkevésbbé vizsgálták: az ország 
fegyveres ellenállása szervezésének történetét írja meg, s katonai szempon
tokból kiséri az eseményeket. Most, mikor még a nagy műnek aránylag 
csak kisebb része, az első kötet jelent meg, nem lehet Ítélni az egészről, 
de látni lehet a munka nagy arányait, az adatok gazdagságát, és azok kri
tikai feldolgozását. E viharos idők eseményeit nagy tárgyilagossággal adja 
elő. Sok hivatalos okirat, levelezés, kormány-rendelet egész bőségben áll a 
szerző rendelkezésére, úgy hogy a szabadságharc hivatalos okirataira, pro- 
clamációira nézve eddigelé nincs Gelich művét megközelítő munka. Az 
előadás világos és tömött. A kiválóbb szereplőket rövid jellemrajzókban 
mutatja be Gelich az események előadása közben. Nagybecsű, hogy a ma
gyar hadsereg összes fegyvernemét, a honvédség fokonkinti fejlődésének 
legcsekélyebb részletig teijedő kimutatását is oly gonddal összeállította.
E tekintetben kútfői munka Gelich könyve. Az is helyes, hogy a honvéd
ségnél a legapróbb osztályok parancsnokainak nevét szintén följegyzé. 
Bizonyára meg is találja e munka, mely a szabadságharc irodalmának egy 
nagy hézagát tölti be, a kellő érdeklődést.“

P o lit is c h e  G e sc h ic h te  d e r  S erb en  in  U ngarn. Nach archivalischen 
Quelle dargestellt von Dr. J. H. S c h w i c k e  r. Preis 4 fl.

Die Kritik hat dieses Werk mit ungetheiltem Beifalle aufgenommen.
„Der Verfasser“ (so urtheilt der Akademiker Fr. Pesty in den „Századok“)
„hat auf dieses Werk sechs Jahre Arbeit verwendet; er verdient unser vol
les Vertrauen, denn sein Werk beruht zum überwiegensten Theil auf archi
valischen Original-Daten, wo er unsere Kenntnisse sehr bereichert; ebenso 
wird die Ruhe und Objektivität, welche das Werk kennzeichnen, demselben 
einen bleibenden Einfluss sichern.“ Die „Wiener Abendpost“ erklärt, dass 
dieses Buch „thatsächlich eine literarische Lücke in würdigster Weise aus
füllt“; dasselbe biete „eine pragmatische und erschöpfende Darstellung aller 
an inneren Schwierigkeiten so reichen Phasen, welche das Verfassungsleben 
der Serben in Ungarn bis heute durehgemacht.“ Und die „Augsburger 
Allgemeine Zeitung“ begriisst in einer langem Besprechung dieses Werk 
„mit reinem Behagen“ da es „zwei wesentliche Vorzüge verbinde: gründ
liche Sachkenntnis und viel umfassenden, unbefangenen Blick.“ In der
selben anerkennenden Weise sprachen sich noch zahlreiche andere Stimmen 
des ln- und Auslandes über obiges Buch aus.

A d e m o k r á c ia  M agyarországon . Irta B e k s i c s Gusztáv. Ára GO kr.
„Ily cím alatt jelent meg a 73 oldalra terjedő tanulmány, mely egy 

nagyobi) történeti és politikai műnek vázlata és nyolc fejezetben taglalja 
a magyar polgári osztály keletkezését fejlődését a legrégibb időktől a 
jelenig. Jellemzi és magyarázza a magyar közszellem irányzatait történel
münk folyamán és szellemesen mutatja ki s magyarázza azon tünetet, hogy 
a demokrácia nálunk nem a polgári, hanem a nemesi osztályból fejlődött, 
miért más jelleme van, mint a nyugati államok demokráciájának.“ 
(Alföld) -

Az e g y e te m e s  m ű v e lő d é s tö r té n e te m  v á z la ta . Irta G y ö r g y  A 1 a- 
d ár. Ára 1 frt 20 kr. „Szerző jelen műve tankönyv akar lenni a középta
nodák felsőbb osztályai,1 a szakiskolák s különösen tanitóképezdék szá
mára. Mint ilyen természetesen csak dióhéjba szoritott vázlatát adja a 
művelődéstörténetnek; de ez a vázlat oly kitűnő, hogy bátran alapjául 
szolgálhat egy nagyobb terjedelmű, tisztán tudományos és nem csupán gya
korlati szempontból netalán készülendő munkának.“ (Prot. egyházi és . I  
iskolai lap.)

AIGNER LAJOS k i ad v á n y a i .

(Lásd folytatását a boríték 3-ik old.)



A ZALATHNAI VÉRFÜRDŐ.

G y u l a f e h é r v á r t ó l  észak-nyugatra gyönyörű völgy vonul 
fe l: az Ompoly-völgye, a mely a Maros-völgyében, torkolatánál — 
fel egészen Kisfalud-, Sáráig, sőt csaknem Tótfaludig — termékeny tér
séget tüntet fel. Tótfaludon felül a sebesen tova iramló, kristálytiszta 
Ompoly egészen hegyek közé van zárva, melyeknek gyönyörű 
alakzatán az, ki a természet szépségeit felfogni képes, nem győz 
eléggé bámulni.

Ezen völgyben Gyulafehérvártól mintegy 32 kilométer tá
volságra fekszik Z a l a t h n a ,  a völgynek mintegy 1 kilométernyire 
kiszélesedett öblözetében, részint az Ompoly, részint pedig a Malom
patak (Valea Moritor) partjain. A Malompatak Vulkoj és Yulturon 
át csaknem egyenesen északról jő le Zalathnának, s Zalathna közt 
ömlik bele az Ompolyba, mely Trimpoele és Valea-Doszuli-től 
észak keletről halad Zalathna felé, a melyet a Tróján-völgyön alul 
csaknem derékban foly keresztül.

Zalathna 1848-ban egy virágzó, jólétnek örvendő városocska 
volt 2500 magyar, oláh és német vegyes lakossággal, kohó-, bánya- 
és erdőhivatallal, s négy, ú. m. róm. katholikus, református, görög- 
egyesült és görög nem egyesült egyházzal, illetőleg pappal. Tehát 
aránylag nagy értelmiséggel.

Zalathnától keletre, az Ompoly mentén fekszenek: Petrozsán, 
Galac, Fenes, Preszekár, Pojána, Metesd, Gaure, Ampolica, Tót
falud stb.; dél s délnyugotra, a hegyek között pedig : Csib, Nádasdja, 
Glod, Nagy-, Közép- és Kis-Almás, Tekerő stb. Észak és észak
nyugatra pedig a már említett Trimpoele, Yalea-Doszuli, Vultur 
és Vulkoj.

Mindezen községek kizárólag oláh lakossággal bírnak, és soha 
legkisebb ellenségességet sem mutattak a zalathnaiak irányában; 
s különben is ezen műveletlen nép a legbecsületesebb népek közé 
tartozott. Egy-egy 50—60 éves asszony 2—3 font aranyat egy egy
szerű zsebkendőbe kötve vitt — a dél-délnyugati községekből este 
indulva el, — a hegyeken keresztül, — hogy Zalathnán pénzzé 
váltsa be, s vissza is egymaga cipelte az ujonan vert aranyakat 
és ezüst húszasokat; s Zalathna és Gyulafehérvár közt is a 10—20 
ezer forintos pénzküldeményeket egy egyszerű gornyik (szolga,

21Hazánk I.
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pásztor) továbbította, a nélkül, bogy valaha akár az összeg, akár 
annak vivője a legkisebb mértékben is veszélyeztetve lett volna.

És ezen nép közepette követtetett el a leggyalázatosabb — hit- 
szegéssel párosult — vandalismus; egy egész városnak fölperzselése, 
annyi száz meg száz egyénnek — nem kiméivé sem nőt, sem gyer
meket, sem senkit, — gyáva, tömeges kifosztása, megbecstelenítése, 
brutális módoni legyilkolása.

Ez nem háború; ez valóságos vandalismus volt, oly vandalis
mus, mely mindenkit isszonynyal töltött el, mely még Arany Já 
nost is következő kifakadásra ösztönözte:

„ . — jaj, a mit látok ! — széles e hazában.
Dúl fajírtó fegyver, székiben — hosszában;
Minden bűn az élet, a szívnek verése:
Százszoros halál egy élet büntetése !
Ott az égő falvak, romba dőlt lakások,
A mezeden Ínség, a jajkiáltások,
A vadoüban elszórt temetetlen testek,
Mikre éh keselyük, hollók gyülekeztek !

Ott a hitszegő hit, ott a dölyfös ármány 
Ámítnak, hazudnak, házról házra járván ;
Ott a bűn, ki rég eldobta az álarcot 
S az igazság ellen nyiltau visel harcot.
Ott nem szent a tűzhely, sérthető a vendég,
Ott a férfi öl nőt, és az erős gyengét . . . .
Ah, szemem elképzik, és lelkem legörnyed :
Nem bírja meg a szem, a lélek, e szörnyet.“

( „Ál om s v a l ó . “ Kisebb költemények.)

Hogy azon kép a tényeknek nem túlzott feltüntetése, azt leg
világosabban bizonyítja b. P u c h n e r  Antal cs. kir. tábornoki hely
tartó és főhadparancsnoknak, azon főhadparancsnoknak, a ki 1848. 
október 18-íki rendeletével Erdélynek Magyarországgali egyesülését 
megszűntnek jelenti ki s Erdélyt ostromállapotba helyezi, mondom 
br. Puchnernek magának 1848. október 26-áról N.-Szebenből egyik 
barátjához intézett azon levele, melyben egyebek mellett ezeket 
mondja: „Elhiheti kedves barátom, hogy engem a szörnytettek hírei 
kétségbe ejtenek. A zalathuai szomorú eseményeket, minőket a tör
ténelem *még a tatárjárás idejéből sem mutathat föl nagyobb mérv
ben, fájdalom, nagyon is jól ismerem.“ (Gelich: Magyarország füg
getlenségi harca 1848—49-ben. I. k., 396. 1.)

Tehát maga Puchner is — a kinek pedig szintén része van ezen 
szörnytettekben annyiban, mennyiben ezek az október 18-iki procla- 
matió nélkül nem igen jöttek volua létre, — mondom, ő is ezeu
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tetteket olyanoknak jelenti ki, minőket a történelem még a tatár
járás idejéből sem mutathat föl nagyobb mérvben. Ennélfogva 
magunk is ezen 1848. o k t ó b e r  23—24-iki z a l a t h n a i  v a n d a 
l i s m üs t  csak olyannak festhetjük, a milyen az valósággal volt, 
előadva — hivatalos adatok alapján, — hogy mely tényezők minő 
gyalázatos furfanggal izgatták föl a különben jámbor és becsületes 
népet a gyalázatos tettek elkövetésére. A felbőszített, a felizgatott 
nép természetesen aztán nem ismert korlátot, nem határt, mely 
előtt megállóit volna. De hát ez így volt mindig. Már S c h i l l e r  
megmondotta, hogy: „Jedoch der schrecklichste der Schrecken, das 
ist der Mensch in seinem Wahn.“ S valószínűleg így is fog ez 
örökkön-örökké lenni.

Hogy előadásunk tárgyául épen ezen zalathnai vérfürdőt vá
lasztottuk, annak két oka van : úgy Kőváry, mint Horváth Mihály, 
Szeremlei, Rüstow stb. csak röviden, mintegy futólag emlékeznek 
meg ezen vandalismusról, s nemcsak hogy a titkos rugókat egy
általán nem derítik föl, de még az eseményeket is nem mindenben 
adják hűn elő; másodszor : a történelmi igazságszolgáltatás nevé
ben szükségesnek láttuk, hogy magának az oláh népnek válláról 
a gyalázatnak azon quantumát, a mely csakugyan nem őt terheli, 
levéve, azt az illetők vállaira helyezzük át.

Adataink legnagyobb részét azon hivatalos jelentésből vesszük, 
melyet N a h l i k  százados és hadbíró Z a l a t h n a  p u s z t u l á 
s á r ó l  tett, az erdélyi katonai és polgári kormányzóság által 1850- 
ben azon célra történt kiküldetése alkalmából, hogy a zalathnai 
1848. október 23—24-iki eseményekre vonatkozólag :

a) lehetőleg fürkészsze ki az elkövetett garázdálkodásokat elő
idézett okokat;

b) legalább a fő-bűnösöket kutassa ki, s ha elégséges bizo
nyító okok merülnek fel, azokat tartóztassa le; s

6) a még meglevő á l l a m i  és m a g á n  elrablóit, vagy jog
talanul elsajátított v a g y o n t  derítse ki, és azt szolgáltassa vissza.

Ezen utasítás később — 1851-ben jan. 17-én 719. sz. alatt — 
oda lett módosítva, hogy a kormányzóság csak megbízható adatok 
birtokába kíván jutni, a történelmi igazság főbb tényeivel kíván 
megismerkedni, a miért is további működése csak arra legyen irá
nyozva, s jelentése csak erre terjedjen ki. Tehát adataink az ily 
utasítás mellett szerkesztett jelentésre támaszkodnak.

Az 1848. évi eszme-áramlat s ezzel egyszersmind az u n i ó  
kimondása Zalathnán és ennek környékén is élénk visszhangot 
keltettek, s nemcsak a magyarok, de az oláhok is örömmel fogad
ták ezeket. 1848. április elején Zalathna valamennyi templom-tor
nyára — tehát az oláhokéra is — ki lett a háromszínű magyar 
lobogó függesztve, s ezt egy testvéresülési ünneppel ülték meg.

2 1 *
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Az oláh népvezérek azonban — Vidráról Janku, Abrud- 
bányáról Butyán s Verespatakról Bálint pap, — igyekeztek a 
helyzetet kizsákmányolni, s ezen célból a nyers tömeget kívánták 
fölhasználni. Ennek folytán itt-ott kihágások követtetvén el, bánya- 
administrátor N e m e g y e i  J á n o s  1848. ápril 8-án katonai segé
lyért folyamodott, hogy esetleg a kincstár érdeke, vagyona a meg
károsítástól megóvathassék. Puchner 1848. ápril 15-én 540. sz. 
rendeletével föl is hatalmazta Nemegyeit, hogy szükség esetében 
Gyulafehérvárról egy század katonaságot vonhasson magához.

Miután azonban az oláhok újból békés, nyugodt hangulatot 
tüntettek föl, a katonaságnak Zalathnára való vonása elmaradt. De 
csakhamar, a különböző oláh proclamatiók folytán, újból mozogni, 
nyugtalankodni kezdettek azok; hogy tehát a csend, nyugalom 
fentartathassék s a kincstár érdeke kellőleg megvédethessék, 
május 11-én Nemegyei fegyvert és oly felhatalmazást kért, hogy 
a nemzetőrséget szervezhesse. Ezen nemzetőrségbe, a melynek szá
ma mintegy 280-at tett ki, oláhok is léptek, be. A katonai ható
ság azonban 50 darab fegyvert adott. Ezen nemzetőrség csak saját 
helyi érdekét tartva szem előtt, minden kihágás, tüntetéstől óvako
dott, s még azon fölhívásnak sem tett eleget, hogy vonuljon Magyar
igenbe a veszélyeztetett magyar érdekek megvédésére.

Szóval : Zalathnán a különböző nemzetiségek a legnagyobb 
egyetértésben éltek egymás közt egész 1848. szeptemberig, midőn 
D o b r a  P é t e r ,  Zalathnán diurnista és az oláh szegények ügy
védje Pestről, a hová ő egy küldöttséggel ment volt föl, vissza
jött. Dobra fiatal, vagyontalan ember volt, ki 45 krajcár nap- 
díjából, s kevés ügyvédi jövedelméből é lt ; azonban az oláhok őt 
egyik előkelőségüknek tekintették.

„A következmények azonban — mond Nahlik szó szerint, — 
beigazolták, hogy ő — Dobra Péter — egy jellemtelen, felületes 
ember volt, a ki ugyan fel tudta a kedélyeket izgatni, de nem volt 
képes azokat becsületes módon felhasználni, s végre azok felett 
nem is tudott uralkodni; ő egyáltalán nem bírt a nemes gondolkozás 
tiszta öntudatával s lelkiösmeretességgel.“

„Midőn én — folytatja Nahlik, — az erdélyi general-com- 
mandó felhívása folytán Algyógyon a Demjan György vezetése alatt 
álló több ezer oláh által a Maros völgyében — minden ok nélkül — 
űzött rablásoknak véget kívántam vetni, egy déltájt sietve jött 
hozzám Dobra Péter s azon eljárásomat, a mely által a foszto
gatásokat és pusztítást kívántam meggátolni, az oláhok érdeke 
elleni reactiónak nevezte. Erről Popovits Valérián ügyvéd is bizony
ságot tehet. A mint a hivatalos vizsgálatokból kitűnt, ő maga — 
Dobra — a kirabolt Bornemisza- és Kuhn-féle magtárakból több 
száz köböl gabonát és kukoricát vitt el.“

S ezen embernek sikerült — a hegyi községek ismételt be-
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utazása után — a nyers tömegekre akkora befolyást gyakorolnia, 
hogy már október 13-ika előtt jóval a környék oláh vezéréül fogad
tatott el, s mint ilyen a mindenható Janku Avrám alatt állott ugyan, 
de annak dacára is tetteiben a saját rósz mája sugalatát követte. 
Ennek pedig egyetlen vágya vo lt: Zalathnát feldulatni s lakosságát 
legyilkoltatni. Csak a mód, az ürügy hiányzott ezen pokoli terv meg
valósításához ; mert hát még a felizgatott nép sem volt hajlandó 
a határon túl meuni; illetőleg: a nép csak bizonyos határig lehe
tett hajlandó az ő — a Dobra — tanácsát követni, titkos utasításai
nak engedelmeskedni. De csakhamar ez az alkalom is megjött.

. N.-Szebenben 1884. október 18-án kiadta báró P u c h n e r  
mint tábornoki helytartó és főhadparancsnok hírhedt rendeletét, mely 
által Erdélyt ostrom - állapotba helyezi. Ezen rendeletben többek 
között szóról-szóra ezeket mondja :

„A budapesti képviselőház mind Magyar-, mind Erdély honra 
V. F e r d i n á n d  király szentséges nevét álnokul felhasználva, 
Kossuth Lajos elnöksége alatt, állítólag királyi biztosok, úgy érvény
telen manifestumok s határozatok útján oly rémkormányt idézett 
elő s terjesztett ki ezen nagy fejedelemségre is, mely az ígért sza
badság s egyenlőség helyébe egy erőszakolt és valóságos terroris- 
musi rendszert léptetett életbe.

„Mindamellett az utóbb érintett álkormány nem szűnik meg 
igazgatósági lépteit ijesztgetésekkel s fenyegetődzésekkel, sőt véres 
kivégzésekkel is megjelölni, s erőszakos merényei folytatásai közt 
ilyetén terrorismusát még az összes császári kir. hadseregre is, 
melynek hivatása csakis egy törvényszerű kormány védelmében és 
előmozdításában állhat, alkalmazni.

„0 felsége idei október 3-áról kibocsátott azon manifestuma 
következtében, mely Magyarországot melléktartományaival együtt 
haditörvény alá rendeli, hadihatóságra ruházva át a főhatalmat : 
jelen felszólításommal felséges császárunk s királyunk szentséges 
nevében, míg a veszély napjai tartanak, és a törvényszerű álla
pot ő felsége legkegyelmesebb szentesítése mellett e honra, 
remélhetőleg rövid időn, föl nem derül: ez ország kormányát ke
zembe venni elhatároztam, oly nyilvánítással, hogy minden hatásom 
körében álló eszköz, s erő felhasználásával a közcsend, rend és 
bátorságnak e vészteljes időben való fentartásában munkás lenni, 
oly jogszerű, mint lelkiismeretes kötelességemnek tek in tem .............

„Midőn e végre minden, bármi névvel nevezet önkéntesek 
testületéi s azok toborzásai s újoncszerzései mától fogva megszün- 
tettetnek, s a honi nemzetőrök ezen tartomány császári kir. hadi
kormánya parancsai alá rendeltetnek, továbbá egyszersmind felfüg-
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gesztetik s bezáratik mai naptól fogva ama törvénytelen budapesti 
kormánytól e tartományba küldött úgynevezett biztosok egész mű
köre, kik ha a jelen rendeletnek vagy nyilván ellenszegülnének, 
vagy működésüket bármi részben folytatni merészelnék, minden más 
ilynemű zavart okozni akaró kémküldöttek elitélési mintájára el
fogatni és a legközelebbi cs. k. katonai parancsnokságnak, hadi 
törvényszerű elitélés végett, törvényes úton átadatni rendeltetnek.“

Midőn október 18-án Puchner ezen proclamatiója N.-Szeben- 
ben kihirdetetett, Dobra Péter ott jelen volt s ezen proclamatió- 
ból, a melynek terjesztését az oláh comité fő-főkötelességének tar
totta, számos példányt magával vitt. Hazamenet meglátva a fölper
zselt Kis-Enyedet, Dobra azt mondá kíséretének : „így fog Erdély
nek még fele megsemmisíttetni.“

Tehát már ekkor tisztában volt pokoli tervének miként való
sításával. Sőt tisztában kellett még Szebenbe utasása előtt lennie. 
Mert ugyanis gondoskodott arról, hogy távolléte alatt is bizalmas 
emberei (a két Tenislav, Musa György stb.) a Zalathnától keletre 
fekvő falvak lakosait folytonos rettegésben tartsák azon álhírek ter
jesztésével, hogy Zaránd-megyéből jönnek a székelyek (megjegy
zendő, hogy ilyenek nem is voltak ott), s egyesülve a zalathnai 
nemzetőrökkel, ezek a községeket fölgyujtani s a lakosságot legyil
kolni szándékoznak.

A rettegő nép feleségeit, gyermekeit értékesebb felrakkatóival 
az erdőbe küldötte; a férfiak pedig éjeiket fegyverben töltötték. 
A lármaharangok is gyakran megszólaltak. Mindezek nemcsak kifá
rasztották a műveletlen tömeget, de egészen fel is ingerelték.

Nemegyei — ezen veszélyes ingerültséget látva, — október
18-ika körül — a környékből — 13 oláh papot hivatott magához, 
hogy őket a nép lecsillapítására szólítsa föl. A Dobra emberei azon
ban ezen lecsillapítást épenséggel nem akarták, ezért — hogy ezt 
meggátolják, — az alsó községekhez még aznap este egy cédulát 
menesztettek, (valószínűleg Teniszláv Onuc-tól került az ki), hogy 
a harangok félreverésével a népet a végett csődítsék össze, 
hogy egy Zalathnára küldeni szándékolt fegyverküldeményt 
lefoglaljanak.

Hogy ily fegyver-küldemény nem létezik, azt természetesen 
maguk az illetők tudták a legjobban, miután az egész álhírt ők 
maguk gyártották, hanem azért, mint hatalmas izgató eszközt min
denfelé ugyancsak hirdették; a harangok félreverettek, a nép ösz- 
szecsődült s annyira fel lett izgatva, hogy még a galaci gör. egye
sült papot, Balomiri-t s ennek kántorát, a kik valótlannak állították 
ama hírt, a fenesi oláhok csaknem agyon verték. A preszákai híd
nál épenséggel elzárták az utat, s a fegyverkeresés ürügye alatt 
fosztogatták az utasokat, s már ekkor lehetett hallani ezen alsó 
községek lakosai közt olyforma célzásokat, hogy Zalathna feldula-
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tik. Sőt magában Zalatknában is Musa György a nemzetőrség le
fegyverzését akarta keresztülerőszakolni, a mi nagynehezen elma
radt ugyan, de a helyett sikerült neki a Zalathnától észak és 
észak-nyugatra fekvő oláhokat annyira felizgatni, hogy ezek októ
ber 23-án egész félkörben körül fogták Zalatbnát.

1848. október 20-án — péntek-napon — Dobra is haza 
érkezett N.-Szebenből s másnap a b. Puehner-féle október 18-iki 
proclamatióból átadott egy-egy példányt Nicolay Popescu valea- 
doszuli — a kiről Nahlik azt jegyzi meg — „einem Menschen 
von schlechten Rufe“ =  egy rósz hirben álló embernek, — és 
Collini Mózes petrozsáni papoknak; de sem Nemegyeinek — a ki 
elöljárója volt, sem a politikai hatóságnak, sem a nemzetőrségnek, 
szóval senkinek, a ki a békés magyar és nem magyar polgároknak 
ezt tudomására hozhatta volna, egy szót sem szólott ezen procla- 
mátióról; még pedig kétségkívül azért : nehogy Zalathua ennek 
folytán lerakja a fegyvert s meghódoljon Puchnernek, illetőleg az 
általa képviselt hatóságnak, a mi által pokoli tervének kivitelében 
meggátoltatott volna. Saját embereit azonban azért értesítette, hogy 
ezeknek azt mondhassa : ime a zalathnaiak a császár rendeletének 
sem engedelmeskednek, tehát el kell őket a föld színéről törölni! 
És így a zalathnaiak mitsem tudtak arról, hogy a fegyverletételt 
egy hatóság rendelte e l ; hanem azon hiedelemben voltak, hogy azt 
csak egy rabolni vágyó nyers tömeg akarja kierőszakolni.

E közben a zalathnaiak aggodalma mind nagyobb-nagyobb 
lett. A preszákai hídnál az útasok valóságos fosztogatásnak voltak 
kitéve. Ennélfogva Nemegyei egy küldöttséget menesztett oda, 
mely küldöttségnek tagjai voltak : Popescu Onuc — zalathnai 
pap, — Jank Juon a lui Logyin, Áron Ferenc, Angyal György 
assessor, Rusz bányahivatali titkár, Nemes ratiónista. Mindannyian 
oláhok. Útközben Dobra Péter is hozzájok csatlakozott. Preszákára 
megérkezve, küldetésüknek eleget akartak tenni, de valóságos ellen
séges táborba jutottak; most békeségben menjetek haza, — kapták 
feleletül, — de többé ide ne merjetek jönn i; többé nem fogjuk 
tűrni, hogy felettünk uralkodjatok.

Jóllehet Dobra teljesen uralkodott ezen nép fölött, nem
csak, hogy a küldöttséget nem támogatta, de a néppel magánosán, 
félrevonulva érintkezett, valószínűleg nem a végett, hogy azt 
csillapítsa. A küldöttségnek ezen eredménytelen eljárásáról értesül
vén, Nemegyei több oláhot újból magához hivatott s felszólí
totta Őket, hogy a nép lecsillapítására közreműködjenek, s főleg 
Dobrát és Popescu Nikoláj valea-doszului papot névszerint is fele
lőssé tette a történendő kihágásokért. A Puchner 18-iki proclama- 
tiójáról most sem szólották egy árva szót sem, hanem a helyett 
ugyanazon délután egy Petrenzsenár David nevű valea-doszului 
egyén végigszáguldott Yalea-Doszuluin, folyton azt kiabálva : fegy-
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verre ! a zalathnaiak jönnek, hogy házaitokat felgyújtsák s titeket 
felkoncoljanak. Sőt maga Dobra Péter is szombaton, 21-én este 
megjelent Valea-Doszuluiban s nyíltan fölhívta az oláhokat, hogy 
egyesüljenek s a zalathnaiakat fegyverezzék le, mielőtt ezek velők 
tennék az t; mert nem lehet, hogy nappal dolgozzanak, éjjel pedig 
biztonságuk végett Őrködjenek. S meghagyta nekik, hogy hétfőn, 
— október 23-án — midőn a kürtszót hallani fogják, nyomul 
janak Zalatlma ellen.

Ezalatt a zalathnaiak értesültek, hogy az oláhok 20 és 21-ike 
közt éjjel felgyújtották Gyulafehérvárat s nyomulnak Zalathna 
ellen. Ezen hír általános ijedelmet szült Zalathnán ; éjjelre a vá
ros kivilágíttatott; az őrség megkétszereztetett; senki sem feküdt 
le. Dobra is megjelent a nép között; de egyetlen csillapító, meg
nyugtató szava sem volt. Sőt másnap reggel a Petrozsáuon alul 
levő falvakhoz egy írást, — parancsot — küldött, hogy aznap este vala
mennyi lakos jelenjék meg a Poduluj Paul nevezetű hídnál (ez 
Zalathna és Petrozsán közt van.) Ugyanide rendeltettek maguk a 
zalathnai oláhok, úgy szintén az Ompolyon túl lakók is. Még pedig 
ezen parancs a falvakban azon commentárral tétetett közzé, hogy 
minden háztól egy fegyveres férfi jelenjék meg, különben házuk 
felgyujtatik, s a tulajdonosok a saját kapufélfájukra akasztatnak 
fel. Ennek következtében már nap folytán kezdettek az oláhok gyü
lekezni, s már a galaci kocsmában hangosan és világosan beszélték, 
hogy Zalathnát fölégetik. — Az Ompolyon túl, távolabb fekvő 
falvak lakosai már az október 22. és 23. közti éjjelen Zalathna köze
lébe érkeztek, a hol a hegyeken tüzet rakva, letelepedtek. És mind
ez kizárólag a Dobra rendeletére történt, mert Janku csak október
22-én írt — Topánfalváról — Dobrának, a kinek világosan és ha
tározottan megrendeli, hogy Zalathnát bekerítve, várja meg őt — 
Jankut, — hogy ez aztán Zalathnát lefegyverezhesse. Ezen iratot 
Dobra hétfőn — 23-án reggel — vette; de ez egy cseppet sem 
genirozta őt, hogy még aznap este fel ne gyújtássá Zalathnát. 
Később ugyan a Janku parancsának nem követése miatt azzal vé
dekezett, hogy a népet nem volt képes visszatartani; de hogy ez 
merő hazugság, az már az elmondottakból is világos, úgy hogy 
tökéletesen igaza van Nahliknak, midőn hivatalos jelentésében szó- 
ról-szóra azt mondja: „Dobra gyáván és roszakaratulag került 
minden kiegyenlítést s hazugság és mesterségesen fölszított el- 
keserítés által távoli mellék-útakon és ürügyek alatt rettenetes esz
közöket hajhászott.

Itt — közbevetőleg — azt kívánom megjegyezni, hogy Janku 
Offenbányáról Moga József tribünt azon utasítással küldötte Zalath- 
nára, hogy ez itt a rendet tartsa fel. Moga el is indult, de midőn 
meglátta, hogy Zalathna már ég, seregével visszavonult.

Mialatt Dobra ily gáládul készítette a Zalathna romlását elő,
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azalatt Angyal György assessor ösztönzésére Nemes rátionálistánál 
összegyűltek: a zalathnai első gör. n. egyesült pap Popescu Onuc, 
a vott gör. egyesült pap Mihály György, kohóhivatali Írnok Pipos, 
stb. — mindannyian oláhok — s Dobrát s még nehány más 
oláhot is oda hívtak, hogy a várost fenyegető veszély elhárításáról 
tanácskozzanak. Abban állapodtak meg, hogy Nemegyeinek ajánlják, 
miszerint:

a) a közösen kifüggesztett háromszínű lobogót közösen ve
gyék le;

b) a fegyvert rakják le és azt küldjék el Gyulafehérvárra.
Ez utóbbit a Dobra sürgetésére fogadták el, s Angyal — bár 

jól látta, hogy Dobra csak játszik velők, — Nemegyeinél ajánlatba 
hozta. Ez azonban azt válaszolta, hogy az oláhok tetszésük szerint 
vegyék le az ő zászlójukat; ő azonban, ki a törvényre megesküdt, 
a törvény értelmében, ennek rendeletére kifüggesztett lobogót nem 
vonja be, s a kezénél levő fegyvereket nem adja ki.

Az oláh nemzetiségű Angyal a vizsgálat folyamán olyan 
egyénnek festette Nemegyeit, a ki mint tiszta becsületes ember épen- 
séggel nem tartozott a túlzó magyarokhoz, a miért is őt a hírlapok 
pecsovicsnak szidták; hivatalában szigorú, pedáns, a ki a nyert pa
rancsokat mindaddig pontosan teljesítette, a míg azok vissza nem 
vonattak. Ennélfogva, ba Dobra Péter a kezeinél levő október 18-iki 
proclamatiót fölmutatja neki, a háromszínű lobogót és a fegyvereket 
minden vonakodás nélkül kiadta volna.

Nemegyei kijelentése dacára is aznap vasárnap délutánján 
az oláhok is csatlakoztak a nemzetőrökhöz s esküt tettek rá, 
hogy a várost minden törvénytelen megtámadás ellenében védeni 
fogják. Az oláhok ezen esküt — fáklya-világnál — épen a 
Dobra kezébe tették le ; a mi által az is constatálva van, hogjr az 
oláhok vezére Dobra volt. Azon éjen közösen őrködtek, míg a nők 
és gyermekek az éjét a kath. templomban töltötték el. Nemso
kára azonban jött az értesülés, hogy az oláh nyers tömeg már a 
P o d u l u i  P a u l  nevezetű hídig (Zalathna és Petrozsán közt, köz
vetlen Zalathna mellett) nyomult elő. Zalathnán az aggodalom rop
pantul nőtt. Erre Dobra kiment az előnyomuló tömeghez, s fölhívta 
azt, hogy maradjon helyit s várjon a következő napig, megígérve 
azt is nekik, hogy az erdőfelosztásra vonatkozó kivánataiknak is 
majd írásban fog elég tétetni. Innen visszatérve, az aggódó zalath- 
naiakat vigasztaló, hogy semmi ok sincs félelemre.

Másnap, október 23-án reggel Nemegyei Popescu gör. nem 
egyesült papot és Juon Jank lui Logyint kiküldötte a Podului Paul 
nevű hídnál tanyázó oláhokhoz, megtudandó: mit akarnak. A Po- 
pescuék biztatására a tömeg már hajlandó volt haza menni, ha 
azon biztosítást nyeri, hogy a zalathnaiak nem rontnak reájok s 
nem perzselik föl falvaikat. Dobra azonban, a ki már előbb kijött



3 3 0 A ZALATHNAI VÉRFÜRDŐ

volt, egészen félreeső helyeken fölbizgatta a nyers tömeget, 
hogy a zalathnaiak még a múlt éjjel is fegyveresen akartak reájok 
rohanni. Nemcsak, sőt állítólag már ekkor kiadta a parancsot, 
hogy mihelyt a jel erre megadatik, vonuljanak be Zalathnára. S 
midőn Popescuék visszatértek, Bangya Tlioma, Fika Pavel és Popo- 
vits József utánok kiáltottak: „Zalathnai oláhok, elhurcolhatóito- 
kat vigyétek biztos helyre.“ Dobra néma maradt s a küldöttekkel 
visszatért Zalathnára.

Október 23-án reggel 8 óra tájt Valea-Doszuluiban egy kürt 
és egy „ t ó k a “ (felfüggesztett deszka lap, melyet fakalapácsokkal 
vernek) megszóllaltak. Jeladásul még szombat este ezt állapították 
volt meg. Ezen jelre, minden felül — északról, nyugotról, délről, 
keletről, — katonai pontossággal tódult a nyers tömeg, egyes pa
pok vezetése alatt mintegy 6 —7 ezer lélekszámban — külön
féle módon fölfegyverkezve — Zalathna felé. A zalathnai nemzet
őrség, mintegy 250 ember, — mindannyi fegyverrel ellátva — a 
piacon állott, s meggátolta, hogy az oláhok a főutcákon előnyomul
hassanak. A zalathnai oláhok, a kik azelőtt való este ünnepélyes 
esküt tettek le, hogy Zalathnát megvédik, most a vidéki nyers 
tömeghez csatlakoztak. Dobra mintegy bujkált a tömeg közt, s 
egyáltalán épen most — midőn a legszükségesebb lett volna — 
tartózkodott a tömeg élére állani. Kétség kívül azért, nehogy 
mint elismert vezért a dolog kiegyenlítésére szólíthassák fel. A 
helyett egyes parasztok az általános kiábálásban követelték, hogy a 
zalathnaiak tegyék le a fegyvert, mások azonban az erdők felosz
tását, megint mások a kocsmálási jognak, a kohónak s a pénz
tárnak részükre való kiszolgáltatását kívánták ; sokan a nemzet
őrök házait akarták kikutatni, hogy nincs-e azokban fegyver 
elrejtve; — a csőcselék egy része már mindjárt a bevonulás alkal
mával azt kiabálta: üssetek agyon minden kék posztóruhájú 
embert; tegyétek le csak a fegyvert, este úgy is véretekben fogunk 
gázolni.

A Trojánvölgy felöl előnyomuló oláhok, a Dobra bizalmas 
emberéül és segédéül ismert Musa Georg lui Balmás vezérlete alatt 
a közel levő oláhokhoz bementek s ott magukat szalmatekercsekkel 
látták el. Már itt beszélték az oláhok, hogy a mint harangozni fog
nak, Zalathnát meggyújtandják. Ezen fenyegetés a város más 
részeiben is általános volt. Ily fenyegetés között, miután több 
százan lándzsáikra a szalmatekercset feltűzték, nyomultak a 
piacra elő.

így állván a viszonyok, Nemegyei administrator egy bizottság 
kiküldésére határozta magát e l : ezen bizottság állott 4 oláhból — 
még pedig a 2-ik gör. nem egyesült pap Juou Lukács lui Miliden- 
ből, assessor Angyalból, Nemes rationistából s Juon Jank lui 
Logyin-ból és 4 nem oláhból: Császár bányatanácsos, Bartha
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Gyula assessor, dr. Knöpfler Vilmos-ból és magából Nemegyeiből. 
Ezeu bizottság a benyomult tömeggel a következő béke-pontokban 
állapodott m eg:

d) azonnal staféta küldessék N.-Szebenbe, a kormányzó 
tábornoktól megtudandó, mit csináljanak a fegyverekkel;

b) a míg ezen küldött visszatér, addig 12 oláh és 12 nem oláh
ból álló gárda együttesen védje a várost;

c) mindkét párt rakja le a fegyvert s ezt ezen közös bizott
ság vegye gondozása a lá ;

d) az összegyűlt nép békeségben menjen haza.
Ezen béke-pontokkal nem voltak ugyan mindnyájan meg

elégedve, (némelyek hangoztatták, liogy nem a béke megkötéséért, 
hanem a kohó és a pénztár eltulajdonításáért jöttek ide); de mind
amellett is a fegyvert mindkét részről a földre letették. Hogy 
azonban ennek minő értéke lehetett, kitetszik abból, hogy Musa 
György lui Balmás a tanácskozások folyama alatt is ismételten fel
hívta az oláhokat, hogy mihelyt a harangszót meghallják, fogjanak 
a gyújtogatáshoz; „mert úgy rendelte azt Dobra úr.“

így állván a dolog, a zalathnaiak aggodalma a fegyverletétel 
dacára sem szűnt meg s ezért ismételten elküldötték Juon Jank lui 
Logyint a nyugat felöl levő oláhokhoz, hogy a veszélyt hárítaná el. 
Ez alkalommal Logyin épen életveszély közt lebegett, miután Dubas 
Juon az embereket fölhívta, hogy Logyint lőjék agyon. Dobra 
Péter épen ott volt, de — habár ő a veszélyt elháríthatta volna — 
mint Logyin mondá : egészen néma maradt — már t. i. Dobra — 
és mint egy kutya, pokoli módra nevetett.

Később a Trojánvölgyben csakugyan megkezdődött a gyújto
gatás s erre a gör. nem egyesültek tornyában valaki harangozni is 
kezdett. Midőn már a Trojánvölgyben s a kálvária-hegy oldalában 
több épület égett, Nemegyei a nemzetőrökkel a levegőbe lövetett, 
(de még azon levegőbe lövés is csak azután történt, hogy a gyúj
togatás már javában megkezdődött), mire az oláhok valóban fu
tásnak is eredtek; de mivel ezen lövésnél semmi egyéb nem tör
tént, később újból visszatértek, s a várost egész terjedelmében fel
gyújtották. A sebesen barapozó tűz által körülvéve, a nemzetőrség 
s a magyarság kényszerítve érezték magukat a piacot elhagyni s 
Gyulafehérvár felé a városból kimenni, hogy Gyulafehérvárra vo
nuljanak. Ezt látva Collini oláh pap, Angyal Dúsa petrozsáni 
jegyzőt azon utasítással küldötte Petrozsánba, hogy a menekvők elől 
ott az útat zárják el.

Petrozsánuál ugyanis jobbról egy malomárok vonul az út 
mellett el, balról egy — mintegy 18—20 méter magas hegy emel
kedik fel. Ezen hegy oldalában kőbányák vannak. S az oláhok — 
időközben a Zalathnánál levő oláhok közűi is többen siettek — a 
magyarokat elkerülve — ide, ezen hegyet, mint egy stratégiai fon-
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tos pontot megszállották. Ezen megszállók egy része lőfegyverekkel 
volt ellátva, más része kőhalmazokat gyűjtött maga körül. És így 
Petrozsán a Zalathnáról jövő magyaroknak az útját, mintegy 
erős őrizettel ellátott vár, zárta el. A különben is bátorságát vesztett 
magyarság kényszerítve érezte magát azon feltétel alatt, bogy semmi 
bántódásuk nem lesz s bogy őket — szekérre rakott fegyvereikkel 
együtt — Gyulafehérvárra kisérendik, fegyverét lerakni. Az oláhok 
ünnepélyesen megígérték ezeket; de alighogy fegyvertelennek látták 
a magyarságot, elkezdették őt gúnyolni, s még mielőtt a fenesi 
templomig eljutottak volna, ezen foglyul ejtett egyéuek közűi 
többeket — legalábbis 3—4-et — legyilkoltak, még pedig rész
ben a lerakott fegyverekkel, a melyeket a szekérről egytől-egyig 
elraboltak.

E közben egy lovas legény vágtatott az alább fekvő falvakba 
le, hogy azokban — a még bon levő lakosságot —  összecsődítse, 
mert „a zalatbnaiak jőnek, hogy a községeket felgyújtsák!“ És így, 
midőn az erős fedezet alatt haladó magyarság a preszákai kocsmáig 
eljutott, itt már nagy népcsoportulat fogadta őket. Preszákánál azon 
parancsot kapták a magyarok, hogy a némileg alantabb fekvő rétre 
telepedjenek le, az éjét ott töltendők. Megjegyzendő, hogy a csak 
imént lehullott eső folytán ezen rét csaknem sártengerré válto
zott volt. Az ide letelepedett szerencsétleneket az oláhok egészen 
körülfogták s a ki csak moccanni is mert, azt halállal fenyegették ; 
s valóban egy kéményseprő legényt agyon is vertek.

Az éj folytán 5 lovas jött Zalathnáról, kik Preszákára lova
goltak ; eskü alatt vallott tanúk állítása szerint ezek éjfél táján azon 
p a r a n c s o t  a d t á k  ki ,  h o g y  a m e n e k v ő  z a l a t h n a i a k a t  
e g y t ő l - e g y i g  l e k e l l  g y i l k o l n i .  S ezen parancsot oszto
gató lovagok közt ott volt Dobra Péter is, a kihez a később meg
gyilkolt Kászoni nevezetű szabó egyenesen így is szólott: „Legyen 
jó tekintetes Dobra ú r!“ s társai, is midőn ezek a népet a gyil
kolásra fölhívták, egyesen és határozottan a Dobra parancsát 
hozták fel. S különben is a kevés életben maradtak határozottan 
állítják, hogy a lovasok megérkezése előtt aránylag mégis csak tűr
hető állapotban voltak.

Most azonban — a lovasok megérkezésével — elkezdődtek a 
szidalmazások, az aljasságok, a vérengzések s a rablások, még pe
dig vallási fanatismussal, miután ugyanis a menekülők nem a 
görög vallást vallották, „sparkati-“nak, tisztátalanoknak szidták őket.

Fenhangon és nyíltan tanácskoztak a felett, hogy a gyilkos
sághoz rögtön hozzá fogjanak-e, vagy pedig, nehogy akaratlanul 
egymást is megsérthessék, várjanak azzal reggelig. A legaljasabb 
fenyegetéseket hallaták a kezdendő gyilkoltatásra vonatkozólag. 
Ezzel megkezdődött az általános és semmi szemérmet nem ismerő 
rablás, fosztogatás. Férfiak, nők, gyermekek, rendre járták a
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menekvőket s mindent, a mi csak elvehető volt, elvettek tőlük, le 
egész az utolsó harisnyáig. Hogy minő roppant vagyont kellett az 
oláhoknak itt elrabolniok, kitetszik abból is, hogy az egyetlen Se- 
besnétől csak készpénzben 1000 darab aranyat vettek el. S még 
mások is számosán voltak itt, a kik mint gazdag egyének voltak 
ismeretesek s kik pénzüket, ékszereiket, drágaságaikat magukkal 
vitték.

Heggel beálltával a szerencsétlenek tovább-menetelre szólí
ta lak  fel; s a mint ezek a magasabban fekvő országúira fejutot- 
tak, ott nemzetiségük szerint külön csoportokra oszlottak. Ennek 
megtörténte után pedig egy ember vezényletére, kit az oláhok 
k a p i t á n y n a k  szólítottak, az oláhok minden oldalról a menek- 
vők közé tüzeltek. S erre megkezdődött a lándzsákkal, dorongokkal, 
vasvillákkal stb.-vel a gyilkos háború, azaz öldöklés, mert véde
lemről szó sem lehetett. Több mint két óráig tartott az irtózatos 
öldöklés, a milyenhez hasonló nem igen fordult elő. Oláh férfiak, nők, 
sőt még a gyermekek is egész kéjérzettel és kegyetlen módon gyil
koltak le férfit, nőt és gyermeket egyaránt, s a mi ezeknél meg 
rabolni való volt, azt elrabolták.

Némely gyilkosságot embertelen kínzások és gyalázatos meg- 
becstelenítések előztek meg. Több leány először megbecsteleníttetett 
s csak azután gyilkoltatok meg irtózatos brutalismussal. A meggyil
kolt bányatanácsos, Császár neje először megbecsteleníttetett, azután 
nemző részei lándsával szétmarcangoltattak, végül pedig összes 
ruhája leszakgattatott róla, hogy a szégyenérzet ölje meg. Sebeiben 
el is halt. Nemegyei administrátor, a mint nejét vezette, lelövetett. 
A nő erre a karjai közt levő 4 éves gyermekét elejtette; ekkor 
lándsával rontottak neki s ott a földre verték, míg eszméletlenül 
terült e l ; 8 éves fián 5 irtózatos sebet ejtettek; később, midőn 
a szerencsétlen nő eszméletéhez jött, arcán valami hideg testet érzett: 
kisebb fiának, a ki később bele is halt, a koponyájából kivágott 
csontdarab volt az.

így vérzettek el ezen rettenetes napokon 640-en, kik között 
ott voltak az administrátori hivataltól : Nemegyei János, Ujváry 
Ádám, Frédi Ferenc, Demény János, Horvátovich József s Slav- 
kovits Károly ; a kerületi bányakapitányságtól : Császár Zsigmond, 
Bartha Gyula, Debreczeni Ferenc, Imre Miklós, Dihánits Emánuel, 
Paál Ferenc, Sáfár Dániel s Ilyés István ; az administrátori pénz
tártól : Farkas Károly, Császár György, Will Mihály és Ekhárd 
János; a beváltó hivataltól : Sebes László, Kimesle Adolf, Baksi 
Károly, Lenkei János, Weiser József, Steckli Ferenc és Taub Lő
rinc ; az állami uradalomtól : Antos György, Horváth Ferenc, Fűzi 
Ferenc, Adorján György, Fillenbaum Antal, Huber Gyula, Föőri 
János, Papolczi József és Teniszláv János ; az erdőhivataltól : Nes
selfeld Ferenc, Téglási Antal, Kozma József és Ambrus Ferenc; a
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kohótól: Reinbold Antal, Musnai János és Schweller János; az 
építészeti hivataltól : Roth Ferenc, Wilhelm Alajos s Binder Antal; 
továbbá : Román Antal professor, Salánki Ferenc ev. ref. lelkész, 
Sponár Ferenc énektanító, Mihálovits József offenbányai kohómes
ter és a többi számos hivatalnok nejével és özvegyével s különböző 
kereskedő, iparos és munkással együtt, kiknek összes száma, mint 
fentebb jelezém, 640-et teszen ki.

Meg kivánom azonban itt jegyezni, hogy ezek nem mind Pre- 
szákánál gyilkoltalak le ; ezen 640-ből nehány Zalathnán és az 
úton esett áldozatul. Még pedig Zalathnán is még azután is történ
tek gyilkolások, midőn Zalathna már porig volt égetve: tehát midőn 
egy-egy magyar embert csak valamely búvhelyből lehetett előhúzni.

És hogy a legyilkoltak száma még ennél is jóval több nem 
lett, azt a meteseli derék gör. nem egyesült papnak, Ursza János
nak köszönhetni, ki hétfőn, október 23-án este meghallva, hogy az 
oláhok által a zalathnaiak körül vannak véve, Valea Demetert azon 
utasítással küldötte Preszáka felé, hogy értesítse a tömeget, misze
rint azon parancs jött — ez tőle csak fogás volt, mert ilyen parancs 
nem létezett, — hogy senkit sem szabad megölni. Valea azonban 
éjnek idején nem mert Preszákához föllovagolni, s midőn másnap 
reggel oda megérkezett, a menekülők nagy része már le volt gyil
kolva. Azonban megérkezésének még most is volt annyi haszna, 
— ámbár a gyilkosok közül többen, így pl. Ursza Kerestély agyon- 
veréssel fenyegették őt, — hogy az állítólagos parancsról elterjedt 
bír a további gyilkosságnak gátat vetett, és így a legyilkoltak 
közt sebesülten fekvők életben maradhattak, kiket egy másik 
jelentéktelen oláh vezér, a ki trombitaszóval jött néhányad magá 
val a hely színére, összegyűjtött, s ezek mintegy 100-an — 
kisebb csoportokban — a metesdi paphoz, Ursza Jánoshoz mene
kültek, ki őket könyörületes módon felfogadta, szomjukat, éhségü
ket enyhítette, sebeiket kimosta, bekötötte és sárdi Lukács György
nek s más 3 metesdi embernek őket átadta, — a gyengébbek ré
szére 3 szekeret is adván — hogy a szerencsétleneket Gyulafehér
várra szállítsák, mit Lukács élete veszélyeztetése dacára is meg
tett, őket a várba szállítván.

Ugyanaz nap — kedden — délután dr. Knöpfler Vilmos 
vezetése alatt újból jött Urszához egy — mintegy 30 személyből 
álló — kis csapat. Ursza ezt is befogadta s csütörtökig — a míg 
az út kissé szabad lett — élelmezte és védte; ekkor ezeket is 
Gyulafehérvárra szállította.

Hasonló emberiesen érző és cselekvő oláhok elszórtan Zalath
nán és a más községekben is számosán fordultak elő, kik nem 
egy ártatlanul üldözött magyarnak adtak menhelyet, látták el őket 
élelemmel s nem egy esetben még saját életük veszélyeztetésével is 
megvédték ezen ártatlanok életét.
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Itt még meg kívánom jegyezni, hogy midőn a vizsgálat föltá
rná alatt a preszákaiak az öldöklés indokairól kérdeztelek, ezek 
egyhangúlag azt állították, hogy az öldöklés csak azért történt, 
mert Todgyeresk Thoma, a kit Dobra Péter Gyulafehérvárra a vár- 
parancsnokhoz küldött volt, a gyilkosságot megelőzőleg visszajővén 
Preszákára, ott hangosan azt hirdette, miszerint Gyulafehérvárról 
azon parancsot hozza, hogy a zalathnaiakat le kell gyilkolni. S 
midőn Todgyeresk Thoma 24-én a gyilkosság megtörténte után 
Preszákát elhagyva Zalathna felé haladt, utolérte Dobrát s átadta 
ennek a gyulafehérvári várparancsnoktól hozott iratot. Dobra ezt 
felnyitva, aunyira kezdett reszketni, hogy nem volt képes azt elol
vasni, hanem átadta azt — elolvasás végett — Teniszláv Thomá- 
nak, ki azt a népnek felolvasta; ezen iratban az állott : senkit 
sem szabad meggyilkolni. De már késő volt. Egyébiránt valószínű
leg ha előbb érkezett volna is meg ezen parancs, azt ki fogták 
volna játszani. Hiszen még ezen parancs megérkezése után is tör
téntek kivégzések, gyilkolások.

Egyébiránt szomorú állapotok voltak mindenhol, bármerre 
tekintett is az ember. A zalathnaiak közűi többen — részint még 
Zalatbnáról, részint az útról — szétmenekültek az erdőkbe. Ezekre 
valóságos vadászat tartatott; főleg a valea-doszului pap, Popescu 
Nikoláj hagyta meg embereinek, hogy az erdőket mindenfelé kutas
sák fel, s a megtalált magyarokat gyilkolják le. így az erdőkbe 
menekültek közűi is többen estek áldozatul.

Hogy az ilynemű üldözők dühétől megmeneküljön, Reinbold 
Antal, midőn a kutató oláhok közeledő lármáját hallotta s egészen 
kimerülve, nem tudott tovább menni, hogy előlük meneküljön, azon 
kétségbeejtő tett elkövetésére határozta magát, (a kegyetlen kín- 
zatásoktól csak így remélvén menekülhetni), hogy az övéit és saját 
magát is agyon lövi. Neje kérésére először nejét, azután leányát, 
nővérét é3 végre saját magát lőtte keresztül. Amazok csak megse
besültek, de életben maradtak, ő azonban meghalt.

A míg Zalathna körül ezek történtek, az alatt Zalathna maga 
porrá égett & a legnagyobb vandalismussal a vad oláh csorda által 
tökéletesen kiraboltatott. Nem volt itt kímélete sem magán-, sem 
közvagyonnak, nem még az isten házának sem. A rom. katholikus 
toronyból még a toronyóra szerkezetét is elrabolták.

A kincstár összes épületeit, kohóját, miután minden lehetőt 
elraboltak belőlök, felgyújtották, hogy semmise maradhasson épen, 
még a saját templomaik se. így csak állami épüiet 45 égett le, 
és 4 templom. A gyújtogatok és fosztogatók között Popescu Nicoláj 
pap neve is hallható volt.

A N a l i l i k  á l t a l  k i p u h a t o l t  á l l a m i  v a g y o n - v e s z -  
t e s é g  (részint készpénz, arany, ezüst stb. elrablása, részint feldú-
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lása, megsemmisítés által) 498.479 f r t  54 k r a j c á r  e z ü s t b e n ,  
vagyis mai érték szerint 523.423 forint és 29 krajcár.

Az e l r a b l ó i t  és  f e l d ú l t  m a g á n v a g y o n t  Nahlik 
legalább is 735.000 forintra teszi, megjegyezvén, hogy ennek ki- 
puhatolása, miután „a lakosság legtehetősebb része Preszákánál 
elpusztult“ s arról még csak sejtelemmel sem bírhatni, hogy ezek 
minő értéket vittek magukkal, mondom, ezen elrablóit és feldúlt 
magánvagyont kimutatni nem lehet; — az itt fölemlített összeg 
csak a számbavehető rész minimuma.

Az elrablóit államvagyonból két alkalommal — először Janku 
küldött volt erre vonatkozólag egy bizottságot ki, a mely Bálinth 
Simon, verespataki papból, Gyök Thodorból Topánfalváról és Dobra 
Péterből állott, s melyre vonatkozólag Nahlik azt mondja : „az 
általános néphangulat úgy Zalathnán, mint Topánfalván határozot
tan oda nyilatkozik, hogy ezen bizottság nem járt eléggé becsüle
tesen el,“ — mondom az elrablóit államvagyonból visszakerült Janku 
által 24.080 frt 233/4 kr., Meder őrnagy által 21.782 frt 43 kr., 
összesen 45.863 frt 63/4 kr. ezüst forint értékben.

Ezekben csak vázlatosan van a z a l a t h n a i  v é r f ü r d ő  
feltüntetve; annak egyes részlete sokkal idegrázóbb, borzasztóbb, 
mint a hogy itt elő van adva. De tanúságul s intő példa gyanánt 
ennyi is elég.

Egyébiránt — mint ezen rémdrámának fő-főszerzőjét — 
Dobra Pétert is utolérte a Nemezis sújtoló keze. Hatvány, 1849. 
május elején Abrudbányán agyonlövette őt. Igazságosabban soha 
golyó életet nem oltott ki. A Zalathna feldúlása előtt teljesen vagyon
talan Dobra Pétertől, mint Nahlik kimutatja, testvére György va
gyont örökölt. Ez nem igényel bővebb commentárt.

D r . Cseh  K á r o l y .

A T I S Z A I  H A T Á R Ő R V I D É K .
II.

A RÁCOK BEKÖLTÖZÉSE. (1690—1698).

Már az 1389. évi szerencsétlen rigómezei ütközet után költöz
tek át Magyarország területére (1404- és 1412-ben) az első rácok 
és Csepel szigetén Szt.-Ábrahám nevű helységben telepedtek le, 
a mely később rólok Rác-Kevének neveztetett. Nemsokára Brankovics 
György szerb despota 1433-ban Belgrádot a magyar királynak 
engedte át s ezért cserébe több magyarországi birtokot kapott: 
Szalánkemént, Becsét, Világosvárt, Boros-Jenőt sat. ; Végszendrő el-
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vesztése után pedig 1439-ben maga is átjött országunkba, sok népet 
hozván magával, mely leginkább Arad- és Zaránd-vármegyékben, 
névszerint az általok Janopolis-nak nevezett Boros-Jenő környékén, 
valamint a Tisza mellett Becse körül telepedett le. — Azután is 
még több ízben jöttek át rác menekülők, a kik leginkább az 
ország alsó részeiben: a Szerémségben és Tótországban helyezkedtek 
el; a török hódoltságban elnéptelenedett B á c s k á b a n  csak a 16. 
század közepén túl kezdődik a tartósabb rác invasió; maguk a 
török földbirtokosok édesgették ide, hogy földeik adózok nélkül ne 
maradjanak. Akkor kezd ezen, előbb m a g y a r  vidék eredeti jelle
géből kivetkőzni és idegen alakot ölteui, mi még általánosabbá lett, 
mikoron a 17. század végén Csernovics népe az egész országot 
elözönlötte.

Miután az országban a török hatalom meg volt törve, Lipót 
császár és király a törökök keresztény alattvalóit is fellázítja elle- 
nök. Már 1688-ban küldött proclamatiót a szerbek, bolgárok és 
albánokhoz, melyben felszabadításukat a török járom alól kilátásba 
helyezi. 1690. ápril 6-án hasonló kiáltványt küld a b a l k á n i  
összes szlávokhoz, és C s e r n o v i c s  Ar z é n ,  i p p e k i  patriarcha- 
érsekhez is felségi levelet, a melyben őt részére megnyerni iparkodik 
és hathatós védelméről biztosítja, Lipót fegyvereit azonban el
hagyta a szerencse, és az addigi vívmányokat is elvesztette. Cserno
vics, a ki a bécsi udvarral folytatott törökellenes conspiratiói miatt 
joggal félhetett a győzelmes török kegyetlen visszatolásától, felhívást 
intézett népéhez, hogy vele futásban keressen menekülést. Erre az
után valami 36 ezer rác és albániai család kíséretében, a kik nem 
mint szegény telepítvényesek, hanem mint n e m z e t ,  egyházi és 
világi szervezetükkel költöztek ki hazájokból, a Száváig jött és a 
császártól segítséget kért és Magyarországba befogadtatásért esede
zett. S ez meg is adatott. Az ország megkérdezése nélkül és alkot
mányos jogai sérelmére az alkotmánynyal meg nem férő kiváltsá
gokkal fogadtattak be az uralkodónak vendégei gyanánt, és itt 
külön államot alkottak az országban, függetlenül a magyar nemzet 
törvényeitől.

A bécsi udvari haditanács a Duna és a Száva vidékén állomá
sozó császári tábornokokat bízta meg a menekülők fogadtatásával 
és titokban bizonyára már arra számított, hogy nemcsak a török 
ellen, hanem a szabadságukért küzdő magyarok ellen is felhasznál
hatja őket azoknak saját hazájában.

Ezek tehát az 1690. év nyarán vonultak be az országba; kor
társaik azonban nem nagyon hízelgő szavakkal festik e jövevényeket, 
a kik 300 év óta nyögtek volt a török iga alatt. *) Inkább erdei 
vadakhoz, sem mint emberekhez hasonlítják őket; hűtlenség, szó-

b Liter. Berichte aus Ungarn, III. kot. 1879. a 75. lap.
H a z á n k  I . 2 2
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szegés, kegyetlenség, tolvajlás és rablás, a kicsapongások minden 
nemei, fóképen iszákosság jellemezték őket. És a következő évek 
történetei csak ezen rajz helyességéről tesznek bizonyságot.

Köziílök nagyobb rajok a Sze  r é m s é g b e n ,  a mostani 
S z l a v ó n i á b a n ,  főleg Pozsega-vármegyében, az u. n. fekete vagy 
kis O l á h o r s z á g b a n ,  a j a n o p o l i  kerületben, Bácskában 
és Buda környékén telepedtek le. Egyes családok és kisebb 
csapatok még Arad, Szeged, Pécs, Mohács, Székesfehérvár, Eger, 
Nagyvárad, Esztergom, Komárom, Győr s más városokban találtak 
szállást2).

Lipót mindjárt 1690. aug. 21-én és dec. 11-én védőlevelet 
adott nekik és a magyarországi hatóságokat is ügyök előmozdítására 
és szabadalmaik tiszteletére inté. így 1691. márc. 4. kelt egy udvari 
haditanácsi rendelet, mely szerint a rácok, minthogy a vármegyék 
hatóságától semmiben sem függenek, az u. n. téli adagok beszol
gáltatása alól szabadoknak és felmentetteknek tartandók. 3) — Ne
hány hét múlva pedig, márc. 24 én megengedtetett, hogy a császári 
seregben szolgáló rácok maguknak külön alvezért vagy a l v á j d  á t  
válaszszanak a maguk népéből. Ezek nem is késtek a választással, 
s az udvari haditanács már április 11-én meg is erősíté ezen tisztben 
Monaszterly Jánost Komáromból,4 5) a ki ugyanazon év aug. 19-én a 
véres szalánkemeni ütközetben 10 ezer rác katonát vezérelt a török 
ellen. — Nagyvajdának az érseket tekintették, más világi fővajda 
engedélyezése nagyon veszedelmesnek látszott.

1691. márc. hóban Diakovics Izaiás janopoli püspök Bécsben 
jelentést tett a beköltözésről, és aug. 20-án az eddigi kiváltságok 
némi bővitését is sikerült kieszközölnie. A nyert szabadalmak fő
pontjai valának: az érsek szabad választása, vallásuk szabad és 
akadálytalan gyakorlása, az ó-naptár használata, dézsmamentesség. 
Az érsek hatásköre egyházi ügyekben korlátlan volt; de világi 
ügyekben is veszedelmes hatáskört és hatalmat biztosítának neki a 
diplomának e szavai: „ut omnes ab Arcbiepiscopo . . . tam in spi
ritualibus, quam in secularibus dependeant,“ A császár végre azon 
reményt is fejezé ki, hogy az ellenséget legyőzvén, őket régi hazá 
jókba vissza fogja vezethetni és ott is szabadalmaikban megvédeni:>) 
Később azonban, midőn ideiglenes itt lakásuk állandó letelepedéssé 
lett, ezen még a fejedelem jogait is bénító túlságos szabadság vesze
delmes voltát belátva, azt magyarázgatni és nyirbálni kezdték; sőt 
a kath. vallás terjesztését is megkisérlette közöttük Kolonics bibor- 
nok az 1701. okt. 8-án kelt csász. rendelet által, a mi nagy elke-

2) Czörnig: Ethnograph. II., 158. — Szalay: A szerb telepek sat. 33. — 
Szentkláray : Száz év Dél-Magy. tört. I., 99—104.

3) Czörnig: U. ott. III. köt. végén 94.
4) Czörnig : U. ott. III., végén 76.
5) Czörnig: U. ott. III., végén 71.
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seredést és lázongást is okozott ezen majdnem kizárólagosan fana
tikus pópáik vezetése alatt álló műveletlen nép között.

A rác jövevények közűi az iparűző.k és kalmárok inkább váro
sokban telepedtek le s itt csakhamar beleolvadtak a községbe. A kik 
azonban falvakban és pusztákon voltak elszórva és sátrakban, meg 
földalatti gödrökben laktak, a kiknek színe-java a császári táborba 
rendeltetett, és a kik földműveléssel foglalkoztak: azok rokoncátlan- 
kodni kezdettek úgy, hogy a vármegyék és a városok panaszai 
ellenök állandókká lettek, és ők folytonos súrlódásban állottak az 
illető hatóságokkal. 6)

Ezen bajok megszüntetése céljából, és hogy őket célszerűbben 
fel is használhassák, a bécsi kormány elhatározta, őket külön terü
letre átvinni és a határ védelmét is reájok bízni.

Ennek következtében 1694. tavaszán Csernovics patriarcha és 
Monasterly alvajda Bécsbe hivattak, a hol az udvari haditanács máj. 
11-én tudtokra adá „a cs. kir. felség világos és feltétlen elhatáro
zását, melynél fogva a rác fajt mind Magyarországnak, mind ma
goknak a rácoknak is érdekében a Duna és a Tisza közt fekvő 
részekbe kell átszállítani, a melyek nekik annak rendje szerint gróf 
Heissler Donát lovastábornok és hadi főbiztos, mint ezen ügyben 
kiküldött kir. biztos által át fognak adatni. Minthogy ő felségének 
ezen kegyelmes elhatározását sem megváltoztatni, sem elhalasztani 
nem lehet, a patriarcha és az alvajda csak azon célból hivattak 
meg, hogy az átköltözés idejét és módját azonnal meg lehessen 
állapítani. Reményű ő felsége, hogy a rác nemzet e költözésre bizo
nyára annál hajlandóbb lesz, minél termékenyebb és terjedelmesebb 
azon föld, a mely nekik átadatik, és a mely mind lakásra, mind 
mezei gazdálkodásra sokkal alkalmasabb. Ezért kétséget sem szenved, 
hogy az érsek és az alvajda Heissler főhadibíztossal haladék nélkül 
az átszállítás módját és idejét meg fogják beszélni és azután intéz
kedni, hogy a rácok a nekik átadandó helyekbe sietséggel és jó 
rendben költözvén, eddig dicséretesen tanúsított hűségökben ezentúl 
is ingatlanul megmaradjanak s ez által kiérdemeljék, hogy a cs. kir. 
felségtől még nagyobb és bőségesebb jutalmat kapjanak.“ 7)

Ennek következtében a patriarcha és az alvajda Heisslerrel 
ezen ügyben, t. i. „in puncto fiendae translationis in C a m p u m  
C u m a n u m  et partes Sclavoniae et signanter in p a r v a m  Va l a -  
c h i a m  sic dictam“ értekeztek is. Az említett Campus Cumanus 
vagy K ú n s á g  alatt az udvari haditanács, mint egy későbbi rendele
téből kitűnik, az alsó Duna-Tiszaközt értette. 1695. szept. 9-én t. i. 
így írja : „im B á c s e r  District seu Campo Cumauo. • — Ez alka-

_6) Szatmár-Németiben — saját szerződéseik ellenében, a rácok privilé
giumaira hivatkoztak. L. Czörnig Ethnogr. III., végén 94. és 95. lapon.

7) Ezen okmány van : Czörnig Ethnogr. III., végén 82. lapján — Szalay: 
Magy. szerb, telepek 36. lapján.
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lommal azonban, mint a rác nemzet képviselői bizonyos kérelemmel 
is járultak a császár elé. Erről a császár Heissler által értesülve, 
kegyesen tudomásul veszi kivánataikat és az udvari haditanács által 
máj. 31-én viszont tudosíttatja őket elhatározásáról és sürgeti, 
hogy ezen átköltözés minél hamarabb végbe vitessék. „Megengedi 
ugyan ő felsége, hogy a termést a mostani lakóhelyeiken még be- 
gyűjthessék; de bizonyos számú megbízottakat kell választaniok, 
a kik a rác nemzetnek átadandó helyeket és földterületeket azonnal 
kézhez vegyék és épületekkel ellássák, úgy hogy aratás után még 
ezen 1694. év október havában az egész rácfaj minden bizonynyal 
átköltözködhessék és ott már alkalmas lakásokat találhasson. E 
végre Heissler főhadibiztosnak is meghagyatott, bogy albiztosai által 
elégséges s alkalmas szállóhelyeket jelölvén ki, a rácokat oda 
vezéreltesse és nekik azokat átadassa. A mi pedig az érsek s az 
alvajda kérelmeit illeti, ezeknek 1. és 2. pontjára kegyelmesen 
megengedi ő felsége, hogy az akképen átszállított rác nemzet c s a k  
ő cs.  ki r .  f e l s é g é n e k  l e g y e n  a l á v e t v e  s m i n d  a v á r 
m e g y e i ,  m i n d  a f ö l d e s ú r i  f ü g g ő s é g t ő l  m e n t  m a r a d 
j o n .  A 2. pontra megígéri ő felsége, hogy isten kegyelmével helyre- 
állván a béke, v i s s z a  f o g j a  ő k e t  v e z e t n i  ős i  l a k ó 
h e l y e i k r e ,  h a z á j o k b a ;  de reményű, hogy addig is a közjó 
előmozdításában és a törökök ellenséges törekvéseinek meggátlá- 
sában híven és serényen közre fognak működni“. 8)

Az említett előértekezlet és az áttelepítés r é s z l e t e i t  sajná
lattal nélkülözzük; névszerint nincsenek még adataink arra nézve: 
honnan, hányán és mely helyekre tétettek á t ; valamint az át
telepítés idejét sem ismerjük. Annyi azonban bizonyosnak vehető, 
hogy nem történt meg 1694-ben, a mint tervezve volt.

Még 1695-ben nyáron is folytak az előmunkálatok a rácok 
befogadására (de miben állottak ezek? adataink hiányossága miatt 
szintén nem tudjuk még). 1695. aug. 6-án t. i. az udvari haditanács 
gróf S t a r h e m b e r g  Guidón ak, a k i  Szlavónia vezénylő tábornoka 
volt, és szép. 9-én hasonlóan gr. S c h l i c k  Lipótnak, mint a Duna- 
Tisza-Maros-köz vezénylő tábornokának rendeletet küldött, 9) hogy 
H e i s s l e r n e k  katonai assistentiát adjanak a Szlavóniában és a 
Bácskában (im Bácser District seu Campo Cumano) végrehajtandó 
kamarai vagy kincstári rendezésre. — Még 1696. febr. 20-án is 
hasonló rendeletet kaptak, és ezen munkálatok még 1697-ben sem 
voltak befejezve.

A rác nemzet áttelepítése és tömörülése mellett az általok el
foglalandó határvidék rendezése is gondját képezte az illető körök
nek. — Zichy és Batthyány már 1693. nov. ben adtak be az udvari 
haditanácshoz egy tervet: miképen lehetne a magyar határvidékek

8) Ez okmány van: Czörnig III. köt. végén 83. — Szalay i. mü 37. lapján.
9) Hofkrat. prot. reg. föl. 312. és 355.
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militiáját ezredbe osztva fizetni és eltartani. Ezen ügyben 1696. 
febr. 20-án is küldött az udvari haditanács rendeletet Starhembergnek 
és Schlicknek, hogy nyilatkozzanak : vajon hogyan és mennyi mi- 
litiát lehetne ott az egyes helyekre beosztani és miképen lehetne 
legcélszerűbben a határőri k a t o n á t  a földműveléssel foglalkozó pa
rasztoktól e l k ü l ö n í t e n i ?  — Akkor t. i. egy katonáskodó rác 
hajlékában több, rokonnak mondott és marhakereskedéssel s föld
műveléssel foglalkozó egyén is lakott és annak révén jogtalanul kü
lönféle előnyben részesült. Ezen viszás helyzet sok bajt és hátrányt 
okozott, és ennek akarták az elkülönítés által elejét venni.

1697-ben az udvari kamara is foglalkozik a militia és a parasz
tok elkülönítésével, és okt. 22-én tudósítja az udvari tanácsot, hogy 
maga részéről gróf Caraffa Ferdinánd Károlyt bízta meg ez íigygyel 
Szlavóniában és a Bácskában (im Bácser Ländl.)1) Caraffa végre dec. 
29-én útra is indult Eszékre, a miről a haditanácsot értesítvén, en
nek részéről is kérnek biztost küldeni e munka egyetértő végre
hajtására.

Ugyanazon időben 1696-ban történt, hogy Nehem péterváradi 
várparancsnok és Schlick tábornok a Bácskában táborozó csász. ka
tonaság fölötti joghatósági körre nézve összeütközésbe jöttek. Erre 
az udvari haditanács febr. 17-én oly értelmű rendeletet küldött a 
ba j a i ,  z o mb o r i  és b á c s i  kerületben (tehát az egész Bácska) 
levő ezredekhez, hogy in militaribus Starhembergnek és másodsor
ban Nehemnek engedelmeskedjenek, in oeconomicis vagy szállás 
dolgában pedig Schlicktől fognak függeni. * 2) Ezek alá tartoztak az 
itteni helyőrségek is.

1697. szept 11. volt a fényes z e n t a i  győzelem, a mely a 
török hatalmát oly érzékenyen sújtotta, hogy hosszabb békére is 
hajlandó volt és az Bácskába többé nem tette be lábát. A csend 
és a béke tehát jobban biztosíttatván ez alsó vidéken, hihetőleg 
ekkor kezdették a rácok tényleges áttelepítését.3) Ez alkalommal 
nem ugyan az egész magyarországi rác nép, mert sokan eddigi 
lakóhelyeiket megszokván, onnan kimozdulni vonakodtak, de töme
gesen helyeztetett el mégis annak tetemes része Bács-, Bodrog-, 
Csongrád-, Zaránd-, Arad-, Csanád-vármegyékben.

Időközben a patriarcha panaszaira és kérelmeire a magy. kir. 
kancellária útján 1695. márc. 4 én újabb szabadalomlevelet kaptak,

9 Hofkr. prot. exp. föl. 651. és 698.
2) Hofkr. prot. reg-, föl. 70. és 94.
3) Szentkláray: Száz év Délmagyarország újabb tört. I. 107. és 108. 

lapján is azt mondja, hogy az átköltözés az itt lent megújuló török háborúk 
és egyéb körülmények miatt halasztást szenvedett és végre csak 1698-ban tör
ténhetett meg. — Sőt még 1699. jul. 24. is még tudósítja az udvari haditanács 
az ország nádorát a legfelsőbb határozatról, hogy a rácok lakóhelyeit meg 
kell változtatni és nekik Magyarországban és ennek kapcsolt részeiben más 
vidékeket kitűzni. (Czörnig III. végén 97. lap.)
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mely eddigi kiváltságaikat megerősíté ; egyszersmind a kalocsai ér
sekhez szóló rendelet is adatott ki, és a rácok a kathol. főpapok 
és a kincstár ellenében a tized- vagy dézsma-adó alól felmentettek
nek mondatnak, hogy ezen tizedeket saját püspökeik ellátására for
díthassák.

Ennyi pártolás és kegyelés elhízottakká és érzékenyekké tette 
a rácokat annyira, hogy minden képzelhető okban szabadalmaik 
megsértését lá tták , e miatt panaszokkal ostromolták a felső ható
ságokat és nyugtalan elégedetlenségökben tüntetéssel is akartak 
nyomatékot adni kívánalmaiknak. Másrészt pedig fentjelzett s mű- 
veletlenségökből folyó rósz tulajdonaikat is minden helyen és idő
ben szomszédaik és a többi országlakosok kárára tanúsították s 
gyakorolták, úgy hogy ellenök mindennapiak voltak már a 
panaszok.

1694. elején Monaszterly a csász. tábornok és a tisztek tudtán 
kívül önhatalmilag B a j á n  gyűlésre hívta össze a rácokat. Miről 
értekeztek ? arról adatunk nem világosít fel, s csak annyit mond, 
hogy az udvari haditanács komolyan roszalta Monaszterly eljárását, 
felelősségre vonta és jövőre nézve minden ilyfajta conventiculumot 
eltilt. Starhembergnek pedig meghagyta, hogy kissé nagyobb figye
lemmel kisérje a rácokat. De ezen intézkedésnek, úgy látszik, nem 
volt sok eredménye. Megfeledkezve a hűségről, melynek fejében 
annyi rendkívüli előnyben részesültek, a felsőbb intézkedéseknek 
tettleg is ellentállottak. így épen ismét a bajaiak adták reniten- 
tiájoknak jelét. Midőn az udvari haditanács 1695. jan 31. Bekey 
Jánost nevezte ki a Baján levő magyar milita alkapitányának (és 
hihetőleg a rácokat is alája rendelte), a rácok őt semmiképen sem 
akarták elismerni; és Berthódi István főkapitány még okt.-ben 4) 
kéri a haditanácsot, hogy Schlick tábornokhoz rendeletet küldjön, 
hogy ez Bekeyuek elismerést szerezzen. S ezt az udvari tanács okt. 
8-án meg is tette. De más helyeken is nagyon rakoncátlankodtak 
és sokszor kirúgtak a hámból; nem tűrték a fegyelmet és gyakran 
szolgáltattak a császári tiszteknek okot ily panaszra : hogy ezen fe
gyelmezetlen vad nép csak rablásban, pusztításban találja örömét s 
csak hasonló vállalatokra használható; és a mi ennek gyűlöletes 
voltát még fokozza: az, hogy épen tisztjeik mennek elől rósz pél
dával. Ily panaszok voltak a többi között 1695-ben a titeliek ellen, 
a kik szomszédaikat folytonosan megrabolják; 1697-ben Schlick 
tesz jelentést a becsei helyőrség rablókalandjairól; 1698-ban Rabutin 
panaszkodik a szegedi, zentai és Csanádi lovasok ellen, hogy Karán- 
sebes körül, az erdélyi tatároknál kegyetleuebbül öldösik és fosztogat
ják a békés lakosságot. Hasonló panaszok a következő években 
még inkább szaporodnak.

4) Hofkr. prot. exp. föl. 417.
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^  Tisza-Maros vidékének lakossága az ide áttelepített rácok 
által tetemesen megszaporodván és a béke is e tájakon helyreáll- 
ván: komolyan kezdtek a végvidék s z e r v e z é s é r ő l  gondoskodni; 
mindjobban belátták, hogy az eddigi állapot sokáig nem maradhat. 
Már 1688. óta 1698-ig folytonosan panaszkodnak a csász. tisztek és 
parancsnokok, hogy a rác militia a császárnak Ígért hűsége dacára 
gyakran védtelenül hagyván őrhelyeit, a Tiszán és a Maroson a tö
rök területre szökik át, és mentségül mindig azt hozzák fel okul, 
hogy sem pénzt nem kapnak, sem élelemmel nem láttatnak el.

Lipót 1696-ban az udvari tanács által a végvidéki tábornokok
nak és máj. 7-én az udvari magy. kancellária útján a szomszéd vár
megyéknek is meghagyja ugyan, hogy az átszökést lehetőleg gátol
ják meg; és a többi között a Heissler által tett indítványt a kis-  
k a n i z s a i ,  m a r t o n o s i  és b e c s e i  rácok élelmezése iránt is 
elfogadta, azonban a bajon állandóan csak erős fegyelemmel és vég
leges szervezéssel lehetett segíteni.

1699. jan. 26. Íratott alá a k a r l o v i c i  békekötés okmánya, 
a mely az eddig is a császár birtokában volt Bácskát; most török 
részről is annak végleges és jogos birtokában megerősíti, míg a 
Tiszán túli, később u. n. temesi Bánság még továbbra is a török 
kezében maradt; csak az köttetett még ki, hogy a Temesvár körüli 
kisebb várak leromboltassanak és T i te l  is ne erősítessék meg 
jobban, mint a hogy akkor volt. — Ezen békekötés a rácoknak ős 
hazájokba való visszatérhetésök reményét is végképen meghiúsította 
úgy, hogy ezentúl többé nem mint v e u d é g e k ,  hanem mint a ma
gyar föld á l l a n d ó  l a k o s a i  tekintendők.

1699. ápr. 23-án gróf Breuner Miksa hadibíztos az udvari hadi
tanácsnál sürgeti Szlavónia, Szirmium és a Bácska (Bacserland) k a 
t o n a i  s z e r v e z é s é t ,  illetőleg a végvidék érdemleges rendezését; 
a szegedi várparancsnok is okt. 5. a kerületében levő magyar és 
rác militia létszámáról és fogyasztásáról jelentését beküldvén, hason
lóan szükségesnek mondja a végvidék ügyeinek rendezését.

Legfelső helyen is annyira megért már a dolog, hogy 1698. 
jun. 26-áu adatott ki egy csász. rendeletet az oláh (t. i. a Szlavó
niában levő u. n. Kis-Oláhországban) és rác határőrség állandó ren
dezése és a katonaságnak a parasztoktól való elkülönítése ügyében. 
Erre vonatkozólag egy tervezet készítésével gr. Starhemberg Guidó 
bízatott meg.5)

Ezen időtájban itt lent nagyobb mozgalmat és elevenséget ta
lálunk. Eddig a v á r m e g y e i  életnek itt nem találtuk még nyo
mát, egyedül a katonai kormány intézkedett a Dunától a Tiszáig. 
De 1698. vége felé Bács-vármegye újra életre kelt és nemsokára 
Bodrog-vármegye is felébredt és kereste jogait. Nagyon természe

5) Hofkr. 1698. évi prot. reg. föl. 270. és 271.
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tes, hogy a vármegyei hatóságok minden lépten-nyomon összeütkö
zésbe, ellenségeskedésbe keveredtek a túlhatalmaskodó militiával és 
az ezt pártoló és buzdító csász. parancsnokkal; másré&zt pedig meg
gyűlt a bajuk a rác néppel, mely folyvást az egészen más körül
mények között kapott kiváltságaira hivatkozva, kötelességeinek 
megfelelni nem akart; hanem inkább lopva valamely katonai Őr
hely vagy u. n. sáncba szökvén, mint a rác militia védencei já t
szották ki a vármegyét. A míg a rácok csak ideiglenesen mint 
vendégek laktak itt, nem építettek rendes lakóházakat, hanem sátrak 
alatt vagy hitvány nádgunyhókban, sőt földbe vájt gödrökben ten
gették napjaikat, készek bármely órában „összeszedni sátorfáj okát“ 
és vezetőik parancsára ide vagy amoda tovaköltözni. A helyváltozás 
tehát nem nagy fáradságukba, semmi áldozatukba nem került; s 
ha egész községek folytatták ezen életet, annál könyebben tehet
ték egyes családok, kivált ha ebből hasznuk volt. Ily szökevények 
pedig mindig bátran számíthattak katonáskodó nemzetbelieik és a 
várparancsnokok pártfogására s védelmére; sőt még valódi zsivá- 
nyok és gyilkosok sem folyamodtak hiában ily pártfogókhoz.

A magyar udvari kancellária 1697. jul. 1-én kelt átiratában az 
udvari haditanácshoz elismeri ugyan, hogy a rácok privilégiumaiknál 
fogva a katonák élelmezése (onera portionalia) és más o r s z á g o s  
adók (contributio) alól fel vannak mentve; de azért a közös vár
megyei terhek alól mégis nincsenek felmentve, s azért ezeknek 
rájok eső részét most és jövőben is le kell a vármegyének fizet
niük.6) — Még a t é l i  a d a g o k  beszolgáltatása alól sem volt 
átalánosan felmentve az egész rác nép; mert egy kir. rendelet
1698. jun. 16-ról arra figyelmezteti a budai adó-bizottságot, hogy 
azon rácok, a kik múlt évben a török hadjáratban résztvettek, sza
badok legyenek a t é l i  a d a g o k  és egyéb terhek viselése alól.7)

Ily körülmények között nem csoda, hogy ha egyik fél sem 
enged, tettlegességre kerül a dolog, és erővel bizonyítják a jogot, 
így tett Bács-vármegye is, a mely csak imént ébredvén fel másfél 
százados álmából, életrevalóságának erélyes jelét adta azzal, hogy 
az ellenszegülő zom bor i  és s z a b a d k a i  militiát kapitányaikkal 
együtt — lefegyverezte. Ezen kissé nyers joggyakorlás, a mely a 
milita szégyenére is vált, nem talált tetszésre legfelső helyen; az
1699. rnárc. 20-án kelt cs. rendelet, a Bács-  (és Cs o n g r á d )  vár
megye főispánját utasítja, hogy ama fegyvereket azonnal visszaadassa 
és jövőben hasonló ténytől tartózkodjanak.8)

Ez és hasonló jelenetek még inkább szükségesebbnek tüntették 
fel a rác nemzet viszonyait a vármegyével szemben is véglegesen

6) Czörnig i. mű III. köt. végén 85 lap.
7) Czörnig u. ott 96. 1.
8) Czörnig u. ott 96. lap.
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rendezni; annál is inkább, mert ezek többé nem számíthattak 
arra, hogy ősi hazájukba vissza fognak térhetni. Most már itt kellett 
élniök-halniok, itt kellett maguknak új hazát alapítaniok. Sorsuk 
s állapotuk ekkénti változása azonban eddigi jogi viszonyaikkal lé
nyeges ellentétben állott; a nekik mint vendégeknek adott sza
badalmak semmiképen nem illettek a magyar államszerkezet kere
tébe, összeütköztek a magyarság sok érdekével, sőt a nemsokára 
behozott határőri szervezettel is sokban összeférhetetlenek valának. 
Mégis, sajnos! a rácok egy lépést sem tettek, hogy a magyar nem
zet rokonszenvét megnyerjék; egy kísérletet sem kockáztattak arra, 
hogy magukat megkedveltessék a magyarral, a kinek hazájában 
telepedtek le.

Hanem ellenkezőleg, az ideiglenesség megszűntével sem meg
szorított szabadalmak, valamint az ezekben elbizakodó rácok foly
tonos kicsapongásai és állandó jogsértései a gyűlölködés magvát 
hinték el a két nemzet között, és megtorlásul a magyar polgári 
hatóság is néha túlment a határon, egyrészt ellenszenvből, másrészt 
talán: mert meghatározott részletes utasítások nem valának kiadva.

Tehát harc és háború, folytonos faggatások és visszatorlások 
napjai következtek egyrészt a rác nép és papi elöljárói, másrészt az 
országos hatóságok és a katholikus hierarchia között; ezen viszá
lyokban a bécsi központi udvari hatóságok mint közvetítő s békítő, 
de néha szintén mint harcoló felek vettek részt. — A bécsi kor
mány által most komolyan megkezdett határvidéki szervezés sem 
volt alkalmas mód a fenforgó viszályok gyökeres orvoslására, az 
indulatok lacsillapítására; sőt ellenkezőleg új anyagot szolgáltatott a 
tűz élesztésére, a mennyiben a rácokat a haza saját fiainál jobban 
pártolván, őket állandó szemrehányásként állttá a mellőzött és hát
térbe szorított magyarok szeme ele.

I.v á n y i I s t v á n .

A SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS AZ URALKODÓHÁZ.
II.

József császár levele még alig érkezett meg Prágába, itt oly 
— magában véve jelentéktelen — eset adta elő magát, mely a 
mily kellemetlenül hatott eleinte a prágai szabadkőművesekre, mégis 
oka volt annak, hogy utóbb újabb, még merészebb lépésre vállal
kozzanak.

Az 1776. év junius hava vége felé ugyanis három csomag 
rendi irat érkezett Berlinből s a túlbuzgó küldönc ügyetlensége 
folytán, ki azokat átcsempészni akarta, a vámhivatal kezébe kerül.
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Itt feltörték és látván tartalmukat; a helytartósághoz tették át. 
A dolog hivatalosan lévén feljelentve, csakis így volt elintézhető. 
Mindazáltal megígérte Fürstenberg herceg, hogy az ügyet Blumögen 
birodalmi kancellár előtt lehetőleg enyhe színben fogja feltüntelni.

Ennek dacára utóbb Bécsből elrendelték, hogy az öszes cseh
országi kerületi kapitányok utasítaudók : őrködjenek a fölött, hogy 
titkos gyülekezések ne tartathassanak. E rendeletben azonban — a 
császárné különös meghagyása folytán — a szabadkőművesek meg 
nem voltak nevezve. Ezt a szabadkőművesek körében jó jelnek 
tekintették, annál inkább, mivel mielőtt még a rendelet foganato
sítható lett volna, parancs érkezett, hogy az egészen elejtendő s a 
kerületi főnökökkel nem is közlendő.

E körülményből a vérmes prágai szabadkőművesek a legszebb 
reményeket merítettek a jövendőre nézve, és minthogy azon véle
ményben voltak, hogy ha a császárné a rend megtűrhetését kimon
daná, József császár azonnal hozzácsatlakozuék, és mivel birodalmi 
tanácsos báró Kresel is megígérte, hogy a császárnét hajlandóvá 
fogja tenni: azt határozták, hogy a császárnéhoz is nyújtanak be 
emlékiratot.

Ennek fogalmazására Enders Sándor tüzérségi őrnagy vállal
kozott. E szintén még eddig közzé nem tett irat következőleg 
hangzott:

„A szabadkőművesek társulata bátorkodik jelen kérvényét 
császári királyi apostoli felséged lábaihoz legalázatosabban letenni.

Ha kevésbbé lennénk meggyőződve azon nyájasságról és ke
gyességről, melylyel felséged legcsekélyebb alattvalójához is leeresz
kedik, akkor nem mernénk felséged szentelt trónja előtt oly név 
alatt megjelenni, mely viselőire már gyakran szerencsétlen 
sorsot vont.

De oly fejedelemtől, ki előtt csupán a vétkesnek kell reszketnie, 
valódi szabadkőműveseknek annál kevésbbé van mitől tartaniuk, 
mivel szándékuk tisztasága minden aggodalmat távol tartja tőlük.

Nem habozunk tehát többé felséged előtt őszintén bevallani 
azt, hogy felséged államaiban létezik néhány szabadkőműves-páholy, 
melynek úgy a polgári és katonai, mint az egyházi rendből való tag
jai az erény gyakorlásával és felebarátaik javának lehető előmoz
dításával foglalkoznak.

Az Isten félelme, a fejedelem iránti hűség, s az Ínség gyá- 
molítása, — ezek azon alapkötelességek, melyeket minden valódi 
szabadkőműves mindjárt a páholyba való első belépésekor megszeg- 
hetetlen teljesítésül elvállal.

De a mily kevéssé akarunk a szabadkőművességnek hízelegni, 
olyannyira sajnálnunk kell, hogy mindenha annyi ál-társulat 
keletkezett, melyek ugyan szintén szabadkőműveseknek nevezék 
magukat, de a melyek korántsem a valódi szabadkőművesség cél-



A B A F I  L A J O S T Ó L . 347

jait tartják szem előtt, hanem a voltaképeni céltól részint önkénye
sen térnek el, részint önző vagy egyébként dicstelen szándékokat 
követnek, s intézményünk becsületét méltatlan tagok felvétele által 
csökkentik.

Fölöttébb fájlaltuk már régóta, hogy a valódi szabadkőműves
ség ily korcshajtások által elcsúfíttatik, és hogy mi azokkal habár 
csak név szerint is összevegyittetünk, és ismételt tapasztalásból fáj
dalommal vettük észre, hogy a közönség — mivel ez ügyben a va
lódit a valótlantól meg nem különböztetheti, az egész szabadkőmű- 
vességi intézmény rovására írja azt, a mi csak egyes ál-páholyok 
hibája.

Sohasem nézzük a szabadkőművesség e szomorú helyzetét a 
nélkül, hogy egyúttal a legélénkebben ne óhajtanok, hogy alkalmat 
találjunk: felségedet szándékaink tisztaságáról, a keresztény vallás 
iránti tiszteletünkről, és cselekedeteink derék voltáról, valamint in
tézményünknek felebarátaink javára való jótékony befolyásáról, s 
azáltal a valódi és valótlan páholyok közti különbségre nézve fel
világosíthatni.

Ámde a mily buzgók voltak is ez óhajtások, keblünkben 
mindannyiszor a szabadkőművesség tilalmára vonatkozó rendeletek 
által elfojtattak, és mivel azon szentelt jogokat, melyeket a fejede
lem hűségünkre nézve bír, félre nem ismertük, tehát páholyaink 
ennek folytán sok éven át zárva tartattak, és még most is zárva 
lennének, ha újra felnyilásukra különös körülmény alkalmat nem 
szolgáltatott volna.

Nehány év előtt a cseh királyságban rósz termés következté
ben ínség uralkodott, és járvány kísérte e bajt. Minthogy Szász
ország egy része osztozott e sorsban, az odavaló szabadkőműves
páholyok siettek polgártársaik segélyezéséhez tevékenyen hozzá 
járulni. Ez által nemcsak sok száz hegyi lakos, kiknél a nyomor a 
legnagyobb volt, a véginségből kimentetett, hanem egyúttal alapja 
vettetett meg a szegény árvákat istápoló háznak is, mely isteni áldás 
alatt virágzik most is.

Az a benyomás, melyet szász testvéreink e nemes példája 
ránk gyakorolt, annál nyomatékosabb volt, mivel benső megindu
lással kellett tapasztalnunk, hogy Csehországban az akkori kettős 
országos csapás alatt segély hiányában hány ember halt el, még 
szánandóbb gyermekeit a vak véletlen kényére hagyva.

Másrészt szívbeli fájdalomul láttuk, hogy az egész ország, 
sőt maga fővárosa, Prága, nehány kevés alapítványon kívül — 
melyek az Ínségesek nagy számával semmi arányban nem álltak — 
nem bírt helylyel, hová az olykor az utcán elnyomorodó gyermekek 
fejüket lehajtani képesek lettek volna.

Több nem kellett, hogy ily szomorú körülmények közt ember- 
szeretetre buzduljunk. Akkoriban azonban számunk itt Csehország-
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ban sokkal csekélyebb volt, hogysem vele hathatósan működhettünk 
volna. Újabb tagok megnyerését kellett tehát megkísértenünk, s e 
célból újra megkezdtük gyülekezéseinket.

Első és legfőbb teendőnk volt: a szegéuy gyermekek eltartására 
irányuló terv kidolgozása. Üres kézzel fogtunk bár hozzá és az 
elhagyatott árvák javát célzó buzgalmunk volt első s egyedüli tőkénk : 
de Isten tetszéssel pillantott vállalatunkra; mert testvéreink járulé
kaihoz járultak a nagyközönség adakozásai, s így keletkezett a 
prágai árvaház, melyet felséged 17,000 forintnyi összeggel támo
gatni kegyeskedett, s a melyben a gyermekek ártatlan imája leg
drágább jótevőnéjéért naponta száll égfelé.

íme az a körülmény, mely leginkább indított páholyaink újra 
felnyitására, s melyet csak azért bátorkodunk legalázatosabban 
felemlíteni, hogy felségednek egyúttal szabadkőművesi muukáink egy, 
bár zsenge példáját bemutathassuk.

Nem merészkedünk mindazon indokot itt felsorolni, mely a 
szabadkőművesség mellett nyilatkozó számos munkában foglaltatik. 
Nem ily indokokra kívánunk támaszkodni: csupán felséged kegyelmes 
gondolkozásától reményiünk kegyes sorsot, egyébként egészen fel
séged bölcs belátására bízván, vajon oly társaság, mely századok 
során fentartotta magát, mely mindenkor annyi tapasztalt erényű s 
rendületlen becstiletességű férfit számított tagjai közé, s a melyhez 
nemcsak fejedelmek, hanem az egyház fejei is csatlakoztak: a 
vallással, állammal vagy jó erkölcsökkel ellenkező alkotmánynyal 
bírhat-e ?

Nem ismeretlen előttünk, hogy az ország fejedelme bír azon 
joggal, hogy államaiban titkos összejöveteleket megtiltson és mi tisz
teljük is a bölcs törvénykezést, mely ez által hátrányos következ
ményeknek elejét akarja venni; de valamint minden szabadkőmű
ves, társulatunkba való felvételénél újra fogadja a fejedelme iránti 
hűséget, úgy még nincs példa arra, hogy a szabadkőművesek az 
állam ellen valami zenebonát indítottak volna.

Alázatteljes hűségünk tanúságául nem isóhajtunk mi forróbban 
semmit, mint azt: engedtessék meg gyülekezeteinket felséged tud
tával s oly korlátozások közt tartanunk, hogy egyrészt a törvé
nyek érvényben maradjanak, másrészt pedig mi, felséged leghúbb 
alattvalói, zavartalan nyugalmat és biztonságot élvezhessünk.

Azt a legalázatosabb ajánlatot teszszük tehát, hogy felségednek 
nemcsak a fennálló páholyokat jelentjük be, hanem készek vagyunk 
azok mindegyikénél egy cs. k. tanácsost, vagy mást, a kiben felséged 
megbízik, körünkbe felvenni, annak meghívása nélkül — a legsúlyo
sabb büntetés terhe alatt — páholyt nem tartani, s azt mindenkor 
fejedelmi biztosként tekinteni.

Ezenkívül személyével kezeskednék minden páholy elnöke 
arról, a mi páholyában történik, és hogy meg nem fogja engedni,
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hogy e gyülekezetekben az alattok álló testvérek olyasmire vete
medjenek, mi legkevésbbé megbotránkoztató lehetne.

Hogy azonban hamis társulatok be ne lopózhassanak, melyek 
a szabadkőművesség leple alatt önző, csalási vagy egyéb tisztátalan 
szándékkal működnek: azért a valódi páholyok az ily gyanús testü
leteket szorgosan szemmel tartanák s azokat a kiküldött kormány- 
biztosnak további intézkedésül feljelentenék.

Ily korlátok közt elesnék az ok, melynél fogva gyülekezeteinket 
eddigelé a conventiculák közé számították és velők olyanokul bántak ; 

* a páholyok megszűnnének titkos gyülekezetek lenni, s ezentúl úgy 
mint minden más hasznos célú egyesület, a törvény megszegése 
nélkül állhatnának fenn.

Egyébiránt a kormány rendeletéi iránti tiszteletünket, s a fel
ségednek tartozó feltétlen engedelmességet és hűséget sem véljük 
világosabban tanúsíthatni, mint ha legalázatosabban kijelentjük, hogy 
azon felebarátaink jóvoltáért, egyesült erőnkkel való működésünkből 
folyó boldogító érzetünkről is lemondunk, nehogy abban oly módon 
munkálkodjunk, mely felséged visszatetszésével találkozhatnék.

De miért ne remélhetnék, hogy oly fejedelemnő, ki szelíd kor
mányzatának minden napját újabb jótékonysággal dicsőíti, valahára 
kegyes tekintetet fog vetni oly társulatra is, mely az emberi szeretet 
gyakorlását tűzte ki legfőbb kötelességéül.

Éltetve e hódolatteljes bizalomtól, felségedhez emeljük sza
vunkat: tűrést, oltalmat és kegyelmet kérvén.

Az a tudat, hogy legkegyesebb fejedelemünk szemei alatt 
folynak munkáink, ránk nézve újabb ösztönzés lenne az erényre s 
a becsületességre, és valamint legvigasztalóbb emlékeink közé tar
tozik az, hogy máris lehettünk oly szerencsések felséged több alatt
valóját a veszedelemből kimenthetni, s őket jövendőbeli jó polgárokká 
nevelhetni, szintúgy felséged legmagasabb oltalma alatt is ugyanaz 
lesz legkevesebb foglalkozásunk.

Midőn magunkat, s a gondozásunkba fogadott szegény árvákat 
felséged legmagasabb kegyeibe ajánlanék, rendületlen hűséggel és 
hódolattal vagyunk stb.“

Megírva hamar volt az emlékirat; de most a nem kevésbbé 
fontos kérdés támadt, hogy ki kézbesítse azt a császárnénak? Első' 
sorban Albert hercegre gondoltak, ki olaszországi útjából, huzamosb 
idő után visszaérkezett volt.

Mielőtt azonban ez ügyben egyenesen hozzá fordultak volna, 
jónak látták véléményét előlegesen kifürkészni. Ezt Enders őrnagy 
nagy óvatossággal eszközlé, s arról a moldautheini táborból 1776. 
augusztus 18-án referált. „A herceg — úgy mond — egyáltalában 
nem helyesli azt a lépést, melyet legmagasabb helyen tettünk, és 
dicséri a bécsieket, hogy abban részt nem vettek. Említé, hogy ő 
felsége a császár felhozta előtte kérvényünket s igen eszélytelennek
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tartá, hogy a nevek alá voltak írva. A herceg ezen nyilatkozatából 
kivehető, hogy második beadványunkat aligha fogja kézbesíteni, 
vagy ha el is fogadja, különféle ürügy alatt késleltetni fogja. Jól 
megfontolandó tehát, miként kellessék a doigot végrehajtani. A 
herceg mellőzése már lehetetlen, mivel a kurlandi herceg is elé fogja 
készíteni arra, hogy hozzá fogunk fordulni; ha tehát más útat 
választanánk, ez benne rósz vért csinálna. De az emlékirat beküldé
sénél meg sem állapodhatunk, mivel, ha a herceg félreteuné, sorsunk 
semmivel sem javulna, sőt még roszabb lenne mint eddigelé. 
Nézetem szerint nem szabad nyugodnunk, míg az ív megfeszítve 
vagy törve nincs. Mert, hogy minden jó szándékunk mellett mint a 
bűnösök bujkáljunk, és naponkint kellemetlenségeknek nézzünk eléje, 
ez oly helyzet, melyben öntudatos férfiak nem szívesen vannak. Ha 
a kézbesítésre Kresel bárót meg lehetne nyerni, akkor a hercegnek 
lehetne írni, hogy az iratot annak adja át, ha személyesen nem 
akarja benyújtani.“

Ez utólag úgy is történt. Mindazáltal kikérték előbb a herceg 
közbenjárását, Prágából beküldvén hozzá a következő jelentést, mely 
előadásunk több hézagát kiegyenlíti.

„Királyi fenségednek, visszaérkeztekor, legalázatosabban sze
rencsét kívánni követeli úgy kötelességünk, mint a hódolotteljes 
vonzalom, melylyel minden jóravaló szabadkőműves királyi fenséged 
iránt viseltetik. Ez alkalommal hódolatunkat jobban ki nem fejezhetjük, 
mint ha királyi fenségednek legalázatosabbau jelentést adunk mind
arról, a mi magas távol léte alatt előfordult.

Gróf Thurn alezredes levelének idecsatolt másolatából királyi 
fenséged kegyesen látandja, mily kegyesen nyilatkozott társulatunk
ról ő felsége, a császár. Nem késtünk tehát az ugyancsak másolatban 
idecsatolt emlékiratot ő felségénél való benyújtás végett báró Puffeu- 
dorf udvari tanácsos és gróf Thurn alezredesnek beküldeni. Az alatt 
báró Kresel államtanácsostól azt az örvendetes hírt vettük, hogy ő 
felsége, a császárné szintén igen kegyes szavakban nyilatkozott a 
szabadkőművességről.

Naponként vártuk emlékiratunk hatásáról a hírt, midőn a 
helyett oly értelmű leveleket vettünk, hogy a nevezett testvérek 
egyike sem meri a lépést megtenni.

Főnökünk, gróf Kínig! eközben ez ügyben jelentést küldött 
a főigazgatósághoz Braunschweigba, s onnan azt az utasítást nyerte, 
hogy az emlékirat benyújtásával ne késsünk, annál kevésbbé, mivel 
ott úgy értesültek, hogy Zinnendorf (Berlinből) minden kitelhető 
módon igyekezik ő felségét a császárt a maga pártjára vonni. A 
főigazgatóság egyúttal Kiuigl grófnak megküldte brauuschweigi 
herceg Ferdináud levelét ő felségéhez a császárhoz, azzal az uta
sítással, hogy azt szintén kézhez juttassuk.“ r

Itt körülményesen előadatik az elkobzott csomag esete, azzal
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a megjegyzéssel, hogy Fürstenberg megígérte, az esetet lehető enyhe 
színben tüntetni fel. „Mi azonban — úgy folytatja — a főigazgató
ság tanácsára azt határoztuk, hogy az emlékiratot a szintén csatolt 
sorok kíséretében postán küldjük ő felségéhez, a császárhoz.“

Ezek után említés tétetik a kerületi főnökökhöz intézendő ren
deletről, melyben a szabadkőművesek meg nem voltak nevezeudők. 
„Jele annak, — úgy mond, — hogy ő felsége csupán az élőbbem 
rendeletek folytán intézkedett, és hogy már nincs oly rósz véle
ményben a szabadkőművességről mint annak előtte.

Majdnem egyidejűleg érkezett hozzánk ő felsége a császárnak 
másolatban szintén csatolt levele. Ennek, a mily kemény kifejezése
ket tartalmaz eleje, oly kegyes a vége, és tökéletesen megfelel azon 
kötelességeknek, melyekkel ő felsége tartozik felséges anyjának 
mint fiú és mint állampolgár. E felelet hangja nagyon különbözik 
a Zinnendorfnak adottétól, még pedig a mi előnyünkre, elannyira, 
hogy legalaposabb reményünk lehet arra, hogy a legelső alkalommal, 
midőn Ő felsege a császárné legfelső oltalma alá fogadna: ő felségét 
a császárt magunkénak fogjuk vallhatni.

Egész szerencsénk immár hathatós szószólástól függ, melyet ő 
felsége a császárnéhoz kellene intézni, és kitől telnék ily szószólás 
több sikerrel, mint oly nagy befolyású, s egyszersmind oly belátással 
bíró úrtól, minő királyi fenséged, és talán ő császári fenségétől az 
irántunk oly kegyes érzűletű főhercegnő közreműködésével.

Ennélfogva bátorkodunk a jelen kérvényt királyi fenségednek 
azon legalázatosabb kéréssel megküldeni, hogy azt jó alkalommal Ő 
felségének kézbesíteni s társulatunkat ajánlani kegyeskedjék.

Hogy ha ő felsége netalán azt az ellenvetést tenné, hogy nem 
illenék általa kibocsátott rendeleteket visszavonnia, akkor talán tel 
lehetne hozni, hogy az legalkalmasabban következőleg lenne eszkö
zölhető : ő felsége hatályon kívül helyezné a társulatunk ellen ki
bocsátott rendeleteket és titokban meghagyná az országos főnököknek, 
hogy a megnevezett főmesterek alatt gyülekező szabadkőműves-társu
latokat, ha különben mint becsületes férfiak, igaz keresztények és hű 
polgárok ismeretesek, ne zavarják és ne akadályozzák. Ezáltal a tör
vények tekintélye nem csorbulna, a valódi páholyok oltalmaztat- 
nának, s eleje vétetnék egyéb az államra nézve talán veszedelmes 
társulásoknak.

Ez az a terv, melyet báró Eressel állami tanácsos hozzájárultá- 
val, — ki arról ő felségének szólni, alkalmat keresend — legjobb
nak tartunk, azonban mindent királyi fenséged mély belátására bízva, 
maradunk stb. Prága, 1776. aug. 24-én.“

E levélhez volt következő, szept. 18-áról keltezett „legaláza
tosabb értesítés“ csatolva.

„Mellékelt jelentést késtünk királyi fenségednek beküldeni,
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mert megtudtuk, bogy akkorában nem méltóztatott Bécsben lenni, 
és mert meg kívántuk várni a táborozás végét, meglátandók, vajon 
ő felsége a császár nem nyilatkozik-e a mieink egyike iránt a sza
badkőművességről.

Ez utóbbi megtörtént, a mennyiben ő felsége gróf Thun ezre
dest megszólítván, kérdezte: „ H o g y  v a n  m e g e l é g e d v e  f e l e 
l e t e m m e l ? “ A grófnak hamarjában nem jutott eszébe, minő fe
leletről lenne szó; ő felsége azonban mondá: „Azt  a f e l e l e t e t  
é r t e m,  m e l y e t  a d t a m  a r r a  a l e v é l r e ,  m e l y e t  ön és 
K i n i g l  h o z z á m  í r t a k ;  ez m i n d e n  a m i t  m o s t a n á b a n  
t e h e t e k ,  m o n d j a  ön ö s s z e s  t e s t v é r e i n e k ,  h o g y  m o s 
t a n á b a n  t ö b b e t  n e m t e h e t e k ,  m e r t  m a g a m  i s c s a k  
p o l g á r t á r s  v a g y o k ,  és  h o g y  r e m é n y i e m :  m e g  l e s z 
n e k  e l é g e d v e  v á l a s z o m m a l . * 4

Ezen igen kegyes kifejezéseket úgy tekintjük, mint ujjmuta- 
tást arra nézve, hogy ő felsége a császár akarata is oda irányul, 
fordulnánk ő felsége a császárnéhoz. Vajon nem lenne-e azonban 
jobb, az emlékiratot benyújtása előtt ő felségének a császárnak be
mutatni, s arra vonatkozó tanácsát kikérni, azt teljesen s alázato
san királyi fenséged mély belátására bízzuk, mivel irántunk való 
kegyeiről tökéletesen meg vagyunk győződve. Maradunk stb.“

Az iratcsomag átadása a herceg kezéhez azonban mód nélkül 
elhúzódott. Eresei báró prágai tartózkodása alatt megígérte volt, 
hogy azt személyesen fogja kézbesíteni. Sokáig nem érkezvén tőle 
hír, megsürgetették gróf Thurn alezredes útján, a ki okt. 25-én 
jelenti, hogy Eresei báró még nem talált alkalmat Pozsonyba
utazni, a hol a herceg lakott. Egyúttal értesítette az őt, hogy visz- 
szajövetele óta már kétszer beszélt a császárnéval a szabadkőműves
ség érdekében, de az mindig azt felelte volna: „E l a k a r j a  
u g y a n  h i n n i ,  h o g y  a d o l o g b a n  n i n c s e n  s e m m i  rósz,  
de  a t ö b b  í z b e n  k i b o c s á t o t t  t ö r v é n y e k e t  v i s s z a  
n e m v o n h a t j a . “ De meg úgy látszik neki, hogy ő felsége nem 
szereti, ha a szabadkőművesekről beszélnek előtte, s ennélfogva
Eresei azt tanácsolja, hogy a társulat még meg ne ismertesse
magát.

Minthogy Thurn is e nézeten van s azt hiszi, hogy a csá
szárné a szövetség létezéséről egyenes tudomást venni nem akar, 
azt tanácsolta Ereseinek, hogy a hercegnek szóló levelet tartsa
vissza, míg Prágából újabb utasítás nem érkezik.

Ennek következtében Thurn gróf azt az utasítást veszi Prágá
ból, hogy a papírokat Ereseitől vegye át, s adja át a hercegnek. 
Ez 1776. december hó elején meg is történt. Dec. 9-én ugyanis azt 
jelenti Thurn, hogy a herceget Pozsonyban a lovardában találta, a 
hol is a papírok eléadását követelte. Tartalmuk iránt feívilágosít- 
tatván, haragudni látszék, hogy ő felségéhez a császárhoz fordultak,
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a ki ez ügyre nézve ugyan nincsen rósz véleményben, de azt gyer
mekjátéknak tekinti s nem szereti, hogy abból országos ügyet 
csinálnak, s idegen fejedelmek is beleavatkoznak. Mire gróf 
Thurn azt felelte, hogy ő felsége a császár a táborban gróf Thurn- 
nal szemben igen kegyesen nyilatkozott a szövetség felől, a min a 
herceg igen csodálkozott.

De vajon kézbesítette e Albert herceg a császárnénak az em
lékiratot, az nincsen tudva, - de nem is valószínű, mint azt egy 
1777-iki jelentésből kiveszsziik. Ugyanis József Frigyes hildburg- 
hauseni herceg, cs. k. táborszernagy Braunschweigban való tartóz
kodása alatt úgy látszik azt a megbízást kapta, hogy Bécsbe vissza
térvén a császárt és császárnét igyekezzék a szövetség iránt jobbra 
hangolni és számára a hivatalos oltalmat kieszközölni. Erre vonat
kozik jelentése, melyben azt írja, hogy Bécsben korántsem uralkodik 
oly jó vélemény, mint azt a prágaiak feltüntetni igyekeztek, és hogy 
a császárnétól egyáltalán nem várható semmiféle concessió, a csá
szártól is majd csak akkor, ha egyedül uralkodik.

1780-ban kiesett Mária-Terézia kezéből a jogar, melyet oly 
hoszú időn át dicsőségesen tartott, és II. József vette kezébe 
azt, hogy régóta titkon forralt reformterveit foganatosítsa. Ifjúi 
hévvel, nem minden elhamarkodottság nélkül fogott munkához, a 
nélkül, hogy minden dolog folyásában az organikus fejlődés szük
séges voltát elismerné s tekintetbe venné.

A szabadkőműveseknek kedvezett de a nekik engedélyezett 
szabadságot felhasználták oly valóban titkos társulatok is, mint a 
rózsakeresztesek, az ázsiai testvérek, s az illuminatusok, melyek a 
szabadkőművesség leple alatt azt kizsákmányolni, sőt tönkre tenni 
igyekeztek. Ezt látván a valódi szabadkőművesek, aggódván szövet
ségek jövője iránt, a császártól kértek orvoslatot. Hoszas ellenzés 
után ráállott az, és végre 1785. dec. 11-én bocsátotta ki rendeletét, 
melyben a szabadkőművességet az állam oltalmába, de egyúttal fel
ügyelete alá is fogadta, és csakis oly városokra szorította, a hol 
országos kormány székel.

Ezzel a szabadkőművesség otalmazva volt ugyan, de egyszers
mind tehetetlenné téve; mert épen a kisebb városokban, — a hol a 
rangfelekezet és fajbeli különbségek többnyire kirívóbbak mint a 
nagyvárosokban, — várta őt nagy feladat, melynek megoldása immár 
lehetetlenné vált rá nézve. A nagyvárosiak kiváltságává lett, de 
ezek közűi is sokan vonultak vissza, mivel a rendelet egyes kifeje
zései által sértve érezték magukat.

E fél-szabadság helyébe egész szabadságot reméltek, mikor II. 
József korai halála után II. Lipót lépett a trónra, ki maga is sza
badkőműves lévén, azt bizonyára a legnagyobb előnyökben része
síteni fogja. Úgy gondolkoztak a szabadkőművesek, de csakhamar 
kiábrándultak. Józsefnek említett rendeltét sem vissza nem vonta, sem

23Hazánk I.
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nem módosította, sem egyéb szabadságokban nem részeltette a szabad- 
kőműveseket. Bécsben és Budapesten szabad volt nehány új páholyt 
alapítani, ez volt minden, az egész. De még az — úgylátszik II. Lipót 
személyes aegise alatt létesült a „Szeretet és igazsághoz“ címzett 
bécsi páholy is voltakép rózsakeresztesi célokra szolgált, míg a 
„Hét csillaghoz“ című pesti, s az „Egyesüléshez“ című budai páholy 
alighanem a német befolyás biztosításául engedélyeztetett.

Az utóbbi két páholy alapítója Aigner Ferenc kapitány volt, 
ki 1790—91-ben Prágában állomásozván, ott Magyarországon új 
páholyok felállítására felhatalmazást nyert. De ezzel meg nem elé
gedett, hanem visszautaztában II. Lipótnál jelentkezett, ez előtt ki
fejtette szabadkőművesi nézeteit s ennek folytán a fejedelemtől is 
engedélyt nyert német páholyok alapítására.

így keletkezett Pesten 1792. elején a „Hét csillaghoz“ címzett 
páholy, mely a király szóbeli s általánosan hangzó engedélyével meg 
nem elégedvén, a különös oltalom biztosítását írásban is kívánta.

E célból 1792. február 27-én kérvényt menesztett Bécsbe, 
a mely következőleg hangzott:

„Felséges úr !
Az idecsatolt lapon felsorolt, s eddigelé Pest szabad, kir. vá

rosában elszórtan levő szabadkőművesek itt., miután előzetesen fel
ségednél megtudakolták volna, vajon a legmagasabb helybenha 
gyásra képes lenne e vállalatuk, a „Hét csillaghoz“ című páholyban 
egyesültek.

A cs. kir. államokban lévő s felséged előtt nem ismeretlen 
igazgatói káptalant, melynek vezetése alatt áll a prágai árvaház és 
siketnémák intézete, ismerjük el szabadkőművesi ügyeinkben rendi 
fölebbvalónknak.

Minthogy azonban alattvalói kötelességünknél fogva, valamint 
a szabadkőművesi szövetségünk által növekedett kötelességeink foly
tán a legmagasabb lény iránt tartozó tiszteleten és szereteten kívül, 
felségednek, mint törvényes királyunknak és törvényeinek tisztelettel, 
hűséggél és tántoríthatlan engedelmességgel tartozunk: szabadkőmü- 
vesi kötelességeink hű teljesítésének első tanúságát felségednek ezeu 
egyesülésünkről s első alapítóiról való jelentéssel kiváutuk kimutatni, 
megígérvén egyúttal szabadkőművesi szóra s hitre, hogy mi testvé- 
resülésünk rendszerét politikai álláspontunk viszonyaira is alkal
mazni, s ennélfogva polgártársaink emberi boldogítását előmozdítani 
akarjuk, de a francia páholyokkal semminemű viszonyba vagy ösz- 
szeköttetésbe bocsátkozni nem fogunk.

Kérjük felséged legmagasabb ótalmát és kegyelmét.“
Akkorában II. Lipót azonban már a halállal küzdött, és nehány 

nappal utóbb, 1792. március 2-án el is liúnyt. E folyamodásról 
tehát semmi esetre sem vehetett tudomást. Elintézése mindazáltal 
igen gyorsan és remélt értelemben eszközöltetett, még pedig kabi-
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netbeli levél utján, melyet II. Ferenc a páholy elnökéhez, Aigner 
kapitányhoz intéztetett, és melyet im itt adunk vissza hü for
dításban :

„Nagyságos ú r !
0  felsége Ferenc király meghagyásából értesítem, hogy ő fel

sége a boldogult atyja parancsára Pesten „A hét csillaghoz“ cím 
alatt ujonan alapítandó páholyt megerősíti, s a tiszta hűségre, mely- 
lyel annak tagjai fejedelmöknek tartoznak, bizton számít.

Tudósítsa Ön e legfőbb kegyről tiszteletre méltó testvéreit, és 
parancsoljon velem ezentúl is, a kinek szerencsém van lenni

Bécs, 1792. március 16-án
alázatos szolgája 

G o t t h a r d i  F e r e n c ,  
valóságos igazgató tanácsosa a legfőbb szí

nészed udvari igazgatóságnak.“
E kabinetbeli irat igen hathatósan cáfolja meg azt az igen 

elterjedt véleményt, mintha II. Ferenc király elejétől fogva ellensége 
lett volna a szabadkőművességnek ; 'sőt inkább azt bizonyítja, hogy 
atyja, II. Lipót példájára, nagyobb szabadságot engedett annak mint 
II. József, habár ugyancsak úgy mint amaz, a szövetség működését 
szigorúbb censura és számosabb titkos rendőrség által paralysálta.

Egyéb jelek is mutatnak arra, hogy a fiatal fejedelem kez
detben hajlandósággal viseltetett a szabadkőművesek irányában. így 
p. o. május 21-én igen kegyesen fogadta egyik bécsi páholy kül
döttségét, biztosítván azt azon oltalomról, melyet atyja alatt élvezett.

A reactió azonban hatalmasan kezdé mozgatni sötét szárnyait s 
első sorban a szabadkőművesség ellen is fordult. A fegyverek dolgá
ban a reactió sohasem volt igen válagatós, ez alkalommal sem. Kivált 
Hoffmann Lipót Alajos, hajdanta a pesti egyetem tanára, volt az, 
ki kőműves létére nem átallotta nemcsak röpiratokban, könyvekben és 
folyóiratokban, hanem titkos feladásokban is megtámadni a szövet
séget. Már 1793. julius 4-én nyújtott be ő felségéhez egy prome- 
moriát arra nézve: miként lehetne az összes titkos társulatokat min
den államra nézve a legcélszerűbben ártalmatlanokká tenni. A titkos 
társulatok alatt Hoffmann — mint azt különféle más alkalommal 
hangsúlyozza, — nem a szabadkőművességet értette, hanem neveze
tesen az illuroinatusok rendjét, mely közveszélyű üzelmeit csakugyan 
az ártalmatlan szabadkőművesség álcája alá elég ügyesen tudta 
elrejteni.

így történt aztán, hogy az illuminatusok ellen irányult rende
letek súlya alatt a szabadkőműveseknek is szenvedniük kellett. A kor
mány mind bizalmatlanabbul bánt velők, intézkedései mind szigorúb
bakká váltak, úgy hogy már-már az összes páholyok feloszlására 
vonatkozó parancsot vártak.

23*
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Ezt megelőzendők, az 1793. év vége felé azt határozták a 
bécsi páholyok, hogy munkáikat önként beszüntetik, s erről ő fel
ségét beadvány útján értesítik. Ez irat magyar fordításban ím így 
hangzik:

„Monarcha!
Csendben s egyesült erővel az erkölcsileg szépnek tág s félre

ismert mezejét művelni; tehetség szerint az emberiség nyomorát 
csillapítani; minden egyes tagot az erkölcsi lények magasabb hivat- 
tatása felé vezérleni; és testvéri barátok bizalmas körében — kik 
férfiasán szeretik az erényt, és becsületesen keresik az igazságot, — 
a mindennapi élet terhei és nélkülözéseiért üdülést és kárpótlást ke
resni és nyújtani: ez felséges császár, a szabadkőművesi intézmény 
szelleme s elve.

E szellemet előmozdítani, ez elvet híven követni, ezt tűzték ki 
az alulírt páholyok kötelességükké és törekvéseik céljává.

E célnál fogva élvezték az oltalmat és tűrést, melyet számukra 
a felséged által megerősített Józsefi rendelet biztosít.

Most, felséges úr, midőn e célt inkább mint valaha félreisme
rik, megnehezítik és kétségbe vonják; az intézmény méltósága és 
sajátságos szelleme pedig ezek ellen más védelmet nem engednek, 
mint tiszta öntudatba burkoltan szenvedni, helyesen cselekedni és 
hallgatni: — most, midőn a politikai láthatár borzasztó jelenségei a 
közönséges emberben is felizgatják a szenvedélyek szokatlan rugóit, 
ennél fogva most minden jó állampolgár kötelessége, az igaz szabadkő
művesnek pedig kétszeres kötelezettsége, a közcsend fentartására 
minden erővel közreműködni, és szorgosan kerülni minden alkalmat, 
mely a félelem, gyanakodás és gyűlölség annyira elterjedt magvának 
csírázását ha nem is mozdítaná elé, mégis a nép tanulatlanabb részé
ben a fogalmak ama boldogtalan zavarát a belső szervezetükre 
nézve általánosan nem ismert társulatok iránt, még továbbra is táp
lálhatná; — most, midőn felséged hű atyai gondja mind e tekin
tetekben szintúgy a részek mint az egésznek nyugalmával foglal
kozik :

most az alulírt páholyok a legtisztább halától késztve érzik 
magukat, felségedet, nagy kormányzási gondjai egy, bár legcseké
lyebb részét — a rájuk vonatkozót — ím ez önkéntes nyilatkozat 
által eltávolítani :

Miután a felhozott körülmények közt, mindinkább lehetetlenné 
lesz rájuk nézve a szabadkőművesség szép célját a lélek ama 
felhőtlen derültségével, mely az üdvös erkölcsi épüJésre annyira szük
séges, és oly terjedelemben űzni s elérni, mint azt az intézmény 
szabályai, az állam s emberiség java, és a munkások saját meg
elégedése követeli: — közösen elhatározták, hogy gyülekezeteiket 
és munkáikat beszüntetik mindaddig, míg jobb viszonyok jelen el
mélkedéseiket súlytalanítani, majdan megújított működésöknek sike-



ABAFI LAJOSTÓL. 3 5 7

resebb eredményt, és óhajtásaiknak amaz élénk biztosítékot nyúj
tani fogják, hogy még a kevésbbé felvilágosodott polgártársaik sze
mében sem lesznek érdemetlenek azon kegyelmes hajlandóságra, 
melylyel felséged még minap a fennálló legfőbb rendeletek oltalmát 
megerősíteni kegyeskedett. Vagyunk stb.

Bécs, 1793. december 2-án.
A „Szent Józsefhez“ és a „Koronázott reményhez“ 

címzett szabadkőmüvesi páholyok elnökei.“
E nyilatkozatot az említett páholyok elnökei 1793. dec. 8-án a 

császár saját kezeibe tették le, ki őket igen kegyesen fogadván oda 
nyilatkozott, hogy ámbár magában a szabadkőművesség ellen semmi 
kifogás nem emelhető, s ennélfogva a kormány oltalmában eltűretett, 
mit is kiérdemelni tudott, — mégis helyesen cselekesznek, s igen sze
reti, hogy a bécsiek gyülekezéseiket beszüntetni határozták, mivel 
az idők fölöttébb nyugtalanok, más méltatlan sekták hívei is a sza
badkőművesség leplébe bújnak s ennek tagjait könnyen félrevezetik, 
a nép pedig téves véleményeiből és bizonyos előítéleteiből egyhamar 
ki nem vetkőztethető, és mivel a szabadkőművesek eme visszavonu
lása által a kormány szabad kezet nyer arra nézve, hogy minden 
más titkos, tehát már ezáltal is magát gyanússá tevő gyülekezésnek 
szorgosabban utána fürkészszen és azokat keményebben megbüntet
hesse; a minthogy ez, t. i. törvénytelen clubbokra ügyelni s azokat 
illető helyen följelenteni, ezentúl is kötelességévé tétessék a páholyok 
tagjainak.

Ezek után a szabadkőműveseket még legmagasabb kegyéről 
és jóindulatáról biztosítván, azok képviselőit e szavakkal bocsátotta 
el a császár: „Nem sokára talán úgyis megint csendes idők követ
keznek be.“

De ezek a „csendes idők“ nem következtek be egyhamar! 
A politikai láthatár mind fenyegetőbben sötétedett el, és a császár
nak a titkos társulatoktól való aggodalma is annyiban indokoltnak 
bizonyult 1794-ben, midőn felfedezték a bécsi és magyarországi 
jakobinusok úgynevezett összeesküvéseit, melyek tagjai tényleg ugyan 
mitsem tettek volt az állam ellen, de a kiknek államveszélyes tervei 
mindazáltal büntetendők voltak.

Ennek folytán a szabadkőművesség a Lajtán túl véglegesen 
el is tiltatott, s a Prágábau és Laibachban még fennálló páholyok 
hirtelen véget értek.

Hasonló sorsban részesültek a magyarországi páholyok. Itt 
azonban csodálatos módon egyik páholy még egy álló esztendeig 
fenn tudta magát tartani, még pedig a legkellemetlenebb viszonyok 
közt, mert a forradalom rémképe, a melynek karmaiban a monar
chiát látták, vagyis erőnek erejével látni akarták, a kormányt a 
leggyűlöletesebb eszközökhöz folyamodtatta. A kémrendszer legna-
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gyobb virágjában állt. Meg volt ingatva a bizalom apa és fiú, test
vér és testvér közt.

A szabad szó, sőt maga a szabad gondolat rettegett az árulás 
elől. A demagog-szaglalás uralkodott az egész országban.

Ily körülmények közt csodás bátorság kellett ahhoz, hogy 
még Martinovics és társai elitéltetése után is, páholy-munkák tartá
sára vállalkoztak Pesten. Ez azonban nem tarthatott sokáig, a sza
badkőművesség ily viszonyok közt fenn nem állhatott. Az 1795. év 
közepe táján bezárult Osztrák-Magyarország utolsó páholya is, az 
időközben egyesült s „A hét csillaghoz és Egyesüléshez“ címzett 
páholy, még pedig 1795. jun. 11-én kelt kabinetbeli parancs foly
tán, melyet gróf Pálffy Károly magyar udvari kancellár s annak 
idején az összes magyar páholyok nagymestere jegyzett ellen. E „leg
magasabb intimatum“ latinból fordítva, így hangzott:

„Minthogy a viszonyok mostani helyzete a közigazgatástól kö
veteli, hogy a közjóiét megerősítésére minden kétes tettet és csele
kedetet a legnagyobb figyelemmel kisérje : tehát nem lehet megen
gedni semmiféle, bármi néven nevezendő titkos vagy zártkörű tár
sulatot. Ennélfogva meghagyta ő felsége a király, hogy oly intéz
kedések tétessenek, melyek az úgynevezett szabadkőművesek — vagy 
bármi más néven ismertetnének vagy léteznének — páholyaik tar
tása haladéktalanul megakadályoztassék sa  királyi meghagyás telje
sítésére a kormányszékek elnökei szigorúan ügyeljenek.

E királyi meghagyás a helytartótanácscsal azon célból közöl- 
tetik, hogy az ehhez képest intézkedhessen.

Bécs, 1795. jun. 11-én.“
A helytartótanács azonban a királyi leirat sürgős hangja által 

nem hagyta magát phlegmájából kizavarni, és csak jun 23-án ju t
tatta a páholy elnökéhez, Aigner kapitányhoz az illető utasítást.

Ez utasításnak pontosan megfeleltek, s ezentúl már nem tar
tottak páholy-gyűlést; a helyett a nevezett páholy s az annak tag
jaiból alakított, azt vezető „Ferenc, az őrködő oroszlánhoz“ címzett, 
úgynevezett skót páholy tagjai értekezleteket tartottak, hogy a pá
holy feloszlatása iránt megállapodjanak. Ohajtandónak mutatkozott 
azonban, bogy az ügyek lebonyolítására némi haladék nyújtassék. 
Ennek kieszközlésére a páholy elnöke vállalkozott, 1795. jul. 1-én 
kérvényt nyújtván be ő felségénél. Halljuk, miként indokolta kérel
mét latin folyamodványában.

„Felséges úr !
A törvényesen alakult német szabadkőműves páholyok, melyek 

„A hét csillaghoz és Egyesüléshez“, valamint magasabb fokokban 
„Ferenc, az őrködő oroszlánhoz“ címek alatt Pest-Budán fennállnak, 
az 1792. év január havában felséged dicső elődje s atyja, boldog
emlékezetű II. Lipót császár parancsa folytán alapíttattak. Felséged,
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legkegyesebb császárunk kegyeskedett e páholyt kormányzása tizen
hatodik napján azon megjegyzéssel megerősíteni, hogy felséged a 
páholy tagjainak reudíthetleu hűségében, melylyel királyuknak tar
toznak, nyugton bízik. A páholy feladata, melyet részint a boldogult 
császár jelölt ki, részint az alulírt nagymester honosított meg, a kö
vetkező volt: mindenütt jót tenni titokban s a roszat eltávolítani, 
kivált pedig az ezen országban fel nem hatalmazott mesterek által 
felvett és mindenfelé szétszórt testvéreket a szükséges utasításokkal 
ellátni s őket a könnyen felállított tőrökre jókör és kellően figyel
meztetni, hogy ezáltal óva legyenek ama számtalan veszélytől, 
mely némely eszme félszeg felfogásából, s azoknak imitt-amott 
lehetséges szándékos ferde alkalmazásából, úgy az állam közkárára, 
mint az egész emberiségre nézve elobb-utóbb keletkezhetnek, s e 
veszélyeket tehetség szerint elhárítani, a titkos társulatokat pedig, 
melyek korlátoztatásuk által csak óvatosabbakká tétettek, de meg 
nem szűntek : szemmel tartani.

E cél világosan ki van fejtve amaz iratban, melyet alulírt fel
ségednek 1792. július havában legalázatosabban átnyújtott, még 
pedig nehány, pirossal aláhúzott sorban.

Ezen célnál fogva képes volt a páholy, fennállásának egész 
tartama alatt nemcsak a tartozó s tőle elvárt hűségnek lelkiismere
tesen megfelelni, hanem egyszersmind az államnak is csendben és 
titkon a lehető legnagyobb szolgálatokat tenni.

Csak ellenségek azok, kik a szabadkőműveseknek titkolódzá
sukat bűnül róják fel, s olyanok, kik nem tudják vagy nem akar
ják tudni, hogy ez a társulat, melyet tapasztalt és becsületes férfiak 
vezetnek; (mit egyébiránt minden kormány könnyen elrendelhet és 
keresztülvihet), mely tagjait minden nemzetből, államból és ke
resztény felekezetből választja s azáltal a polgári társadalom min
den rétegébe behatol, alapszabályai és esküje, de még természeténél 
fogva is, minden egyes államnak, még a positiv törvények ellen el
követett kihágásokra nézve is, épen titokzatossága és rejtélyessége 
által képes a legnagyobb s olykor egyedüli biztosítékot szol
gáltatni.

Ez ellen talán felhozattathatnék, hogy Magyarországon, dacára 
az előbb létezett szabadkőműves-páholynak, mégis létesülhetett bűnös* 
összeesküvés, mely a trón s a törvények felforgatását tűzte ki célul.

De felségedről, a világ legkegyesebb fejedelméről a nevezett 
páholy tagjai meg vannak győződve, hogy felséged e társulatnak 
nem fogja hibául felróni azt, a mit — mivel csupán erkölcsi esz
közökkel élhet — megakadályozni képes nem volt, sőt felséged 
legkegyesebben tekintetbe veendi: mily nagy terjedelmet nyert volna 
ama bűnös összeesküvés, melyben tévesen összetákolt rendszer által 
annyi jó ember, csupán tudatlanságból, már nehány éve tereltetett a 
politikai reformok felé, s talán nagyobbára öntudatlanul a francia
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rendszer mérgét szívta magába, ba ez a páholy az összeesküvés fe
jeinek útját nem állja, s azokat befolyásuknak még biztosabb ter
jesztésében nem gátolja.

Mind ez okokra támaszkodva kérik e páholy tagjai, hogy — 
miután a f. é. jun. 23-ki helytartói átirattal a nagymesterrel közölt 
f. é. jun. 11-én kelt legmagasabb leirat értelmében mindennemű 
titkos és zárt társulat közt az úgynevezett szabadkőműves-páholyok 
látogatása is eltiltatott, — nekik mint egyedüli, s egyedül felsé
gedtől függő kegyelem háromhavi idő engedtessék ügyeik lebo
nyolítására s a meghagyott teljes feloszlás eszközlésére, és hogy 
ez alatt a törvényes, de esetről esetre bejelentendő gyülekezések leg
kegyesebben megengedtessenek, — a mi egyetlenegy bécsi páholy
nak sem tagadtatott meg.

Ellenben kötelezik magukat a nagymester, a tisztviselők és 
hivatalnokok mind azért, a mi eddig történt és mi felséged leg
kegyesebb helybenhagyásával ezentúl történik, felelősséget vállalni, 
úgy szintén az eredeti irományokat megőrizni, és valahányszor kí
vántatik, felségednek vagy küldöttjének őszintén és híven min
denről számot adni, végül pedig, hogy a szabadkőművesek felold
hatatlan esküjéhez képest egyenkint mint jó szabadkőművesek és 
hű állampolgárok, mint jó és hű barátok maguk közt élni és halni 
fognak. i

Felségednek legalázatosabb, legengedelmesebb, és őszinte hű
séggel elkötelezett szolgái, a páholy tagjai nevében

Budán, 1795. jul. 1-én. A i g n e r ,
páholy-nagymester.“

A felelet erre a kabinetbeli tanács következő resolutiója volt:
„0 felsége kegyeskedett a legalázatosabb előterjesztés folytán 

legkegyelmesebben elrendelni: miután a szabadkőműves rendben a 
vagyonbeli ügyek rendezése sokkal rövidebb idő alatt, és szertar
tásos páholyok tartása nélkül is eszközölhető, de meg ezen gyüle
kezetek folytatása főleg a rósz példaadás végett aggályos lenne, — 
a kérvényezőknek megengedtetik tehát, hogy hátrálékos ügyeiket 
egy e célra kiküldendő hivatalnok jelenlétében elintézhessék. Egyéb
iránt utasíttatik a páholy lelépő elnöksége, hogy az okmányokat és 
jegyzőkönyveket biztos megoriztetés végett indorsálva átadja és végre 
minderről hivatalos jelentést terjeszszen be.

Bécs, 1795. jul. 28-án. A cs. k. rendőri udvari hivatal:
S a r d a g n a. “

Ezt a végzést, úgy látszik, nyomban követte egy királyi saját
kezű levél Aigner kapitányhoz, melyet azonban csak egykorú 
másolatban bírván, keletét ki nem tehetjük; íme adjuk fordítását:

„Aigner kapitányi Rendőri udvari hivatalomtói vette ön elha
tározásomat, hogy formális páholy tartására a kérvényezett további
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összejöveteleket főleg a rósz példaadás végett aggályosnak tartom 
és meg nem engedhetem — azon utasítással, hogy a páholy okira
tait és jegyzőkönyveit biztos Őrizet végett lepecsételve terjeszsze be.

Minthogy azonban önnek mint nagymesternek és főigazgatónak 
szükségképen kell hogy tudomása legyen különböző titkos társulatok 
magasabb fokairól s összefüggéséről, és magán-levéltárában tehát 
teljes bizonyossággal ide vonatkozó okmányok vannak, vagy másutt 
őrzőitekről tudomása lesz, a melyek bírása a mostani körülmények 
közt az államra nézve sokkalta fontosabb a közönséges páholy-ira
toknál : ezek folytán szükségesnek látom önnek különösen meg
hagyni, hogy mind e papírokat nemcsak szorgosan megőrizze és 
megőriztesse, hanem a mellett bárkivel való közlésüktől tartóz
kodjék, miudaddig, míg e részben akaratomat újabban ki nem 
jelenteném.

Egyébkint titokban tartandó e meghagyás mindenki előtt, kit 
nem illet, — miáltal, valamint a meghagyás pontos teljesítése által, 
az irántam tartozó hűség és különösen fogadott kötelesség teljesítetni 
fog, — a mit mindenkoron fogok tudni elismerni.“

Ez a királyi levél is bizonyítja, hogy Ferenc király a szabad
kőművesek iránt egyáltalán nem viseltetett rósz iudulattal, s azok 
gyűlésezéseit leginkább a rósz példa végett tilalmazta. Ezt az érzü
letét meg is őrizti élte napjáig. Ennek tanúságául szolgálhat, hogy 
fia Ferdinánd, az utóbbi király nevelőiül notorice ismert szabad 
kőműveseket alkalmazott.

Aigner kapitány folyamodványának egyik pontja különös figyel
met érdemel. Abban páholya nyíltan és határozottan magának tulaj
donítja azt az érdemet, hogy M a r t i n o v i c s  és társainak összeeskü
vését a kormánynak feljelentette. Feljelentette pedig, mert akkorá
ban minden páholynak és minden szabadkőművesnek kötelességévé 
volt téve, hogy az állam ellen irányuló titkos szövetségeket vagy 
összeesküvéseket feljelentse. Hogy a vizsgálat oly rettenetes fordula
tot vett, s véres véget ért, azt természetesen sem ők, sem más akko
rában nem tudhatta.

Az ellen, hogy Aigner kapitány vagy páholy-tagjai közönséges 
kémek- vagy agents provocateurs-ként szerepeltek volna: minden szól. 
Aigner kapitányra nézve különösen irományai is levelezései bizonyí
tanak, melyek őt tetőtől talpig becsületes s a szabadkőművességért lán
golva buzgólkodó férfinak tüntetik fel, valamint az a körülmény, hogy 
utóbb, minden fáradságának dacára sem tudott előléptetést vagy 
megfelelő hivatalt nyerni, és öreg napjaira kénytelen volt, kapitányi 
nyugdíjából szegényesen tengődni. Nyilván nem szerzett érdemeket 
a kilátásba helyezett legmagasabb elismerésre, be nem szolgáltatván 
úgy a bekivánt államveszélyes iratokat — mert olyanok birtokában 
nem volt, — mint a páholy-irományokat, melyeket nagy mennyiség 
ben gyűjtött össze és hűségesen őrzött meg, és melyek ma Oszrák-
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Magyarország nmlt századi titkos társulatai történetének gazdag 
forrásául szolgálnak.

Megemlítettük, hogy Ferdinánd koronaherceg nehány nevelője 
szabadkőműves volt. Feltehető tehát, hogy ő szintúgy mint atyja, egyéni
leg jó indulattal viseltetett a szabadkőművesség iránt, hajlandóságát 
azonban az állam érdekeinek alárendelte. Már pedig mindkettejök 
ministerei oda működtek a reactió e virágkorában, a mely Metter- 
uichben culminált, hogy az állam úgy kormányozható legjobban és 
legbiztosabban, ha a népek lehetőleg elbutítva, merev tespedésben 
tengődnek, és köztük a szellem minden szabad mozdulata kérlelhetet
lenül fojtatik el csirájában.

Az idők szelleme meghazudtolta az ily nézeteket, s az ócska 
lomot halomra döntvén, fényesen igazolta, hogy az a fejedelem 
uralkodik legszerencsésebben, a kit szabad és müveit nemzet szeretete 
vesz körül, mint a mesebeli tündérkirályt a gyémánt bástya.

Abafi L ajos.

RETTEGI GYÖRGY EMLÉKIRATAI.
1718— 1767.

IV.

Ennekutánna már az esztendőnek kezdetén fogom kezdeni a 
dolgoknak megírását; míg pedig ahoz fognék, adjiciálom (melyet 
oda fel a mostani módinak leírásában elfelejtettem volt) mi formá
ban celebrálták a lakadalmi. vagy menyegzői solenitásokat.

Midőn azért az házasulandók között a jegyváltás és esketés is 
végbement, egy bizonyos napot lettek a menyasszonynak hazuada- 
sára, a midőn a vőlegény maga jóakaróit, atyafiait, baráltyit azon 
napra egybehívta; annakutáuua a mely öregebb és becsületesebb 
volt atyafiai, vagy jóakarói közzül, násznagynak tette, az ifjak köz- 
zül ismét a ki közelebb atyafi volt a vőlegényhez, vőféjnek; a 
leányzók és aszszonyok közzül nyoszolyó-aszszonyt és nyoszolyó leányt 
tettek. így osztán nagy sereggel megindultak török-sípossal, akinek 
volt s egyéb musikásokkal, úgymint: hegedűs, gardonos és cimbal
mosokkal oda, az hol a menyaszszony szülei, vagy maga lakása 
volt. Az hová is elérkezvén nagy ceremóniával, a násznagy a laka- 
dalmas-házhoz, a ki gazdának tétetett ahoz felizent, érkezésekről 
tudósítván, a ki is visszaizent hasonló ceremóniával s mindjárt kül
dött le ételt-italt a nász népének (mivel azt már olyankor annak 
hívták), kik frubstuk, vagy magyarosan flöstökömezvén, nagy lövődö- 
zéssel, de szép renddel a lakadalmas-házhoz felmentek, az holott az
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ház ajtaja előtt a kiadó-gazda (mert az is volt) obviálván a nász
nagyot, ki is elől szokott menni, utánna a vőfély, utánna a vőlegény, 
azután a nyoszolyó-asszony es leány, annak utánna pedig a több 
násznépe. A násznagy köszönt s nagy paresiával perorált, s emlé
keztette az annak előtte megesett mátkaságra s eljegyzésre, mely 
esett a házasulandó személyek között, a kiadó-gazda pedig, sok 
tréfás cavilluniokkal élvén, a nász népét tartóztatta, de midőn a 
násznagy csak azon lenne, hogy a mely leányzót ez s ez (meg
nevezvén a vőlegényt) eljegyzett, adják ki, elsőbben kimutattak 
valami alávaló, együgyü személyt, vagy cigányleányt s még néha 
kecskét is (mely megesett az én első házasságomkor is, szúrta volna 
meg a ki cselekedte), de utolyára ugyancsak vagy maga a kiadó- 
gazda kiadta a menyasszonyt, vagy a vőfélynek megengedte kivá
lasztani a leánysereg közziil ginért a menyasszony részére is sok 
vendégeket szoktak hívni), melyet kezénél fogva az nász népe közzé 
vitetett. Annak utánna a násznagy, a gazda jóakaratját megköszön
vén, elbúcsúzott, de nem eresztetett, hanem megmarasztván öszve- 
egyveledtek a két rendbéli vendégek, de ugyancsak a praecedentia 
a táncban kivált a menyasszony részére való vendégeké volt. 
Olyankor szoktak volt öröm-mondókat is előre küldeni, kik is a 
násznagy szavával a gazdát köszöntették, kiket is az házba, vagy 
színbe bevivén szörnyűképen igyekeztek megrészegíteni s meglopatni 
vagy magát, vagy lovát, s ha ugyancsak a szolgák, kik velek 
mentek jól nem vigyáztak, vagy pistolyát, vagy kengyelét, vagy 
egyebét ellopták, mert azokat is szüntelen itatták. Az is megesett, 
hogy az ilyen öröm mondó lova s . . . .  be tyúktojást dugtak, s
mikor a lovára felült s megindult, kiszottyant a lova s .............bői,
mely na^y nevetséget okozott, inter(ea) amaz haragudt, de nem te
hetett róla. Az is meg volt, hogy a menyaszszony részéről kimentek 
jó paripákon, kik közziil egynek a kéziben perec volt, kik eleibe 
menvén a nász népének, invitálták, hogy ki meri magát biztatni s 
velek futtatni, akkor osztáu megindultak a kik magokat biztatták 
amazok után, s néha beérték, néha pedig nem, olykor pedig, mikor 
látták, hogy be nem éri a nász népe közzül való futtató amazt, egy 
kecskét tartottak készen az útjában, melyet jutalomul adtak neki, 
de nem vette el a rósz futó, bauem inkább szegyeulette, külömben 
nem is azért kínálták vele, hogy elvegye, hanem hogy annál nagyobb 
mulatság legyen. Az is meg volt, hogy mentői magosabb fenyőfát 
találtak, azt ásták fel, annak tetejébe egy kereket tettek, arra egy 
rendbeli köntösnek való posztót, egy-két aranyat, egy kulacs bort, 
s azt a ki elakarta nyerni, oda fel kellett mászni, de azt emberséges 
ember nem próbálta, hanem aféle köznép olá(h). Mikor pedig asz 
tálhoz ültének, a vőlegény a menyasszonynyal egymás mellé ültek, 
de a menyasszonynak nem volt szabad enni, hanem nagy alázatos
sággal kellett ott ülni míg felköltek, azután hogy felhőitek nagy
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táncok voltak. Utolyára valami különös házban a vőlegényt lefek
tették, annak utánna a násznagy megfogván a menyasszony kezét 
apja, anyja s atyjafiai eleibe állítván nagy hosszas peroratióval el
búcsúztatta, megköszönvén nevelését, vele való dajkálkodását szüléinek 
e. c. t . ; azalatt pedig a nyoszolyóasszony és leány egymás kezét 
fogván táncoltak, nemcsak ők pedig, hanem mások is mind meg- 
gynjtott (ha nagy pompa volt) fejér viaszgyertyákkal táncoltanak. 
Elvégezvén a búcsúzást, a vőfély a menyasszonyt kezére vévén ket
tőt-hármat vele fordult s mentői sebesebben lehetett kikaptak oda, 
az hol a vőlegény feküdt, kit is otthagyván, magok azon módon 
gyertyástól visszamentek s ha tetszett még ittak s táncoltak, ha nem 
kellett, elmentek kiki maga szál.ására. Másnap osztán a nyoszolyó- 
asszouy felmenvén a hálóházba, a menyasszonyt felkoníyolta s azután 
á vőfély kezénél fogva kivezette a vendégek közzé, az holott min
dennek kellett táncolni a menyasszonnyal, némelykor pedig úgy, 
hogy pénzt kellett adni érette a ki mennyit akart adni a meny
asszonnyal való táncolásért, mely is az musikásoké volt, néha pedig 
a menyasszonynak adták jobb részét. Annak utánna ismét asztalhoz 
ülvén ettek-ittak; azután elindultak a menyasszonnyal a vőlegény 
házához, ott is ettek-ittak, táncoltak, néha veszekedtek, verekedtek 
s meg is vagdalkoztak.

Ilyetén ceremóniával vette s vitte az ember vagy az Istennek 
nagy áldását, vagy nagy átkát a maga házára és fejére.

De már most ezeket mind lehagyták, hanem ha a vőlegény 
sokadmagával megindul is, semmi ceremóniát nem tartanak, hanem 
beszállván mind ülések, mind egyéb dolgok elegyesleg vannak ; az 
vőlegényt s mcnyaszszonyt, hanemha mástól kérdezi meg, de a ki 
nem ismeri meg nem tudja kik, asztalnál sem ülnek egymás mellé, 
el sem kapják, hanem csak valami közelebbvdó atyafiai-aszszonyok 
állatomban a vőlegényhez bekísérik, apja-anyjától el sem búcsúz
tatják.

(Későbbi kézzel:] N. B. A táncolásban tudom az én értemre, 
hogy mikor hozzáfogtak elsőbben sétáló, vagyis lassú táncokat 
húztak, annakutánna szaporább magyar táncot, e mellett bundás-, 
tőkés-, siket-, tolvaj-, borbély-, tapsi-, egeres-, reverentiás-tancokat 
[utóbbi szó felülírva' nagy mulatsággal jártunk; most lengyel-, 
stájer-, német-, minuet-, olá(h)- és cigány-táncokat nagy hebe- 
hurgyáson járnak, a szegény kővári-nótának híre sincsen, azelőtt 
pedig híres volt.

A mint felyebb is említém, azért ezen beállott 1760-dik eszten
dőben ekkédig ilyen nevezetesebb dolgok estenek :

Gróf Kálnoki Antalt, a kiről felyebb is említést tettem, az 
armadáról haza eresztették, regimentje fennmaradott âz utolsó szó 
felülírva s a megelőző kijavítva, a következők pedig tömötten be
firkálva: „ r e g i m e n t j é t  tőle elvették s adták gróf Bethlen Ádám
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úrnak, ily dolog a mi értünkre nem esett, de úgy kellett, az Isten 
sem szenvedi az olyan dolgokat, de már érje meg“, ez utolsó szó 
kijavítva:] m a g a  general de gavallerie titulussal.

Azt is haliám, hogy Szekeres János megholt, ki is haszontalan, 
semmirekellő, effeminatus ember vala, de mindazonáltal a nagyurak
nál intimus s sok locsogásáért-fecsegéséért kedves úgy, hogy az 
esztergomi érsek, gróf Csáki Miklós is sokkal segítette, az egyik 
fiának zászlótartoságot szerzett.

Holt meg a szegény Kolumbán Mihály, ki is igen kedves jó 
barátom s atyámfia is vala szegény, Isten nyugossa meg s adjon 
boldog feltámadást az örökéletre.

Ugyanezen esztendőben holt meg az erdélyi reformatus püs
pökünk Borosnyai Lukács István [széljegyzet: „János“ 1 uram is.

Item ezen esztendőben történt az is, hogy egy debreceni híres 
tudós ember, Szilágyi Sámuel valami adulteriumba esvén reconci- 
liált ugyan s restituáltatott volna is, de nem amplectálta [a követ
kező sorok át vannak húzva : „hanem katonának állott a Kálnoki 
regimentjibe, ki is megmaradott ugyan a regimentivel, igazábban 
jővén a relatió, de úgy, hogy ad 15-um Apr(ilis) ötszáz recrutát 
kiállítson, mert kiilömben reducáltatik a regiment; későbbi kézzel:“ 
Restituáltatott s most püspök 1768.

Ilyen dolog is esett, bogy ez az haszontalan korhel Somai 
Gergely majd minden igaz ok nélkül a feleségét repudiálta csak 
azért, hogy szüntelen való részegeskedésiért adhortálta; nem méltó, 
hogy emberséges ember conversatiót tartson vele, azért jóbarátim 
száma közzül is kivonom s méltábban tit. mostani v(ice)ispán Ke- 
czeli Sándor uramat teszem helyette, a kinek sok rendbéli atyafi- 
ságát s hozzám való propensióját gyakran tapasztaltam, ergo vivat 
ad aras usque.

12-ma Februarii et sequentibus generalis törvényes-szék volt 
ugyan Széken, az holott is exmittáltattam tömötten befirkálva: „az
zal az büszke, de ftilig-farkig adós“] főbíró Mara László, Keczeli 
János, v(ice)notar(ius) Cserényi István és v(ice)ispán Bors István 
uramékkal a szavai határnak felosztására. Annak felette olvastatott 
el a méltóságos regium gubernium commissiója, hogy ő felségének 
mostani hadakozására adjon az ország másfélezer tyrót, melyek 
közzül a mi járásunk ad 30-cat, az alsó-járás pedig 44-gyet. A 
mellett ismét offerálnunk kellett a kik ottan voltunk, melyben én 
is Ígértem volt elsőbben egy forintot, de Mara úr pirongatni kezde, 
hogy az ötven forintból, melyet a méltóságos regium gubernium 
Bruszturnál tett szolgálatomért indulgeált több is kitelnék, vettem 
észre, hogy irigyli, hogy engemet a m. gubernium abban a coinmis- *)

*) A lap alján tömötten befirkálva: „N. B. sok instantiája után ő felsége 
visszaadta a regimentet.“



3 6 6 RETTEGI GYÖRGY EMLÉKIRATAI

siójában absolvált is, meg is dicsért, remuneratiót is adott. Ő pedig, 
tététől fogva talpig (főbíró lévén akkor is) nagy és nem jó conscien- 
tiájú emberhez illő interessatióval folytatván a contumacián végbevitt 
hivatalát, máig sem absolváltatott, sőt mivel anonimus is ment 
ellene ő felségéhez, igen rút hírben névben vagyon; írhatnám 
felőle közelebb azt is, minémű akadály lön a bátyám Rettegi 
István uram instantiájának jó resolutiójában mind most, mind a 
múlt nyáron, de maradjon most ebben; azt csak nem hagyom ki 
klilömben, hogy ez az ember mintha ellenlink megesküdt volna 
olyan ellenségünk, pedig én soha sem nekie, sem kutyájának se 
egyszer se másszor nem vétettem.

Elbomolván a gyűlés mentem b. Diószeghi Zsigmond és Wá- 
radi János öcsémékkel Füzesre, az hova is későcskén érkeztünk. A 
sógort, Aczél uramat, alkalmas consíellatiójában találtuk, csakhogy 
keservesen panaszlá szegény Fogarasi Borbély István úr halálát, kit 
is ő kegyelménél lelvén ki az hideg, hazavitette magát Désre s 
többször fel nem költ.

Másnap ebédre jöttünk Szamosújvárra Daniel Thodor úrhoz; 
odaérkezők gróf Haller Antalné is, ki is szép ifjú asszony, Mikes 
István úr leánya, ebéden is együtt volt velünk. Dániel Tódor azt 
az újságot mondá, hogy a muszka kétszázezer embert küld a prus- 
sus ellen az ő felsége segétségére; nagy dolog ha igaz, de nem 
hiszem, hogy úgy legyen, mivel keményen parancsolja ő felsége, 
hogy ad ultimum Mar(rii) a másfélezer tyro kiálljon, a mellett mind 
Erdélyben, mind Magyarországban verbuálnák a lovasok, a gyalog 
tyrokat pedig repartiálta az ország a eommunitásokra, azok pedig 
az falukra, az holott is minden csavargó embereket felkötözvén ka
tonának beadtak; némely helyeken annyira megrémültek az kato
nának való ifjú emberek, hogy egész télen az erdőkön lap
pangónak, Aknán pedig egy szegény ember maga-magának, hogy 
inkább el ne vigyék, a jobbkezén levő mutatóujját elvágta, Magyar- 
országon pedig még tavaly sok esett eféle, kivált Szathraár vár
megyében.

Ennek felet.e oly alattomban való változások esnek az ország
ban, hogy soha olyanokat nem értünk, mivelhogy most minden 
ember tisztségre vágyik, kevés Ígéretért ha öreg a tiszt mindjárt 
jubilálják s mást tészuek melléje, vagy helyette; efélét, úgy értem, 
nemsokára hallani fogunk bizonyosabban mint a mostani hírek foly
nak s addig nem is írok az iránt.

[Későbbi kézzel: Minthogy semmi olyas dolog nem következett, 
hogy üresen ne maradjon ez az kis papiros, azt írom ide, hogy 
in hoc anno 1763 kezdőnek némelyek viselni fejér vagyis hamuszin 
berke- és másféle fekete báránybőr süvegeket (viselni), melyek kiviil- 
belől báránybőrből valók félig felhajtva, de a külső része kihasítva 
s cifrán pántlikával összekötve úgy, hogy mikor akar leeresztheti,
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eddig is volt, de posztóból volt a külső része, ezt örmény-, a mási
kat lengyelsüvegnek mondják.]

[Két sornyira való üres hely.]
Bomlott el a királyi-tábla 24-ta Mar(tii), az holott úgy haliám, 

hogy a fiscus Barcsai Jánosné asszonyomtól Pad nevű falut Hunyad 
vármegyében, mely is csak ezer forintban volt Rákóczi György feje
delemtől egy Barcsainak inscribálva, elnyerte.

Bogáti Pál is mindenből jubiláltatott, bezzeg meghányta Ötét 
is az erdélyi gyermek-ló; azt gondolta mikor Magyarországról bejött, 
hogy épen a nyakára ül Erdélynek; most én is elmondhatnám neki, 
hogy kiadtak rajta, mint a patai szűrön, olyan terminussal írta volt 
commissióját Apornak, hogy tuduiilik Sombori Jánoson kiviil a több 
commissariusokon adjon ki mint a patai szűrön a bruszturi contu
macia alatt, melyről irtani oda fel is.

Azt is haliám, hogy a székely natió ő felségétől solicitálja a 
personalis insurrectiór, csak adja meg régi szabadságokat, s a mint 
a hír foly nagy dolog, ha meg nem engedtetik nékiek.

Annak felette armalist igei* ő felsége mindennek, a kinek szük
sége vagyon reá ezerkétszáz r. frtért. [Későbbi kézzel: ennek csak 
a híre volt, de midőn Teleki Lajosné egy szolgájának solicitált 
volna armalist, azt felelték, hogy inkább adnak tíz barouatust, mint 
egy arm(alistY].

Jósika Imre csúfoson járt, mert majd midőn már minden jó
szágát elkockázta, a gubernium commissionaliter parancsolt minden 
communitásoknak, hogy senki jószágot tőle ne vehessen, se költsön 
néki ne adjon, ha pénzit el nem akarja veszteni, s ezen commissiót 
Vásárhelyen vásár alkalmatosságával nagy felszóval olvasták el, nagy 
[az utolsó szó a korábbira, mely olvashatatlan, felül vau írva] dolog 
ez is [tömötten befirkálva „csúffá lett, megérdemli Bánffi Györgyért“].

Azt is haliám, hogy Borosnyai Lukács István, erdélyi reformá
tus püspök megholt, ki helyett lett Szathmári Pap Zsiguiond kolos- 
vári pap.

Ugyan most holt meg amaz Erdélyben leghíresebb asszony 
Macskási, vagy a mint csúfságból nevezték „Catus" Kristina is. Ezt 
leánykorában gróf Teleki Pál úr tartotta mivel árván maradott volt, 
meghalván a szülei, kit is gróf Bethlen István úr megszeretvén meg 
is kérte, de Teleki Pál hirtelen nem adhatta, amaz pedig egyik sem 
akart várakozni, melyre nézve Bágyoni Zsigmond által Lénáról 
ellopatta a kisasszonyt, lévén neki is kedve reá a szegény Teleki 
Pál úr egész udvari népével felkölt s kergette őket, de be nem 
érte sohult, külömben lakolt volna Bágyoni Zsigmond úr. Ez az 
irtóztató nagy szeretet valami hat esztendőre úgy megaludt köztök, 
hogy külön ment egyik a másiktól, s egynéhány esztendeig járt 
a szegény Bethlen István úr, hogy elváljék tőle; ugyancsak azalatt 
az gróf megholt s az asszony maga rósz erkölcsét gyakorolta egy



Hunyor Mihály és Torma Dániel vagy Gábor nevű személyekkel; 
még pasquilust is írtak egynéhányat ró lók. Keáúnván pedig azok is, 
a fiainak praeceptorához, Váradi Istvánhoz csapta magát s gyerme
ket csináltatván elsőbben magának vele, hozzá is ment; amaz sze
gény azt gondolta, hogy úrrá lett s az anyját is Szathmárról, az 
holott is mint igen szegény asszony élegetett, behozta, még felesé
gestül ment volt utánna, de nem sokáig volt ebben az állapotban, 
mert második esztendőben elcsapta a hitván deákot, ki is jóllehet 
addig futott-fáradott mind a gubernium, mind a felséges udvarnál, 
míg utolyára arra ment Macskási Krisztina, hogy minden napra két- 
két máriást kellett a Váradi számára adni intertentiójára, de meghala 
nyavalyás tavaly Vásárhelyen: volt valami kétezer frtja, melyet 
testált a collegiomnak. Azalatt pedig, hogy Váradi elhagyta [felülírva:] 
volt, egy Dósa Mihály nevű makfalvi derék, jó s addig szép respectusu 
emberhez csapta magát a felyebb említett Macskási Kristina s jól
lehet még Váradból el nem választatott volt, mindazáltal, pápistává 
lévén az asszony, öszveesktidtek s együtt is laktak egy darabig, de 
annakutánna kétfelé csapta őket a püspök. Lévén egy leánya is a 
szegény Bethlen István úrtól, ment volt férjhez Földvári Ferenchez, 
ugyan Gálfalván lakó Földvári Ferenc fiához, de falbarugván adta 
magát ez is a Dósa Mihály fiához s mindaddig együtt laktak, míg 
a szentszék kétfelé vetette őket, sőt egyiket Károlyvárt, a másikát 
Kolosvárt arestumban is tartották, onnat miképen s hogy szabadultak, 
nem tudom. Elég az, hogy a mint írám Macskási Kristina meghala, 
a leánya pedig az ifjú Dósa Mihálylyal Magyarországon valahol 
latitál; a Váraditól való leányát pedig az anyja temetése után har
madnappal vette el Barcsai Pál, Barcsai László fia, ki is kálvinistá
ból lett volt pápistává, elsőbben az anyja özvegyen maradván, nem 
tartóztathatta meg magát a kokótóF?), úgy lett pápistává a fiait is 
azzá tévén, kik is irtóztató nagy [a korábban írt „vakil ,.nagy“-ra 
van javítva] pápisták, kivált ez az László.

In hoc anno 1760 die I l  ma apr(ilis) múlt ki e világból az 
új püspök is, tiszteletes Szatmári Pap Zsigmond úr, kinél mind 
tudományára, mind humanitására, mind incomparabilis eloquen- 
tiájára nézve a magyar nemzetben mostanság ritkán találtatik 
mássá.

Eodem die temettetett el a szegény véglai Horvát Gáspár úr, 
kivel is a múlt télen szemben lévén, friss állapotban vala. Ez sze
gény igen sebes-hazug volt, kivált eleintén, de már most igen leha
gyott volt benne; ez mondotta volt Túrban laktában Vitéz György - 
nének, hogy a túri kősziklában lévő lyukakban annyi a méz, hogy 
a lyuk szájához viszik a kádat s meglehet tölteni, a szegény asszony 
elhívén, nagy készülettel odakíild, hát soholt semmi sincs; azt is ő 
beszél(te), hogy a túri tóban olyan harcsa vagyon egy a többi kö
zött, hogy midőn megharagszik, csak a zsilip eleibe fekszik s egy
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csepp vizet sem bocsát a malomra míg két-három véka gabonát nem 
töltenek a szájba.

Amaz igen elhíresedni kezdett s alacson rendből, sőt paraszti
ból fő-commissarius és gubernialis consiliáriusságra ment s felfuval- 
kodott, dölyfös Bogáti Pál mind az militaris statust, mind a provin
ciálist disgustálván, nem szenvedhette tovább az Isten sok hamis
ságát s azt, hogy az igaz religiót, melyben született volt, elhagyta, 
hanem ellene támasztván a gubernialisták közzűl némelyeket, a mellett 
ő felségéhez is sok interessatiói felhatván, censurára vonatott ő kegyelme, 
s nemcsak sok ezerrel liquidáltatott, hanem mind consiliariusságától, 
mind oommissariusságától priváltatván arestum formában vagyon 
Szebenben. így jár az, a ki az Istennek ajándékival visszaél, mert 
ugyanis nem azért ékesíti fel ő felsége értelemmel, bölcsességgel az 
embert, hogy azzal magát elhigyje s az Istennek bosszúságára s 
másnak ártalmára éljen, mint ő cs'elekedett a szegény Kornis Antal 
úrral, a kit is egészen destruála s majd elevenen ő tévé a koporsóba; 
rajta tölt be: q u i in  a l t e r u m  d o l o s  s t r u i t ,  s i b i  i n s c i u s  
m a l u m  f a b r i c a t ;  bezzeg valahogy akart ő rajtam a bruszturi 
contumacián commissariusságombau kiadni, rajta ugyan kiadtak mint 
a p a t a i  s z ű r ö n ,  ez az ő terminussá volt.

^Későbbi hozzáírás:' Inter(ea) supr emus) co(mmi)sar(iusna)k té
tetett Bauzner Sámuel, szebeni szász.

Hallatik az is, hogy a muszka nagy készülettel jő felséges 
asszonyunk segítségére, kinek eleibe küldötte a prussiai király 
testvér öcscsét Henrich herceget százezeredmagával, ezenkívül egy 
armadája az imperiálisták, más pedig a Daun, azaz a mi armadán(k) 
ellen készen áll. Mondják, hogy a múlt napokban egy regimentre a 
miénk közzűl négy lovas regiment ment, de semmit sem tehetett 
néki, sőt a mi 4 regimentünkből sokat elhullattak, sokat el is fog
tak; nem is csuda, mert a mint beszélik, minden ember 124 lövést 
tett, és így nem igaz, a mit eddig mondottak felőle, hogy tudniillik 
a prussus lovassá semmirekellő lenne.

Nem hagyom ki azt is, mennyi munkával és fáradsággal sok 
esztendőktől fogva munkálódta a catholicus clerus a felséges ud
varral együtt, hogy az oláhok, kik eddig schismaticusoknak tar- 
tattanak, a catholica anyaszentegyházzal uniáltassanak, a mint hogy 
nomine meg is lett, de se a clerus (kivévén kettőt hármat), se 
az község ma sem tudja, miből álljon az az unió, mely sze
rént re ipsa csak az elébbeni tudatlanságban vannak; mindazon
által nagy kegyelmességét mutatta ő felsége hozzájok, mert min
den olá(h) eccl(esi)ákban a papoknak illendő fundust s ahoz 
tartozó appertinentiákat kiszakasztani, a. hol közönséges föld talál- 
tatik, abból, az hol nem, privatus possessorokéból is excindálni kel
lett (melynek végbevitelére magam is expeditus vagyok ez órában 
is) úgy, hogy magam sajnálom tőlök sok helyen a mit excindáltunk ;

24Hazánk I.
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de minthogy egy Balaméri [e név később van beírva] nevű kalugyer, 
vagyis a mint ők mondják basilita, nem akarván az unió némely 
punctumit amplectálni, elszökött a muszkához, a ki is az ő tévely
gésekben vagyon, s most, minthogy a muszka felette sokkal segí
tette ő felségét, kívánságára a muszka cárnénak megengedte ő fel
sége az cath(olica) anyaszentegyházzal együtt, hogy a feljebb emlí
tett oláhok elébbeni schismájokra visszatérjenek, püspök is más jő 
be a mostani helyett, és íg y : o l e u m  et  o p e r a m  p e r d i 
d i m u s !

[Későbbi kézzel:] Azt beszélik közönségesen, hogy gróf Petki 
Istvánné, Kálnoki Kata elszökvén az urától, Magyarországra egy 
úri emberhez állott főző-asszonynak, holott maga roszviseléséért, 
idest k . . . álkodásáért törvényt tétetett reá s megcsapatta pel
lengérben, de nem tudta kicsoda s micsoda.

Diebus mensis Apr(ilis) et May az olá(h) papok fundusainak 
s külső appertinentiáinak excisiójára járván, 2-da May Sólyomkőn 
lévén az ott lévő puszta templomba bementem (mely templom igen 
régen, idest Basta-jórásakor, melyről Fasching nevű historicus ír, 
pusztult volt el), s még a régi pápista-világban tett festések a falon 
meglátszanak, úgymint az apostoloké, magyar királyoké [e két szó 
felülírva] s másoké; az holott is láttam ilyen képet: egy feredő- 
kádban ülő betegnek képét, ki előtt egy barát állván a szájába ad 
valamit, a háta megett vagyon más kép, kinek kezében vagyon 
két pohár, ez hihető a testi orvoslást példázza, a barát pedig hogy 
már a lelkit; a barátnak abban az időben nem volt olyan habitusa, 
mint a mostaniaknak, hanem csak földigérő hosszú, a kötél mind
azonáltal ott volt akkor i s ; láttam enuekfelette a sanctuariumban 
(melynek szép boltozása most is fennvan) valami festésen ilyen 
írást : F r a n c i s c u s  de  Z a t h m á r  f u n c t u s  e s t  o f f i c i o  
p a e d a g o g i a e  e t  r e c t o  r a t u s  i n  S o l y o m k w  (két v) a n- 
n is  t r i b u s ,  v a l e d i x i t  i n  f e s t o  b e a t i  M a r c i  a n n o  
d(om i)ni 1515 hallatlan régi, pedig csak valami késnek a hegyi
vel vakarta fel ezen betűket. Ugyanott láttam ezt is : J o h a n n e s  
G y a l u i  p a s t o r  f a c t u s  l o c i  a(nn)o d(om i)ni 1619, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, ez az Gyalui fogott Ördög-Keresztúron is 
pap lenni, mert ilyen írást láttam : In  h o n o r e m  De i ,  P a t r i s  
et  F i l i i ,  e t  S p(i r i t u s) s (a n cA i, ex  p r o p r i i s  s u i s  s u m 
p t i b u s  r e n o v a r e  c u r a v i t  ho c  t e m p l u m  g(e n e)r o s u s v i r  
d(om i)nus G e o r g i u s  T h a r  cz a l i ,  t e m p o r e  J o h a n n i s  
G y a l u i  t u n c  p r a e s b i t e r i  a(nn)o 1632. Ugyan a sólyomkői 
templomban vagyon Garázda Christóí epitaphiuma, ki is holt meg 
1586. esztendőben, leírhattam volna a verseket is kevés szók liijjá- 
val, de nem igen szépek valónak.

Die 14 j korábban „29-na“ állt] mensis May minekutánna lett 
volna ezelőtt mostani kedves feleségemnek Kandó Máriának négy
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gyermekei velem, adott Isten egy fiacskát holdfogyta és újság kö
zött a bika-jegy alatt reggeli 8 és 9 óra között, nagy épkézláb 
gyermek és felette sokat szopható, ha Isten élteti míg az anyja fel 
nem gyógyul nem akarom megkereszteltetni, 'a  nevét sem tudom 
még, mindazonáltal Mihálynak fogom kereszteltetni. *) (Későbbi kéz
zel: „úgy is lett.“]

23-tia holt meg a szegény Varsányi Benedek is minekelőtte 
(az utóbbi szó felülírás, korábban „minekutánna“ állt] szintén a 
nyolcvannégy esztendőt 16-ta Junii betöltötte. Jól tett az Úristen 
vele, mert jó fiait, kik között nevezetes vala Varsányi Pál kapi
tány, félesztendő alatt elszed(d)é az élők közzúl s szorult volt ennek 
az haszontalan (tömötten befirkálva: „szamár“] Somai Gergelynek 
(ki is unokája) gondviselése alá, ki is vette vala ezelőtt 8 eszten
dővel anyával velem egy testvér-húgomat, Kolos vári Susánnát, ki is 
tisztességes személyit, jó, jámbor erkölcsű, mindazonáltal egy darab 
időtől fogva felette igen roszszul élnek úgy, hogy az öreg ember 
halála előtt harmadnappal csak azért, hogy ne vesztegessen s ne 
igyék parasztemberekkel, mondotta a felesége, annyira megverte, 
hogy csaknem megölte a rósz disznó, mely miá az szegény nagy
atyját, mihely(t) a lélek kiment belőle, mindjárt koporsóba tette s el
dugta, mely attól esett, hogy tudta a szamár, sokan mennek (mivel 
nevezetes ember volt idejében) látására s meglátják tőle megmocs- 
koltatott feleségét.

[A következő sorok tömötten be vannak firkálva: „Most holt 
meg a szegény gróf Székely László úr is, ki is nekem jó uram 
vala, igen derék úriember volt szegény, csakhogy a felesége igen 
bestelen erkölcsű, ki előtt nincsen személyválogatás, még a czigány- 
legény is kedves előtte, úgy mondják e vitte a koporsóba.“ Későbbi 
kézzel s át nem vonva: „Nem holt (meg), sőt máig is él, hazug
ság volt.“]

Az én kedves-édes jóbarátom Kolumb(án) Mihály is 12-a 
Apr(ilis) meghala; ennél jobb barátom s Keczeli Andrásnál soha 
sem volt, Isten adjon boldog feltámadást szegényeknek.

27-a May olvastam Johann Hübner historicus hatodik to- 
musában Albertus suspensor  nevű (felülírva: „meclenburgumi“] her
cegről, hogy úton-útfélen ha megkaphatta az lopókat, tolvajokat, 
mindjárt felakasztatta s ugyanazért nevezték volt s us pens or na k  is, 
kinek is halála után ily epitaphiumot írtak :

Forte scholis didicit male doctos quomodo vicit,
Pax et justitia fuit ejus philosophia,
Per quam purgata stetit ejus publica strata,
Non obdormivit ablativos ubi scivit,

_________ Investigavit, suspendit, vel gladiavit.
*) Kolozsmegyének előbb szolgabírája, majd alispánja, később pedig 

főbírája s országgyűlési követe vala; meghalt 1826-ban.
24*
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27-ma May mentem Válaszúira, az holott volt főbíró Maxai 
Gábor és v(ice)ispán Keczeli Sándor uramék várván több nemessé
get is hogy már a püspök Battyáni József úr ő excellentiája eleibe 
menjünk, kit is báró Bánf(f)i Farkas úr ő nagysága Bonchídára 
várt ebédre, de nem jőve el, mivel megbetegedett Kolosvárt; mi 
általmentüuk Bonchídára, ebédeltünk a kastélyban udvarbíró Tót 
Györgynél, onnat általmentünk Bánffi Farkas úr udvarlására, az 
holott is volt generalis Bethlen Farkas úr ő nagysága, a veje Dá
niel Gáb(or) megpirongata, miért nem mentünk által ebédre.

De én úgy járék épen, mint a mely rokonok tőrt vetnek s egy 
darabig mind elkerüli, de utolyára csak beleesik, mivel a szavai 
határ felosztására exmittáltatván másokkal együtt, két-zer voltam 
requisitus s mind csak egy s más fogásokkal elkerültem, mivel igen 
unalmas dolog volt előttem, de odajőve főbíró Mara László úr, ki 
is praesese azon sessiónak, Medve Mihály urammal, a ki is veje Ve
ress Ferenc úrnak s felesége jussán urgeálta az határosztást, mert 
benn harmadrészét bírta a falunak, kün, uti praetendebatur, nem, 
s csak reámeséoek, hogy menjek el, menjek el s nagynehezen 
reávévém magamat s igen unalmasan Mara úr kocsiján elmen ék 
Szavába, s mindjárt sessióba ültünk, de az incta pars, úgy mint az 
Almádi-vérek sokféle exceptiókat erigáltak volt, nem akarván az 
határosztást, de minthogy a vármegye deliberatuma, mely mellett 
kimentünk volt, minden exceptiókról praescindált, nem admittáltunk 
egyet i s ; akkor abbahagyván másnapra kelénk s a békességről kez
dőnk beszélgetni, s nagynehezen megegyeztetők az Almádi- és Ve- 
ress-véreket úgy, hogy harmadrész határt a Veresseknek kiadják, 
ha comperiáltatik, hogy ők, idest az Almádi-atyafiak, többet bír
nak ; és így én reménségem felett Istennek hálá megszabadunk, 
akarom részszerént, mivel ha magam el nem mentem volna, nem 
tölt volna semmi a dologban, mert az Almádianusok contendáltak 
volna a sedriának ffelülírva, a korábbi: „sessiónak“ helyett] complete 
nem létén, annak felette Medve sógort is obligáltam, kire, minthogy 
jó procurator, szükségem vagyon.

Pünkösd harmadnapján esett Somboron ily casus: hogy a 
Sombori némely atyafiak az Sombori Borbára (ki is elsőbben Pa- 
latkai Ferencne, most Ujfalvi Sámuelné) mostoha-fiaival együtt vig
adván, estve későn mentenek vagyis (e szó helyett korábban „volna“ 
állt] jöttének volna az kendermáli vendégfogadóból, az hová men
tenek volt magok mulatságára (a mely bizony nem volt szép dolog), 
kik között Sombori Gergely is jelen volt, a Sombori Antal házánál 
voltak szállva valami kolosvári tógás-deákok egy Cseh Mihály nevű 
cancellistával együtt, ez midőn észrevette volna, hogy hegedűszóval 
kisértetik magokat, mondja, hogy majd egy pistolylyal salvét ad 
nékiek, a tógás-deák intette, hogy ne cselekedje, mert netalán meg
neheztelnek, de amaz nem fogadván szavát a pistolyából a selétet
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kiszedte s a merről hallotta, hogy jőnek, arra lőtt egyet, azzal 
megszűnt a hegedű szó, melyet látván nógatták, hogy ne hagyja 
félbe hivatalát hanem húzza, melyre a cigány felelt: „-nem húzom 
uram én, mert halok“, azzal lerogyván lábáról, szörnyű-halált meg
holt. Ilyen a szerencsétlenség, hihető, hogy maradott volt vagy egy 
szem síét a pistolyban, mert a mint mondják a szívetáján ismérszett 
a nyoma; csudálatos dolog, hogy ment oly messze, mivel elhihetet- 
len, mely meszsze voltak a mint beszélik egymástól s nem is látták 
•egymást, hanem csak a hegedűszót hallván arra tartotta a pisto- 
lyát. Csak úgy tréfálódjék a puskával akárki; sok másféle casusok 
is estek az én értemre miatta. Már a szegény caneellista annyira 
confundálódott, hogy nem tudnak mit tenni vele, szinte despera- 
tióba esett nyavalyás, pedig egy cigány halála távol légyen (ha
csak nem szántszándékos) hogy aequiparáltassék egy másféle ke
resztény (sic) istenfélő ember halálával; én ugyan (bocsássa meg 
Isten ha vétkezem) nem szánnám mind egy lábig elpusztítani Őket, 
mert a ki közöttök legemberségesebbnek tartja is magát, hamis
lelkű huncfut, nem híjában mondotta volt prinz Lobkovicz (ki is 
erdélyi commendirozó generalis volt 1736. esztendőben), midőn a 
béresei Szebenben egy cigán(y)t megöltek volt s satisfactióért hoz
zámentek az egész cigányság s a magistratus is felállott volt mel
lettek : „ah! egy cigány megölése s halála nem derék állapot, 
nagyobb kár, ha egy jó kutya megdöglik vagy elvész“.

16-ta Junii voltam Gerenden Torda vármegyei generalis tör
vényes-széken Fejér Sámuel (ki is a Pálffi Sándor bátyám leányát 
vette, ki is elsőbben Mihálcz Imréné volt) sógorral, az holott is pe
relni akartunk a Jobbágy-leányokkal a Petlendí-Far nevű praedium 
felett; nem várának pert a sógorék, úgymint Sándor Zsigmond és 
Csíki István (ki is most vette el a húgomat Jobbágy Erzsébetet s 
igen jó procurator) sógorék, hanem békességgel kínálván bennünket, 
megbékéllénk ily formán, hogy minekelőtte elsőbben háromfelé, 
úgymint Jobbágy-Horvát-Tarsoly-részekre felosztanék, annakelőtte 
90 köbölre valót a közönségesből szakaszszunk ki, hogy már az ő 
fáradságoknak s költségeknek recognitiójában, nem consideralván 
azt, hogy ab anno 1755 bírják s usuálják, az honnét legalább is 
bement minden esztendőben két-kétszáz frtjok; minthogy pedig a 
processusunk elromlott volna, accedáltunk s megígértük a 90 köböl 
férejű földet; de nézd meg a két nagy-okos embernek hogy kellett 
akaratjok ellen is az igazságra lépni, a kilencven köbölre való 
földet, úgy concludáltunk, (melyről különös obligatóriát is adtak), 
hogy hárman, úgymint Ők, én s Fejér Sámuel sógor oszszuk fel 
egymás között, excludálván az több atyafiakat belőle, s mikor már 
az contractusokat megírtuk s subscribálták volt is, akkor veszi észre 
Sándor Zsigmond, hogy ha a 90 köblöt egymás között háromfelé 
osztjuk, tehát az ő részére csak 30 köbölre való megyen s annak
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is sziikségesképen a Jobbágy-részből kell kiszakadni, és így az 
Tarsoly- s Horvát-rész intacta m arad; annakutánna instantiára fogta 
a dolgot, hogy ne hagyjuk semmi nélkül; de adunk, ha akarunk.

17-ma igen jó reggel indultam meg onnat s estvére jöt
tem Noszalyba ugyan generális-székre. N. B. a berkenyesi határon 
hagyám a szép nád- s ezüstös-pálcámat. 18-va is helyben,
19-na jöttünk Füzesre sógor Aczél uramhoz hálni Keczeli János, 
Retteg(h)i István, Győrfifi József, Ketheli László, Pénteki László 
uramékkal együtt; másnap ebédre Iklódra a Barcsai Gergelyné 
aszszony udvarába, az holott is Farkas János udvarbiró úr jó szív
vel láta ; estvére haza. N. B. a szegény Enyedi István sógort hi
tévé a főispán a szolgabíróságból, kinek demotora nem hiszem hogy 
Keczeli Sándor nem volt. mert rettenetes hamar ád tanácsot akár
kinek, s perinde a főispán úrnak is Ő kegyelme fogta tradeálni, 
hogy ő tétetődjék ki. [Későbbi kézzel: „A berkenyesi határon ha
gyott pálcám megkeresésére kértem Mócson egy Mihály nevű gróf 
Haller György úrnak nem régen Sukról reducált jobbágyát, ki is 
nemcsak fogadta, hanem elmenvén megtalálta s procurator Gyön
gyösi uram által kezembe is szolgáltatta.“ Itt két sorra való fenestra 
következik.]

Hoc anno 1760 jött ő felségének az országhoz olyan kegyelmes 
parancsolatja, hogy az erdélyi és magyarországi mágnás és equestris 
statusból sine discrimine religionis választassanak 120 ifjak, kik Bécs- 
ben ő felsége körül gavalléri statusban lévén, praetorianusok, vagy 
praetoriana turma legyen, melyre nézve minden communitásokból 
ötön-haton insinuálták magokat, kik is Szebenbe gróf Rhédei János 
oberster, de azon turmában csak unter-lieufenant úr ő nagyságához, a 
ki ezen turniát fogja recipiálni, bemenvén százkilencvenen, azok köz- 
zül csak 16 recipiáltatott (úgy vagyon ugyan, hogy Erdélyből húsz
nak kell kitelni, Magyarországból száznak) mert a szászok is prae- 
tendálván, hogy a calculus szerént négyen az ő részekről is accep- 
táltassanak, de Rhédei János úr azt mondván, hogy nincs parancso
latja szászok iránt, stafétát küldött ő felségéhez s ha parancsolni 
fogja, hogy recipiáljon szászokat is, úgy fogja recipiálni, külömben 
ez az négy mind a szászok, mind a magyarok részéről készen van
nak. A kik pedig ingrediáltak ezek : Fejér vármegyéből gróf Mikó 
Ferenc s Toldy Zsigmond; Doboka vármegyéből gróf Rhédei Far
kas; Kolos vármegyéből báró Inczédi Sámuel; B(első-)Szolnok vár
megyéből gróf Haller Péter; Torda vármegyéből Csernátoni Ferenc, 
ez ugyan dobokavármegyei csomafái; Hunyad vármegyéből a fő
ispán íia Balog József; Közép-Szolnok vármegyéből Fekete Lőrinc, 
ennek sincs Közép-Szolnokban semmije, valamint Csernátoni Ferenc
nek Tordában; Kraszna és Kővár-vidéke részéről Gencsi Ferenc, 
Gencsi György íia ; Háromszékről Székely Elek fia Sz(ékely) Dávid; 
Udvarhelyszékről Boros Elek. [Későbbi kézzel a lap szélén: „Írtam
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ezt in anno 1764 die 18-va Octobr(is) hogy ez az kis hely üresen 
ne maradjon“ :1 Ezek közzíil Rhédei Farkas, Inczédi Samu, Haller 
Péter hazajöttek; Rhédei Farkas meg is házasodott 1764 esztendő
ben 18-dik Septembr(is), vette gróf Teleki Ádám úr leányát Katát, 
magam is ott voltam a lakodalomban, voltak o t t : generalis Teleki 
Sámuel, más Teleki Sámuel, T(eleki) Sándornak Nagy Susánnától 
fia, ez most jött le akadémiákról, Bécsben a királynéval olasz, 
francia, belga és deák nyelven perorált, Korda György Teleki 
Ádám veje, Bánf(f)i Ferenc és Boldizsár, a nász népével Vesselé- 
nyi Ferenc úr, Székely László, Henter Pista s mások; Inczédi 
pedig vette Vitéz Évát, ki elsőbben Dániel Sándorné volt, nállánál 
sokkal idősebb, nyomorék, de phantasta kis hitván asszony.

Die 24-ta Aug(usti) esett rajtam délig ilyen három casus : 
hogy azelőtt való nap ezt a szamár szolgámat Flórát valamely ga- 
zolkodásáért megszidogatván, azon éjszaka elszökött; egy jó három 
esztendős gyermek-lovamat Kendben behajtván, a másik szolgámat, 
a ki szakácsom is volt egyszersmind, utánna küld vén, a mint a 
gyermek-lovat megakaría fogni urkot vetett a nyakába, s hirtelen 
a földhöz ütvén magát szörnyűleg, megdöglött, megért volna 10 
aranyat úgy mint egy pénzt, azon megijedvén elébbállott a szolga; 
az múlt éjszaka egy jó koca-sertésem kinmaradván, a pap kertibe 
ment vagy az ajtaján, vagy az kapuján, s maga két kezével a 
kutyája szájába öszvevagdalta egy fejszével, ezenkívül még tavaly 
kettőt, az idén is kettőt megölt, — ugyan pap a szamár! meg is 
mondám néki, hogy nem csudálom, hogy a sertésemet megölte, 
mert két felesége is holt meg a keze miá s ha azokat nem irtózott 
megölni, hogy irtóznék disznót ölni, Kolosvárinak hívták, ugyan 
odavaló szamunca. Ugyan most vettem észre, hogy a minapiban a felesé
gemnek odaadott két aranyat nem találjuk sohult is, inkább hiszem 
letette valahová s papirosostól vagy kiseperték, vagy valaki eltette.

N. B. Brerewoodius Londinensis azt írja in Tractatu de 
lingvis, hogy az egész világot harminc részekre osztván, abból a 
kereszténység (sic) csak öt részt tart, a Mahumed vallása hat részt, 
tizenkilencet pedig (a) pogányság.

Minthogy még a Prussussal való hadakozás meg nem szűnt, az 
idén is voltak velitatiók s néha csapdostak le a miéink a Prussusban 
is, de 15-ta Aug(usti) ugyan lecsapott ő a mi népünkben, mert a 
mint mondják, hatvanezernek nem sok híjjá a kik elestek, ugyanis 
az hol 11 generalis elesik, lenni kell ott veszedelemnek, mely
nek alkalmatosságát ezt mondják: hogy az három nagy generalis 
Daun, Hadik(c) és Laudon (ezt a Laudont úgy mondják hogy a 
bécsi vendég fogadókból vette fel [a két utóbbi szó felülírva a 
korábbi „váltotta k i“ helyett] ő felsége, igen exercitatus, okos hadi 
[az utolsó három szó felül van írva a korábbiakra: „igen excessi- 
vus, részeges, k. . . vás“ ! ember, régen amaz híres báró Trenk-
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nek, ki is fogságban holt meg, adjutántja volt, de tanult em
bernek mondják s olyan állapotra jutott volt, hogy nem volt 
mivel fizetni a sok adósságot, melyet felvett volt ott [korábban 
így állt a mondat: „megfizetni a sok bor t ,  melyet i mi t t - a mo t t -  
m e g i v u 11“] hanem ő felsége megfizetvén minden adósságát, az 
armadára küldötte commendót adván néki, jól is viselte magát, 
már most Sacri Rontani Imperii comes is) úgy egyeztek meg, hogy 
egy nap, egy órában három felől ag(g)rediálják a Prussust, mely 
midőn szintén már meglett volna s mind az három armada megin
dult volna, történik, hogy Laudon generálisnak az adjutántja (ki is 
francia-fi volt) elszökik s megyen a Prussushoz, holott is a király
nak a conclusumot aperialván, bezzeg nem őtet aggrediálták, hanem 
még minekelőtte a végezett helyre érkeztenek volna, az hol tudni
illik a Prussus armadája feküdt, annakelőtte már mind az három 
corpust rútul profligálta; a generálisok nevei a kik elestek s 
eszembe jutnak ezek: Lobkowicz herceg, amaz híres Georgius 
Cristianus Lobkowicz hercegnek, a ki erdélyi commendans genera
lis volt, a fia ; Lokotelli [Locatelli], ezt tudom ezelőtt valami 2S esz
tendővel, mikor a Licctenstain regimentje Erdélyben volt quartély- 
ban ; Odonell jD’Donnel], ez nem régen Gelhai regimentjében obrist- 
lieutenant va la ; Naundorff, ez a De(r)sŐffi regimentjében aggregatus 
obrist-lieutenant vala, a contumacián ott volt, még adós maradt 
nékem két Rh.frttal, de ezen az hadakozáson general feldmarchal- 
lieutenantságra ment volt dolga, pedig olyan galuska-mihók-forma 
ember volt, de igen emberséges ember vala, német-fi; a többinek 
most eszembe nem jut nevek, mindazonáltal ha megtudhatom fel
írom, jóllehet az ilyen rósz hírt nemigen szoktuk meghallani. Azt 
is mondják, hogy Laudon is kézbeesett volna, ha az elszökött adju 
tántja nem szolgáltatott volna alkalmatosságot az elmehetésre, külöm- 
ben harmadnapig nem tudtak hol vagyon. 3-tia Novembris újabban 
kimondhatatlan nagy véres ütközet lett, ötödik generálison tartózott 
meg a oom(m)endirozás; Dann ő excellentiája sebbe esvén recipiálta 
volt magát Torgaviába az armadának egy részével, a más része az 
Albison általköltözvén, de a mint mondják a Prussus reámenvén 
elfogta s sebben is elvitte; úgy beszélik, hogy ritkán maradott em
ber, a ki vagy meg ne holt volna, vagy sebet nem kapott volna, 
az elestek számát 13 ezernek mondják, a kiket elfogott 11 ezernek, 
sebest vitt el hatszáz szekeren; ott esett el Bet(h)len Ádám gene
ralis regimentiből Kalóczi kapitány, jó katona ,az utóbbi hat szó 
ráírás, a korábban írtak, szorgalmasan ki lévén vakarva, nem 
olvashatók.!

In mense Julio gróf Petki Istvánné hitetlenül elakarván hagyni 
az urát, egy Boros János nevű Gyulaiánus (nevű) hadnagygyal ösz- 
yeszövetkezett oly véggel, hogy egymással elszökjenek Moldovába, 
a mint hogy el is indultak, de szerencsétlenül jártak, mi( v)el a csíki
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passuson a mint mentek volna, mind az kettőt elfogták s arestum- 
ban vaunak; a látván hadnagyot cassirozák mint desertort, de az 
aszszonyuak nagy dolog ha halál nem lesz a büntetése, mivel még 
ezenkívül is elakarta hagyni az szegény gróf Petki István urat, de 
mindenkor szerencsétlen volt s az bátyja, gróf Kálnoki Antal gene
ralis t<okáig tartotta arestumban; kár a rósz erkölcs benne, mert 
külömben szép aszszony e. c. t.

Ugyan az idén in Septembri Boér Józsefné, Dobra Anis is el
szökött ismét Moldovába, ez is igen szép aszszony s leánya amaz 
alacson olá(h) nemzetből való Dobra Péter nevű ország-kires direc- 
tornak, kit is az apja Dobra Péter erővel adott volt Boér Józsefnek 
s addig élt vele, míg az apja megholt, azután egy szolgájával a 
levet öszveszűrvén ezelőtt három esztendővel beszökött Moldovába s 
a múlt tavaszig mind odalakott, de akkor elévetődvén, mig a buda- 
telki jószágát b(áró) Korda György úrnak eladhatta, ide be lakott, 
eladván pedig ugyan Budatelkéről elindult Kolosvár felé egy leány
kájával együtt, s midőn a kapori törökbúzák között ment volna, 
egy lovas ember csak kijővén a t(örök)búza közztil, nyargalni kez
dett utánna, ki is észrevévén a dolgot, a hintóból leszabott, a leá
nyát ott hagyván bement a törökbúzák közzé s azólta oda vagyon. 
Ilyen dámák teremnek ám Erdélyben! e. c. t.

Ugyanezen esztendőben octoberben hala meg amaz nagy gaz
dagságú Barcsai Gergelyné, Naláczi Sára úri asszony is, a ki is a 
Bánffy Dienes úr adósságait magára vállalta volt, melynek meg nem 
fizethetésétől aunyira megijedett volt, hogy csaknem desperatióba 
esett, pedig nem volt miért, mivel oly jószág ment a kezére a ma
gáéval együtt, hogy Erdélyben mássa nem volt, mely miá oly fös
vénységbe ejtette magát szegény, hogy nem átallotta elmondani, 
hogy Bouc(h)ídán nincs mit egyék s a szegény bádoki öreg papot, 
Vásárhelyi Istvánt, ki is kevés gabonát instált tőle, egy szem nél
kül bocsátotta el. Uram Isten! hogy lehet az elmúló árnyékhoz ha
sonló ember ilyen, holott tudja, hogy ha az egész világot magáévá 
tészi is, nem állandó birodalma, ide kell hagyni, s mégsem gondol
kozik meg maga utolsó végéről. H éj! sok vagyon e mai napon 
olyan. Imé az Isten mit cselekvék! A ki attól fél vala, hogy a 
magára vett adósságot le nem fizetheti, annak mind bor-, mind 
búza-termésben kiváltképen való nagy áldását megmutatá; a mi 
nagyobb, nagy örömmel Kolosvárra mene Bonc(h)ídáról s ott dol
gait végezvén ki akara indulni ismét Bonc(h)ídára, de elsőbben 
enni akart, a mint hogy az asztala meg volt terítve, de nem ül hete 
melléje, mert ebéd előtt egy fertály órácskával csak azt mondá : 
„Jaj! be megheviilek“ s azonnal lankadozni kezdvén, míg melyre- 
valóját róla lekapcsolták, meg is hala hogy igazán beteljék, hogy 
nincs mit ennie, vagy ha volt is, vagy pedig ha Isten megmutatta 
is nekie, de hasznát venni ]az utolsó szó felülírva] s örömét nem
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engedte érni. Ilyen vala amaz telhetetlen, soha földdel jól nem lakó 
Kim Istvánné, Keserű Sóíia is, kiről csak én is hogy jártam vele, 
sokat írhatnék, arról is, mi lett a maradékából, mely is majd példa 
nélkül való dolog, — de elhagyom.

Temetteteít a szegény Varsányi Benedek úr 9-na Novembris 
Dersén 83 esztendős korában; actor volt Beregszászi Móses úr az 
esperest, a második Bányai József a páucélcsehi pap, orator Deáki 
Pál kolosvári tógás-deák, jóramenendő ifjú. Ezen V(arsányi) Bene
dek uram igen jóféle ember volt, kiről felyebb is írtam gyermekei 
tudniillik miként szedegettettek el előle. 10-ma fogának az unokái, 
úgymint a Varsányi Zsigmond gyermekei: Varsányi Ferenc s 
V(arsányi) Agnes Szarvadi Józsefné, Varsányi Mósesné egy leány
kája képében, Varsányi Klára gyermeke Somai Gergely, a ki is 
mellette lakott a szegény öregnek s felesen testáltatott volt magá
nak vele, de utolyára igen szamár-módra viselvén magát a nagy
atyja körül Somai, testamentumát revocálta. Ugyancsak minekutánna 
csaknem meg is verekedtenek volna, nagynehezen minden részről 
a dolgot lecsendesítettem köztök s 11-a az öregről maradott mobile 
bonumokat, marhát és egyéb házieszközöket felosztának, annak- 
utánna a szegény Varsányi Pál (ki is kapitányságra ment volt a 
Gyulai regimentjiben) mobiliáihoz fogának, bizony sok szép portékái 
s készületei maradtak szegénynek, mely is oly kapsi volt ezen 
felyebb megnevezett atyafiaknál, hogy szintén úgy reszketett min- 
denik míg kezéhez nem ment a nyíl; elég bajoskodásom vala két 
nap, mi(v)el csak egyedül csináltam a nyilakat, melyben is sokat 
akadályoztattak a sok zavarással, mégsem adának a rósz emberek 
a közönségesből egyebet, hanem a feleségemnek (ki is a temetésen 
gazdaasszony volt s sokat fáradott az fejér-egyetinás körül is míg 
kiválogatta, mivel ők nem sokat tudtak hozzá) öt sing fein gyol
csot, nekem egy háló süveget, egy pár kést, de nem ezüst-nyelüt, 
pedig megérdemeltem volna, egy pár papucsot, valami két darabból 
álló nem derék könyvet, egy viseltes zsebbevaló keszkenőt, adtak 
ugyan egy kalamaris-ládát is, mely megérne két aranyat, de úgy, 
hogy az immobile bonumaikat inventáljam, annakufánna az három 
atyafi adott egy-egy pár porzellán findsiát; más divisióban keve
sebbet fáradtam s mégis többet adtak. Micsodás az Isten dolga 1 
szegény Varsányi Pál egyetmássai olyanokra maradának, a kik köz- 
zül némelyek nem is ismérték ; igaz az, a mit Szent Dávid mond, 
hogy ;»z ember sokat gyűjt és sok marhát rak öszve, pedig nem 
tudja kié lesz végtére.

Maria Isabella, József herceg mátkájának Olaszországból 
Pármából Bécsbe való lehozattatásának leírása:

Die 6-ta Octobris minekutánna minden utcákon, a melyeken 
a menyaszszony menendő vala, a bécsi burgerek fegyverbe öltözve 
két rendbe állíttattak volna, minden szegleteken egy pár dragonos
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katona lóháton fegyverbe öltöztetve állíttatott, minden utcákon kü- 
lömb-külömbféle musikások rendeltettek és miden utcákban, kapuk
ban és ablakokban számtalan fő-, közép- és alacsonrendű úri-em
berek és asszonyok gyűlekeztenek volna, láttattak valami hadsirosok 
jőni, kik is a császáré voltak; azok után mindjárt 120 kiilömb- 
külömbféle drága liintók ritka szépségű és termetű lovakkal arany- 
és ezüstszerszámokkal, a kintók mellett s azok előtt menő gavalé- 
roknak s szolgáknak sok szép, csinos öltözetben lévő számokkal, de 
kiváltképen a bennek ülő hercegek s grófoknak gála-ruháival fel
ékesítve lassanként jöttek, kik között tizenegy magyar főrendek 
drága hintójokban láttattanak, úgymint: gróf Batíyáni kalocsai 
érsek, gróf Károlyi, g(róf) Zobor, g(róf) Eszterkázi Ferenc, gróf 
Bethlen Gábor, g(róf) Zicsi győri püspök, gróf Eszterkázi nyitrai 
püspök, g(róf) Battyáni Ádám, gróf Grassalkovics, gróf Barkóczi, 
g^róf) Pálífi cancellárius, gróf Battyáni palatinus, Jierceg Eszterházi 
es a magyarok dicsősége, németek öröme grófNádasdi feldmarshal- 
general, kinek lehetetlen hogy annyi szál haja legyen fejin, meny
nyire kiáltották , , v i vá t  N á d a s  d i “ és a mennyi ujj reámutatott, 
sokan pedig noha különös szerencséjeknek tartották, hogy Nádasdít 
láthatták, mindazonáltal megszomorodván sóhajtozva így szóllottak: 
„ Bá r  i n k á b b  az a r m a d á n á l  l e n n i  és  v i t é z k e d n i  ha  1 - 
l a n ó k ,  m i n t s e m  i t t  l á t j u k ! “. A lantokat követte Licbtinstein 
herceg királyi commissarius, ki magyar gavallérinak, lantéinak ékes
ségével nemcsak az előrement lantoknak, de még a menyasszony 
készületit is láttatott felyíilhaladni; tudniillik két magyar gavalérok 
bársony arany-krepines uniforma-köntösben, 18 német lokajok, vagyis 
inasok, veress angliai posztóból, hat annyi virágos arany pasza- 
mánttal, hat csatlós hasonló öltözetben, kinek kinek ezüst buzogány 
kezében, — aranynyal felékesíttetett hintája előtt sétálgattatva men
tek, ritka termetű friss lovainak pedig csudálatos fakó szőri az 
arany-krepines szerszám alatt alig látszott. Ezen királyi commissa- 
riust pedig követte a menyaszszony, kinek középszerű dali termete, 
fekete szeme, szemöldöke és ritka mesterséggel felfodorított haja, 
drágakövekkel megrakott pártája, ezüst matériából készült ruhája 
és gyenge-rózsaszínű orcája mindeneknek szemeit magára fordította. 
A menyaszszony sarkában mindjárt volt a hadsirok serege, ezek 
után jött a magyarok újjabb ékessége és a németek csudája: az 
nem régiben felállíttatott magyar-gvardia, kiknek friss szürke pari
páit, veress angliai posztóból csinált köntöseit s mindeniknek a régi 
magyar mód szerint párducbőrrel való készületit annyira csudálta 
a német nemzet (mint a tehén az új kaput), hogy megvallotta, 
hogy lehetetlennek állította a magyarok felől, hogy azt az paradát 
tehessék — l ádd- é  ő t e t !  Elérkezvén az udvarhoz a menyasz- 
szony, a templomba vitetett, az hol a mátkája József herceg várta 
és ott az anyaszentegyháznak parancsolatja szerént öszveesküdtek.

5 7 9
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Hogy pedig felséges asszonyunk ezen öröm-anyaságának alkalma
tosságával a magyarokhoz különös reflexióját megmutassa, a copu
latio idején a templomban a magyarok számára három széket ha
gyatott, hogy a copulatió alatt esett pompát onnat a magyarok job
ban láthassák. Ezek végbemenvén az estve is következett, és az 
királyi udvar s Szt. István temploma előtt oly illuminatio volt, me
lyet Bécs várossának más külső országok és fővárosok méltán iri
gyelhetnek, melynek magassága négy-contignatiós házakat is felyül- 
haladta és közel háromezer égő lámpásokból állott, a királyi udvar
ban pedig kétfelől közel 3000 fejér viaszgyertyák égtek, fáklyák 
özeken kivtil ; egész éjszaka a városi lakósoknak az utcákon való 
tolyongások, kiáltások, külömb-külömbféle nmsikájok, táncok any- 
nyira elborította az egész várost, hogy az bástyákon sűrűn szólló 
ágyúknak hangját eh ette. Ezek elég nagy és dicsőséges királyi 
pompák voltak, csakhogy a Burgus elég szomorú salvét adott reá, 
melyről én hallgatok.

Most ilyen újságot hallék, hogy a commenderozó generalis 
Montoja adjutantja, micsoda okból, maga tudja, kétszer lőtte magába 
a pistolyát s mind a kétszer nagy sebet ejtett magán, de meg nem 
holt, hanem nagy sebben fekszik.

Töltöttem a karácsom sz(en)t innepeket Macskáson Décsei 
Zsigmond uramnál, Istennek hála jó egésségben, jó kedvvel; . ötöd- 
nap indultam Laza későn s részegen, mivel azzal a bohó Ördög 
Istvánnal, ki is a Csegeczi-ágon atyámba közelről, egyeseztünk csak 
ketten (mivel Décsei Zsigmond bátyám az Szász János temetésére 
Bánffihunyadra ment volt) s megittasodván Borsára jöttem Décsei 
László bátyámhoz, az holott találtam Sombori Györgyöt feleséges
tül sógorával Pécsi Imre urammal együtt, kit régen nem láttam volt 
s meg sem esmértem volna; érkezők csakhamar Keczeli Sándorné 
asszonyom is testvéröcscsével Kabós Sárival, Csernátoni János úr
nak is volt ottan egy igen szép leánya Rosalia, a mellett Décsei 
László úr leánya Kalára, s én mint ittas ember hegedűst hozattam 
a bátyámmal s olyan táncot indítottam, hogy a mi az emberség.

Most hallom, hogy az húgom Danczkai Józsefné Retteg(h)i 
Judit meghalálozott, ki is igen szép s jó asszony vala; a nagyob
bik leányát vészi Harsányi János Sárdon. [Későbbi kézzel: „nem ő 
vette, hanem Pünkösdi Mihály úr“.]

Báró Henter Dávid úr gubernialis consiliarius és provincialis 
cancellarius urat ő felsége felhivatván Bécsbe, exuáltatott ^korábban 
„exuálta“ állt] minden tisztségeitől. Ez az gyümölcse a minapiban 
becsúszott jubil(l laúónak, mivel ha kétszínkedni nem tud, vagy 
hazája mellett felettébb híven viseli magát, hamar jubil(l)áluak akar 
kit is ; történt másokon is ily dolog, de nem épen ily ignominiose, 
mivel némelyeket nyavalyájukért, némelyeket felettébb való vén- 
ségekért ju b ilá l ta k  s salariumokat vettek úgy is, de ennek más-
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képen esett dolga, nem is defectuosus, hanem egyedül az igazmon
dásért s hazája megmaradása mellett való munkálkodásáért szenved 
'későbbi kézzel: „roszakaróitól, melyben talán híre sincs ő felsé
gének.“]

Végeztük el, Istene a dicsőség, ezen 1760-dik esztendőt is 
bázamnépével együtt jó egésségben, felettébb való kár s betegség 
nélkül, jóllehet sok változásokon s egyéb kedvetlenségeken mentem 
által, mivel ezen esztendőben felette megszoríttattam perceptorság- 
beli liquidatiómnak ex(s)olutiójára; a nagy-krisztolci portióját is 
gyermekeimnek az, idén váltották ki e. c. t . ; ugyancsak ezen esz
tendőben szerzettem én is Zálnokon 4 sellért, ötödfél házhelyet, 
egy jó darab szőlővel együtt, melyet ha mívelhetnék, nem lenne 
károm benne.

A mi nézi termései ezen esztendőnek, hőv volt búzának, bor
nak, makknak termése úgy, hogy a köblösi erdőn termett makk
ról verettem le szalonnának való sertésimet, széna is jól termett, 
Magyarországon pedig igen vékonyon termett mind búza, mind pe
dig széna.

Ezen esztendőben, karácson előtt egy héttel hala meg a sze
gény Becski Miklós bátyám is itt Köblösön, jó vénséget ért korában 
szép csendes halállal, hagyván két fiút, Zsigmondot és Miklóst.

Ugyan ezen esztendőben szűrtem a köblösi szőlőmből 30 veder 
olyan bort, hogy ha minden esztendőben olyat termene, nem saj- 
nállanám kapálni a tövit. Ugyan a szőlőbeli selymes pergamen- 
kornéj fáról, úgy a veteményes-kertben lévőről, hasonlóképen a nagy 
vackorfa tetején otottról ettem Isten engedelmiből ezen esztendő
ben, mindenik igen specialis gyümölcs.

A n n o  1761.
Úgy hallatik, hogy ő felsége ismét katonát kíván Erdély- s 

Magyarországtól, de M(agyar)ország nem igér; personalis insurrectiót 
is kívánt ő felsége, melyet a mint beszélik elsőbben a palatínus úr 
Battyáni Lajos ő excéllentiájával communicált volna, de negativát 
adván, rútul tractálta volna s azután kétszer is parancsolt volna ő- 
felsége, hogy Bécsbe felmenjen, de egyszer sem ment.

Úgyanezen esztendő kezdetiben holt meg gróf Mikes István úr 
Fejér vármegyének főispánja, ki is a múlt esztendőben ju b ilá lh a 
tott vala s az veje báró Bornemisza Pál úr constituáltatott helyette ; 
bezzeg kitölt rajta szegényen, hogy a ki másnak vermet ás, idővel 
maga is beleesik; amaz nagy hírű-nevű boldogemlékezetű Bethlen. 
Ádám urat ő excellentiáját midőn fehérvármegyei főispán volt, maga 
pedig b(első-)szolnokvármegyei, meg nem elégedvén e?zel, kifaragta 
vala a főispánságból s igen nagy confusióba hozta volt, ugyancsak 
Isten kimentette belőle s csakhamar statuum praesidenssé lett.

Most érkezett le báró Korda György úr is a bécsi lakadalom- 
ból, excellentiás, status intimus et Sacri Romani Imperii consiliariusi
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titulussal, a kolosvármegyei főispánságban is megmaradott s a mint 
27-ma et sequentibus diebus Januarii 1761 Kolosvárt celebrált gene- 
ralis-szék alkalmatosságával observáltuk, roma(n)o catholicus [azelőtt, 
a  mennyire kivehetni, így állt: „római jesuitává“, de e szavak ki 
vannak vakarva s az előbbiek rávezetve] lett.

Ugyanezen napokon liozák ő excellentiájának, hogy Károly 
herceg, felséges asszonyunk második nagyreménségü, sok szép vir
tusokkal már is fényeskedő [felülírva: „s magyarul is tudó“] fia 
megholt, mely igen nagy szomorúságot okozott ő felségeknek.

Ugyanezen januariusban holt meg statuupi praesidens gróf 
Lázári János úr ő excellentiája Imre nevű fia, ki is már németül, 
franciául jól tudott, az oskolát absolválta volt s szintén akadémiákra 
akart indulni; fataliter holt meg a mint mondják szegény, mivel a 
mint lovagolt volna, úgy esett a lóról, hogy az feje, fagyos lévén 
a föld, mindjárt kettéhasadod; hallatlan szomorúságának kell lenni 
a szegény úrnak ; csak ezekből is megtetszik, hogy nincs állandó 
boldogsága senkinek ezen az világon. [Későbbi kézzel: „Nem igaz, 
mert forrónyavalyában holt meg.1

Jósika József úr is megholt, kinek felesége soha sem volt, 
generalisságra promoveáltatott ezen mostan is tartó Prussussal való 
háborúság alkalmatosságával, mely csak arravaló volt, hogy leküld- 
hessék, mivel nem volt semmi olyas virtus benne,melyet méltó lett volna 
valakinek observálni, hanem magagondolatlan vakmerő [ez utolsó szó 
ráírás, a korábbi, ki lévén vakarva, meg nem határozható] bátorság 
volt benne, mely miá sokszor, a mint hallottam, szégyent is vallott, 
kárt is tett.

A szegény Bíró Zsigmond is [felülírva : „kinek az anyja Gyerőffi 
Kata ultima deficiens volt“] szintén most fekszik halva; 27-ma Jan(ua)- 
r(ii) Kolosvárt voltam vele együtt geueralis-szék alkalmatosságával, 
ezt pedig írom 20-ma Febr(uarii), a mint mondják himlőben holt meg 
Farnoson, felesége Vitéz-leány volt, ugyanaz után bírt ottan; unitárius- 
emberben jó ember volt, 25 esztendőtől fogva jó esmeretségben él
tem vele.

Felette nagy disturbium vagyon az olá(h) natió között az unió 
felett, mivel az országban az unitus papokat a templomokból kirekesz
tették mindenütt; az piispökjök Áron Péter Balázsfalváról elillantott; 
Zalakna körül több hatezer olá(h)nál verte öszve magát, kiket hogy 
sedáljanak, a inéltóságos gubernator úr s thesaurarius Bornemisza 
Ignác úrral együtt elmentek volt, de semmit sem tehettek velek; 
holmi olá(b) deákok szerteszélylyel járnak az országban, ottan-ottan 
-öszvegyűlnek hat-bétszázan hogy már synodust ülnek s úgy végeznek 
magok dolgaik felett. Nagy dolog, ha ő felségének a muszkával való 
szoros a!(l)iantiájából nem származott ezen dolog, mert a mint látom 
a méltóságos királyi gubernium is csak mellőzi a dolgot, sőt a minapi
ban az alsó-járásbeli v(ice)ispán Bors István nagy buzgóságától indít-



/
tatván elfogatott volt egynéhány aféle deákot, de azokat bizony elbo
csátották, sőt Bors uram nem lakhatott házánál s ma sem mér lakni, 
melynek midőn Szebenbe is elment volna az híre, azt mondották az 

„ -urak, hogy s i b i i m p u t e t ,  senki nem bízta volt reá.
Bizonyos relatióból írom azt is, hogy Huuyad vármegyében a 

főispánnak, Balog László úrnak expresse így írtak az oláhok: „Nem 
győzünk eleget csudálkozni rajta, mi az oka, hogy bennünket ti magya
rokul ennyire opprimáltatok s az jobbágyságnak jármát is nyakunkba 
vetettétek, holott mi sokkal többen vagyunk s voltunk mindenkor a 
m gyaroknál, a mi nagyobb, régebben is vagyunk ez országban nál- 
latoknál, mert még az régi dacusoknak vagyunk reliquiái.“ De ez 
hazugság, mert római colonia az olá(h) natió, más volt a dacus, s azt 
gondolom, nem volt ily istentelen gonosz nemzetség, mint ez az olá(h)- 
ság. Ettől bizony megvallom, hogy félek, mert ha valaki jobban is 
eszekre adja ezen dolgot, minket bizony szaporán elpusztíthatnak, 
mert Erdélyben könnyen vagyon tízanuyi olá(b)ság, mint magyar. 
Mind az uniónak gyümölcse fog lenni ez is, mert azzal, hogy catbo- 
licussá legyenek, megengedtetett nekiek, hogy scbolát erigáljanak, 
állítottak volt is Balázsfalvára oly gymnasiumot, melyben ötszáz 
tanuló megvolt, a kik olá(h), magyar, deák és német nyelvet dereka- 
sint tanulhattak, mely ha durált volna, megvált volna, reformatus úr 
ki ért volna promotiót, de Isten azt most ezáltal a zűrzavar által pro 
nunc elszélesztette. De láss szép dolgot! mindenfelé azt beszélik, 
hogy reformátusok ültették volna fel az oláhokat, hogy az uniónak 
renunciáljanak, melyre nézve nagy investigatio hallaták, hogy leszen 
meg, az egyik investigator az egri püspök, gróf Barkóczi leszen má
sokkal együtt. Uram ! tartsd meg az ártatlant.

Közli: T o r m a  K á r o l y .
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ISTVÁN FŐHERCEG ÉLETÉBŐL.
II.

TANULMÁNYI UTAZÁSAI.

Első cikkünkben mint visszaemlékezést az eseménydús 1848-ki 
márciusi napokra és következéseire, István főherceg életének utolsó 
szakát írtuk le. Ez tehát tulajdonképen alkalmi cikk volt, melyet 
írtunk és a melynél indíttatva voltunk életrajzi vázlatinkat Magyar- 
ország utolsó nádoráról életpályának végével kezdeni.

Ma életrajzi töredékünk folytatását úgyszólván sírjánál veszszük 
ismét fel, hogy a főherceg életét és működését ecseteljük. Azon 
idővel kezdjük, midőn a főherceg férfikorát elérte s önállóan
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lépett fel, hogy államszolgálatra készüljön, mire kiváló jellemtulaj
donságainál és sokoldalú képzettségénél fogva az udvar által külön
ben is ki volt szemelve

Miután elméleti tanulmányait az államigazgatás minden ágában 
a különféle államhivataloknál Bécsben bevégezte és teljes bepillan
tást nyert az ügyek menetébe, egész a legcsekélyebb részletekig, 
utazások által kellett mindannak gyakorlati alkalmazásáról meggyő
ződnie, a mit a politika, pénzügy, igazságszolgáltatás és hadügyre 
nézve tanult volt s a kül- és belföldön összehasonlítások által kellett 
eszméi világát kiszélesítenie.

Gyors felfogása, tiszta elméje és helyes itélőtehetsége nagy 
tudvágyával és emlékezőtehetségével kapcsolatban, valamint alapos 
tudományos kiképzése igen jó szolgálatokat tettek neki az utazá
sainál. A fentemlített tulajdonságok a főhercegnél részben azt ered
ményezték, hogy nagy pontossággal és részletességgel rendszeres 
naplót vitt.

Följegyzései nem szorítkoztak a napi események egyszerű 
jegyzésére, hanem a tapasztaltakról való észrevételekre és elmélkedé
sekre is kiterjedtek. Ez eljárás által a napi események tüzetes átvizs
gálásnak lettek alávetve, mely arra szolgált, hogy gyakorlati tanul
mányának körét kiszélesítsék, még pedig úgy, hogy azok szellemi 
elrendezése és megítélése által a főherceg tökéletes átértésökre 
jutott. Ez úgyszólván mindennapi számadási jelentés a főherceg 
szellemi fejlődését nagyon előmozdította. De nem csak tárgyakra 
terjedt ki naplójának tartalma, hanem egyéniségekre is. E tekintet
ben naplója, mely hivatalos működése idejéből származik, kora tör
ténetéről a legérdekesebb följegyzéseket tartalmazza, E gyakorlatnak 
még az az előnye is volt, hogy a legkülönfélébb anyagok tárgya
lása által irálya oly módon képződött ki, hogy tisztaság, helyesség 
és kifejezésekben! könnyűség, valamint leírások tekintetében is kitűnt.

Irályát és leírási tehetségét a főherceg mindjárt első utazása
kor, melyet mint Csehország kijelölt helytartója tett, nagyobb mérv
ben tüntette ki, miután Kollowrat gróf oda utasította, hogy utazásá
ról, minden irányban dolgozzon ki emlékiratot, mely ő felsége elé 
lesz terjesztendő. István főherceg az 1841. év julius 1 én hagyta el 
Bécset, hogy körútját Csehországban megkezdje. Mindenben mi ez 
áldott országban a közigazgatás és a nemzetgazdászat javítására vo
natkozott, a legnagyobb buzgalmat tanúsította, és különös ügyeimet 
fordított minden humanus tan- és műintézetekre, valamint behatóan 
foglalkozott az iparral, kézművekkel is kereskedelemmel is.

Beható tanulmányai mellett különös ügyeimet fordított a végre
hajtó hatalom közegeire, kiknek eljárásától lényegesen fiigg az ál
lam és a nép java, és ennek alapján saját közvetlen vagy közvetett 
észleleteit megtette emlékiratában, fölemlítvén azon hivatalnokokat, 
kik nem voltak helyükön, kik alantabb állásokból magasbakra vol-
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nának teendők. Figyelmét semmi sem kerülte el, kőrútjában min
denütt megállott és mindenütt tudakozódott az ott uralgó állapotok
ról. Eképen utazta be Csehország minden kerületét és megnyerő 
megjelenése, leereszkedő modora és nagy jótékonysági érzete már 
akkor nagyon kedveltté tették az országban.

Négy hónapig tartott kőrútjánál sem hanyagolta el soha napló
jának pontos vezetését; mindent a legnagyobb lelkiismeretességgel 
és hűséggel jegyzett föl, és mivel elég ügyességgel bírt, hogy ko
csizás közben is igen tisztán és olvashatólag írjon, képes volt a bő 
anyagot földolgozni. Az ily módon gyűjtött anyaghalmaznak még 
csak áttekintésre, logikai rendezésre és összeállításra volt szüksége, 
és megvolt a kívánt terjedelmes emlékirat. Ez magában foglalta az 
ügyvitelek tüzetes leírását, az állami hivatalokban előforduló előnyö
ket és hiányokat, esetleges rendetlenségeket és visszaéléseket és az 
alkalmas eszközöket azoknak megszüntetésére. Ily módon voltak 
ebben az emlékiratban a katonai intézetek, a nyilvános tan- és jó
tékonysági intézetek, valamint a tárgyilagos és személyes érdekek 
a nemzetgazdászat különféle ágazataiban tárgyalva.

Ez az emlékirat nem volt egészen Kollowrat gróf ízlése sze
rint, kinek meg kellett azt vizsgálni. Ügy vélekedett, hogy a fő
herceg ugyan helyesen látott, de viszonyokat és személyeket igen 
szigorúan ítélt meg. Ez igazságért és jogért lelkesülő fiatal her
ceg tollából eredt emlékirat nem illett a szépfestés azon rendszerébe, 
melyben Ausztria valamennyi államférfia magának tetszelgett. Saját
ságos élvezetüket lelték benne, hogy az állam rovására maguknak 
valamit hazudjanak. Hogy a főherceg megszokott őszinteséggel fe
jezte ki nézeteit emberekről és tárgyakról, a dolgokat saját nevükön 
nevezte a nélkül, hogy a kedvelt „ha“, vagy „de“ vagy „noha“ 
kifejezésekkel élne, ez ugyan a legnagyobb előny volt, mely a 
főherceg emlékiratát jellemezte, ki csak akkor érte el életének
24-ik évét.

A főherceg csehországi kőrútjának Összes eredménye az volt, 
hogy ez ország viszonyaira nézve minden irányban tökéletesen tá
jékozva volt, midőn három évvel utóbb helytartói állását ott el
foglalta.

A rá következő év ápril havában másodízben kelt a főherceg 
útra, mely Tirolra, Isztriára, a trieszti tengervidékre, a Lombardiára, 
Velencére valamint Turinban, Parmában, Modenában és Floreneben 
tett látogatásokra terjedt ki. Ez utazás programmja tehát az élőbbénél 
sokkal kiterjedtebb volt, és a főhercegnek az állam és népélet minden 
terén szélesebb köre nyílt ez országokban gyakorlati tanulmányaira, 
melyeknél minden ország állapotát saját különnemű viszonyaiban, 
valamint összes szellemi, erkölcsi és anyagi műveltségi helyzetében 
megismerni igyekezett.

A mi az Ausztriához tartozó tartományokat illeti, azok egész
25H azánk I.
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politikai és pénzügyi igazgatási rendszerét, valamint az igazság
szolgáltatást is tökéletesen ismerte, de épen az előtte ismert vi
szonyok alapján, legelőbb is arról akart meggyőződni, vajon ugyan
azon rendszer alkalmazása azon országok beligazgatásában, me
lyeket különféle nemzetiségek laknak, nem bír-e hátrányokkal is ? 
Itt is a tárgy nagy fontosságának helyes méltánylása következtében 
különös figyelmet fordított a végrehajtó közegekre. De nem mélyedt el 
úgy, mint Csehországban az igazgatás részleteibe. Utazását a rokon
udvarok látogatásával kezdette és azután Salzburgon és Insbruckon 
át Milanóba jött, hol csak pár napig időzött s azután Parmába 
ment. Ez utazásnál érintette Piacenzát is, hol nehány órát töltött, 
hogy e város nevezetességeit megtekintse.

A többek közt a Piazza dei Cavalli vonta magára figyelmét. 
E téren áll a régi tanácsház szép és nagyszerű, s ezzel szemközt 
az új kormánypalota újabb divatú, de mitsern mutató építészeti íz
lésben. Az utóbbinak tetőzetét fehérnemű szárítására használták s 
több mint 200 lépésnyi hosszúságú kifeszített kötelekre felfüggesztett 
hálófejkötők csüggtek fölötte. A tanácsház előtt láthatók Farnese 
Sándor és üa Ranuccio hercegek lovas-szobrai. István főherceg azon
nal a következő igen találó megjegyzést tette: „E téren — úgymond
— az ó- és az újkor találkát látszanak adni egymásnak : amaz nagy
szerű építészeti emlékben és szobrokban, ez p e d i g  h á l ó f e j  kö  t ö k 
k e l  k o r o n á z v a  és t a l á n  j e l l e m e z v e  is. Minő ellentét! 
„ V a j o n  az  e l ő b b i  n a g y  e l h u n y t a k r a ,  v a g y  az u t ó b b i  
n a g y  a l v ó k r a  a k a r - e  i t t  e m l é k e z t e t n i ? "  E rövid mű
szemle után tova indult Parmába.

Nehány nap múlva, melyeket a főherceg olasz területen töltött, 
az olaszokról kedvezőtlenül nyilatkozott. Azt mondotta, hogy vára
kozásaiban és képzeleteiben csalódott és panaszkodott azon hidegség 
fölött, melylyel őt szíves előzékenysége dacára fogadták. Az olaszok 
jellemével sehogy sem bírt megbarátkozni. De nagyon tanulságos 
volt, mit Olaszországról és népéről nézeteinek helyreigazításával 
megjegyzésként mondott kísérőinek egyikéhez. „Csalódás veszélyének
— úgymond — teszi ki magát valaki, hogy ha az első benyomásoknak 
engedve, egyes személyek fölötti ítéletre ragadtatja magát, de még 
kockázottabb az ily Ítéletet egész nemzetekről. Az olasznak, kivált 
a lombardiainak a n n y i t  é r  m i n d e n k i ,  a m e n n y i  az ő v a 
l ó d i  é r t é k e ,  l e g y e n  b á r  az  i l l e t ő  h e r c e g ,  p o l g á r  vagy 
p a r a s z t ,  a lombardnak csak észszel lehet imponálni, nem címek
kel és méltóságokkal; őt egyedül szív által soha sem lehet meg
nyerni. Az út hozzá a fején át vezet. A lombard, a száraz ész em
bere, becsülni és becsültetni akar, mielőtt szeretne.“

És e megjegyzések a főherceg részéről nem maradtak meg- 
hallgatlanok, mert mint nemsokára látni fogjuk, a lombardokat és
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velenceieket, miután egy ideig köztük élt, emlékiratában oly he-- 
lyesen írta le, mintha több évig lakott volna köztük.

A rokon-udvarok látogatásával összekötötte a különböző váro
sok és országok nevezetességeinek megtekintését is, és e mellett 
soha sem mulasztotta el azon országok intézeteinek szemügyre véte
lét s az összes jótékonysági, tan- és műintézetek meglátogatását. 
Nem lehet szándékunk itt mindent leírni, a mit a főherceg látott, 
és úgyszólván egy kis Bädecker kiadást rendezni, de mégis ki akar
juk emelni azokat a megjegyzéseket, melyeket az államigazgatás és 
községi állapotok minden ágazatairól tett, melyek bizonyságául 
szolgálnak tudományának és eszméi szabadelvű irányának már abban 
az időben, midőn az absolutismus a maga rideg összpontosítási 
rendszerével teljes virágzásában állott.

A toscanai törvénykezésről például szó szerint azt mondotta a 
főherceg: „Igen célszerű, hogy az igazságszolgáltatás egészen önálló 
külön igazgatási ágat képez, melynek legmagasb hatósága a Con- 
siglio di Statotól, a legmagasb államhatóságtól egészen el van vá
lasztva. Az igazságszolgáltatásnak egészen függetlennek, tehát az 
államhatalom befolyásától egészen távol kell állnia. Ez nem történ
hetnék, ha az államtanácsban a többi kormányhatalmak főnökei az 
igazságszolgáltatás kezelésében, legfelsőbb helyen résztvennének. 
„Az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s n a k  s o h a  s e m  s z a b a d  k a b i 
n e t i  i g a z s á g s z o l g á l t a t á s s á  f a j u l n i . "

A községi ügyről Toscanában a főherceg a következő neve
zetes nézeteket jegyezte fö l: „A községi alkotmány ebben az or
szágban is azon bajban szenved, hogy nagyon központosítva van; 
ez öröklött baj a nagyon is sok kormányzás idejéből, mely most 
is napirenden van.“ Más helyütt pedig így ír: „Bárcsak úgy tekin
tenék a községet, mint egy családot; minél szabadabb és függet
lenebb a családi élet az államban, annál nagyobb a szeretet 
a hon, a társadalmi rend iránt, és annál nagyobb a gondoskodás 
az élet boldogságának követésére és fentartására, mely a kettőből 
származik. Ugyanaz illik a községi életre is. Minél szabadabban 
mozog ez ,. minél kevésbbé hat rá a kormány gyámkodása, annál 
erőteljesebb a valódi hazafiúi szellem, a kormány e szilárd támasza, 
legyen bár ez korlátlan vagy alkotmányos, monarchikus vagy re
publikánus.“

A Floreneben összehalmozott műgyűjteményekre e találó meg
jegyzést tette a főherceg: „Óhajtandó volna, hogy a fő- és székvá
rosok, műgyüjteményeik körül kevésbbé lennének az egyedárúsági 
szellemtől áthatva és szabadelvűbbek a vidéki testvérvárosok iránt. 
A tartományok e kipusztítása a fővárosok javára nagyban gátolja a 
művészet fölvirágzását és fejlődését a vidéken. Sok szép tehetség, 
mely szépen gyümölcsöznék, ha alkalma volna honában jó minták után 
gyakorolni a művészetet, elsatnyul vagy hibás irányban indul, mert

25*
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hiányzik az alkalom és hiányzanak az eszközök, hogy a művészet 
gazdag, de egyszersmind költséges forrásából meríthessen, mely 
most csak a fővárosban lelhető. A fővárosiaknak tehát csak a mű
vészet legszebb és legritkább virágaival kellene bírniok, és gazdag
ságukat a vidékkel megosztaniok, melynek még mindig jutna 
annyi a szépből és kitűnőből, a mennyi szükséges a honi tehet
ségeknek arra, hogy a művészet helyes útján járjanak és végre 
saját költségükön megtehessék az utat a fővárosba.

A turini udvarnál kevésbbé jól. érezte magát a főherceg. 
Carlo Alberto, ki a carbonarismustól a legmerevebb absolutismusig 
megtette az ugrást, oly módon gyakorolta az udvari etiquettet, mely 
majdnem túlhaladta a régi spanyolt. Az udvari etiquette figyelmes 
és folytonos tanulmány tárgya volt Turinban az udvari személyzetnél. 
A király kevéssel azelőtt egy szabályt adott ki, melyben mindazok 
a személyek föl voltak sorolva, kiknek megadatott a jog és kitün
tetés, hogy bizonyos alkalmakkor a királynőnek jelesül kocsiba 
szállásnál vagy kiszállásnál és más egyéb eshetőségeknél stb. se
gítsenek. Ha tehát a királynőt súlyos baleset érte és ily szabadal
mazottak nem voltak kéznél, ő felsége oda éghetett, vízije fúlhatott 
vagy nyakát szeghette, szóval az udvari etiquette áldozatául eshetett, 
mi mindenesetre illedelmesbnek látszott, mint kegyben nem áiló, 
vagy épen népies kezektől érintetni és mint minden más ember 
megmentetni. II. Fiilöp spanyol királynak, mint tudjuk, az ily eti
quette életébe került.

Turinban is mindent megtekintett és megfigyelt a főherceg; 
itt a katonai intézetekre és csapatokra is különös figyelmet fordított 
és minden látványosságot megszemlélt, mint mindenütt. A Sancta 
Maria di Carignano templomban látta azt a két képet, melyek de
rültségre ragadták. Az egyik egy beteg ökröt ábrázolt, melyet. Sauli 
szent Sándor kigyógyított, a másik egy kis ökröt, mely az előtte 
álló Sauli püspököt imádja. „Volt idő — jegyzé meg a főherceg — 
midőn az emberek állatokat imádtak. így imádtak a régi egyptomiak 
egy bikát s a krokodilus előttük szent volt. Későbbi korban, mint 
ezek a képek tanúsítják, szerepváltozás történt. Állatok imádtak 
embereket. Kérdés, vajon ez utóbbi időkben az állatok lettek-e 
okosabbak és az emberek ostobábbak, vagy az állatok lettek osto
bábbak és az emberek nem okosodtak meg?“

A látogatások az olasz udvaroknál mindössze öt hetet vettek 
igénybe, mire a főherceg Lombardiát és Velencét utazta be. Mint
hogy e tartományok akkor az osztrák-magyar monarchiához tartoz
tak, nagy figyelmet fordított azoknak összes igazgatási rendszerére, 
nemzetgazdászatára és nemzeti életére. Nem a fölszín után Ítélte 
meg azokat, hanem mindenben a dolgok velejéig hatolt. Miután e 
tartományok most az egyesített Olaszországhoz tartoznak, bel ügyeik 
nem érdekelnek többé bennünket abban a mérvben, mint hajdan
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érdekelhettek. A mit azonban a főherceg e tartományokról, azoknak 
özszes ügyeit politikailag megvilágítva mondott, bír tartós értékkel, 
a mennyiben a magas jelentést tevő már akkor is a jelenkori jogi 
állam szempontjából és oly őszinteséggel ítélt meg minden intéz
ményt, mi egyéniségi jellemzéséhez lényegesen járul. S ez célunk, 
midőn egyes részleteit közöljük emlékiratának, a melyet a főherceg 
hat évvel nádori hivatalába lépése előtt oly embereknek mint Metter
nich és Kollovrat mint méltánylandó olvasmányt benyújtott.

Lombardia és Velence községi ügyeiről a főherceg emlékira
tában következőleg nyilatkozott: „Bármennyire célirányosnak tar
tassák is az állam főgondnoksága a községek politikai és gazdászati 
igazgatására nézve, a kormány e tekintetben is túl látszik lépni a 
helyes mértéket. A központosítás szelleme, mely úgy szólván minden 
jelentéktelenebb ügyet felsőbb állami hatóságok, sőt magának a csá
szárnak elhatározási körébe helyez, elkeriilketleu vontatott ügyvise
letével s ezzel járó nagy idővesztegetésével a községi érdekeknek 
érezhetőbb kárt okoz, mint a minőt középszerű vagy nem becsü
letes községi elöljárók tehetnek. Ezek ellen a község megvédheti, 
kártalaníthatja magát, de ezt az állami hatóságokkal szemben épen 
nem teheti“.

Más helyütt ezeket mondja; „Valamint a községi választási 
jog kibővítése és fölszabadítása a részben még fennálló kormány
zati dictátori befolyás alól, ép úgy a consigli communali jogai és 
kiváltságainak kibővítése s a jelenlegi államhatósági főgondnokság 
korlátozása nagyon helyén lenne. Természetesen a döntés jogának 
fentartasával peres vagy panaszos ügyekben, melyek hivatalos úton 
esnek tudomásául, a midőn a consigli communalik vagy a községi 
tagok magok felebbeznek.“

Végmondataiuak egyike így szól: „Nem lehet tagadni, hogy 
az osztrák kormány ebben a királyságban föladatául tűzte ki, hogy 
bizalmat vessen és arasson; kívánatos volna tehát, ha ezen igyeke
zetnek törvényes szentesítést adna pl. a községek szervezése által, 
ha több törvényes függetlenséget adna a consigli communalikuak 
és több tekintélyt a tartományi és közpouti gyűléseknek. Ha meg 
is engedjük, hogy szabadabb municipális életben inkább gyakorol- 
tatik és erősebben fejlődik az ellenzéki ösztön a kormány ellen, 
mégis nyíltan lépne föl, és így becsületes szándékkal kezelt és a 
nép legbefolyásosabb része által támogatott kormány által könnyeb
ben küzdhető le, míg kevésbbé szabad községi szervezésnél az ellen- 
zékeskedés el van rejtve és ép azért aggasztó is.“

Az igazságszolgáltatásról és a bírói karról e tartományokban 
következőleg nyilatkozott a főherceg: „Minden régi statuarális tör- 
véuy és intézmény elenyészett az idők viharában, kiváltságos törvény- 
hatóság alig ismeretes már s a személyek egyik osztályának sem 
nyujtatik. Mindnyájan ugyanazon törvényhatóságtól vették jogaikat.
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A törvények előtti egyenlőség pedig tetszett a nép szellemének/1 
— „Ezek az országok — mond tovább az emlékirat — nagyszámú 
tudós és igen ügyes jogászokkal kitűnő lelkiismeretes és megveszte- 
gethetlen bírákkal bírnak, de az olasz annyira élénk és moz
gékony, bogy a tündöklési és népszerűségi vágy avagy barátság 
által öntudatlanul könnyen hajlik és befolyásoltatik. Ezért kivált 
bűnügyi esetekben nem tanácsos a bizonyítékokat könnyen és lazán 
megengedni, az olasz bírónak heves ellen- vagy rokonszenve 
mellett szilárd törvényes szabályra van szükség, hogy ez irányban 
el ne ragadtassák. “

A papságról, melynek hivatása betöltését általában teljesen 
méltányolja, igen részletesen szól emlékiratában és a következő 
jellemző megjegyzést teszi ró la: „A papság kiképzése és nevelése 
egészen a püspökök kezei közt van és itt inkább mint bárhol ki 
van vonva a kormány ellenőrzése alól, egészen a püspökök akara
tától és nézeteitől függ. De mert a nevelési nézetek, valamint az 
akarat is különböző személyeknél különféle, a papság erkölcsi és 
szellemi nevelése is az egyéni nézetek és püspöki önkény jellegét 
viseli. A püskökök iránya általában az, hogy maguknak engedelmes 
papságot neveljenek. A mi valóban igen eszes, csak hogy az alkal
mazott eszköz: a papság engedelmességének szellemi és általános 
műveltségi szegénységgel való kivívása, nem helyeselhető, sőt 
nagyon sajnos.“

„Hangulat“ rovat alatt hasonlóan nagyon találón jellemzé a 
főherceg a lombardiait és velenceit, s a ki ismeri Olaszországot, 
mindenesetre osztani fogja a főherceg nézeteit. „Lombardia és Ve
lence lakossága — írja a főherceg — valamint az olaszoké általánvéve 
nagyon élénk és mozgékony, könnyen elragadható első benyomások 
által, könnyen sérthető és ellentállásra izgatható, e mellett féltékeny 
jogaira, a törvényeket nagyon ismerő, házi életében nagyon taka
rékos. A tekintélyes néposztályok nagyon sokat tartanak rangra, 
befolyásra és népszerűségre, mi hivatalok, rendjelek és címek utáni 
vágyra vezet, ezek különös vonzerővel bírnak rájok. E szenvedély 
talán egy országban sem oly nagy mint itt. Népszerűséget itt a 
felsőbb osztályok is keresnek és találnak az által, hogy erkölcseik 
és szokásaik azonosak az alsóbbrendűekével, bizalmas társalgásba 
tudnak bocsátkozni emezekkel. Némi tekintetben azonban tetemesen 
különbözik a velenceiek jelleme a lombardiakétól. A velencei jóin
dulatú, társalgó, ünnepélyeket kedvelő és símulékony, az alsóbb 
néposztálybeliek még a köztársaság korából, midőn csak védnökök 
és pártfogoltak (Padroni e clienti) voltak, engedelmességhez vannak 
szokva. Lombardiában ellenben a nép jellege határozott és szilárd 
színezetű. Valamint a gondolatok és szándékok, úgy az érzetek és 
szenvedélyek is élesebbek és mélyebbek nyilvánulásaikban. A lom- 
bardnál egészen hiányzik a velenceinek simulékonysága, mi jóin-
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dulatot, sőt kedélyességet is kölcsönöz jellemének. Szelídség által a 
velencei megnyerhető, míg a lombardnál azt kockáztatja az ember, 
hogy gyengének tartatik, azért is ez utóbbival sokkal biztosabban 
boldogulhatunk, ha eszességet mutatunk és ész által imponálunk 
neki. E mellett azonban valamennyi néposztályban meg van a 
legélénkebb érzet az igazság és igazságtalanság iránt, úgy hogy 
még a legszigorúbb rendszabályokhoz is alkalmazkodnak, ha igaz
ságosak, míg a legcsekélyebb igazságtalanság nyílt ellentállásra buz
dítja őket. A törvények áthágói a népnél nem találnak rokon- 
szenvre.“

Hogy egy fiatal főherceg, ki már 18-12-ben az állam- és nép
élet összes terén ily szabadelvű nézeteket képviselt és ily jogérzet 
által volt áthatva, nem lehetett Metternich ízlése szerint, nagyon 
természetesen megmagyarázható azon körülményből, hogy a főher
ceg kinevezését Magyarország nádori méltóságára mintegy elke
rülhetetlen bajnak tekintette.

G elich  R i k h á r d .

SZENT-TAMÁS OSTROMAI.
(1848—1849-ben.)

Szabadságharcunk egyik kiváló pontja Szent-Tamás. Érdekes 
e tárgyról behatóbban értekezni, annál is inkább, a mennyiben e 
tárgy a szabadságharcunkról szóló történetekben sehol sincs részle
tesen kidolgozva; másrészt számos, az ottani nép által fentartott 
adat szolgál rendelkezésemre, úgy, hogy e tárgy kifejtésével nem 
vélek háládatlan dolgot elkövetni.

Szt.-Tamás a Ferenc csatorna mentén fekszik, 2 mflnyire a 
Tiszától. Lakóinak száma közel 12,000-re rúg, nemzetiségükre 
nézve majdnem kivétel nélkül szerbek. Politikai érzületük ismeretes. 
A délmagyarországi felkelés elején vezéreik ösztönzésére az ottani 
csekély magyar érzelmű pártot részint leölve, részint nehéz föld- 
műveleti munkára kényszerítve, haladéktalanul a szerb lázadókhoz 
csatlakoztak. Az előbb oly jelentéktelen helyet rövid idő alatt fontos 
erődítvénynyé alakították át. Északról a Krivaja (pacséri ér), délről 
pedig a Ferenc-csatorna képezték természetes védelmi vonalait. Nyu
gat és kelet felé, a még mai napig is romjaikban látható sáncok 
védték. Az előbbiek a Ferenc-csatornái zsiliptől a Krivajáig vonul
tak, az utóbbiak a turiai országúitól szintén a Krivajáig. Délen a 
Ferenc-csatornán át fahíd vezet a városba; balról a zsilip mellett 
kis erdő van. Északkeleten az említettem sáncokon kívül még egy 
kis négyszegű földhányás emelkedett; szélessége 2 öl, magassága 
szintén annyi. A szerbek e kis helyet „Szrbobrán“-nak nevezik.
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Közel hozzá a „csa szirigu“"' nevű magaslat emelkedett, 200 ember 
és két 3 fontos ágyú által védve.

Az első támadást Szt.-Tamás ellen az áruló Be eh t o l d  in
tézte 1848. jul. 10-én. A szerbek azonban azt B ős n i e s  Tódor ve
zérlete alatt visszaverték.

Magyar részről több kisebb kudarc után ezen fontos helyet 
mindinkább kezdték méltányolni és lassanként azon nézet jutott ér
vényre : ha a bácskai szerb csapatokat meg akarják semmisíteni, e 
helyet okvetlen be kell venniök.

B e c h t o 1 d nem hagyott fel a támadással. De csak színleg ; 
főtörekvése oda irányult, hogy tekintélyes számú magyar csapatot 
tartson lekötve az osztrákok előnyére. A közellevő római sáncokban 
is erősen folyt a vér, sőt M á r i á s s y itt határozott előnyt vívott 
ki, a mit B e c h t o 1 d elég gálád módon szántszándékosan mulasz
tott el kizsákmányolni. S mi több, néhány nap múlva összes csapa
taival elvonult, tettét azzal okadatolva, hogy az erődítvényt csekély 
számú seregével be nem veheti.

Főhadiszállását Ó-Becséről Verbászra tette át.
A szerbek időt nyerve, mindinkább megerősítették helyzetüket 

úgyannyira, hogy aránylag csekély erővel tekintélyes ellentállást 
fejthettek ki. 1848. aug. 18-án B ig  a főhadnagy vette át a ve
zénylést.

B e c h t o l d n a k  újabb szándékolt támadása a város tudomá
sára jutott. Egy szerb közölte B i g a  P é t e r  főhadnagygyal a ma
gyarok támadási tervét. Biga tisztában volt mindennel: J o v á n o -  
v i c s  Pétert századával és egy ágyúval T u r i a  megvédésére küldé. 
A péterváradi hídfőnél egy század péterváradi katonaság és 250 
szt.-tamási lakos 2 ágyúval foglalt állást Z s i v á n o v i c s  Gábor 
vezénylete alatt. A verbászi sáncokat 2 1L> század péterváradi ka
tona és 400 helybeli lakos 5 ágyúval védte B i g a  személyes ve
zénylete alatt. A keleti sáncokban x/2 század péterváradi katona és 
150 sz.-tamási lakos volt elhelyezve D u n g y  er  s z k i  vezénylete 
alatt. A Szrbobránt 500 rácországi és 300 ó-becsei lakos 2 ágyúval 
védte B u 1 y u k basa és S z t a n k ó  vezénylete alatt.

A tüzérség kivétel nélkül csajkásokból állt, Z s i v k  o v i c  s, 
S z t a n o j e v i c s ,  M a r i n k o v i c s  és R a d o n i e s  vezénylete 
alatt. A „Szírigán“ N i k o 1 i c s parancsnokolt.

A magyarok támadási terve következő volt: a Bakonyi dan
dár feladata volt a fősáncot, a Wollenhoferi és a Fakh-félének a 
hídfőt, a Kolowrátinak pedig Turiát foglalni el.

Aug. 19-én kora hajnalkor kezdődött meg a támadás. Szerb 
részről H r a b o v s z k y  t vélték a magyarok vezérének, (tényleg 
B e c h t o l d  volt). Rövid idő alatt az ágyúzás az egész vonalon 
(a verbászi vagy nyugati fősáncon) fejlődött ki. Csapataink nem 
egyszer kisérték meg a sáncok elfoglalását; Turia és Tisza-Földvár



THIM JÓZSEFTŐL. 3 9 3

a támadást visszaverte. A sáncokon a S á n d o r  nevű századnak 
sikerült a főmellvédre előnyomulni, de ezalatt B e c k t o 1 d vissza
nyomult, mit ez látva, szintén tágított. A szerbek ezt észrevették, 
tömegesen rontanak előre, a kitűzött magyar lobogó eltűnik és hő
seink legnagyobb részét az áruló otthagyja veszni.

Az egész hadsereg elégiiletlenségét vonta maga után ez az 
eset. B e c b t o l d  e tette a magasabb intéző körökben szintén tudo
másra jutott és P e r c z e 1 nem késett B e c h t o 1 d o t „hazaáruló- 
nak“ bélyegezni; a mire az utóbbi leköszönt. Utánna M é s z á r o s  
vette át a főparancsnokságot.

Szept. 21-én Szt.-Tamás újabb támadásnak nézett eléje. M é- 
s z á r o s serege ekkor 10,000 rendes és állítólag 15,000 nem ren
des katonából állott; az ágyúk száma 30-ra rúgott.

A szt.-tamási őrség aug. 19. óta nem változott, eltekintve 
attól, bogy J o v á n o v i c s  Csúrogra ment Turia védelmére.

Éjjeli 2 órakor magyar csapataink a köd sűrű leple alatt 
csatarendbe álltak. A főtámadás a nyugati (verbászi) sáncokra irá
nyult. Maga M é s z á r o s  elől ment. Szerb részről azt emlegették, 
hogy valami szerencsétlen eset következtében keresi halálát.

Reggel 9 óráig több kis támadást intézett az erődítmény ellen, 
de sikertelenül. Azután a csatornán vezetett hidat és mindenestül át
kelve, a péterváradi hídra rontott. Az őrség még idejekorán veszi 
észre a veszélyt és mindenki a hídfő védelmére siet. A viadal még 
folyt, midőn híre érkezik, hogy Turia visszaverte a támadást és 
J o v á n o v i c s  a szorongatott szerbek segítségére siet. így magyar
jaink mitsem vívhattak ki és a legnagyobb rendben visszavonultak.

Hogy az erődítményt ekkor nem tudták a magyarok kézre- 
keríteni, oka ennek először is M é s z á r o s  nem ügyes támadása, 
mert állítólag csak negyedrészét használta volna fel a seregnek; 
másodszor az, hogy a városban a legutolsó ember is tudta a táma
dási tervet.

A szerbek diadalittassága leírhatatlan volt. Még most is emle
getik a nagy napot a „dékák,“ a kik részt vettek a védelemben. 
B ig  a vezérüket égig magasztalták s éjfélig folyt a „kóló,“ nem
zeti táncuk.

Nov. 30-án, midőn valamennyi szerb tábort megtámadták a 
magyarok, Szt.-Tamás őrségét is nyugtalanították. Rövid ágyúszó
váltás után mindkét rész beleunt a játékba. Ez évben ez volt az 
utolsó támadás.

Az idő mindinkább fagyosra fordult, a tél bekövetkezett. Ta
vaszig az erődítvény békés napokat élvezett; a lakosság a veszede
lemtől már nem is tartott, úgy, hogy a sáncokat is nagyrészt be
hányták.

Január 18-án valamennyi bácskai magyar csapat Szegedre 
vonult téli szállásra.
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A bácskai szerb lakosság a magyarok gyengeségének tartotta 
az elvonulást. Február elsején Szt. Tamás és Kula lakossága elvtár
saikkal szövetkezve a déli, magyar párti lakosságra tört, pusztított 
s rabolt, mígnem B e z e r é d i  M i k l ó s  őket széjjel nem verte.

A tavasz nemsokára beköszöntött és az operatiók újra meg
kezdőitek P e r e z  el a Bánátot elhagyva, 1849. március 26-kán 
Bácskába jött, s látva, hogy a Ferenc csatornái vonal védtelen, el
határozd, hogy Szt.-Tamást hatalmába keríti.

Március 20-kán mar Kúla és Kis-Kér körül állott. Nem messze 
tőle volt B o s n i c s  szerb kapitány, és P e r c z e l  szándékát sejtve, 
Szt.-Tamásra sietett és azt a védelemre előkészítő. Április 1-éig Bács- 
Bodrogh vármegyének legnagyobb része P e r c z e l  kezében volt; 
azután haladéktalanul fogott Szt.-Tamás ostromához.

P e r c z e l  8 század gyalogsággal, 6 század lovassággal és 24 
ágyúval rendelkezett. Ehhez hozzájárult az időközbeu megérkezett 
F o r g e t  őrnagy 2 század gyalogossal, 3/2 század lovassággal és 
6 ágyúval.

Még mielőtt megkezdődött volna a támadás, P e r c z e l  a vá
ros feladására szólítá fel az őrséget, a mit azonban ez főbbjeinek 
ösztönzésére kereken visszautasított, noha maguk a szerb vezérek is 
belátták, hogy helyzetük legfeljebb 24 óra hosszat tartható. A fő
parancsnokságot a legidősebb tiszt vévé át. Neve előttem ismeretlen 
maradt. (A nép „sztarac“-nak, öregnek hívta). Ez először is lőporért 
küldött, azután B a j á c s i  cs patriarchához futárt ágyúkért és segítsé
gért. Ma m úl a őrnagynak meghagyatott, hogy P e r e z  é l t  hátban 
támadja meg.

Aprilis 2-ka kölcsönös készületek közt múlt el.
3-án megkezdődött az ostrom. Magyar részről egyfelől a hídfő 

elfoglalását tűzték ki célul; ide sorakozott a P e r c z e l  Mi k l ó s  
alatt levő dandár, az 1. és 7. zászlóalj T h u r s z k y  vezérlete alatt; 
továbbá 400 szegedi önkéntes és egy ágyú-üteg. A tartalékot nem
zetőrökön kívül lovasság és 2 üteg képezé. A másik rész .Verbász 
felől támadott. Ide tartozott G a á l  vezérlete alatt az 5. és 8. honvéd- 
zászlóalj 2 üteggel, továbbá a Vata-gyalogság.

7 órakor reggel ágyúdörgés jelzé a támadást. A csapatok 
egyszerre kezdtek működni. Az ágyúzás 2 óra hosszat tartott. Az 
első szuronytámadás visszaveretett. Későbbi támadásnál sikerült a 
7. honvéd zászlóaljnak a sáncokba törni és az ellenséget sarokba 
szorítani. Ezt a kedvező pillanatot F ö l d v á r i  őrnagy felhasználja s 
zászlót ragadva a szegedi önkéntesek élén a mellvédet megmászsza. 
Követik őt T h u r s z k y  és többen. A szerbek most a hídnak tarta
nak, de P e r c z e l  őket feltartóztatja. A szerbeket páni félelem 
fogja el, fut a ki merre tud; a lőpor-torony is a légbe repült és a 
diadal a magyaroké.

Egy szerb katona, a ki Szt.-Tamás elfoglalásánál jelen volt, a



THIM JÓZSEFTŐL. 3 9 5

szerbek vereségét következőkép okadatolja: „A puskaporos-torony 
felrobbanásánál egy katona ruhája meggyűlt, minek következtében 
ez a csatornába veté magát. A szerbek ezt futásnak vélték és za
varba jöttek.“ — A valódi ok mégis csak hős honvédeink előre
nyomulásában keresendő. Egyes csapatok a közellevő házakban me
nedékre találva, még folytatták a kétségbeesett támadást, de ezek 
is csakhamar megadták magukat.

A küzdőtér borzasztó látványt nyújtott. A hídfő holtakkal, 
vonagló sebesültekkel volt tele. A csatorna vérfolyammá változott; 
felszínét sűrűn födték a holt tetemek. Mindenütt a pusztulás tárult 
a szem elé.

Azalatt a sáncokon is folyt a küzdelem. G a á l  minden erő
feszítése dacára sem tudott valamire ju tn i; csak midőn a védők 
látták, hogy a hídfő a magyarok kezében van, eredtek futásnak. 
A város lángba borult s a házak kigyulásával az utolsó menhely 
is megszűnt. Futott itt is mindenki a merre látott. Tömeges fehér
nép menekült prpája (pap) élén, s a katonaság dühe elől ezek sem 
menekültek volna meg, ha B a t t h y á n y  K á z m é r  nem siet védel
mükre. 2000 szerb lelte itt halálát, 200 pedig foglyul esett. A 
templom harangjaiból emlékérmet verettek.

Április 4-én este tudatta P e r e z  el  Szt.-Tamás elfoglalását a 
Debrecenben székelő kormányzóval.

Április 4. és ö-kén a halottakat temették el és magyarjaink a 
szerbekre nézve oly gyászos emlékű helyet győzve hagyták el.

T h im  J ó z se f .

II. FRIGYES ÉS A MAGYAR EVANGÉLIKUSOK.
Dr. Büsching Frigyes A. porosz királyi főconsistoriumi taná

csostól 1788-ban Halléban „ B e y t r a e g e  zu d e r  L e b e n s g e 
s c h i c h t e  d e n k w ü r d i g e r  P e r s o n e n “ című könyvsorozat je 
lent meg. Ennek 5-dik része II. Frigyes (a nagy) porosz király 
jellemzését tartalmazza. Ezen kötet igen érdekes olvasmány önma
gában is, mert a szerző kortársa lévén ama lángeszű és sok tekin
tetben talányos jellemű fejedelemnek, s állásánál fogva hiteles ada
tokhoz juthatván, művében kerüli az adoma-szerűeket s tisztán té
nyeket igyekszik előadni.

Minket a könyvből leginkább azon fejezet érdekel, mely a 
bölcsész-király vallási türelméről szól s e fejezetben azon okmány, 
mely Frigyesnek a magyarországi két evang. hitfelekezet sorsa iránt 
való érdeklődését tünteti elő.

A nagy király saját leveleiből mutatja ki Büsching, hogy az? 
mily philosophiai türelemmel viseltetett minden keresztény vallásfele
kezet iránt, bárha önmaga atheista volt. A boroszlói püspökhöz intézett 
levelei fényes bizonyságai annak, .mennyire boszankodott a hitfele-
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kezetek közt fenforgó súrlódások s a szószékekről is történt áttérít- 
getések miatt; míg másrészről — mint protestáns ország fejedelme, — 
úgy a r. katolikusoknak, mint az unitáriusoknak s más felekeze
teknek teljes vallási szabadságot engedett.

Érdekes az is, hogy épen egy r. kath. egyházfejedelemhez, 
S c h a f g o t s c h  hg. boroszlói püspökhöz fordul 1750-ben kelt leve
lében, h o g y  a M a g y a r o r s z á g o n  s a n y a r g a t o t t  p r o t e s 
t á n s o k  ü g y é n  s e g í t s e n .

Idézett levele, mint csaknem minden okmánya s minden iro
dalmi műve, francia nyelven vau szerkesztve. Térkimélésből mellőz
zük az eredeti szöveget s azt fordításunkban adjuk. Frigyes levele 
a  boroszlói püspökhöz így szól :

„A Magyarországon gyökeret vert két evaug. hitfelykezet ül
döztetése hírének kétségkívül épen úgy el kelle jutnia Önhöz, mi
ként eljutott az hozzám. Nem nézhetem, miként raboltatnak el az 
egyházaik, melyekből haszontalan ürügyek alatt űzetnek ki, mi 
megsértése a velük, az idegen hatalmak közvetítésével kötött szerző
déseknek. Elnyomatásuk módjából azon szándék látszik ki, hogy 
kétségbeesésre akarják őket hajtani, hogy ez esetben oly rendsza
bályokhoz nyúlhassanak, melyek végképeu való kiirtásukra szolgá- 
landnak. Bárha nekem velük semminemű összeköttetésem, irányuk
ban semmi kötelezettségem (engagement) nincs; bárha az utóbbi 
háború alkalmából a bécsi udvar védelmére való fölkelésük irányuk
ban elkeseríthetett,1) annyira, hogy helyzetük fölötti panaszaikról 
alkalmas leheték tudomást nem venni s javukra közbenjárásomat 
elvonni; s bárha más részről a dolgokat csakis politikai szempont
ból tekinteném: az ügyek ez állásában okvetlen érdeklődnöm és 
azon elégtételt kellene éreznem, hogy így megboszúltattam, (et res- 
sentir de la satisfaction de me voir si bien vangé.) Mindazáltal le
hetetlen szomorú állapotuk által meghatottnak nem lennem s csupán 
a részvét egyedüli indoka által gerjesztve, nem óhajtanom segítsé
gükre lenni. Odáig megyek vala, hogy érettük közbelépek a bécsi 
udvarnál, hahogy vissza nem riasztatom azon csekély eredmény által, 
mit ugyanazon udvarnál már a barátságos és szövetséges hatalmak 
közbenjárása kivívott. Ilynemű közbenjárásom által tehát — attól 
tartok — nyomorult helyzetüket még súlyosbítanám s helyt adnék 
azon valószínű szemrehányásnak, a mivel már illették őket, hogy 
megszilárdulásukra titokban idegen segélyt keresnek.

Más megfontolás által is vissza levék tartóztatva, midőn érté
semre esett, hogy nem annyira a nagylelkűsége és nemesszívüsége 
által olyannyira ismert császárné (Mária Terézia) — kitől ilyes 
eljárást föl sem tételezhetni, — mint inkább Magyország római ka- 
tholikus klérusa az, mely azon tervet látszik kitűzni, hogy ezen *)

*) Ez a „Moriamur pro rege" s a többire vonatkozik.
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királyság evangélikusait lassankint kiirtsa. Egyebet nem tételezhetek 
föl, mint azt, hogy ezen, népe iránt szeretetteljes fejedelemnő erő
szakot követvén el természetes hajlamain, nem használja föl teljes 
tekintélyét ezen klérus vállalkozásai ellenében. S mi több: minden
kinek, sőt minden józaneszű római katholikusnak is föl kell hábo
rodnia a v e s z p r é m i  p ü s p ö k  által az evangélikusok ellen nem
rég közrebocsátott munka fölött, melyben nem elégli meg az evan
gélikusokat uralkodónéja előtt gyűlöletes színben feltüntetni, sőt 
dogmatikus igazságok leple alatt oly elveket állít föl, melyek alkal
masak a polgári társadalom kötelékeit szétszakgatni.

„Azon föltevésben, hogy azok végveszedelméből megmenté
sére még kell némi reménynek léteznie, kik Magyarországon velem 
ugyanegy hitet vallanak: kötelességemnek kivém a forráshoz for
dulni, tudatván ezen királyság r. kath. klérusával ez ügyben való 
érdeklődésemet, eléjük terjesztetvén illendő módon az evangélikusok 
notóriusan ismeretes üldözését s hogy az uralkodónak úgy dicsősége, 
mint fensége mennyire compromittáltatik ily eljárás által, mely 
azon alattvalók ellen van intézve, kik azon veszedelmes conjunctu- 
rák közt, melyekben Ő császári felsége vala, legszembeszökőbb pél
dáját adók vala irányában való kétségbevonhatlan önfeláldozásuk
nak, s kik most a helyett, hogy személyük és vagyonuk kockázta
tása és elvesztéséért hálás kárpótlásban részesülnének: nem várhatnak 
egyebet leglényegesb jogaik és szabadalmaiktól való megfosztatá
suknál, mi így őket a végső kétségbeesésbe sodorja.

„Hahogy Magyarország klérusa oly elítélendő elveket akar a 
magáéinak vallani, milyek a v e s z p r é m i  p ü s p ö k é i ,  felidézendi 
maga ellen az egész részrehajlatlan világ méltatlankodását; ez 
elvek egyúttal kiteszik ezen klérust kellemetlen, de igazságos 
visszatolásoknak, ha netán a Mindenható Ítéletéből valamely ese
mény következtében más hitfelekezetű fejedelem hatalmába oly 
ország jutna, mely a római hitvallásúak közösségéhez tartozik, mely 
ország r. katholikus hitvallói hasonló sanyargattatásokban részesül
hetnének.

„Elhatároztam e tárgyban Önhöz írni, mert senkit sem isme
rek, ki képesebb volna alkalmas módon ezen dolgokat a magyar- 
országi klérussal tudatni, mint Önt. Én ezzel Önt annál nagyobb 
bizalommal terhelem meg. mert azon elégtételem vala, különböző al
kalmakkal észrevehetnem, hogy azon rakaszkodás, melylyel Ön egy
háza iránt viseltetik, egyáltalán nem csökkenti Önben az emberiség 
iránti általános köteles érzelmeket; Ön mindig távol volt azon ba
bonás előítélettől, mely azt hiszi, hogy áttérítéseket erőszakkal esz
közölhetni. Végre tekintetbe véve azt, hogy Ön a r. kath. egyház 
praelátusa, s így az ez ügyben kiküldött bizottság Önre nézve 
meglepő lehet, mindazáltal nem kételkedem, hogy Ön ismert 
ügyességével mindent elkövetend, hogy óhajtásaimat sikerre vezető
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módon elő fogja segélni s hogy e tekintetben reményeimet való
sitan d ja .“

* Közlésem ezzel véget ér. Tett-e a boroszlói püspök a magyar- 
országi r. katholikus klérusnál lépéseket az evangélikusok sanyarú 
sorsa enyhítésére ? arról, — mint már tárgyához nem tartozóról, — 
dr. Büsching nem szól. A magyarországi püspökségi és káptalani 
levéltárakban azonban Nagy Frigyes ezen humánus közbelépésének 
okvetlenül nyomának kell lennie s a történetírás hamisítatlan volta 
érdekében kívánatos lenne az ily adatokat nyilvánosságra hozni, 
mert ma már nincs értelme a vallásfelekezetek egymás irányában 
való féltékenykedésének.

S zo k o ly  V ik t o r .

T Á R C A .
Az 1849. évben Debrecenbe költözött tisztviselők napidíjai. 1849. 

év elején, midőn herceg Windischgrätz hatalmas, seregével Budapest felé tar
tott s azt elfoglalá, a fővárosban székelt állami tisztviselők a dicasteriumokkal 
együtt Debrecenbe költöztek, hol a cívisek tárt karokkal fogadták ugyan a 
beözönlött különféle ministeriumok rengeteg hivatalnokait s a képviselőház 
tagjait, egyszersmind azonban annyira felszöktették a lakások és élelem árát, 
hogy kivált a kisebb fokozatú hivatalnokok rendes fizetésökből nem győzték 
a kiadásokat fedezni; ez alkalommal elhatározta a kormány, hogy a főváros
ból Debrecenbe költözött tisztviselőket n a p i  d i j a k  utalványozása által 
segélyezze, azok mennyiségét következő elvekre alapítván.

E l v e k ,  melyek szerint a Debrecenbe rendelt álladalmi tisztviselők és 
szolgák napidíjai szabályoztatnak.

a) Miután napidíjak csupán azon álladalmi polgári tisztviselők és szol
gáknak járnak, kik hivatalos állomásuk rendes helyéről hivatalosan kiküldet
nek ; ugyanazért napidíjakra az illető ministerségelc csupán azon hivatalnokai 
és szolgái tehetnek igényt, kik már Budapesten alkalmazva lévén, elöljáróik 
által hivatalos működés végett különösen Debrecenbe rendeltettek.

b) Ez októl önként következik : hogy azon hivatalnokok és szolgáknak, 
kik a ministerségeknél még nem hivataloskodtak s illetőleg szolgálatot nem 
tettek, s csak Debrecenben újonnan alkalmaztattak, uapidíjak nem járnak, 
ezek tehát fizetvényeikkel azon okból is megelégedni tartoznak, mivel Debre
cent hivatalos állomásaiknak rendes helyéül tekinteni kell.

c) Azon hivatalnokoknak, kik már Budapesten az illető ministerségek
nél alkalmazva voltak, és Debrecenben magasabb fokozat s fizetésbe elélép - 
tettek, a napidíjak csupán azon hivatali fokozat szerint engedményeztetnek, 
melyben Budapestrőli elutazásuk alkalmával voltak.

d) A hivatalnokok napidíjaikból minden szükségeiket mint például 
lakás, fűtés, világítás stb. fedezni tartoznak, hogy azonban a háztulajdonosok 
igazolásaiknak kitéve ne legyenek, az illető hatóság oda lenne utasítandó : 
hogy az illető lakások bérét, ha e részben magánszerződések még nem köt
tettek, méltányosan szabályozza.

e) Azon az illető ministerségeknél működő tisztviselő urak, kik egy
szersmind képviselők, és mint ilyenek napidíjakkal ellátvák, azon elvnél fogva, 
hogy ugyanazon személyek két rendbeli napidíjak nem járhatnak, egyedül 
azon összegre tarthatnak igényt, mely levonva a képviselők 5 frtnyi napidíj 
járandóságát, hivatalos fokozatjuk után nekik még azontúl járulna.
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f) A  napidíjak élvezetétől az álladalmi altitkárok kivétetnek, ezek ré
szére azonban, mennyiben nem képviselők s mint ilyenek lakbérekkel ellátva 
nincsenek, a lakbért az álladalom fizetendi.

g) Miután a jelenlegi pénzviszonyok a lehető gazdálkodást teszik szük
ségessé, azért az eddigi rendszabályok által megszokott napidíjak csupán a 
Debrecenbe tett utazás ideijére teljes összegben kifizettetvén, azontúl a Debre
cenben teendő hivatalos működés idejére kivételképen s anélkül, hogy ez által 
az egyes hivatali fokozatok között létező rangviszony legkisebb változást 
szenvedjen, következő napidíj járandóságok állapíttatnak meg, jelesül pedig

Osztályfőnök és ministeri tanácsos _______________ ___  6 frt — kr.
Segédtanácsos s azon kormány-elnöki titkárok, kik 2000

frt évi fizetvénynyel ellátvák (Stuller, Rákóczy)___  5 frt — kr.
Titkár, pénzügy minist, főszámtiszt, kormány-elnöki és 

hadügyministeri iroda-igazgató, pénzügyminister 
helyettes főpénztárnok.......... ...... ..... ............................ 4 frt — kr.

Fogalmazó, pénziigyministeri bíráló számtiszt, pénzügy 
ministeri főpénztári helyettes ellenőr, kormány-elnöki 
levéltárnok és igazgató, hadügyi igtató ........ . . ........ 3 frt — kr.

Kormány-elnöki kiadó, pénztárnok, és titoknoki segéd- 
számtiszt, hadügyministeri főszámvevő, irodai, ki
adói- és igtatói segéd _________________ _______ 2 frt 30 kr.

Fogalmazó-segéd, hadügyministeri rajzoló, elnöki lajstro
mozó, írnok, hadügyministeri, számvevői-segéd, pénz ■ 
ügyministeri segéd-számtiszt, segéd-pénztártiszt___  2 frt — kr.

Járulnok ___           1 frt 36 kr.
Ajtónálló s hivatali futár______      — frt 48 kr
Többi rendszeresített hivatali szolga.......... ................. ........... — frt 36 kr.
h) A törzs- és főtiszt uraknak, kik a hadiigyministerségnél alkalmaz- 

tatvák, tekintve azon körülményt, hogy ezeknek rendesen csupán az utazás 
idejére járnak napidíjak, Debrecen városábani hivatalos működésök idejére 
ezek helyett fizetvényi pótlékok, és pedig a hadiigyministerség e részbeni 
javaslata folytán háború havi díjakra harminc száztóli pótlék fog kiszolgáltatni.

Közli:
Lehoczky Tivadar.

Történeti repertórium 1884
(Első közlemény.)

A d a l é k  az 1818—49-ki évek hadviseleti történetéhez. M. Polgár 
22. szám.

A g r i c o l a .  Egy román tribün vallomásai. Adatok az 1848—49-ki oláh 
zendülés történetéhez. Magy. és a Nagyv. 12. sz.

A la  b in  naplója. Az oroszok Magyarországban 1849-ben. Vasárn. Újság
5., 6. sz.

A n d r á s s y r ó l  (gróf) egy spanyol író. P. Hírlap 76—79. sz.
B a l á z s  S á n d o r .  Március 15-ke Kolozsvárott (1848-ban). Függetl.

74. sz. — Menekültek és bujdosók hazánkban (1848—49-ben). Búd. Hírlap
75. sz. — A bércek sassai és a rónák sassai. (Epizód 1848-ból). Budapest 
75. szám.

B a t t h y á n y  K á z m é r jellemzése. Ország Világ 11. sz. arck. 
C z i r á k y  J á n o s  g r ó f  életrajza 1818—1881. Vasárnapi Újság 

7. sz. arck.
D e g r é  A l a j o s .  Id. Lendvay Márton haláta évfordulóján. Ország 

Világ 3. sz. Képlet az 1848—49-ki táborból. U. ott 11-én képpel.
„G-el i ch R i c h á r d. Magyarország függetlenségi harca. I. kötet. Bp. 

1884.“ Ism. Függetl. 52. sz.



4 0 0 TARGA.

G y a r m a t h y  Z s i g á n  é. Bodnár Vilma. Ellenzék 23. sz. 
G ö c s e j e k .  Zalaitól. Ország Világ 5. sz.
H o f f m a n n  A d o l f .  Bátori Schulcz Bódog honvédtábornok megmen* 

tése 1849-ben. P. Hirlap 22. sz.
I r á n y i  D á n i e l .  Teleki László az ellenzéki körben. Ország Világ

I. sz. — A márciusi napok történetéhez. Függetl. 74. sz.
J ó k a i n é - L a b o r f a l v i  R ó z a  Szabadság (Székesfehérvár) 20. sz.

— A Jókai-pár Székesfehérvárott. Egyet. 69—72., P, Hirlap 69—71., Búd. 
Hirlap 71—72., Nemzet 71 — 72., Szabadság 21—22., Színészek Lapja 11. sz.

J ó z s e f  c s á s z á r  Debrecenben. Történeti adoma. Búd. Hirlap 30. sz. 
K á s z o n y i  D á n i e l .  Márciusi napok Bécsben. Ország Világ 11. sz.

— Március 15-ke Debrecenben. Fiiggetl. 74. sz.
K o m á r o m i  társasélet 1846-ban. Két egykorú levél. Közli Marcsa 

György. Komáromi Lapok 4. sz. — A komáromi protestánsok temploma. 
Komárom és Vidéke 3. sz.

K o s s u t h  L a j o s r ó l  (Ismeretlen adatok) L’ Avenement du Peuple 
után. Ellenzék 11 —12. sz.

L á s z l ó  I m r e .  országos képviselő. Nekr. Vasára. Újság 7. ŝ . 
M a g y a r  d o l g o k  Amerikában. I. Kossuth Lajos és Beecher Henrik 

Ward. II. Reményi Ede kalandja. (Leaduille, Coloradóban.) P. Hirlap 63. sz, 
Or b á n  B a l á z s .  Törökországról. Szabadság (Nagyvárad) 22. £s 

köv. sz.
P a c z o l a y  J á n o s  orsz. képviselő életrajza. Nemzet 59., Búd. Hirlap

59., Egyet. 59., P. Hirlap 60., Vasára. Újság 10. sz. arck. — Temetése. P. Napló
64., Paczolay Jánosról P. Hirlap 66. sz.

P á s z t o r  F e r e n c ,  A sárszögi csárda. (A hol Leiningen gróf fogva 
volt). Búd. Hirlap 25. sz.

P u l s z k y  F e r e n c  levele Kossuth Lajos kormányelnökhöz. Páris, 
febr. 26. 1849. és Gyulai Pál válasza a közléshez. Nemzet 40. sz.

R é n y i  R e z s ő .  Adalékok az alkotmány visszaállitásának történetéhez. 
Vasára. Újság 8—11. sz.

R é t h i  L a j o s .  Báró Nopcsa Lászlótól M. Polgár 17. sz.
R o b o z  I s t v á n .  Midőn Kossuth Lajos imáját írtam a kápolnai elestek 

felett Ádándon Csapodv Pál kastélyában. Budapest, 57—58. sz.
R ó k a  J a n i  tánctanító a nemzeti színháznál. Búd. Hirlap 79. sz. 
R o u h e r  1814—1884. Életrajz. Vasára. Újság 7. sz. arck.
S a s s  K á r o l y  albisi lelkész. Bátori Schulcz Bódog életéhez. Vasára. 

Újság 6. sz.
S e l y e m i p a r  Magyarországon és a legelső állami selyemfonoda Pan- 

csován. 3 képpel. Orsz. Világ 1. sz.
S o ó s  A n t a l .  Összeesküvés Világos után. (Adat a szabadságharc utáni 

mozgalmak történetéhez.) Szabadság (Nagyvárad) 39. sz.
S z e g l e t  h y  G y ö r g y .  Az ihászi honvédsirok érdekében. Pápai Lapok

II. szám.
S z i l á g y i  I s t v á n .  Szerencsy István életrajza 1793—1851. Vasára. 

Újság 6. sz. arck.
T a k á c s  N á n d o r r ó l .  (Egy emlék a magyar forradalom idejéből). 

P. Napló 63. sz.
T o l n a i  L a j o s  vasúti igazgató életrajza, Ország Világ 8. sz. arck. 
T ó t h  L á s z l ó .  Báró Nopcsa Lászlóról. Búd. Hirlap 22. sz. 
V a r g y a s n é - P e t z  V i l m a .  Ország Világ 4. sz. arck.
Z l i n s z k y  I s t v á n .  Megemlékezés az első magyar független felelős 

ministerium elnöke gr. Batthyány Lajosról. Szarvasi Lapok 11—12. sz.
Idősb S z i n n y e i  J ó z s e f .



A IG-NEB, LAJOS kiadványai.
A n glia  m ű v e lő d é s é n e k  t ö r t é n e t e .  Irta Budde H. Tamás. Fordítják 

többen. 10 kötet. Ára fűzve 13 frt 20 kr., félbőrkötésben 20 frt.
Ezen korszakot alkotó miiről, mely többet ád mint a mit címe igér, — 

mely nem angol, hanem á l t a l á n o s  művelődés-történet; a „Figj'elő“ (ma
gvar kiadását örömmel üdvözölve) következőleg nyilatkozik: „Fölöslegesnek 
tartjuk e kitűnő munkát bővebben ajánlani a művelt magj’ar közönségnek. 
Buckle müve uj rendszert teremtett s a történetírók számára egészen uj, a XIX. 
század fölvilágosodott eszméihez mért irányt jelöl k i; mindent felölel, mi az 
emberiség szellemi fejlődésére bármi hatással van s mit az eddigi történészek, 
kik több ízben politikai krónikává tették a históriát, egykedvűleg mellőztek 
s fölöslegesnek tartottak Egy biztos rendszeresen épült, s minden részben 
összefüggő egyetemes történet ez, mely gazdag ismeretei, mély kutatásai s 
megdönthetien igazságai folytán méltán tar-tátik' századunk egyik legjelesebb 
tudományos művének. A forditá«, mely több fiatal irö tollából került ki, 
megfelel a mű becsének.“

V á zla to k  a m a g y a r  e m ig r a tió  é le t é b ő l .  Hiteles forrásokra támasz
kodva irta Áldor Imre. 10 képpel. 1 frt 20 kr.

Tartalom : Orsóvá, Turn Severin, Kalafat, Viddin. A bujdosók menet
rendé. Sumlai napok. Mily élet folyt Kihutahiában. Az internálás vége. A 
tengeren. Angol előkészületek Kossuth fogadására. Körút Angolországban. 
Az angol sajtó és a közvélemény. Az amerikai sajtó. Kossuth emlékirata. 
Utazás Amerikába, fogadtatás, körút. Lola Montez. Lengyelek bizottsága. 
Osztrák bizottság. A new-yorki sajtő banquetteje. Kossuth toasztja. Mene- 
külteink és a művelt külföld. London, Párig, Hamburg, Brüssel, Genf. Ame
rika. Halottak és sírkövek mindenfelé. — Ezen vázlatos tartalomjegyzékből 
is kitűnik e mű érdekessége; történeti értékét azonban még növeli az is, 
hogy számos eddig magyarban még nem közhitt adatokat és iratokat 
tartalmaz.

P á r iá b ó l. Irta Asbóth János. Második kiadás. (Tartalom : Napoleon napja. A  
crinolin. Mile Thérése. Jardin Mabille. A Louvre-gyűjteményei. Rouge et 
Noir.) Fűzve SO kr., angol vászonkötésben 1 frt 40 kr.

A m a g y a ro k  ő s e le i ,  h a jr ta u k o r i n e v e i é s  la k h e ly e i .  Eredeti kútfők 
után irta Lukáscy Kristóf. Ára 4 frt.

A h a d m ű v é sz e t  tö r té n e lm e . Bernek munkája után irta Halász Károly. 
80 kr.

G e se liich te  d e s  T e m e se r  B a n a ts . Von Professor J. H. Schwicker.
Zweite Ausgabe. Preis 2 fl.

„In diesem Buche wird es wohl recht klar, dass die Geschichte Oester
reichs das Spiegelbild jeder seiner einzelnen Theile sei und umgekehrt 
überall dieselben Strömungen und in Folge derselben Ablagerungen ver
schiedenen Erdreichs, darauf dann mannigfaltige Frucht emporspriest. Das 
anschaulichtste und verständlichste Bild hievon liefert das „Temeser Banat“; 
das anschaulichste, weil hier auf kleinem Flecke das Nebeneinander ausser
ordentlich heterogener Sprache und Kulturelemente am ausgeprägtesten ist. 
Und das Verständlichste, weil die Bildung dieser zehnerlei Nachbarschaft 
uns zeitlich am nächsten liegt. Der Hr. Verf. schildert den Boden seiner 
Geschichtsdarstellung ebenso flüssig, wie auch die historische Erzählung 
des Ganzen recht angenehm, ja schwungvoll <st.“ (Alig. Literatur-Zeitung.)

S zarva»  váró» tö r té n e lm e  é s  j e le n  v isz o n y a in a k  le ír á s a .  Zsi
linszky Mihály által. Ára 1 frt 20 kr.

Monographiákban fölötte szegény irodalmunkban nem lehet eléggé 
elismerni és pártolni egyes önfeláldozó tudósaink ily irányú törekvését. A 
legmelegebben ajánljuk tehát a derék, és az irodalomban előnyösen ismert 
szerző e művét minden, a hazai történelem iránt érdeklődő figyelmébe.

A H e ly sz iu r a jz  é s  F ö ld k é p k é s z ité s  tö r té n e lm e , e lm é le t e  é s  j e le n  
á llá sa . Utazási eredmény. Irta felsőszopori Tóth Ágoston Rafael. 2. kiadás 2 ft.

Ezen jeles mű, melyhez hasonlót az összes külföldi irodalmak nem ké
pesek fölmutatni, eredménye egy utazásnak, melyet a tudós szerző a köz
lekedésügyi minister ur megbízásából Közép-Európában tett, és a melynek 
fölötte érdekes eredményeit itt nyújtja, az olvasónak, ki sokkal többet talá
latul benne, mint a mennyit címe igér.

(Lásd folytatását a boríték 4-ik old.)



AIGNER LAJOS kiadványai.
A r c h a e o lo g ia i é r t e s ít ő .  A in. tud. akadémia archaeologiai bizottságának 

közlönye. Szerkeszti Römer Flóris stb. I—IX. kötet számos ábrával. Egy-egy 
3 frt.

A B a k o n y . Természetrajzi és régészeti vázlat. Irta Römer Flóris. Második 
kiadás 1 fit 50 kr.

Á rp á s é s  a  m ó r ie li íd a i sz t . J a k a b r ó l címzett prépostság története 
Irta Römer Flóris. Fűzve 1 frt.

A föntebbi három munkára ügyelmeztetjiik a régészettel és történelem
inél foglalkozókat. Legjobb ajánlat azokra nézve az, hogy R ó  m e r  neve 
rajtuk á ll; azon férfiú neve, kinek Jángbuzgalmának és kitaftó vasszorgal
mának köszönhető, hogy hazánkban a régészet országszerte kezd míveltetni. 
Azok részére pedig, kik e fontos tudományba csak némileg is behatolni 
kivannak, R ó m e r  müvei (ideértve „Archaeologiai értesítőjét“) nélkülöz- 
hetlen segédkönyvek.

A sz a b o lc sm e g y e i iu n zein n . Rövid utasitásssl vidéki múzeumok beren
dezésére. Hampel József által. Ara 40 kr.

E füzet megérdemli, hogy minden a régészettel foglalkozó megszerezze. 
..Az érdekes röpiratban találtató rajzai a nevezetesb tárgyaknak azzal a 
becsesei is birnak, hogy ha egyik-másik olvasónknak ilyes leletek volnának 
birtokában, a nélkül, hogy felölök közelebbi ismerettel bírna, ezek nyomán 
meghatározhatja azokat.“ („Marmaros“.)

S za b a d sá g h a r en u k  tö r té n e té h e z .  Visszaemlékezések 1848—49-re. Irta 
Jakab Elek, a m. t. akadémia 1. tagja. A vaskos kötet ára fűzve 4 frt, fél- 
bőrkotésben 5 frt 40 kr.

író államszolgálatát s hírlapíró szép állását elhagyva gr. Batthyány föl
hívására, mint Kossuth-huszár közharcos 9 hónapon át szolgált, a Pjski mel
lett vívott két napi harc után 1849 febr. 12-én lett hadnagy, a sorban, ágyú- 
fedezeten szolgálta végig a nagy nemzeti harcot, Bemtől érdemjele, a nem
zeti kormáuytól dicsérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyekben 
részt vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, baj társaitól hallott, vagy hite
les adatokból olvasott. Bem irodájából, Kurz írásai közül, Vetter altábor
nagytól, gr. Mikó és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, b. Vay, Csányi, 
gr. Batthyány és Szemere, több kormánybiztos hagyatékából oly iratokat 
bír, a miket soha senki nem használt. Ity gazdag anyagkészlettel volt képes 
amaz évek politikai és harci eseményeinek oly titkos okait fedezni fel. me
netét, válságos fordulatait s a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állítni elé, 
ama dicső korszaknak oly htt és a közvetlenség jellegét magán viselő 
képét adni, a mi másoknak egyáltalában nem állott módjában. E műben sok 
oly részlet van, mely egészen új s a szereplők maguk megvallották, hogy 
nem tudták. S mert hiteles, becsük annál nagyobb. Az előadási modor 
könnyű, természetes, világos, irálya tiszta, magyaros, vonzó, a műven átvo
nuló szellem szabad, hazafias, mégis kímélő és méltóságos, az Ítéletek 
igazságosak és indokolva vannak. A könyvet 9 jeles hadvezér és államférfi 
hű arcképe díszíti : Bem, Klapka, Gál Sándor, gr. Bethlen Gergely, gr. Mikó 
Vetter Antal, Gábor sxron és Csányi Ferenc.

Á lla m ism e r e tta n . Irta Dr. Pisztóry Mór. 2. kiadás 1 frt.
„Az egész dolgozat szerző szorgalmáról és nagy olvasottságáról tanús

kodik. — Pisztóry úr müvének leginkább azért örülhetünk, mert az általa 
tervezett művel ha s o n  t a r t a l m ú  m u n k á t  m a g y a r  n y e l v e n  
m é g  n e m b í r u n k .  — A hazai k ö z ö n s é g  ö r ö m m e l  f o g a d 
h a t j a  az  i l y  s z o r g a l o m m a l  és f o r r á s  t a n u l m á n y n y a l  
i r t  m u n k á t . “ („Jogtud. közlöny“.) „Terjedelmesebb államtudományi 
munka ez, mely a t u d o m á n y  ú j a b b  m o z z a n a t a i t  és  a l e g 
ú j a b b  államtudományi termékekre figyelemmel van és az államtudomá
nyi ismeretekkel foglalkozó kezdőnek igen hasznos tájékozásul szolgál !“ 
( P e s t i  N a p l ó . )

Budapest. Nyom atott Khór és W ein-nál.
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