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BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS 
NAPLÓJÁBÓL 


1838 március 


13-ikán kedden irtam. Szép nap. A jég körül jártam. Temérdek 
ember a Duna partján. Csapodyval a kaszinó vendéglőjében 
ebédeltem. Ebéd alatt indult meg a jég; darabig csendes méltó- 
sággal robaj nélkül ment, később megállott s az emberek ujra 
kezdettek rajta járni. 5 órakor ujra megindult s nem sokára 
tornyosulni kezdett s főni és forrni a jégtömegeket duzzadva 
emelő s ujra szétzuzó hatalma a dühöngni készülő Dunának. 
A víz már partjain túl lejtett, a kőkorlátoknak már csak tetői 
látszottak s helyenként a most csinált ganaj-gátig terjedt. 
A bőszült folyam a váczi töltést átszakasztotta, de a jég foly- 
vást haladván, a nézők csoportja s majd minden azt hitte, hogy 
már kiöntötte mérgét. Én is ezen reményben szinházba men- 
tem. Beatrice di Tendát adták legelőbb és Schodelné igen szépen 
énekelt. Még nem volt vége a darabnak, midőn hire futamodott, 
hogy a víz már benn van a városban. A Duna felé siettemben 
a víz még csak szivárgott át a kis gáton. Haza menvén lovat 
nyergeltetni, midőn a város piaczára értem, már omlott a 
hullám a váczi-utczán lefelé, bajjal tudtam ezzel szembe s csak- 
nem hasig vizben lovagolni. – Már a német szinház és Dorottya- 
utcza is borítva valának vízzel. Károlyi Györgygyel Széchenyi 
szállására lovagoltunk, onnan ki az országuton a linea felé, 
ezen még inneri értünk oda, hol a viz keresztül száguldott a 
Therezia- és Józsefváros felé. Azon biztosításra, hogy a víz 
már száll, visszatértünk s én azon hiedelemben, hogy ezen ijesz- 
téssel s látvány-adással ősz Dunánk be fogja érni, éjfél után 
haza mentem. 
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Midőn leszálltam szegény Hozd-alám-omról, nem gondol- 
tam, hogy ez lett legyen rajta utolsó lovaglásom s midőn ágyamba 
feküdtem, hogy én e házban is többet ne háljak. Alig szende- 
redtem el, midőn János azon hirrel jött be, hogy már kapunk 
előtt a víz. Átküldöttem, hogy Tänzeréket költse fel. Magam 
is átmentem, de lakásom előtt már térdig vízben. A félrevert 
harangok kongása s a még csak helyenként felrémült nép süket 
moraja, mely az éj csendjén keresztül mint egy baljóslat hang- 
zott, az egésznek keblet szorító alakot adott. Én megvallom, 
még mind azt hittem, hogy az ár már elérte felső fokát s csak- 
hamar szállni is kezdett a víz szállásom előtt is. Tänzeréket s a 
gyermekeket bátorítottam, a víz oda még nem hatott volt s 
csak megnyugtatásukra nézve tartottam helyesnek, hogy kapu- 
jok alatt minden cselédség s lovászság gátcsinálással foglala- 
toskodott. 


Kevés idő mulva fellebb kezdett a víz emelkedni s egy 
kivülről jövő fertálymester tudtomra adta, hogy a soroksári 
töltésen keresztül tódul a víz. Veszélyt – megvallom, – az 
enyémekre és tájékunkra nézve még ekkor sem gyanítottam, 
mégis kértem Tänzeréket, hogy ha a víz növekszik, menjenek 
át szállásomra, gyermekeimnek pedig tüsténti átvitele iránt 
rendelést tettem. Ezzel reggeli 5 óra tájban beindultam a városba, 
hallván, hogy a városházánál vannak csolnakok, oda szándé- 
koztam, onnan oda evezendő, hol szükség leend. 


A kigyó-utczát már csaknem egészen víz alatt találtam, 
előbb térdig, majd övig gázolva haladtam s megtérni már nem 
akarván, nyakig érő vízben értem a város-piaczra, hol egy 
ladikot sem találtam. Ezen siker nélküli fürdésből visszajövén, 
alig léptem szárazra, midőn minden ruhám testemre kezdett 
fagyni s mig Helmeczyhez értem (Trattner-Károlyi házban, 
alig egy pár száz lépésre,) már jég-kéreg borított. Kénytelen 
voltam itt levetkőzni s egy darabig mulatni, míg dermedő tete- 
min valamennyire felengedtek. Ha lábamon levő sebeim arra 
nem kényszerítnek – gondolom, – erőt tudtam volna a hide- 
gen venni. Haza küldtem köntös és felső ruha után, későn 
érkezett azzal János, mert már egy darabig ladikkal kellett 
jönnie. Mihelyt felöltözhettem, csolnakot keresni indultam a 
Sebestyén-piaczra, ott jövő-menő hajókat s temérdek népet 
találtam. 


E szomorú napnak (14-ikén szerdán) reggelén 7 és 8 óra 
közt egy ladikra ültem, melylyel épen Havas senator jött. Vele 
a belváros utczáin eveztünk s a Váczi-, Kishíd-, Aranykéz- és 
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más utczákból hordtuk a menekvőket a Sebestyén-piaczra. Én 
evezni és kormányozni kezdtem s a nevezett és a Leopold-, 
Kalap- és Apácza-utczákból többször rakódtunk meg. Havas- 
nak minduntalan mondtam, hogy e tájból ki s a Ferencz- 
város apróbb, alacsonyan fekvő utczáiba menjünk, de hiába. 
Senátorról senatorra jártunk, kérdve: akarnak-e menni, vagy 
kell-e valami? Boszuság emésztett, a drága, a pótolhatlan időt 
így elveszve látni. Képzeltem, hogy a külvárosok szegény 
lakosai kis házacskáikban minő rémületben lehetnek, de hogy 
annyi ezer élet forog veszélyben, azt nem gondoltam. Ha a 
házak összeomlását – mely néhány óra mulva kezdődött – 
tudtam volna képzelni, erővel is rákényszeritem Havast a 
veszély helyére sietni. 


Szinte délig eveztünk benn a városban, ezen munka sem 
volt egészen hiába való, mert ha nem épen jelen, de sietve 
közelgő veszélytől mentettünk meg sokakat. E tájon számos 
hajók jártak le és fel s talán több, mint a mennyire szükség 
volt. A segitni sietők közt kevés ismerőst s mágnásaink és ifjú 
uraink közül egyet sem láttam. Végre Csekonics jelent meg egy 
hajóban Dessewffy Auréllel; örültem látásokon; kérdésemre, 
merre veszik utjokat s hol fognak dolgozni, ezt vevém feleletül 
Csekonicstól: «Ich suche einen Stall für meine Pferde.» Botrán- 
kozás, borzalom fogott el ennek hallására. A Sóház- és Molnár 
utcza felé a lövőhely háta mögött értünk ki a széna-piaczra. 
A ref. templom előtt sebesen rohant a víz keresztül, de még oly 
kicsiny volt, hogy a hajóból kiszállva kellett azt egy darabig 
húzni. Innen az Üllői-utra mentünk, Józsával és Radnicscsal 
találkoztam, kik megnyugtattak a felől, hogy gyermekeim, 
Tänzerék mindnyájan s Bártfayék bátorságos helyre vannak 
víve. Ezt hallván, nem is eveztem a Károlyi-majorig, hanem 
azon inneni apróbb házak fedeleiről szedtük le az embereket. 
Volt lakásom kapujának feléig volt a víz emelkedve s az épület 
hátulsó szárnyának közepe már összeomolva. Néhány teher 
embert vittünk az országút még szárazban levő részére (a mu- 
zeum előtt) s ezeknek jó szolgálatot tettünk, mert a honnan 
hoztuk, a ház nemsokára vízbe dőlt. 


A József- és Stáczió-utczákból harsogott a segélyért kiáltók 
lármája; ide siettünk; sokat volt szerencsénk megmenteni. 
Már akkor kezdettek a házak omlani és düledezni. Ezeknek 
ropogása, zuhanása, a víz közt emelkedő porfellegek, a rémítő 
sikoltás, sirás, orditás, borzasztó képét mutatta a duló enyé- 
szetnek. 
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A Múzeum-, 5-pacsirta-, s még sok más, u. m. a Tavasz-, 
Városmajor-, Ősz-, Vadkecske-, Gyöngytyúk-utczákból soknak, 
igen soknak mentettük életét. 


Kieveztünk a Kerepesi-útra s azon keresztül a Fűzfa- és Síp- 
utczából rakodtunk meg egy párszor emberekkel, kiket a Prónay 
Albert lakásával szemben a Huszár-ház mellett tettünk szárazra. 


Reggel óta kétszer is változtak evezőink, – ketten voltak, – 
én eveztem és kormányoztam. Havas délután 5 óra tájban szá- 
razra szállott. Én vissza a romok és düledező házak közé. Midőn 
egyszer megint jól megterhelt hajómmal a szárazhoz értem, 
Prónay Albertet láttam meg altánján másokkal együtt pipálni. 
Felkiálték hozzá: «és te itt pipálsz?» Ennek volt sikere, mert 
visszatértemben sem az altánon, sem otthon nem volt már, 
hanem ajtókból összeszegzett talpon elevezett és munkához 
látott. Kossuthék s a Schodelné ablaka alatt (a Salvator gyógy- 
szertár felett s azzal szemben) több izben mentem el s biztatva 
szóltam velök és igértem, hogy eleséget fogok nekik vinni. 
Schodelné azonban kiköltözött szállásáról, Kossuthékat jó erős 
és magas lakásukban épen nem félthettem. – Azonban alko- 
nyodni kezdett s a borult égből köd és hózivatar szállott le, az 
estét siettetni s az éjjelt feketébbé tenni. 


Soha nem értem ennél borzasztóbb estét és éjjelt. Leirni 
az én tollam és talán senkinek is tolla nem képes. Az egésznek 
minden egyes vonása olyan, mely már magában egy-egy rémítő 
képet alakítna; s százanként oly jelenetek, együtt és egymás- 
sal vetélkedve, melyek közül csak egynek is látása élet fogytáig 
megmaradó borzasztó emlék. A düledékek, házromok, jég- 
tömegek, butorok, gerendák s minden más akadályok közt, 
csak alig s a legfeszültebb munkával lehetett a szűk utczákon 
haladni, honnan jött, hol volt s hova igyekezett az ember, 
mindenütt a roskadó épületek és fedelek lezuhanása fenyegette. 
Hol elől, hol hátmögül, hol oldalfelől omlott egy-egy épület 
össze. Csak ezeknek dörgő, ropogó, csörgő lármája nyomta el 
időről-időre a kétségbeesők hasító sikoltásait és segítségérti 
már rekedt könyörgéseit. Tizfelé is akarván s kelletvén menni 
s csak egyfelé mehetni: százat is látni egyszerre veszélyben 
s annak egyszerre csak harmadán segithetni s a többit a halál 
torkában hagyni; visszautasítani a már merülésig teli hajótól 
az atyát, a férjet, kinek gyermeki vagy felesége már benn van- 
nak s ezeknek jajjait s zokogásit hallani; oly valami, mit kép- 
zelni is borzasztó, de tapasztalni s százszorosan tapasztalni 
szivet repesztő. 







 152 


Már csaknem 12 óráig folyvást és szakadatlan evezvén és 
dolgozván, átázva s elkényszeredve kifogytam erőmből, hajó- 
saim is ujra enni és nyugodni akartak s a munka további foly- 
tatására reá nem vehettem. 


Igy kénytelen voltam Prónay szállásánál, hol alul fogadó 
van, kiszállni. Ezen kénytelenség gyötrelmét s kinját az eny- 
hítette valamennyire, hogy az enyémen kívül még dolgozott 
vagy két hajó ugyanazon a tájon. Még is bajosan tudtam volna 
ezen kénytelen nyugvást eltűrni, ha a fogadóban egy pár új 
evezőt s munkám folytatására a Prónay titoknokát, Füredyt s 
fia nevelőjét, a derék Teichgräbert nem kapom; ezeket elkül- 
döttem hajómmal, azon nyugtató gondolattal, hogy ők nyugod- 
tak levén, többet fognak tehetni, mint nekem s evezőimnek 
lankadt karjaink. – Ettem és ittam, mi jól esett a temérdek 
fáradság után s annak érzetében, hogy megérdemlem falatomat. 


Mintegy három órát pihentem. Az alatt Prónay Albert is 
előkerült, kapitány Behrenddel, más hajón, melyet valahol 
requirált; ő is darabig nyugodt s tovább evezett. Prónaynál 
tudtam meg Bükytől, ki oda menekedett, hogy a szegény Hozd- 
alám-om vízbe fult. Más két lovamról sem tudta megmondani, 
hogy hol vannak. 


Tiz órakor szálltam megint vízre s a rémületek jelenetei 
közé. Jól fogott, hogy ez estve s ez éjjel hajósaim majd mind 
gajdosak voltak, józanon bajosan mertek volna oly helyekre 
menni, honnan kellett gyakran a szerencsétleneket kihozni. 
A szűk Síp-, Fűzfa-, Kis- és Nagy-Diófa-, Kis- és Nagy-Kereszt-, 
Nyári-, Kis-Mező- s Akáczi-utczákon bolyogtam ez éjjel. A hala- 
dást gátló akadályok mindinkább szaporodtak s ezért, nehogy 
a távolabb levő nyomorultaktól egészen elzárassam, előbb a 
legtávolabbi jajok felé törtünk s így a közelebb esdeklők mellett 
irgalom nélkül el kellett mennünk; de ama távollevőknek is 
többnyire csak részeit lehetett elhozni, a végveszély félelmi 
közt hátramaradóknak gyakran becsületszavamat adtam, hogy 
semmi el nem távoztathat hozzájok visszatérésemtől, s ez adott 
szó lehetetlenné tette visszatérő utamban másokra s a legmeg- 
szorultabbakra is hallgatni. Oly szerencsés voltam (hála érte a 
mennyek urának), hogy sem kiknek ily igéretet tettem, sem 
másoknál, kiket a romok tetején vagy düledező fedeleken vol- 
tam kénytelen hagyni, egyszer is későn nem jöttem s rendre mind 
kimenthettem; többször megtörtént ellenben, hogy házak és 
fedelek, honnan öregeket, asszonyokat, gyermekeket és csecse- 
mőket szedtünk le, alig távoztunk velük egy-két száz lépés- 
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vagy ölnyire, rémítő robajjal zuhantak az egy, sőt helyenként 
két ölesnél is mélyebb hullámba. 


Éjfél után a hold, habár sűrű fellegeken keresztül is, eleve- 
nítette az éj sötétségét, mégis mennyit nem adtam volna egy 
fáklyáért; csakugyan szerencsémre volt egy lámpásom s egy 
templomi nagy viasz-gyertyám. Öt óra tájban megint Teich- 
gräbernek adtam hajómat által, hogy azzal visszajövetelemig 
dolgozzon; gyermekeimet indultam keresni s Bártfayékat, 
éreztem, hogy szabad s illő szívem ezen vágyát most már tel- 
jesítenem. Az Országuton s Hatvani-utczán még találtam szá- 
razat s csak helyenként kellett gázolni. Helmeczyhez mentem 
s tőle megtudtam, hogy a gyermekek s Bártfayék nem nála, 
hanem Károlyi György belső házánál vannak. A Kolbacher- 
utcza szögletén már sok vizet s egy üres ladikot találtam, épen 
birtokába akartam magam tenni, midőn birtokosai, vagy a kik 
magokat ezuttal azzá tették, jöttek; ezek a Kalap- és Leopold- 
utcza felé kerülve a Károlyi-házhoz vittek. Bosszúsággal kellett 
néhány üres hajót heverni látnom, míg a külvárosokban azok- 
kal annyi ember életet lehetett volna megmenteni, de még 
nagyobb bosszúságom volt, midőn a György háza előtt egy 
veszteglő hajót találtam, melyet ő egész estve és éjjel ott tar- 
tott. Nyiltan megmondtam neki, hogy ezt tenni most nem sza- 
bad s hogy minden percz egy-egy elveszett élettel bélyegez ily 
önség szülte tettet. Hajósait elküldöttem a jöttömben talált 
hajók valamelyikének elhozatalára; neki szóltam, hogy az 
övét emberei közül lássa el evezőkkel s menjünk dologra, fele- 
ségét pedig majd reggel vigye Budára, mert a viz untalan nőtt s 
már a belvárosi házak is ropogni s hasadozni kezdettek... 
«Embereim – ugymond – alusznak.» E hideg vér, vagy inkább 
tehetetlen lágyság meglepett; végre mégis két kocsis és ker- 
tésze találkozott. Mig az elküldött hajósok megtértek, gyer- 
mekeim ölelésére siettem, őket frissen s jó szobában találtam, 
Rózsit minden félelem nélkül. Szegény Tänzerék sokat szenved- 
tek: terhes beteg fiukat előbb az én szállásomra s onnan hajón 
ide költöztetni s minden vagyonkájukat víz alatt tudni, keserves 
helyzetbe tette. 


Megjövén a hajónk, két hajóval utnak indultunk. Megint 
a magam helyén s teljes erőben éreztem magam. Mindezen 
rémítő jelenetek közt, melyeknek eddig a hullámok tetején 
közepette voltam, számtalan keservet és gyötrelmet, de sok 
édest és mennyeit éreztem; általában pedig meg kell vallanom, 
igy veszélytől és borzalmaktól körülvéve érzettem, miszerint 
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ily helyzet s ily munkásság elemem. Fejemet tisztábban fon- 
tolónak, véremet nyugodtabban folyónak s inaimat erősebbnek 
talán soha sem éreztem. Károlyival a Stáczió-utczán mentünk 
le, nehány útczát bejártunk, itt már kevés embert találtunk, 
mégis meglehetős teher menekvőkkel értünk az Ötpacsirta- és 
Sándor-utczán keresztül az Országut még viztől ment részére. 
Itt a muzeumon jóval felül Károlyi is kiszállott, feleségéhez 
sietvén. 


Ez alatt már megvirradt, s a felkelő nap e szomoru reggelen 
(15-ik csütörtökön) egy tengerre s ezreknek abba temetett va- 
gyonára és romtömegre terjesztette halvány sugarait. Hol még 
24 óra előtt munkás polgárok, boldog családok köszöntötték 
életadó feltünését, ott most a szélesen terjedt hullámsír felett 
síri csend függött, mit csak a gyéren még álló házak zuhanása 
s imitt-amott hangzó segítség-kiáltás szakított olykor meg. 
Butorok usztak a romok közt, s mindennemű portékák, sok 
véres verejtéknek gyümölcsei s azok közt vízbe fult lovak és 
marhák. Tükrök, családi képek, zongorák, ágyak, ágyneműek, 
bölcsők, gerendák, ládák, kapuk, czifra ruhák, kalapok, fegy- 
verek, borzasztó vegyületben lebegtek a vizén vagy függtek a 
düledékeken, mint a bőszült elem kegyetlen szeszélyének játékai, 
s mind ezeknek tulajdonosaik vagy a romok közé temetve, vagy 
inségök és veszteségök marczangoló érzésére megmentve. Szám- 
talan kutyák ordítottak a tóduló árból még kinyuló fedéltöre- 
dékeken vagy deszkákon keresve menedéket. Láttam egy szép 
nagy ebet egy összeroskadt fedél tetejére hozott házi butorok és 
portékák mellett; már csak ő s a holmik egy része volt víztől 
ment; közel evezvén el, hívtuk hajónkra, de ura vagyonát 
védve s morogva maradt helyén. 


Mind ma, mind a mult éjjel legborzasztóbb volt az, hogy 
sok ház előtt kellett elmenni, melynek kapuján a szinte bolto- 
zatjáig emelkedett víz miatt beevezni nem lehetett s az épület 
hátulsó részéből harsogó kiáltásokat hallani kellett, a nélkül, 
hogy a szerencsétleneken segítni lehessen. Az Üllői-utra menve 
s onnan balra a Serfőző-utczán be, a József-várost majdnem 
egészen letarolva találtam, még sokat találtunk utolsó inség és 
veszély közt küzködve s több ízben vittünk megmentetteket a 
Ludoviceumhoz. 


A számtalan lelket rázó jeleneti közül ezen gyászos másfél 
napnak, soha sem fogok egyet, a Prater-utczában elfeledni. Egy 
leroskadt fedél lebegett pár töredékeny fán megakadva a leg- 
alább másfél öles víz felett s ezen minden pillanatban lezuha- 
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nandó fedél tetején mintegy harmincz kétségbesett, ezekhez 
néhány ölnyire egy emeletes háznak első fala még állott s azon 
első falhoz egy fatornácz volt ragasztva, mely minden percz- 
ben roskadni készült harmincz személynél többől álló terhe 
alatt. Hajómra harmincznál több alig fért. Mit tenni, melyiken 
segíteni előbb? Az asszonyokat csecsemőikkel, gyermekeket s 
öregeket egybe szedtem mindkét helyről. Midőn ezekkel sietve 
el akartam evezni, mentől előbb visszatérendő, terhe alatt mé- 
lyebbre sülyedt hajóm megakadt azon kertben, mely felett 
üresen a ház udvarába bementünk; tovább kellett fél óránál 
kínlódnunk s szüntelen a bizonyos veszélyben lebegők kiáltási 
közt, s hallván és látván a halál félelmével küzdők verejtékező 
gyötrelmét, végre mi is verejtékezve kiszabaditottuk hajónkat. 
Szerencsére utunkban egy hajót találtunk, mely kérésemre a 
hátramaradottak szabadítására sietett. 


Midőn megmentetteimmel a Ludoviceumhoz értem (az 
Üllői-uton fekvő utolsó fogadónál tettük az embereket szárazra), 
öt ember támadott meg azon állítással, hogy a hajó övék. Igye- 
keztem igéretekkel reá birni, hogy velem tovább evezzenek s 
munkánkat folytassuk, de mind hiában, nekik vagyonukat, 
portékáikat s lovaikat kell – mondták – megmenteni. Vere- 
kedést kezdeni nem akartam, az öt megtámadót többen is pár- 
tolták s így kénytelen voltam kiszállni s vesztegleni, midőn 
még oly sokat tehettem volna. Ekkor Kelemen [Wesselényi 
jószágigazgatója] is velem volt. Felőlök ma reggelig semmit 
sem tudtam. 8 óra tájban Kiss Károlyt [ügyvédje] láttam 
az országuti kiszállónál s tőle értettem, hogy Kelemen még 
az összehasadt és roskadással fenyegető «Két oroszlán» vendég- 
fogadóban van, oda eveztem s az első emeletből levettük. 


Hajó nélkül maradván, darab ideig a szörnyü néptömeg 
közé szorulva álltam, – kinos helyzetben, mert mi lehet kino- 
sabb, mint a legüdvösségesebb munkától ily módon lenni elzárva? 
Kértem, igértem, de hajót nem kaphattam. 


A pusztulás mindezen rémítő óráiban sok becsületes ember 
volt, ki fáradságot s veszélyt nem kerülve mentette az embere- 
ket, de sok gonosz lelkü is találkozott, ki a kétségbeesők esdek- 
léseire nem hallgatva, alacsony kapzsiságának hódolt s csak 
roppant fizetésért segített a tehetősebbeken és találkoztak 
számos zsiványok, kik deszka- és egyéb töredékekből talpakat 
alkotván össze, a szerencsétlenek vagyonát rablották.– Míg a 
Ludoviceum táján kellett veszteglenem, láttam ily zsiványokat 
zsákmányukkal érkezni, a birtokosok messziről megismerték 
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tulajdonukat s elibök siettek, de még amazok állottak fellebb s a 
szegény kárvallottak köszönték, hogy verést nem kaptak. A köz- 
zavarban senki sem fogta vagy foghatta pártjokat. 


Jött egy hajó 50 mázsa hust a városba viendő, ezzel akar- 
tam bemenni, de soká piszmogott. Azonban Péchy Ferencz 
érkezett Bedekovicscsal ezek behoztak. Soha sem hittem, hogy 
még Péchynek valami hasznát vegyem. Péchyről meg kell val- 
lani, hogy becsülettel viselte magát s a veszély alkalmával soka- 
kon segített. A Széna-piaczra érvén, egy nyitva levő boltnál s 
mészárszéknél ők hust és kenyeret vettek s azt az öreg Bede- 
kovicsnénak és Iriz Bornemisszának vittük. Ezzel ők letettek a 
Károlyi-háznál. Bártfayékat épen Budára indulóban s ebédjök 
végénél találtam. Farkaséhséggel láttam az evéshez s a homeo- 
páthiát félre téve, bort ittam. Ily alkalommal s ily munka mellett 
jó, talán szükséges is a bor. 


A Károlyi-házba néhány száz menekvő vette magát. Ha- 
jóm már nem levén s darabig nem is kaphatván, a házhoz szo- 
rultakat igyekeztem bátorítani; számokra húst és kenyeret 
vitettem. Walther, a Károlyiék levéltárnoka, a levéltárért sopán- 
kodott, mely roskadó szállásán maradt; tanácsomra 40 frt 
pénzen fogadott egy ladikot, mely azon rövid utat 3-szor meg- 
tegye. Az irások felrakására nem tudtunk a Károlyi sok drága 
kenyérevői közül senkit is kapni s mikor idegenek által felrakva 
a ladik megérkezett, emberei czigárójokat szíva veszteg nézték 
s midőn reájok kiáltottam, beljebb vonultak és tovább dohá- 
nyoztak. György már átment volt Budára. Azonban a víz untalan 
nőtt s vele nőtt a menekedettek rémülése; ezen épületben is 
hasadékok mutatkoztak, kivált azon részén, hol Tänzerék s 
gyermekim voltak. Ezekkel lenni is kötelességemnek ismertem, 
de kötelességemnek ujra segítni és menteni menni. 


Ujra hajót kapván, megint a hullámon voltam s tágultabb- 
nak éreztem keblemet. Wartensleben felesége s leányai könyö- 
rögtek, mennék az öreg után; ezt elhoztam s hoztam másokat 
is, többek közt Boronkay asszesszor fiait. Este felé a víz már 
akkora volt, hogy a György házának kapuja közt hajóval a fő 
grádicshoz lehetett beevezni. Épen megmentettekkel érkeztem 
be, midőn egy talpon hoztak egy szegény asszonyt, ki azelőtt 
alig egy pár órával szült; a talp széles lévén, nem fordulhatott 
a grádicshoz, övig kellett a vizbe menni a szegény asszony ki- 
emelésére; midőn pamlagjánál fogva egyfelől emeltem s vittem, 
ijedtében úgy megfogta karomat, hogy mind az öt ujja meg- 
látszott. A szegény asszonynak gyermeke sehol sem volt s 







 157


azt csak másnap hozták el ösmerősei, kik magukkal elvitték 
volt. 


Az éjjeli és mai feszült munka, ázás, fáradság, sebek és 
ütések pihenni kényszerítettek. Dr. Hermann szobájában levet- 
keztem s kevésre ledőltem, a lankadtság erőt vett s elaludtam. 
Miután vagy egy óra mulva felkeltem, nem tudtam már hajót 
kapni, bármennyire kértem, bármit igértem, az ablak alatt el- 
evezők közül egy sem állott meg, s így kínos munkátlanság közt 
kellett a református templom s a Czukor-utcza felől a segély- 
kiáltásokat hallani. 


Éjjel érte el a víz magassága legnagyobb fokát; a fő gra- 
dusok negyedik fokáig jött. Ekkor 29 láb 7 hüvelyk s 5 linea volt 
a Duna legalsó állása felett. 


16-ikán, pénteken reggelre szállni kezdett a vízözön. Azon 
hajó, melyet tegnap, ma reggel jókorra fogadtam volt, nem jött 
el s mást kellett szereznem. Emberek már nem igen voltak 
menteni valók s kik még némely épületek hátulsó részeiben 
lehettek, azokhoz még férni sem lehetett; elmentem tehát 
Tänzerék, Bártfayék s magam portékáim után. Az enyémeknek 
nagy részét az emberséges János, a Podmaniczky Jani segít- 
ségével, már megmentette volt. Holmi apróságon kívül csak 
egy puskám veszett oda, de Tänzerék s kivált Bártfayék igen 
sokat vesztettek. Kedd óta ma ültem először rendesen ebédhez 
s gyermekeimmel ettem. 


Károlyi István ma is, tegnap is megfordult itten. Ő a me- 
nekvőknek Fóthon és Palotán helyet és élelmet készíttetett s 
már sok kenyeret szállíttatott be. Általában a környékbeliek, 
sok helységek s birtokosok, mihelyt a szerencsétlenség első hírét 
vették, vetélkedve küldötték az eleséget a városba s a szekereket 
a város széleire a távozók számára. Károlyi György és Lajos is 
átjöttek ma s kenyeret hoztak Budáról. Mondják, hogy István 
főherczeg is több helyeken megjelent. 


Károlyi Lajost vittem hajómmal a Francziskanus piaczra, 
honnan Györgygyel együtt volt Budára vissza menendő. Az 
oskola-utcza szögletén álltam hajómmal, midőn egyszerre hang- 
zik s száz száj visszhangozza: «die Curia stürzt ein!» A Curia 
előtt csomóban álló néptömeg nyakra-főre rohant a szemben 
álló templomnak, de egymás hátán levén, nem fért s egymást 
gázolta, neki rohantak a víznek s hajóknak, éppen több uri 
asszonyok, Rizi és Teri Orczy, Nina Czapári s mások 
is, Budára költözködők ültek a hajókon; a rémülés s zavar 
szörnyű volt. Beugrottam hajóból a vízbe s előbb Károlyi Lajost, 
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ki már előbb szárazra kelt volt, azután Orczy Gyurit ragadtam 
kézen, jönnének a Curia elébe megmutatására annak, hogy 
nincs veszedelem, egyik sem jött, s egy pár katonatiszt sem, 
kit hasonlólag felszólítottam, sőt ezek közül az egyik, midőn 
mutattam nekik, mi mozdulatlan áll a Curia, azt felelte: «Ja, 
es ist wahr, das Gebäude stürtzt nich ein, aber es brennt.» 
A melegen sütő naptól ennek s minden épületnek fedele párol- 
gott. Igy nem kapván senkit, ki jőjjön, egyedül szaladtam a 
Curia előtt üresen maradt térre s kiáltottam a népnek, mennyire 
rekedt hangom engedte. Igy nevetségre változva mult el a 
panicus, vagy a mint az öreg Bethlen Dániel szokta volt mon- 
dani: pannonicus terror. 


A Város-piaczra s a Váczi-utczára kerülve, a Zsibáros-utczán 
fel az invalidusok épületéhez mentem lovaimat felkeresni, 
melyek – mint ma reggel megtudáni – előbb a «Zrinyi» vendég- 
fogadóba s onnan ide menekedtek. Egy folyosón szabad ég alatt 
találtam őket felborzadt szőrrel s Jóskával együtt dideregve, 
ki – mint mondják, a lovak mentése körül derékul viselte 
magát, a lovakat elláttuk a Károlyi-háztól hozott zabbal s 
Jóskát egy bundával láttam el és pénzzel. Visszaevezésem előtt 
több ismerősöket láttam a szárazon, Földváry asszesszort, 
Lónyay Gabrist, ki háznépével reggel átindult, de azoknak 
félelme miatt kénytelen volt visszatérni, – s többeket. Gener. 
Brettfeld látott meg s hozzám futván nyakamba borult; őtet 
forma-ruhájában, engem a víz és sártól szennyest – sed non 
indecoro pulvere sordidum – megölelni látni s a generálist látni 
az üldözött Wesselényi nyakába borulva, feltünő látvány volt 
s oly látvány, mi a jelenvolt sokaságnak is nagyon tetszett. Itt 
hallám előbb, hogy nevem mindenfelé szájról-szájra hangzik 
s a nép áldásának tárgya vagyok. Ennek megérdemlésének 
eddigi tudása sokkal magasztalóbb, mint megnyerésének mos- 
tani tudása. 


Az invalidusok épületében sok ezer kapott menedéket, a 
vármegye háza s a Ferencziek kolostora is tömve volt. P. Albach- 
nak szobájában – mondják – egy egész leánynevelő-intézet 
tanyázott. E helyeken kivül csak a Szerviták, a József- s a Nagy- 
piacznak egy része maradt szárazon. Ma már sok kenyeret hor- 
dottak s osztottak szét; húsban sem volt szükség. A Ferencziek 
piaczán szabadban vágták s árulták a húst. Visszamentemben 
a personalis lakásánál tudakoltam: ott van-e még s nem akar-e 
Budára menni? Cselédje azt felelte, hogy lakásában fog maradni. 
A Sebestyén-piaczon Czápáry Ferenczet láttam kenyérrel teli 
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hajóval érkezni. Ő – mint mondják – az egész idő alatt em- 
berül dolgozott. 


Ujra az Üllői-útra eveztem a Tänzerék s mások holmija 
után. Midőn visszatérek, lakásom előtt egy dereglyét látok 
állani, a melyben levő emberek azzal foglalatoskodnak, hogy 
csáklyájokkal szobám ablakát beverjék; nem képzelhetvén 
egyebet, mint hogy rablani akarnak, hallgatva közeledtünk 
hozzájok s már mellettök voltunk, midőn mondám, hogy ezen 
ablaktörési fáradtságtól valóban megkimélhetnék magokat. 
Ekkor látám, hogy Csapody az ablaktörető. Ő Budáról néző 
csővel látta, hogy lakásom tornáczán áll János a kutyákkal; 
ez az alatt volt, míg János a holmival megrakott csolnak vissza- 
jöveteléig összerakás végett a háznál maradt. A jólelkü Csapody 
mindjárt áthajózott Budáról, s az udvar felől s az utczából is 
hiába kiabálván, az ablakot törette be, hogy Jánost, ha még ott 
lenne, kiszabadítsa. Midőn szerdán Bártfayék, Tänzerék s egy 
rakás szomszéd – kik mindnyájan az én szobáimba szorultak 
volt – menekedtek s az ablakot lajtorján mászták le, János a 
kutyáimat nem hozhatta le s ezek étlen és szomjan voltak a 
szobákba zárva ma reggelig. 


Minő örömük volt szegényeknek, midőn megláttak. Én is örül- 
tem s nem is kis öröm ily jó s hüséges állatokat megmentve látni. 


Kutyáimról jut egy furcsa eset eszembe, egy azon sok közül, 
mely a napokban a teméntelen szomoru s borzasztó jelenet közt 
hol bosszuságot, hol nevetést gerjesztve előfordult. Egy roskadó 
kapu közt beevezünk az épület hátulsó része fedelén levő embe- 
rek szabadítására, szerencsésen leczepeljük s örülünk, hogy a 
veszélyes kapun keresztül szabadba értünk; ekkor mentetteink- 
nek egyike bőgni kezd: «Mein Pu, mein Pu»; mindent feledve 
neki törtünk a kapunak s be az udvarra: «Wo ist der Bub?» 
kiáltoztunk; ekkor sül ki, hogy emberünk nem Pubja, hanem 
pudlija után sopánkodott, a jó pudli nem mutatta magát, kere- 
sésére pedig időnk felette drága volt. 


Az Üllői-útról befelé menve, a református templom grádicsai 
tetején éppen az ajtó előtt láttam két hordó bort csapon s egy 
marhát nyúzni, melyet épen akkor ütöttek volt le. A víz dél óta 
szemlátomást szállott s már estig néhány lábnyival apadt. Azon- 
ban a belvárosban még most kezdtek az épületek inkább hasa- 
dozni s roskadozni. 


Mint a pinczékben a viz fogyott, úgy növekedett sok pincz és 
épület sülyedése és repedezése. A Károlyi-háznál is jónak láttam 
a gyermekeket oly szobába költöztetni, mely alatt pincze nincs. 
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Igy napi munkámat mára bevégezvén, estve 9 óra után 
kenyérrel és hussal tömött kosárral elindultam Jánossal együtt 
szegény Kossuthék és Nettiék felkeresésére. A Czukor-utczán s 
Országuton víz nélkül lehetett a Kerepesi-utra menni egészen 
a M.-szinházon tulig, de itt már víz volt. Egy soroksári kis lélek- 
vesztőt találtunk s azzal elvittek a Salvator gyógyszertárig, 
vagyis Csepcsányi-házig, hol Kossuthék laknak. Az első emelet 
csarnokában egy pár lovát találtam Csepcsányinak, egy emberre 
is akadtam, s ettől megtudtam, hogy Kossuthék, Csepcsányiék- 
kal együtt, Maglódra mentek. A ladikosoknak mondtam, hogy 
egy vagy két óra mulva visszajövök s reggelig az apróbb mellék- 
utczákban fogunk tartózkodni. 


Nagyhid-utcza, Theatrum- és József-piaczon keresztül a 
Szél-utczába mentünk s mind szárazon, a Marczibányi-ház előtt 
már vízben gázoltunk. Itt egy csolnakra akadtunk, de ez úgy 
meg volt fenekelve, hogy hosszas kínlódásink után sem tudtuk 
víznek ereszteni. 


Fáklyadarabunk, melyre a Károlyi-háznál tettem volt 
szert, eddig jövet kétszer is elaludt; itt a házmesternél újból 
meggyujtottuk s tovább gázoltunk; én elől egy hosszú ruddal 
tapogatva, hol áll vagy hol van beszakadva a kövezés. 


A Szarka-utczán mentünk a Dunasorig, itt helyenként szá- 
razra találtunk, felhatoltunk egészen a most épülő Wodianer- 
ház felső széléig, de itt az állások alatt s kövek és gerendák közt 
bajosan lehetett a hasig érő vízben haladni; a szegleten pedig 
hatalommal rohant a folyamba visszasiető víz a Veréb-utczából 
ki, s hosszú rudam oly mélységet mutatott, melynek a hullám 
sebessége s az uszó mindennemü zaklatás miatt én jó uszó sem 
foghattam neki, vagy a víz rohanása a Dunába sodor. – Igy 
vissza kelle térnem, s a szegény asszonyt két gyermekével – 
hihetőleg – éhezve kelle hagynom. 


A Kerepesi-uton levő csolnakocskához akartam menni s 
előre örültem, hogy a már apadt vizzel oly helyekre mehetek, 
hová tegnap jutni nem lehetett, még reggelig talán nehány 
embert megszabadíthatok, de fáklyám elaludt, mert rossz is 
volt s az eső is esett; nem tudtuk többé meggyujtani, az éj pedig 
oly sötét volt s azon elpusztult helyek, hova szándékoztam, ro- 
mokkal annyira borítvák, hogy haza kellett indulnom. Az Uri- 
utcza felé akartam menni, de vizsgáló rudam a «Fehér-hajón» 
tul, hol már vizben kellett gázolni, szakadást mutatott s ezért 
a Nagyhid-utczára kerülve értem éjfél után haza. 


17-ikén szombaton. Reggel Lónyay Jánoshoz mentem, ki a 
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nádor által e napokban királyi biztossá neveztetett ki, lakása 
előtt (a Károlyi házzal szemben levő szegletház) Seeberrel, a 
polgármesterrel találkoztam, ő is Lónyayt kereste, de ez már 
összehasadozott lakából el s a vármegye házához költözött. 
Odasiettem, Dubroviczky könnyező szemekkel magasztalt s 
ölelt meg Lónyay előtt. 


Jelentettem Lónyaynak, miszerint a viz már jóval kisebb 
levén, lehetne még oly embereket megszabadítani, kikhez teg- 
nap férni nem lehetett s kértem, adna a város és megye részéről 
segédeket, kikkel hajókat szerezhessek s e szerencsétlenek men- 
tésére küldhessem. Ő városi és megyei lovaskatonákat adott 
mellém s fiatal mérnököket adott rendelésem alá. Én ezeket s 
még egy pár fiatal embert – egyiket, a derék Teichgrubert, a 
kerepesi-utra és a kecskeméti kapuhoz küldöttem, hova szán- 
dékoztam a szerzendő csolnakokat gyüjteni. Magam lóra ültem 
s hajduimmal hajók után jártam, szereztem is többeket, szép 
szóval, erővel, igérettel. 


Midőn legjobban és egész hivatalos fontossággal parancsol- 
gatnék, a jó sárgám e szokatlan jelenettől meglepve, azt fogta 
gondolni, hogy nem én, hanem valami hivatalbeli ül hátán, ilyet 
pedig ő sem szeretvén, a víz közepébe dobott; még a vizben 
voltam, midőn esetem okának ezt gyanítottam; azonban fel- 
szedvén magamat s ujra hátára kapaszkodván, láttam, hogy 
hátulról jött egy hajó orrával lovam lába közé s ettől megijedve 
tette váratlan ugrásait. Nemsokára érkezett egy csolnak, mely 
néhány városba jövőt hozott, köztük egy nyalkán öltözött fiatal 
ember volt, e csolnak szárazra nem hajthatott s attól több ölre 
kellett megállania, a benne levők nem igen akartak a vizbe 
szállni, de mégis nem sokára kitakarodtak, hanem a nyalka 
urfi semmiképen sem akart megázni, én nyugtalanul siettettem, 
mert a csolnakot tüstént küldeni akartam. Végre urfim egy 
hajós nyakába kapaszkodott, s ugy lovagolt kifelé. Rákiáltot- 
tam a hajósra, tenné le s menne vissza hajójába; ez szót foga- 
dott, én pedig elvágtattam az uracs mellett, hogy ne csak alul, 
hanem felül is ázzék. 


Vagy nyolcz csolnakot küldöttem szét, ezek estig, a mit 
csak lehetett, felkutattak s még mintegy harminc eléhezett 
embert mentettek meg. Teichgruber nyolczat hozott, s azok 
közül négyet, kik több óráig nyakig ültek vizben. Miután ezek 
elrendeltetésükre indultak, a jövő-menő embereket, holmikat, 
eleséget ki és be vivő hajók közt igyekeztem rendet csinálni. 


Visszalovagoltam a vármegyeházához, Lónyaynak jelen- 
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tést tenni s tovább rendelését kérni, mondván, hogy bármire 
és hova legyen szűkség, velem oly szabadon parancsoljon, mint 
a legutolsó hajduval. Ily baj és zavar idejében minden becsületes 
embernek kötelessége magát használtatni. 


Lónyay emberséges és értelmes ember; a nélkül, hogy 
magát vakon vezettetné, hallgat másra is; nem idegen helyes 
tanácsot elfogadni. Ő a nádorral közvetlen összeköttetésben áll, 
egyenesen tőle veszi a rendeleteket s neki teszi jelentéseit. Ez 
igen helyes is, mert tüzet oltani s vizből menekülni vagy men- 
teni igen bajos dicastrális uton. Dessewffy Aurél van Lónyay 
mellett s nagy buzgósággal jól munkálkodik. A veszély óráiban 
ő is dolgozott, Wenkheim Laczival egy hajón járt, Laczi jelesül 
viselte magát. 


Dubroviczkynél ebédeltem, Lónyay és az egész biztosság 
is ott. Ezen biztosságnak most egyik fő igyekezete a ház és kere- 
set nélkül maradtakból minél többet Budára, falura s majd 
gőzhajókon innen elszállítani. Több menekvő helyeken s utczá- 
kon is kenyér osztatik. A város tanácsa részéről kevés munkás- 
ság fejlett ki. Előkészület majd mi sem volt, a nagy ár alatt 
majd minden tanácsbeli egy-egy hajót tartott udvarán, de dol- 
gozva keveset lehetett látni; most pedig tehetetlen lágysággal 
viselik magukat. Havason és Trattneren kivül – kik jól for- 
golódtak s forgolódnak – még talán egy pár kivétellel a többit 
mind el kellene csapni. Ebéd után Széchenyi jött, nagyon le 
van verve. 


A Lónyay rendeléséből a Dunához lovagoltam nézni, az 
átszállításra rendelt hajósok viszik-e ingyen a szegény embere- 
ket. Az átmenekedettekből igen sok, ott helyet nem kapván, 
megint jön vissza. Voltam Nettiéknél, szegényeknek igen jól 
fogott a ma reggel küldött kenyér és hus. Midőn vacsora után 
haza mentem, nagyon fáradtnak érzettem magamat. Az eddigi 
képtelen feszültség már szünvén, most minden tagom fáj és 
lankadt. 


18-ikán, vasárnap. A megromlott kutak rossz vize elrontá 
gyomromat s ez nem igen hagya aludni. Reggel a vármegye 
házához mentem. Lónyay több javaslataimat elfogadta, főként 
arra igyekeztem figyelmessé tenni, minő szükséges az emberek- 
nek minél előbb munkát adni, sőt munkára kényszeríteni, mert 
egy nagy tömeg henyélő ember mindig veszedelmes, köznép 
pedig semmit sem szok meg hamarább, mint ingyen kapott 
kenyérrel élni s a dolog nélküli élet szokásáról bajosan mond le. – 
Az én nézetem szerint most a katonaságnak nagyobb részét 
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policziává kellett volna átváltoztatni, minden közlegény keze 
alá bizonyos számu embert adni, a közlegények pedig az altisz- 
tek s ezek természetesen a tisztek felügyelete alatt állván. 


Minden ház és kereset nélkül maradtakat összeirván, ezek 
közül a dologtehetőket mind parancs – főkép pedig az ingyen- 
tartás megszüntetése által arra birni, hogy a katonák közt fel- 
osztva dolgozzanak. Akármit dolgozzanak, mind haszon, mert 
főczél maga a munka, azonban most munka hija nincs is, utczák 
tisztítása, házak támogatása, romok eltakarítása, stb. Hogy 
helytelen szemérem ily munkától s következőleg élelme meg- 
szerzésétől sokat el ne tartóztasson, hirdettetnék ki mind nyom- 
tatásban, mind dobszó mellett, hogy ily munka a mostani körül- 
mények közt annyira szükséges, miszerint az nem szégyenére, 
hanem mindenkinek becsületére válik; ennek bebizonyítására 
kiállottunk volna többen a dolgosok sorába s vagy egy nap velük 
együtt dolgoztunk volna. – Azonban a dolgosoknak pénzben 
oly dijt kell vala adni, a melylyel magukat s övéiket eltarthas- 
sák. Ezt lehete most tenni, mert a nádor által előlegesen is feles 
pénz assignáltatott pénztárakból, másfelől azon munkabérnek 
egy része egyesek által fizettetett volna, kiknek dolgosokra oly 
nagy szükségük van. E mellett gondoskodni, hogy elég s olcsó 
élelem-nemü legyen a városban; mi a beérkező, sőt beözönlő 
kenyér s egyéb táplálékok mellett ugy sem vala bajos. A dolog 
nem tehetőknek pedig ingyen adatni élelmet; ezeket is össze- 
iratván s azon utczai felügyelők vigyázatja és felügyelősége alá 
tevén, mely utczákban laktak. 


Igy az emberek foglalatosságáról s élelméről gondoskodván, 
hogy szükséges hajlékjok is legyen, bódékat kellene künn a 
szabadban felállítani s a katonaság sátorait. Van itt 10 ezer em- 
berre való sátor. A barakokra bőven elég deszka van, mert 
azokbóli tárok nem sokat szenvedtek. Ezenkivül a vásári szinek- 
ben s több középületekben is sok ember megfér. Mind arra, 
hogy az emberek igen összeszorulva ne legyenek, mind az illő 
tisztaságra és rendre igen szükséges levén nagyon vigyázni, 
minden ily tanya katonai, vagy polgári, – de szoros és munkás 
felügyelet alatt állana. 


Aláirás nyitásának nemcsak szükségét, de felette siető 
voltát Auréllal egyenlőn éreztük, eziránt beszéltünk s szóltunk 
többeknek, de az emberek álmosak. 


Széchenyinek is szóltunk; ő félvállról vette, mint mindent, 
mi nem tőle ered. (Ő példás jó mostoha apa testesült gyerme- 
kekre nézve, de a világon legrosszabb, lelki vagy gondolat- 
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szülötteket véve fel: mit nem ő mond, azt sem örökbe, sem 
ápolásra vagy nevelésre, de még keresztgyermekének sem 
fogadja. Ezt természetesen csak arról kell érteni, mit ő tud, 
hogy nem ő nemzett, mert én is sokszor tettem neki szarvat 
fel s mit én nemzettem, magáénak vélt. Sokszor tettem fészkébe 
tojásaimat s azokat ő oly szépen kikotolta és felnevelte.) 


István főherczeg ma is a vármegye házához jött, s Lónyay- 
tól kijövén, hozzám fordult, sok dicséretest és lekötelezőt mon- 
dott; ez különös örömömre nem szolgált, hanem az igen, hogy 
folyvást s valóban szépen beszélt magyarul. Aurél megbizása 
következtében a «Jelenkor» számára a kormány részéről eddig 
tett lépések és rendeletek felől rövid jelentést irtam s ezt Hel- 
meczyhez vittem (Lásd a «Jelenkor» 23-dik számában: «A buda- 
pesti árviz, e szavaktól: F. h. 14-ik óta.) A nyitandó aláirás 
tervét vagy fejét is feltettük Auréllal. 


A Duna partján levő helységek állapota felől szomoru hirek 
váltották egymást fel. Én javaltam, hogy küldetnék a Csepel 
szigethez legalább egy gőzhajó eleséggel s a menekvők felvé- 
telére és hogy mennének a gőzhajóval több nagyobb és kisebb 
hajók és csolnakok, melyek a sziget viz alatt fekvő helységei- 
hez evezhessenek. Dubroviczky is ezen véleményen volt, de gőz- 
hajót még most nem kapott s dereglyét is csak négyet. F. S. 
Biró Eckstein Ruldofot rendelte menni. Ezen expediczióval – 
mely reggel volt elindulandó – készeknek jelentettük magun- 
kat elmenni az Eckstein parancsa alatt én és Wenckheim Laczi. 
Dubroviczky azt mondta, hogy talán jobb lesz, ha én nem me- 
gyek, itt talán többet használhatok, stb. Láttam, mikép ezen 
küldetésbeli részvétem nincs tetszésére. Ekkor juta kedd óta 
legelőbb perem s notoriusságom jóformán eszembe. Elértettem 
a Dubroviczky habozását s kinyilatkoztattam, miszerint tehát 
leteszek menő szándékomról. 


19-ikén Hétfőn. Tänzerék s gyermekeim kimentek Fóthra, 
hol Károlyi István nekik helyet ád. Én a vármegyeházához, ott 
segítettem, mit tudtam s irogattam. E helyen sokan fordulnak 
meg. Gosztonyi, a referensem gyakran jön. Vécsey s más katonai 
és polgári hivatalbeliek. Irántam mind kijelelő figyelemmel 
vannak. Vay Miklós, Szögyényi s más ismerősök is jönnek. 


Az éjjel sem voltam jól gyomrommal s reggel rágásom volt. 
Ezen fájdalom a jobb oldalamon pontosult, s ott oly égető gör- 
csös szaggatás állott elő, minél nagyobb kínt alig éreztem valaha. 
Mintegy két órát tartott. Meleg borogatásokra és theára elmult. 
Ebédkor már csak bágyadtságot éreztem. 
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A sok folyamodók közt a M. szinháznál levő czukrász- 
leány, a szép Zsófi is megjelent anyjával s csak hozzám akart 
folyamodni. Őket is kiüzte a viz lakjokból. Szekeret fogadtam s 
holmijukat biztos helyre vitettem. Magoknak régi szállásomat 
ajánlottam lakásul, azon esetre, ha egy pár nap alatt a repedések 
szaporodni nem fognak. 


Az aláirás megkezdése még mind halad. Azon egyvelegben, 
melyből az ember van összegyurva, a bivalyból is jó rész van, 
örökké kell nagyobb részét szurkálni, hogy valamit tegyen. 


20-ikán Kedd. Károlyi Györgyöt reá vettem, hogy menjen 
az aláírásért a nádorhoz, azon propositiókkal, melyeket Auréllal 
feltettünk. A nádor készséggel fogadta azt s csak egy pár igazi- 
tást tett benne. Ennek következtésében én feltettem az ív fejét 
németül, mely a nádornak megint elébe fog terjesztetni. 


Ebéd után a commissio a vármegyeházától átköltözött a 
Serviták kolostorába. A vármegyeházánál az ottaniak nagy 
megszorítására s terhére volt eddig is, mert ott is az épület egy 
része lakhatatlanná válván, szükön vannak. 


A szervitákhozi utamban több fiatal ember, kik között 
néhány medicziner volt, vett körül; panaszkodtak, békétlen- 
kedtek: ők nem dolgozhatnak – mondják – «denn wir 
haben studiert.» «Eben weil sie meine Herren studiert haben, 
müssen sie es wissen, dass ehrliches Brotverdienen und ehrliche 
Arbeit nie eine Schande ist, und nur das entehrt, was unehrlich 
ist.» Ezen s több ily okoskodásaim s intéseim nem igen fogtak 
rajtok. A mellett maradtak, hogy ők nem dolgoznak, de éhezni 
sem szándékoztak. «Wir wollen nicht darben, bis Andere viel 
haben, wir werden uns nicht vor Hunger zu Grunde gehen lassen, 
bis die Reichen im Überfluss schwelgen» etc. Kivált egy lengyel 
fiu nagyon gonoszul okoskodott. Szerettem volna őket a com- 
missio elébe vinni, hogy vagy adjanak nekik utra, hadd men- 
jenek, vagy hogy felügyelet alá állittassanak legalább a szája- 
sabbak; de a fiúk – hihetőleg – észre vették, hogy igen sokat 
beszéltek s haladtak. Ily zavaros időben s ily sok ezer elkesere- 
dett s már semmit sem veszthető ember közt e féle individuumok 
veszedelmesek. 


Lónyayval és Dessewffy Auréllel szóltam a henyélő nép 
dolgoztatása, szorosabb felügyelet alá tétele s a dolgozni nem 
akarók inneni eltávoztatása iránt. Kértem, hogy ez iránt a 
nádorral is okvetlen és egyenesen szóljanak. Auréllel ugy beszél- 
tem, hogy ő az aláírás fejét még estve a nádortól visszahozván, 
azt mindjárt lefordítjuk magyarra, hogy az éjjel még kinyom- 
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hassák Trattnernél s ez iránt meg is tettem a szükséges rende- 
léseket, 10-kor visszamentem a szervitákhoz, de Aurélt nem 
találtam, azonban az ott levő impurumból a magyar fordítást 
megtettem. 


21-ikén, Szerda. Még ágyban voltam midőn Aurél jött; 
mondta, hogy tegnap este nem jöhetett, mert rosszul volt; hogy 
a nádorral a nyugtalanság némely jeleiről – melyeket ő is 
tapasztalt – szólott s az azt távoztató módokról, melyekről 
mi tegnap beszéltünk, miket ő helyesel, és hogy a nádor az 
általam feltett aláirási főt igen kevés változtatással megerő- 
sítette. A nádor az én irásomat jól ismeri, de azon, ugy látszik, 
nem akadt fenn. Aurél ezek után halott-kisérő pofával előadta, 
hogy a kir. biztoshoz egy parancs érkezett, mely által meg- 
parancsoltatik, hogy nekem semmi dologban befolyásom meg 
ne engedtessék (influant in exsequendis administrationis ordina- 
tionibus), mivel ez – ugymond – a parancs, «in moderna N. B. 
20. erga regimen ritu admitti non possit;» – és hogy ez nekem 
szép móddal adassék tudtomra. 


Midőn a közlés után Aurél ennek köztünk maradását említé, 
nyiltan megmondtam neki, hogy ezen dolog oly furcsa, hogy 
lehetetlen azt egypár barátimnak meg nem mondanom. Bezerédy 
Pistának, Bártfaynak, Helmeczynek s Kelemenéknek el is mon- 
dottam. Helmeczynél vártam, mig Aurél az aláirási ivet elküldte, 
azt kiigazitván s leiratván, visszaküldöttem. Bezerédyvel a 
Vadászkürtben ebédeltem. Ebéd után megint Helmeczyhez. 
Most találék az árviz kezdete óta előbb időt Kelemennel és Kiss 
Károlylyal személyes dolgaim iránt végezni. Este Kiss Károlyt 
vezettem be a kaszinóba, mely lassanként ismét népesedni kezd. 
Prónay Jancsi is a kaszinóban volt. 


Aurél oda jött s kihivatván, kért, ne beszélném a reggel 
közöltet, ez – ugymond – bosszantani fogja a kormányt, őtet 
pedig kompromittálja; s mind neki – de mire ő azt kivánja, 
hogy tekintetet ne fordítsak, – mind Lónyaynak avancement- 
jában kárt teszek, ha beszélek. – Mondtam neki, hogy a sze- 
rénytelen praetensiók legszerénytelenebbike, azoknak, kik elle- 
nem ily gyáva bántást s botránkoztató eljárást követtek el – 
azon kivánságuk, hogy én irántuk gyöngéd kimélettel legyek s 
ezen kiméletet cselekvésmódom szeplőtlenségének gyanu alá 
vetésével is gyakoroljam. Én nyiltan teszek mindent, nyiltan 
léptem föl, midőn a veszélyek dühe multával már nem levén 
karjaim erejére e szerencsétleneknek szükségük, munkálkodási 
adóm további köteles fizetését azzal kivántam tenni, hogy a 
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kormány parancsát teljesítni, rendeleteit előmozdítni segítsem, 
mely ily alkalommal a szokott administratio minden határait 
tul haladja s ezen kivül egy egészen uj munkálat világát teremti. 
Természetes, hogy azon szokott administratiónak sem módja, 
sem személyei nem elegendők; ily alkalomkor szabad vállal- 
kozókra van szükség. Érezvén magamban erőt és tehetséget 
tenni és sokat tenni, erőmet és tehetségemet ez alkalomra a 
kormány szabad rendelete alá adtam. Ezt nyiltan tettem, s a 
független férfi teljes készséggel és nyilván fogadta és teljesítette 
a kormány biztosának parancsolatit. Midőn ettől eltiltatik s 
midőn a használhatástól és munkálási kötelességének teljesít- 
hetésétől is eltiltatik s ennek következtében kénytelen nemtelen 
tehetetlenségbe lépni vissza, ezen visszaléptének és vissza- 
lépte okának is nyilvánosságban kell lenni. Mondtam neki, hogy 
ha én a tilalmat senkinek sem beszélem, ugy vagy senki sem 
gyanítja visszavonulásom okát s engem is méltán fog minden 
kigunyolni, hibáztatni, ezen esetre kötelességem a valódi okot 
tudatni; ha pedig kitalálják a valódi okot, ugy elbeszélésem 
nélkül is tudatni fog a tilalom. Azt is tudtára adtam, hogy rajta 
s Lónyayn kivül nem csak nekem adták azon tilalmat tudtomra; 
előbb már látta e parancsot Prónay Albert Lónyaynál. Midőn 
ma délelőtt Dubroviczkyhoz mentem, megköszönni, hogy ma 
tartandó kis gyülésekre meghivtak, de egyszersmind megmond- 
tam, hogy a ma értésemre adottak következtében nem fogok 
megjelenni, Prónay Albert kimondta, hogy ő azon parancsot 
még tegnap látta. Mind a mellett megmondtam Aurélnak, hogy 
iránta viseltető barátságból s Lónyayért – ki irántam e napok- 
ban magát köszönetet érdemlőleg viselte – megteszem, hogy e 
tárgyról többet senkinek is – ki azt nem tudja – mostanság 
nem szólok. – Fel is kerestem azokat, kiknek már mondtam 
s megkértem, ne beszélnék tovább. 


22-ikén, Csütörtök. Sternnel és Friedmannal alkudozás foly. 
Stern nem akarja az általam feltett egyezés azon pontját el- 
fogadni, miszerint ha a gubicsból, miután ő a 3 ezer mázsát ki- 
veszi, nem marad nekem ezer mázsa, az egész béke meg nem 
történtnek tekintessék. Friedmann is nehézségeket tesz, nem 
akarja nyilván kifejezve elismerni, hogy ő nem volt kompanista. 
Azt is proponáltam Sternnek, hogy vegye ő az egész gubics- 
mennyiségek ¾-ét s 1/4 maradjon nekem. Ezután Csapónál 
voltam, onnan Bezerédyvel Budára Mariehoz ebédre. Ott volt 
Tänzerné, Charlotte s még egy pár asszony. Budán s a várban 
és asszonyi körökben nagyon zengik dicséretemet. Beh kár, 
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hogy ez nem 20 éves koromban történt, minő boldoggá tett 
volna akkor ezen közhódolat. De bár legalább akkor történék 
vala, midőn még valamivel többre becsültem az emberi csordát, 
mint most. Mi örömöt okozzon azok hódolása, kiket – néhány 
kivételt oda nem számítva – csak azért nem utálok, mert még 
arra sem tartok érdemesnek? 


A Casinóban Széchenyi többek előtt beszélt a most teendők- 
ről s igen jól. Sokban egészen összehangzik az én nézeteimmel s 
némely gondolatommal, mely már régóta van fejemben, p. o. 
hogy Pestet egy csatornával kellene körülvenni. Ő is azt véli, 
hogy a legfontosabb az erkölcsi felsegítés, t. i. azon biztosítás, 
hogy ily eset többé nem fordul elő, erre gát, Duna-tisztítás és 
regula, főkép a Csepelszigetnél, etc. szükséges; ezeket az ország- 
nak kell tenni. A tett károk orvoslásában a nagyszerübb és szük- 
séges mód: az építési segedelem s az építésnek szoros felügyelet 
alá tétele, és ez a városnak s az adakozók által kinevezendők- 
nek legyen kötelességök. 


23-ikán, Péntek. Helmeczyhez mentem. Szólni akartam 
neki, próbálná meg nevemet valamelyik tudósításába bele tenni, 
hadd lássuk, a Censor minő buzgalommal fogja kivonni. Még 
elé sem kezdettem ezt, midőn az öreg mutatja mai lapját. El- 
bámultam, hogy nevem s minden mi rólam van, nem maradt a 
rostában. Mit nem tud a megijedtség tenni: még egy Censort 
is a becsületességig tud porhanyosítani; de jöjjenek csak kissé 
víz-borzalmaikból magukhoz, akkor jöjjön valaki nekik az én 
nevemmel. Ha csak álmodhatnám is, hogy engem ily vastagon, 
szélesen beleigtatnak, megkérem vala Mihályt, hogy előbb 
közölje velem. 


A magasztalt sok adakozásból csak kevés igaz. Eleségszer- 
zés és osztásra sem időm, sem módom nem volt a veszély órái- 
ban; később pedig nem volt reá szükség. Károlyi György- 
gyel beszéltem volt, hogy ma 11 órakor jöjjünk a casinóba össze 
s kezdjük már valahára az aláírást. Én ezer frtot akartam alá- 
írni s e végre az ezeres banknótát már egy pár nap óta magam- 
nál hordozám. Azért ennyit, mert Kézdi-Vásárhelynek is ennyit 
adtam volt, s ennyit irtam Kossuth számára is alá s mert ennyit, 
magamat kissé jól megszorítván, most adhatok. 


Széchenyi még tegnap estve kért, mennék ma hozzá. Tiz 
óra után lépek be szobájába, fekve találom s nagyon rossz szin- 
ben; az éjjel rosszul s ma reggel – mondja – kinos görcse 
volt. Egy falkát össze-vissza beszél, kormány, ingerültség, sok 
jó kezdetnek tulság általi elrontása (ein Stich mit der Mistgabel 
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auf mich), reá is oda fenn haragusznak s haragusznak azért, mit 
felőlem, engem pártolva mondott; a legszebb vállalatok össze- 
eséssel fenyegetnek, – én annyiban voltam akadály, – oly sok 
kárt tettem, persze nem rossz szándékból; most etc. etc. Mind 
ennek következtében felszólítás (mi iránt már Károlyival s 
talán másokkal is, mondja, szólott): ne vegyek a mostani dol- 
gokban semmi részt. «Vous avez fait vôtre tâche: hadd már a 
dolog elrendezését nekünk, vénasszonyoknak, kik azt, mit te, 
nem tehettük.» Alá se irjak, vagy legalább igen keveset. «Lásd – 
úgymond – midőn Erdélyben azon elégett városnak annyit 
adtál s éppen annyit mint herczeg Ferdinánd: mindenek hiu- 
ságnak magyarázták s azt mondták, jobb lenne, fizetné terhes 
adósságait.» Ha sokan ezt, mások egyebet mondtak, így plus 
minus se tollunt; de nem azért történvén azon adás, hogy ezt 
vagy amazt beszéljék, mindegy, bármit beszéltek is. – Az adós- 
ságfizetésre nézve felelék Széchenyinek – mondván, – hogy 
ebben volna igazsága annak, kinek pénzét vagy kamatját eltar- 
tóztattam volna ama, vagy más oly szinű kiadásaimért, de – 
habár vannak is adósságaim, de tartozásaim fizetése rendben 
van s foly, s kivánom, hogy ama gáncsolóknak egyike se legyen 
rosszabb fináncziális állapotban mint én, ki 8 vagy tizszer több 
vagyonnal bir, mint a mennyi teher nyomja, az tönkre csak- 
ugyan nem juthat. Széchenyi továbbá felszólított, hogy külön- 
ben is a tanácskozásokban részt ne vegyek, ülésekben meg ne 
jelenjek, s ne is sokat mutassam itt Pesten magamat, sőt távoz- 
zak innen el. Miután ezen kellemetlenségek egész tömegét 
kitálalta, azon propositióval állott elő, hogy mivel feleségét, 
ki most Czenkre ment, szeretné, ha ide visszajönne: ha ő beteg- 
sége miatt érte nem mehet, menjek én s kisérjem ide. 


Valóban midőn valakinek ily kiküszöbölési, ily ebrúdon 
kivetési szolgálatot tennék, nem lenne bátorságom ugyanazon 
óranegyedben tőle számomra kérni egy szivességet. A jó István 
grófnak okoskodásait és következtetéseit, igaz, hogy nem értet- 
tem s az én logikámmal nem tudtam felfogni, hogy a jótételek- 
nek mit ártson, ha én is jót teszek; hogy miért kelljen magamat 
épen most elvonnom s inkább mint eddig; s miért legyen az 
én jelenlétem kárttevőbb most, midőn a kormány emberei is 
kijelelnek s dicsőítésekkel halmoznak, mint eddig, míg nyilván 
kerültek és üldöztek. Szintoly kevéssé tudtam átlátni, hogy 
befolyásom s ittlétem mit ártson nekem, ellenben visszavonulá- 
som mit használjon ügyemnek. 


Ha Széchenyi nem beteg, úgy nyiltan kimondom neki, hogy 
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elmélkedését épületesnek nem találtam s abból legkisebbet sem 
okultam, s elmondom, hogy mind a haza ügyének, mind nekem 
semmi sem lehet ártalmasabb, mint ha éppen azok, kiket azon 
ügy és személyem barátjának tartanak, személyemet, mely 
már amaz ügynek is képviselője, maguk kitaszítják maguk 
közül. Megmondottam volna ezeket s még sok egyebeket, de 
magam elhatározása csakugyan az lett volna, mi igy, – minden 
észrevételek tétele nélkül – lőn, t. i. hogy igenis vissza fogom 
magamat mindentől vonni s innen is eltávozom, mihelyt a körül- 
mények engedik. Egyébiránt, ha felesége ide kisérése által neki 
szolgálhatok, örömest teszem s Istenemre örömestebb, mint 
eddig akármikor tettem volna. 


Igy mindenfelől nemcsak üldözve, de kitaszítva lenni, igy 
extra omne commercium humanum állíttatni s még pedig 
barátjai által – furcsa situatio. De hiszen csak egy lépés az 
eddigi s már annyira ismert uton. Türésére jó inak kellenek, de 
azok hál’ Istennek vannak. 


Csapónál ebédeltem. Bezerédy ma reggel haza utazott. 
Voltam Vay Miklóséknál, Teleki Samuéknál, Vayék roskadozó 
házokból Telekiékhez költöztek. Szegény Fischernét (a füredit) 
felkerestettem, az invalidusoktól egy fogadóba vitettem, nagyon 
beteg. Estve Kelemenékkel, – rosszul voltam... 
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JÓSIKA MIKLÓS 
EMLÉKIRAT 


GYERMEKKOR 
1794 


I. 


Ha az ember bizonyos kort elért s egész hosszu életére 
visszaemlékezik, egy az – ami mindenek fölött meglepi, s ez, 
a leghosszabb életnek is rövidsége. 


Minden, a mi volt, gyors, mondhatni, rohamos álomként 
vonul el előttünk, melynek egyes jeleneteit olykor ezer kinok 
közt éltük keresztül – óráknak számítván a rohanó perczeket, 
éveknek a hosszú, setét napokat s melynek összesége az álom 
talányosságával tünt el. A gondviselés ugy akarta: hogy az 
emberi életben jó és rossz, öröm és bánat váltakozzék, hogy az 
évek, melyek visszahozhatlanul elhaladtak, magukban tanulsá- 
got és kiábrándulást foglaljanak, s akkor, mikor már nincsenek – 
ezt hagyják örökségül és emlékül. 


Valamint a természetben nagy és kicsiny nem léteznek – 
mivel a végtelen fogalmával szemközt minden összehasonlitási 
mérv megszünik; ugy az életben is a kis és nagy események 
ugyanazon utját az enyészetnek követik. 


Az egyszerü életben, mely procul negotiis, mint Horácz 
mondta – lefoly, vagy mely, mint a vészbe sodort sajka, nem 
egyéb hosszú küzdésnél: olykor nagy kincse rejlik az okulás- 
nak és számitásnak. 


Ez egyik oka, miért hiszem én, hogy minden életnek, – 
bárminő egyszerű legyen, ha hosszúra nyúlt, – megvan a maga 
fontossága. 


Ime az indok, mely engemet arra birt, hogy felszólitás 
következtében, de érett megfontolás után, a nehéz, sikamlós, 
öntagadó munkát felvállaljam, mely visszaemlékezéseimet ma- 
gában foglalandja. 
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Én Istennek ingyen kegyelméből, mikor e sorokat irom, 
középszámitás szerént – a leghosszabb emberi kort értem el. 
Alig hiszem, – mivel a régi kezdetleges emberek az éveket 
alkalmasint a hold után számitották, – hogy az öreg Methusa- 
lem is sokkal korosabb lett volna nálamnál, azt pedig, hogy az 
évek súlyát – jó órában legyen mondva – oly könnyen birta 
vállain, – ezt már épen nem hiszem: mert én a hetvenedik 
évet töltöttem be. 


Ebből világos, hogy életrajzolóim, van pedig ilyen elég, 
magam is különböző nyelven tizet ismerek – engemet két évvel 
megifjítottak, miután nem 1796-ban, hanem 94-ben születtem 
Tordán april 28-án. 


Én ezt hálával Isten iránt fogadom, ki életemet, a leg- 
viszontagságosabbak egyikét, ily hosszúra nyujtotta, s nekem 
ez agg korban annyi erőt engedett, hogy ily élet visszaemléke- 
zéseit leirhassam. 


Soha sem tudtam megfogni azoknak beteges hiuságát, kik 
korukat eltagadják; s alig nevettem életemben jobb izüen, 
mint mikor egy jeles hazai iró egy másikat öregnek nevezvén – 
hozzá tette: nem sértés (sic) – mert én is öreg vagyok. 


Aztán igazat szólva, kevés ember volt oly fiatal mint én 
annak idejében, és még kevesebbnek tartott fiatalsága oly sokáig 
mint az enyim; miért szégyenleném én e szép hosszu életet, 
melyet nekem gyermekkorom óta késő öregségig annyian 
kivántak, s melyre, bevallom gyöngeségemet, jó szemekkel, 
jó fogakkal, csudás erőben – s el nem tompulva semmi iránt: 
mi szép, jó és nemes, s a korral lépést tartva, mindvégig, büszke 
tudok lenni s azt hiszem, nincs okom oly életet szégyenleni, 
melynek minden évét több mint egy-egy kötetnyi munkával 
födhetem be, hogy a szél el ne hordja. 


Ha e hosszu életért ily erőben mindenek fölött a gondvise- 
lésnek tartozom hálával; igen sokat köszönhetek azon szigoru, 
spártai nevelésnek is, melyben részesültem, mely idegeimet 
jókor megedzette s melyet egész hosszú életem alatt magam 
folytattam s egészitettem ki: habár egész őszinteséggel be- 
vallom, hogy elég bolondságot követtem el életemben. 


Azt kérdi valaki: ha boldog volt-e e hosszú, hosszú élet? – 
Ha rózsákkal volt-e elhintve ifjuságom? ha a férfiu-kort felleg- 
telen ég borította e? és most, mikor az évek a félig fáradt ván- 
dorra nehezedtek, aranygyümölcsöket termett-e a viszontagsá- 
gos munkás évek hosszú sora? – Erre e munka fog felelni. 


Ismerem én ennek minden nehézségeit: tudom jól, minő 
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vására a hiuságnak nyilik az önéletrajzirók előtt, s miként itél 
a világ azok felett, kik elég gyengék s elég gyerekesek, egyszerü 
életüket s egyszerü személyüket a világ nagy eseményeinek 
keretébe foglalni, s ugy szólván, magoknak szobrot emelni. 


Tudom, hogy e szirteket, sem Chateaubriand, sem George 
Sand, sem Alexander Dumas, mint szintén a régibb franczia 
emlékirók, mint St. Simon, Créqui marquisnő s a többiek egytől 
egyig ki nem kerülték egészen. Hazai emlékiróink pedig, ugy- 
mint Kemény János fejedelem, Bethlen Miklós, II. Rákóczi 
Ferencz maga – s a jó, de sokszor kuruczból labanczczá változó 
Cserey Mihály emlékirataikba sok olyat vegyitettek, mi el- 
maradhatott volna. 


Ismerem tehát a feladat minden nehézségeit; azért eleitől 
óta erős feltett szándékom oly rendszert követni, mely magán 
életeseményeimet, minden tanulság mellett, melyet azok maguk- 
ban foglalnak, mereven elválasztja a nagyszerü körözettől, 
melyben azok lefolytanak. 


Ítéleteimben a tisztelt olvasó soha se keresen egyebet 
mint magán-nézetet: más szavakkal: ha eseményekről, vagy 
felebarátomról szólok, soha sem állitom, hogy az eseményekrőli 
itéletem egyéb, mint saját felfogásom; és felebarátomról, legyen 
itéletem szigoru, vagy kedvező, soha sem mondom: ez az ember 
ilyen volt; hanem csak ezt és annyit: én ezen embernek jellemét, 
tevékenységét, tudományát, gyengeségeit, vagy gonosz hajla- 
mait így fogtam fel. Nem mondok ki tehát senki és semmi felett 
itéletet, csak nézetet: de ezt annál nyiltabban, mennyivel mál- 
lottabb kort élünk, hol bizonyos conventionális s többnyire 
sikerhez és időjáráshoz kötött felfogás létezik, mely a nemzet 
jellemét vesztegeti meg; nagy embereket fuj föl igen kis embe- 
rekből, s fehérnek kiáltja ki, a mit alig tegnap feketének állitott. 


De hiszen mindez csak magán vélemény. Az itéletben az 
ember többnyire téved; az idő, olykor késő idő érleli meg azt, 
s valamint nem egy, ugynevezett kis embernek élete – nyer 
olykor századok mulva fontosságot, mint talán első kereke a 
még feltalálandó gépnek: ugy korunkig annyi nagyságot hig- 
gasztott le a történelem s tudomány, hogy méltán lehet az 
emberi itélet ingatagságán aggódnunk. 


Tudom egyébiránt, hogy emlékirataimban teljes lehetlen 
magamat oly igen kicsinynyé, majdnem áthómmá lehiggasz- 
tani, hogy ezzel némelyek hiuságát kielégitsem. S ime ez egyik 
legnagyobb saltája és rodusa ez emlékiratoknak. Eltalálni a 
helyes arányt szerénység és túlszerénység közt. Öszintének 
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lenni, a nélkül, hogy sértsünk; igazat szólni fejünk betöré- 
sének koczkáztatásával, a nélkül hogy szenvedély által magun- 
kat kimélytelenségre engedjük ragadtatni, ime a nehézségek 
nehézsége! 


Egy más kényes érintésü nehézség is áll még előttem: 
kikerülni amaz árva, beteges álszerénységet, melyet a franczia 
pruderienek nevez, s e vén leányi s aggszüzi félénkség által emlék- 
irataimat meghamisitni s magamat jobbnak festeni, mint vagyok. 


Homo sum, humani a me nil alienum puto, s ha olykori 
kalandjaimban a neveket elhallgatom s túl nem megyek azon, 
a mit mivelt embernek irni szabad: azt hiszem, hogy emlékirói 
kötelességemnek megfeleltem. 


Mivel az ily emlékiratok kissé kimentek, legalább nálunk, 
a divatból, sokan talán hibáztatni fogják, hogy olykor gyermek- 
kori csínyek is előfordulnak bennök; de a ki a régibb s ujabb 
emlékiratokat olvasta s tudja hogy ezek egyik főérdeke a 
részletekben van, el fogja azt is ismerni, hogy e részben több 
mérséket tartok eldődeimnél. 


Két dolgot legalább senki sem fog szememre vetni: hogy 
igazságtalan vagyok, s hogy félek. Azt pedig, ha vastag daróczos- 
ságokért magamnak – legfelebb egy kis inderkedéssel s per- 
siflageal szerzek elégtételt, ezt nekem mindenki megbocsáthatja. 


* 


Habár ezen első czikkem homlokán születésem éve áll, 
igen természetes, hogy saját közvetlen észleleteim később veszik 
kezdetüket, s ha már itt első zsenge gyermekéveimről is szólok, 
ezt hallottakból s kétesebb s homályosb visszaemlékezéseimből 
jegyzem föl. 


Azt állítják azonban, hogy a zsenge gyermekkori vissza- 
emlékezések a legelevenebbek s ezt magamon is tapasztalom 
annyiban, hogy öt éves koromra igen elevenen vissza tudok 
emlékezni: tehát még a mult század utolsó évére, 1799-re. 


Ez időben atyám báró Jósika Miklós és anyám gr. Lázár 
Eleonóra Bilakon közel Beszterczéhez laktak. A helység na- 
gyobbrészt szász s a tekintélyesebbek egyike Erdélyben. Az 
egész falut más apró részekkel együtt szülőim birták, kiknek 
helyben Bilakon kényelmes udvarházuk volt, mely később 
másnak adott helyet. A jószág most gr. Lázár Mórné, nővérem 
Barcsayné leányának birtoka. 


Atyám ez időkben a harmincz években volt, csinos, mivelt 
férfiu, kit a közügyek inkább érdekeltek mint sok mást s a ki 
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ama nevezetes korban, a franczia forradalom napjaiban, élénk 
figyelemmel kisérte az eseményeket. 


Nem csoda, hogy a mély béke és tespedés közepette, mely 
akkor hazánkban uralkodott s az ifjuságot a szokatlan esemé- 
nyek felrázták mámorából s az atyám is egyike volt azoknak, 
kik, miként erre, igaz, kissé homályosan tudok csak vissza- 
emlékezni, nem egyszer igen heves politikai vitákba elegyedtek. 
Atyám egyébiránt érzésénél fogva azon időben ép oly forradalmi 
eszmékkel foglalkozott, mint a minő békés s az ügyek döczögő 
menetével kibékült úrrá vált később, ki a kormányt a legnyugal- 
masabbak egyikének és igy nem háboritandónak hitte. 


No de ez később jött, s atyám fiatal korában, miként maga 
mondta, igen közel állt ahoz, hogy a confoederatkával fején, a 
Koscziusko-féle forradalomban részt vegyen. Később magán 
mulatságból e mai napig hires marsaillaisenek szavait: «Allons 
enfants de la patrie!» sat. magyarra fordította; mi ártatlan 
mulatságáért sem nem háborgatták, sem nem gyanusitották. 
Ime egy kis előnye az akkori időknek, a mostaniak felett. 


Anyám, kedves, nem annyira szép mint kecsteljes fiatal, 
akkor 25 éves nő volt, ki most is szép fehér arczával és setét 
hollófürteivel előttem áll, mintha csak kedves szemeibe néznék. 


Feddhetlen erényü, atyámhoz bensőleg ragaszkodó, e mel- 
lett vidám, eszes és nyájas nő volt, kit mindenki szeretett és 
becsült. 


Mikor én az öt évet betöltöttem, négy testvérem élt: a 
nálamnál egy évvel idősb Rozália, a nálamnál egy évvel ifjabb 
Imre, a két éves Zsuzsánna s a még pólyában nyugvó Samu. 
A legidősb Zsigmond és a harmadik Kati már a sirban nyu- 
godtak. 


Mielőtt tovább mennék, talán itt az ideje családomról, a 
Jósika-családról valamit mondani. 


Minden, vagy majd minden családnak van történelme mel- 
lett legendája és meséje is. 


Hány család azonsága volt már kétség sőt per tárgya, s 
hány régi törzsökös családra fogtak már egy vagy más mesét! 


B. Wesselényi Miklós a balitéletekről irt munkájában igen 
kedélyesen és mulattatólag adja elé, miként származtatták le a 
Wesselényi-családot egy czigánytól; a modenai herczeg pedig, 
a Nagy-Kállay családnak azonságát a régi ily nevü családdal, 
merőben tagadta s e tárgyban pör is folyt, melyet egy Cziko 
nevü ügyvéd valami Olaszországból hozott oklevelkével nyert 
meg. Aztán nem nevezte-e Cserey Mihály az annyira kitünő 







 47


Teleki-családot oláhnak, s nem törik-e fejüket a román genealo- 
gok és philologok azon, hogy egész sereg ős törzsökös magyar 
családból oláh családokat hevenyészszenek. 


Igen sok ehez hasonló mesét és tévedést hozhatnék föl, de 
mivel ezuttal csak a Jósika-családról van szó, elmondom ennek 
is legendáját, hogy aztán elmondhassam az egyedüli valót. 


Erdélyben két jeles, tudományosan mivelt öreg ur volt, 
az egyik Strausenburg szász kormányszéki tanácsos, igen tanult 
s köztiszteletü uri ember; a másik Cserey Miklós, ki fiatalabb 
korában országgyülésekben is szerepelt, igen nyájas, habár 
kissé különczködő öreg ur volt, s különösen nagy genealog. 
E részben elmondhatom, hogy jártasabb emberrel alig talál- 
koztam az életben; egyébiránt is igen sokat tudott s egész 
életét olvasással s tanulással töltötte, úgy hogy társalgását, a 
nevezetes különbség mellett is politikai nézetünkben, a legélveze- 
tesebbek egyikének találtam. E két öreg urat azért hoztam föl, 
hogy elmondhassam az ő legendájukat a Jósika-családról. 


Mindketten merőben állitották: hogy Jósika István, ki 
oly közel állt az erdélyi fejedelemséghez, hogy az Athnamét 
már kezei közt tartotta, nem volt más, mint Báthori Kristóf- 
nak fia, tehát Zsigmondnak az erdélyi fejedelemnek fivére. 


Az öreg urak ezt igy indokolták: hogy Jósika István a 
Báthoriakkal együtt növeltetett a jezsuita atyák által Olasz- 
honban. Első ifjuságában egészen otthonos volt a fejedelmi 
udvarban, már 32 éves korában erdélyi korlátnok s egy-két 
hadjáratban vezér a törökök ellen: hogy őt állitólagos fivére, – 
később halálos ellensége Báthori Zsigmond, maga megkinálta 
az erdélyi fejedelemséggel, miként ezt a történelem följegyezte. 
Mindezekből aztán kiokoskodták az öreg urak, hogy ily rokon- 
szenvet nem lehet másként megfejteni, mint úgy, a hogy ők azt 
megfejtették. 


Emlékezem jól, hogy Cserey Miklós, ki szomszédom s bará- 
tom volt, s hozzám s rokonához b. Wesselényi Miklóshoz gyak- 
ran eljött, valahányszor a Jósika-család eredetéről volt szó, 
nekem azt mondta, hogy Báthoriak vagyunk. 


No de van egy másik legenda is, mely minket egyenesen 
Kantakuzeno János görög császártól származtat le, állitván: 
hogy az első Jósika, kit e néven a hazában ismertek, nem volt 
más, mint Kantakuzeno Jánosnak fia. A különös az: hogy atyám 
s nővérem gr. Kendefy Ádámné is e véleményben valának. 


Szükséges-e mondani? hogy az egyik, szintoly szélből 
kapott mese, mint a másik. A Báthoriakra nézve csak annyi áll: 
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hogy leányágon egyenesen a Báthoriaktól, névszerént Báthori 
Annától, Jósika Zsigmondnak nejétől származunk le, s igy elég 
Báthory vér van bennünk. No de mi hásznál! mondja erre 
Fisch Ábráhám. 


A harmadik s utolsó mese ama kezdetlegesek egyike, minők 
hazánkban, főleg Zsigmond király koráról irattak a régi kró- 
nikákban. 


Zsigmond király, nem tudom melyik utjában, Karansebes 
vidékén egy kis csapattal találkozott, egytől egyig 10–12 éves 
fiúk valának, s vezérök sem volt korosabb. 


Mikor a király a kis jól-rosszul fölfegyverzett csapat előtt 
ellovagolt, azt kérdezte a kis hetyke vezértől: mi a neved? 
Jósika! felelt ez, alkalmasint megrövidített keresztnevét mond- 
ván; s a király megveregette vállát, s nemesi czimmel és a 
Jósika névvel ajándékozta meg. 


Elmondván itt mindazt családunkról, mit mindenki annak 
fog itélni, a mi: t. i. mesének; – elmondom most a valót. 


Az ugynevezett Hóra-világ alkalmával a gyermekeket 
hangyabolyba temető halhatatlan férfiak, a többi közt a bra- 
nyicskai régi, Martinuzi-féle kastélyt is elhamvasztották, hol 
családi irományaink közt a legtöbb családunkra és annak egy 
időben roppant birtokára vonatkozó irományok is oda égtek. 


Ez okon történt, hogy habár az eredeti adománylevelek 
megvoltak, teljes lehetlen lőn a bánáti birtokokra nézve az usust 
bebizonyítani; habár Jósika Sámuel, később erdélyi korlátnok – 
legalább miként nekem mondta – eleget fürkészte a dolgot. 
A mi engemet illet, soha sem számitottam arra, hogy bánáti 
birtokainkat valaha visszakapjuk. A hires Nyáry, Lónyay, 
Báthory-per nem is billentett rajtam: én ezeket Sikó derék 
ügyvéd nagy botrányára: prókátorabraknak neveztem. Tőlem 
azon 66 – ha nem több – család, mely a régi Jósika-birtokok- 
ban uralkodik, igen nyugodtan alhatott itélet napjáig. 


Mindazáltal részint a családi irományokból, részint az 
erdélyi s magyarországi családokra vonatkozó munkákból egész 
bizonyossággal ennyit tudunk: 


Még 1561-ben, tehát a XVI. században élt egy Jósika, 
keresztnevén Albert, ki Zarándvármegyében, Gelvácson birt. 
1593-ban, tehát 32 évvel később, Jósika István nőül vette a 
fejedelemnek Báthory Zsigmondnak egyik rokonát, Fűzi Bor- 
bálát. 


Már most, Dávid lett legyen-e Jósika Istvánnak atyja, 
vagy János, ezt egészen világosan kideríteni nem lehet; annyi 
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bizonyos, hogy Istvánnak egyik fivérét Jánosnak nevezték, de 
a ki nem sok vizet zavart. 


Hogy Jósika István báró lett volna, ez tévedés, a báróságot 
a család a XVII-dik század utolsó éveiben kapta, s igy a legré- 
gibb mágnás-családokhoz tartozik, miután a legtöbb magát a 
XVIII. és XIX-ik századból napolja. 


Jósika Istvánnak Fűzi Borbálától való fia Zsigmond, 
Báthory Annát vette nőül, és ettől született Gábor fia, e néven 
első a családban. 


Nem lehet itt czélom a család történetét megirni, ennek 
nagyobb keret kellene, mint emlékirataim; azért csak a lehető 
rövidséggel mondok annyit, a mennyi elég annak bebizonyítá- 
sára, hogy családunk a régibbek egyike, a mágnás családok közt 
pedig épen a legrégiebbhez tartozik, s annyira ős-törzsökös 
magyar, hogy az első Jósikától kezdve az utolsóig egyikünkben 
sincsen még egy szemernyi oláh vér is. Erről mindenki meg- 
győződhetik, ki családi leszármazásunkat olvassa, melyet Kőváry 
s Nagy Iván munkáiban megtalál, s melynek némely tévedéseit 
alább kiigazítom. 


Igaz, hogy egy alkalommal, nem olyan régen, saját csalá- 
dunk egyik igen jeles tagja, mondott olyas valamit, mintha 
történelmi adatok léteznének arról, hogy családunk oláh ere- 
detű. En senkinek sem akarom a gusztusát elrontani: de részem- 
ről merőben állítom, hogy történelmi pletykák létezhetnek, 
de egyetlen történelmi adat, családi leszármaztatás, vagy bármi 
egyéb, mi bizonyító erővel birna, s ezen állítást távolról is 
indokolhatná, nem létezik. Az egész történelmi adat az, és csak 
annyi, hogy mikor Jósika István, kit senki sem festett le őszin- 
tébben mint én, s ki, bármiként itéljen róla a világ, Erdélynek 
az időben legeszesebb s legtehetségesebb embere volt; mondom, 
az ifju korlátnok fejükre nővén azoknak, kik őt eszközül akarták 
felhasználni, haragjukban őt is, mint Teleki Mihályt, a Maijlá- 
thokat s annyi mást, oláhnak nevezték. Mivel igen ügyet- 
lenül csak egyet bizonyítottak, hogy oláhnak neveztetni sér- 
tés volt. 


Sajnálnám azonban, ha valaki e protestatiót másnak venné, 
mint a mi: tudniillik igazság földerítésének kalandozó mese 
helyett. 


Én a régi eredetben semmi legkisebb érdemet nem látok; 
a legrégibb családnak lehet igen haszontalan, kenyérvesztegető 
fia, vannak erre példák, s a legujabbnak – a tegnapelőttinek, 
ha tetszik – lehetnek oly jeles tagjai, kik emelt fővel járhatnak. 
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Ha családunk oláh eredetü lenne, legcsekélyebb okát sem 
látom annak, hogy ezért piruljak, nem volna sem első, sem az 
egyedüli, s legyen az oláh – dák eredetü, miként én hiszem, – 
vagy elkorcsosult római, a mi csak részben áll, annyi bizonyos, 
hogy Oláhország levén, oláh nemzet is van, hogy tagjai közt 
sok derék férfiú élt és él, s hogy végre minden nemzet megér- 
demli, hogy becsüljük. – Ha tagadom tehát családom oláh 
eredetét, oka az, hogy ez meggyőződésem, s nevetségesnek 
tartanám, meggyőződésem ellen szólani vagy hallgatni. 


Talán itt a helye családi leszármaztatásunkba becsuszott 
némely tévedést, kihagyást s változást följegyezni. 


Legelső tévedés az, hogy a Jósika-családnak három ága 
van: a branyicskai, szurdoki és váraljai. Kezdetben a család 
magát de Karansebes et Zsidóvár irta. 


Branyicskát, – miután karansebesi részbirtokát, s később 
a zsidóvári urodalmat, mely Magyarország leggazdagabb részé- 
ben 60 helységből állt, miként arról Benkő Transylvániája is 
tanuskodik – elvesztette, – mondom, ez idő óta Branyicskát 
a Maros mentén a család közösen birta. 


Szurdoki ágról már azért sem lehet szó, mivel Szurdok 
Csáky-jószág s leányágon jött a család kezébe. 


Ezen ágat tehát lehetne ó-fenesi ágnak mondani, de ez is 
leányt, fiut egyenlően illető birtok. Szurdok sohasem volt a 
család ezen ágának fészke, atyám maga Ó-Fenesen és Bilakon 
lakott többnyire. 


Második ártatlan tévedés az, hogy atyám a tudományok 
szenvedélyes kedvelője lett volna, s hogy gyönyörű könyvtárt 
szerzett. Atyám igen művelt ember volt, szeretett olvasni, de 
egész könyvtára egy jókora üveges almáriomban elfért, s e 
könyvtár is kölcsönadott s olykor kérés nélkűl elhordott köny- 
vek miatt – annyira hiányos volt, hogy a nagyobb munkák 
közől alig maradt egy-kettő teljes. 


E kis könyvtárra nézve, Kőváry, egyébiránt jeles munkájá- 
ban egy igen mulatságos adomát olvastam, melynek csak az a 
hibája van, hogy egészen el van ferdítve. A való az: hogy mikor 
e hiányos könyvgyüjteményen megosztoztunk, mindegyikünk 
kiválasztott pár csonkítlan munkát, a többi aztán mint macu- 
latura négy halomra oszlott, s többnyire egy Panajott Miklós 
nevü, atyámhoz bejáratos görög üzérnek maradt. 


Én e gyüjteményből, régiségére nézve a többi közt egy igen 
érdekes munkát kaptam – a világ 8 csudáját képekkel, – a 
melyben igen részletesen le volt a Noe bárkája irva, s miként 
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élelmezte Noé ur azt a sok állatot, melyet a végpusztulástól 
megmentett. 


Én e curiosumot a kolozsvári Lycaeum könyvtárába szán- 
tam, még pár ily érdekes ósággal; de egy táblabiró, ki ez időben 
olykor meglátogatott, elkérte tőlem olvasásra, és soha többé 
vissza nem tudtam kapni. Hallottam később, hogy igy szép kis 
könyvtárt csenegetett össze. 


Ha emlékezetem nem csal, csakugyan a Kőváry munkájá- 
ban, családunknak hibásan elnevezett szurdoki ága a tudomá- 
nyoknak s múzsáknak élt. – Ez is tévedés, valamint az egyik, 
általa branyicskainak nevezett ág polgári hivatalokat viselt; 
ugy a másik, melyhez én is tartozom, a hadi pályát választotta. 
Mózes szépatyám alezredes volt a székely huszároknál, s a török 
háború alkalmával a maga költségén veres öltözetű szabad 
lovas csapatot állított. 


Levéltárunkban egy, nejéhez Wesselényi Katához irt 
levele van, ha az oláh atyafiak el nem kobozták, melyben irja, 
mennyire kivánják felsőbb helyen, hogy ősei vallásától eltérjen 
és katholikussá legyen, még főispánsággal is megkinálták, de 
siker nélkül. 


Imre, nagyatyám, előbb a magyar testőröknél volt, később 
százados a székely huszároknál, ő is átment a proselitismusi had- 
járaton, mely akkor divatban volt, s csakugyan áttért a katho- 
likus vallásra, melyben atyám is növeltetett. Én voltam csalá- 
domban az egyedüli, ki visszatértem őseim hitére s a régi akolba. 


A katonai szellem nem csak atyámban, miként később 
látni fogjuk, hanem bennem és fiaimban is megvolt; én gyermek- 
korom óta katona voltam, s résztvettem ama hires napoleoni 
hadjáratokban, melyeknek emlékezete még oly eleven előttem. 


Fiam Miklós 14 évig katonáskodott, s az utolsó előtti olasz 
háboruban Radeczky alatt mint dzsidás százados résztvett. 
Második fiam Geiza, a forradalom alatt mint főhadnagy és szá- 
zados 22 csatában vett részt. A harmadik, Leo is szagolt egy 
kis puskaport, az oláhok ellen; a negyedik pedig Gyula, most is 
huszár-főhadnagy. 


Ime a múzsák, melyeknek családom ez ága szolgált; lát- 
hatja a t. olvasó, hogy ezek gonosz, bajuszos múzsák voltak. 
No de ez sem uj, nem láttunk-e már bajuszos mamákat, s sza- 
kállas magyar gazdasszonyokat? 


Még egy hiány a családi táblázatban az, miszerint nincs 
megmondva, hogy 1-ső Jósika Sámuel tábornok volt, s hogy 
Jósika János nem ezredes, hanem tábornok. 
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A váraljai ágban is kimaradt Jósika Pál atyjának neve, 
István. Igen könnyű leende pedig nem csak atyját, ha- 
nem nagyatyját és szépatyját is magától Jósika Páltól 
megtudni. 


Én ez ággal semmi összeköttetésben nem voltam, ez az oka, 
hogy nem tudom a részleteket. 


Majd mikor a sor az én életleirásaimra kerül, lesz alkalmam 
még furcsább és mulattatóbb tévedéseket fölfedezni. 


Most visszatérek Bilakra atyámhoz. 
Atyám ez időben, nehány utazást kivéve, falun lakott, hol 


háza a legvendégszeretőbbek egyikének tartatott, s többnyire 
vidám és népes volt. – Atyám hires lovas volt, mindig jó és 
szép lovakat tartott, s főleg ez időben, s még jóval később, 
télben nyárban lóháton utazott. 


Csupa mulatságból jegyzem itt föl azon öltözetet, melyet 
akkor vasárnaponkint, vagy ha vendégeink voltak, viseltem, s 
mely a mostani gyermek-öltözetektől nagyon is különbözött. 


Volt nekem egy, nehéz rózsaszin brokátból, fehér apró 
pettyekkel készült, elől kerekre kivágott mentécském, kék 
rókaprémmel s igen vékony ezüstzsinór-készülettel. Ehez vad- 
alma-szin mellény s hasonló szinü nadrág ezüstpaszamánttal, 
sarkantyus csizma – főbüszkeségem, – s egy fekete selyem- 
csákó, felül ezüstpaszamánttal s egy kis forgóval. 


Hiszi valaki vagy nem, de én most is látom magamat ez 
öltözékben, s világosan emlékezem, hogy kedves szelid anyám 
mindig balra igazította kis csákómat, melyet kihivó állásban 
hordottam jobb oldalon. 


Idősb nővérem, mint szintén atyámnak s anyámnak öltö- 
zeteikre csak homályosan emlékezem vissza. Annyit tudok, 
hogy ez időben kezdettek Erdélyben az ugynevezett á la viganó 
ruhák divatba jönni, s hogy kedves anyámnak volt egy vad- 
galambszinü ilyen ruhája, mely engemet mindig elragadtatásba 
hozott. 


Ünnepies alkalmakkor, vigályokba, nagy ebédekre, akkor 
Erdélyben mindenki magyar öltözetben járt, az öregebb urak 
pedig, mint egykor Lengyelhonban a sztároztak, soha sem vettek 
fel más ruhát, mint magyart. 


Még csak annyit teszek e leiráshoz, hogy akkor már az 
emberek porozott fővel és czopffal jártak, – talán jobban mon- 
danám a már helyett még; – a nők a magyar fejkötőt, az uj- 
divatu öltözethez is viselték; de ez oly igen-igen apró volt, 
hogy alig fért volna valami tekintélyes bábnak – vagy, miként 
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Erdélyben mondják – bubának fejére, s csak olyan signum 
pro re volt, minő akármennyi más van a világon. 


Igen sok izlés kellett arra, hogy a legszebb nő is nevetsé- 
gessé ne váljék e divatban. No de a szem mindent megszokik, 
s ennél szebbeket is láttunk, miként ezt a maga idejében el- 
mondandom. 


Hogy mielébb túl legyek e régi-régi gyermeki vissza- 
emlékezéseken, följegyzem még, hogy szász helységben lakván, 
s mivel az atyámnak szász cselédjei is voltak, pompásan meg- 
tanultam szászul, s nem egyszer kellett, ha vendég jött, e nyel- 
ven szavalnom, a jelenlevők nagy mulatságára. 


Az első, komoly halálveszély is e zsenge koromban ért: 
volt az atyámnak egy Pénteki nevü tordai születésű perügyelője, 
a legrémségesebb czopffal, melyet csak gondolni lehet, s a mely, 
ha ült, a földet érte: egykor pénteken egy darab csukát tett 
az anyám tányéromra; máskor mindig ő szokta a szálkákat ki- 
szedni, e napon Pénteki ajánlkozott, s működésének eredménye 
az lőn, hogy egy szálka torkomon rekedett: már kékülni kezdett 
arczom, mikor kedves anyámnak sikerült az életet, melyet ugy 
is neki köszönhettem, az által megmenteni, hogy kis keskeny 
ujjacskáival megragadta a szálka végét s azt szerencsésen 
kihuzta. 


Mennyi bajtól, mennyi szenvedéstől, de egyszersmind 
mennyi öröm- és élvtől megmentett volna egy kis kedélyes 
megfulladás! Hát még önöket tiszt, olvasóim, mennyi regénytől! 


Isten nem ugy akarta. Rosz pénz el nem vesz, élnem kellett. 
Erdélynek akkori egészen sajátos, mondhatnám, mállás- 


nak indult korszakáról igen-igen homályos fogalmaim vannak: 
könyvekből ezeket már csak azért nem akarom kiirni, mivel 
azok mindenki szolgálatára állnak s aztán nem volnának az én 
visszaemlékezéseim. 


Szegény jó anyám, 1799-ben fiatal korában – 28 éves 
volt – mellbetegségben meghalt, hagyván maga után öt árvát. 


Mindakét nagyanyám élt még ez időben. Az egyik – atyai 
részről b. Jósika Imréné – b. Bornemisza Anna Mária, a leg- 
kitünőbb, s kedvesebb nők egyike volt Erdélyben. Jótevő, 
vendégszerető, vidám még késő öregségében is, és a nélkül hogy 
valaha szép lett volna, a legtisztesebb s kellemesb jelenetek 
egyike, melyet csak gondolni lehet. A jó öreg urak azt állították, 
hogy szakasztott olyan mint hires druszája: Bornemisza Anna, 
Apafi Mihályné, a leirás szerint valóban hasonlitott is hozzá. 


Másik nagyanyám gr. Lázár Antalné, Torma Éva, igazi 
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magyar nő, kissé akaratos, modorában nyers, de feddhetlen 
erényü, ki egyébiránt a kalapot viselte a háznál. 


Az első többnyire Ó-Fenesen lakott, régi lőrésekkel ellátott, 
inkább zárdához mint kastélyhoz hasonlitó, regényes fekvésü 
várában, mintegy két órányira Kolozsvártól; – a másik 
Megyesfalván, közel M.-Vásárhelyhez. 


E két nagyanya közt oszlott fel anyám halála után az öt 
árva: Rozália, én és Samu b. Jósika Imréné kezei közé jutot- 
tunk, Imre öcsém és Zsuzsánna hugom gr. Lázár Antalnéhoz. 


Panaszunk nem lehetett, különösen nekem, ki nagy- 
anyámat valódi imálylyal szerettem, s általa – mi tagadás 
benne – kissé el lettem kényeztetve. 


Mindakét nagyanya semmit sem mulasztott el nevelésünkre, 
aztán vidám, vendégszerető házak valának ezek, hol egészen 
magyaros szellem uralkodott, hol a társalgási nyelv magyar 
volt, s hol végre sok mulatság, sok családi ünnepély mellett 
a tanulás sem volt elmulasztva; mert e részben a szerető nagy- 
anyák egyátalában nem értették a tréfát. 


E nevelési rendszerre nem sokára vissza fogok térni; 
alkalmasint sokak előtt meglepő és új modor lévén az, mely 
alkalmazva lőn. 


Még most is elevenen visszaemlékezem az ó-fenesi Rozália- 
napokra, melyeket kedves nagyanyám mindig megünnepelt 
mostoha nővére, elébb gr. Csákyné, később gr. Wass Sámuelné 
tiszteletére. 


Ilyenkor minden ragyogott az égő mécsektől, a szobák 
nappalian ki valának világitva, zene, ének hangzott, s az ember 
egészen visszaélhette magát amaz ódon, de kedélyes időkbe, 
hol inkább szerettük egymást és jobban összefértünk. 


Mig igy testvérekül elválva éltünk, egyetlenegyszer sem 
láttuk egymást; csak mikor gr. Lázár Antalné meghalt, jött 
Imre és Zsuzsánna testvérem is másik nagy anyámhoz, s voltunk 
mindnyájan egy fészekben. 


Ekközben atyám részint Bilakon, részint Kolozsvártt, a 
magyar-utczában levő, régi Jósika István-féle, igen egyszerü 
sötét házban lakott, részint utazásokat tett, vagy minket láto- 
gatott meg, mi aztán valódi örömünnep volt a háznál. 


Atyám vidám társalgó volt, elmés ember levén, tele jó 
ötletekkel, s mindamellett hogy hirtelen haragu, békülékeny, 
s a társaságban közszeretet tárgya. 


Mikor ő jött, volt mulatság elég, hanem kemény rend is, 
miként azt később látni fogjuk, 
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Azon idő óta, mely hat éves koromtól addig telt el, mig a 
10-dik évet betöltöttem: 1804-ben mint másodévi grammatista 
a kolozsvári convictusba jöttem, semmi különös nem történt, 
mig kedves nagyanyám Jósika Imréné meg nem halt. 


E halál – bár gyermek, kilencz éves valék akkor – annyira 
lesujtott, hogy sokáig nem tudtam magamhoz jönni, s vigasztal- 
hatlan valék. 


Ösztönszerüen éreztem, hogy ezen angyali jóságu nőnek 
halálával egy kő mozdult ki éltem alapjából. Régi idő – igen 
régi – de most is látom a teritőn fekünni Szurdokon, hol hosszas 
betegség után a legnemesebb lelkek egyikét adta ki. 


Gr. Haller Jánosné, lakott ez időben Gorbón, s ő jelen volt 
a gyászos eseten. Atyámnak igen hirtelen – miként akkor 
mondták – lóhalálában hirül adták a veszélyt, de későn érke- 
zett a tudósitás, anyját halva találta. 


Nagyanyám halála után sok változott. Atyám valóban 
tekintélyes birtokhoz jutván ez időben, igen uri módon is élt; 
s mivel róla csak jót tudok mondani, szabad talán egy kis 
gyengeségét is megemliteni: nagyon szerette a kártyát és a szép 
hölgyeket; no de mindemellett szerző atya volt, s nem lehete 
panaszunk. Most nevelésemről szólok valamit. 


Igazán el lehet mondani, hogy a gyermek élete Isten kezé- 
ben van, ha az ember oly sokáig élt mint én, s visszaemlékezései 
oly elevenek, mindinkább meggyőződik arról, minő óvatosak- 
nak kell lenni a szülőknek a nevelők választásában; s hogy nem 
üres szó, hanem valóság, minő csudásan menekül ki némely 
gyermek annyi hitvány s annyi kontár kezekből, melyek ugy 
szólván mindent elkövetnek, hogy az emberből tökéletesen 
haszontalan lényt növeljenek. 


E szomorú megjegyzés részemről csak rávitelesen áll, de 
áll mégis; mennyiben a legnehezebb feladatok egyike marad, 
a gyermekben nevelés és higgadt észlelet által mindazt föl- 
fedezni, mit növelni s gyarapitani kell, s mindazt, a mit kérlel- 
hetlen szigorral jókor ki kell irtani. – Azért hiszem én, hogy 
a mi kevés jó van bennem, azt inkább atyámnak s az üdvös 
szigornak, mely nevelési rendszeréhez tartozott, köszönhetem, 
mint nevelőimnek. 


Főleg jellemem azon megtörhetlen szivósságát, mely nem 
egyszer vesztemre, habár többször lelki nyugalmamra, soha 
sem czáfolta meg magát, neki köszönöm. 


Láthatja a tisztelt olvasó, hogy e részben az érdemet annak 
engedem át, kit az illet – atyámnak. 
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Legelső nevelőm, W... nevü volt, igen haszontalan rosz 
jellemü, s emellett kegyetlen ember, kinek a büntetés legked- 
vesebb élvei közé tartozott. Többet mondhatnék e megromlott 
emberről, kit szerencsémre, kedves nagyanyám jókor kiismert, s 
azonnal elutasitott a háztól. 


Megsirattam! – Ilyen a gyermek! – Ha némely nevelő 
azon csatlakozási ösztönt, mely a gyermekekben van, használni 
tudná! no de épen az a baj, hogy nem tudja még meg is érteni. 


Már ez időben házunknál hire sem volt azon roszul értett 
kimélésnek, mely a gyermekekből melegházi növényt állit elé. 
Hány kis gazdatisztnek, falusi lelkésznek s kisvárosi ügyvédnek 
fia, a mostani szövetből, belehalt volna ily nevelésbe. 


Már hat éves koromban saját kis paripám volt, Csak-annyi 
nevü, atyám corsicai eredetünek mondta, habár én azt hiszem, 
hogy Csikországban látott napvilágot. Kedves kis állat volt, 
a s leggyorsabb futók egyike, badar szine által is feltünt, 
egérszőrü levén, ujjnyi széles fekete szalaggal orra hegyétől 
farka végeig. 


Mikor nevelőm, vagy atyám, az akkori kormányzóhoz 
gr. Bánfy Györgyhez elvezetett, ez mindig tudakozódott a 
Csak-annyi felől, s engemet egy sületlen kérdésemért nagyon 
megkedvelt volt. 


Mikép a sok urak közt ott sétálgatott az igen igen tekinté- 
lyes kormányzó, én mint olyan éretlen gyermek, hozzá futottam, 
s a nagy csillagra mutatván, mely mellét diszité, kérdém: 
Excellencziás bácsi, csak magának van-e ilyen, vagy más becsü- 
letes ember is kaphat ilyet? Az öreg ur igen jóizüen elnevette 
magát, s szólt; lesz neked is idővel, ha jól tanulsz. 


Nem találta el a jó öreg ur, az ily emberek mint én legfelebb 
keresztet, de csillagot soha nem kapnak. 


A felebb emlitett W... után pater Mihálcz, udvari káplány 
minorita vette át nevelésemet. 


Ez igen tekintélyes kinézésü férfiu volt, magas, vaskos, 
piros, szellemileg azonban kevés miveltséggel birt, s csak magya- 
rul és igen jól latinul beszélt. 


Nevelési elve a szigor volt, soha semmi legcsekélyebb hibát 
sem hagyott büntetlenül, természetesen ha én és öcséim túl nem 
jártunk eszén, mi igen gyakran megtörtént. 


Pater Mihálcz igen középszerü szónok volt, de panasz 
ellene nem lehetett, s a nép mint nyájas, vidám embert nagyon 
szerette. 


Egyébiránt a nevelői feladat nem volt épen könnyü, mert 
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vásottabb három gyermeket, mint én és öcséim valánk, alig 
lehet gondolni. 


Mindazáltal sikerült mindhármunknak őt épen oly hamar 
kiengesztelni, mint haragra lobbantani. – Ennek oka az, hogy 
én la, a legvásottabb s öcsém Samu, valódi kis lángész, s e mel- 
lett szerfelett kedves, eleven fiu, jól és hamar tanultunk; Imre 
öcsém pedig szorgalommal s jó akarattal pótolta, mi benne nem 
saját hibája által a gyors felfogást akadályozta; bár természetes 
esze igen sok volt, több mint valaki gondolta volna, s ha a reá 
nézve oly igen szükséges, jóakaró s kitartó gondosság a neve- 
lésben nem hiányzanda, sok tekintetben egyikünk mögött sem 
maradt volna. – No de épen ez hiányzott, s így történt, hogy 
később annyi hitvány csaló visszaélt természetes jó szivével, s 
azon becsületére váló hiszékenységével, hogy mindenki oly 
becsületes ember mint ő. 


Elmondom még, kiknek kezei közt voltak nővéreim, hogy 
azután mindnyájunk jellemzésére jöhessek, s végre az egész 
nevelési rendszert előadván, eseményeimhez visszatérjek. 


Nővéreim első nevelőnéje, Echardt Charlotte nevü, bécsi 
születésü, érett koru hajadon volt, mintegy 28–29 éves, mikor 
a házhoz jött. Szép, magas hölgy, s az akkori idők igényei szerint 
a legmiveltebb személyek egyike; habár bécsi, – németsége 
tiszta volt, s látszott rajta, hogy nyelvét elsőrendü irók után 
mivelte ki. Tökéletesen jól beszélt és irt francziául is, de kiejtése 
igen rosz volt, ugy hogy e részben nővéreim, főleg Rozália, az 
első két év után túltettek rajta. 


Nővéreimmel szépen bánt, soha egyetlen durva szavát sem 
hallottam, de a ház rendszerétől, a téveszthetlen szigortól ő 
sem tért el, s nővéreimet rá tudta a tanulásra szoritani, mi, 
elevenségüket tekintve, nem volt könnyü, de sikerült mindig. 


Echardt Charlotte után madame Flamand jött, igen mivelt 
személy, belga eredetű, kinek hozzánk jövetelét valódi regény 
előzte meg, mert fiatal férje, egy Zs. gróf-hajadonba szeretvén, 
azzal megszökött, s neje kénytelen lőn kenyerét nevelés által 
keresni, mihez egyébiránt igen jól értett. 


Ki nővéreimet ismerte, tudhatja, hogy Erdélyben kevés 
miveltebb hölgy létezett ezeknél, e mellett főleg Rozáliának 
csudás ügyessége volt minden női teendőkben. Én részemről 
kevés kedvesebb nőt ismertem, mint e kisded, kecses teremtés, 
ki társalgásával mindenkit elbájolt, s eszével nem egy komoly 
férfiut meglepett, többi közt Fesslert, ki egyik levelében említi 
is őt. 
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Zsuzsánna, szintoly eszes és mivelt mint nővére, nem tudott 
soha magának annyi barátot szerezni, ellenben kik őt közelebbről 
ismerték, nagyon megszerették. – Én részemről szerelmes 
voltam nővéreimbe: honni soit qui mal y pense. 


Ime az oka, hogy nővéreim, habár egyiket sem lehetett a 
szó bevett értelmében szépnek nevezni, a legszebb s kitünőbb 
férfiakat nyerték férjekül. 


Rozália elébb gr. Wass Imréné volt. Igen fiatal korában 
ment férjhez, nagyon fiatal férjéhez, ki valódi európai mivelt- 
séggel birt, németül, franciául, olaszul jól beszélt, oláhul valódi 
szónok volt, latinul pedig tökéletesen irt és szólt. – Még nem 
volt 30 éves, mikor Közép-Szolnok főispánja lett, hol igen 
szerették. 


Ő azonban, ha szerette is a megyét, magát a főispánságot 
halálosan megunta. Olvasott sokat, fuvolázott a mennyit birt, 
vadászott szenvedélylyel; no de hasztalan! nem volt ő azon 
ember, ki Zilahon megélhetett volna. 


Igy történt, hogy a pipafüstöt s a cottentis lumen mundi- 
kat megelégelvén, lemondott, állitólag kétszer is, a főispánság- 
ról s mikor látta, hogy ezt senki sem veszi komolyan, az iromá- 
nyokat igen szép rendben átadta valamely szolgabirónak, és 
Zilahot, a megyével együtt, a faképnél hagyta. Soha még a 
világ vissza nem hozhatták oda. 


Álljon itt még egy jellemző adoma Wass Imréről. – Azon 
időben mikor hazánkban a méltóságos és nagyságos urak ugy 
elszaporodtak; az uborkafára felkapottak egyike minden előz- 
mény nélkül felszólitotta őt, hogy ezután tegezzék egymást. 
Wass Imre reá nézett, azután egész nyugalommal mondá: 
én csak bizonyos elhatározott számu embert tegezek, s e szám 
most teljes, majd ha apertura lesz, jelentse magát. 


Hány pajtáskodó rüpőknek lehetne most mondani: vár- 
jon amice mig apertura lesz. 


Egyébiránt Wass Imrének egész élete valódi regény. 
Ezt annálinkább erősíthetem, mivel mai világban az ügyet- 


len barátok serge, nem egy oly embernek életét nevezi regény- 
nek, ki valami pénzházasságot tesz, egy libácskát vesz nejül, 
aztán jó nyárspolgáriasan rura bobus aratrat mulieris, és a kan- 
dalló mellett érzeleg. 


Hosszas volna sógorom kalandjait előszámlálni, azonban 
egyet-kettőt feljegyzek mulatságból. 


Nővéremmel elég nyugodtan élt néhány évig, hanem 
aztán a sokban egymással ellenkező jellem okozta, hogy a frigy 
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tarthatlanná lőn, s végre igen sok baj és költség után elváltak 
egymástól. 


Gr. Wass Imrének ekkor kezdődött kalandos élete; igen 
sok utat tett, s olykor ezen utakban sajátos társaságot válasz- 
tott magának, például egy időben műlovasokat, kikkel csupa 
szeszélyből fel is lépett nehányszor. No de más is tett ilyet. 


Máskor, mint kitünő müvész a fuvolán, hangversenyeket 
adott, például Brüsselben; végre, mikor a sok mulatság közben 
vagyona össze kezdett olvadni, hogy jeles fiainak vagyonát, 
vagy legalább annak egy részét megmentse, pappá lett. Egy 
mulatságos sajátságát akarom még itt megemliteni. – Május 
1-ső napján mindig befűttetett, felvette bundáját, s legnagyobb 
mulatságai egyike volt, ha őt valaki ily téliesen felkészülve 
találta: azt állitotta, hogy május 1-ső napja a leghidegebb 
és legunalmasabb nap az egész esztendőben, s hogy egy ily 
napon Bécsben az Augartenben megfagyott csontig! Ej, ej! 


Mindazok, kik Wass Imrének körülményeit ismerték, tud- 
ták, hogy e nehéz elhatározás az ő részéről valódi áldozat volt. 
Itélhet róla bárki ahogy tetszik, ez mindenkinek jogában áll; 
de én, ki sógoromat első ifjusága óta ismertem, annyit mondha- 
tok, hogy száz közül egy nem leende képes fiaiért ily áldozatot 
tenni. 


E mellett áll az is, hogy a ki Wass Imrét ifjuságában is- 
merte, tudhatja, hogy sok tekintetben azon érdekes férfiak 
egyike volt, kik ezer csábnak vannak kitéve, mi aztán, ha nem 
is ment ki sokat, mindent megfejt. 


II. 


Gr. Kendeffy Ádám, nővérem Rozáliának második férje 
sok tekintetben nevezetesség volt Erdélyben, különösen feltét- 
len becsületes jelleme, s férfiassága által. 


A nélkül hogy lángész lenne, s talán kissé elhanyagolt 
növelése daczára Kendeffy vas-szorgalom és kitartás által, 
még igen fiatal korában, ritka miveltségre tett szert. 


Németül, francziául, angolul beszélt; nagy, habár nem 
egészen tudományos olvasottsága volt; egyébiránt egyike azon 
nagyon ritka férfiaknak, kik soha és semmiben sem árulnak el 
meztelenséget. 


Erdélyben ő volt az elsők egyike, kik Wesselényi Miklóssal 
együtt minden hazai ügyben élénk részt vettek, s ki még be nem 
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töltötte a 40 évet, melyet Erdély komoly veszteségére soha sem 
is töltött be, mikor elsőrendü tekintélynek tartatott hazájában. 
Hogy nővéremnek Rozáliának férje miveltségére minő befolyása 
volt, mindenki tudta, ki őt közelebbről ismerte. 


Nem csak szellemi miveltsége – egyébiránt saját műve – 
különböztette meg őt sok mástól, a legtöbbtől talán; hanem a 
korunkban majdnem mythoszszá vált lovagiasság is. 


Kendeffy a legjobb lovasok, legjobb lövők egyike volt egész 
Erdélyben, kevés jobb vivót láttam, e mellett kifáradhatlan, 
tevékeny a csudásig, s mindez oly minden handabanda, oly 
minden hetykeség nélkül történt, hogy ezen embernek, kinek 
testi és szellemi tulajdonai annyi középszerüség irigységét 
valának képesek fölgerjeszteni, alig volt ellensége. 


Vannak tulajdonok, melyeket a nagy többség észre nem 
vesz, ezek az élet házi erényei, e részben nem mondom, hogy 
Kendeffyhez hasonló ember ne volna, s ne lehetne akárhány, 
de különb bizonyosan nincsen. 


Jól mondta hazánk legkitünőbb fiai egyike, barátom, 
Szász Károly, Kendeffyről, hogy ez olyan ember volt, ki előtt 
senki sem mert hazudni. 


Kendeffy mindenütt jeles volt, már csak kivételes férfias 
szépsége feltünt első tekintetre akárhol; de házánál imádandó. 


Jobb férjet, szeretőbb atyát, biztosabb barátot, teljes 
lehetetlen gondolni. 


Egy kitünő nagy miveltségü férfiu évekig lakott mint angol 
mester a házánál, ettől magától hallottam, hogy Kendeffy iránta 
egész ott léte alatt az utolsó napig mindenben oly előző és ud- 
varias volt, mint azon első napokban, mikor a házhoz jött. – 
Hány ember van, kiről e szép és nagy dicséretet el lehet mon- 
dani? főleg korunkban, hol némely hitvány halandó a czinis- 
must az erények közé számitja. 


Becsület oldalán érzékeny volt talán a tulságig, s ha ez 
hiba, ez volt egyetlen hibája; Kendeffy nem csak egy udva- 
riatlan szót vagy czélzást, de még egy kétes tekintetet sem 
szokott zsebre rakni. – De aztán az első békülékeny szó 
kiengesztelte. 


Nehány párviadala volt; egyikében ezeknek gr. Bethlen 
Lajos ellen én valék segéde; a dolog mindkét részről hibátlan 
lovagiassággal ment véghez, de ha ma visszagondolok sógo- 
romra, ki először lőtt és nem talált, minő nyugodtan s mosoly- 
lyal ajkain állt szemközt az igen jó lövő Bethlen Lajossal, le 
szeretném őt festeni: gyönyörü volt! 
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Egy prouesse azonban egyátalában nem tudta jóváhagyá- 
somat megnyerni, habár másrészt nővéremnek, aligha nem ma- 
gánosan álló, bátorságáról tanuskodik. 


Nővérem azt állította, hogy férjének lövése oly biztos és 
bizonyos, hogy kész két ujja közt neki egy tallért czélul tartani. 


Volt oly okos ember ki fogadást ajánlott erre; Kendeffy 
sokáig szabadkozott, s végre engedett; nővérem nyolcz lépés- 
nyire tőle feltartotta szemhunyoritás nélkül a tallért, s férje 
kilőtte kezéből a legkisebb sérülés nélkül, aztán szivéhez szo- 
ritotta nejét. 


Nem voltam e merényen jelen, mert ellenzettem volna 
minden áron. 


Zsuzsannának férje Barcsay János, hasonlóul kitünő férfiu 
volt, mit nem akarok ezuttal mással indokolni, mint azzal, 
hogy országkormányzójának ki volt jelölve. Egyébiránt külső- 
leg is a legdelibb férfiak egyike. 


Barcsay János egyenes utódja Barcsay Ákos fejedelemnek, 
tökéletes magyar miveltséggel birt a régi idők szellemében. 
Sokat tanult, sokat olvasott, kitünő, élelmes és előhaladó gazda 
volt, e mellett jó férj és atya. 


Miként értette ő és hugom Zsuzsánna a nevelést, arról 
gr. Lázár Mórné, Erdély egyik legmiveltebb nője, tanuskodik, 
mint egyszersmind arról is, miként érti ő maga a hazaleányi 
kötelezettséget, s tud növelni gyermekeket. 


Mondok már most valamit mindnyájunknak öt testvérekül, 
jellemünkről, s hajlamainkról. 


Rozália atyámnak kegyencze, ritka miveltség mellett 
kitünő női jellem is volt, nyugodt, elhatározott és erélyes. 
Kendeffy nem csak becsülte és szerette nejét, hanem igen sok- 
szor hallgatott is szavára. 


Mint gyermek, vidám és kedélyes volt, ha megharagitották, 
pár szóval minden durvaság nélkül, szépen ki tudta az embert 
fizetni; s mint serdülő leány iránt még nevelőnéje is bizonyos 
tiszteletet érzett. 


Azt mondja erre valaki, hogy igy a testvér itél. Igaza van, 
a mit itt sógoraimról s nővéreimről irtam, az az én magán 
nézetem, egyet azonban merek állitni, hogy rólok igy, talán 
olykor még kedvezőbben itélt a világ. 


Nekem Rozália nem csak nővérem volt, hanem benső 
barátném, kiben soha másodperczig sem csalatkoztam, s ki 
visszaemlékezéseimben, mint ama földi angyalok egyike tünik 
föl, kiket feledni soha sem lehet. 
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Zsuzsánna sokban különbözött nénjétől, hevesebb volt, 
itéleteiben élesebb, kevesebb volt benne a bensőség, hanem az 
alap nemes maradott, az ész már jókor kitünt, s így történt, 
hogy még kevesebb szépség mellett, mint nénje, nagyon tudott 
tetszeni. 


Egy volt azonban, mi igen szép volt nővéreimben, a szem, 
a kezek és lábak, s a gyönyörü termet, melynek arányai bármely 
szobrásznak mintául szolgálhattak volna. 


Imre öcsémet igen-igen kisded korában a dajkája elejtette, 
s ez okon, főleg mint gyermek, keveset hallott; később aztán 
hallása sokat javult, s annyi bizonyos, hogy ritka siket ember 
oly kevéssé alkalmatlan mint ő, mert az embernek szavait 
ugyszólván ajkairól tudja leolvasni, ugy hogy az emeltebb hang 
egészen feleslegessé válik. Már gyermekkorában sok természetes 
észt árult el, s olykor atyámnak is némelykori inderkedéseire 
igen talpraesetten tudott felelni. 


Egyátalában egészséges józan eszéről tanuskodó replicairól 
egész sereg adoma létezik. 


Igen jó gyerek volt, de heves, és ha megbántották, azonnal 
kész visszaadni a kölcsönt, s ez vele egykoruakkal szemben 
alkalmatlan tréfa volt, jó öcsém Imre igen erős fiúcska levén, 
a ki meg nem ijedt árnyától. 


Még gyermekkorában nagy hajlamot mutatott a kalandor 
életre, de minden merénye, valami egészen eredeti módon vég- 
ződött. 


Egykor Kolozsvártt, hol atyámnak ez időben a belső 
monostor-utczában háza volt, az én jó öcsém csak eltünt: sem 
a reggelin, sem az ebéden meg nem jelent; s mindnyájan komo- 
lyan aggódtunk rajta. Atyám az egész városban kerestette; 
teljes lehetlen volt nyomára akadni; már köröztetni akarta, 
mikor egy Ferencz nevü meghitt öreg udvarmestere arra a 
gondolatra jött, hogy jó lesz még egyszer a mi kissé setét háló- 
szobánkat szemügyre venni. 


Mikor oda belépett, Imre öcsém a legszebb nyugalommal 
aludt az ágyban. 


Soha sem lehetett tőle megtudni, miként került oda; 
holott már a szobában keresték. Ő merőben azt állitotta, hogy 
abból ki sem mozdult, hanem elaludta a reggelit és az ebédet. 
Atyám igen fel volt indulva, de végre elnevette magát. 


Máskor megint eltávozott a háztól, Ó-Fenesen, de ezuttal 
lóháton, igen merész lovas volt fiatal korában. 


Ó-Feneshez közel vannak a havasok, arrafelé intézte utját, 
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s visszajövetkor egy oláhnéval találkozott, ki lóháton és kedé- 
lyesen fonogatva haladott az uton. 


Ekkor egy oly kaland fejlett ki, melyet a legjobb akarattal 
sem vagyok képes leirni, csak annyit mondhatok, hogy ennél 
nevetségesebbet s eredetiebbet alig élt át valaki, s hogy – – stb. 


Öcsém azonban visszajövet nagyon elkésett, el is tévedett, 
s a mély, csillagtalan setétben addig bolyongott, mig valami 
sövényt ért; alig látott három lépésnyire maga körül. 


Mit volt mit tenni: fáradt lovát a sövényhez kötötte, 
maga pedig közel ahhoz lefeküdt, el is aludt szépségesen. Mikor 
hajnalra fölébredt, hol volt? Ó-Fenesen, a falu végén, nehány 
lépésnyire a kényelmes kastélytól. 


Igen sok ily tréfát tudnék itt följegyezni, de még csak 
egyet – gyermekkorit. Egykor egy iskolatársával összeveszvén, 
ez kemény ütést adott neki öklével. Az öcsém megnézte emberét, 
ki majd kétszer akkora volt mint ő, s nem szólt semmit; másnap 
sokak előtt találkozván vele, neki rohant visszaadta az ütést, 
azután leirhatlan phlegmával tette hozzá: te adtál nekem 
egyet, én is adtam neked egyet, most quittek vagyunk. 


Később aztán öcsémből nem a legjobb gazda, de jó férj és 
szerető atya vált, s becsületes ember maradt mindvégig, kinek 
épen becsületességével éltek vissza sokan, mig öregségére a sors 
egészen ránehezedett. Két dolgot jegyzek fel még itt róla: hogy 
köztünk öt testvérek közt neki volt legszebb irása, s hogy rend- 
kivüli ügyességgel birt minden játékban, még a schakban is, de 
annál kevesebb szerencsével. 


A legfiatalabb köztünk, a nálamnál három évvel ifjabb 
Samu, egyike volt Erdély nevezetességeinek. 


Magas szál, ritka szép fiu, s oly vakmerő bátor, hogy az 
embereket olykor bámulatra ragadta. 


Egyszer a többi közt, mikor a kolozsvári szép, agg fő- 
egyházat azon födélablakokkal ékesítették föl, melyek ugy 
hasonlítnak a fülhöz mint tojás tojáshoz; ezen fülek egyikéből 
jó hosszu gerenda állt ki. Samu öcsém csupán szeszélyből fel- 
ment a födélre, s a szédítő magasság daczára haladt végig az 
ingadozó gerendán, és vissza; még a pipája sem aludt ki. 


Egy gyönyörü hölgybe volt halálosan szerelmes, ez pillan- 
totta meg s azonnal elájult. 


Egy medvevadászaton, a melléje rendelt vankuly kereket 
oldván, Samu öcsém két lépésre bevárta a két lábon közeledő 
medvét, s lelőtte. E kalandját aztán igen mulatságosan leirta 
oláhul. 
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Később leend alkalmunk egy ennél sokkal komolyabb 
merényletére, kalandjaira s végre a legszebb fiatal korbani 
gyászos halálára visszatérni. 


A minő tréfát nem értő, komoly pillanatokban; oly igen 
kedves, szeretetreméltó fiu volt; s különösen hölgyek társaságá- 
ban lovagias és szenvedélyes. 


Róla, fiatal kora daczára, el lehetett mondani, a mit Franczia- 
országban Bayardról mondtak: csak hogy ha nem minden 
vád nélküli, bizonyosan minden félelem nélküli férfiu volt. 


A mint a béketürő olvasó látja: magamat hagytam utoljára, 
s ennek oka van, mert magamról igen kevés himet tudok varrni. 


Nálamnál garázdább és vásottabb gyermek nem volt talán 
széles e világon; ha eszembe jut az a sok csiny, melyet tanítóim 
s nevelőim orra alá törtem, s az a sok magán csata, bajvivás, 
tilosba-járás, melyet elkövettem, most is bámulom, hogy 
nevelőim elevenen négy felé nem fürészeltek. 


E mellett perpetuum mobile. Nem volt pillanatnyi nyugal- 
mam, mindig valamin törtem a fejemet; furtam, faragtam, 
gunyhókat építettem; embert, lovat, ebet kifárasztottam; s 
valódi enfant terrible lettem volna, egy bizonyos érzés nélkül, 
mely mindig feltartóztatott attól, hogy mások iránt gyöngéd- 
telenséget és kimélytelenséget kövessek el. 


Emlékezem, hogy egykor gr. Teleki Ferencz, a költő, 
mennyiben nehány sikerült verset irt, s Döbrentey Gábor 
barátja Fenesen levén, felült az atyámnak egy daczos sárga 
paripájára s ez őt a földre terítette. 


Én ott ácsorogtam, atyám hozzám fordult, mondván: 
ugy-e Miklós, te meg tudnád ülni? 


– Dehogy! – szóltam én, megsajnálván Telekit. 
Atyám lehordott, mig Teleki maga figyelmeztette, hogy 


gyöngédségből feleltem ugy. 
Talán ez az oka annak, a min már magam is csudálkoztam, 


hogy nevelőim mind szerettek, megbüntettek istenigazában, de 
sohasem tartottak haragot ellenem. 


Eszem gyorsan fogott, s a minő hihetlennek látszhatik, 
csak azért, hogy egyébbel tölthessem az időt, leczkém mindig 
az első volt, azt igen hirtelen megtanultam; aztán becsaptam 
a könyvet, s kerestem a szabad léget; olykor a legcsikorgóbb 
hidegben, gyurván hólabdákat s hencseregvén, az idők viszon- 
tagságai iránt épen ugy mint én – megedzett öcséimmel – 
a hóban. 


Házunknál hidegről, forróságról, nem volt szabad nekünk 
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fiúknak panaszkodnunk; ha tettük, atyám lehordott bennün- 
ket, s ha történetesen felindulásában azt találta mondani, hogy 
effeminatusok vagyunk, ez engemet egész hétre szerencsét- 
lenné tett. 


Mivel pár nevelőről szóltam már, röviden jellemezni aka- 
rom a többit is. 


Gul János philologiai tanár, a kegyes rend egyik legkitü- 
nőbb tagja, s később a kolozsvári convictus rectora, volt hét 
évig, melyeket a tanulási szak idejében a convictusban töltöt- 
tem, – nevelőm. 


Szigoru, feddhetlen erényü s főleg tudományában igen 
jártas férfiu; erényeire és modorára valódi spártai; egyszerü, 
kevés beszédü, erélyes és férfias, minőt keveset ismertem. 
Egyébiránt magas, száraz férfiu. Oly vásott fiuval mint én, 
nem könnyü volt bánni, de Gul Jánoson teljes lehetetlen lőn 
kikapni, s kevés gyermek és ifju van, ki oly kérlelhetlenül meg- 
lakolt volna minden, még a legcsekélyebb hibáért is, mint én. 
Elláthatlan volt hibáim lelettára, de két dologgal nem lehetett 
engemet vádolni, restséggel és rosz-szivüséggel. Ezért szeretett 
is engemet Gul János, minden szigora mellett, mely olykor kissé 
meghaladta a határokat. 


Gyermekkori csinyek elbeszélése, mindig kissé unalmas, 
de a kinek az élet oly igen-igen kemény és nem egyszer a két- 
ségbeesésig keserü leczkéket tartott fenn, mint nekem, annak 
szabad desipere in loco, mint a régiek mondták. 


Határt haladó szigorról levén szó: kimondhatom ezen 
igen-igen régi időről, hogy mindig tökéletesen tudtam, mikor 
igazságos a büntetés, s habár mig a leczke tartott, folytonosan 
vitatkoztam és lármáztam; magamban mindig mondtam: 
Miklós, ezuttal megérdemletted, a mit kaptál; ellenben, ha a 
büntetés boszú szinét kezdte magára ölteni, vagy ha kis gyermek- 
eszem azt sugta nekem, hogy nem engemet, hanem épen azt 
illette volna a büntetés, ki engemet azzal megtisztelt; ily eset- 
ben nem hamar békültem ki, s annyi részben, mennyiben tehet- 
tem, visszaadtam a kölcsönt. 


Megjegyzem még itt, hogy előttünk fiúk előtt sohasem 
indokoltak semmi parancsot: vakon kellett engedelmeskedni, 
akár tetszett, akár nem. Ha atyámtól azt kérdeztük: de hát 
miért kell ezt vagy amazt tenni? mindig azt felelte: azért, hogy 
a rák a vetésre ne menjen; ezzel aztán meg kellett elégedni. 


Egyszer a többi közt orvosom violaszörpöt rendelt, gon- 
dolom köhögés ellen, e gyógyszer nekem nagyon tetszett, s ha 
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Gul atya kiment a szobából, azonnal szorgalmasan kóstolgat- 
tam azt; az üvegcse nevelőmnek zöld posztóval borított iró- 
asztalán állt, s mikor egy versben azt felborítottam, s a drága 
szörp szétterjedt a zöld posztón, nem tudtam okosabbat tenni, 
mint azt porzóval beporozni, hogy legalább egyelőre eltitkoljam 
a dolgot. 


No de nevelőm azonnal észrevette a mi történt, s a szörpet 
velem porzóstól együtt felnyalatta. Sokat boszantottak paj- 
tásaim e szirup-historiával. 


Ez – ugy vélekedtem – nem volt oly okos urhoz illő 
eljárás, mint Gul János. 


Várj! gondoltam, majd reád ijesztek. 
Szépen kimostam a számat; azután könyveim után láttam 


s leczkémet annak rende szerint megtanultam, s gyermek- 
modorban, hadarva elmondtam; midőn egyszerre ugrálni és 
visítani kezdtem, feldöntöttem pár széket, s kiabáltam, mint 
a torkomon kifért, állítván, hogy ugy éget valami, mintha csak 
eleven szenet nyeltem volna el. 


El lehet a szegény, becsületes Gul ijedtségét gondolni, 
azonnal elszalasztotta inasomat az orvos után, s mig ez jött, 
czukros vizet adott nekem; mindig sarkamban levén, mert 
székre, asztalra felugráltam, mindent felforgattam, kiabálván, 
hogy nekem mérget adott be. 


Az orvos eljött, kissé hihetlenül rázta a fejét: hanem 
mikor elmondtam a rézporos szörp-lakomát, alkalmasint át- 
látván, hogy ez igen tulzott büntetés; el nem árult engemet, 
hanem nagy örömemre édes tejet rendelt, mitől aztán lassan- 
kint lecsendesedtem. 


Egyik, későbbi ideiglenes nevelőm Abbé Wicht nevü azon- 
ban egy csinyemet soha de sohasem tudta megbocsátani. 


Ez egy schveiczi születésű még fiatal abbé musque volt, 
minők Francziaországban egykor szerepeltek. Jól tanított, elég 
kellemes ember volt, hanem két gonosz hibában sinlett: az elsőt 
elhallgatom, a másik nagy előszeretete volt az ugynevezett 
madácsi rozsólis iránt. 


Ebből egy üveg mindig az ágya fölötti kis falszekrényben 
állott, s reggelig meglehetősen kevesbült tartalma. Az abbé egy- 
kor minden igaz ok nélkül belém akadván, azzal tréfáltam meg, 
hogy a rozsólisos üveget a tintás üveggel cseréltem ki. 


El lehet gondolni, hogy késő éjjel minő zsinatra ébredtem 
föl, mely annyira ment, hogy a tisztelendő ur a ventre saint 
gris-t és a sacré nom de dieu-t is elővette, gyertyát gyujtott, s 
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egy nagy fekete karimával ajkai körül s betintázott inggel 
nyargalt fel s alá a szobában. 


Soha nem tudta a dolgot reám sütni; de élt a gyanúpörrel, 
és meg nem bocsátotta. 


Később abbé Wicht népész lett Brassóban, s véletlenül 
találkozván vele, még akkor is szememre lobbantotta, hogy 
én őtet minő csuffá tettem. 


Ezen esetben neki volt igaza, annyi bizonyos. 
Még egy igazságtalanságot jegyzek itt fel, okulásul azok 


számára, kik bizonyos könyveket igen hozzáférhető helyen tar- 
tanak. Ilyenre akadtam egykor atyám szobájában, még pedig 
képes könyvre. Mint vásott s gyarló gyermek azonnal átlapoz- 
tam. No ez egész revelátio volt. Nem értettem tisztán a dolgot 
s csak a tréfás oldalról fogtam fel. Pater Mihálcz, a fenesi udvari 
lelkész rajta ért. Volt aztán drága dolog; soha ugy meg nem 
lakoltam. Pedig mást illetett volna a fekete leves. 


Itt még nincsen vége azon mentoroknak, kikre bizva volt, 
belőlem s öcséimből embert faragni. 


Mikor Wicht ur elhagyta a házat, egy másik, ezuttal neve- 
zetes egyéniség, foglalta el helyét. 


Ez házibarát, nevelő és nyelvmester volt egy személyben, 
kiről senki sem tudta világosan, hogy tulajdonkép honnan került, 
és mi és mennyi igaz abból, a mit magáról és multjáról beszélt. 


Mintegy ötven éves férfiu lehetett, kisded termetü, elég 
száraz, jelentő vonásokkal: magát Lenoir Dubignon, baron 
d’Armandnak mondta, hozzá tevén, hogy ezredes és részese 
Kleber és Bonapartéval a hires egyiptomi hadjáratnak. Anyai 
részről, – mindig saját szavai után, – közelrokona volt a 
Beauharné családnak, s igy némileg sógorságban a már akkor 
császár Napoleonnal. 


Nagyon müvelt férfiu s a legkellemesb társalgók egyike 
levén, atyám, ki épen ezen időben az erdélyi felkelő sereg azon 
ezredét szervezte, s nagyrészt ki is állította, melynek később a 
kedves derék öreg ur, b. Wesselényi István lőn ezredese, nagyon 
örült, hogy minket ily kitünő ember kezére bizhatott. 


Lenoir Dubignon e bizalomnak meg is felelt, s én nevelőim 
közől, mi a miveltséget illeti, egyiknek sem köszönhettem töb- 
bet, mint neki. Modora is egészen különbözött a többi – more 
patrio – nyirfa-berek nevelőkétől. Soha egy ujjal sem érintett 
bennünket, soha egyetlen goromba szavát nem hallottuk; de 
a tanulásra félreérthetlen szabályosság s kitartás által rá tudott 
szorítani. 
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Nekem, mint legidősbnek, mindig azt mondta, hogy 
belőlem szabad kőmívest fog növelni, miután ezen, akkor még 
nagyon titkolt rendnek egyik főméltóságát viseli. 


Ő e fokozatot chevalier Cadauche-nak nevezte, állítván : 
hogy ezen felül még csak kettő van, a chevalier de Soleil és a 
grand Orient. 


Nem csak ezt beszélte el minden tartózkodás nélkül, ha- 
nem még a szabad kőmívesi jelvények közől is kettőt megmuta- 
tott nekem; ezek egyike egy kis négyszegü kötényke volt fehér 
atlaszból, melyre egy kereszt s e körül rózsa-fűzér volt remekül 
kihimezve; a másik egy zöld, gondolom krisopál aranyba fog- 
lalt kereszt. 


Ha áll, a mit sokan, főleg a tisztelendő urak állítnak, sőt 
irnak is, hogy a szabad kőmívesek társasága kereszténység elleni 
szövetség: ugy a fönnebb leirt, élő szemeimmel látott jelvények 
különös negatiot képeznek, melyet csak akkor érthettem volna 
meg, ha e részben, anélkül hogy szabad kőmíves legyek, annyit 
tudtam volna mint most, magam s a legtöbb mivelt ember. 


Lenoir Dubignon szerint azon időben N.-Szebenben egy 
szabadkőmívesi Loge létezett, Concordia nevü, ezt ő nekem a 
szabad kőmívesi gyülhelyek térképében ki is mutatta. 


Mikor Lenoir, miként őt röviden nevezni szoktuk, tőlünk 
távozott, mindjárt megmondom miért? s aztán meghalt, e 
jelvényeket s egy csomag keményen bepecsételt iratot b. Naláczi 
Józsefnek hagyta végrendeletében, ki, miként ő állítá szabad 
kőmíves és Maitre volt. 


Épen azon időben, mikor e kitünő, de multjára nézve rej- 
télyes férfiu volt házunknál, anyámnak egy Dózsa nevű, nem 
emlékezem már tisztán, számadási felügyelője, vagy ugyneve- 
zett jurium inspectora volt, kit Lenoir ur, minden igaz ok nél- 
kül, de gyanítom, takarékossága miatt ki nem állhatott, s min- 
dig ma bête noire-nak nevezett, s nevét soha sem Dózsának, 
hanem mindig Goujat-nak ejtette ki: ezen igen derék urral 
folytonosan perelt s végre bucsút is vett a háztól. 


Utolsó nevelőm, ugy-e sok volt? ha Istentől jő! egy Holsmay 
nevü nyugalmazott zászlótartó volt; a Weidenfeld gyalog- 
ezredben szolgált, s fehér, vörös hajtókás kabátját gondosan 
ereklyeként őrizte. 


Később aztán b. Jósika Jánoshoz jött és ott, gondolom 
pár évig b. Jósika Sámuelnek, a később erdélyi kanczellárnak s 
kitünő államférfiunak s b. Jósika Lajosnak, később főispánnak 
s b. Jósika János, jelenben tábornoknak nevelését vezette. 
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Mindenesetre ezen urakból többet tudott kifaragni, mint 
belőlünk. 


Holsmay ritka miveltségü férfiu volt; még pedig tudomá- 
nyos, classicus miveltségű; latinul gyönyörüen beszélt és irt; 
németül jobban és tisztábban, mint azon időben a legtöbben; 
e mellett jól és szépen beszélt francziául, olaszul, s a mi az akkori 
időben igen ritka volt, angolul is tudott; legalább mindenesetre 
értett. Ez időben egész Erdélyben csak egy ember beszélt an- 
golul, gróf Bánffy Dienes, a hires erdélyi kormányzó gr. Bánffy 
György fia. 


Holsmay jó tanító volt, s rendszeréhez tartozott olvas- 
mányaink kijelölése és választása: nem lehet gondolni, mennyit 
nyer az ifju, ha mindent összevissza nem olvas, és nevelője 
ebben valami fokozatos rendszert követ. Ekkor kezdtem az 
olvasást megszeretni. Egy kis könyvtárt tenne, mit azon rövid 
idő alatt olvastam, mig ő őrködött fölöttem. S mivel bizonyos 
mnemonikai fogásokkal élt, az olvasottat úgyszólván be tudta 
edzeni emlékezetünkbe. Egyébiránt modora hideg és száraz 
maradott mindig. 


Ritkán lehetett nálánál csunyább vaskos egyéniséget látni; 
de mivel főleg hölgyeknek nagyon tudott a nyelvén, ezek őt 
szeretetreméltónak tartották, persze bizonyos határokig. Ké- 
sőbb katonakoromban s azután is levelezésben valék vele, s 
megtudtam, hogy megházasodott, de első nejét elvesztvén, egy 
másodikat vett el, s igen békésen és megelégedetten élt mind- 
addig, mig egy Dömötör nevü ügyvéd, ki pénzes ügyekkel is fog- 
lalkozott, s kire egész vagyonát bizta, ezzel együtt megszökött. 


Ha ennyi s ily különböző ember kallója és rostája alul 
kikerülve, valami maradt árva fejemben, a csudák közé tarto- 
zik, s ezt annak köszönhetem, hogy a fönebb említett perpetuum 
mobile természetemből mind ez ideig maradt valami, s okozta, 
hogy a nulla dies sine linea, változhatlan elvemmé lőn, melytől 
viszontagságos életem szép és fekete napjaiban soha el nem 
álltam. 


Egyébiránt a nevelési évekre még szükségkép vissza kell 
térnem, egyrészt, hogy igazságos legyek tanítóim iránt, másrészt 
hogy a jelenkor ifjusága lássa, mit kivántak a régi szülők gyer- 
mekeiktől s mit neveztek nevelésnek. – De jelenben még 
buksikép szerepelek. A nagy korszak később jött a kis emberek- 
kel és a nagyokkal. 


Igy elmondván körülbelül mindazt, mi az olvasót ha nem 
érdekelte is, talán helyenkint mulattatta, más kamráját nyitom 
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meg ódon visszaemlékezéseimnek, s abból nem egy feledett 
dolgot jegyzek itt fel, melyek, ha egyébre nem használnak, 
talán anyagul szolgálandnak valami szerencsétlen pályatársam- 
nak, a jövő században, ha könyvem addig él, s az emberek még 
regényeket olvasnak. 


Gyermekkoromban Kolozsvár igen sokban különbözött a 
mostanitól; nem volt biz az többé az egykor hires kincses 
Kolozsvár, a régi pengő tallérokat és aranyokat, piruló – ugy- 
nevezett ezüst petákok – s igen selejtes vörös réz váltották föl, 
nem is említvén azon hosszu, keskeny fekete bankókat, melyekre 
csak rágondolni is rögtön náthát okoz; habár az igazat meg- 
vallva a későbbi bankók is szép lassacskán több méltósággal 
oda jutottak, hova amazok, azzal a különbséggel, hogy akkor 
az ember hében-korban egyebet is látott, most pedig az egész 
világ papirosba van betakarva, mint a sáfrány. 


Hanem egy áll: ha nem volt Kolozsvár kincses, a leg- 
vidámabb városok egyikének mondható, főleg télben, midőn 
ama serege a kedélyes pompás öreg uraknak és matronáknak, 
s az a sok gyönyörű fiatal hölgy ott egymásnak légyottot adtak. 


Nem tudom, tévedek-e, de nekem ugy rémlik, hogy ama 
régi napokban, melyek mint délibáb fejlenek le most emléke- 
zetemben, az emberek inkább szerették volna egymást, s hogy 
átalában kedélyesebbek voltak, mint jelenben; habár ennek 
még akkor magyar neve nem is volt. 


Jelenben annyit hallunk és olvasunk a kedélyről s kedé- 
lyességről, hogy szinte zúg bele fülünk, s ha aztán kissé taglal- 
gatni vakmerősködünk, mit jelenkorunk soha nem tévedő csal- 
hatlanai ez alatt értenek, az ember hanyatt esik tőle. 


A vidám élet, a kedélyes társalgás egész hazánkban; de, 
most csak Kolozsvárról akarok szólni, sokkal kevesebbe került, 
mint jelenben, nem járt annyi harsonával, annyi hányi-vetéssel, 
s a mi szerfölött kedvessé és szabaddá tette: nem járt annyi 
kimondhatlanul nevetséges parancsszóval. 


Megvolt az emberekben azon önindomuság, mely nem csak 
nemes szabadságérzetről s öntudatról tanuskodik, hanem a 
minek a nemzet jellemére is roppant befolyása van. 


Az ember a szabadság e légében maga választotta társasá- 
gát, élveit, tevékenységi körét; ment oda, hova szive, rokon- 
szenve vonta, tette, mit józan esze indokolni tudott, evett, 
öltözött ugy, a mint kedve tartotta; a férfiu férfiasb, a nő 
nőiesb volt, az emberek talán nem oly könnyen barátkoztak, 
a barátságnak mélyebb, bensőbb értelme volt, nem vesztegették 
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ezt hathatonkint; de kik ama régi napokra visszaemlékeznek, 
tudhatják, hogy akkor a Damonok és Pithiasok, a Castor és 
Polluxok nem tartoztak csak a hitregék országához. 


Igaz, hogy sok szomoruságos hátramaradás is jelentkezett 
itt-ott. Akkor például a legtöbb nemes embernek csak egy neve 
volt, a miveltség el nem érte azon fiont, mely b. Wesselényi 
Miklóst vastagnak, egy derék grófot kutyának s egy mást 
puszinak, végre egy igen tekintélyes urat épenségesen czanának 
keresztelt át; de ezt még el lehetett türni, hanem a társadalmi 
életben hiányzott azon kedves portéka, melyet most mókának 
neveznek, gondolom a franczia se moquér szóból, s mely abból 
állt: hogy őszinteség és semmiskedés czége alatt a fiatal uracsok 
a hölgyeknek a lehető legilletlenebb, gyöngédtelenebb és hében- 
korban legdurvább dolgokat mondják és azután mindkét rész- 
ről mosolyogjanak. 


Még azon időben, melyet most előidézek, Erdélyben többen 
tartottak udvari bolondot, miként ott nevezték. Ezek közt 
gr. Haller Antalnak, ki Szász-Fenesen, közel Kolozsvárhoz la- 
kott, volt egy Tronf nevü, ki valóságos veres, fekete, sárga 
koczkás harlequin-öltözetben járt, s csörgősipkát viselt. Gróf 
Haller őt nagyon kiképezte, annyira, hogy hirlapokat olvasott, 
s a többi közt nagy tisztelője volt Napoleonnak, előszámlálván 
névszerint annak testvéreit, s nagyot kurjantván: cse máj 
vonyik! A gróf őt mindenütt magával vitte, ha kocsizott, a 
bakon állt inas képében. 


De volt több is; egyiknek, gondolom Horváth Dániel egy 
fekete bőr-övet csináltatott, melyre fehéren ez volt himezve: 
elől bolond, hátul bolond. Egyszer aztán e bohócz két vele 
inderkedő ur közé állván, olvasta elől bolond, hátul bolond. 


Egy más ily szerencsétlen – órákig elandalgott a Szamos 
szélén, s abba apró fácskákat vetvén, szólt: legyen hal belőle. 


A többi közt egy Buczi nevü czigány bolond főtréfája az 
volt, hogy maga magával összeveszett, s maga magát dobta ki 
a szobából. 


Mindezek akkortájban eljártak az urakhoz, s ezek mulat- 
tatták magukat általuk. 


Volt azután Kolozsvárt majd mindig azon időben egy-egy 
uri bolond, kinek igen helyén állt az esze, de számítás vagy haj- 
lamból a bolondját járta. E faj, mely középen áll, a harapófogó 
s a csörgősapka közt, még most sem fogyott ki végképen. 
Ohajtom, hogy az, a kit én is ismerek, de megnevezni nem fogok, 
az utolsó descendens legyen. 
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A törpék, vagy miként Erdélyben nevezik, a puják is 
léteztek még akkor itt-ott, többnyire cselédminőségben, evén, 
iván, s dolgozván semmit. A legkisebb ily törpe b. Bornemisza 
Leopold házánál volt s Kozmának hivták; igen arányos legényke 
volt és nagyon szerelmes természetü, csakhogy rövidke szárain 
térdei nem valának. 


Egy ily törpe nő volt a Horváth Dániel udvarában, ki a 
törpeséget hivatalnak tekintette, s mikor egyszer mondták 
neki: be jó dolga van, siránkozó hangon felkiáltott: állnál csak 
te be pujának! 


De elég ennyi a bohóczok ás törpékről. 


III. 


Hogyan van, hogy a gunynevek s ama kedves móka da- 
czára az ember a mostani erdélyieket szintoly könnyen és hamar 
megszokja és megszereti, mint a régieket egykor? 


Ennek oka az, hogy az erdélyi ember többnyire sima, hogy 
ott nagy száma van a valódi gentlemanoknak, az emberek mi- 
veltebbek és jobban növeltek sok másnál, s aztán a gunynevek- 
ben nincsen guny, s a mókában nincsen malitia, az egész tréfa 
s enyelgés. Igen sületlen olykor, nem lehet tagadni, mert egy 
20–30 személyből álló, egymást per kutya és puszi tractáló 
és mókázó embert együtt látni, nem semmi dolog! 


Azután nem kell feledni, hogy ritka helyen van annyi fel- 
tünően szép és kedves hölgy, mint Erdélyben, s hogy a mivel- 
tebb osztály hölgyei igen jó és gondos nevelést kapnak, a mi a 
tudást illeti. Igen kevés van ott, ki legalább három nyelvet ne 
tudna s e mellett művészi kiképeztetéssel ne birna. Egyébiránt 
a szép erdélyi leányok, főleg a forradalom óta, nagyon is kelen- 
dők az őket egykor lenéző gazdag magyarországi körökben. 


Ha e tárgynál kissé időzöm, oka az, hogy igazságos akarok 
lenni. 


Hogy Erdélyt s az erdélyieket, különösen Kolozsvárt s a 
kolozsváriakat, nem csak megszokni, hanem meg is lehet sze- 
retni, arra nem kell nagyobb bizonyitvány, mint az a sok 
idegen, nem egyszer mivelt és előkelő ur, ki ott igen hamar 
és igen könnyen meghonosodott s régibb mint ujabb korban 
családot alapitott. 


Ha nem félnék attól, hogy mások szerénységét sebzem, 
többeket nevezhetnék meg, de hiszen ezeket Erdély jól ismeri. 


Én részemről ismerek igen sok, Kolozsvárnál elláthatla- 
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nabbúl szebb és mulatságosabb helyet, de egyetlen egyet sem, 
mely rokonszenvesebb legyen, s hol az ember oly kedélyesen 
megszokhat, s ezen senki sem fog csudálkozni. Ne feledje senki, 
hogy én, miként jó előre mondtam, nem itélek, csak magán 
nézeteimet jegyzem föl. Higye kinek tetszik, hogy tévedek. 


Én ezért nem fogok megaprehendálni. Engemet annyian 
de annyian itéltek meg otthon s a külföldön, hogy alig tudom 
számát. Voltak ezek közt valódi Eodiposzok, kik általam soha 
fel nem fedezett dolgokat találtak bennem, beforgatták és ki- 
forgatták jellememet, irói munkásságomat, politikai életemet, 
s a sok biograph közt a külföldiek jártak legközelebb az igazság- 
koz, s a hazaiak legtávolabb. – E kedves biographokra is rájő 
hésőbb a sor, mert nem árt kissé szemeik közé világitni: nem 
magamért, mert végre is rólam elég kedvezőleg csimpolyáztak; 
hanem hogy kitünjék, átalában mit kellessék nálunk az élet- 
rajzokról tartani. Annyi bizonyos, hogy habár nevem több 
mint száz kötet alatt ott van, még saját hazámban is elég 
ember van, ki nevemet sem tudja leirni, s azon oly változásokat 
tesz, minőkért Belgiumban 18 havi fogság szolgáltatik: nevez- 
vén engemet Jósika helyett Jozsikának. 


* 


De elég erről itt ennyi, térjünk most vissza arra, a mit 
fenebb erősitettem, s kezeinket sziveinkre tevén, valljuk be: 
hogy most az ember semmiben, de épen semmiben sem szabad. 
Minden lépten, nyomon ott a parancsszó, a kétségbe ejtő, piritó, 
olykor lealázó vezénylet, mely már addig ment, hogy az ember- 
nek ugy szólván a falatot kivezénylik s kiparancsolják a szájából. 


Az irónak ki van adva az oláhos porunka, nem a domb- 
tetőről, hanem valami hirlap ragados hasábjain: te ezt fogod 
irni! – ha egyebet irsz, lerántunk. – Igen de, feleli a szegény 
bakba kötött iró: ha nekem bizonyos dolgokban sokkal több 
tapasztalásom van, mint kegyelmednek én édes nagy jó uram? 
ha embert s világot jobban ismerek, mint kegyed, ha voltam 
ott, hol kegyed soha sem volt, s alkalmasint nem is lesz, ha jöt- 
tem oly helyzetekbe, minőket kegyed legfelébb ha olvasott 
vagy képzelt magának, ha oly viszonyokban éltem, annyi 
minden fokozatú embert ismertem, ha saját életem oly tárháza 
a jó és szomorú visszaemlékezéseknek, csalódásoknak s kiábrán- 
dulásoknak, minő a magácskáé, kedves barátocskám, sohasem 
volt: miért akar engemet bakba kötni? hogy én akarva nem 
akarva mindig csak egy nótát csimpolyázzak. 
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Ha az iró igy szól: az ezer parancsnokok egyike erre igen 
röviden felel: Igen, – jól van, – de hát lássa, az mégis egészen 
más, sokkal találóbb, mikor kegyelmed olyan időkről szól, 
melyeket csak könyvekből ismer, mint mikor olyan dolgokról 
mer irni, melyeket maga élt át és tapasztalt; látja amice, ez 
aztán való volna! nekünk pedig komédia kell! 


Tanulja meg édes komám, hogy a társadalomról például 
csak az irhat, – a ki rövidebb ideig s talán csak egy bizonyos 
körben élt, s a jelenkor nem azoké, kik lépést tartva a korral 
s azt megértve abba beleokúltak; hanem azoké, kik abba csak 
most csücsültek bele. 


Ez egy példa: de ez még a szenvedhetőbb vezényszók 
egyike s lélektanilag lehet indokolni. Most kinek-kinek kezébe 
nyomják az előrajzot, vagy prográmat: ott a parancs, mit 
huzzon, vagy vegyen magára, kivel beszéljen, hol mulasson, 
mire mondja igen, mire nem. 


Lépjen félre, kaszát vetnek eléje; mondja mi neki tetszik, 
de nem tetszik a káplárnak, szájkosarat kap; nyuljon ahhoz 
mi neki kell, s nem ahhoz mire a káplár a mogyorófapálczával 
mutat, kész a körmös. 


Ez mindenben, de mindenben kivétel nélkül igy van! – 
Hova fog ez vezetni? mi lesz e parancsszó utáni, marionettekhez 
s nem szabad, önálló lényekhez illő hajlongásokból jobbra balra, 
miként a síp hangzik, miként a füty visit? könnyü kitalálni: 
a nemzet jelleme szenved, ellenségeink száma szaporodik, s az 
önválasztás érdeme el van veszve. 


Végre oda jutunk-e, hol Francziaország volt a régence 
korában, hol a szolgai engedelmesség a parancsolók és szóveze- 
tők rikkantásaival az egész nemzet jellemét aláásta. Hogy mi 
valaha e végletig érjünk, nem hiszem. Hej! kemény, zord idők- 
ben tanultam én meg ismerni nemzetem jellemét: azért bizom 
abban, azért harczolok azok ellen, kik eczetet csöpögtetnek a 
jó borba. 


Miként én látom a dolgot, a régi emberek, olyanok, mint 
Erdélyben Bánffy György, gr. Kemény Farkas, Bethlen Ger- 
gely, b. Naláczi József, atyám Jósika Miklós, és számtalan 
mások, nem parancsolgattak tizedrész annyit, mint a mostaniak 
s hanem egyet erősithetek: nem is hagytak ám magoknak 
annyit parancsolgattatni, mint a mostani ivadék és minő árva 
kópéktól olykor! 


A mit a törvény, a bevett illem, a gyöngédség s mások 
iránti kimély nem tiltott; azt bizony megmondták, s ha a 
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mostani káplár urak egyike parancsolgatni akart volna, szépen 
kitették a szürét s a mellett le is hahotázták volna. Akkor 
jobban tudták az emberek mint most, hogy abban, a mit pa- 
rancsra, nógatásra, unszolásra teszünk, semmi érdem nincsen: 
de van abban, mit parancs nélkül saját akaratunkból cselek- 
szünk. 


Azon időben, melyről itt szó van, Kolozsvár külsőleg is 
sokat különbözött a mostanitól, akkor Erdély fővárosa rá nézve 
nem volt egyéb egy kis tartományi (provinciális) városkánál. 


Megvoltak a setét körfalak, a nagyobb utczák végein a 
kapuk s azok feletti ódon tornyok. Kolozsvárnak bármelyik 
utczáján menjünk most végig, jó számu házakat találunk, 
melyek akkor nem léteztek. 


IV. 


Mivel ez ugy is kevés embert érdekel, csak nehány akkor 
nem létező házat emlitek. 


A főtéren nem létezett a mostani Rhédey, Jósika, Teleki- 
ház. A közép-utczában a két Kendeffy-ház, a Bara orvosé gon- 
dolom, már megvolt, mert, ha nem csalódom, 1801-ben épült. 
A monostor-utczában a redout-terem, Jósika később Bethlen, 
s a Mikes-ház, a Torda utczában, szén-utczában s más helyeken 
egész sereg épület, mely most a városnak polgáriasodottabb 
tekintetet ád. Többek közt a Bethlen Domonkos és Wesselényi- 
ház, a szinház, laktanya és sok csinos major és kert a külső 
magyar-utczában s külső monostor-utczában; az egészen uj 
épületeket s a protestans egyházat nem is emlitve. 


Az utczák s terek majdnem kövezetlenek valának, itt-ott 
lépcsönkint elhelyezett kövekkel, melyeken magát az éjivándor 
egyensulyozta: a világitásnak hire sem lévén. 


A gyermeki visszaemlékezésekbe edzett képek egyike az 
öreg Békési, miként lóbitázik, egy lámpással kezében ezeken a 
nyakmentő köveken. Szerfelett kövér öreg ur volt, ki mindig 
páhogott. 


Kolozsvár tehát azon időben, melyről itt szólok, kisebb, 
setétebb, kezdetlegesebb volt mint most, s hasztalan! az ember 
ott mégis jól találta magát. 


E varázserő a kolozsvári nép elevenségében s kedélyességé- 
ben létezett, s ha visszagondolok ama sok gátoros fedelü házra, 
melynek kupakja ódon fejkötőhez hasonlitott, s a vidám napokra, 
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melyeket ott az emberek átéltek, nem merem mondani, hogy 
a most már csinosulásnak indult kis város boldogabb, mint 
a régi. 


A tanuló ifjuság is sok elevenséget hozott az ottani életbe. 
A katholikus, reformált s unitárius tanodák ifjusága, bizonyos 
jelleget viselt, mely lassacskán valami conventionalis egyenlő- 
ségnek adott helyet, mely nem igen pótolta ki amazt. 


A katholikus convictus és semináriumban két külön ala- 
pitvány következtében, többen a szegényebb rendű ifjak közől, 
egyenruhát viseltek: az egyik alapitványé setét kéket, erdé- 
lyiesen szederjest, a másik világos zöldet; hogy ezen öltözetek 
magyarszabásuak voltak, nem is kell emliteni. A reformatus 
collegiumban a tulajdonképi deákok fekete tógában jártak, 
melyek hosszú attilákhoz hasonlitottak, az unitáriusok pedig 
szederjes mentékben fekete báránybőr prémmel s háromszegü 
kalapokkal igen sokban hasonlitottak a szász polgárokhoz, kik 
ősidők óta nemzeti viseletünket fogadták el, s bölcs fejeiket is 
a magyar kucsma helyett csak később koronázták meg a papos 
tripartitummal. Mind a három felekezetű deákságnak volt egy 
kis mellékneve is: hihető hogy a most általánossá vált gúny- 
nevek a collegiumokból szivárogtak át a társadalmi életbe. 
A katholikusokat bocsánat! kopóknak, a protestánsokat sóczék- 
nak, alkalmasint a latin socius socie szóból, mert akkor még a 
protestansok a latin S betüt magyarosan mondák ki; végre 
az unitáriusokat berbécseknek. 


Mulatság a vendégszerető magán házakon kivül igen kevés 
volt; nyilvános tánczvigalmak csak ritkán. A Rhédei-házban 
volt a szinház, melyben Kocsi, Kocsiné, Székely, Székelyné, 
Jancsó, később aztán mások és jobbak, de többnyire vándor- 
madarak minőségében müködtek, adván vígjátékokat, herosi és 
másféle drámákat: mint Makfalvi Sarolta, bohózatokat is, 
például Piko herczeget és Jutka Perzsit s opera-pótlékul a 
Csörgő sapkát. 


Csak az Isten s ők tudják, a szegény szinészek, miként 
valának képesek a magyar szinészet e csecsemőkorában tengeni. 


Wesselényi Miklós az öreg s Horváth Dániel voltak a leg- 
élénkebb pártolók és jégtörők. 


Ellenben magán házaknál, főleg farsang idején, ki nem 
fogyott a mulatság. 


Valami elevenebbet s kedvesebbet az akkori tánczvigal- 
maknál alig lehet gondolni. 


A legszebb házat a kormányzó csinálta miként mondani 
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szokás, kinek erre a szép és tágas Bánfy-palotában legtöbb 
helye is volt. 


Bánfy György, nem feledve az arányokat, fejedelmi módon 
élt. Cselédjei bérruhájának minden varrásán paszamánt, hu- 
szárai ragyogtak az aranytól, mindig hat lovon járt, s most is 
látom a szép öreg urat kényelmes hintójában ülve titkárával, 
ki neki kocsizás közben felolvasott. 


Szobái ó divat szerént vörös selyem-damaszttal, erdélyiesen 
kamukával voltak kárpitozva, melyeket fehér és aranyléczek 
kerítettek. 


Butorzata, csillárai, velenczei tükrei, nagy mérvü családi 
képei s ezek közt a szerencsétlen, pompás Bánfy Dienesé, ösz- 
hangzásban valának a diszes falkárpitokkal. 


Engemet atyám gyakran elvitt e társaságokba, melyeknek 
eleven képe él visszaemlékezéseimben. Ennek köszönhetem azt 
is, hogy ügyetlenebb fiatalságunk egy némelyikének félénkségét 
az ugynevezett parquett-lázt, melyet a felsőbb körök büszke- 
ségével s az ég tudja mi minden álmodott dolgokkal szoktak 
indokolni, – azaz a nagyvilágtól, miveltebb köröktől s ildények- 
tőli rettegést, nem örököltem; mert valamint a legfelsőbbek- 
ben, ugy minden más becsületes társaságban igen jól tudtam 
mulatni. E részben merem állitani, hogy Pesten, például, igen 
kevés ember volt, ki annyi fokozatú társaságba járt volna mint 
én, ki a parquett-láz alapjának mindig a hiuságot és ügyetlen- 
séget tartottam. 


Azon erdélyi öreg urak számára, kik az én irigylendő zöld 
öreg koromat elérték, nehány alakot ecsetelek le, melyek itt, 
mellettem állnak, mintha élnének. 


Maga a kormányzó középtermetü férfiu volt, s még ez idő- 
ben látszott rajta, hogy fiatal korában igen szép ember lehetett. 
Öltözete többnyire elől németesen kikerekitett hosszu mente 
volt, gazdag arany, vagy szines himzésekkel, a legtöbbször setét 
szinü bársony, mert ez időben már a jó régi magyar mente 
pactizált a német frakkal, de csak az öreg uraknál. Utolsó 
példányát egy ily ildomos mentének 1834-ben láttam egy szász 
követen Régius uron. Pompás gyerek volt benne! annyit mond- 
hatok. 


Bánfy György porozott fővel járt, s a czopf és vuklik 
(boucles) sem hiányoztak. Ünnepies alkalmakkor oldalán egy 
igen kis kardocska egyensúlyozta magát, melylyel aligha mást, 
mint mézes kalácsból készült törököt vághatott volna le ő excel- 
lentiája. 
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Társalgása igen kellemes és nyájas volt, olykor talpra esett 
ötletekkel füszerezve. 


Neje gr. Palm Jozéfa, inkább kis, mint középtermetű nő, 
soha, még legfiatalabb korában sem lehetett szép: tökéletes 
orosz képe volt, egy kis orrocskával, de eleven parancsoló 
szemekkel. 


Egészben véve a legtekintélyesebb hölgyek egyike, kit csak 
gondolni lehet, tökéletes urhölgy, a magas porozott hajéktől 
kezdve az igen szép kis keskeny lábakig. 


Magyarul keveset és feltűnő német kiejtéssel beszélt, néme- 
tül télevér bécsiesen, de francziául igen jól és szépen. 


Mikor pompás magyar öltözetében megjelent termeiben, 
körözve a legszebb családtól egész Erdélyben s vendégei mind- 
egyikének valami időszeréntit, olykor kellemest tudott mon- 
dani, az ember feledte vonásait s megszerette. Talán jelen 
korunkban többeket meg fog lepni, ha mondom, hogy a fiatal 
leányok és nők mindig kezet csókoltak gr. Bánfynénak, pedig 
ez igy volt, mig Maximilian főherczeg látogatván meg egyszer 
Kolozsvárt, a grófnő restelni kezdte a dolgot s lemondott róla. 


Szépnek mondtam családját és méltán: fiai József, György, 
Ferencz gyönyörű fiatal emberek voltak. Dienes kevesebbé 
szép, de igen jól termett, s aki öltözetének csinossága s olykor 
különczsége miatt később még a bécsi udvarnál is feltűnt. 


Leányai közől az idősb, később Thurn és Taxis grófné, 
többet hasonlitott anyjához mint atyjához, de fiatal korában 
az ismeretes beauté du diable okozta, hogy kedves vidám 
jelenet volt. A fiatalabb Jozéfa, valódi angyalnak mondható, 
mind képességfe, mind kedélyre, mind eszére. 


Erdély kevés ily kedves teremtéssel birt. Ifjan halt meg, 
visszatért jókor az angyalok közé, ékesen és tisztán, miként 
jött; ara volt pedig, gróf Eszterházi Lajos arája. 


A családot igen-igen sok csapás érte, a minő fényes hely- 
zetet foglalt el egykor Erdélyben, ugy enyészett el lassanként 
öröm, vagyon, dicsőség és élet. 


Valami végzetes volt e kitünő család sorsán. Ismeretes 
dolog: gróf Bánfy György protestáns volt s Mária Theresia 
korában tért át katholikus vallásra. 


Krónikusaink állitása szerént Barcsay Ákos a fejedelem 
mindazokat kitagadta örökségéből, kik a reformatus vallást 
elhagyják. Barcsay Ágnes pedig gr. Bánfy Dienesné az ily csa- 
ládokat megátkozta. Én saját érzésem szerént minden átkot, 
legyen föltételes vagy nem, alávalóságnak tartok s annak semmi 
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erőt nem tuladonitok. – De vannak, kik a Bánfy György sorsá- 
ban a Nemesis kezét látják. Mikor az öregek meghaltak, már – 
az erdélyi arányt véve, – a herczegi vagyon olvadozni kezdett. 
Az urfiak később urak – aránytalanul sokat költöttek; igaz, 
hogy urak voltak mind végig. 


József legtovább élt, aligha a 80 évet meg nem haladta; 
de nőtlen maradott egész életében, ki őt a szép Bonczhidán 
meglátogatta, annak eszébe juthattak a régi magyar urak mind 
udvariasságra, mind vendégszeretetre. Élete utolsó évében élet- 
bért húzott, b. később gr. Bánfy Miklóstól Bonczhida mostani 
birtokosától. 


György, a legdelibb s legszebb mindegyik közől, 28 éves 
korában tábornok volt. 26 éves korában mint a hősies Hessen- 
Homburg-huszárok ezredese, Aspernnél nagyon kitüntette magát. 


Ugy látszik, érdemeit nem eléggé tudták az illetők méltá- 
nyolni, ez elkeserítette, odahagyta a katonaságot s öreg napjait 
Kolozsvárt töltötte, mig csapás csapást érvén s vagyona majd- 
nem végkép kiapadván, egy gonosz óra lepte meg a 70 éves 
öreget s a vizbe ölte magát. 


Ferencz igen fiatal korában őrnagy volt a dzsidásoknál s 
Olaszhonban Arcolénál elesett a Bonaparte tábornok hősiessége 
által hiressé vált arcolei hid közelében, az egyedüli s egyetlen 
az egész ezredből. 


Később, mikor katona életemre jövend a sor, egy vér- 
jegesztő találkozásomról e kitünő, általánosan szeretett fiatal 
törzstiszttel fogok szólni. 


Bánfy Ferencznek neje a legcsinosabb fiatal hölgyek egyike, 
gr. Henckel porosz születésű volt, s gondolom, most is él ha- 
zájában. 


Dienes agg kort ért, s Bécsben békesen halt meg, bájos 
neje, most már koros hölgy, gr. Schirnding kisasszony volt, 
orosz születésü. 


Gróf Thurnné, öreg napjaira a nádorné ő fönsége udvar- 
mesternéje, szerencsétlen házasságban élt. Igen mivelt nő volt, 
s csendesen aludt el az Urban. Sokszor meglátogattam Budán 
öreg napjaiban, s társalgását mindvégig élvezetesnek találtam. 
Igaz, hogy a szép aranjuezi napok elmultak, de társalgásában 
vissza tudta azokat idézni. Sok kedély volt e nőben, kár hogy 
jobb kezekbe nem jutott első ifjusága. 


De folytassuk az emlékezetemben maradott képeket, előre- 
bocsájtva, hogy én ezeknek rajzában nem fogok, sem rangi sem 
krónologiai rendet tartani. 
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Sétálgatok a szépen világitott termekben, s miként valaki- 
vel találkozom, levázolom őt. 


Ime itt sétálgat mindjárt egy erdélyi eredetiség, bonyhai 
gr. Bethlen Farkas, kit Erdélyben párizsi Bethlen Farkasnak 
neveztek. 


Soha sem láttam magyar embert, talán az öreg b. Domokost 
kivéve, ki ugy hasonlitott volna francziához mint gr. Bethlen 
Farkas, ki igen tisztes kinézésü öreg ur volt. Annyira szeretett 
francziául társalogni, hogy mindenkit francziául szólitott meg, 
miből aztán olykor igen mulatságos qui pro quok származtak. 


Egykor mint fiatal hadfi, Bonyhán voltam, ezredemnek, a 
savoy dragonyosoknak egyik kapitányával, igen jó kedvü urral, 
Petz nevüvel. 


Gr. Bethlen Farkas ebéd után a jó századost egy ablak- 
mélyedésbe belebbezvén, elkezdte neki beszélni, hogy mikor ő 
Párizsban volt, a király, XVI-ik Lajos, azt kérdezte tőle, ha 
azon gr. Bethlen-e, kinek Erdélyben hires ménese van? s hogy 
aztán erre azt felelte, hogy több Bethlennek van ménese, s ezek 
egyike ő is. 


Mindezt a gróf, Petz századosnak francziául beszélte el, 
ki nem tudott francziául, s azért, nehogy a gróf mulatságát 
zavarja, csak olykor kiáltott fel: comment? s egyszer, még 
pedig igen roszkor: c’est inpossible! – Erre aztán a gróf tűzbe 
jött, megtámadván a századost, hogy őt hazug embernek tartja, 
mig végre Petz hahotára fakadt, s megvallotta, hogy az egész 
társalgásból egy kukkot sem értett. 


Gr. Bethlen Farkasné, a legszebb nők egyike volt Erdély- 
ben, s ez még késő öregségében is látszott. 


Szép, nagyon szép két leányáról, gr. Traunnéről és b. Ke- 
mény Ferencznéről, ez uttal nem irok, azt hiszem, akkor, a 
mikor Bonyhán voltam, még nem születtek. 


De menjünk tovább. Itt jő a kormányzónak, kit akkor 
mindenki gubernátornak nevezett, pohos rövidlátásu czukrásza, 
Jeán ur ünnepélyes fekete frakkban, fehér nyakkendővel, 
porozott fővel s egy vékony czopfocskával, mely nagyon 
hasonlitott az egérfarkhoz, kezében kerek ezüst tálczával, 
mely tele volt apró pohárkákkal. – Épen most tölt egy 
pohárkába rosólist, orrával majdnem a poharat érve, b. 
Naláczy Józsefnek. 


E b. Naláczy Erdélyben hires, eszes ember volt, nagy 
olvasottsággal birt, s a tekintélyek egyikének tartatott. Elég 
magas, igen barna ur, állitólag szabad kőmives, miként azt 
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fönebb emlitettem. – Szerfelett kedves öreg ur volt, s ter- 
mészetesen, mint a többi, ő is magyarosan öltözve, poro- 
zott fővel. 


Nem messze tőle pár éltes matronával társalgott gr. Bethlen 
Gergely, e jellege a grand seigneurnek, szép, méltóságos öreg 
ur, s atyámnak jó barátja. 


Hanem most jő egy nevezetesség, jeléül annak, hogy a 
Bánfy-háznál a tudós és jeles férfiak mindig szivesen látott 
vendégek valának; ez nem más, mint dr. Fortini, jogtanár, a 
kolozsvári lyceumnál. 


Ennél egy-egy eredetibb ember meg nem fordult Erdély- 
ben. Igen jó és hires tanitó volt, s oly tekintély, kitől kétséges 
törvényesetekben tanácsot és véleményt is kértek az illetők. 


Egyébiránt tökéletes XVIII-dik századi jelenet. Mindig 
németes, ó divatu frakkban járt, rémséges hosszu mellénynyel, 
térdig érő bugyogóban, s fehér harisnyákkal. 


Ősz haját soha nem porozta, az, a menynyiben telt, hátra 
volt fésülve, s igen hosszu, majdnem földig érő, nagyon vékony 
czopfban végződött. 


Többnyire setétszinü öltözetéhez keskeny fehér bőrtoku 
gyiklesőt viselt, s fején nagy mérvü háromszegü kalapot, mely- 
lyel most legyezte magát. Mulatságai közé tartozott, hosszu 
nádpálczája végére egy zsemlét szurni, azzal az utcza ebeket 
megkinálni, s aztán jót koppantani az orrukra, az utczagyer- 
kőczék nagy mulatságára. 


Keveset beszélt, nézett jobbra, balra, s aztán ha valakit 
megszólitott, ezt mindenki megkülönböztetésnek vette. 


Ezuttal atyámmal találkozván, azonnal latin társalgást 
kezdett vele. 


Atyám ez időben legszebb férfiukorában volt s igen deli 
jelenet bármely társaságban. Ismeretes volt egyébiránt egész 
Erdélyben vendégszeretete- s választékos öltözetei- s háztar- 
tásáról, és arról, hogy igen jól ombre-ezik, és igen szerencsétlenül 
fározik. 


Vidám ember levén, igen szerencsés ötletekkel és szép 
miveltséggel, miként már mondtam, nagyon szerették, még 
Fortini is, ki igen gyéren osztogatta kegyeit. 


Az akkori élet képének kiegészitésére feljegyzem itt atyám 
egyik öltözetét, mely elevenen megmaradt emlékezetemben, s 
melynek leirása annál rövidebb, mivel finom fekete vigonyból 
volt az egész; mente, dolmány, nadrág, szép ódon aranyozott 
vert ezüstövvel, széles, négysoros dióbél arany mente-lánczczal, 
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roppant aquamarinnal közepén, s egy török karddal, melyet 
később én örököltem. 


Lássunk már most két ellentétet gr. Kemény Farkast és 
b. Kemény Farkast. – Gr. Kemény Farkas igen gazdag erdélyi 
mágnás, férfias tekintetü öreg ur volt. Eszes ember, de ki keveset 
beszélt, egyébiránt barna, éles, kijelölt vonásokkal. Báró Kemény 
Farkas ellenben, a legnőiesebb tekintetű koros férfiu volt, kit 
valaha láttam, s emlékeztetett nagyban XIV. Lajos franczia 
királynak igen öregkori simára borotvált vénasszonyi képére. 
Megjegyzem itt közben, hogy b. Kemény Farkas később, a 
grófi ág kihalván, grófi czimet nyert, s hogy fia gr. Kemény 
József, atyjának sokban ellentéte, Erdély legkitünőbb s leg- 
miveltebb férfiai egyike volt, kiről el lehet mondani, hogy a 
tudományoknak élt csak. 


Egyébiránt 1834-ben mint az ellenzék kiváló tagja s jeles, 
tüzes szónok is kitüntette magát. 


De térjünk vissza atyjához, kin az öltözet csak amugy 
csüggött, s kinek nyakkendője szándékosan, csak igen igen 
könnyen és tágon volt nyaka körül vetve; öltözete egyébiránt 
magyar szabású volt, világos vadgalambszinü, ódon gombokkal, 
s haja kissé zilált, rövid czopfócskával. E mellett b. Kemény 
Farkas fehér- és rózsaszinre festette magát, sőt kékre is, 
tudniillik ereit arczán s kezein. Kimondhatlan nevetséges 
jelenet volt, pedig, kik közelről ismerték, eszes és olvasott 
embernek mondták. 


Később egyszer Aranyos-Lónán, akkor öcsém, b. Jósika 
Imre birtokán mulatván, b. Kemény Farkas mint szomszéd, 
mert Gerenden lakott, meglátogatott. Hintójába hat apró tüzes 
erdélyi ló volt fogva, mindegyik tollbokrétával (fiocchi) fején. 
Az öreg báró, mint fejedelmi vérből származott ur, azt hitte, 
hogy e fejedelmi lóékességre teljes joga van. Már ekkor öltözete 
is megváltozott, széles karamú tollaskalapot viselt és spanyol 
köpenykét vállán. 


Jeles magyar gazdasszony volt; különösen valami orvos- 
ságos rozsólist készitett ő maga, hideg uton, mikent állitá; 
izleltem, s annyit mondhatok, hogy igazán orvosságos volt, és 
sokban hasonlitott az öreg dr. Bara kámforos mixtúrájához. 
Ezen kivül tarka füstölőt is tudott csinálni. 


Ha élne, ajánlanám a magyar gazdasszonyok lapjába, 
pompás vezérczikkeket irhatna az orvosságos rosólisról, aztán 
bajuszt sem viselt, egy kis fejkötő pedig meg nem ölte volna 
ő méltóságát. 
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A hölgyek ki nem állhatták. Gr. Petkyné, az utolsóelőtti 
gr. Petkynek első, nem jelenben élő, neje; igen eszes, nagyon 
mivelt, de kissé gunyorra hajlandó urhölgy, b. Kemény Farkast 
minornak nevezte, mit értett ez által, nem tudom, de gyakran 
hallottam, mert p. Gul, ki közben szólván, pár évig atyám 
nevelője is volt, a grófnő egyetlen fiát, Jánost, vulgó Mukit, 
az utolsó gr. Petkyt is növelte, s gyakran elvitt engemet az 
öreg grófnéhez, ki iránt valódi kegyelettel viseltetett. Mennyiben 
találta el a grófnő a dolgot a minorral? nem vitatom, hanem 
annyi igaz, hogy ily taplós, hizni indult, pápaszemes vén és 
fiatal minor, még itt-ott, habár kivételesen, tényfereg ez árva 
világban. 


Az ifju gróf is gyakran meglátogatta régi nevelőjét, s 
ilyenkor mindig vitatkoztak, többnyire a prosodiáról s a hang- 
súlyról. 


Ez időben Kolozsvártt egy sületlen énekes bohózatot adtak 
elég gyakran, a Csörgősipkát, s Petky ebből idézett egy-egy 
verset és dalt. A többi közt ezt is: «Mi báthori vidéki szegény 
parasztok», «Jövünk ti hozzátok ha befogadtok.» sat. 


P. Gul azt állitotta, hogy e dalban a hangsuly borzasztó, s 
hogy a parasztok és befogadtok nem járja együtt. 


Ezen aztán egy óráig is elvitatkoztak. Én mint olyan 
gyarló gyermek, azt az észrevételt tettem erre, hogy e polemiá- 
ban a diadal, p. Gulnak egy Hánzi nevü kis kanári madarát 
illeti; mivel az énekre ez is meggajdulván, az utolsó szó mindig 
az övé volt. Igaz, hogy semmit sem mondott; de hiszen, min- 
den gondolkozó ember tudja, hogy ez mit sem tesz csak egészség 
legyen. E még fiatal gr. Petkynek rövid élete is regény volt, 
még pedig szerencsétlen, mely a Mühlbach Luiza cs. k. regé- 
nyeire emlékeztett. No de nem akarok a st. Simon és Casanova 
hibájába esni, s nem pletykálok. 


Volt a Bánfy-háznál ez időben egy franczia emigrans abbé, 
ki Auxereuből származott, s Erdélyben rekedt meg. 


Ez is egészen a XVIII-dik századra emlékeztetett, s való- 
ságos abbé musqué volt, a classicus papi hajékkel, mely hátul 
kereken megfeküdte nyakát, s be volt botrányosan porozva; 
elől két fehér gyolcs lebbentyüvel s ezüstcsatos czipőkkel. 


A Bánfy-háznál szerették: igaz hogy meghaladta a 40 évet, 
s a francziák csak e korban kezdenek szeretetreméltók lenni, 
igy mondják. 


Számláljak még többet elő? Talán még nehányat; aztán 
uj időszakot kezdünk. 
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A tekintélyesebb urak egyike ez időben gr. Nemes Ádám, 
nagyon kedves, szelid öreg ur volt, gyönyörüséges szép nejével, 
b. Bornemisza születésűvel. 


A gróf ritka példája volt az önzéstelen becsületességnek; 
mert oly hivatalban, hol mások meggazdagodtak volna, ő in- 
kább vesztett mint nyert. Nehány évig Bécsben az ugynevezett 
Einlösungs- und Tilgungs-Deputatio-nak volt elnöke. Rémséges 
sok pénz forgott kezei között, de csakis forgott, nem ragadott 
oda semmi. Később 1834-ben az erdélyi emlékezetes ország- 
gyűlésnek elnöke volt, s általánosan szerették. A csintalan 
ifjuság elnevezte őt az öreg miszerintnek, mivel párszor a hogy 
helyett szokása ellen miszerintet mondott. 


Azon időben, t. i. gyermekkoromban, kellemes kinézésü 
ur volt. 


Idézzünk fel még ama régi időből egy egészen sajátos uri 
embert, különczöt, monománt, a mint tetszik, minden esetre 
olyan férfiut, ki majd mindenben eltért a szokástól. Ez b. Naláczi 
István volt, nagyon mivelt, olvasott, igen elmés ember, de a 
kinek élete szépecskén elpárolgott, anélkül, hogy annak maga, 
vagy más hasznát vette volna. Középtermetü, barna ur volt 
ez, karcsu, s egyelőre oly mozgékony mint a minő rest öreg 
napjaira. Szabályos, értelmes vonásai voltak, de többnyire az 
által csinált magából madárvázat, hogy, nem tudni mi okon, 
haját, szakálát kitépte. Kevés emberről kerengett annyi adoma, 
mint róla, melyekben, megvallom izléstelenségemet, sohasem 
tudtam valami nagy elmeélt találni. Hanem aztán magam is 
nevettem rajta. 


A többi közt b. Naláczi Istvánnak igen sok vesződsége 
volt az örményekkel, alkalmasint fizetetlen árjegyzékek miatt. 
Egy alkalommal aztán executióra került a dolog, s b. Naláczi 
egy magánlevelet irt a kormányszéknek, guberniumnak, mintha 
valami jó pajtásának irna. 


Volt akkor a kormányszéknél egy Theil nevü, nem tudom, 
tanácsos vagy titkár, és egy félszemü ur is, talán ez is titkár. 


Báró Naláczi tehát ilyen módon fejezte ki magát: 
«Kedves gubernium! a gubernium egy particulájától (Theil) 


vettem egy levelet, melynek következtében ezennel az örmény 
uraknak tartozásom fejében assignálom Grányza nevü czigány- 
vajdámat a purdékkal együtt, mert ennél kedvesebbet nem 
tehetek; minekutána akár nyughatatlanságukat veszszük, 
mely hasonlít a kényesőhöz, akár czifra nyelvüket, a czigány 
és örmény nemzet között a legnagyobb atyafiság van.» 
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Igy folyt a levél, melyet azzal fejezett be, hogy ama fél- 
szemü titkárt köszöntötte, mint magánlevélben szokás. 


Egyszer valami ismerője a kolozsvári téren találkozott 
b. Naláczival, ki gyors léptekkel haladott két torzonborz oláh 
után, kik rémséges nagy vadsertést czipeltek előtte. 


– Hova sietsz ugy barátom? – kérdé az ismerős. 
– Megyek – ugymond – X referenshez, peres dolgaimban; 


látod ott elől azt a zöldgalléros embert, ki egy őzet visz a hátán? 
– Igen! 
– No lásd, én meg ezzel a disznóval megyek, majd meg- 


lássuk, melyik győz? 
Olykor aztán verseket is irt a nak-nek nemből; például: 


«Ejnye János, be hijános az idő, 
Háborodik, zavarodik Küküllő.» 


Csak arra emlékezem, hogy a következő strófában a rímet 
e két szó képezte: gombostő, vasfütő. 


Egy verse, a Caenotaphium nyomtatva is megjelent, 
nagyon rococo volt biz az. 


E jó ur végnapjait előbb szeszélyből, később kényszerűség- 
ből könyvekkel körülrakosgatott ágyban töltötte, melyből fel 
sem kelt többé. 


Nalácziról s az örményekről jut az öreg gróf Wass Miklós, 
gróf Wass Imre sógoromnak atyja eszembe; ez is ritkaság volt, 
de más nemben. 


A jó cseresznyéről hires Császáriban lakott egy alházban; 
s habár gazdag ember volt, alacsony, tapaszos szobában. 


Igen elevenen emlékezem az öreg urra, kit egyszer neve- 
lőmmel Holsmayval meglátogattam. 


Nagyon tanult s igen olvasott férfiu volt, különösen a latin 
classicus irodalomban; de csak annak hitt, a mit olvasott, 
minden egyéb legkevésbbé sem érdekelte, s az ujabb irókat 
tudatlanoknak nevezte. 


Egész életében magyarosan járt, s többnyire ugyanazon 
szinekben; volt neki kevéssel övén alul érő barna, elől kikere- 
kített bárányprémes mentéje, sötétkék mellénye s nadrága, 
mindez maga zsinórjára, s magas bagaria csizmája. 


Igen jól lehetett az öreg urral mulatni, igaz, hogy a nevelő- 
ket, jószágigazgatókat, szolgabirákat mindig kendnek szólította 
s ha tehette, szépen kikapott rajtuk. 


Neki is, mint Naláczinak, sok baja volt az örményekkel, 
kiket soha sem nevezett máskép, még irásban is, mint haruczok- 
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nak s gámbeczeknek; miért állítólag az akkori örmények 
igen nehezteltek; mit jelent e két szó, én bizony nem tu- 
dom, de tudom azt, hogy jelenben az örmények annyira 
haladtak a miveltségben, hogy őket teljes lehetlen a régiekhez 
hasonlítani. 


Akkor ugy ejtették ki a magyar szót, hogy rögtön rá lehe- 
tett az örményre ismerni, most szépen és tisztán beszélnek, s 
van, ki jobban s hibátlanabbul ir, mint sok született magyar; 
hazafiságban pedig hazánkban akármely fajjal mérkőzhetik. 


Wass Miklós egyszer haragjában az egész szamosujvári 
tanácsot összeharuczozta és gámbeczezte; annyira, hogy a fel- 
dühödt örmények elégtételért a kormányszékhez folyamodtak, 
mely ezt rögtön meg is adta nekik, parancsolván gróf Wass 
Miklósnak, hogy menjen személyesen Szamosujvárra, s kérjen 
bocsánatot a városbirótól s a tanácstól. 


Az öreg ur engedelmeskedett, megjelent a kitüzött napon, 
s a bocsánatkérés közben annyiszor ismételte: mennyire bánja, 
hogy a derék tanácsot leharuczozta és gámbeczezte; hogy a 
biró haragra lobbant, s felkiáltott: no már elég! roszabb az 
engedelemkérés mint a sértés volt. 


Mindamellett, hogy az öreg gróf erszényeért – őt otthon 
vagy Kolozsvártt látva – az ember egy fekete bankót sem 
adott volna, uriasan ki tudott magáért tenni, mikor akarta. 


Igen nagy tisztelője és bámulója levén József császár láng- 
eszének, egy szép ajándékkal akarta a császárt meglepni. Nem 
szólt senkinek, hanem igen jeles méneséből 12 tüzes ménló- 
csikót választott ki, s azok kiséretében maga felment Bécsbe. 


A császár elfogadta az ajándékot, s a grófnak emlékül egy 
pompás arany-burnót-szelenczét küldött Lasci minisztere által. 


Igen nagy bajába került a herczegnek, mig a rendőrség 
segedelmével a grófot valami külvárosi háznak negyedik emele- 
tében fölfedezte. 


Lasci alig hitt szemeinek, mikor Wass Miklóst szinről 
szinre megpillantotta, ki épen e perczben kenegette hájjal 
bagaria-csizmáit. 


Történt azonban, hogy a herczeget a kaland nagyon mulat- 
tatta, s szóba elegyedvén a, miként mondtam, igen eszes és 
tanult gróffal, két hosszu óráig mulatott nála, s mig Bécsben 
időzött, többször meglátogatta. Az aranyszelenczét magam 
láttam. 


Most fejezzük be a czikket Erdélynek egyik nevezetességé- 
vel, az átalánosan szeretett sőt elkényeztetett Mártonfi, televér 
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szék ely, erdélyi püspökkel, a legtisztesebb egyházi urak egyiké- 
vel, kit valaha láttam. 


Szép, szabályos arczu férfiu volt, ki, mint akármely párisi 
fiatal abbé, porozott fővel járt. 


Sokban különbözött a püspök uraktól, miként azokat 
máshol látjuk. 


Nem csak pompás ebédeket adott, hanem tánczvigalmakat 
is, melyekben a legszeretetreméltóbb házigazda volt, anélkül, 
hogy valaha megtagadja azon méltóságot, mely veleszületett- 
nek látszott. 


Mikor aztán vagy maga adott ünnepélyeket, vagy mások- 
nál, különösen gr. Bánffy Györgynél megjelent, világos violaszin 
bársony-frakkban, hasonló mellényben, s térden alul érő bársony- 
bugyogóban járt, melyek veres harisnyában s aranycsatos 
czipőkben végződtek, a püspöki kereszt aranylánczon s a 
brilliantokkal körözött nagy zaphir halászgyürű sohasem 
hiányzott. 


Szerette az ombret, nevezvén azt, miként még most is 
nehányan, lumbrának, s többnyire a kormányzóné asztalánál 
játszott. 


E derék egyházi urnak igen sok érdeme volt mind vallási, 
mind irodalmi tekintetben, s annyi igaz, hogy Erdélynek alig 
volt kedvesebb egyházfeje. 


Egy nagy izlési hibáját azonban nem lehet elhallgatni, s ez 
a régi, pompás gyulafehérvári egyháznak ugynevezett kiigazí- 
tása, mely által megható, ódonos tekintetének nagyrészét el- 
vesztette. A püspök a régi faragott köveket, alig hinné valaki, 
rózsaszinre festette be, s az egyház közepén levő hires Rákóczi- 
emléket szétbontatta, s annak drága, Olaszországból hozott 
márvány-oszlopaival a nagy egyháznak oldaloltárait ékesíttette 
fel, ha ily vandalismust ékesítésnek lehet nevezni. 


Egyik főérdeme Mártonfinak a fehérvári nevezetes és sok 
ritkaságot, különösen kéziratot tartalmazó könyvtár, melyet 
senki sem gazdagított inkább, mint ő. 


Nevezhetnék még igen sokat az akkori urakból, de ez 
nagyon egyhanguvá tenné emlékirataimat; ezért a nagyeszű, 
de szennyes kinézésü tehetős b. Kemény Simont is csak meg- 
említem. 


Elég vegyes volt a társaság, miként látjuk, hanem a mostani 
elemek közől mégis hiányzott néhány. Én csak egy párt akarok 
itt felemlíteni. 


Egy jeles franczia utazó azt állítja, hogy a legnagyobb 
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curiosum, a mit Ausztráliában látott, a felgazdagodott, pénz- 
magra szert tett és aztán dandivá változott chinai munkás. 


Az ily dandikké változott chinézerek akkor még a ritka- 
ságok közé tartoztak, habár e kecses faj egészen akkor sem 
hiányzott. 


De tagadhatlan, hogy távolról sem volt akkor annyi sze- 
rencsevadász, annyi bocskorosból lett kaputos, oly elláthatlan 
serege a minden hivatalt megszálló, olykor igen árva kópéknak, 
mint most. Nem hiában mondta nem oly igen régen valaki, 
hogy se baj! ha egy nem vállal hivatalt, akad helyette tiz; én 
pedig azt mondtam erre a Magyar Sajtóban, hogy nem tiz, 
hanem száz, no de embere válogatja, – mondák atyáink. 
Nem létezett akkor még annyi tegnapelőtti nagyságos és méltó- 
ságos ur, kin ugy áll az uraság, mint a homlokon a sarkantyu. 
Hát még azon serege a parancsoló, szabályozó, rendező, tervező, 
mindenben hibát találó, de erszényt csak másokkal nyittató 
nagyszáju kópéknak, kik most oly szépen kukorékolnak a 
kakasüllőn. És a handabanda mesterek, a hathatonkint, mint 
a pipehur termő lángeszek, nagy politikusok! Ha akadt egy-egy 
ily magát posirozó, miként a franczia mondja, de mit akkor 
ugy fejeztek ki, hogy magát positurába teszi, vagy ágál, azt 
mondták az emberek, hogy kalantos; mennyi van most ilyen 
a nyegle tudóstól kezdve az öntudatos libácskákig. 


No de elég, ne szólj szám, nem fáj fejem! 
Az idő telt, gyermekéveim haladtak, mint a börvény s 


nefelejcs közt csergedező ér, mig a világ korszakot alkotó ráz- 
kodtatásokon ment keresztül. 


Szükség-e mondanom, amit a XVIII-ik század utolsó évei 
hoztak? a franczia forradalmat, a Bourbon-ház elestét, s azon 
bámulatos hadjáratokat, melyekben egy Bonaparte, Moreau, 
Kleber, Massena s mások nevei áthangoztak az egész világon? 


Oly korszak volt ez, minőhöz hasonlót a világtörténelem 
nem ismer, s ki, miként igénytelen személyem e korszakot 
eleitől kezdve minden viszontagságain, meglepetésein, vesztésein 
s dicsőségén keresztül átélte, bármi egyszerü szerepben is, vagy 
épen semmi szerepben: elmondhatja, hogy kevés ember élt 
annyit. 


Oly idők voltak ezek, hogy senki sem bámulhat rajta, ha 
még oly vásott fiu is, mint én, e nagy idők varázsát érezte. 


Nem tudom, ugy van-e ez most is, miként akkor volt; de 
annyi igaz, hogy az akkori gyermekkor s a fiatalság évei, nagy 
reményekkel, s tegyük hozzá, nagy ábrándokkal szövetkeztek. 
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A légben volt valami, ami még a gyermeknek is susogta, hogy 
elmult azon kor, hol az ifju csak azért él, azért tanul, azért fut 
és fárad, hogy napról napra éljen. Ugy tetszett, mintha mind- 
egyik mögött valami sejtett nagy remény, vagy végczél állna, 
s a XIX. század jó előre már csudákkal kecsegtetné az embereket. 


Serdülő korom. 


I. 


Miként a tisztelt olvasó látta, eddig nagyrészt gyermeki 
visszaemlékezéseimet jegyeztem föl, s ezeknek bizony csekély 
érdekük van, főleg nem erdélyi olvasóra, – fontosságuk pedig 
semmi. 


Mindazáltal ez igen természetes, 5–10 éves buksi nem sokat 
foglalkozik mással, mint azon kis világgal, mely őt körözi. Már 
pedig e kis hálósipkás élet mellett, épen gyermekkoromban, 
egy más, a világtörténelemben, miként mondám, egyedül álló 
korszak kezdett kifejleni, melynek főbb mozzanatait annál 
kevésbbé szabad mellőznöm, mivel épen ez időben töltöttem 
be a tiz évet, második grammatista voltam, s igy nagy ember, 
a mi világos. 


Aztán most, mikor nyolcz éves világhirü művészek, húsz 
éves Homéroszok és Pindárok vannak, a Praxiteleseket és 
Phidiásokat nem is említve; követelhetem, hogy rólam, mint 
már tiz éves urfiról, – mások azt mondták, hogy finak; el- 
higyjék, mikép a nagy eseményekről is hallottam fülhegygyel 
valamit. Annál is inkább pedig, mert habár a vihar, mely 
Európa felett eltombolt, Erdélyt közvetlen csak annyiban 
érdekelte, hogy a pázmás eső, miként Erdélyben nevezik, oda 
is elsodrott valami rémséges fekete bankófergeteget, mely aztán 
hegyet völgyet betöltött s később annyira kiképezte magát, 
hogy egy történészünk tanusága szerint 1700 bankó forintért 
100 teljes értékü ezüst forintot kapott; aztán volt éhség, insur- 
rectio, devalvatio, katonafogdosás, sok egyéb kellemekkel 
együtt, habár mindez rendre-rendre jött s nem egyszerre. 


Hogy pedig nem csak tekintélyes gyermekkoromnál fogva, 
hanem mint irástudó is észlelhettem valamit, világos abból, 
hogy: meg ne ijedjenek önök! első munkámat csakugyan tiz 
éves koromban irtam. Czime: «Hollósi János» volt, és ez a Hollósi 
János magam valék. Tartalma e remekműnek az volt, hogy 
gr. Haller Ignácz pajtásommal s iskolatársammal szépecskén 
megszöktünk a convictusból – csak a könyvben persze, s 
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azután megindultunk azon erős feltétellel, hogy Párisig meg nem 
állunk. Azonban pater Gul, ki munkámban a nyirfaoldalról s 
a scutica révén volt ecsetelve, ráakadt ez irodalmi kincsre, s még 
mielőtt tovább értünk volna Nagyváradnál, elkobozta és meg- 
semmisítette azt, komolyan kiejelentvén, hogy asinus vagyok. 
E minőségben léptem az irói pályára. 


* 


Elmondom tehát emlékezetemből s nem segédkönyvek 
után, nem is mint történész, hanem mint krónikus, a mit most, 
az igaz, mindenki tudhat, de azért még sem mindenki tud. 


1804-ben, mikor én a kolozsvári convictusba jöttem, nem 
csak Európa, hanem hazánk is nagy rázkodtatásokon esett 
keresztül, hogy ujak érjék, melyeknek vége aztán elláthatlan 
legyen. 


József császár a sirban pihent, idők s gondok, végnapjaiban 
annyira ránehezedtek, hogy következetes és kitartó jelleme 
daczára – egy tollvonása eltörölte mindazt, amit több jó 
akarattal mint szerencsével teremtett. 


Atyám kedvencztárgyai közé tartozott e korszak, mely 
ugyszólván az egész országot átvillanyozta, s az ismeretes 
magyar vérmességet oly reményekre bátorította, melyek 
egészen és ugy, miként azt a jobbak ohajtották, sohasem 
teljesült. 


A József császár által alkalmazott hivatalnokok közől a 
kisebb rendüek régen eltávoztak, habár nehány gros bonné 
megmaradott, s még darabig szerepelt. 


Különösen gróf Niczky főeszköz s egyik legtevékenyebb 
előmozdítója az ugynevezett József császár rendszerének; a még 
elég fiatal gróf Zichy Károly, az országbiró, és Ürményi József, 
a királyi személynök. 


1795-ben azonban II. Ferencz római császár s magyar 
király a hazában közkedvességü Sándor főherczeg nádornak 
szerencsétlen, erőszakos halála után, az örökösen emlékezetes 
József főherczeget akarván nádornak, az azt ellenző Zichy 
Károlynak kiadták az utat, s őt követte Ürményi és gróf Haller 
is a főszereplők egyike. 


A nádor mellé a gácsországi kormányzó gróf Majláth 
József jött, mint királyi tavernicus, miután akkor a hivatal- 
nokokat latinul czimezték; e hivatal a harmadik országbáróság, 
az első a judex curiae – országbiró, a második a horvátor- 
szági bán. 
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Hogy e nagy változás után, mely az országot már a II. Leo- 
pold trónralépésekor érte, rend és szabályosság a közügyekben 
még nem volt, s az államgép inkább döczögött mint ment, 
ennek a most elmondottak mellett a franczia háboru is volt 
oka, mely már három év óta változó szerencsével folyt, s az 
országnak sok vérébe és pénzébe került, anélkül azonban, hogy 
még ez időben a hazában magában ellenséges csapatok jelentek 
volna meg. 


De a koczka hamar megfordult, egy még igen fiatal franczia 
tábornok, Bonaparte, átvevén az olaszországi franczia sereg 
vezényletét, az eddig is mindig kétes hadszerencse, elhatározot- 
tan az osztrák császár és szárdíniai szövetséges király serege 
ellen fordult. 


A történelem feladata e rövid, legalább egyrészre fényes, 
a másikra, ha nem is szerencsés, de nagy vitézséggel folytatott 
hadjárat leirása; mit annál inkább mellőzhetünk, mivel alig 
van hadjárat, melyet főleg a francziák, annyiszor leirtak volna. 


Az eredmény az lőn, hogy Szárdinia rövid hadszünet után 
békét kötött, az ausztriai császár pedig Lombardiából kiszorit- 
tatott. 


Bonaparte, a hires négyszeg legfélelmesb várát, Mantuát 
ostromolta hova épen ez időben Wurmser sietett, de sikerül-e 
az ostromtól megmenteni, ez igen kétes volt. 


Ez lett hazánkra nézve egyike azon válságos és veszedelmes 
korszakoknak, hol minden erejét s áldozatkészségét elő kellett 
venni, hogy az államot fenyegető végveszélyt elháritsa. 


A király az országgyülést hivta össze, s ez nov. 9-én 1796-ban 
együtt is volt. 


Az ország ellen nem lehetett panasz, s mit értettek azon 
időben a nem adózó magyar urak e szó alatt: subsidium – 
segély, – ki fog tetszeni, ha csak nehányat nevezünk meg, kik 
a kormány segitségére siettek. Ezek közt a primás herczeg 
Batthyáni, egy maga 50,000 forintot adott s 1000 embert 
állitott ki, a kalocsai érsek Kolonics s az egri püspök Eszterházy 
egyenkint 24,000 forintot, herczeg Eszterházy Miklós 15,000 
köböl zabot, s igy mindenki, a ki csak tehette, ezüstöt, pénzt, 
buzát, zabot; ugy hogy a háborura összegyült segélyt az akkor 
élők 14 millió p. forintra becsülték. Ezenkivül az insurrectióval 
együtt mintegy 115,000 embert állitott ki az ország. 


Meg kell jegyezni pedig, hogy az országban ez időben már 
sok elégületlenség volt. Nem akartam itt, mint már igen gyak- 
ran, utoljára alig 15 év előtt részletesen leirt Martinovics-féle 
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összeesküvést fölhozni, melybe, a legélénkebb vizsgálat ered- 
ménye után itélve, mindössze 43 ember elegyedett, s melynek 
következtében négyen, az alvezérek: Hajnóczi József, Laczko- 
vics János, Szentmarjai Ferencz és gr. Sigray Jakab, az össze- 
esküvés bevallott fejével Martinovicscsal együtt fejüket vesz- 
tették. 


Mindez rettenetes hevélyt okozott az országban. Fodor 
József és Királyi József megtudván hogy őket már nyomozzák, 
öngyilkosokká lőnek. 


A legtöbbnek a király megkegyelmezett, habár hosszabb 
rövidebb ideig be voltak zárva, a többi közt irodalmunk ujra 
teremtője Kazinczy Ferencz is. 


E roppant hatásu eseményhez még azt is kell tenni; hogy 
az országban igen kevés pénz volt, s a Campo Formioi béké- 
vel senki sem volt megelégedve; mert a kissé előbbre látók 
jókor eltaláltak, hogy e béke is, már a micsodás, sokáig nem 
tarthat. 


Ugy látszik, hogy a régi prófétáknak jobb szemük volt 
mint a mostaniaknak; mert csakugyan 1799-ben kezdetét vette 
a második franczia háboru, még mindig a franczia köztársaság 
ellen. 


Uj segélyre, uj áldozatokra volt pénzben, vérben szükség, 
s az ország nem késett ekkor is az uralkodó vágyait teljesitni. 


E második franczia háboru, bár közvetlen sem Magyar- 
sem Erdélyországot nem érintette, nagy lelkesedést gerjesztett 
a két országban; mert egyelőre igen előnyösen folyt, mit itt 
hiven rendszeremhez, csak röviden érintek, hogy az olvasót a 
korral ismertessem meg. 


Károly főherczeg Németországban sok szerencsével vivott, 
s a francziákat átszoritotta a Rajnán. – Kray osztrák tábornok 
pár csatát nyert Verona s Legnianonál, miközben az orosz 
segély a hires Suvarov vezénylete alatt megérkezvén, az orosz 
tábornok vette át a két császári sereg fővezérséget s Krayt 
Mantua ostromára küldötte, ki e bevehetlennek hirdetett 
várat, – hol van ilyen? bevette, mig Suvarov a francziákat 
Piemont és Lombardiából kiszoritotta. 


A dicsőség rövid ideig tartott, a jövő 1800. évi hadjárat- 
ban mindaz el lőn vesztve, mit az első nyereségül hozott. Az oro- 
szok szépen haza sétálgattak, Károly főherczeg, a legkitünőbb, 
még Napoleon által is méltánylott hadvezér, eltávozott a had- 
seregtől, s a derék, de ez uttal elátkozottan szerencsétlen Kray 
vette át a fővezérséget. 
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Francziaország leghiresebb vezérei egyikével állt szemközt, 
Moreauval, ki őt folytonosan nyomva, az osztrák határokig 
szoritotta. 


Ekkor történt valami egészen váratlan, miről a bécsi Hof- 
kriegsrath nem is álmodott. Francziaország első consula Bona- 
parte, mint Hannibal egykor, átkelt hadosztályával az alpokon, 
az osztrák hadsereg háta mögé került, s a hires Marengói csatá- 
ban elhatározott győzedelmet vőn. 


Az osztrák tábornok egy szász, – Melas nevü, egyébiránt 
hires katona, fegyverszünetet lőn kénytelen kötni, s felső 
Olaszországot Mantuáig az ifju consulnak engedni. 


Miként láttuk, még mindeddig, s ennyi harcz s részint 
veszteség és áldozat daczára Magyar- és Erdélyország nem 
látott ellenséget. 


Innen van, mire, igaz hogy valamivel később, de szintoly 
hasonló zajos időkben, még emlékezem, hogy Erdélyben annyira 
hasonlított minden a békéhez, mintha egy katonánk sem állna 
ellenség előtt. 


Az emberek mulattak, Kolozsvár, főleg farsang idején, a 
régi volt, s a háborura legfelébb annyi emlékeztetett engemet 
gyermeki észszel, hogy a fellegvárban nehány franczia fogoly 
volt, s atyámnak e foglyok közől Szurdokon egy igen ügyes 
fiatal kertésze Darrigard nevü, ki rémséges hiperbolákkal 
szólt hazájáról. 


Hogy az éltesek és éltesebbek jobban érezték e harczias 
és a békés idők közt a különbséget, magában értetik. 


De folytatom s bevégzem, hogy az 1804. évhez érjek, mely 
akkori gyermekéletemben némileg korszakot képezett. 


* 


Az ellentét az én jelentéktelen életem s a roppant horderejü 
világesemények közt oly széditően nagy, hogy elég, ha felemlitem, 
mit hozott e nagy idő a világnak, s mi maradt ebből mint saját 
életemre befolyó nekem, az akkor tiz éves gyermeknek. 


A franczia forradalom s az 500-ak szétoszlatásával Európa 
egy megrázkodtató zökkenés után más szintoly nevezetes kor- 
szakba lépett. 


Napoleon Bonaparte, főleg az őt szintugy bámuló, mint 
imádó hadsereg egyenes befolyása s azon nyomások egyike 
által, melyek később s főleg korunkban oly egészen ismerete- 
sekké váltak; miként láttuk, a franczia köztársaság egyik con- 
sulává, az elsővé választatott. 







 94


Ki az embereket s viszonyokat ismerte, s kinek nem volt 
hájog a szemén, azonnal átláthatta, ki légyen az első személy a 
triászban s kinek erélye, dicsvágya, sok tekintetben lángesze, 
fogja a más kettőt majdnem nullificálni. 


Emlékezem igen jól, hogy ez időben Bonaparte neve az 
egész világ ajkain lebegett, s hogy miként e coloss ledülte után 
jóval később, az 1850-es években, Napoleon Lajosról, épen 
ugy akkor Bonaparte Napoleonról, mindenki előre mondta, 
hogy magát császárnak fogja kikiáltani. 


Átalában oly döbbentő hasonlatossága van az akkori 
hangulatnak s a korunkban átéltnek phasisai közt, hogy a kinek 
eleven emlékezőtehetsége van, mintegy kisérteti menetként 
látja a két nagyszerü korszaknak jeleneteit maga előtt elvonulni. 


Részletekbe átmenve igen könnyű volna e párvonalat, 
constatirozni, miként most mondják. 


Két császárság keletkezett, egy elenyészett. A régi Bourbon- 
dynastia tagjai elszéledtek Európában, s helyettük egy egészen 
uj emelkedett az ódon királyságból, feudalis intézvényeivel, 
önkényével, csillagos és keresztes uraival, s ama nyomoruságos 
seregével a maitresseknek s kalapos hölgyeknek, kiket annyi 
költő megénekelt; az uj császárság emelte fel büszkén, ugy 
szólván diadalmenetközben fejét; s mig sokan aranyhegyekről 
s arkadiai korról álmodoztak; lassanként minden egyensulyozni 
kezdte magát, s az ember őshibáival és gyöngeségeivel, maga 
előidézte a nyomást és önkényt, melyet Francziaország örökös 
bálványa a gloire sem kiálthatott tul. 


Mindazáltal tagadhatlan, hogy a császárság uj aristokra- 
tiája s az a sok szerencsevadász, olykor lángész, máskor szerencse- 
fia vagy épen iparlovag, ki olykor pinczérségből egész a koronáig 
felbirkózott, s mindazok, kik a korszak nagy emberének árnyá- 
ban gyarapodtak és tenyésztek, igen meg valának sorsukkal 
elégedve. 


Egy másik császárság, mely egyszerre előállt, mint Minerva 
az öreg Jupiter homlokából, az osztrák császárság, II. Ferencz 
római császár – a rómainak nevezett régen már nem római – 
szent birodalomnak császárja, elesvén az ódon tróntól, nem 
akart lejebb szállni s kevesebb lenni mint a mi volt, s önerejéből 
s önakaratából mint I. Ferencz osztrák császárnak kiáltatta ki 
magát. 


E két nagy hatalom közt folyt hadjáratok s a félig kény- 
szerű békesség, melyet a bájos császárleány Mária Luiza keze 
forrasztott össze: egészen sajátos viszonyokat keletkeztetek, 
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melyeknek gyökérszálait nagy feladat a diplomatikai s politikai 
bonyolodásokon átkisérni. 


A ki tudja, hogy Austria- s Francziaország közt a Mazarin 
korától óta a versengés szintugy mint az ellenszenv pillanatig 
sem csökkent, s ezt később a szerencsétlen Mária Antoinette 
keze s befolyása sem szüntette meg: előre jósolhatta, a mi 
mindez óráig megczáfolhatlanul áll; hogy a két császárság közt 
a diplomatikai courtoisie, s a folytonos ragaszkodás és be- és 
kikerülés daczára a vetély fenmaradt, miként mindez óriág fenn 
is van. Ismerek egy igen tekintélyes német urat, ki merőben 
állitja, hogy ezen állapot mindaddig fenn is marad, nem lehet 
az másként! mig Németország egy fő alatt nem egyesül, s a 
franczia állammal szemközt egész sereg szétvált érdekü kisebb, 
nagyobb állam helyett egy compact erős hatalom, 40,000,000 
német, tehát a legértelmesebb nép, mint együttes alkotmányo- 
san működő gép nem áll, melylyel aztán még Francziaország- 
nak sem leend tanácsos ujjat huzni. 


II. Ferencz római császárból, miként láttuk, I. Ferencz 
osztrák császár lett, s igy a két császárság ma, mikor ezt irom, 
körülbelül 60 éves, nem több; azzal a lényeges különbséggel, 
hogy ebből a 60 évből a franczia császárság részére, a restauratio 
s d’Orleansok egész uralkodási korszaka kivonandó. 


Ha voltak is, kik ekkor már sejtették, hogy ez ideiglenes 
béke és nyugalom annyi harcz és vesződség után sem fog sokáig 
fenmaradni; aligha volt valaki, ki mindazt elő merte volna 
jósolni, mi csak nehány év mulva bekövetkezett. 


A katonaság soha sem volt oly harczias vagy oly harczra- 
vágyó mint e korszakban, s ama gyors, álomszerü emelkedése, 
főleg a hadi képességeknek, mely ez időben Francziaországban 
napi renden volt, nálunk is visszahatott, s én emlékezem jól, 
hogy oskolatársaim közt a legtöbb katonai pályára vágyott, 
miként később sokan azt is választották. 


Én ez évben a kolozsvári convictusba jöttem, az egyedüli 
fivéreim közt, s Gul tanár kezei közé, kiről már felebb szóltam. 


Két szobánk volt, egy dolgozó-szoba, melyet nevelőm 
maga használt, hol vendégeket fogadott, s hova olykor vissza- 
vonult, ha valami érdekes olvasmánya volt; a másik háló- és 
dolgozó-szoba, melyben a tanár ur is magas olaszfal mögött 
pihente ki a nap hevélyeit, s hol én is egy keskeny fenyőágyon, 
szalmazsákon, egyetlen párnán háltam, egyszerü paplannal 
takarództam, inasunk egy hórihorgas, 25 éves grammatista- 
iskolatársam, igen simplex frater, kerekes ágyban aludt, mig 
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pater Gulnak, miként őt neveztük, kedves kis énekes kanári 
madara, a hajnal első sugárival fellármázott minket. 


Nyolcz órától tizig iskolába mentem, aztán az egyházba, 
hol a coeleste liliomot nagy tüzzel énekeltem; mert csudáson 
szép és hajlékony hangom volt, nevelőm bámulási tárgya, 
melyet később 14 éves koromban egyszerre ugy elvesztettem, 
mintha sohasem lett volna, 12 órakor pontban lesétálgattunk 
a refectoriumba, hol két osztály volt, az első a paterek és jobban 
fizetők számára, s egy hosszu a másodrendű tanulóké. 


Volt aztán szemközt az első asztallal egy szószék, erkely- 
alaku, hol valaki az éltesebb tanulók közől, sovár tekintetet 
vetve a párolgó tálakra, felolvasott, de a mire senki sem ügyelt, 
én legalább soha sem. 


Hét órakor aztán volt az estebéd, s ez után az olvasó el- 
mondása, végre a lefekvés. 


Ételünk elég volt, de, főleg a jó konyhához szokottakra 
nézve, nagyon selejtes, a többi közt volt a szakácsnak egy 
kedvencz étele, melynek ize most is a számban van. Iszonyu 
csemege, annyit mondhatok! katonabékából apritott valami 
pogácsaalakban, igen gyanus szinű mártással. 


Mondtam már, hogy tanulásom ellen nem lehetett kifogás, 
habár az egész convictusban senkit sem büntettek annyit mint 
engemet; pater Gul ezt capacitationak nevezte. Igaza volt, 
nagyon capiáltam a dolgot. 


Legfőbb mulatságom az volt, hogy ebéd után, főleg vasár- 
nap, kedden és csötörtökön, a velem egykorú gyermekeket a 
convictus udvarán összegyüjtöttem, s mint magam fővezér, 
katonásdit játszottam, miből páter Gul azt hozta ki: hogy sok 
van életemben, mi a Bonaparte ifjuságára emlékeztet. 


Elhittem persze; – most azonban nekem ez olyan össze- 
hasonlitásnak tetszik – mint a mikor egy Szilágyi nevü protes- 
tans tanár, kit, nem tudom mi okon, tanitványai Kukli Szilágyi- 
nak neveztek el, azt állitotta, hogy ő nagyban hasonlit Home- 
roszhoz – quia – miként mondta – quandumque post pran- 
dium dormito, ugy hiszem, élczeskedett az öreg ur. 


Az első praemium s első eminentia mindig az enyim volt; 
habár nem egyszer kaptunk ketten első praemiumot és első 
eminentiát. 


Vetélytársaim, gróf Mikes Antal, később fiatalon elhalt 
huszárszázados, igen csinos fiu, gr. Haller Ignácz, kit már 
emlitettem, gróf Haller Ferencznek, főherczeg Albrecht adlatu- 
sának, és Lajosnak – a hazafiságáról s eszéről ismeretes férfiu- 
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nak – fivére. Ezen gr. Haller Ignáczban hajónagy és csillag- 
vizsgáló veszett el, mert nem csak minden könyvét tele rajzolta 
horgonyt lebocsátó hajókkal, – hanem az oskolapadokat is. 


Ez évben jelent meg egy kis verses munka, szerzője neve 
nem jut eszembe, mely nekem volt ajánlva. 


Soha sem találják ki önök tisztelt olvasóim, mi volt az én 
főérdemem? – megmondom: az, hogy Miklósnak neveznek, 
mint Zrínyi Miklóst. 


Pár verse megmaradt emlékezetemben, mely az akkori 
harczias kort jellemzi, s mely igy hangzott: 


Despota földig esel, 
Franczia bőre fesel! 


Világos, hogy az ujdon uj franczia császárról volt szó. 
Kolozsvártt akkor igen jeles tanitók voltak, főleg a hazafias 


piaristák közt. Gul, Gegő, Koros, Horváth, és többen a világiak 
közt, a már emlitett eredetiség Fortini, és a vegytan akkor 
hires tanára, nevelőmnek Gulnak benső barátja, Moger, igen 
kegyes jó uram. 


Az élet is Kolozsvártt ez időben nem sokat változott, épen 
oly vidám, kedélyes és kicsinységéhez mérve zajos volt, mint 
Nagy-Szebenben lágy és unalmas, habár télben egy igen kedves 
magyar grófi család lakott ott, melyről még később mondandok 
valamit. 


Hogy egy kis képét adjam az akkori tréfáknak, előrántok 
nehányat ezek közől emlékezetemből: ezeknek csak mint 
életrajzoknak van egy kis összehasonlitási érdekük, de ez 
megvan. 


Télben a szokott, többnyire kivilágos kiviradtig tartó 
tánczmulatságokat, ebédeket, estélyeket, napi renden levő 
kártyázásokat, különösen a fárot csak emlitve, a kolozsvári 
tehetős uraknak két kedvencz mulatságok volt: télben a nagy 
és czifra szánkázások, s az álczás menetek tánczvigalmakkor. 


Egy ily szánkázás igen szép szemlét nyujtott s én még most 
is látom atyámat, ki az ily szánkázások alkalmával a vezér 
szánban ült valami szép hölgygyel. 


Elől atyámnak veres egyenruhás, lovas czigány zenekara 
haladott. Ezek után két igen czifra huszára lovagolt, setétkék 
mentékben, veres nadrág és csákóval, tele csillogó – arany- 
paszamánttal, a szánba legtöbbnyire négy ló volt fogva, s 
atyám mindenkép kitett magáért, hires volt e részben egész 
Erdélyben. 
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Hogy a többi szánok sem maradtak hátra, nem is kell 
emliteni. 


Az ily szánkázásokat aztán táncz vagy vacsora kisérte, s 
főleg a fiatalság pompásan mulatott. 


Álczás menetekről szólván fenebb, egyike ezeknek a többi 
közt igen elevenen megmaradott emlékezetemben. Az eszme 
Horváth Dánieltől jött, s a menet, Phryxust és Hellét ábrázolta, 
miként usznak – a rémséges berbécsen – meglehet hogy kos 
volt – a tengeren át. 


Ott volt a három tulvilági itélő mester Minos, Radamantos 
és Eacus, ültek szépen hosszu kenderszakálukkal egy barlang- 
ban, s jobbra tőlök három igen kedves szép fiatal párka, guzsaly- 
lyal, orsóval s egy szabó-ollóval, sok apró istennel együtt, kik 
közt a legtöbbnek pödört bajusza volt. 


Az egész azonban igen jól ütött ki: én – a személyek 
közt – csak Hellére emlékezem: ez Horváth Dánielné gr. Lázár 
Éva volt. 


Az öltözetek ez időben nem voltak többé magyarosok, 
legalább azon átalános magyar szellem, mely első gyermekkori 
emlékeimben magát lerajzolja, ki kell mondanom, hogy a lehető 
legnevetségesebb s rosszabb izlésü divatnak adott helyet; mely- 
ről itt korrajzi érdekben fogok valamit mondani. Valami sze- 
rencsétlen regényiró hasznát veheti valamikor – es gehört auch 
zur Kulturgeschichte – mondja dr. Stöpselmayer. 


A mentét és dolmányt az a kedves frakk pótolta ki, mely- 
ben az ember oly annyira hasonlit a barázdabillegtetőhöz. 
Ekkor tájban ez öltöny elől oly igen rövid volt, hogy az ember- 
nek szive betüszerint a nadrágába került. Magas egyenes gallér- 
ral, mely fölül egy ujjnyi bársonyszegélylyel birt. Ehez aztán 
igen magasan kötött, többnyire fehér nyakkendő járult, roppant 
csokorral, és kemény inggallérokkal. 


A nadrág majd hónaljig ért, és szűk volt, végződvén nem 
igen magas hegyes órru csizmákba. Ezekről irta aztán egy akkori 
füzfapoéta – exuito viganó profundas – és ajánlotta versét – 
amico perone sturione eleganter proviso. 


Egy ekint öltözött úrfiakból álló társaságban megtörtént, 
hogy a sarkantyuk, mert ezek el nem maradtak, a hölgyek 
szük ruháiba, a csizmák hosszu, hegyes, fölfelé konkorodott 
orrai pedig egymásba horgolódtak. 


Világosan emlékezem, hogy ez időben egy ismeretes ur 
azt állitotta, hogy még ennél választékosabb divat nem létezett. 


Ilyen az izlés, aztán tessék róla vitatkozni. 
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II. 


A katonaság is sokban áldozata lőn e sajátos divatnak: 
mente, frakk, colett, mind oly rövidek voltak, hogy az alsó 
ember legkisebb arányban sem volt a felsővel. Képzeljünk 
ehez magas csákókat, akkora tollbokrétákkal, melyekre husz 
kappannak tolla alig volt elég, két ujjnyi taréju dragonyos- 
sisakokat, és oly gránátossüvegeket, melyek tökéletesen hason- 
litottak a támlás székhez. 


Ezt tartották akkor szépnek. Emlékezem, hogy atyámnak 
volt egy régibb frankfurti journálja, s ebben egy kép, mely a 
Zauber-Flötében Zoroaztro ő kegyelmének diadalmenetét ábrá- 
zolta: még pedig mind vertagados (verdigályos), miként akkor 
mondták – hölgyekkel, mi meglepően hasonlitott a mostani 
crinolinokhoz. – Mennyit nevettünk e képen! – Ki gondolta 
volna akkor, hogy vagy 60 év mulva a mi hölgyeink is ily 
Papagénák és Páminák lesznek. 


Ünnepélyes alkalmakkor azonban a magyar öltözet a 
felebb irt modorban csuffá téve – átalánosan divatozott. 
Nekem volt egy vadgalambszinü ezüstkészülettel, fejemen lapi- 
tott kalappal, ékes finak voltam benne, annyi áll. Eletem e 
harmadik, negyedik ciclusába esik az 1809-ki insurrectio, mely 
atyámnak igen sok pénzébe került, miután sokat tartott azon 
valóban szép ezredről, melyről, mint szintén az insurrectióról 
is felebb röviden szóltam. 


Atyám kedvenczét, Rozália nővéremet mindig magával 
vitte, és az a tiszta nyeresége maradott, hogy soha életében 
nem volt sem vidámabb, sem egészségesebb. 


B. Wesselényi István azt állitotta atyámról, ki soha sem 
volt katona, hogy oly kész törzstiszt, mintha soha egyéb sem 
lett volna, csak katona. 


Én jelen voltam a kolozsvári téren (piaczon), mikor atyám 
az ezredet átadta b. Wesselényinek s megvallom, hogy ha atyám 
csak egyet szólt volna, tüstént ott hagytam volna pater Gult 
és felcsaptam volna huszárnak. 


Atyámnak egy mogyorópej lova volt, Bolha nevü, a leg- 
szebb állatok egyike, melyet csak gondolni lehet, de oly hamis, 
hogy csak atyám ülhette meg. Most is látom atyámat, ki, miként 
már mondtam, igen csinos férfiu volt, kék huszáröltözetében 
fergeteget képező csákótollával az ezred előtt elnyargalni. Ez is 
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azon gyermekkori képek egyike, melyek magukat beedzették 
emlékezetemben. 


Pater Gul nevelőm, ki mellettem állt, azt képzelvén, hogy 
az iskolában van, felkiáltott: bene! praestanter! 


Az ezred azonban nem látott ellenséget soha, mikor már 
csatakészen indulóban volt, megérkezett ama panaszos békék 
egyike, melyek napjainkban már a ritkaság érdekével sem 
birnak. 


Jött aztán elég váratlanul egy más malaszt. Az egész 
osztrák államban az ugynevezett fekete bankók oly arányt 
értek el, hogy nem sokat engedtek a hirhedt franczia assigna- 
táknak. Egyszerre, épen sokadalom (országos vásár) volt 
Kolozsvártt, a katonaság mozgásba jött, mintha valami pará- 
déra készült volna, volt is parádé, de nem volt köszönet benne. 
A ki reggel 100,000 forinttal költ fel ágyából – igaz, hogy 
nem sok ilyen volt, – egyszerre azt vette észre, hogy a 
100,000-ből lett 20,000 – forint? – ah dehogy! hanem Ein- 
lösungsschein. 


Hogyan fogadták a kolozsváriak e csudálatos összezsugoro- 
dását ama kedves bankóknak? – Igen kedélyesen. A katonák- 
nak nem kellett sem lőni, sem szuronyt szegezni, elmentek 
szépen haza s a világ csendesen forgott tengelyei körül. 


A vásárban sok sáfrányos és gyolcsos tót volt. Senki sem 
vette e catastrophát oly egykedvűen, mint ez élelmes nép. 
A helyett, hogy, mint a legtöbb kereskedő, még Szentpéteri 
Lukácsot, Kapdebot és Gyertyánfit sem kivéve, azt hitték, 
hogy a bolt rájok szakad, s adták a mijek volt ahogy kérték, 
addig az élelmes sáfrányosok megtartván hideg vérüket, pom- 
pás vásárt csináltak s megrakodva bankókkal tértek vissza a 
zabföldre és a zsámiskához. Pénz, pénz! gondolta a tót, jobb 
ha van nekem 5 helyett egy, de a melyért amaz ötöt mindig 
megadják, mint ha visszaviszem a portékámat, hogy aztán ne 
én verjem meg a feleségemet, hanem ő engemet. Leginkább 
dühöngtek, de csak szép csendesen és ildomosan a tőkepénzesek 
és hitelezők. No, de volt is miért, mert ugy jártak, mint a ki 
narancsot kölcsönöz, és barabojt kap vissza. 


Ha akkor előláthatták volna, mi lesz abból a Wallis-féle 
Einlösungsscheinból – voltak, kik Auslöschungsschein-nak 
nevezték, – és később az Anticipationsscheinból?! 


De a gondviselés ugy intézkedett és igen bölcsen tette, 
hogy az ember, még a proféta is (a mostaniakat értem), azt se 
tudja, a mi holnap történik. 
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III. 


Ez időben a vacatiót Mihálczfalván töltöttük Küküllő- 
megyében, a kecsegék és tokok honában. 


Mihálczfalva igen szép, valódi franczia jellegü vidékben 
fekszik, közel Erdély egyik legregényesebb fekvésü helységéhez 
Gáldhoz, Obrázsa szomszédságában, hol épen ez időben gr. Esz- 
terházi János, kedves szép matrona nejével, két leányával s két 
fiával Dienessel és Lászlóval mulatott. Ugyanazzal, ki a mu- 
zeumot oly becses pénz- és éremgyüjteménynyel ajándékozta 
meg. A grófhölgyek idősbike később herczeg Ruszpolinak neje 
lőn, ki nejének halála után bibornokká lett. 


Mihálczfalván az udvar és udvarház egy régi temetőnek 
helyiségén áll: talán ez az oka, hogy Erdélyben kevés hely van, 
melyről annyi monda lenne forgásban a nép közt. 


Egyikéről e mondáknak irtam később Bájvirág czimű 
első novellámat, hol kis emberek jelennek meg, s valami föld- 
alatti ország van festve. De nem csak e mesében inkább mint 
novellában – szereplő törpécskékről mondázik a nép, hanem 
az udvari kertben sétálgató kisértetekről is. 


Mikor atyámnak a cselédek egyike halálsápadtan beszélte, 
hogy éjfélkor látta, hogy egy menet – igen apró, pár hüvelyknyi 
magas emberekből – vonul át az ebédlőn, az abból nyiló kis 
kápolnába tűnvén el; atyám azzal vetett véget a dolognak, 
hogy a cselédnek more patrio 25-öt igért, nem forintot, – ha 
még egyszer ilyesmit lát. 


Azonban egy áll, hogy Mihálczfalván magam is igen furcsa 
dolgoknak voltam tanuja. 


Egyszer rémséges zakotát hallottunk már késő este az 
egyik szobában, s mikor oda benyitottunk: egy egész sereg 
foglyot találtunk abban, kik az ablakot betörvén, ott egy szög- 
letben huzták meg magukat atyámnak nagy mulatságára. 


Igen gyakran történt az is, hogy a lakház egyik szöglet- 
szobájában, hol esténkint atyám mindnyájunkat maga körül 
gyüjtött s aztán kártyázott, egyszerre csak valami csurgást 
hallottunk, mintha a viz épen a szoba padolata alatt keresne 
magának utat a szabadba. 


Mí, a fiak, Mihálczfalvát leginkább az annyira kedves 
Eszterházi-család szomszédságáért s különösen jó barátaink s 
pajtásaink Eszterházi Dienes és Lászlóért szerettük oly nagyon. 
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A nevelők is akkor pater Mihálcz és a jeles későbbi apát 
és kolozsvári népész Szabó jól találták magukat együtt. 


Az Eszterházi-ifjak nagy madarászok és vadászok voltak, 
mi pedig mindenben mulatságot találtunk s igen gyakran vol- 
tunk együtt. 


Emlékezem, hogy egykor öcsémmel Imrével átlovagolván 
Obrázsára, utközben összevesztünk valami semmiségen, s ló- 
háton birkozni kezdtünk, egyik a másikat akarván lerántani a 
nyeregből. E közben a lovak a zajra elvadultak s elragadtak 
minket. Így érkeztünk sebes vágtatva s még mindig czibálván 
egymást Obrázsára, mig atyámnak egy dániai lovászmestere 
a mi két lesodort veres sipkánkkal nyargalt utánunk. 


A zajra az egész grófi család kifutott az udvarra, s minket 
épen egészségesen megpillantván, hahotára fakadt: mi pedig 
rémségesen elpudeáltuk magunkat. 


Volt atyámnak ez időben Mihálczfalván egy Benkő nevű 
keskeny hórihorgos gazdatisztje, udvarbirája, miként Erdély- 
ben mondják, ki igen sokat tartott öles termetéről s a festésze- 
tet, már a micsodást, kedvelvén, ispánját, egy kis emberkét, 
magával együtt lerajzolta a léczes kerités faloszlopaira, ugy 
pedig, hogy az ispán épen csizmaszáráig ért. Egyébiránt, ha 
minket várt, mindennemü meglepetésekkel ügyekezett atyám 
kedvét megnyerni. Atyám ezekre csak nevetett, ritkán jövén 
Mihálczfalvára, nem bánta, hogy Benkő uram tele festett 
mindent oroszlányokkal és sárkányokkal. 


Emlékszem, hogy valahányszor Mihálczfalvára érkeztünk, 
atyám első szavai ezek voltak: Domine Benkő, beütött a 
mennykő! 


* 


Így érkezett meg szép csendesen az 1811-dik év, hires, 
pompás üstökösével s még hiresebb jó borával. E nagyszerű 
üstököst is Mihálczfalván láttam; hol az egész háznál ez évben 
én voltam a legboldogabb ember. 


Ugyanis, be nem töltvén még egészen a 17 évet, elértem 
hő vágyamat s atyám beleegyezett, hogy katona legyek, s már 
nővéreim és Charlotte kisasszony nagyon működtek kiállítá- 
somon. 


Mióta gondolkozni tudok, a katonaság volt szenvedélyem: 
s ha a kedélyes hét nagy X helyett fiatal volnék, most sem 
lennék egyéb mint katona. 


Hogy fogalmát adjam annak, mit neveztek akkoron, az 
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oly gazdag urak is a minő atyám volt, kikészitésnek: elmon- 
dom, minő aristocratiai fénynyel érkeztem meg Repszre (Kő- 
halom) az erdélyi fundus regiusba, derék hősies ezredesem 
b. Gabelkofenhez, ki ez időben a herczeg savojai Eugenius 
nevet örökösen viselő szép dragonyosezredet vezényelte s a 
legnépszerűbb s tiszteltebb ezredesek egyike volt az egész had- 
seregben s atyámnak igen jó barátja. 


Volt nekem két diákkori nadrágom, egy vadgalambszinü, 
mely magyar öltözékemhez tartozott, s melyről az ezüst paszo- 
mántot lefejtették s kék zsinórral pótolták ki, s egy sötétszürke; 
volt aztán egy fecskefarku barna frakkom is és egy kaputból 
rövidített szürke spenczerem. Kaptam hazulról 5, mondd öt 
inget, melyeket a Mamsel (nevelőnő) és nővéreim szabtak és 
varrtak, s minőket jelenben legfölebb hálóingnek lehetne hasz- 
nálni stb. kimondható és kimondhatlan. Ehez járult egy felleg- 
hajtó köpeny s egy bőrönd, vulgo párnazsák. 


Ebbe az egész ruhatár belefért, ágyneművel, egy klarinettel 
s egy fuvolával együtt. 


Mikor aztán századomhoz a II. majorhoz Zwei-hez érkez- 
tem, s főhadnagyom Forster előtt némi büszkeséggel kitártam 
kincseimet, ez hahotára fakadt, s felkiáltott: «Na höhren sie! 
der Herr Papa hat sich nicht sehr angestrengt.» 


De ez engemet le nem hangolt, s dicsekedve mondtam, 
hogy atyámtól havonkint 150 forintot kapok. Ez volt 30 forin- 
tocska, még pedig Einlösung-Scheinban. 


Természettől jó kedvvel levén megáldva, s mivel szenve- 
délyesen szerettem a katonaságot, igen jól találtam magamat 
ezen egyébiránt igen jeles ezredben, hol sok erdélyi szolgált; 
épen ez időben: például gróf Bethlen Ferencz, a legcsinosabb 
tisztek egyike, pajtásom Zsombory, Simény és Szerafin, ez 
utóbbi szász, igen kedves fiu, hadfiak mindhárman és többen. 


Az ezred legkitűnőbb tisztjei egyike volt Klosius százados, 
szász eredetű, magyar nemes, kinek volt később alkalmam 
hideg vérét az ágyúk dörgése közt bámulni. 


Kevés ember volt a szolgálattal annyira megelégedve, 
mint én. Aztán az egyenruhát is szerettem; nekem volt talán 
az első hoszszu dereku colettem az ezredben, mert csak ez idő- 
ben lőn e változás behozva; aztán már a sisakok magas taréjt 
kaptak, s mindenesetre elláthatlanul csinosabban néztek ki, 
mint a csak öt évvel ezelőttiek. 


Nekem mint hadfinak (cadet) azon ritka szerencsém jutott, 
hogy nem kellett a földészekkkel egy szobában laknom. 
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Állomásom ez időben Nagy-Sink volt (Gross-Schenk), s 
házigazdám első kaptáju szász földész, a leggorombább saxo, 
kit valaha láttam. Volt azonban egy csinos, alig 15 éves leánya 
s egy kedélyes vén felesége, kik mindig a Herr Cordét részén 
voltak, így neveztek engemet. 


Századosom Schalhardt koros férfiu s igen derék becsületes 
uri ember, engemet nagyon szigoruan tartott és igen sokat 
mustrált, épen mintha kedves atyámtól, vagy pater Gultól 
tanulta volna. Leginkább meglepett a katonai modorban az, 
hogy akármivel mentegetőztem, ha valami csinyt tettem, vagy 
valamit elmulasztottam, mindenre az volt a felelet: «Das ist 
keine Entschuldigung.» 


Legfőbb csinyem pedig, egész alázattal bevallom, az volt, 
hogy századosom ellenszenveiben nem osztoztam. 


Volt ez időben Nagy-Sinken egy igen derék királybiró, s 
ennek igen kedves neje, kik velem egészen ugy bántak, mint 
gyermekkel, igazán az is voltam, s kik iránt én épen olyan 
rokonszenvet éreztem, mint aminő ellenszenvet századosom; – 
bizonyos élelmezési viták következtében. – Ha aztán száza- 
dosom, a ki szemközt lakott a királybiróval, rajtaért, hogy az 
elég alacsony alház ablakán át a királybirónéval beszélgetek, 
azonnal megkaptam a leczkét s egy hosszu sermo által felvilá- 
gosíttattam az esprit du corps-ról, mely abból áll, hogy a cadet- 
nak nem szabad ott udvarolgatni, hol a százados nem udvarol- 
gat; azt ugyan nem mondták, hogy ott sem szabad, hol ő 
udvarol; pedig ez is áll. 


Azonban ez nem volt az egyedüli összeütköző kő, mert a 
szász népésznek is egy igen szép és kedves leánykája volt, aztán 
a század sebészének egy hasonlóul igen csinos nejecskéje, s a ki 
tudja, hogy egy még alig 17 éves hadfinak szive minő gyulékony 
gép, elgondolhatja, hogy gonoszul meggyült a bajom. 


Igaz, hogy gyermek voltam, s a hölgyek ha enyelegtek is 
velem, aligha szépen ki nem nevettek, s igy az egész udvarlás 
nagyon száraz korty volt, de hiában! mindegyikbe egy kissé 
szerelmes voltam, még a gróbián szász földész leánykája is 
nyugtalanított. 


Hányszor, még pár évvel is azután mondták nekem nem 
csak Nagy-Sinken, hanem Fogarason is, hová néha elvittek a 
tisztek magukkal, hogy gyermek vagyok. Igen megnehezteltem; 
hanem csak később nyiltak fel az én szemeim s tudtam meg 
voltaképen, miért vagyok én gyermek. – Ugy-e tisztelt olvasó: 
si jeunesse savé! 
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Századosom nekem egy igen szép 16 markos sötét-szürke 
lovat, szénfekete fővel (Mohrenkopf) jelölt ki, mivel ezredesem 
azt irta neki, hogy kekker Reiter, azaz: merész lovas vagyok. 
Gyönyörü állat volt, ha nem tévedem a b. Bornemisza-ménesből. 


Mikor ráültem, a ló szép magasan hordván fejét, alig lát- 
szottam ki, de bár igen csintalan volt, egyszer sem vágott a 
földhöz. 


Ha én lettem volna Daru, ez volt lovam neve, bocsánatot 
kérvén Jósika Miklóstól e gyöngédtelen szavakért, én magamat 
bizonyosan a földhöz vágtam volna, mert nem voltam béketürő 
lovas. 


Katonaszolgám, Privátdienerem, miként ezt nevezik, egy 
Biervogel nevü magas száraz cseh-német volt; valódi professor 
a maga nemében, ki velem eleitől óta ugy bánt, mintha száraz 
dajkám volna. Igen becsületes, tekintélyes vén katona volt, kit 
nagyon szerettem, kinek szavára sokat is hallgattam, s nem 
ártott volna, ha többet is hallgatok. 


Oly gyermek voltam, hogy akkortájban az életet a mulat- 
ságos oldalról fogtam fel. Minden mulattatott, a fegyvergyakor- 
latok, a lovaglás, az egész szolgálat. 


Szenvedélylyel játszottam a katonásdit, és perpetuum 
mobile természetemet magammal hozván az ezredbe, szabad 
óráimban folytonosan elfoglaltam magamat. Fuvoláztam igen 
keservesen, s a klarinéttal is kemény próbára tettem olykor az 
egész szomszédságot; főhadnagyom könyvtárát igen hamar 
átolvastam, azután kapuczinusokat gyártottam, ez volt egyik 
főmulatságom; könnyü kitalálni, hogy ezek időjelölő csuklyás 
papiros kapuczinusok valának; volt nekem ilyen hat. 


Nagy-Sinkről később Widombákra (Weidenbach) jöttem 
állomásra, Brassó tőszomszédságában. Házi gazdám egy el- 
hizott szász atyafi volt, kitől nagy bajjal kibérlettem egy bor- 
zasztó setét kamrát, nem nagyobbat mint egy gőzös cabin, és 
ott étábuliroztam magamat, miként egy Debreczenből került 
hamburgi magyar bőrgyáros szokta magát kifejezni. 


Mikor e gödröt főhadnagyom meglátta, szépen kinevetett 
vele. No de inkább akartam itt magamban lenni, mint a rém- 
ségesen horkoló Hanesz urammal és családjával egy szobában. 


Elmentem Brassóba s ott három példányban is megvettem 
a «Josef und seine Brüder» s a «Wilhelm Tell»-féle képeket. 
Igen olcsó portéka volt ez. Ezekkel azután magam és a jó Bier- 
vogel szépen beragasztottuk az egész kis hézagnak falait, ugy 
hogy semmi sem látszott belőle. 
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Szász gazdám végig nézte a műtétet s nehányszor mondta, 
hogy: na nem bánom, hanem a képek nekem maradnak. 


Itt volt aztán keskeny fenyőfa-ágyam, s rajta a szalmazsák, 
e fölött egy jó vastag brassai pokrócz, lepedő, egy kis ösztövér 
párna, s a paplan. A falon egy fogas, melyet magam festettem 
zöldre, s melyen fehér katona-köpenyem, a már említett szürke 
felleghajtó, kardom, töltéstáskám, pisztolyaim, s az a borzasztó 
karabély függött, mely utóbbi – nem egyszer zúzta félig össze 
térdeimet. 


Volt aztán egy kis asztal s egy fenyőszék. Hidraulikai 
sajtóval sem lehetett volna többet e kis lyukba belekénysze- 
ríteni. 


Nagyon meg voltam szállásommal elégedve, melyben csak 
a fácskák s a kendermag-csésze hiányzottak, hogy egészen 
kalitkához hasonlítson. 


Minden Nagy-Sinken és Fogarason felgyuladt lángjaim 
igen hamar elpárologtak, már csak azért is, hogy Brassóban a 
legszebb fiatal 16 éves magyar leánykával ismerkedtem meg, 
kit az ideig életemben láttam, s ujra égtem, még pedig igen 
nagyon ezuttal. 


Alkalmasint ez is azt mondta volna, hogy gyermek vagyok, 
ha maga is nem lett volna gyermek és szerelmes is kissé. 


Talán, mig e gyermekes részletekben tovább mennék, 
szabad valamit külsőmről is mondani, s e részben elődeim, a 
régi krónikások példáját követni, mint a többi közt Bethlen 
Miklóst, ki még azt is elbeszélte, milyen volt ő kegyelmének, – 
bocsánat! – a lába körme, s kedves negéddel állította, hogy 
vékony lábai valának, mint a szarvasnak, a magyar ember ezt 
pipaszárlábnak nevezi. No de azt is mondja ám emlékirataiban, 
hogy ő egyszer sem csapta meg feleségét; kitünő jó fiu volt! 


Halljuk tehát, mert e tárgyat itt egyszer s mindenkorra 
be akarom végezni, hogy ne legyek kénytelen minduntalan 
visszatérni. 


Ez időben s 19 éves-koromig kisded sápadt fiu valék, 
inkább barna mint szőke, sűrű és lágy hajjal. Termetem karcsu 
volt, s az is maradott, annyira, hogy 20 éves koromban, mint 
már egyéves százados Bécsben egy pajtásommal azt a tréfát 
tettük, hogy egy köpczös, mintegy 40 éves százados pajtásom- 
nak kardját, szorosan egymás mellé állván, minden erőtetés 
nélkül derekainkra csatoltuk, mit e köpczös pajtásunk nagyon 
savanyu képpel fogadott és soha többé feledni nem tudott. 


Vonásaim gömbölyüek, ha szabad mondanom, olyanok 
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valának, mintha nem lettek volna egészen készen; a leánykák 
arról dicsértek, hogy jó vagyok. Ez még nem szépség, ha Isten- 
től jő; később aztán, mikor vonásaim kifejlettek s jobb szint 
kaptam s három hüvelykkel magasabb voltam mint hadfi- 
koromban, mert talán az első halandó valék, ki kapitány- 
korában is nőtt még, akárhányszor hallottam, hogy igen szép 
fiu vagyok, még az olasz hölgyek is mondták: bel toco di giovine! 


Ezt én annál könnyebben s szerénytelenség nélkül ide 
irhatom, mivel ez igen régi dolog, s aztán, mert nekem azon 
sajátságos fatumom volt, hogy sohasem láttam magamat szép- 
nek. Már pedig, hogy mindig ferdén mutató tükreim lettek 
volna, ezt nekem épen ugy nem hiszi el senki, mintha valami 
könyvet irtani volna tele a legsületlenebb hibákkal, s ezeket 
egytől egyig a szerencsétlen szedőre fognám. 


Már most szép legény voltam-e, miként sok ideig sokan 
mondták, vagy nem szép, miként én ezt mindez óráig hiszem; 
annyi áll, hogy sem rút, sem ügyetlen nem lehettem; mert ez 
sértő állítás volna mindazon szép, okos, olykor kissé libácska- 
hölgyekre nézve, kik udvarlásaimat eltűrték. 


Azt mondja erre valaki: hogy hacsak annyi is áll, a mennyit 
eddig kibeszéltem, persze, senkit sem nevezvén meg, hát én 
akkor ezen egész életszakomban nem szerettem. Ez tökéletesen 
áll. Az ember, főleg ha sokáig él, végre azon meggyőződéshez 
jut, hogy mélyen, bensőleg, örökösen egy életben csak egyszer 
lehet szeretni. 


Szerelmes lenni, udvarolgatni, olyanokért lángolni, hogy ez 
néha az absurdumig megy, egészen más, mint szeretni. 


Brassót ezen leirt idő óta nem láttam; mikor én ott állo- 
másoztam, csinos, tiszta város volt, s ki fekvésének elragadó 
szépségét s általában a régi várromokkal koronázott Bárcza- 
ságot (Burzenthal) ismeri, tudhatja, hogy Brassó, mint tiszta 
város és a melyben igen kedélyes nép lakik, a legkivánatosabb 
katona-állomások egyike. 


Mig Brassóban s vidékén volt századom, nem egyszer tet- 
tünk kirándulásokat falura, s mindamellett, hogy szivem 
Brassóban volt fogva, ujra elért régi bajom s megint beleszeret- 
tem egy kedves magyar uri ház három gyönyörűséges leányai 
közől kettőbe egyszerre. 


No de ez is elmult, mert Brassóból Folyfalvára s onnan a 
székelyföld egyik legtekintélyesebb falujába, Etédre vándo- 
roltunk. 


Itt a sziv pihent, még pedig jó darabig, mig ilyen casusom 
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volt. Egy kedves, már koros urhölgy, kinek szerfelett szép és 
érdekes leánya volt, egyébiránt ismerőm, megpillantván enge- 
met Folyfalván az utczán, megállittatta hintaját, s hivott, 
hogy üljek be, s menjek vele szép birtokába néhány napra. 


– A legnagyobb örömmel! – feleltem, sovár tekintetet 
vetvén a szép hajadonra, ki csak mosolygott magában, – de 
erre engedelem kell a századostól. 


– Ej az semmi – szólt a nő – igen jól ismerem Schal- 
hardt századost, bizza reám a dolgot, majd eligazítok én mindent. 


Be könnyű Katát tánczra vinni! 
Annyira hittem a szép szónak, hogy nem szólván senki- 


nek, még a hű Biervogelnek sem, felültem a hintóba, s három 
egész napot töltöttem igen jól, s azután lángoló szivvel érkeztem 
vissza Folyfalvára. 


Ott ez időben egy igen derék magyar uri család lakott, a 
Tolnayak, a ház örököse körülbelül az én koromban volt; ezek- 
hez siettem, s ily korban az ember annyira könnyelmü, hogy 
csak miután ott ebédeltem – jelentettem magamat a százados- 
nál, igen jó kedvvel, mintha minden a legjobb rendben volna. 


No de póruljártam, a százados e jelentés nélküli elpárolgást 
megszökésnek, desertionak nevezte, engemet istenesen lehor- 
dott, kurtavasat is emlegetett, s végre maga is átlátván, hogy 
az egész nem főbejáró dolog, 12 napi házi-börtönt rendelt, s en- 
gemet igen haragosan elutasított. 


Ez, egész életemben mindez óráig első és egyetlen fogsá- 
gom; de 12 nap egy oly perpetuum mobilére, mint én, nem tréfa 
dolog, ha nem szégyenlettem volna magamat az öreg Biervogel 
előtt, ki maga is jól megleczkézett, talán sirtam volna. 


A két hétből csak három nap lett, századosom megkegyel- 
mezett, alkalmasint azon jó urhölgy kérésére, ki az egész veszélyt 
okozta. 


Volt nekem ez időben még egy furcsa kalandom, melyet 
annál hitelesebben előadhatok, mivel e kaland részese még él. 


Zsombori nevü pajtásomat már említettem. Ez igen szép 
fiu volt, s Erdélynek egyik legrégibb ős, törzsökös és vagyonos 
családjából. Igen jó pajtások voltunk, hanem mivel én termé- 
szetemnél fogva heves fiu valék s rögtön tüzbe jöttem, meg- 
történt egyszer, hogy e becsületes jó pajtásommal, minden igaz 
ok nélkül, vagy igen sületlen okon összevesztem. Nem voltunk 
egy helységben állomáson, hanem igen közel, mintegy félórányira 
egymástól. Én tehát haragomat azáltal nyilvánítottam, hogy 
Zsomborynak egy kesztyűt küldöttem. 
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Azonnal megértette mit akarok, s rögtön magyarázatot 
kivánt. 


E helyett én neki a két helység középutján légyottot ad- 
tam – még pedig éjfélre. 


Zsombory nem is felelt, hanem a kihivást elfogadta, s vala- 
mivel éjfél előtt kardot kötött s a sületlen légyottra sietett. 


A két helység közt bokros, erdős vidék terült el. 
Mikor a helyszinén megjelent, engemet nem talált ott, 


várt egy jó negyedóriág és azután megboszankodott, gondolván, 
hogy luddá tettem, s éjfélkor elég setétben az erdőségben 
hagytam barangolni. Azonban, hogy ottlétének jelét hagyja, a 
kesztyűt egy fa tövébe elrejtette és haragosan haza ballagott 
szállására. 


Alig kezdett vetkőzni, mikor én kardosan, sisakosan s 
magam is igen haragosan benyitottam szobájába, gondolván, 
hogy ő játszta ki a dolgot. 


Én belépvén felkiáltottam: nagyon rosszul jár órád bará- 
tom, itt vagyok. 


Azonban nem sok szóvita s magyarázat után tisztába jött 
a dolog s mindketten elnevettük magunkat. E pillanat óta, 
miként azelőtt is, soha egymásba nem vesztünk. 


Már pedig ha ama légyotton összeverekedünk, a félsetét- 
ben segédek s tanúk nélkül, póruljárhattunk és igen csunyául 
kifizethettük volna egymást. Mert mindenki, ha valaha pár- 
viadala volt, tudhatja, minő tűzbe jő az ember ilyenkor, ha ugy 
is heves vére van. 


Nem sokára ezen éjféli kaland után, melyet mindketten 
a lehetőségig titkoltunk, jött egy parancs, mely az egész 
ezredet elragadtatásba hozta, s engemet legalább a hetedik 
égig emelt. 


E parancs az volt, hogy az ezred haladék nélkül készüljön 
s induljon Gallicziába. 


Egyszerre kilátásom volt, a mire annyira vágytam, hábo- 
rura, s az arany-kardbojtra; mert még mindig hadfi valék. 


Gonosz, csikorgó téli idő volt, s ki az 1812-diki télre vissza- 
emlékezik, annak nem szükség, hogy ama gonosz tél szigoru- 
ságáról szóljak. Ember-emlékezetre nem volt ilyen. 


Ezredünknek az ugynevezett Observations-Corpshoz kellett 
csatlakozni; ki azon idők történelmét tudja, s ki ne tudná azt! 
tudja azt is, hogy ez időben mintegy 30,000 embere az osztrák 
hadseregnek állt I. Napoleon rendelkezésére, s vett részt ama 
világhirü hadjáratban, mely Napoleon császár hitelén és erején 
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az első, de hatalmas csorbát ejtette, s melytől lehet körülbelül 
csillaga letüntét napolni. 


Századomnak első őrmestere, igen tevékeny még fiatal al- 
tiszt, épen azon a napon, mikor a parancs megérkezett, Kis- 
mödön volt valami lakodalmon. A helység neve igen ismeretes, 
miután Pálffy János az 1848-ki országgyülésnek egyik elnöke, 
ottani birtokát a muzeumnak hagyta végrendeletében. 


A strázsamesterre elkerülhetlen szükség volt. Én, kinek 
sarka égett s ki már gondolatban az ágyúkat hallottam dörögni, 
azonnal ajánlkoztam, hogy előkerítem a földből is. 


Lóra ültem, a szellős köpenyben, igazán mondom, hogy 
azt sem tudtam, hogy hideg van! isteni jó kedvem volt, még az 
öreg Biervogelt is megöleltem, ki erre azt mondotta: das ist 
kindisch! 


A strázsamestert in dulci jubilo, kissé pikósan, de nem 
épen tutti, mint a századnál mondották, – találtam egy elég 
tágas szobában, mely fuladásig tele volt – egy kis gömbölyü 
székely menyecskével táncolva. 


Mihelyt megpillantott, leültette tánczosnéját s hozzám 
sietett. 


Megmondtam neki, miről van szó, s azonnal felkötötte kard- 
ját s készült odahagyni a vig társaságot. 


A lak asszonya őt is engemet is marasztalt, nem használt 
semmi mentegetődzés, meg kellett mindkettőnknek egy-egy 
hölgyecskét forgatni, s végre, csak miután az őrmester a sacra- 
mentet, én pedig a teremtettét vettem elő, kaphattunk lovainkra. 


Sokkal hamarább, mint az ember gondolná, indult meg 
ezredünk a leggyilkosabb hidegben, minőről még magamnak 
sem volt fogalmam, bár a létai havasokban volt párszor alkal- 
mam az angyalokat összehívni. 


Nem igen mulattatná a tisztelt olvasót, ha ezen egész had- 
menetet leirnám, a katonaéletben tömérdek a változatosság, 
hanem olykor sok egyhanguság is van. 


Csak néhány részletet tehát. 
Én e gonosz téli marchenak kis fehér colettemben, ezen- 


felül szintén fehér spenczerben és katonaköpenyben mentem elé, 
a hideg sisakkal fejemen és szokott csizmáimban. El lehet 
gondolni, minő szép mulatság volt ez! minden hadias és harczias 
ébergések daczára. 


Utunk Besztercze felé vezetett, s igy történt, hogy egyik 
éji állomásunk Bilakon volt. Beszállhattam volna udvarunkba, 
a gazdatiszt rögtön fel is keresett. Hanem ez nem lett volna 
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katonás. Azért én egy szász földésznél maradtam, s ott háltam 
egy szobában az egész családdal; igaz, hogy ez csak négy sze- 
mélyből s egy komondorból állott. Tudva van, hogy a szász 
atyafiak meg szokták a gyermekek számát határozni. 


A gazdatiszt, atyám parancsából, az 1812-ki gyilkos hideg 
ellen igen pompásan ellátott engemet, mert Beszterczén egy 
átlátszó könnyü kötött ujjas mellényt vett, melyre csak rá 
kellett nézni, hogy az embernek a foga vaczogjon. 


Itt életemnek egy ujabb szenvedés- és nélkülözésteljes 
szakába lépek át, melynek följegyzése a jövő kötetbe jő, mig 
majd a darabosa is megérkezik a Hiob-postán. 
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[Szüleiről] 


Nagy szülőim második gyermeke volt atyám Samu. Négy 
éves volt ő, midőn nagyatyám halálával vezetés nélkül mara- 
dott. Véralkata rendkívül sebes volt, melynek az anyai kényez- 
tetés nemhogy gátat vet vala, de még tüzét éleszté; s így gyer- 
mekkora éveiben többet pajzánság és kihágások, mint tanulással 
foglalkozott. Alig 15 éves volt, midőn egy toborzaton közhuszár- 
nak fölcsapott. Magyar zene és a huszár diszruha könnyen hozák 
apáinkat első fiatalságukban azon lelkesültségre, hogy szülői 
akarat ellenére is egyikévé váljanak azon vitézeknek, kiknek 
édes kötelességök volt veszélyektől védeni hazát és királyt. 
A könnyelműség, mely az ily tetteken elömlött, sok nemes lel- 
kesültséget rejte magában. A közelebbi forradalom [1848/49] 
lenyomásával eltünt az ilyszerű ifjui tüz, mert ketté metszetett 
a láncz, mely a honfiút és katonát egy eszmévé zára; de a lel- 
kesülés, mely nemzeti dalaink hallatára hősiségre törő vágyak- 
ban dobog fel a magyar kebelben, él még: s míg ez így van, 
lehet még jobb jövőre reményünk. 


Az anyai gyöngéd szeretet nem szívelheté fiát ily alárendelt 
s nélkülözésekkel küzdő helyzetben és sietett őt tetemes pénz- 
áldozattal kiváltani; de reáerőszakolt tanulói pályáján nem 
tudván magát feltalálni, egy év mulva ujra katonának állott, 
S a József huszár ezredben két évet szolgált, mig végre anyja 
unszolására másodszor is kiengedé magát váltani. Kedve elle- 
nére cselekedett, s mindvégig is bánta e tettét: erős hite mara- 
dott, hogy lelkileg úgy mint testileg a katonai pályára termett 
volt, s a hosszas francia háboru alatt sokra viheti vala. Récsei 
Ádámmal együtt álltak katonának, ki közelebbről nagy uraság- 
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ban mint táborszernagy balt el, számos érdemjelekkel. Kortársai 
állitásai szerint atyámnak sok előnyei voltak Récsei felett test- 
ben s lélekben is: s bizonyosan többre viheti nálánál. 


Visszakerülvén atyám a szülői tüzhelyhez, innen, hogy el- 
hanyagolt tanulását bár a törvényes szakban némileg után 
pótolhassa, M.-Vásárhelyre patvariára küldetett; Máthé Izsák 
nagyhírű jogtudor mellé; ki gazdagsága, jogtudománya és becsü- 
letes jelleme által magát mint k. táblai ügyvéd társai felett ki- 
tüntette. A csinos patvarista, szorgalmas tanulás helyett, csak- 
hamar szerelmi viszonyt köte ügyvéde serdülő szép leányával. 
Ellenökre volt ez a szülőknek, mert az ifjuban sok hiányzott 
azokból, mik egy nőszülő nemes ifju kellékei közé számittattak. 
Jó születésü, csinos külsejü fiatal volt ő ugyan, de atyjának 
zavart pénzügyi állása, halála után az özvegy gyenge kezében, 
vagyonukat csaknem semmire olvasztá, s másfelől hiányos 
nevelést nyervén, idejét tanulás helyett dőzsöléssel szereté töl- 
teni. Igy a szülők röviden megtagadták tőle leányuk kezét s jól 
kikurholva házuktól elutasiták. Vissza kelle térni atyámnak 
a szőkefalvi anyai házhoz... 


Atyám a szülői háznál munkátlan órái unalmának oszla- 
tására, romlott ifjak társaságában a küküllőmenti jó bort tul- 
ságig megkedvellé; s anyja által rosz hajlamai kényökre ha- 
gyatván, végaljasúlással fenyegeték jellemét. 


Ez időben egy Pintye nevü hires oláh rabló dühöngött 
Erdély több vidékein. A kormánynak sehogy se sikerült kézbe- 
kerithetése, mignem azon cselt intézé el, hogy a rabló fejére élve 
vagy halva nagy jutalmat tüzött. A rabló kézrekerithetése sok 
veszély és fáradsággal járt, de mégis találkozott tiz könnyelmü, 
életökkel keveset gondoló ifjú, kik e czélra szövetkeztek. Ezek- 
nek egyike atyám volt. Sikerült is nekik hosszas utánjárás után 
a rablófőnök és társai lefülelése. Kiállott viszontagságai után 
az érdemlett pénzjutalommal térvén haza az ifju s igy már több 
módja lévén kedvtelései kielégitésére, merőben azoknak szen- 
telé idejét: mit sem gondolva gazdaság vagy más komolyabb 
foglalkozással; midőn a véletlen őt tévedéseiből fölébresztvén, 
helyes utra térité. 


Egy megyei szolgabiróság megürülvén, főispán gróf Beth- 
len Sándorhoz megy az ifju s rendbeszedett szavakban kéri tőle 
a szolgabiróságot. Elégülten tekint az az ajánló külsejű kérőre; 
de nevét hallván, elkomolyodik s haragosan kiált reá: 


«Hallod! gyönyörű neved hire elhatott hozzám; e megyé- 
ben nincs nő, kit el nem csábitál; s nincs férfi, kit meg nem 
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botoltál ...szolgabiróságot nem, de börtönt érdemelnél szép 
madár». 


E bősz szavak feltárák előtte könnyelmüsége vészes terét, 
s élte hibás rendszere megváltoztatására rögtön fogadást tett. 
Magánkivül tántorgott haza s búsan szóla nénjéhez [Ujfalvy 
Krisztina, neves költő]: 


«Nekem itt nincs helyem többé, nevem s becsületem veszve 
van, holnap kivándorlok kaczkói jószágunkba; birja ked néne 
az idevalót békében, nagyobb s jövedelmesebb a kaczkóinál, 
de nőnek többek is szükségei». 


Anyja és nővére szives marasztalásai nem tudák megváltoz- 
tatni az ifjú erős akaratát; a főispán dorgáló szavai még mind 
visszhangzottak agyában s másnap végkép Kaczkóra utazott. 
Ott nem tudják tévedéseit s elől kezdve az életet, kedvező jövőre 
számíthat. Fogadását híven teljesíté; ital, korhelység, tivornya 
helyett munkásság s szorgalom lett életpályája, melyen példát- 
lan kitüréssel haladott mindvégig s nemcsak családjára, de 
honára nézve is egy lett a leghasznosabb egyéniségek közül. 
A tévutra tért ifjaknak fontos tanuság e rögtöni változás, s 
bizonysága annak, hogy erős akarat előtt gyengeség és szokás 
meghajolnak; s csak a magát eleresztés szülőanyja annak, hogy 
a tévedt ifjú becsületnélküli férfiuvá s családjának, honának 
s az emberiségnek ostorává váljon. 


Most kisérjük őt kaczkói kis elpusztult jószágába. Átlátá, 
hogy ha becsülettel akar megélni, két kézzel kell nyúlni az esz- 
közökhöz. Pár hét mulva Dézsre megy Főispán gr. Teleki Ádám- 
hoz s magát bemutatván, bátor hangon nyilvánitá: hogy a 
megyében szolgálni óhajtana s ha szolgabirói állás ürül, kinevez- 
tetésit kéri. A gőgös excellentiás ur merésznek tartá ugyan e 
kérést, de nem vevé rosz néven: 


«Hallod öcsém!» szól atyámhoz; «szolgabirónak igen ifjú 
vagy még, lehet még idő erre is, de addig kezd adóbiztosságon; 
ha képes vagy, ott is lesz résed magadat kitüntetni. De tudd 
meg, hogy velem tréfálni nem lehet, hogy pontatlan rest embert 
kezem alatt nem türök, s hogy figyelmemet mi sem kerüli ki...» 


Adóbiztos lett e szerént atyám, három hónapig folytatá 
e hivatalt s akkor szolgabiróvá neveztetett... fájdalom! nem 
a megyei többség, hanem kirekesztőleg a Főispán által, mint a ki 
azon időben a megyei hivatalokat szabad önkénye szerint oszto- 
gatá: mert e kor József császár emlékeztetett kora volt... 
József császár átlátá, hogy az osztrák birodalmi egységre törő 
vezértervének mi sem áll annyira utában, mint a nemzetiségé- 
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hez hőn ragaszkodó magyar nemzet. Mélyen belátó esze felfogá, 
hogy a magyar nemzetiség fennállásának legbiztosabb erőssége 
a megyei rendszer; ezt kelle neki megsemmisiteni kitűzött czélja 
elérhetésére. Az országgyűlések, a kormányszék, s a megye- 
gyűlések megszüntetésével a főispánok nem az ország törvényei- 
nek végrehajtói, hanem a német kormány szolgái voltak. És 
örök nemzeti bűn és gyalázat, hogy nemzeti lételünk pusztu- 
lására szennyes haszonkeresésből, nemzetünk kebeléből számo- 
san nyujtának segédkezet: s ha szép magyar alkotmányunkat 
az őrködő gondviselés megmenté ez úttal a végenyészettől, azt 
nem nemzeti erény, hanem kirekesztőleg Isten tartá meg. 


Most mintegy hetven évvel ezen kor után, midőn e sorokat 
irom, a magyar forradalom megbukása után nemzeti lételün- 
ket és országos önállóságunkat a birodalmi egység vezérelvének 
diadala nemcsak veszélyei fenyegeti, de végkép elölni látszik, 
annyira, hogy országos feltámadásunkhoz alig maradott a 
reménynek egyetlen biztató sugara, de balsorsunk közepette 
vigaszt nyujt azon öntudat, hogy hazánk, a jó édes anya kór- 
ágya fölött, mi mint hü fiák őrködve állottunk; s nem mi, 
hanem az önkénynek idegen zsoldosai voltak azok, kik mint 
vész madarai rágódni eljöttek az elesett nagy halott tetemén... 
E körülmény nemzeti szellemünk szilárdulásának csalhatatlan 
bizonysága. A test meghalt, de a lélek él, önmegtagadásra s áldo- 
zatokra készebben, mint valaha. Az életteljes fa nem száradott 
ki, csak a tél fagya a gyökérre szoritá az éltető nedveket. A tél 
szigorú lehet s hosszu, de mig áll az ég s vannak a napnak su- 
gárai, a kikeletnek elmaradni nem lehet. 


Visszatérek tárgyamra. A főispán, bár születése magassá- 
gát tulságig érezte, hivatala folytatásában rendkívüli tevékeny- 
séget fejte ki s alárendeltjeitől is hasonlót követelt. Nagy öröm- 
mel látá ő ifju szolgabirájában a pontosságot és kiviteli erélyt, 
miben ez legkorosabb tiszttársait felül mulni látszék s a főispán 
nem is mulasztá el ezt felhasználni. Nehány jelentékenyebb 
erélyes eljárásait feljegyzem; gondolva, hogy némileg az akkori 
megyei administratio ismertetésére szolgálandnak. 


A pecsétszegi határon levő szeletruki magány csárdában 
nehány szökött katona lappangott, kik eledelöket a szomszéd 
pásztori tanyák és utasok kirabolásaival szokták megszerezni. 
A főispán erről értesülvén, mindamellett, hogy Szeletruk nem 
tartozott ifjú szolgabirája járása falvai közé, mégis neki rendeli 
a körülmények kinyomozását, s arról két huszonnégy órák alatti 
jelentés tételét. Esti 8 órakor veszi e rendeletet s fegyveres pan- 
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duraival rögtön a kijelölt csárdához indul, a három szökött kato- 
nát ital közt tánczolva találja, késedelem nélkül megrohanja s 
szekerére kötözve virradtra Dézsre szállitja. Az excells ur álom- 
ban szunnyadt még, midőn az inasok ellenzése daczára bátor 
léptekkel belépő szolgabiró zajára fölébred s indulattal rivall 
elébe: 


«Mit keressz itt, tán nem vevéd tegnapi rendeletemet?» 
«Kegyelmes ur, az udvaron áll mind a három zsivány»... 


volt felelete. 
Bécsből két kincstári főhivatalnok küldetett Dézsre az 


erdélyi sóügyek rendezésére. Egykor szakácsuk azon észre- 
vétele, hogy Dézsen létük óta bélpecsenyét azért nem kapha- 
tott, mert a dézsaknai sótisztek azt előre elhordatják..., azon 
gondolatra viszi ezen urakat, hogy e költséges életmód a sótisz- 
tek kis fizetéséből ki nem telhetik, ha tilos uton nem szerzik ki. 
Titkos nyomozás után nevezetes kihágások tudására jönnek, 
a mit szigoru eljárások nyomon követe. Atyám rendelést vesz 
főispánjától, hogy pontban éjféli 12 órakor Dézsaknán egy ki- 
jelölt háznál békopogtatván, ott a kincstári hivatalnokok paran- 
csát betü szerint teljesitse. Atyám megjelenvén, a német urak 
közül egyik zugolódva jegyzi meg társának: «Bámulnom kell, 
hogy a főispán ily nehéz kivitelre ez ifjú tisztet bizá meg, ki azt 
sem fogja tudni, hol kezdje a dolgot...» 


A szolgabiró két évi katonáskodása után a német nyelv- 
ben birván némi kis jártassággal, méltatlanitva érzé magát 
s viszonzá: 


«Köszönjék főispánomnak nagy uraim, hogy nem rendelte 
nekem önök letartóztatását, mert Istenemre most messzi jár- 
nánk innen...» 


E férfias felelet, mint mindenütt, itt is megtevé hatását. 
A német úr tévedését jóvá teendő, a kezében tartott finom sze- 
szes üveget nyujtá a szolgabirónak; ez nem ivott, de pandurjai- 
nak nyujtá, kik azt fenékig kiüriték. 


«Én csak önt kináltam s nem pandurjait», szólt neheztelve 
a német ur. 


«Nagy uram! mikor szolgálatban vagyok, még viz sem 
kell, felelt atyám... embereim gyalog jöttek s fáradtabbak, 
mint én; hadd költsék el e kevés jót, miben ugyis ritkán 
részesülnek...» 


A bécsi urak rendeletére a kamaraispány, ellenőr és mázsa- 
mester még azon éjjel letartóztatnak és szamsúnjvári állam- 
fogdába vitetnek. Itt a szolgabiró nyogtát kér a beszolgáltatott 
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foglyokról; s midőn ezt megadni a várnagy vonakodnék, a 
szolgabiró elhatározólag kiállt reá: «Ugy én várnagy urat magát 
viszem főispánom elébe...» 


Kivánata azonnal teljesitve lett. 
Hibásak voltak-e a sótisztek, titok marada mindvégig: 


mert az ellenöki ügyfolyam nem nyiltan, hanem bécsi módon... 
egész titokban járt le. Tiz év multával Prädetis kamaraispány 
börtönéből kiszabadulván, menhelyet a nyomor ellen atyámnál 
lelt, hol több éveket élt még csendesen és sirját is nála lelé; 
mindvégig ártatlan voltát erősitvén. Egyik fiát később, mint 
kincstári hivatalnokot többször láttam Bécsben: vagyonos 
és tekintélyes állapotban. 


Ezen önkényes időkben a megyei főnökök feljogositva ére- 
zék magukat altisztjeiket némi lealázó szolgálatokra alkalmazni. 
Igy, ha a főispány útazott, ifjú szolgabirájának hatlovas hin- 
taja előtt kelle nyargalni: s az ily kényelmetlen lovaglást még 
irigylendő megkülönböztetésnek kelletvén venni. Egy ily utazás 
alkalmával, midőn e nehéz szerep atyámnak jutott, Gernye- 
szegen gróf Teleki Sámuelnél megállapodnak. Ebéd alatt gr. 
Teleki Ádám széke mellett tángyérral kezében kelle a szolga- 
birónak udvarolnia, midőn az ebédlő vendégek közt jelenlévő 
küküllőmegyei főispánnak szemébe ötlött: 


«E suhanczot én már láttam, mondá, de hol, nem jut 
eszembe...» Gr. Teleki Ádám mosolyogva felelé: 


«De ő tudja ám, mert jól lekurholva űzted el magadtól, 
s én ezért köszönettel is tartozom neked, mert feddő szavaid 
jó útra tériték s nekem egy talpig derék szolgabirát ajándékozál 
benne. Nem átallom ezt előtte bevallani: dicsérő szavaim őt csak 
buzditani, de elhittségre vezetni nem fogják...» 


Kitérek itt a történet egy különös fordulatára. A fenn- 
emlitett igen gazdag gr. Bethlen Sándornak fia, ugyancsak Sán- 
dor, később 1818-ik évben atyámtól jelentékeny összeg pénzt 
kölcsönzött, mit rendetlen költései miatt soha nem tudván 
visszafizetni, az egykori szolgabiró egyik fia, egy Frimont huszár 
százados, hosszas hurczoltatás után törvényes elégtétellel, Udvar- 
házát és egész jószágát lefoglalván, vett fel rajta s gróf Bethlen 
kénytelen lőn jószágán kívül vejeinél bujdokolni. Tanuságteljes 
képe a történet változandóságának!!... 


A szolgabiró hivatalos eljárásaira visszatérve: A kosályi 
patak egy nagy fellegszakadás következtében megáradván, a 
hidat elsepré. Az éber figyelmü Főispány rögtön a helyszinére 
sietvén, szolgabirájának megparancsolja, hogy miután a köz- 
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lekedés siető helyreállítását nem lehet bevárni, míg a távoli 
erdőkből a szükséges fa leszállittatnék, sietve rendeljen fejszés 
embereket és Kapjonban a gr. Haller János kastélya előtti je- 
genye- és kőrisfákból 3 nap alatt a hidat állitsa helyre. A ren- 
delet azonnal elégtételbe vétetett. Hasztalan ellenzé a kapjoni 
udvarbiró a hatalmaskodást; minden fenyegetőzései daczára 
leontatának nehány percz alatt a fák, melyeknek századok adták 
meg diszöket. A magánjognak ezen erőszakos megtámadása 
József császár alatt történt, midőn az ilyszerü fellépések gyak- 
ran zavarák a kiváltságosok birtoklását. 


Ez időben gr. Haller Bécsben időzött fiatal bájos nejével, 
ki bizonyos tekintetekért az udvarnál nagy megkülönböztetés- 
ben részesült. Pár hóval e történet után a gróf nejével Kapjonba 
érkezik s hintójuk a várkapun berobogván, bámulva látják a 
százados sorfák puszta helyét. Szokatlan dühbe jő a gróf s főbe- 
lövéssel fenyegeti az udvarbirót, ki önmentségére reszketve 
mondja el a szolgabiró hatalmaskodását. Erre a gróf haragja for- 
dulatot vesz s dühvel kiáltja: «a gazembert huszonötig vága- 
tom...» Az udvarbiró értesiti a szolgabirót ura fenyegető sza- 
vairól, Istenre kérvén őt, hogy siető távozás által mentesítse 
személyét urának bosszúállásától. De mekkora volt bámulása, 
midőn másnap reggel a szolgabirót minden gond nélkül a kastély 
udvarára vidáman belovagolni látja: ki huszonöt fegyveres 
pandurjait a várkapu közt hagyva, egyedül ő maga vidámon 
sétál fel a palotába. 


«Hogy hivják kendet?» kérdi a büszke gróf... 
«Ujfalvi Sámuel úrnak» felel a kérdezett. 
«Tehát a szolgabiró!!...s az úr merészelte drága fasoromat 


kivágatni?»... 
«Én ... főispányom rendeletére». 
«Ez gyalázatos rablás! Ilyet főispány nem rendelhet s 


szolgabiró nem teljesithet»... 
«Csalatkozik Gróf ur! Ha főispányom a fák levágatása 


helyett a kastély szétrombolását rendelte volna nekem; Iste- 
nemre! most kő nem állana itt kövön»... 


«S képes volna-e az úr ily rendeletnek is engedelmeskedni?... 
«Az alárendelt tiszt teljesíti kötelességét. A főnök számol 


tetteiről»... 
«Szolgabiró úr! ma nálam marad ebédre»... 
«Ma nem, mert hivatalom másuva szólit, de holnap igen, 


ha hivatalom engedi»... 
Másnap ebéd felett a leszelidült Gróf tréfásan jegyzé meg: 
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«Ugy hallom, szolgabiró ur, tegnap többedmagával jött 
volt látogatásomra» ... 


«Ugy van! a Gróf úr első haragjában kegyes volt nekem 
huszonöt botot igérni, de megvallom, soha még gyermekkorom- 
ban sem kaptam verést, s tudtam, hogy terhemre lesz. Ezért 
hoztam huszonöt panduraimat, hogy helyettem egy-egy botot 
szivesen elszenvednek. Igy mindnyájunkon segítve leendett» ... 


«S gondolja szolgabiró úr, hogy elmés feleletét betüszerint 
veszem» ... 


«A mint tetszik gróf úr! De én ma ebédre s jó kedvvel jöt- 
tem; s igen hiszem vigon is távozom». 


«Szolgabiró úr engem letett s kérdéseimmel felhagyok: 
hanem! folytatá poharat emelve: legyen bizonyos becsülésem- 
ről, s feledje fenyegetőzéseimet» ... 


E rövid kitérés után tárgyamra: a szív nem enged jogai- 
ból s csoportos elfoglaltatásai közt sem feledheté a szolgabiró 
a vásárhelyi szép leánykát: kihez távolság daczára szivének hő 
szerelme köté. Nem lehete reménye nyilt úton boldogulnia: 
mindamellett, hogy szerelmese állandóságában bízott, mert a 
leány atyja meghalt, de az anyánál is, ki tudva leánya hő szerel- 
mét, gondosan óvá őt e viszony folytathatásától... csak ha- 
sonló ellenszegülésre számithatott. Az akadályok csak nevelék 
vonzalma erejét, mint erősebb lelkeknél szokott... és meg- 
hallván, hogy az anya egy koros, gazdag német ezredeshez akarja 
leányát erővel nőül adni s őt jelenleg Kebele helységében Vásár- 
hely mellett egy nagynénjénél tartja szoros felügyelet alatt... 
csakhamar elhatározza magát. Főispánjához siet és szokott 
őszinteségével nyilvánitja, hogy szíve választottját czélja el- 
rabolni, kivitelére két heti szabadságot kér és engedelmet hat 
megyei pandurt magával vihetni... A főispány nem rosszalja 
a merényt s e különösen hangzó szavakkal ereszti őt útra.: 


– «Résen légy fiú, hogy rövidet ne huzz, mert különben 
örökre kitelt nálam időd; a mennyire gyülölöm a gyáva szeles 
embert, szintúgy becsülöm a merész ügyességet.» Két nap mulva 
már Kebelében van a helység végén levő csárdában, de fölfedez- 
tetvén, a leány azonnal Vásárhelyre viteték anyjához. Kettő- 
zött figyelemmel őrzé most leányát az anya; de a szolgabiró 
nem volt szokva visszariadni az akadályoktól... Egy jó reg- 
gel mint favágó napszámos, közszékely öltözetben, haját üstökbe 
fonva, eltorzított arczal és görbe testtartással jelenik meg a 
mindenkitől, de főkép idegenektől gondosan elzárt rózsautczai 
háznál s késő östvig szorgalmosan aprítja a fát; ekkor kifizetik 
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a napi bérét, de kemény lerészegedést színlelve, a cselédség sem 
szép, sem rút bánása nem képes őt mozdúlatra hozni: s egy 
konyha lóczán hosszat nyulva, horkolás közt tanusítja, hogy 
fáradalmas napi munkáját boldog mámorok közt épen itt és 
nem másutt akarja kialudni. Miután úrnő és cselédség mély 
álomba merültek, a nagyon is józan napszámos szerelemtől 
edzett vállain emeli ki vágyai szép tárgyát a magos deszka- 
kerítésen. Az utcza szögletén készen várja szekere s nehány 
ifjú barátja és pandurjai kiséretében villámsebesen száguld 
becses ragadományával a mezőségen keresztül kaczkói lakába. 


Kivánt úton ment eddig minden; de most is ott talál ellen- 
szegülésre, hol legkevésbé reményiette. A kaczkói lelkész semmi 
áron nem akará a szökevény párt meghütölni. És ki hárítja el 
ezen akadályt... a főispány: ki rögtön irásban rendelkezik, 
hogy a lelkész azonnal meghütölje, hivatalvesztés terhe alatt. 
E különös főtiszti rendelet nálam meg van. E körülmény az 
elmélkedések hosszu sorát tárja fel: Mit tett volna egy hideg 
szolgalelkü bureaucrata? Törvénykönyve szavaihoz szorosan 
ragaszkodva, a szülői házhoz visszaerőszakolandja őt: azon 
házhoz, hol szeretet közt a boldogság ölében álmodá végig gyer- 
mekkora szép álmait: s hol most szégyen és megvetés közt rá 
a kétségbeesés ólom karja vár. Társnői megvetéssel fordultak 
volna tőle el, s az idegen ifjak távol kerülték volna ismeretségét. 
S e kinos élet helyett, melynek terhei alatt roskadozva a téve- 
dett leány ezerszer óhajtá vala ifjúkora széttépett reménykoszo- 
rúja helyett a halál liliomát... E kinos élet helyett a tiszta fel- 
fogásu magyar Főispány megnyitja előtte a tért, melyre hanyatt- 
homlok rohant: elhárítja az akadályokat, hogy az, gondtalan 
futtában szét ne zuzza homlokát s közte s az üldözők között be- 
vonja a törvényesség vas kapuját. A szigoru bureaucrata tel- 
jesiti vala az emberek törvényeit; de a főispán szive sugallatát; 
azt a sugallatot, mely a sziv tévedéseire a megváltó szent tana 
nyomán bocsánat írját rendeli. Mert hisz vannak ugyan lények, 
kik tévednek, de tévedésök nem a sziv, s csakis a szivtelen köny- 
nyelmüség kifolyása; boritsátok az ilyeket... ha tetszik... 
megvetés hinárjával: de a jól született, mivelt nevelésü, édes 
anyja és köre szeretetén és becsülésén áhitattal csüngő mivelt 
leány nem szenvedte-é át ezer halál öldöklő kínait a rövid napok 
alatt, mig gyenge női lelke elszáná magát a merész tettre: az 
ellene felzúdult habok közé vetni szeretete legszentebb kincseit, 
hogy lemondva mindenről... még az emlékekről is... melyek 
eddigi életéhez oly édesen köték, bátrabban evezhessen új 
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szerelme nagyon is kétes kikötőjéhez. Miért büntetni őt, hisz 
ő már kiszenvedett. 


De a bureaucrata hitet tett megtartani törvénye szavait 
s kidobja a bűnös nőt a kajánság marczangoló körmei közé s 
könyörtelemül szól: 


«Kövezzétek meg őt» ... 
Midőn a magyar főispány kiemeli a tévedései súlya alatt 


roskadót s igy szól: 
«Légy hiv mind halálig és tévedésed megbocsátva lesz». 
A főispány eljárása a Verbőczi törvénykönyve által felállí- 


tott kettős lelkiismeret... duplex conscientia... kifolyása, 
mely nem egyszer használtatott fel ugyan bünösön; de nemes 
indulatú hivatalnokok előtt a keresztény indulatok gyakorlásá- 
nak a legszebb terét tárta fel. A magyar hivatalnok nem volt 
kéntelen soha megtagadni lelkiesmeretét, mert törvénykönyvé- 
nek alkotója nem feledé a megváltó bölcs szavait: «a betü 
megöl». 


Szülőim regényszerű nőszülésök után nemsokára Báró 
Wesselényi Miklós [az idősebb], némelyek állitása szerént gr. 
Haller Jánosnak gorbói kastélyán tett merényért; de voltakép 
némi bátor honfi nyilatkozataiért, József császár önkényes 
parancsára Bátoson elfogatván német katonaság által M. 
Vásárhelyre hurczoltatott. Főispán gr. Teleki Ádám a fogoly- 
nak közeli rokona volt, s néhány fontos irományokat kelle néki 
minden áron kézbeszolgáltatnia. A kényes feladatot elszánt- 
ságáról ismert szolgabirájának kelle kivinnie. A fiatal hivatal- 
nok koczkára tesz mindent: szabadságát, vagyonát, életét 
s a leveleket kézbesiti. A fogoly bátor lelkületét nem tudták 
leigázni az önkény békói és most hálaérzettel szoritá meg a 
merész ifju jobbját:... 


«Ifju barátom, én még leszek szabad, még lennem kell. 
Nemes tettedet soha nem feledem; majd eljön az idő, hogy 
meghálálhatom. Vidd üdvözletemet azon honfiaimnak, kik 
megérdemlik; s mig ütne a viszontlátás órája, légy igaz hive 
szerencsétlen honodnak s nemzetednek, hogy mint ilyek szorít- 
hassunk kezet egykoron!»... 


Öt s félévre nyiltak meg a szerencsétlen fogoly előtt Kufstein 
vasajtói: ki most zsibói kastélyába érve... «Keressétek fel» 
kiálta, «ki szabadságát, s ezzel mindenét akkor tevé koczkára 
érettem, midőn honfitársaimtól elhagyatva magamra álltam 
istenemmel: hadd ossza most örömemet is»... 


Nehány nap mulva korán, midőn szemeit fölnyitá, ágya 
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előtt állt a szolgabiró, kinek szemében könnyük: de már nem 
a bánat, hanem a honfi öröm könnyűi tündököltek. A kiszen- 
vedett fogoly most ősei kastélyában a szabadság édes álmait 
álmodó, előtte pedig ébren állott jó nemtője... Igy nevezé 
őt Wesselényi mindvégig s változatlan szives maradt hozzá. 
E nevezetes ponton veszi eredetét a Wesselényieknek boldogult 
atyám, egész családom, de főkép személyem iránti rokonszenvök: 
mit kölcsönösen csak a sír olthat el... 


Ujra szülőimhez ragad vissza emlékem. Boldogabb pilla- 
natom, mikor tisztes árnyékok körül lebeghetek. Nagy s erős 
jellem volt mind kettő: mik előtt nemcsak szülőknél, hanem 
idegennél is tisztelettel hajlunk meg. Atyám egy tanulásteljes 
példány; minden szava s tette eredetiség; maga a megtes- 
tesült életrevalóság s tevékenység; a kit egykorui közt sem, 
de ma már épen föl nem találhatni. Az elfacsart ivadék előtt 
pedig legfeljebb talány marad. 


Jó anyám, a szelid okos lélek... milyet Isten csak jó 
kedvibe állit elő, ki soha még gondolattal sem bántott senkit, 
ki csak egyszer, első szerelmi hevében botlott, a mit mindvégig 
fájlalt, a mi minden örömeit megmérgezte s mindég büne 
bocsánatját kérte Istentől... de szent hitében sem talált vi- 
gaszt: folytonosan emészté, mint szú az élőfát: idő előtt 
elhervadt... és a másokat oly határtalanul boldogitó áldott 
lélek negyvenkettődik éviben már sirba szállt. A ki örömökre 
s mások boldogitására volt hivatva, a kinek soká kellett volna 
Isten e szép müvét gyakorolni. Egy vala ő azon nagyon kevesek 
közül... ki születve van jónak s a ki ha akarna sem tudna 
rossz lenni. 


Rögös pályámon sok megpróbáltatás jutott részembe... 
de a gondviselés bő kárpótlást rendelt számomra három magasz- 
tos lény rokon érzeteiben. Korán elszalasztott jó anyám gyöngéd 
szeretetét tovább folytatá fölöttem Róza nővérem... egy 
lelkes szives nő, a milyenről kevés embernek van fogalma. 
Rég megfosztattam tőle: pótolhatatlan hézagot hagyva maga 
után; mindenesetre ama kedves visszaemlékezést: hogy 
határtalan szeretetével vég nélkül boldogitott. 


Kárpótlásul nyerém utóbb szeretett nőmet: vélle később 
gyakran találkozunk. 33 évi buvárkodásom főtárgya volt ő, 
de jellemvonásait hiven adni, erőmet haladja. Egy tulvilági 
magosb lény ez, kit bámulni, de voltakép értelmezni nem tud- 
tam: kit a nagy természet, szennyes önző korunkba csupa 
tévedésből állitott elő. Jelleme talány maradt előttem s bármily 
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hosszura terjedjenek is napjaim, a női nemben nagy kivételnek 
marad előttem mindég. Utóbb is be kell vallanom, hogyha e 
nő az emberi tökély főpontjára nem juthatott, nem tehetsége 
s akaratja hiányzott, hanem legfeljebb is az én emberi gyarló- 
ságom. Az ő magos tulajdonai közül sok hiányzott bennem s 
azért mellettem nem nyerhetett elég lelki táplálékot. Őszinte 
vallástétem személyiségem rovására megy és kevés férj tenné. 
De legbensőbb meggyőződésem az. Igen! ez asszony kár volt 
a mi megromlott szennyes világunkba: s hogyha már a Gond- 
viselés ide kárhoztatá; egy más erősebb férj mellett minden 
esetre tökéletesebb leendett és isteni tulajdonait magosabban 
fejtendi. A bölcsész, a lelkesült költő mind kimenthetnék tudo- 
mányukat e nő jellemvonásain. Ok nélkül hasonlitgatám má- 
sokhoz, párját sehol sem találhatám. 


Nagyanyám végrendeletiben egyetlenegy lányát nagyon 
megkülönböztetvén, 32 ezer forintot mind aranyban és Marus- 
széken egy szép birtokot hagyományozott. Azon olcsó időben 
sok pénz, valódi kincs volt; határtalanul több mint mostani 
bolond drága időnkben, midőn megmagyarázhatlan kormány 
engedelem mellett nehány vértszopó istentelen bankár uralkodik 
fejedelmeken és szerencsétlen népeken, a pénz becsét óráról- 
órára hágtatva vagy szálitva, és az embereket örökös bizony- 
talanságban tartva. Akkor a csendes házi élet előtt a csalásnak 
oly mesterkélt nemei ismeretlenek voltak: ellenkezőleg mint 
a mostani ezer meg ezer szükség nemeivel vesződő s követ- 
kezéseiben többire kétségbeeséssel küzdő korunkban. 


A feljebb irt szép örökléshez járulva édes atyám ernyedet- 
len szorgalma, roppant életrevalósága, fösvénysége és kitünő 
nagy szerencséje... pár év alatt egyike lőn a szolnokmegyei 
vagyonosabb osztálynak. Szerencséje párja nélküli volt. Soha 
sem vett valamit, hogy drágábban el ne adá; hosszas gaz- 
dászati évei alatt jég vagy sáska termésit nem pusztitá. Ló, 
szarvasmarha, juh és sertései közt nem volt halálozás. Égés, 
árviz, rablás vagy tolvajság miatt soha sem szenvede. Fekvő 
beteg soha sem volt. A szerencse megmagyarázhatatlan valami, 
mert naponta láthatni és hallani; de felfogni még sem tudja 
senki. Én a szerencse szót nem vehetem költészetnek. Sok 
bizonyságait láttam az életben, kiválólag atyámnál, ki tagad- 
hatatlanul értelmes és tapasztalt ember volt ugyan és tetteit 
megfontolta, de gondtalanul amugy vaktába is tett eleget s 
mégis jól ütött ki. Bizonyságul tényekre hivatkozom. Egy 
téli sáros uton Válaszut mellett négy tyukodi csikos szekeret 
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talál a feneketlen sárba felakadva. Az elkeseredett tyukodiak 
megkinálására csupa könyörületből megveszi a nyolcz bordó 
csikót; Dézsen és Szamosujvárt elárultatja és hatszáz forintot 
nyer rajta. Miből Kaczkón egy szép örökséget vásárolván, a 
szerződési levélbe is beigtatá: hogy ezt a esik nyereségből 
fizette ki. 


Gazdászatom elsőbb éveiben aratásom nagyon üszkös volt. 
Mint uj gazda mindenfelé kapkodtam, hogy meneküljek a 
rosztól. A mit könyveimből olvastam s másoktól hallhattam 
óvszernek... mind elpróbálám. Mindhiába. Egyszer eszembe 
ötlik, hogy atyámnál sohasem láttam üszköt, majd szerre 
utasit ő. A gondolatra felvidámodva sietek atyámhoz, egy 
juliusi szép napon. Kérdezősködésemre mosolyogva mondá, 
hogy legjobb utasitást künn a buzavetések közt adhat. Nem- 
sokára kisétálánk: itt egy buzatáblája mellett a két szomszédja 
tábláit mutatá meg. A szomszédok hires jó gazdák voltak, s a 
vetést atyámmal ugyanegy napon tevék. De táblájok tele vala 
üszöggel. Apám meg arra utala, hogy járjam meg figyelemmel 
az övét s a hány üszköt találok, annyi aranynyal dijaz. És való- 
ban nem találék egyebet, mint a legszebb buzakalászokat. Édes 
atyám tovább folytatá: 


«Lásd! szomszédim mindent elpróbáltak az üszök ellen, 
én soha semmit se, s mégis 30 év alatt soha sem arattam üszkös 
gabonát. Más magyarázatát nem adhatom: «szerencse, rokon- 
szenv». A mivel sem azok, sem te nem birtatok»... 


Egy tavaszon hivatalos munkáiban több időre el kellvén 
utaznia, gazdasága kezelésivel engem bizott meg. Egyebek 
közt megrendelé egy szomszéd helységbeli tengeris táblájába 
vetni, a malom vámból meg málét méretni. De a gazda kezelő 
vonakodék a gyenge magot elfogadni; s a tábla vetetlen maradt. 
Atyám két hét mulva haza érkezvén, a gazdát akadékossá- 
gáért kikorholva a vám málé tösténti elvetését megrendelé. 
Én figyelemmel kisérém a kérdéses tengerit. Mások már végzék 
az első kapálást, mikor a nagyon gazos hibás mag vettetett. 
De szépen kikölt; a többit utóiéré, s el is hagyá; és őszire 
dus málé szüretet adott. Később előhozám atyámnak, hogy az 
ilyes legfeljebb is a történet jétéka: miután mag és idő min- 
den számitáson kivül történt. De atyám a véletlen helyett 
szerencséjire útala mi őt minden lépten, de gazdászatában hűn 
kiséri. És ő állitani meri, hogy ha csupa gazot is vet, tiszta 
gabonát arat. És merész állitását eredmény igazolá mind végig. 


A szerencsétől ily határtalanul pártoltatva hadi szolgálat 
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vagy nagyobbszerü vállalatokban mily fénylő szerepet játsz- 
hatánd. Csakugyan kisszerü helyzetében is kitűnő állást vivott 
ki. Szerencséjével szorgalma s szűk kiadásai párosulván, va- 
gyonosságban minden egykorú sorsosait feljülmulta; halála után 
közel félmiliót érő vagyont hagyván. A mi a minden keres- 
kedhetéstől elzárolt szegény Erdélyben csaknem páratlan eset. 


Tudományos esze nem volt, mert a negyedik oskolai 
osztályból katona lett. Azután szorgalmas gazdászata s hi- 
vatala annyira igénybe vették minden idejét, hogy soha sem 
tanolhatott, sőt nem is olvasott. A rendes Hankens Bálint 
féle naptáron és Cserei Mihály: Erdély története kéziraton 
kivül más könyv házánál nem létezett. Mind a mellett a hazai 
törvényt... az akkori legfontosabb tudományt... annyira 
magáévá tevé s azt csupa gyakorlati téren, hogy hivatalos 
eljárásában, továbbá szó vagy irásbeli itéleteiben nagy törvény 
jártasságot föltételeztek. Hivatalos följelentései és alhivatal- 
nokaihoz tiszti rendeletei mindég megfontoltak s helyesek. 
Magány levelezései csinos gondolatokkal rendbe szedett szókba 
s néha módos élczel szerkesztvék, a mi tudomány s olvasott- 
ságra mutatott, melyeknek hiányait nagy szorgalma és sebes 
esze pótolák. 


Ezekhez járulva csaknem párja nélküli hivatalos buzgol- 
kodása, az akkori megyei tisztek közt mily szükségessé s ki- 
tünővé tette magát. Megtetszik főkormányzó gr. Bánffy György- 
nek 1817-ben Ferencz császárhoz tett azon fölterjesztése: 


«Mikor nagyobbszerü tennivalóm van, Ujfalvival vitetem 
ki, vagy merőben elmarad; a kivitelben ő a jobb kezem». 


Tiszta igazság s jól eltalált szavak! a kormányzónak szint- 
úgy becsületére vált, mint a kiről mondá. 


Bámulva beszélték akkor az erdélyi körökben, hogy egy 
embertől mi minden telik ki. Hivatalos rendkivüli müködései 
és erélyes gazdasága mellett vadászati időtöltésre is ráért. 
Egyéb szenvedélye nem is volt, mint a vadászat. És arra még 
költséget is forditott az egykoruak nem kis bámulatára. 


Mennyire elfoglalták idejét egyebek közt a szóbeli pörök 
is, megtetszik abból: hogy minden ünnep napon kihallgatást 
tartott hajnaltól-délig, jó időben a kapuja melletti eresz alatt. 
Az egész utcza tele volt panaszos felekkel, kik rendre előszó- 
litatván panaszaikat előadták. Atyám néhány rövid szókban 
itéletet mondott: s azt oly tárgy, személy és körülmények- 
ismeretével, melyek mind máiglan magasztalással emleget- 
tetnek. Jegyzőkönyvnek vagy irásnak hire sem volt: az ilyest 
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csak idővesztésnek tartá, s azért megveté. Öt hat koncz papirral 
esztendeig beérte. Látni kelle e sebes vérü indulatos embert ülve 
vagy állva hallgatni a sok ostoba, tekervényes oláh peres fele- 
ket, több óráig példa nélküli béketüréssel: s azt akkora tekin- 
télyei, hogy a százakra menő durva miveletlen pórnép minden 
baj nélkül s hiedelemmel osztozék a tárgy fontosságában. Kihall- 
gatás, kinyomozás, a tanuknak megesketése, itélet kimondás 
s elégtételbe vétel mind egy személybe központosulván. Egy ily 
kihallgatáson rendszerént 60, 70, szóbeli pör járt le, többire 
fontos birtok keresetbe. Jelentéktelen ügy még számosabb. 


Megtörtént, hogy a gyengébb eszü panaszlónak ő iga- 
zitá ki szavait. Egykor magam is jelen valék, mikor egy ifju 
panaszlónak igy szolla: «Hallod ficzkó! te nem ismered bajodat, 
a multakkal nem vagy tisztába. Nagyatyádnak több fivére volt, 
kiknek gyermekei foglalták el azonkivül mit most követelsz, 
ez s amaz földedet. A te károd nagyobb mint a mennyit gyenge 
eszed felfog. Én tisztába vagyok azokkal: azért most azon 
földeket is mind visszaitélem neked: hatalmadban állna azok- 
nak elvett hasznait is követelni: de azt ne tedd, mert ellen- 
feleidet megrontaná: s pedig néktek együtt kell élnetek». 


Megtörtént az is, hogy a hamis vádlót gonosz fondor- 
kodásáért rögtön megbüntettette a panaszos felek előtt: intve 
azokat, hogy példát véve óvakodjanak a gonoszságtól. 


Az ország törvényei szerint szabadságban állt a peres 
feleknek, sérelmöket a megyei tisztség vagy kormányszék 
elibe fölebbezni: a mi más megyei hivatalnok itéletével gyakran 
megtörtént. De atyám itéletét hosszas hivataloskodása alatt 
csupán egy peres fél föllebbezte a kormányszékhez, a hol ellen- 
kező határozatot nyert. A példátlan eset annyira sérté igazság- 
szeretetét, hogy azonnal Kolozsvárra ment, s a pör reassumál- 
tatását követelte. Kérését oly erős indokkal támogatta, hogy 
a reassumálás után hozott itélet az atyáméval egészen talált. 


A panaszos felek rendesen ajándékot hoztak: mintegy e 
szerént. Egy szörkeztyüben 10 tyuk, vagy 3 liba tojás: pár 
csirke, harcsa, posár, orsófark, márna, vagy menyhal; nehány 
rák, tekenős béka, császár- vagy fogolymadár vagy szalonka 
és vadrécze, nyul, füzér hiribi, kosár keserügomba: egy tál 
erdei eper, szederj, vagy málna; egy toboz cseresnye, alma vagy 
körtve mind igen rossz minőségüek, egy zacskó magyaró, dió 
vagy gesztenye, verőmalacz, bárány, sajt vagy kászu turó, 
kis csupor vaj vagy szinméz; vagy szilvaiz, róka, nyest, vad- 
macska vagy vidra, nyers bőr, pár lópatkó, ekevas, fanyereg, 
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nehány falapát vagy favéka, egy fakókerék: fatengely, kerékfő: 
falfák, farúd, fatál, tángyérok vagy tekenyő, bőrrosták, egy jó 
darab bikfa tapló, egy darab öntött viasz, vagy fagyu, mindaz 
a mi egy földmives mezei gazda házától s kezemunkájától kitelt: 
és a mit a hasonlóan földmives megyei tiszt napi szükségeire hasz- 
nosnak vélt, azonban minden megerőltetése nélkül. Ellenben 
pénz, vagy egyéb becsesebb tárgygyal nem mert előjárulni; mint 
a mi neki is hátramaradást, a jutalmazottnak pedig bosszu- 
ságot okozhatott volna. Eleven emlékezetemben van, mikor egy 
czifra sátoros czigány egy nagy ezüst pohárral, máskor egy oláh 
nemes 10 bankóforinttal kinálták meg; de mindkettőt lehordá 
s rögtön elhajtá maga elől. Vagyonossága és jól ellátott éléstára 
mellett a fejebbi termékeket s gazdászati eszközöket is mind 
nélkülözheti vala, de mind a mellett is nem útasitá el. És pedig 
elvből, hogy a panaszos megvetés rovására vévén, az ilyes megyei 
tiszt iránt kevés bizalma is volt. Ne feledjük pedig, hogy Verbőczy- 
nek állam szervezete, főleg a megyei tisztek irányukba kirekesz- 
tőleg a közvéleményen alapult. 


A kihallgatás annyira elfoglalta minden figyelmét, hogy 
ilyenkor tőle valamit kérdezni nem volt tanácsos: és családi 
vagy gazdászati ügyeit hivatal fontossága merőben háttérbe 
szoritotta. 


Rendesen csak akkor szakitá meg nehány perczre, mikor 
reggeli mosdás ideje eljövén és a pandurral friss vizet hozat- 
ván kutjáról, megmosdott s utánna megtörölközött. Ez alatt 
rendesen imádkozni szokott, mi alatt a peres felek levett fő- 
veggel csendesen tarták magokat. Ezt végezve, tovább folytatá 
egész ebéd idejéig. 


A német bureaucrata, ki sokat ir, de keveset igazit, a ná- 
lunk eddig divatozott szóbeli eljárást önkényesnek s brutalis- 
musnak nevezi. Első pillanatra van is ez állitásnak helyessége: 
mennyiben az igazság kiszolgáltatás a hivatalnok személyi- 
ségére volt fektetve, ellenőrség nélkül. De alkotmányos ország 
intézményei becsét más mérszer szerint kell meghatározni, 
mint a nyakunkra nőtt absolutistica institutiókat. Montesquieu 
meghatározá, miszerént alkotmányos monarchia gépezetének 
főrugója a becsület, s constitutionalis hivatalnok eljárásának 
vezérelve ujra: a becsület. A magyar hivatalnoknak, ki ősei- 
től örökölte becsületét, életelvéül kelle tüznie: födhetetlenül 
tartani fenn e becsületet honfiai előtt. A magyar hivatalnok 
hazafi volt, nem mint mostani hivatalnokaink, kik rubrikáik- 
kal honyaljuk alatt, addig bolygának országról-országra, mig 
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azt is feledték, ha volt-e valaha hazájok. Ily hivatalnokokra 
ellenőrség nélkül bizni a szóbeli perek igazitását, annyi, mint 
megnyitni a végtelen kihágások és ostobaságok mezejét. Nem 
lehet állitani, hogy e szép hivatali hatáskör nem jutott volna 
néha alkotmányosságunk korszakában is bitorló kezekre, de 
csak is kivételkép s igy is csak az előidőben. Főkép az utolsó 
két évtized alatt inkább kifejlődött alkotmányos életünk mind 
inkább semlegesité e hivatali hatáskör lehető káros következéseit, 
mert honfitársai választák a magyar megyei tisztet, s tudta, 
hogy bizalmukkal visszaélve, becsülésöket elveszteni, annyi, mint 
erkölcsileg meghalni. 


Én tisztelettel hajlok meg hajdoni szóbeli perlekedésünk 
előtt: mit eldődeink ázsiai patriarchalis rendszerökbül magokkal 
hozván, jóttevőségeiért mindaddig, mig hatalmokban állott, 
fenntartották épségben; mert boldogitó s igazságos eljárása 
felől megvoltak győződve: boldogitó, mert a sérelem legrövi- 
debb idő alatt minden költség nélkül orvosoltaték; igazságos, 
mert a megye többsége által választott közbizalmi hivatalnok 
által nyiltan, sok hallgató előtt folyván, az itélet nem önkény 
vagy szeszély, hanem tiszta meggyőződésből származott. 


Ily sok lelki s testi előnyei mellett édes atyám rendkivüli 
emlékező tehetséggel is birt. Az irást, a följegyzést csupa 
mankónak nevezé, mi nélkül utóbb járni sem lehet. A föl- 
jegyzést gyermekeinek is tiltá, a mi elkényeztet s utóbb csupán 
erre támaszkodva, károsan foly bé. És igaza volt. Ő kirekesztő- 
leg mindég emlékezetére s nem irásra támaszkodva, emlékező 
tehetségét bámulatos fokra emelte. Egyebek közt Dézsen egy 
tiszti ülésen nagy aggodalmat okoz azon körülmény, hogy a 
főbiró a közelebbi ujonczozás jegyzőkönyvét seholsem találván, 
a kormánytanácstól nem kis felelet terhe várt a tisztségre. 
Atyán nyugodtan vigasztalá a megütődött főispányt, hogy ő 
könnyen kiigazitja s valóban a 260 ujoncz nevét, születési 
helyét, életidejét s jellemét: ugy a kiket bé nem soroztak, kit 
miért, mi okból bocsátottak el, egytől-egyik feldictálja a fő- 
jegyző tollára. Később a főbiró megtalálván az eltévedt jegyző- 
könyvet, a feldictált lajstrommal merőbe talált. Közhit volt 
akkor a megyében, hogy a régi hivatalos tárgyalásoknak élő 
levéltára az édes atyám; a minek igen sokan igen nagy hasz- 
nát tapasztalták. 


Hivatalos tevékenységeinek sok mindenfélébe, de nevezete- 
sen utak és kőhidak csináltatásába több maradandó emlé- 
két hagyta fenn egyedül, mint hivatalos társai összesen. S 
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tevé csupa kötelességérzetből, legkisebb jutalomra számitás 
nélkül. 


Adóbiztos két holdnapig, szbiro 19, alispány 12 és főbiró 
5 évig volt. Szbirói évi fizetése 25 frnt, alispányi 250 frnt: 
főbiroi 300 frt. és igy 36 évi összes fizetése 4975 váltó frnt, 
vagyis 1990 ezüst frnt. De igen gyakran történt, hogy egyetlen- 
egy nap egész évi fizetésénél többre lett volna érdemes: és 
hetek, midőn a 36 évi fizetéseire jól megszolgált. Mekkora 
különbséget, minő ellentétjeit láttam én ennek közelebbről. 
A mult években rögtönzött, a legaljasabb népfajok tudatlan s 
erkölcstelen salakjából fölszedett törvényszéki s igazgatási 
némely hivatalnoknak félévi dija szintannyira rug, mint derék 
atyám 36 évi fizetése volt. És a tulontul díjazott hivatalnok az 
év végivel ugyan mit mutathat fel? Egy nagy halom senki más, 
még önmaga által sem értelmezhető beirt papirt, melyből 
majd minden rend irás egy forinttal dijaztatik. A nap nagyobb 
részit a bureauban únalom s ásitás közt elirkálja, vagy elles- 
beli. Születése óta szegénységben tengve s most egyszerre ily 
nagy fizetéshez jutva, sehogysem találja fel magát. Az emberi 
gyarlóságban feneklik: hogy a mihez könnyen jut, szint- 
oly könnyedén el is bánik vele. Azért szórja a pénzt ez is min- 
denfelé. Halálával üres erszényt s egy bokor koldus gyereket 
hagy hátra. Ritka, ki annyit megtakarit, mivel eltemethessék. 
Hanem özvegye három havi előbért könyörög, mivel férjét 
eltakarithassa. Hátrahagyván özvegyét az állam nagy terhére, 
főleg gyermekeit az állam nagy veszedelmire. Mert ezeknek 
okvetlen proletariusoknak kell lenni, s később éppen commu- 
nistákká. Ezt a német tartományok nagy agodalommal s ke- 
servesen tapasztalják. 


Ezen mindennapi árnyoldal ellentétjéül a mult időből egy 
jelenetet leplezek fel. 1813-ik évben a király egy őszinte fel- 
szólitást intéze becsületes s akkor még hű magyarjaihoz: 


«A kinek Isten adott, juttasson abból jószántából akár 
kölcsön a szükségben lévő állam számára». 


E felszólitási okirat jelenlegi Kolozsvárt a volt kormány- 
szék levéltárában vagyon. 


A Verbőczy gyakorlati rendszere után oly csekélyen dijazott 
megyei tiszt, boldogult atyám, a körözött felszólitást elolvas- 
ván, másnap reggel azonnal 10 ezer forintot visz kormányzó 
gr. Bánffy Györgyhöz: könybe lábbogó szemekkel kérve, hogy 
juttassa a fölség kezébe. És sziveskedjék pár sorban tudatni, 
hogy: 
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«Nem kölcsön fejibe, hanem őszinte jó szivvel ajándékul 
küldi a fölségnek; s ha még ezután is szüksége lenne, kész- 
séggel osztja meg vagyonát; mert azt, hogy királya szükséget 
szenvedjen, sehogysem türendi»... 


Ez nem nagyon régi eset. De azóta kegyelet, jóindulat 
és vagyonosság mind eltünedeztek, még hirök s poruk se maradt. 
Próbáljon most a kormány gazdagon dijazott szolgáitól bármily 
czifra szavakban felsegélést kérni: süket fülre, üres erszényre 
találand. Jó érzés és vagyonosságra legkevésbé számithat ná- 
lok. Legfölebb is valami facsaros s erőszakra fektetett csinnal, 
mint közelebbről, ügyvédi szennyes fogással; hogy haszon- 
talan hivatalnokjai havidijoknak harmadát letartóztatván, ama 
legkegyelmesebb biztatás mellett, hogy ezen öt egymásutáni 
évek alatt minden hónap elején letartóztatott forintokról 
utóbb a most önkéntesnek keresztelt kölcsönről államkötelez- 
vényt nyerend; a mi akkor valószinüleg egy batkát sem fog 
érni. Atyám költségeibe rendkivül takarékos s előrevigyázó 
volt: főelve lévén nem arra költeni, a mi szükséges, hanem a 
mi nélkül teljességgel el nem lehet... kevés szüksége, de annál 
több pénze maradt meg. Házi butorai mind tisztán fakészületüek, 
de bőrös, vagy töltött butora nem volt. Mikor jó anyámnak 
jelesebb vendégei akadtak, a nőket rendesen ágyára ültette, 
mint puhább, kényelmesebb helyre. Zsiros jó étkek tálaltattak 
fel mindég, de csak a mi a háztól kitelt. Étel-italbeli nyalánkságot 
nem lehetett látni. Reggelin pörgölt rozskávé szinmézzel ve- 
gyitve. A kereskedők néha pénzt kölcsönöztek atyámtól, meg- 
nyerhetésért kevés czukrot s kávét vittek ajándékba: de 
gondosan elzárta, s csak kiválasztott látogatóinak tálalta fel. 


Azon időben Désen egyetlenegy bolti kereskedő volt, va- 
lami Pituk Kristóf nevü. Ez egykor bolti portéka után Debre- 
czenbe szándékozván, nehány száz forintot kért kölcsön atyám- 
tól. Hosszas szóvitatkozás után végre abba állapodának meg, 
hogy a pénz kamatjába Debrecenből egy kétszáz forintos kocsit 
hoz az örmény, miből atyám 100 frntot neki megtérit: a többi 
kamatba maradván. A kocsi meghozatván, nemcsak a helység, 
hanem a környékbeli birtokosság is eljön ujság nézni; s nem 
győzik eléggé dicsérni a szép kis sárga kocsit. Később kirándul 
Dézsről főbiró Alsó László, ki akkor tudományáért s tehetős- 
ségiért első tekintély volt a vármegyében. Körüljárja a kocsit, 
s apróra megvizsgálja, utóbb fejcsóválva szól atyámhoz: 


«Czifra jószág biz ez s később majd főbiró korodba s tömöt- 
tebb erszény mellett csak megjárná; de most huszonöt forint 
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fizetés mellett, csupa nevetség. Feleded szép öcsém a közmon- 
dást: «bocskorban kezdeni s csizmában végezni». Te ellenben 
czifra kocsin kezded s majd gyalog végzed...» 


Elevenjére hatott a főbiró szava: mert ott korhadt a 
kocsi a szinben: idő, szú, moly, rendre fölemészték; de soha 
bár egyszer sem használá. Még vénségiben is sokszor emlegette, 
hogy a bölcs intésnek sok köszönettel tartozik: mert azután 
jobban megfontolta költségeit. És minő véleménnyel lenne a 
jámbor az én mostani háztartásom felöl, ha látná, hogy egyebek 
közt csak füszerárustól 62 oly czikket használok rendesen, mik 
közül ő annyi gazdaság mellett bár egyikre sem költött. Bosszu- 
ságában bizony megfordulna koporsójában. 


1815-ikben jó anyám elhalálozott. Több évig betegeske- 
dett, mialatt többet ágyban, mint lábon lehetett. De gondos- 
sága s figyelme mindenre, a házi rend legaprólékosabb részle- 
teiig kiterjedt. Házánál semmi megrövidülés nem volt látható. 
De halálával azonnal felfordult a háti szép rend. Családja s a 
vendégek mindenben szükséget szenvedtek. Fájdalmasan ta- 
pasztalók: hogy egy ember csak magára nagyon hiányos. 
Annyi életrevalóság s tevékenységgel felruházott s magát sebesen 
feltalálni tudó férfit soha sem ismertem, mint atyám volt. Ha 
valaki széles e világon, úgy ő el volt látva minden lelki s testi 
ügyességekkel és hivatva a házirend illő fenntartására. De ő 
sem vala képes kivételt tenni: s jóllehet megfeszített szorga- 
lommal igyekvék házában az eddigi szép rendet fenntartani, 
de a hogy derék anyám sirba szállt minden felfordult és soha 
többé helyre sem jött. Mint nagyon tehető jó gazdánál bőség 
volt ugyan mindenben, mégis mindenki s ő maga is szükséget 
szenvedett mindenben. Még a jó gazdasszony ismeretes jó szag 
is kivándorlott házából. 


A magyar nő, magyar házi asszony... egyszerű... de sok 
olyat rejtő nemes szavak, mit más nemzeteknél ily mértékben 
nem láthattam. 


Nézd a magyar házias nőt keleti patriarchalis magos tulaj- 
donaival százados jellegét hűn megtartva. Egy munkás szelid 
méhkirálynét látsz benne, ki házánál mindent rendez, mindenütt 
jelen van: fölkeléskor első, s utolsó lefekvéskor: talpon, mindig 
nagyobb kisebb elfoglaltatásban; csörgés nélkül, alig észrevé- 
tetve, csöndes-vidámon. Egymagáért semmit, másért mindent. 
Minden jobb nála mint másnál, áldás van kezén. Két házi istene: 
hazája és családja. A hon eszméje körül vigasztaló angyal... 
családja körében békebiró, orvostanitó, mindenek fölött buz- 
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ditó. Vidámsága minden arczot öröm rózsáival hint: körülte 
nem látsz csüggeteg arczot: szelid, hallgatag, haragot nem 
ismer; de rendre utasitó, megnézése lelkedig hat... zsimbje 
jóizü: mind hallgatnád... A háznál mi és hol áll ő tudja, más 
hiában keresi csak ő találja meg... eszét nem nyugtatja, ritkán 
szól, egyszerü hangon mindig: de később, ha utána gondolsz 
bölcs szavaknak találod. Állása másodrangu, ő akarja igy; 
de a ház terhe az ő vállain nehezük. Bánatja s aggodalma gyér, 
csekélységen nem akad fenn: a nagyobbat magába zárja, hogy 
családja vidám lehessen... Körülte álom borit már mindent, 
ő még mindig munkál, rakosgat, végül gondosan betakargatja 
a tüzet és most a néma csend alatt szokott bizalommal emeli 
fel karjait Istenéhez és lelke mélyiből fohászkodik... önmagát 
itt is mellőzve... családja, árva hazája és szenvedő nemzetiért. 
Midőn testi fájdalmok lepik meg, türelmében hős, nem panaszol, 
hogy övéit örömükben ne zavarja. Utóbb erőt vesznek fájdalmai, 
eszmélet nélkül rogy egybe, magához tér: körülnéz a mellette 
zokogókra: minden erejét kifejti és mosolyog nekik: mely 
mennyei mosolyával annyi ideig boldogitá őket és vidámon 
szól hozzájok, csakhogy érte ne aggódjanak. Kórágya mellett 
kis asztalán imakönyve áll és a bokor kulcs: figyel és rendel- 
kezik: a rend nincs felbontva, még mind kezében a kormány 
gyeplője... A fájdalmak nőttön növekednek... De már be- 
végezte... és ő nincs többé... kétségbeesve kisérik az övéi a 
sirbolthoz... Most eszmélnek igazába, hogy mit birtak és mit 
vesztettek. A házirend, áldás, béke, csendesség rendre mind 
eltünedeznek; rendetlenség, hiányosságok s egybekotczanás 
váltogatják fel az eddigi szép egybetartást. Ott porladnak földi 
szentem maradványai a kaczkói-sirboltban: örökitsék emlé- 
két e sorok. 


Te pedig becsületes hazámfia a feljebbieket ne vedd szép 
álom- vagy ábrándnak: negyven hosszu év elegendő álom- 
oszlatásra s vérhűtésre. Osztán előttem igy áll a magyar jó 
háziasszony: s ha néhol a szinek elevenebbek is, de mind 
ugyanazok e rajzban. Az én életidőmre, a kiket ismernem sze- 
rencsémbe jutott, nyolcz ily magyar háziasszony maradt még 
fenn: mindnyájából meritém e vonásokat: főleg boldogult 
anyám s derék nőm üdvhozó napjaikból. 


És forró ohajtásom hozzád kedves földim! hogy egykoron 
az enyimhez hasonló nyilatkozatot tehess, bár egyetlenegyről: 
a ki téged végnélkül boldogítson és a ki családi örömei közt ne 
feledje a nemzet fájdalmait és nemzetét: mely örömre és bol- 
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dogságra volt hivatva; de erőszak eltaposta öröme virágait 
s megfosztá mindattól; mi szent és becses volt előtte házias 
jóllétin kivül. Ha annak birtokába juthatsz, hiven őrizd, mint 
Vesta tüzet; mert szabadságod s jólléted egykoron a házi élet 
mezején virágzand fel. Adja Isten!... minél elébb... 


Boldogult atyám háztartását nem hogy a mostani ember 
értené, de még akkor is az egykoruak előtt talány volt. Idő- 
töltésre vagy szenvedélyire soha sem költött. Közczélokra nem 
adományozott. Senkinek nem ajándékozott. Öltözete nagyon 
egyszerü: két rendbeli, az egyik ünneplő, a másik hétköznapi. 
Halálakor inneplő mentéje 23, sarkantyus csizmája 8, kalapja 
8 évesek voltak. Számos lovai közül a rosz feleltetés miatt 
tavaszonként több darab elhullott, bőrét ingyen kicsáválta a 
falusi timár s a szegény csizmadia rosz szabással ugyan, de 
feldolgozta. Az egész ház azt viselte és sohasem vásárit. A vidéki 
kalmároknak csak ugy kölcsönzött pár száz forintot, hogy ha 
a rendes kamat mellett néhány sing durva posztót, gyolcsot, 
nyak- és zsebkendőt, kalapot: vagy nehány kaszát s kapát, 
kevés czukrot, kávét, pár boutelia rozsolist, vagy nehány darab 
czinedényt... hozott Debreczenből, mind olyanokat, a mikre 
legközelebb szüksége lévén, ő maga jelölte ki. Asztalos, szabó, 
lakatos és mészáros hasonlóul csak ugy boldogulhattak, ha a 
rendes százalékon felül bizonyos meghatározott munkát dol- 
goztak. A mészáros szombatonként nehány font marhahust 
küldött. Konyháját, pinczeit s éléstárát gulyája, juh- és sertés- 
nyája, majorháza, szőllője és gyümölcsösse bővön ellátták. 
Csemege nem ment asztalára: csak az volt ott, mi a háztól 
kitölt. Reggel pörgölt rozs szinmézzel vegyitve. Kávét, czukrot 
csak tekintélyesebb vendégeinek tett fel. Cserépedény vagy 
porczellán helyett őseitől öröklött czin- és óntálak s tányérok 
jártak elő. Butorai mind fából, mikor tekintélyesebb vendégei, 
jelesen delnők jöttek, a puha ülés végett jó anyánk ágyába 
ültek fel: meglehetős magaslaton. Órája nem volt, ennek gya- 
kori igazittását igen költségesnek nevezte, azért inkább nél- 
külözte. Nappal az áldott nap: éjjel kakas szó; hajnalban a 
fias tyuk és az esthajnal csillag voltak utmutatói és a hosszu 
tapasztalás után nagyon pontos és biztos módon. 


Gyertyát s szappant háznál gyártott: évenként kétszer. 
Jóllehet, nem került pénzbe, mégis rendkivül takarékosan bánt 
velök. A téli estéken a család apraja nagyja az öreg kályha 
körül gyült: melyben a nyers bikfa, mint gyehenna tüze lángolt, 
s melynek szintén mint Vesta tüzének Szt. Mihálytól Szt. 
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Györgyig éjjel-nappal tilos volt megszakadni. A nagy kemencze 
terjedelmével s az alatta s körülte szélesen elnyult tüzhely a 
szobának nagy részét igénybe vette. Tág elején, a folytonosan 
lobogó láng fényes világitást szolgáltatott ki. Fonás, varrás, 
olvasás mind e körül történt. Megszokott ülése volt itt min- 
denkinek, min változtatni meg nem engedett. Minthogy a Csa- 
ládfő többire hallgatva mélyedt el gondolatokban s tervezetek- 
ben, másnak is hallgatni kellett: a csendet megszakitni nem volt 
tanácsos. Legfeljebb az udvari bohócz megjelenése s némi köz- 
bevetett élczei szakiták meg néha a siri csendet. Östveli nyolcz 
órakor az asztal megteritetvén föltálaltatott: mikor már gyertya 
is gyujtatott, de vacsora végivel rögtön el is oltatott. Az azutáni 
munkálódás, ugy lefekvés is... mind tüzvilágnál történt. Egy 
szál gyertya napokig eltartott. 


Kádár, ács, kerekes, s más fejszés munkát molnárai: vas 
munkát falusi czigány kovácsa készitettek. A házhoz meg- 
kivánható rostát, tekenőt, csebret, kártyust, légelyt, kanalat, 
orsót kalányos czigányai faragtak. 


Cselédjeivel sajátságos rendszere volt. Inast nem tartott: 
igen úri dolognak nevezé, maga körüli szolgálat azon kivül is 
csekély lévén, személyesen igazitá. Cselédei személyzetét job- 
bágy és elhalálozott adósainak fölvett és beszoktatott fiaiból 
szerkeszté, kiknek évi bérök egy bornyu, juh vagy kecske, de 
pénz soha. Juhai gyapját a jobbágyasszonyok megfonták és 
megszőtték, ványolójában megdürüczköltette: a kész posztót 
jobbágy falusi szabójával őszönként feldolgoztatta. Juhbőr 
meleg köntösökkel szőcse látta el. A vászon nemü hasonlóul 
a háztól telt ki. Konyhájára szükséges cserép főző edé- 
nyeket gabonával: a szükséges borsat a kisajviasz salakkal 
cserélte fel. 


Változatlan elve volt: semmire sem költeni, a mire szük- 
sége van; hanem csak is arra, mi nélkül teljességgel el nem le- 
het. Háztartásában a divat merőben ismeretlen volt: öltözete, 
butorai, cselédei, minden az volt a század elején, mi annak 
utolján, a legkisebb változtatás vagy újitás nélkül. Kávé, 
czukor, rizskása, faolaj, czitrom narancs, s más csemegékről ugy 
vélekedett, hogy jó izüek biz azok, de csak oda valók, a hol 
termenek; mert ha nálunk is elkerülhetetlenöl szükségesek len- 
nének, a bölcs természet úgy alkotta volna, hogy itt is tenyész- 
szenek. 


Csak ezek után megmagyarázható, hogy az őszinte Keczeli 
István csakugyan méltó okból bámulhatta, hogy szigoru elvei- 
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ben megcsontosult atyánk 53 forintot, és nem kevesebbet 
költött el 3 egész év alatt magára és háztartására. 


Egyáltalában sokkal szükebb volt és jóval nehezebben 
lehetett azon időben pénzt szerezni, mint korunkban: minél 
fogva szűkebben s több meggondolással is adták ki. Akkor még 
kevés uri ház volt Erdélyben, hol a költséget megszalasztották. 
Mert a bő-kőtést a közvélemény is nagyon hibáztatta, a hanyag, 
rest gazdát eltűrte, de a bő költőt kigunyolta. Több esetet tudok, 
hogy valaki költségét könnyelmüleg megszalasztván, elköltö- 
zött lakni más jószágára, mi által sorsosai hibáztatását kike- 
rülvén, a közvéleménnyel kibékülhessen... 


Fiui kötelességemnél fogva visszapillantok itt még egyszer 
és utoljára beteges atyám utolsó napjaira. A régebb oly erős 
most egyberoskadva, de a lélek még mind erejében volt, mint 
valaha. Tevékenységét s erős akaratát utolsó órájáig megtartá. 
Esztendeje már, hogy ágyában kinos fájdalmak közt sinlik. De 
hivatalát s gazdászatát ernyedetlen szorgalommal folytatá, 
mint egészséges napjaiban. A pörös feleket órákig hallgatá, s a 
legjózanabb határozatokat osztá közöttük. Országutakat, nagy 
kőhidakat csináltatott. Udvarán épittetett, javittatott, gyümöl- 
csössibe oltatott. Földmivelésiben, marhatartásában, vállalko- 
zásaiban, pénze kezelésében, és hivatalos följelentéseiben a leg- 
pontosabb rendet tartá fenn legkisebb mulasztás vagy hiány 
nélkül. 


A halállal bátran nézett szemközt: temetésire minden 
előkészületeket megtett. Sirhelyét kijelölte: koporsóját mol- 
nárjával maga előtt készitette meg, halotti ruháját megvarrat- 
ván, felöltözött, s koporsójába beléfeküdt; de rövidnek talál- 
ván, mást csináltatott. Torára ökröket, sertéseket hízlaltatott. 
A torra egybegyülendő 600 szegény megvendéglésire kalányos 
czigányaival maga szobájában nehány napig kisebb nagyobb 
fatekenyőket, tálakot, tányérokat és kanalakot faragtatott, fül- 
sértő kopácsolásaikat, s kellemetlen illatozásaikat békével türé, 
csakhogy munkásságot lásson maga körül. 


Utolsó napján reggel gulyásától a tejneműt nagy figyelem- 
mel és szokott zsimbelődései közt vette számba. Egy kövér 
sertést öletett, a megtakaritás után behozatá ágya eleibe és ott 
takaritatá fel. Nőttön növekedő nyugtalanság közt siettetvén 
a mészárost, mert érzi, hogy mindjárt kifogy az időből. De alig 
végezheté párja nélküli munkásságának ez utolsó bizonysá- 
gát, midőn öntudatát vesztve, félre kezdett beszélni. Mintegy 
óráig rendetlen szavakban rendelkezett útcsinálás, gazdászat 
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s nagyszerű vadászat rendezésiben, mint kint kiválólag szen- 
vedélyes foglalatosságaiban. Nevökön szólitá kezelőit, akiket 
rendesen használni szokott volt, serénységre és pontosságra 
nógatván azokat. Egy óra mulva megszünt élni. 


Kihalt ő benne Erdélyben a József császár kényuralmi s 
tevékenységi iskolájának utolsó növendéke. Fáradatlan s pon- 
tos hivaloskodásáért előljárói nélkülözhetetlennek nevezték. A 
köznép ajkán mind máiglan tartja magát a hir róla: «Meghalt 
Ujfalvi, oda az igazság!» Ismerősei irigyelték, bámulták, de 
értelmezni s helyesen birálni nem tudták. Utánzója, nyomdo- 
kainak követője bár egy sem akadt. Én, mig élt, féltem, 
bámultam és tiszteltem, de felfogni, megmérni, magam sem 
valék képes. Később pedig lelkületének heterogen részei emlé- 
kezetem tégelyében rendre felolvadozván, moralis vegytani 
bonczolgatások után jöhettem tisztába: de csak évek mulva. 
Harminczkét esztendőt töltöttem közelibe, s mégis csak felü- 
legesen ismerhettem. Pedig mindég tárva-nyitva volt kebele, 
indulatait és tetteit beburkolni nem tudta, ha akarta volna, 
sem engedte heves vére: haragjában káromkodott, érzékeny 
pillanatában könnyezett: mint közönséges ember. De indú- 
latjai, cselekvései, szavai, mind nagyszerűek és eredetiek vol- 
tak, amelyeket másnál ily mérvben senkinél sem tapasztalhat- 
ván... tévutra vezetett: minél fogva erényit gyakron hibának, 
fogyatkozását pedig erénynek hivém. 


A tettek nagy embere volt ő!... kortársai közt páratlan. 
A nagy Napoleon oldala mellett aligha vetélytársait mind fejül 
nem múlja. Indúlatja, mint az erős jellemeknél szokott, heves, 
kitörő, fékezni nem birta, nem is akarta: a fékezést gyenge- 
ségnek tartván. Akarata szilárd és hajthatatlan. Érzései tisz- 
ták, szive föddhetetlen. Érzékei rugékonyak, hamar lángra 
gyúlt, de legtöbbször birta mérsékelni, a miknek ártalmait azon- 
ban egyedül ő szenvedé, de másra nem hatott károsan. Társal- 
gása családja és sorsossai körében rendesen mogorva, paran- 
csoló, de idegenek közt sima s hajlékony. Idejét többire elől- 
járói vagy alattvalói közt töltvén, engedelmesség vagy paran- 
csolás szűk terén... mivel társalgásra nem maradt ideje sem 
alkalma. Erdélyen kivül nem járt: itt is legtávolabb Szebenig. 


Ha nagyravágyását, gazdaságra törekvését s forró vérét a 
vélle született jó indúlat nem fékezi, lesz vala átok. Igy pedig 
áldás és disz volt nemzetén s családján. 


Drága gyémántkő volt, de pallérozatlan minőségben ha- 
gyatva. Még is fénylett s csillámlott művész és művészet segít- 
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sége nélkül. Parlagon maradt s tért vissza a földbe, a honnan 
jött volt. 


Rendkivüli nagy egyéniség volt: a milyen nemzeteknél is 
csak koronként, de családokban ritkán, legfeljebb egyszer tünik 
fel. Én bámulattal és hálával hajlok meg mind végig tisztes 
emléke előtt. Ha lelki erejét s tevékenységét bár nehányan 
örökölhetik vala hazámfiai közül... jobb sorsra számithatna 
nemzetem a mostaninál... 


[Keczeli Istvánról] 


Keczeli István jellemrajzát adom táblabirói, családfői és 
gazdai szinezetben. Nem oly régi a dolog, de a közelebbi idők 
úgy megváltoztatták házi s társas életünket, az akkori szokások 
annyira eltérők a mostaniaktól, hogy igen nehezen lehet értel- 
mezni. 


Egyike volt ő a régi jó táblabiráknak: kiknek emlékét 
századunk haladásra törő korszelleme okkal és ok nélkül oly 
sokfélekép támadá meg: s kiknek sirkövére a lefolyt forra- 
dalom s a bekövetkezett kényuralom... ez egyetlen pontban 
egyetértve... felirák e nemzetünkre nézve baljóslatu szavakat: 
«ez osztály meghalt és fel nem támadhat soha». E halál a tör- 
ténelem kikerülhetetlen exigentiáji közé tartozott: mert az 
kjabb táblabirói nemzedék nem tudá magát elvonni az újitó 
uorszellem befolyásától s önmaga kezdé levetni eredetiségét; 
s ezzel elveszté erejét, mely főképp a gondolkozás s a szokások 
ugyanazonosságában rejlett. A korban még, melyben Keczeli 
István élt, egy táblabiró képe jellemzé az egész osztályt... de 
később több oldalu míveltségre kezdett vágyni az ősök boldog 
életével elégületlen utókor; kényelmetleneknek találá az apák 
öltözeteit, tüzre raká az avult butorokat, átalakitá a háztartás 
rendét, s miután felölté a külsőségeket, újitó szelleme kiterjedt 
belső lelki életére... törvényeire: s ez újitások következtében 
nemsokára oly idő állt be, melyben a táblabirói osztály még 
élt ugyan, de a szem sehol nem láthatá: mert szemlélve az 
átalakult egyéniségeket, ahány, annyiféle miveltségre törve, 
senki nem tudhatá őket egy testté, a hajdan oly erős táblabirói 
osztállyá egybeforrasztani. A táblabirói osztály megszüt com- 
pact lenni, ellenei könnyen legyőzhették és nem becsülik emlé- 
küket. De mig zajong... apáink, a jó táblabirák sirja felett 
elleneink tora... rajtunk, a hű utódokon áll megőrizni ez 
osztály képét, úgy, miként a jó Keczeli István idejében élt. 
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A kép egyszerü: nem csillognak rajta a világi nagyravágyás 
és külföldieskedés szemfényvesztő szinei; de e kép elárulja, hogy 
a táblabirói osztály boldog volt, és boldog hazát alkotott, hol 
nagy és kicsiny elégült volt egyaránt, mert korlátozni tudá 
vágyait és fékezni szenvedélyeit: s a történelem bosszuálló 
angyala korunk balsorsa által nem a táblabiró ősök büneit 
bünteti mibennünk... mert ők az ártatlan patriarchalis para- 
dicsomi élet hű példányai voltak, de önnön tévedésünket 
fenyíti, midőn intő például állítja fel az osztályt; mely önmaga 
dobá el az ősök csendes szokásait s szabad fékre ereszté ismeret- 
len boldogságra törő szenvedélyes vágyait. 


Keczeli, a régi jó időkből fennmaradt eredeti példány volt, 
amilyen a czivilizált európai nemzetek közt csak a magyarnál 
volt még található, de ma már ott sem léteznek, rendre kihaltak. 
Nyugodjanak békével a jámborok, mert ha visszás, gondfödte 
napjainkra vissza kellene pillantaniok, emberi s hazafi szivük 
megrepedne és örök álmukra visszakivánkoznának. 


Eredete, régi tősgyökeres nemes; családi származását a 
magyar vezérekig vitte fel és arra sokat is tartott... A kolozs- 
vári ref. iskolában tanult deákul, a magyar történelmet és föld- 
leírást: azután a honi törvény gyakorlati részét Vásárhelytt. 
Más tudományról, minthogy nem volt rá szüksége, mit sem 
tartott. Tanolását végezve, haza szállott ősei lakába. Gazdá- 
szathoz nem fogott, csak folytatá azt azon az úton, mint elei 
századok óta vitték legkisebb változás nélkül: a házban is, az 
udvaron épület, butor, ló, marha és gazdasági eszközök egytől 
egyig a hajdaniak. 


Kivánságai kevesek és korlátoltak lévén, szükségei nem vol- 
tak. Háztartáson, életmódon, törik-szakad költségkiszerzésen 
nem aggódott. Jövedelme kevés volt, kiadását még kevesebbre 
szabta. Maga, neje és gyermekei öltözetök a század elején 
ugyanaz volt, mint utólján. A civilizáczió mérge... a divat... 
ismeretlen lévén, újítás s változtatásnak semmi sem volt alá- 
rendelve. Házi butorai jó erős fából, s keményen készítve, 
századokig tartottak. Konyháját csüre, majorháza, gyümöl- 
csöse, szöllője, juh- és sertés nyája bőven ellátta. Cselédei ruhá- 
zatja mind a háztól telt ki. Maga s családja öltözete kitünő erős, 
tartós kelméből készítve, ritkán, csak évek mulva ujítaték meg. 


Házától ritkán s csak kiváló esetben ment ki. Ilyenkor nem 
mulasztá el nehány kispénzt vetni zsebébe... koldusnak ala- 
mizsnára: egyéb kiadása úgy sem volt. Ismerőihez vagy roko- 
naihoz szállt: akik cselédestől s lovastól jó szivvel ellátták. 
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Vendégfogadók helyett akkor csakis korcsmák léteztek: hova 
csak korhely járt. Nemes úri ember szégyelte betérni. 


A pénzen... korunk nélkülözhetetlen főkellékén... nem 
törte eszét. Kevés szüksége lévén, megveté a pénzt, mint haszon- 
talanságot. Sőt mint csalási eszközt nem becsületes ember... 
kezére méltatá. 


Háztartás és ház felosztás változtatás nélkül mind a régi. 
A keskeny, szük oldalszobába egy terjedelmes kihúzó magos 
lábu ágy, alatta széles karikás ágy a gyermekeknek. A falon 
hosszu fenyőfogason fonalak, gomolyák, matollák, ecsetek. 
Alatta egy kis fogason a gyermekek köntöse. Szembe egy pár- 
kányos, tarkára festett fogason óntálak, tángyérok, kanalak, 
sótartók tisztán, jól kisúrolva és szép rendben. Mellettök apróbb 
és tágasabb kupakos cserép holyagosak. A falban hatalmas 
almárium. Kétfelé nyíló ajtaja márvány szinezetü, közepén 
óriási tulipánt festve, oldalfélt jukatos pléhtábla szellőzésért. 
Alól a háziasszony köntösei, csinos, jó rendben levendula virág 
közt: feljül a polczokon aszalt szilva, dió, magyaró, mákos 
vagy mézes kalács. Más polczon az úr és gyermekek fehér neműi: 
legfelül kis szalmás üvegekben köményes, fenyő és mézes 
pálinkák, az úr csemegéi. Az almáriom kinyiló felső párkány- 
zatán öblös üvegekben rózsa, málna, vörös szöllő és málécsúsza 
eczetek. Kulcsa az asszony zsebében van. Ez a ház szentélye. 
Titkait csak ő birja. Az úr az éji időn kivül ritkán fordul 
meg a hálószobában. Neje rendesen itt van gyermekeivel: 
itt folytatja gazdasszonysága ezerféle apróságait. Fehér czipó 
és ünnepre kalácssütés itt történik. Itt imádkoztatja gyer- 
ekeit: tanitgatja a betűket s számokat ismerni. Itt imádkozik 
maga is. 


Hátul egy alacsony, keskeny ajtó nyílik az éléstárba: a 
sarokba korhadt lépcsők visznek fel a ház hijára, a főraktárba. 
Kirekesztőleg az asszony felügyelete alatt állnak: csak ő tudja, 
mi és hol áll bennök. 


A háló szobából más ajtó az étterembe vezet: mely egyszer- 
smind nappali-, vendég s háziur lakó- s irószobája. A bútorok 
benne, egy ágy, fapamlag, hat szék, ebédlő- és iróasztal: mind 
régiek, szilvafából jó erősen készitvék: de bőrös szék vagy 
pamlag egy sincs. A magos lábakon álló ágyon nagy rakás ágy 
némü tornyosul fel szinte a padlásig, avatég, a háznál szőtt 
szőrtakaróval borítva. Az ágy alatt ócska ekevas, pántok, ráf, 
sikótyuk, kerékkarikák, fejszék, furuk, szegek, hosszu kötél, 
istrangok, kötőfékek. Egy nagy kő só, belől a fal mellett avatag 
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bőr rostában kotoló tyúk. A falon füst miatt, koromfekete, 
hosszu fenyőfogason régi török puskák, pisztolyok, török kések, 
buzogányok függnek: jó rendben, de nem használtatván, pók- 
háló s porlepték. A kardok hüvelybe rozsdásodva. Szembe más 
hosszu fogason hatalmos medvebőr, uton szekér bakra használ- 
ják, itthon pedig, ha több a vendég, földre terítve az ifjabbaknak 
hálóhelyül. Mellette az ősi farkasbőrbunda: családi clenodium, 
atyja és nagyatyja is viselték, de még mind jó állapotban van 
s látszik rajta, hogy gonddal kezeltetett. Azután az inneplő 
mente, mellény, nadrág: téli, nyári báránybőr kucsmák. Inneplő 
kalap. Durva posztóból nagy fehér köpeny, rezes kard, kokos 
nádbot, ló-csontból pár csáklya, vas macskák, hosszabb-kurtább 
fürészek: nehány pár izmos törökbuzacső, hajánál összeakasztva. 
A végin egy nagyobb s egy kisebb csikó bőrös kulacs. 


A szoba közepén a mester gerendáról vastag spárgán, csüng 
a búzakoszoru: mely egyik aratástól a másikig gondosan őriz- 
tetik. A mester gerendára négy vadász lőfegyver van feltaszitva, 
az úr, szakács, biró és a czigánypeczér számukra. Ugyan oda 
vannak halmozva a családi és pörös okiratok, jól megfüstölve és 
porosodva. 


A szoba homlokán keskeny iróasztal vékonyan párká- 
nyozva, avatég poros levelekkel rendetlenül felhalmozva. 
Ezeken áll a régi, színehagyott Biblia fekete bőrtáblával, mely- 
ben a házi úr nősülése és gyermekei születésök idejét, Istent 
dicséret és minden jó kívánatai kíséretében pontosan följegyzi. 
Azután Verbőczy hármas könyve, kutyabőrbe kötve és Hankens 
Bálint kalendáriuma. Ez utóbbi a napi események hű naplója 
és a kiadások deftere. Az irományokon a kurtább-hosszabb 
róvások: melyeken csak az úr s a biró tudnak eligazodni. Réz- 
por helyett apró porond: a kiszáradt tintatartóba, ha irni 
akar az úr, ecetet tölt. 


Az iró asztalon, a mester gerendán és a fegyveres fogason 
senkinek sem szabad valamihez nyulni, törölgetni vagy leporozni, 
mert olyankor a csendes természetü házi ur egyberánczolja 
szemöldökét. 


Az ajtón vas horgon függ az úr borzbőr vadásztarisnyája 
s rajta a bőrkorbács, a kopók kiüzésire. Az ajtóval szemközt a 
falon, magasan áll az aranyozott rámáju régi tűkör: ebben 
borotválkozik az úr, de jól felágaskodva és magos fekvésiért 
igen jó szemet igényel: mert füst, por, légy pusztító nyomdokai- 
kat hagyták rajta. A tükör háta mögött nagyapjáról öröklött 
csupor nagyságu hosszuszárú tajtékpipa, öklömnyi zöld bojttal: 
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mit csak nagy ünnepeken használ, vagy kiváló vendégének 
tölti meg. Ugyancsak a tűkör háta megett vannak beszurva a 
közelebb kapott levelek s apróbb czédulák. A tükör alatt a falon 
fenyőfa, kis pipa fogason 4 hosszu száru borgai s egy rövid száru 
debreczeni makra pipa: alattok horgas szegen csüng a zsiros, 
nagy kostök. 


A falon diszlenek az utolsó Rákóczy, Apafy Mihály s Ver- 
bőczy képei, elnyűtt, alig ismerhető alakba. Ezeken kivül apja, 
nagyapja képei, továbbá a maga és neje majomhoz inkább, 
mint emberi alakhoz hasonlító, közelebbről Gáti által festett 
mellképeik: a kit külföldről nem rég hozatott gróf Haller 
Kapjonba olaszfalakot festeni. Ha B[első]–Szolnokban még 
ma is torz festvényt, akár régi olasz falat látsz, bizton tudhatni, 
hogy a Gáti mesterműve. 


Oldalfélt a falon függ a kakukos pókháló lepte nagy óra: 
de nem szól. Rég elromlott. Egy obsitos néhányszor javítgatott 
már rajta: de még nem szól s a gazda belé restelt már az oknél- 
küli munkába. 


Az étterem egy harmadát az öreg kemencze és terjedelmes 
tüzhelye foglalja el. A család itt magosan lobogó láng mellett 
körülülve teszi a téli estvéli munkát, Bembe czigány peczér 
szittya a tüzet, hogy egy pillanatig se szakadjon meg. Ezen 
kivül ő forgácsot szed, a sertéshizlalásra burjánt, csalánt és 
disznó dinyét gyüjt: és a széjjel tojó tyúkok tojásait a vetemé- 
nyes táblák közül és a kertek alól fölszedegeti, mig a kopó 
rájuk nem akad. Rendes hálóhelye a puczik belseje: mellette 
és körülte a tűzhelyen elnyulva, kényökre heverésznek Dudás, 
Sipos, Hangos, Lámpás, Drangos, Fecske... a házi úr kedvencz 
kopói. Elhizottságuk azt mutatja, hogy ritkán használtatnak. 
De nem szabad ám azokat bántani, csak megriasztani sem: 
pedig ágyba, ágy alá, asztalra, padra széltiben fölheverésznek, 
ebéd alatt az asztalról pecsenyét, kenyeret, sajtot széltiben 
lekapkodnak. De elégtételt még sem szabad venni. 


Az étterem közepén kihúzó asztal, négy nagy gombon álló 
erős bikkfa lábakon, köröskörül «Isten fizessé»-nek neveztetett 
széles párkányzat, min kényelmesen nyugszik a láb. A terített 
asztalon ontálak és tányérok, ezek alatt szalmatányér, közepén 
hosszu szalmaszőnyeg, hogy az ónedények bé ne piszkolják a 
tiszta abroszt. A házi úr tányéra mellett őznyelü kés és villa, 
mellettök még egy hosszu izmos kés és a czigány-kovács készí- 
tette nagy rozsdás aczél. A pecsenyét rendszerint az úr, vagy 
vendégei közül az ifjabb tráncsirozza: ami nagy beletanulást 
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igényel s mig az ifjak kellően bele nem gyakoroltatnak, néha 
guny és kaczaj tárgyaivá válnak. Egy elhibázott szelés, vagy a 
műtét alatt a rendes sorozat megtévesztése, a különben szelid 
jellemü házi urat képes kitörésre bírni. A tráncsirozási rövid 
műtét és az evőkések kifenésivel az ur munkássági köre merőben 
be is fejeződik. A háziasszony előtt régi ezüst kopott kalán, 
még ismerhető rajta kevéssé az arany fútatás, egy pár nagyon 
vékonyra kopott ezüst nyelü kés, szülőitől öröklötte: a vendégek 
és gyermekek előtt czinkalán és csontnyelü kés. Az asztal 
közepén öblös leveses onkalán, erős fekete fanyéllel. 


A háziaknak s vendégeknek rendesen a házi asszony osztja 
ki a feltálalt étkeket: a jobb falatokat férje számára fen hagyván, 
aki egyedül magára kirekesztőleg a tálból étkezik: fején étek 
alatt télen, nyáron hatalmas báránybőr kucsma. A család tagjai 
már rég felkeltek az asztaltól, de a háziur magára még mind 
csemegél a nője által rendre eleibe rakott izletes, házi cseme- 
gékből. 


Ebéden négy, vacsorán három tál étek: minöségök, ízök, 
színök, szagok minden időben egyforma. A jobbágy fiúból 
szakácsnak kiképzett Szimion késziti: ki ha akarna sem tudna 
másforma ételt, sem jobbat, sem rosszabbat. 


Az asztalra az öreg, zöld holyagosba csapoltatik bor, abból 
a szőlőhegyből és azon hordóból, a honnan és a melybe évtizedek 
előtt szürték apái. Az étterem hátulsó szögletén alig észrevehető 
kisdeg ajtón roskadt lépcsők vezetnek le a pinczébe. Többire 
az úr maga ereszkedik le bor vagy káposzta-lé után. De a hány- 
szor megteszi a nyaktörő utat, egyszer mint másszor fogadást 
tesz, hogy molnárjával a rothadt lépcsőket kitataroztatja. De 
mind csak marad s pedig már nehány kecskebukát is hányt 
rajta. Utóbb is halála után fiára maradt a nagy munka. 


Az ebéd koronája a hófehér komlós cipó, a háziasszony 
sok szép erényeinek főbbike. Buza szemelés, mosás, szárítás, 
örlés, liszthűtés, szitálás, czők verés minden időben az ő szeme 
előtt és közre munkálásával történik. Szimion megdagasztja és 
beveti. De ha beteg, vagy az úr másuvá fordítá, az asszony 
dagasztja és süti ki. Nagy helyen hire is van a szép komlós 
czipónak. Azonban nem dicsvágy, nem is személyes érdeke 
késztetik az asszonyt ily sok baj leküzdésbe. Kirekesztőleg férje 
kedviért teszi, aki szenvedélyes barátja a jó kenyérnek. 


Az étteremből szűk pitvaron keresztül tágas, füstös ajtó 
vezet a cselédházba, mely téli- és nyári konyha is. A sütő- 
kemencze három véka lisztre van készitve, de a fél véka fehér 
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liszt is csak ott süttetik ki. Majd minden sütéskor feljajdulás 
történik a nagy faprédára: s a háziur meg is ígéri, hogy a jövő 
őszszel egy kisebb sütőkemenczét rakat a fazakassal. Ez is 
elmarad. Az alkalmatlanságot, mikor teheti, kikerüli. A tűz- 
helyen az erdőről most érkezett derekamnyi vastag, nyers 
bükkfa, melyet a szakács erős, izmos vállain alig bir béczepelni, 
gyehennaként lángol. Egyre pattan körülötte a cserépedény. 
A szakács keveset gondol a romlással, mert van elég a hijuban. 
Osztán a házi rend azt tartja, hogy őszönként Décséről a fazakas 
a gyümölcs kertbe egy egész katlan cserépedényt éget, ami 
rendesen más őszig tart. 


A szakácsnak sok ágazatu kötelességei kevés időt engednek 
a kellő tisztaságra: de oláh hajlamával össze sem fér az. Szennyes, 
szurkos ingben, télbe-nyárba elványolt mellrevalóban, piszkos 
surczal sürög. A szakácsi fehér sipka helyett vállközépig le- 
csüngő bozontos haját avas zsirral pazarul kikenve, a tűz előtt 
hajszálairól nagy cseppekben gördül le a zsir. A csundaság a 
háziasszony csinos rendszerével sehogy sem férne meg, de a 
szakács férjének kedvencze, a nyulászatban nagy segitsége: 
azért békével tűri, kárpótlásul pedig a főzés, sötés, kényel- 
mesebb ágait személyesen teszi meg. 


Künn a tornáczon, két tarkára festett tulipántos nagy láda: 
az asszony hozománya. Most ágyneműk, vásznak, fonalak s 
gomolyák raktára. A más oldalon csolnak idomu öblös hársfa 
pamlag, egy vándor német készitménye: az úr délesti alvó és 
pipázó ülőhelye. Étel közt itt mosogatja Bembe czigány peczér 
a tálakat és tángyérokat. 


A ház előtt magasan áll a két terebélyes hársfa, pujkák s 
apróbb baromfiak hálóhelye. Éjelenként a kakasszó innen 
pótolja az órahiányt; s a hosszas tapasztalás után jól hozzá- 
vetőleg. 


Jobbágyai közül az életrevalóbb ficzkót kiválasztván, ez 
vezeti és folytatja a jobbágyokkal a mezei gazdaságot: az idén 
úgy, mint tavaly és a jövő éven is újitás és változtatás nélkül. 
Sem több, sem kevesebb a vetés, ha akarná sem szaporíthatná, 
mert a jobbágyok csak ennyit mívelhetnek. A megszokott 
mennyiséget készséggel mívelik. Azért több asztag, szénaboglya 
nincs az idén, mint a tavaly. Legfeljebb kevesebb, száraz vagy 
nedves időjáráskor. A kevesebbet rendin látja, de a többet 
hibáztatná, mint tulterjeszkedést s erő megfeszitést: csendes 
véralkata az efféléknek nem barátja. 


A mezei gazdaság miben létét a biró esténként eldiskurál- 
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gatja, mert az úr távol tartja magát minden beléelegyedéstől: 
hogy magának s másnak is bajt ne okozzon, ne zsimbeljen s ne 
káromkodjék. És igy csendesen teldegelnek napjai az édes sem- 
mitse tevés közt. Azon kivül az adás-vevés, üzérség vagy válla- 
latnak mind nem barátja, mert szerinte csalásra vezet, annak 
még hirét sem állhatja. Az áldott szokás és csendes vére a ki- 
csapongástól eltartóztatják, a kacérság, trágárság gyülöletes 
hangok előtte. Még tréfából sem tűr kétértelmü szót. E szerint 
tétlensége védi az indúlatosságtól: és szelid embernek tartatik. 
Apjáról öröklött vagyonát nem félszegesíti s mint apja, uri 
házat tart. És ezért jó gazdának neveztetik. 


Csendes magány órái sok időt engednek az elmélkedésre. 
Csendes véralkata hijábavalóságok helyett Istene, hazája s 
családja körével foglalkoztatják elméjét. A szükölködőkkel 
készséggel osztozik: még a német kéregetővel is: akit pedig 
nagyon gyűlöl, a németnek csupa nevére is vére fellázad: de 
ha szükségben látja, csak ugy könyörül rajta, mint felekezet- 
bélin. A legnagyobb káromkodása körülte levőihez: «Kergessen 
meg a német...» 


Nemzetiségihez buzgón ragaszkodik. Ezért kész lenne 
életét és mindenét feláldozni. A magyarnak lealáztatása mardosó 
féreg keblében, mire mindig bánattal gondol. Neve napján 
mindig kiballag Dézsről Kornis czigány, a vén czimbalmos. 
Ebéd alatt a tüz helyen kedélyes hangokban elrezgeti Rákóczy 
szomoru nótáját. A jó házi úr szemeiből egyre húllnak könnyűi. 
Gyermekeivel felfogadtatja, hogy állandóúl jó hazafiak legyenek. 


Erős, ép testalkata daczol az élet viszontagságaival, hideget, 
meleget egyformán tűr. Betegséget és orvost csak hirből ismer. 
Csömör bajban izmos kocsisa megdörgölése, mi lován is számot 
tenne: mikor kornyadoz, egy czikk fokhagyma elnyelése, paprikás 
melegített bor vagy káposztatorzsa a biztos gyógy- szerek. 


A házi asszony a föddhetetlenségben s nemes tulajdonokban 
férjének szakasztott mása. Csupán egyben eltérő... a munkás- 
ságban. Egyébbe mindenbe ugyanazonositotta természetét 
férjével: csakhogy munkás, és foglalatosság nélkül pillanatig 
sem lehet. Férje restelli a lármát és lótás futást: azért az asszony 
maga viszi végbe, csakhogy a cseléd bosszuságot ne okozzon. 
A ház terhét ő hordozza. Ha beteg, minden megáll. Állása 
mégis másodrangu. Ő akarja igy. Többre nem vágyik. Férjéhez 
tisztelettel közelít. Kit még gondolatban sem kivan megbántani. 
Férje tegezi, ő uramnak szólítja. Ha annak rossz kedve van, ő 
is búsúl: ha örvend, nevet véle. 
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A háztartás kevés gondot, s még kevesebb költséget igényel. 
A jobbágy majd mindent kiszolgáltat. A jobbágy felesége a 
kendert kinyövi, eláztatja, kiveti, megszárítja, kitilolja, meg- 
héheli, ecseteli, megfonja, felmatolálja, megszövi és megfehéríti. 
A gyapjút megmossa, héheli, fonja és szövi: a veteményes 
táblákat kigyomlálja. Buzát rostál, szemel és mos. A szobákat 
kimeszeli, kisúrolja. Ősszel két kappannak való csirkét, kará- 
csonkor egy tojó tyukot és 10 tojást hoz. Ősszel fél véka 
mogyorót, két füzér hiribi gombát, félkupa kömény magot: 
dézmába malaczot, bárányt, szinmézet, viaszat és fagyut ád. 
A hosszas szokás után nem teszi vontatva: az úrnő pedig, 
mint rendes tartozást, csendes vérrel beszedi és elrakosgatja. 
Zsiros, jó konyhát tart, vendéget s cselédet bőven ellát min- 
dennel. 


A jobbágy fiukból beszoktatott cseléd halálig szolgálja 
földes urát. A cseléd közt idegen vagy új arczot nem láthatni: 
legfeljebb egy pár jobbágy fiu gyakornokot. Biró, kocsis, 
szakács, peczér, bivalos... mind a régi. A szakács egyszersmind 
sütő, kertész és inas. Az ilyen cselédség a hosszas szolgálat után 
magát család-tagjául nézve, gazdája érdekeit ugyanazonositá a 
magáéival. Gazdája vagyonát, marháját ugy tekinté, mint 
sajátját és nem tett megkülönböztetést. Beszélgetés közt úgy 
emlegette: ez a mi lovunk, a mi ökrünk, a mi pénzünk. Engedet- 
lenség, csalás, lopás mind ismeretlenek voltak előtte. Hű és 
bizalmas cselédek voltak: milyenek korunkban nem léteznek. 


A házirend nem változott: minden aprólékosságokban meg- 
tartatott. Még a délesti rövid álom is, a legyezés, a hely, hol 
tartaték és az ezutáni napirend a lefekvésig egyik nap ugy, 
mint másikon. A házi úrnak, asszonynak, a gyermekeknek 
megszokott ülő vagy dolgozó helyök volt, amin évhosszat 
egyik sem változtatott. 


Keresztelő, névnapok és a disznótor kivételes esetek valá- 
nak... mikor a személyzet s az ételek is módosíttatnak, de más- 
szor soha. Az úr csupa időtöltésből nem ment ki a házból. 
Látogatásra pedig csak ha meghivatott. Azonkívül ősszel 
egyszer Dézsre a Lucza napi vásárra és három évben egyszer 
tisztújító közgyülésre. 1791-ik év nevezetes korszakot képezett 
napi rendén. A vármegye közgyülésin országgyülési követnek 
elválasztatott. Nem kereste, s nem is dicsvágyból vállalá el: 
csupán a törvény iránti tiszteletből. Hol irva vala: «hogy a 
magyar nemes a közbizalom által felruházott hivatalt becsülete 
vesztése alatt elvállalni tartozik.» Azért készséggel ment Kolozs- 
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várra: s minden erőből igyekezett követi állásának megfelelni. 
Utóbb örömmel siete ősi tüzhelyére, megelégedését csakis ott 
találván fel. 


Az országgyűlés alatt a királyi biztostól ebédre hivatott. 
De a pazarul ellátott asztalról ehen tért szállásra: itt pedig 
azonnal szakácsára parancsolt, hogy vacsorára okvetetlen 
káposzta legyen, mert ma, vasárnap káposztának lesz vala 
rendi, de a nagy úr asztalánál minden volt egyéb, csak e jó 
magyar étel hiányzott. Éhgyomorral pedig nem szeret lefeküdni. 


Kolozsváron és Marosvásárhelyen túl soha sem járt, nem 
is vágyott. És ezt ő nagy boldogságnak tartá. 


Hámos lovait május 6-án rendesen fűre csapta, östve a 
kocsis hazavezette, hogy szegény legény vagy farkas meg ne 
rontsa. Mikor nejével útazott, a mi rendesen csak keresztelő, 
lakodalom vagy temetéskor történt, a lovak elejit czigány ková- 
csával megvasaltatta. Mikor pedig csak magára ment, mindig 
lóháton utazott késő vénségében is. Rendesen a gyeplősön, 
kocsisa meg az ostorhegyesen. Kocsisa mindég elől lovagolt, 
nyakában a csikóbőr, hosszu zacskó, hosszuszárú borgai pipákkal, 
aczél, kova s bikkfa taplóval jól ellátva. Előtte a nyereg- 
kápán hatalmas borzbőr tarisnyába szép fehér komlós czipó, 
ösztövér füstös szalonna, vörös hagyma s jó kulacs bor... ha 
szinte csak a szomszéd helységig utazott is. Az úr oldalán széles, 
rezes kard zöld szijjon csüngött, ráakasztva hatalmas nádbot 
rezes kókkal. A nyeregkápán czifra török pár pisztoly, töltetlen 
és kova nélkül. Csinos inneplő mentében, pazarul kihányt 
nadrágban, kiborotválkozva s bajuszát vastagon kipödörve. 
Nadrága két zsebeiből aczél óralánczok csüngöttek két zsebbeli 
nagy rézóráról, tompák, tányérnagyságu óratokban mindkettő, 
s fölül rajta szarvasbőr zacskóval is ellátva, hogy a surlódástól 
óva légyenek. De egyik sem jár. Csupa divatos szokásból viszi 
magával az útra. 


Útjáról haza jővén, első gondja volt lovairól a patkót 
levonatni s tüstént mezőre bocsátani: hogy ok nélkül ne fo- 
gyasszák a takarmányt. Megtörtént, hogy tavasztól késő őszig 
sehova sem járt, a kopár legelő daczára szerfölött elhiztak lovai: 
egyáltalában mindég kövérek voltak, mert sebesen soha, mindig 
halkkal járta. Kocsisának csak ritka, kiváló esetben volt szabad 
ostort bocsátani: az ostor helyét lova oldalán szégyennek tartá. 
A néző a ló lustaságát következtetvén e jelről. 


Neje s gyermekei iránt nagy szeretettel viseltetett. Főleg 
nejét ugy nézte, mint szeme fényét és jó kedvében a ház koroná- 
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jának nevezte. Neje nélkül mi rövid időre sem tudott ellenni: 
azonban nem enyelgett s nem tréfált vele. Ritkán, ezeribe egy- 
szer csókolta meg nejét vagy gyermekeit, azt is titkon, nem a 
más jelenlétiben. Még szót is ritkán s csak négy szem közt 
váltott valamelyikkel. Az enyelgést, csacsogást gyengeségnek 
s férfiatlanságnak nevezte. Gyermekei előtt nagy tekintélyt 
tartott, a kik még a férfikorban sem ültek le, se pipára nem 
gyújtottak apjok előtt. 


A háznál kirekesztőleg egy akarat volt... a háziúré, 
melynek apraja nagygyja készséggel hódolt. Csendes, komoly, 
hallgatag modora kegyeltetett. Tisztes személye valami főbb 
lénynek nézeték: kit utánozni s tisztelni köteles családja. Hall- 
gatag módját mindnyája utánzá: a házban s udvaron ritkán 
lehetett szót hallani, csendesen, hallgatva tette kiki a magáét 
zörej, csattogás nélkül. A sok szó szegénységnek, sebes mozdulat 
hobortosságnak: a czifra kitétel, hajlongás, ide-amoda kap- 
kodás, a bőbeszéd német comediának s únalmasnak tartaték. 


Világi és országos bajokkal nem bajlódott. Mint született 
nemes, az adminisztráczió körén kivül állva, nem függött senki- 
től. Szabad volt, mint Isten szabad levegő madara. Kiváltsága 
adón, közterhen túltette. Egyedül törvénye, de ember nem 
parancsolt. Szabadalmait ismerte és becsülte. Helyzetét s körét 
jó tapintattal s tiszta itélő tehetséggel fel tudá fogni. Amije 
volt, azt kiválólag szerette s becsülte. A máséra nem vágyott, 
nem kivánta. Az ő szemei előtt neje volt legszebb, okosabb s 
jobb gazdasszony: gyermekei a jobbak, ételei, kenyere, bora 
s gyümölcsei izletesebbek: gémes kútjából a viz legfrisebb: 
lovai legjobbak, házirendje s kényelme legkitünőbb. Sajátját 
annyira tulbecsülte a másén, hogy szőlőjébe idegen szőlővesszőt 
s kertjébe idegen oltóágat behozni nem engedett. A másét 
eltürte, elnézte: más dolgába nem avatkozott. A magáéval 
megelégedett. 


Ezeken kivül szerette királyát, hazáját, ősei hitét és szabad- 
ságát. Boldog volt ő maga s arra tört, hogy boldogok légyenek 
utódai. 


Körösi Csoma Sándorról. 


Tanuló társaim közül egy kitünő egyéniséget emlitek meg 
Körösi Csoma Sándort... a későbbi chinai vándort. Uti viszon- 
tagságait s halálát az angol lapok tudatták: a pesti tudós 
társaság gyászbeszéddel ünneplette halálát. 
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Én kirekesztőleg tanuló éveit emlitem meg. Én közelről 
ismerém. 1799-től 1811-ig tanultam vele egy szakosztályban, 
tehát tizenkét egész év alatt közeli viszonyban álltam vele; 
azon években pedig, midőn érzés, hajlam és az adott szó még 
mind ártatlanok és igazak. 


Körösi székely katona, szegény szülőktől származott: 
atyja tiz éves korában gyalog kiséré Enyedre; az uton 
egy magyar forintot költött rá, de sohasem többet azután. Pár 
évig szolga volt Viski Sándor és Elek tanulók mellett. Kilenczven 
tanuló közt már az első évben legelső volt. Kis Marczi egyedül 
versenyzett vélle, de csak kezdetben, ez is elmaradt s többé 
utol sem érte. Emlékező tehetsége szintoly nagy volt, mint 
szorgalma: a mit olvasott soha sem feledte. Ritkán beszélt, 
többnyire röviden, s mint gyermek is mindég megfontolva: 
figyelmét legcsekélyebb tárgy sem kerülte ki. Termete közepes, 
zömök, vállas, izmai, csontjai kemények, mindnyájunk közt a 
legerősebb, arcza szabatos szép idomu és férfias; nézése mélyedt, 
jelentékeny, hallgatag. Rendszerinti eledele colegyom czipó, 
gyümölcs, turó vagy öntött saláta. Hussal ritkán, nyalánkság 
vagy hevitő itallal soha sem élt. A viz italtól napokig eltartóz- 
tatta magát. «Nekem sokan parancsolnak – monda – hadd 
parancsolhassak én is gyomromnak. Ti is tehetnétek, de nincs 
akaratotok...» Rendesen a kopacz földön, vagy deszka padlo- 
zaton hált. Beteg soha, még kornyadozó sem volt. Egykedvü, 
se vigabb, se komorabb. Nagy kedv, bú, harag, bosszú, félelem 
vagy csak megrebbenés is, szolgaiság vagy elhittség ... szóval 
az indúlatoknak bármi neme arczán vagy taglejtéseiben soha 
sem volt látható. Lapta, czigle vagy más gyermeki játékban 
nem vett részt, de az ügyesebb játékost nagyon helyeslé. Uszás 
s birkózásban nagy részt vett és mindnyájunkat feljülmult. 
A szerencsejátékot bolondságnak nevezte, gyülölte .. Éne- 
kelni, tánczolni, vagy csak ugrálni is sohasem láttam, de a jó 
tánczost gyönyörüséggel nézte. Tanulás vagy foglalatosság 
nélkül bár pillanatig sem volt. Mint szolga gyerek a szobát 
kiseprette s a szemetet a kijelölt dombra vivén, ezalatt is szor- 
galommal tanult: tanitónk pedig ilyenkor az ablakhoz szólitván 
feddő hangon figyelmeztetett, hogy a szolgafiú a mi kevés időt 
kötelessége megenged, tanulásra s nem ledérségre forditja; mi 
pedig drága időnket ellesbeljük. 


Ő független volt a szó szoros értelmében, mert akaratján 
s indulatján uralkodni tudott. Iskolai éveit is megróvás és 
büntetés nélkül járta le; mivel sok van mondva, mert a szoros 
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szabályokat akkor mind megtartani, főleg a durva deák sze- 
szélyeit eltalálni... nem kis feladat vala. 


Szorgalmas tanulása után annyit tudott, hogy a próba- 
téteken ritkán szólittaték. Néha megkérdeztetvén, a tanitót 
megakasztotta s tudományos értekezéseivel zavarodásba hozta. 
Ennyi kitüntetés mellett sem vala elhitt vagy tulbizakodó. 


Hazulról néha székelypogácsát kapván, nem költötte el, 
hanem feldarabolva, pénzen eladta. Pénze mindég volt, mi gyak- 
ron kölcsönöztünk tőle, ő soha senkitől. De szigoruan meg- 
birálta elébb a kinek pénzt hitelezett; ha meg volt győződve, 
hogy pontosan fizet és korhelségre nem forditja, mert akkor 
kérlelhetetlen vala. Jó gazdaságát szép eredmény koszoruzá, 
mert az iskolából öt ezer forintot vitt ki magával: és azt mint 
követésre méltó példát mutatta fel, mondván: hogy erős 
akarat előtt minden, még a szegénység is meghajol és független 
állást szerez. 


Gondolkodó, mély eszü, de sebes feltaláló eszü nem volt: 
a kibe ilyet ismert, respectálta. Élczet, furfangos szókat moso- 
lyogva hallgatott: de ő soha sem mondott. Öltözetére kevés 
gondot forditott, de rongyos vagy piszkos sem volt; inge, 
nyakkendője mindég tiszta. Télbe, nyárba egyformán posztó 
gunyát viselt. A legnagyobb hőségben sohasem izzadott, csikorgó 
hidegben sohasem fázott. Ily lángész, erős jellem és testi erő 
tulnyomósága mellett is elhitt, vagy felsőbbségét mással érez- 
tető nem volt. A tanároknak kiválasztottjok, tanuló társainak 
bámulás tárgya volt. Mindezt jól tudta, de egykedvüleg vette 
ezt is, mint minden egyebet. A jó tanuló s erkölcsös fiut becsülte, 
de barátsági viszonyban bár eggyel sem volt. A barátság boldo- 
gitó érzése szintoly ismeretlen volt előtte, mint gyülölet vagy 
irigység. Jövőiről nagyszerü jóslatok szárnyaltak: vitéz had- 
vezér, nagy államférfiu, hazájának, nemzetének disze leend 
sat. Nem valósult ... hiu remények maradtak. Hona s az 
emberiségre nézt minden használhatás nélkül folytak le napjai, 
czél s irány nélkül. Élt és elmult anélkül, hogy tettei által a 
sokat váró közönségre bár ösztön, buzditó lehet vala: bár jó 
magot hinthet vala el: mi később embertársaira üdvös lehetend: 
rendkivüli egyénisége mellett nyom nélkül enyészett el, bár 
csira vagy szikra sem maradt fel utána. 


Ismertünk könnyelmü s korhel tanulót, de később helyre 
jött, mintha kicserélték volna; s jó gazda, vitéz katona, derék 
hivatalnok lett belőle. De Körösi minden tulajdonai mellett 
egyiket sem teheté. 
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1816-ik évben a Göttingai Egyetembe utazván, Bécsben 
meglátogatott; szállásra magamhoz hivám, nem kis bámula- 
tomra el is fogadá: mert másszor legcsekélyebb elkötelezett- 
séget sem fogada el. Östve pedig a számára készitett ágy mel- 
lett a padozatra terité úti köpenyét s nadrágját feje alá téve 
hosszan nyult rajta. Ellenvetéseimre azt felelé: hogy hosszu 
út áll előtte, szoktatni kell a rosz testet nélkülözéshez, mert a 
test hálátlan s minden kényeztetést megbosszul. Öt napot 
mulatott Bécsben, a bucsuvételkor mosolyogva szólitám meg, 
hogy Göttingába mi okból megy, mert hitem szerint már minden 
tudományt kimeritett. «Nem meggyőződésem visz: az emberek 
előitéletét akarom kielégiteni... de nem mulatok soká; mert 
nálam drágább az idő, mint másoknál.» 


Mintegy pár év mulva jött vissza Göttingából, de szokása 
ellen kedvetlen hangulatban. Másnap elbeszélé nekem, hogy 
Göttingában Kanyaró nevű földije 100 darab aranyat vett fel 
tőle, szentül megigérvén, hogy Bécsből pontosan megküldi, de 
féléve már, hogy semmit sem tud róla s ha Eichorn göttingai 
tanár 30 aranyat nem kölcsönöz neki, le sem utazhatik... 
«a pénz még hadján, de mindég őszinteséget szinlett, s utóbb 
igy rászedni: iskolás pajtástól s főleg földitől ily gyalázatosan 
lefőzetni, annyira kedélyemre hatott, hogy vastag hypocondriát 
kaptam s csakis az Eichorn lelkes felrázására lehettem képes 
kiucsudni. Érzem, hogy a sebet végig viendem magammal: e 
miatt sok jótett marad el tőlem, s következésiben sok boldogitó 
érzés is...» 


Én komolyan szólitám meg s rossz bajnoknak nevezém, 
ki egy kardvágásért akármily fájdalmasan hatolt légyen is 
az meljére, vonakodnék többé jó ügy mellett harczolni; 
üdvezitőnknek kitürésire és eljárására is hivatkozám... 
«Szép költészet barátom! magadszerü könnyü természet jót- 
rosszat könnyen vesz; de az erős akarat s vastag vér keve- 
sebbé örvend, de annál mélyebben érez»... Kiméletből nem 
vitatkozám tovább. De nem helyeslém állitását és most 40 évi 
tapasztalatom sem ingadoztatott meg akkori hitemben. Kér- 
dém azután, hogy a Göttingai tudományos aknákban mi nemes 
érczeket zsákmányolt ki?... «Reménységem fölett»: mondá, 
«a zsidó exegesist, főleg az arab s török nyelvet, mik tervem- 
nek főtényezőji»... 


És ekkor pendité meg előttem legelőször keleti uti tervét; 
de amit én akkor a megcsalatás szülte vastag vérnek tulajdo- 
niték. 
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Kanyaró Dani ekkor Dicső Szt. Mártonban egyhitű lelkész 
volt; de nagy szegénységben és Körösi a száz aranyát már 
elveszettnek tartá: de a nagy tekintélyű Eichorn az angol 
követségnél zörgetett érte, a bécsi kormány pedig mellőzve 
a falusi szegény lelkészt, az Erdélyi Egyhivők [unitári- 
usok] Egyház főtanácsán rendelte el a 100 aranyat rögtön 
felvétetni. Az pedig szük pénztárából kielégité Körösit; és ez 
Eichornt. 


1820-ik év utólján romladéki lakomban búcsu venni meg- 
látogatott. Szokott csendes kedélyén ujra változást tapasztalék. 
Békételen és szavaiban némi daczoló modort váltott. Közlém 
vele észrevételemet: fejét rázva busan mondá: 


«Sietnem kell e földről, hol még az érettebb emberek is tele 
vannak előitéletekkel. Megtámadtak mindenfelől, hogy uti 
tervemmel hagyjak fel, mert kivihetetlen s hogy eszelősség 
szüleménye. És én keblemben fiatal éveim óta táplált vágyaimat 
értek feláldozzam: a mire tizenhárom élő s holt nyelvet szerez- 
tem meg: mire annyi nélkülözés és sanyargatással készitém 
el testemet: soká viaskodám balitéletjeik ellen s utóbb béke- 
türésem rovásán végződött». «Igy nem jó!... mondám... 
Göttingából elcsüggedve, most meg hazádból békételen hangu- 
latban indulsz ki: e két szó régen nem létezett szótáradban s 
én azt javaslom, hogy rögtön töröld ki; mert ezentúl nagyobb 
szükséged lesz béketürésre, mint nekem vagy másnak». 


Nem felelt, de arca földerült s jobbomat hévvel rázá meg: 
a bucsuvételkor lelkesedve volt ahogy sohasem láttam azelőtt. 
«Barátom! a nagy kérdés megoldása... elődeink ősi lakhelyét 
fölfedezni... az én feladatommá vált. A nagy czélnak megfelelő 
lesz egykor jutalmam. Élj boldogul barátom, és leszel is, mert 
könnyü véredet kevés boldogitja»... és szokása ellen franczia 
hévvel borult nyakamba, mit azelőtt sohasem tett. 


Ez volt véle utolsó találkozásom: a hirlapi zavaros s egy- 
mással gyakron ellenkező hirekből sohasem jöhettem felőle 
tisztába; hogy valami tibeti zárdában a sankrit nyelvet tanolta, 
azon szótárt szerkesztett: ott elhalálozott: végrendeletileg 
nehány szótár a magyar tudós társaságnak és az enyedi tanodá- 
nak küldetett: a Körös helységbeli szegény katona embereknek 
szász, az enyedi tanodának száz és a magyar tudós társaságnak 
kétszáz darab aranyat hagyományozott. Csak ennyit. 


A történet különös egybefüggésének kell neveznem, hogy 
szintén, mikor e sorokat irám, a Pesti Napló idei 151-ik száma, 
párizsi levelezőjétől a következőket olvasám: 
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Páris, junius 27-én 1854 
«Mig Körösi Csorna Sándor tibeti készületeiről bővebben 


szólhatunk, kötelességünknek tartjuk röviden tudatni a közön- 
séggel, miszerint 25 darab papirt, mik búvárlatait tartalmazzák, 
hagyott maga után és 500 font sterling pénzösszeget: mit 
rokonai Calcuttában a supreme court general registratorjánál 
követelhetnek. Az örökség az ázsiai társaságnak volt ugyan az 
elhunyt által hagyományozva, de halála óráiban el lévén Csoma 
szigetelve a világtól, a végrendelet soha sem ment a társaság 
kezébe, s az ügyvédek őt végrendelet nélkül elhunytnak nyilat- 
koztatták»... 


Hogy Körösi kitüzött nehéz feladatát meg nem oldhatta, 
nem csudálhatni, mert a kik előtte és utána fáradoztak a nagy- 
szerü fölfedezésben tévúton járt mindnyája. Ellenirányba és 
nagyon távol buvárkodtak, mint szintén a Nil folyó eredetének 
kutatói is századokig... 


... Körösinek alapos ismerete után okom van hinni, hogy 
egy oly szilárd akaratnak annyi évek alatt nem lehetett csak 
a szánkrit szótár szerkesztésére szorítkozni. Lelkületének meg- 
mérhetetlen gazdag forrása bizonyosan nagyobb tárgyakkal fog- 
lalkozott; amiket most még homály fed s csakis a későbbi kornak 
jutand tudomására az akkor már valószinüleg megavult ismere- 
tek közzététele. Miután tibeti zarándoksága csak ily csekély ered- 
ményt mútathat fel, akkor mi előttünk most s hihetőleg ezután 
is tudomásunkon kivül eső, de mindenesetre igen fontos okok- 
vagy legyőzhetetlen akadályoknak kellett közbejőni, miknek 
leküzdése még az ő roppant előnyei mellett is lehetetlenné vált. 


Egy tudományos angol értekezésben olvastam volt: 
«Körösi egy a legtudományosabb fők közül, nagyon erős 


testalkattal, a ki indulatjain s akaratján hihetetlen nagy mér- 
tékben uralkodott: korának ő volt legnagyobb nyelvésze, 
mintegy 30 nyelv birtokában». Ezt angol ismeri el, az pedig 
a mások előnyei kiemelése körül nagyon is óvatos, kevesebbet 
igen, de többet nem tulajdonit. 


Megpróbálgatám Körösi ifjabb évei rajzát az utó kornak 
átadni; azon hitben pedig, hogyha ifju földim olvasandja, talál- 
hasson bennük követésre méltó vonásokat s jóllehet Körösi 
emlékét ragyogó eredmények nem koszorúzzák, nyerhessen 
földim ösztönt az ő magos jellemében; nem chinai vagy tibeti 
utazásra többé... hanem akaratját s indúlatját korlátozni 
tudni. És most lelkem mélyéből békét sohajtok az ő távoli 
poraira!! a mit úgy hiszem egy magyar sem tagadánd meg tőle. 
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bevezetésben találhatók. 
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BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR 
NAPLÓJA 


 
 


Január 1. 1835. 


Azon pillanatok közt, melyek alatt néha az élet mulandó- 
ságára gondolunk, megfutott pályánkra visszatekintünk és a 
jövendő eleibe sohajtunk, talán legérdekesebbek az esztendő 
utolsó estvéje pillanati. Akarjuk, vagy ne akarjuk, még is meg- 
lepnek, habár hirtelen ellebbenés közt is, a multnak képei; – 
és mintha akkor bűneinknek árnyékai is feltűnnének elönkbe, 
s homályos érzelmekben, sejdítésekkel tele sohajtásokkal tekin- 
tünk a jövő esztendő eleibe. 


Ily pillanat vala nekem az 1834-iki év utolsó estvéje. Éle- 
temnek 40-ik esztendejébe lépém. Érzem, nem sok van még 
hátra, s mely keveset teheték eddig. Végig tekinték ezen esz- 
tendei történeteimen, érzelmeim s helyhezetimen, s elmerültem 
a multnak bonczolgatásában. Szoros számvétellel vizsgáltam 
tetteimet. Igenis találtam azok közt némelyeket, melyek nyug- 
taták keblemet, hogy mint becsületes ember s becsületes hazafi 
viselém magamat, – de találék sok vonást is, igen sokat még, 
melyek piriták lelkemet! Találtam, hogy nem tisztán járék el 
minden dologban, hogy hiuság vala sok cselekedetim rugója, 
hogy restségem miatt, magam s a közönség iránti sok köteles- 
ségeim elmúlattam. 


De találtam nehéz szenvedéseim vonásaira is, megvette- 
tésem, hátratétetésem s lealáztatásim vonásira, s ezekhez, 
hazánk kedvetlen sorsán való sok aggodalmimra. És találtam 
a sorsnak azon csudálatos elegyítékére, hogy mult esztendei 
pályám alatt, sok hazafiak s jelesebbek becsülését és figyelmét 
megnyertem, míg az alatt némelyeknek boszus gyülőlséget von- 
tam magamra. Találtam mult évi történetimben, a sziv veszte- 
sége fájdalminak azon vonásit is, melyek újra felsajdulva dulák 
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keblemet, s a fojlódott bánat egész sulyával boritának el!... 
Kiszakasztá mellőlem a sors, ki szivemnek legkedvesebb vala 
az életben, ki tiz esztendeig volt érzelmim s gondolatim örökös 
foglalatossága, tiz esztendeig éjjeleimnek álma s vágyásim min- 
denkori tárgya. És talán az én hidegségem is sulyosította utolsó 
óráit, s talán, a történetek különös szövődése által éppen miat- 
tam halt el, mielőtt azt kérhettem volna tőlle: «Bocsáss meg, 
mert megbántottalak». 


Lelkemnek ily hánykodásai közt a multnak képeiben, végre 
sajnálkoztam magamon, hogy ennyi bánatot kelle esztendő alatt 
szivemben hordoznom, s úgy tetszett, mintha egy sugallat ezzel 
vigasztalna: «Megengedtettek a te hibáid ennyi szenvedésid 
után». De bánatimnak ezen bonczolgatásában, még is bizonyos 
kesergő örömet találék, s kivántam volna azoknak minden 
vonásit még egyszer felujitani. Sok vonás azokból már csak 
homályosan lenge előttem, s sajnáltam, hogy azokat minden 
árnyéklatikkal, még egyszer nem hozhattam elé. Ezen helyhe- 
zetem állandó feltét elé erőíté bennem azon régi szándékomat, 
hogy ezután életemnek nevezetesebb történeteit feljegyzem, 
s tetteim, érzelmeim és történeteimből, oly tárt gyüjtök, hol 
az engemet érdeklő multat, – legyen az jó vagy rossz – mint 
tükörben, még egyszer megpillanthassam. 


Január 9. 1835. 


Nehány nap mult el, mióta a fennebbi sorokat irám, s az 
alatt sokat foglalatoskodtam feltételemmel. És midőn lelki erő- 
met fontolgatám e szándék kivitelére, feltünének annyi szám- 
talan ilynemű hajdoni fogadkozásim, s azoknak munkátlansá- 
gom miatti elenyésztök, – s pirulás és csüggedés érzelmei nyo- 
mának le. Érzem, hogy a vállolat valóban nagy, mert tudom én 
azt már, hogy a léleknek egész erejét kivánja, igazságosan fes- 
teni le belsőnket, megvallani tetteink minden rugóját, meg- 
küzdeni hiuságinkkal, s oly tisztán irni le érzelmeink- s gondola- 
tinkat, hogy a józanabb órákban, lelkiismeretünk kimélés nél- 
kül helybehagyja azokat. 


Kérdem elmémet, s kérdem szivemet és lelkemet, ha van-e 
elég erejök, szégyenbe nem hagyni engemet önmagam előtt? – 
És e pillanatban, midőn ezeket irom, mintha terjeszkednének 
karjaim egy látatlan valóság felé, s sohajtás emelkedik lelkem- 
ből, segedelemért, erősitésért s állandóságért esdekleni... Te 
vagy-e ez, imádságnak szent ihlete? Te vagy-e ez, oly ritkán meg- 
jelenő sohajtás egyetlen neme? mely csak boldogságim szebb 
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pillanatiban s nyomó bánatim közt szoktál felfakadni, és ezer 
gondolatim s érzelmimet felreppentem? Érzem, te az én lelkem 
nyugalmát s erejét fogod meghozni s erősítendesz szándékomban. 


Igen is, igyekezni fogok e naptól fogva a velem történt neve- 
zetesebbeket, ide, oly hiven leirni, mintha az Isten itélőszéke 
előtt kellene elbeszélnem. Próbálok küzdeni hiuságimmal, 
munkátlanságommal. Próbálom szivemet tisztogatni s minden 
nemtelenebb indulatokkal erőmig megvivni. Próbálom érzel- 
meimet nemesebbiteni, s tetteimet leírva, lelkem ismeretem 
bírálata alá vetni. 


Január 11-én. 


Olvasám az újságokban a hivatalos jelentést, hogy a ma- 
gyar tudóstársaság [a Magyar Tudományos Akadémia] engemet 
is megválasztott levelezőtagjának. Ezen uj rang, nagyon genieroz. 
Úgy tetszik, mintha boldog magányomból kihurczolnának egy 
zajgó sokaság közé, hol ujjal fognak mutatni: «Ime a tudós!» 
Szegénységem büszkesége meg van alázva. 


A czéhot és monopoliumot minden nemben útálom, s ime, 
nekem is czéhbeli tagnak kell lennem. Nem tudom kimagyarázni, 
miért van terhemre nekem ez a megtiszteltetés. Úgy tetszik, 
hogy ez által leköteleztetik az ember a közvéleménynek s just 
ád a közönségnek tudós várakozásra. Minden fény és kijelöl- 
tetés, ellensége a csendes örömeknek. 


Döbrentei és Wesselényi legrégibb barátim, s még is nagyon 
haragszom reájok. Őket szivemből kértem volt, hogy meg- 
választatásomat forditsák el rólam s még ők is azt nem tették, 
s talán ők is elémozditói voltak. 


Sokat tünődtem, ha a diplomát elfogadjam-e. Ha elfoga- 
dom, kiczimerezett tudósnak néznek egész életemben, s minden 
ember tudós munkát s tudós beszédet vár tőlem. Pedig engemet 
az ugynevezett tudós conversatio nagyon fáraszt, s azt sem 
tudom, ha irok-e még valamit kiadás végett? Ha el nem fogadom, 
hihetőleg gorombaságnak s kevélységnek veszik a választók, 
s tudós bolondnak fognak tartani. 


Január 18-án. 


A reggel Wesselényi Miklós egy levelében arra kére, hogy 
maradjak szállásoman, mivel a Közép-Szolnokvármegyei casinó 
követséget küldött hozzám, egy billikomat általadni nekem. 
E tárgy iránt ez előtt nehány héttel hallottam volt annyit, hogy 
Közép-Szolnokban munkám [Utazás Észak Ámérikában, Kolozs- 
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vártt, 1834] sokak figyelmét magára vonta, s az ottaniak, egy 
billikomat készittetnek nekem megtiszteltetésül. De, engemet 
illetvén a dolog, szégyeltem tovább kérdezősködni iránta. A levél 
meghozója azt is mondá, hogy a követség számos tagokból áll 
Wesselényi vezetése alatt, s ő fog beszédet tartani a billikom 
általadásakor. 


Soha nem tudnám leirni azon különböző érzelmek elegye- 
dését, melyek e hirre megleptek. Oly aggodalom s oly remegés 
fogott el, hogy hirtelen bezártam ajtómat, gondolkodni mit tevős 
legyek. Azt határozám, hogy elbuvjak a követség elől, vagy 
szekeret vegyek s mindjárt falura induljak, vagy megkenjem 
hirtelen roszul létemet. Mindenfelé haboztak gondolatim, el 
voltam fogódva. Átkoztam az authorságot. Miként álljak annyi 
ember eleibe? Mit mondjak nekik, ki nem tudom feltalálni 
magam közhelyen? ki rossz orator vagyok, s éppen most, midőn 
csak én vagyok kitüzve a figyelemnek, s minden ember csak 
tőllem vár valami különöst hallani. 


Aggodva tekintgettem ki az ablakon, segedelmet várva 
valahonnan. És ime, közelget a csoport szállásom felé tartva, úgy 
tetszett, mintha a kalpagokon ingó tollakon, a tenger hullámait 
látnám felém hömpölyögni, s mintha sülyedezni érezném maga- 
mat. Wesselényi elől jött a billikom hozóval. Megtölt szobám 
emberekkel s én állottam előttök, mint egy megitéltetett. 


Elkezdett Wesselényi szólni, de oly innepélyes arczczal, 
mintha ő nem volna most az én gyermekkori barátom, mintha 
egy idegen állna előttem. Beszéde hosszú volt, de tartalma fona- 
lát nem tudtam fentartani, hogy a szerént felelhessek vissza. 
Én az alatt csak érzelmeimmel foglalatoskodtam, s midőn a rám 
halmazott dicséretek fordultak elé, akkor még zavarodottab- 
bak lettek belsőmben az ezerféle indulatok. 


Rám jött a sor már felelni. Hihetőleg, kik beszédem figye- 
lemmel hallgatták, nem találhattak abban igen nagy logicai 
rendet. Eldúlva volt belsőm s a mit mondottam, azok remegő 
érzelem szaggatott kifejezései lehettek, miket azon renddel soha 
nem tudnék elmondani. Beszédem közben Wesselényire pillan- 
tottam s könnyel ragyogni láttam szemeit. Ugy tetszett, hogy 
megint gyermekkori barátomat láttam benne, s ez a pillanat 
megzavart, hogy különböző töredezett habozások közt, félbe 
kellett szakasztanom beszédemet. 


E követség elmente után, egészen kimerülve éreztem maga- 
mat. El voltam bágyadva testben és lélekben, mint egy hosszas 
terhes utazás után. De a lankadságban mégis kimondhatlan 
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jól éreztem magamat, hogy megint egyedül lehetek, hogy nem 
kell tovább küzdenem indulatim habozási közt. Mintha egy soká 
hordozott terhet raktam volna le lelkemről. Dicsőségnek csik- 
lándó örömei, nagy procentekkel fizetem én mindég elreppenő 
kellemiteket. 


Estve nagy vacsorát adott Wesselényi a követség tagjai- 
nak, hol megint én valék kitéve a pohárköszöntések tárgyául. 
A követség beszédinket írásba kívánta, hogy küldőinek számol- 
hasson megbizatásáról. Ez megint nagy baj volt nekem, mert 
nem tudtam oly renddel leirni, mint beszéltem. Próbáltam tehát 
irni oly formát, mint homályosan emlékezhettem az általam 
mondottakról. 


Február 1. 


A viadal iskola nagy gyülését tartottuk, megint megválasz- 
tának igazgatónak, s ezt örömmel fogadtam el. Ezen iskola léte- 
zésére s sikeres haladtára gondolás, mindig valami kedves s 
nyugtató érzelem nekem. Mert tudom, hogy ez az én igyekeze- 
tem után létez, s én eszközlém ennyire gyarapulását s megalapitá- 
sát. Sokat bajlódám, mig rábeszélhettem némelyeket s magam- 
nak is, kevés vagyonomhoz képest, sok áldozatomba került. 
Kendeffi [Ádám] vala ebben nekem nagy segédem, s nála nélkül 
bajosan is boldogulhattam volna. Szegény Kendeffi! ő schakes- 
pearei ember vala köztünk. Planumaimmal mindig hátamegé 
bujtam, s az ő óriási lelke sokat létrehoza, miből én sokat nem 
tehettem volna nála nélkül. 


Február 18. 


Olvasám az ujságban is, hogy az enyedi casino tagjának 
választott. De mire ily nagy lármát csinálni a dologból? Mos- 
tanság annyit fordulgatván elé nevem az ujságokban, mindig 
pirulok midőn olvasom vagy más említi, s nem merek ez ujsá- 
gokból szólni, mig más posta nem jön. 


Gondolkozám, mi lehet útazásomban, mely még is sokak 
figyelmét magára vonta? mert azok oly mindennapi ideák Ame- 
rikában és Angliában, s oly sokaktól elprédikáltattak már, hogy 
szinte a közönséges ember is tudja, s előttem is most éppen min- 
dennapiak; úgy látom, kevés magyarnak volt módja vagy kedve 
Amerikára fordítani figyelmét, s az errőli munkákat olvasni, 
s mivel én a sokaktól mondottakat egybe summáztam magya- 
rul, ez teszi az érdeket. Meglehet, sokak csodálását elrontanám, 
s authorságom becse is alább szállna, de mégis szeretném vala- 
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mely irásban megvallani a publicum előtt, hogy az egész munkát 
csak a szemrehányástól való félelem szülte. Mig nem útaztam 
volt, mindig szitkozódtam azok ellen, kik útaznak s még sem 
irják le útazásukat, és sok másoktól is ezt hallottam. Már most 
beléhozám magam a kelepczébe s gondolám, minden ember 
méltán fogja szemedre lobbantani, hogy te is a szó-vitézek közé 
tartozol, – és irám a mit irtam, bizony nagy részint a számadás 
félelme miatt, örvendek már, hogy keresztül estem rajta, s nem 
rosszul ütött ki a dolog. Sok ember-ismeretet szereztem általa. 
Nem igen találtam bizonyosabb scálára az emberek eszét és 
érzelmét kitalálni, mint azon kérdések, melyeket tesznek néme- 
lyek holmi tárgyak iránt, melyek utazásomban eléfordulnak. 
Ezekből valóban egy szép dialogus gyüjtemény lenne. Próbálni 
fogom majdég nehányat feljegyezni belőle, mert némelyeket 
kár elfelejtenem. Legnagyobb résznek a hajótörés s tengeri 
veszedelmek tetszenek, és az emberiség jussai kihirdetése, oly 
kevesek előtt figyelmes, mely nekem legérdekesebb, s a többi 
csak ráma e körül. 


Mártius 6-kán 1835. 


Eljutott hire, hogy a Császár [I. Ferenc] meghalt. Furcsa 
nézni az embereket ezen hirre. Mint midőn a tündéres varázs- 
latos játékszini darabokban, egy perczben változik hely és sze- 
mélyzet, oly forma jeleneteket láthatni. A szerepek merőben 
meg vannak cserélve; kik nehány hetek óta busongó képpel 
s bennrejtett fájdalom vonásival járdaiának, most felemelt fővel, 
sugárzóbb szemekkel, s reménytelve tekintgetnek szélyel. Vala- 
melyiktől azt is hallám, hogy mintha a nép is visszakapta volna 
régi fénynyét. Kik pedig járának eddig felemelt fővel, lenézve 
a megvertekre, megdöbbenve vonultak most egybe, s járnak 
rémült megalázkodott képpel, mint a római triumphator szekere 
mellettiek. 


De meddig tart e szerepek megcserélődése? Ha, nem a 
rabnak szabadságróli rövid álma-e ez? melyből lánczai zörre- 
nése rebbenti fel. Az új thrónusra lépés napja, nagy lotteria- 
vonás napja a nemzeteknek. 


Azt mondják, Ferencz Császár becsületes jó privátus ember 
volt, s házi erényjei voltak. Azt mondják, hogy Erdély iránt 
hozott kemény határozatait nagyon bánta volna, ezekkel kép- 
zelgett, s betegségében siettette volna halálát. 


De a historiának minő pálya az ő élete s idő kora? mely 
nem elégszik meg a negativus erényekkel, s a positivusok hiány- 
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ját égő ecsettel festendi ki. Ferencz 1792-ben lépett thronusra, 
s mégis, uralkodását 1780-ban Mária Theresia halála után kez- 
dette. A közbe esett 12 esztendő az ausztriai ház örökösön egy- 
forma elveiből, kicsapongás volt nékie. Azon évek az annálisok- 
ból mintha kitöröltettek volna, azoknak lassanként semmi nyoma 
sem maradt meg, a [II.] József szobrán kívül. Szegény József, 
korán éltél te a magyar nemzetnek. Most a sirból is kezeinkkel 
kiásnók elveidet, egyen kivül. A mit te erővel ránk akarál tolni 
javunkra, azt akkor kárhozatosnak tartók, s most erővel fel 
akarjuk venni, s kárhozatosnak tartják nekünk. 


Nem emlékezem a historiából, ha a biblia elterjedése előtt 
állott-e azon elv: hogy a királyokat az Isten rendeli, felemeli 
s leteszi, s ők e földön az Isten helytartói? Ugy tudom, hogy leg- 
alább mint juris publici kérdés, nem állott, s ez a pápa Istentől 
küldetésével egy származású. 


Köszönik szépen ezen elvet Nero és Caligula, Robespierre 
és Cromwell, Báthori Zsigmond és Mihály vajda, s több Compá- 
nista tyrannus társaik. Köszönik Ravaillac és Louvell, s minden 
királygyilkosok, királyűzők és rebellisek, mert minden tettök 
Isten munkája vala. 


A régiek gondolkodása volt-e tehát bolondság? hogy csak 
az lehet király, ki legérdemesebb? vagy a miénk e bolondság? 
hogy csak az lehet király, ki annak születik? vallásos egy kér- 
dés! Ha igaz, minden felekezetek magyarázatja szerint, hogy 
a keresztény vallás, porban alázkodást, maga megtagadást, vak 
engedelmességet s a kérkedékeny ész megvetését kivánja, és 
a boldogság pontját csak a síron túl tűzi ki: akkor a határtalan 
monarchia legközelebb áll a keresztény vallás kivánatihoz. 
Akkor ti görögök és rómaiak, angolok és franciák, és ti makacs 
ámerikaiak, s ti mindnyájan, kik az önkény ellen vivtatok, 
Isten akaratjának szegeztétek ellene magatokat. Még is nagy kár, 
hogy e tárgyról nem lehet nyilvánosan értekeznünk bajonnette 
nélkül! Mert a miveltebb észnek más megfogatja lehet a vallás- 
ról s igazságról is, s arról ő nem tehet, mert kétszinkedni nem 
akar. A Philosophia és visgálódó ész valóságos átok némely 
helyzetekben. 


Ferencz Császár jó keresztény, ember szerető, és jóltevő 
volt. De még is, uralkodása egész historiája azt mutatja, hogy 
előtte az ember és Monárchia egészszen különböző portékák vol- 
tak. Születve és nevekedve Uralkodónak, ő csak Uralkodót s en- 
gedelmes szolgákat ismert, örökségül általvett elveit híven meg- 
tartotta s követte, és talán egész lelki nyugalommal tette azt, 
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mert azoknak származásuk nem tőle eredtek, hanem sok lefolyt 
századok intézeteiben gyökereztek, s mint Istentől rendelteket, 
talán vallásos kötelességének vélte, éppen úgy fenntartani s 
hátrahagyni. Népei anynyi sérelmének, az emberiség jussai le- 
nyomásának, az értelmesedés gátlásának, és az ész tökéletes 
békében tartásának, nem csak ő volt egészszen oka, hanem a 
monárchia rendszere. Az ő személyében volt ugyan egyesülve 
az önkény egész hatalma, hanem az kisugárzott aztán belőlle 
minden tisztviselőre s katonára, le a bakterig. És e szerint vala 
alatta minden tisztviselő kissebb és nagyobb önkényü ural- 
kodó, s gyakoroltatott az önkény, kisebb és nagyobb hatalmú 
plenipotentiáriusok által minden népeinél. 


Nincs fájdalmasabb s szerencsétlenebb helyzet, mint midőn 
önkényü uralkodás alatt is, valakinek lelkében a józan szabad- 
ság érzelme még is felébredhet, s kifejlődhetik, s fojtogatnia 
kell kebelében a titkos szép lángot, és pedig reménytelenül. 
Mely kesergő kín, s elcsüggesztő létezés azon büszke lélek sorsa, 
melynek változtathatás reményje nélkül, minden lépten a le- 
alacsonyitó szolgai nyomatást kell türni, s titkon küzdenie meg- 
mérgesített élete szenvedéseivel. 


És sohajt, és keseredve kérdezi a jövendőt? ha az emberi- 
ség sorsa végig a leszen-e, hogy a népek mint a portéka és a 
mezőnek csordái, mindig örökségképpen szálljanak a monár- 
chákra? 


Mártius 10. 


Megparancsoltatott, hogy a meghalt Császárért hat hónap 
alatt gyász köntösben járjunk, s kalapunkon fátyolt viseljünk. 
Utálom a kétszinkedést, s már most utáljam hat hónapig maga- 
mat. Eszembe jut a Geszler kalapja. 


Mártius 12. 


Balog Pál barátomat megint itt látom, már nehány nap óta. 
Valahányszor látom őtet mostanság, bizonyos bus érzés lep 
meg. Egyik ő legrégibb, még tanuló koromtól fogva való bará- 
tim közzül. Utazásunk alatt még szorossabb vonszalom csattolt 
egybe. Midőn hajdan Kolozsvárra jött, első voltam, kit látni 
sietett; naponként megfordult nállam, s igen szerettem vele 
lenni. És most milyen változás lépe közinkbe nehány hónap óta! 
Megfordul most is gyakran Kolozsvártt, de felém sem jön. El- 
megyünk az uton egymás mellett, hidegen köszönünk, szollni 
akarok vele, de ő mindig siet. Ha máshol találkozom vele, be- 
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szédbe akarok elegyedni, de ő oly fanyalgólag ád nehány kurta 
feleletet, s megint mással keres dolgot. Nem jön szivből egy 
szava is, s jól látom, hogy un, és kerül engemet. Ez nagyon fáj 
nekem! 


A télen megszollitottam vala őtet egész kiméléssel, hogy 
mi oka lehet előttem tetsző busongásának. Mentegette magát, 
de oly hidegen, s oly rá nem gondolással, mint ha jeget rakoga- 
tott volna szivemre, s megint elfordult, s azóta is mind nevekedik 
hidegsége. 


De mit véthettem neki? mivel bánthattam meg? Fájda- 
lommal kérdezgettem magamtól, nem találom valóságos okát. 
Még egyszer meg fogom szollitani, s akkor becsületénél fogva 
szollitom fel, hogy mentsen ki engemet ezen kinos aggódásból. 
Oly keserű fájdalom az, midön a hosszas barátságnak ily lassú 
hüldögelését kell tapasztalnunk. Mintha egy haldokló ágyánál 
állana az ember. Én őtet tiszta embernek tartottam, s miként 
eshetik, hogy ha megbántottam: miért nem szollit meg? A gyanu 
marczangoló indulat. Gyanitom, de nem merem hinni, mert ő 
tiszta ember volt. Megszollitom még egyszer, véget kell vetnem 
e kinzó gyanunak. 


Mártius 14. 


Wesselényit convincálta a tábla, per non venit. Szolnok- 
hoz kiment a rendelés, hogy személlyes leirását küldje bé. Min- 
den ellenei mozdulatok stafétával küldöztettek egyiktől a más- 
hoz, s titkos Consiliumokban hozatnak az irántai határozatok. 
Az ő sorsa a nemzet sorsa lett. Ha elfogják ily uton, s ily itélet- 
nél fogva, pasquillus a magyar Constitutio. 


Mártius 20. 


Uj kinevezések történnek a főbb hivatalokra, s oly szemé- 
lyek is neveztetnek ki, kik ez előtt csak esztendővel is csufság- 
nak és megbántásnak vették volna, ha azt mondják nekik, hogy 
ezen hivatalokra még ők fognak neveztetni. 


Mártius 26. 


Döbrenteitől levelet vevék. Mi lelte ezen embert, hogy oly 
kíméletlenül szúr és bánt, s ellenem támadhat, ki 22. esztendő 
óta barátom? Soha ily levelet nem vettem tőle, minden sorban 
látszik a megbántott tudós. Haragszik rám, hogy Bajzára miért 
nem haragszom, s miért küldöttem könyvet neki. Mégis, gyalá- 
zatos mesterség a tudósság, hogy legjobb barátinkat is feláldoz- 
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zuk a celebritásért. Nem hiában irtóztam ezen faju emberektől, 
ők is éppen olyan irigyek, féltékenyek s gyanakodók, mint akár- 
mely czéhbeli mesterember. Tegnap egész nap elkeseredve valék, 
busultam és bosszankodtam, de mégis inkább busultam, hogy 
egy barátomat megint elvesztém. Irtózom válaszolni, de tar- 
tozom vele neki, s becsületem érzésének. Ha tudósi szempont- 
ból fog viszszairni, ó, az nagyon fájna nekem! Barátommal soha 
perbe nem elegyedem. El fogok némulni, méjjen és fájdalma- 
san elnémulni, s neki soha nem felelek. De arról mindig tiszte- 
lettel emlékezem, hogy ő gyermekkoromban engem tanított, 
vezetett s pártfogolt, s azután 22 esztendeig érzelmét meg- 
osztotta velem. Áldásom kövesse érette. 


Mártius 28. 


Sokat kinoz a Döbrenteinek irt válaszomra emlékezés. Bár 
ne tettem volna postára. Igen bánom, hogy ily gorombán irék 
neki. Még ő is nem érdemelt ily kiméletlenséget tőlem. De nagyon 
meg voltam keseredve. Feltettem már sokszor, hogy mig fel- 
indulásom tart, ne irjak, kivált levelet. Ezután csak 24 óra 
mulva fogok felelni, a mi fontosabb. Bár becsületes módon meg- 
békülhetném vele. Tudós hidegséggel ira ugyan nekem, s igen 
bántott, de még is becsüllöm. 


Ápril 20. 1835. 


Bánffy László meghozta nekem az Académia diplomáját, 
a hideg hivatalos levéllel együtt. Felbontám a czifra ládát. 
Sokért nem adnám, ha e megtiszteltetés ne érjen. Szerettem 
volna tűzbe vetni e szerencsétlen celebritás jelét. Sok aggodal- 
momban került ez nekem. Döbrentei barátságát is elvesztettem 
miatta, s könynyen geniroz, hogy már diplomaticus tudós 
vagyok. 


Ápril 22. 


Wesselényi elfogattatása meghatároztatott, titkos utakon, 
titkos tanácsokban, s mindenfelé hirdettetik ki. Győztél, sötét- 
ségnek csoportja! s kurjongatsz odvadból, hogy őtet kiczégé- 
rezhetted. De az ő lelkét leverni nem fogod. Meggyaláztad, és 
nyakára léptél, de ő még sem fog a kereszthez mászni élőtökbe, 
hogy kegyelmet kolduljon. Hatalmasan érzem ezt lelkemben, 
s rettenetesen csalatkoznám, ha ő is igy ne érezne. 
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Ápril 24. 


Az estve találkozám Burján könyvárussal, mondá, hogy 
Kassáról bizonyos Vajda Péter munkáját «Pesti-levelek» hozta 
meg, melyben én is rútul recenseálva vagyok. 


A «rútul recenseálva» kitételt nem felejthettem, vacsorán 
s egész estve mind azzal bajlódám, s bár mint akartam, nem 
tudtam menekedni az arra gondolkodástól. Az elvektől nem 
féltem, mert azok önmagukban oltalmazva vannak, de ha 
személyemet támadta meg? feleljek-e? vagy ne? Nincs ked- 
vetlenebb, mint midőn méltatlan bánás ellen kell oltalmaznunk 
magunkat. Az oly emberekről soha nem tartottam sokat, kik 
kevésbé veszik a bántást csak azért, mert «meg tudnak felelni». 
Aljas dolog a piszkolódás, de hát ha még is oly oldalamról 
támadott meg, melyet nem szabad elhallgatnom, s becsületem 
kivánja a felszollalást? már ez kedvetlen lenne! Eként tűnő- 
dém magamban, s végre elhatározám, hogy ha nemtelen piszok 
leszen, akkor személyesen igyekszem felkeresni ismeretlen jó 
emberemet, számot vetni vele. 


Reggel korán elküldé Burján a könyvet; mohon neki 
estem az engem illető lapnak. Olvastam, studiroztam, minden 
szó értelmét fontolgattam, megint elől kezdtem, bonczoltam, 
magyarázgattam, s a mint valóban nem kevés fáradság után, 
mysticus stilussából kitalálgathattam az engem érdeklőket, 
egészszen megkönynyebbedtem. Azután előlkezdtem a könyvet, 
a velem együtt meg recenseált szerencsétlen társaim sorsát 
is látni. A mostani irók, szinészek, müvészeket rangeirozza, 
areopagisálja; de kivált az ujságirókra önti ki mérgét, s jöve- 
delmeiket pontosan calculálja. Ez a legnagyobb boszszúsága! 
A celebritást nyert iróknak, cselédi módon hizelkedik. Tréfás 
ember Vajda barátunk, s tökéletesen megbékéltem vele. 


Ugy látszik, hogy munkája nem anynyiban recensealis, 
mint kifigurázni akarás, és hogy, 


1-őr pályára most lépett ifju lehet, 
2-or Magyar Jean Paul akar lenni, 
3-or Magának hirt és pénzt is akar szerezni. 
Az engemet illető kifigurázás pontjait a következőkben 


concentrálhattam: 
1-őr, Némely iró azt hiszi, nem tudják honnan puskázik, 


s sokat tart magáról, mig a gyékényt elrántják alolla. 
2-or Némely könyv igen kapós, pedig a jónak kellene 


kapósnak lenni. 
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3-or Farkas munkája jól kél, pedig 2 forint az árra. (Ez 
megint boszszusága.) 


4-er A közönség azt hiszi, hogy Farkas utazása után van 
irva, pedig csak házbeli utazás, az az, költemény. 


5-ör Némely ember reformot akar, pedig nem ért hozzá. 
6-or A recensens, Farkas egész munkájából semmit sem 


hiszen, csak ugy hiszi, ha kinozzák. 
7-er és 8-or A többi mysticus allusiok értelmét nem tud- 


tam kitalálni. 
Még soká forgattam e könyvet, mind inkább békéllém 


meg vele, s elhatározám, hogy semmit ne feleljek. 


Április 27. 


Ma, cancellistaságom 19dik évébe léptem. Tanulásom 
alatt, ezer más kinézésim köztt jövendő sorsom iránt, soha 
meg sem fordult fejemben annak gondolatja, hogy valaha 
dicasterialista legyek. Tréfából esküdtem volt fel a Cancelláriára, 
hogy név nélkül ne lézengjek, mig Kolozsvártt leszek, és ime 
a tréfa örökös sorsomat elhatározta. 


Szerfelett nagy különbséget találok azon idő köztt, mi- 
dőn 1816-ban tanulásomat végezve, a világba léptem, és a 
mostani közt. Azon kor, valóságos henyélés, fényüzés, hiuságokba 
merülés, s minden köz dolgok iránti tökéletes elzsibbadás, s 
meghidegülés kora volt. Puha érzelgés, betyár-szilajkodás, 
aristocratiai gőg, dicsősség az adósságrakásban, éhelhalás a 
köznép közt, pazérlás a nagyok asztalán, románok- [t. i. regé- 
nyek] s repke irásokból vett tudóskodás, csillámló eszeskedés, 
apró pletykaságok, a nemzetiség nevetségessé tétele, német 
nyelv mindenütt, ki a miveltek közzé akart tartozni, és leb- 
zselő örökös semmit nem csinálás valának ezen időkor valóságos 
bélyegei. 


Ily korban, s ily körülmények közt léptem ki az iskolából, 
mentem a táblára 1816-ban, és jöttem megint Kolozsvárra 
1817-ben Wesselényi házávali ismeretességemnél fogva, nehány 
elsőbb házakkal, s akkor tónust adott ifjakkal ismeretségbe 
lépve, középszerű vagyon birtokában, s az akkor mivelődésnek 
neveztetett csillámló kitételek mázzának is birtokában, módom 
volt az idő tarka játékát szemlélgetni, mely nekem tetszeni 
kezdett. De kezdettek lassanként foszlani az iskolában ápolga- 
tott szép ideálok nimbussai is. A nagy tettek után álmodozó, 
a nemzetiségért égő, s az egész emberiséget magába ölelő sziv, 
lassanként hiuságoknak nyilladozott meg. Léháskodás váltotta 
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fel az olvasni szeretést. Aszszonyokkal érzelgés, dorbézoló hív 
barátok, városi chronikák, hivatali pletykaságok, s henye 
lebzselés levének lassanként foglalatosságán. És eként sódro- 
dám mind tovább a világba, s levék észrevétlenül dicasterialista. 


Felrezzentett néha jobb geniusom, hatalmasan számot kért 
időmtől, s el irtóztam semmiségem érzetétől. Vivtam akkor 
egy ideig, és sokat leróvtam az elmulasztottakból. De éreztem, 
hogy helyzetemet változtatnom kell, különben veszni fogok. 
Ez már nagy határozatot kivánt, pedig untam lélekölő foglala- 
tosságom, s szivemből utáltam azon szemét collectiot, melynek 
társaságomat kellett tenni. De az aszszonyi szövevények ugy 
oda gyökereztettek, hogy nem tudtam mozdulni. Végre 1821-ben 
meghatároztam, merészen kivágni magamat e körből, s mentem 
Bécsbe, az ausztriai és a katonatörvények tanulására uj pályát 
kezdeni. Vas szorgalommal izzadtam, küzdöttem. Általláttam 
ugyan, mely igen megcsalódtam választásomban, és hogy e 
pályán éppen az önkény bétanitott machinája leszek, de már 
visszalépni szégyeltem. Haladtam czélom felé, ámbár keserün 
kellett naponként nyelnem ezen gyülevész néptől hazám pisz- 
koltatását s megvettetésemet, csak azért, mivel magyar vagyok. 
Végre igen megtelt a keserü pohár. Nem türhettem tovább. 
Egy fellobbanásomban kitörtem ellenök, s gyalázatosan el- 
üldöztettem. Hoszszas fáradságom füstbe ment, s megint 
lettem cancellistává, s örökre ide ragadtam, 


A reggel végig gondolám 18 esztendő alatti megfutott 
pályámat, mostani leszállott becsemet, jövendőre mind rosz- 
szabbuló sorsomat, elmecsevészett egészségemet, hanyatló ko- 
rom, feláldozott vagyonomat, a képzelődés és lelkesedésnek 
lehervadt virágait, lelkemnek bágyadozó erejét, és hogy mind 
ezt cancellistaságomnak áldoztam fel? mind végig gondolám, 
s érzem, hogy fogaim akaratom ellen csikorognak. Bolondnak 
nevezém magamat, s ha ne szégyeljem önmagamtól, átkozó- 
dásra fakadtam volna. 


A kinlódásig igyekszem lephilosofálni nyugtalanságomat, 
tudom Horácz jegyzését, hogy minden ember elégedetlen sorsá- 
val, jól tudom, s nem is disputálok vele. Én is sokaknak prédiká- 
lom e szép tudományt, de tehetek-e rólla, ha az én betegségem- 
nek csak palliativ cura e szép philosophia. 


Volt egy időszak hivataloskodásomban, midőn lélekis- 
mereti dolognak tartottam, pontosnak, igazságosnak, s a leg- 
szorgalmatosabbnak lenni; akkor kedvelt vonzalmim, szebb 
szenvedelmim, s időtöltésim hátratételével, esztendőkig csak 
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a hivatalnak éltem; s mit értem vele? Társaim titkos irigy- 
ségét, s rágalmát ébresztettem fel. Ezzel sem gondoltam, csak 
kötelességem pontosan teljesitem. Által láttam végre, hogy 
minden szorgalom, minden igyekezet semmit ér, valamelyik 
hatalmasabb kegyelme nélkül. De e kegyelmet többnyire a 
charakter megtagadásával kelle megnyerni. És vadásztam tehát 
e kegyelmet is, s itt ültömben pirulok most is, midőn eszembe 
jut, mely igen elvetettem néha magamat a kenyér és dicsősség- 
keresésért. És hajladoztam olyak előtt, kiket lelkemben nem 
becsülhettem, helybehagytam oly elveiket, melyeket kárho- 
zatosnak hittem. Elhallgattam hibáikat. Elnéztem haszon- 
lesésöket. És a mit soha meg nem bocsáthatok magamnak, 
segitettem rágalmazni, kit ők rágalmaztak, kétszinkedtem, és 
hizelkedtem hiuságaiknak? s akkor szenvedhető, hasznos, 
szorgalmas, és becsületes ember valék előttük. 


De végre megutáltam magamat ily szerepet játszani, s 
levetettem az állorczát. Elhatároztam, hogy inkább szegény, és 
hátratett legyek, mint magamat utáljam! s kiálltam, csak önérze- 
tem oltalmába bizakodva, pontosan tenni mindent, de senki 
kegyét nem koldulni; s viszem hivatalomat kedv nélkül s 
roboti unalommal, de tisztán s lélekismerettel. És most haszon- 
vehetetlen lettem nekik, ultráskodó, politikus, ábrándozó, 
amerikai bolondságokkal tölt fejű, a liberálisokkal titkon tartó, 
hivatalt nem szerető, s gyanus charakterű vagyok előttök. 
Egy szóval, nem tetszem nekik. Nem tudom meddig tart, de 
igy nagyon nyomva érzem magamat. 


1835 május 2-án. 


Ma van Jósefina halálának második esztendeje. 
Mintha halálképen bocsátott volna reám, ez idén minden 


történeteim ugy szövődtek, hogy azok épen érzelmeim dolgát 
érdekeljék s szivemet keseritsék; és mintha szerencsétlenségeim 
visszaemlékezései is, az idén kettős fájdalommal sajdulnának fel. 


Kerültem e napnak emlékét, bujdostam előle, küzdöttem 
a sophismáknak éles fegyverével, lenyomni az engemet el- 
árasztó képeket. És ime, mintha megboszultatnék nemtelen 
feltételem, hogy az ő emlékét ily gunyoló okoskodással akarom 
felejteni, vérzeni érzem belsőmet. Gyakran ugy tetszik nekem, 
mintha látnám magamat messziről kinjaimban küzdeni, s igen 
igen szánakodom magamon s nem tudok segiteni. 


Az idő talán beheggeszti e sebeket. Sokszor vigasztalom 
ezzel magamat s megint megbánom e kivánságomat, mert 
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minden keserüsége mellett is, olykor ellent álhatatlanul vonzó- 
dom a busongó képen s vele az elmulton andalogni. 


Éltemnek legszebb kora, a képzelődés viruló ideje, el- 
mémnek fejledezése, a lángoló tiszta tele sziv legboldogabb 
szaka, minden érzelemnek visszatükrözése, ah! ezek mind 
mellette, az ő ismeretségében, viszont szerelme közt, érette 
élve és halva virulnak nekem. Ezeknek csak ő vala tanuja, 
érette volt s csak ő volt az egész szép élet nékem, s csak én 
valék az enyéimeket felülmult szebb érzelmeinek tanuja. És ha 
képes leszek-e valaha felejteni ezeket? s lessz-e még egy mor- 
zsányi maradvány bennem akkor e szivből, ha elfelejthetem, 
ha megtagadhatom, ha kitörölhetem emlékét. De miért keserü- 
vel elegyes nekem, mégis e viszsza emlékezet? Miért látom 
annyiszor könyragyogva borongólag reám pillangatni azt ő 
képét? Miért dereng a bün érzelme is e mennyei róla andalgás 
közzé? Mi az, a mi olykor piritó szemrehányás közt lök vissza, 
a legboldogabb reá emlékezés küszöbétől is? – Oh, tudom, 
jól tudom! ismerlek téged lelkiismeretnek lángoló fulánkja, 
ismerlek a sötét éjben, a napnak ragyogó világánál, ismerlek 
felrebbenő álmaimban, a nappalnak minden foglalatossági- 
ban, ott álsz bosszuddal az észnek elmerüléseiben, a képzelődés 
felreppenései közt, az öröm poharának fenekén, az imádságnak 
felfohászkodásában – és minden mozdulatomban, minden lép- 
temen. Ah! jól ismerem óriási letipró erődet s nem küzdök 
ellened, mig meg nem elégled szenvedéseimet. 


A történetek különös szövődése által, talán én is siet- 
tettem halálát. Nem becsültem eléggé szerelmét, pedig ő csak 
érettem élt. Sokat bántottam, nem kiméltem érzelmeit, kimé- 
letlen volt utolsó levelem is, – pedig kimondhatatlanul szeret- 
tem őtet. Soha nem láttam asszonyt, kiben nemének annyi 
tulajdona, oly tele sziv, oly merész elhatározatu lélek s annyi 
állandóság lett volna. De boldogságomnak közepette, mindig 
megrenditett azon gondolat, ha vallyon e tele sziv, e férfias 
ész, a házi élet csendes örömeivel megelékszik-e? s mérgesitve 
volt örömem. – Igen is kitalálta mi aggódtat engemet, s talán 
érzette azt is, hogy ily hánykodó indulatu, makacs érzelmü 
embernek, nem adhat boldogságot, – és bujdosott előlem, 
bujdosott utánnam, örök harczban értem, s szertelen áldozatok- 
kal miattam. Bujdosott a szabad lelküek, a büszke érzelmüek 
hazájába, nyomdokim után! s ott lelte sirját, nyugtalan szivé- 
nek nyugalmát. 


Elfáradva érzem magamat, s mégis oly szivszakadva nézek 
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e kép után, mint akinek a sirba leereszkedő kedveltje koporsója 
után szakadnak szemei. 


Május 3. 


Egész nap jártam, utczán és mezőn, czéltalanul. 
Szaggat és marczangol valami belöl, nincs sehol nyug- 


tom. Üldöznek érzelmeim, fájdalmas minden emlékezetem, s 
még is kedvesnek tetszik. Gondolataim oly halmazva, s oly 
zavarva jőnek, hogy nem tudom rendbeszedni. 


Érzem, szivemnek e hosszas fájdalma, babonára hajlít, 
de abban bizonyos kesergő örömet lelek. Álmakat magyarázok; 
nem hihetem, hogy a halál örökre tartson; rendkivüli esetek 
által őtet megláthatni hiszem, feltámadni látom, beszéllek vele, 
s minden mult csapást csak álomnak képzelek lenni. A szerelem 
még soha ki nem magyarázott mese. A vizsgálódó komoly ész 
előtt? a buzgó imádságnak? a sziv forró érzelmeinek? vagy a 
képzelődés lebegéseinek nyilsz-e meg, te életünk örökös titka? 


Ha nem hal-e meg a lélek egészen? ha látandjuk-e egymást? 
és ha látlak-e tégedet? keresek segedelmet elmémben, keresek 
a szivnek minden érzelmeiben és vizsgálom a bölcsek munkáit. 
Ah! s azok engemet a természet törvényeire, az elhervadó 
virágra és a sirnak mélységére utasitnak. Oh! képzelődésnek 
szent ihletei, fátyolozzátok el előttem az észnek sanyaru birá- 
latit, hogy enyhületet leljen e sziv a vallásnak sugallatiban! 


Ha vajjon gondolt e reám halála óráján? ha vádolt-e, 
nem esdeklett-e engem láthatni? ha nyujtotta-e felém karjait? 
vagy oly nehéz-e a végső megdöbbentő óra, hogy még az én 
képem is kitünhetett emlékéből a mulandóság több tárgyaival? 
Már ez nagy kegyetlenség lenne tőled, természet, ily elfásitva 
szakasztani ki minket a szeretet ölelései elől. 


Vittem szivemben áradozó örömöt, s a reménynek szép 
derengéseit, de vittem a te emlékedet is, örökös csillagként 
ragyogva, messze utaimon. S jöttém haza áradozó örömökkel 
és a reménynek minden dobzódásaiban, tégedet megint lát- 
hatni! És te eltüntél s nincs már kivel örüljek, nincs ki felé 
rebegjenek reményim, s hagyád nékem az utánad sóhajtás 
örökségét. 


Május. 4. 


Igyekszem néha őtet vádolni, hivtelennek festeni s el- 
hitetni, hogy ő talán már elhűlt volt irántam. Mindent igyekszem 
felhordani ellene, hogy menekedjem az üldöző emlékezettől. 
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Oh de megint szívemnek vére fakad utána, hogy ily nemtelenül 
akarok menekülni tőle, s látom őtet magosságában, busongó 
arczulatjával felém sohajtani s kérdezni engemet: «hát ezt 
érdemlem-e én tőled?» 


Az észnek sanyaru birálata, sok örömtől megfosztja az 
embert, s még a bizalom menyei balzsamától is. Ha kiönthet- 
ném, ha közölhetném másokkal is, mely fájdalom üldöz enge- 
met, talán enyhülnének gyötrelmeim. De meg engedhetné-e 
azt az ő árnyéka nekem? s meg-e szivemnek büszkesége? hogy 
legszentebb, legtitkosabb s legboldogitóbb érzelmünket, gon- 
dolatinknak minden elágozásait s annyiszor áradozó fellobba- 
násait, felfedezzem közlelkeknek, hogy az legyen hideg ér- 
tekezés, logicai száraz bonczolgatás, megitélgetés s mindennapi 
beszéd tárgya? 


* 


Ki foghat meg téged oh teremtő, ki az egek zivatarait 
elviszed az áldott mezők érésre viruló gabonái felett, s a sze- 
génynek verejtékét s reményét semmivé zúzod? 


Május 5. 


Naponként rosszabbul vagyok, kinos éjszakákat állok ki 
hátam fájdalmával. Minden dolog ingerel. Ujabb fiscalis actió- 
kat rendeznek naponként s azok mind ismerőim s jó embereim. 
Legalább azon ügy mellettiek, melyeket én is lelkemből hiszek 
és vallok. Mikor kerül reám is a sor! testi és lelki fájdalmimhoz 
még a rágalom s erkölcsi életem után ólálkodás agadtatása 
kelle-e, hogy járuljon? 


Szenvedtem inséget, nyomoruságot, szenvedtem az ifju- 
ság zabolátlan képzelődéseinek szomoru következéseit, szenved- 
tem az elme nyavalyáinak kétségbeejtésig vett kinjait, az élet 
unalmának bágyasztó megtompulását, állottam szembe töltött 
pisztolyu ellenségemmel, és kiálltam az oceánnak felzudult 
orkánai veszedelmét, hol minden perczen nyitva volt sirom, – 
és mindazok, a titkos ijesztgetés s a bizonytalanság hosszasan 
hurczoló rebegtetéseihez nem is hasonlítnak. 


Május 6. 


Kevés könyveim iránti végrendeletem megint megirtam. 
Ugy képzelem a testamentum dolgát, mint a ki koporsóját 
készitteti el. Mi lesz e csodálatos uj nyavalyából, mely napon- 
ként erőt veszen rajtam. 
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Május 16. Bonczhidán. 


Gróf Bánffy Józseffel Bonczhidára jöttem betegen. E hely 
nekem ezer emlékekkel teljes. Tizenkét esztendő alatt sok 
kedves napjaim töltek el itt. Enyhület menedéke volt nekem 
e szép kert, hideg, fábrikai hivatalos életem után, s kevés olva- 
sottságomat, az itteni szép könyvtár s gondnélküli itt élt ké- 
nyelmes napjaimnak köszönhetem. 


Szüleim után, Bánffy József és Béldi Ferencznek éltem 
legtöbb jótéteményével az életben. Bánffy Józseffel engem a 
hivatal hozott volt egybe, kiben egy nemes lelkü, kimélő tár- 
salkodásu, s a szó igazi értelmében, egy valódi becsületes jó 
emberre találtam. Hivatalban, házánál, emberek közt, engem 
különösen megkülömböztetett, jóságaival elhalmozott, párt- 
fogolt, s mindig egyforma részvéttel volt hozzám. Az ő háza, 
társalkódása, felejtette velem hivatalom unalmait s hátra 
tétetésem. Eszembe jut Göthének ama szép verse: Kein ist 
mein Fürst, stb. 


Ezelőtt 12 esztendővel, éppen ezen időtájban jöttem volt 
e kertbe Josefinával s szülőivel egy vasárnapot itt mulatni. 
Akkor ismeretségünk a legforróbb ponton állott, s az nap oly 
tele volt érzelmekkel, szivemnek uj felfedezéseivel, mennyit 
egy hosszu szerelemtelen egész esztendő elő nem teremthet. 


Minden ösvényt, minden fát s minden ülést ki tudok most 
is mutatni, hol mentünk, ültünk s áltunk. Jut eszembe minden 
szó, minden pillantás és kézszoritás, melyek annyi temérdek 
érzést és gondolatot foglaltak magokban. Oh, de mire megint 
e sziv kinzás! 


Junius 2. Bonczhidán. 


Künn valék a kertben tizednapi kinos fájdalmim után. 
A betegség hamar ágyba teve, s tizednapig bonczolám az una- 
lom és fájdalom külömböző osztályait. A gróf oly részt véve 
járatott utánam s ápoltatott, a miként egy édes anya ápol- 
gathatná gyermekét. Dr. Demschick, egy értelmes résztvevő 
orvos. 


Junius 3. 


Mely szép a természet! mely boldogság az egésség! Minden 
fa, minden füszál, életet mosolyog az egészséges testnek s ép 
szivnek. Minden léptén jut eszembe ama bibliai szép hely: 
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«A mezőnek liliomai nem fonnak, nem szőnnek, s mégis mely 
király dicsekedhetik azon pompával, melylyel a virágokat 
felékesitem?» 


Junius 9. Kolozsvártt. 


Megint Kolozsvárra jöttem, s vevém a Döbrentei levelét. 
Remegő kézzel nyultam utána s nyitottam fel. Bár ez a levél 
engesztelődést hozna, óhajtám magamban, bár begyógyitaná 
azon sebet, melyet neki és magamnak is okoztam, minapi 
fellobbanásomban irt levelemmel. Valóban engesztelő is volt. 
Felfedi őszintén az okokat, melyek némi gyanut gerjesztettek 
benne irántam. Bajzának küldött könyvemet egy asszonynál 
látván, azt hitte, hogy vele egyetértésben élek s igy irá elkesere- 
désében utolsó levelét. Tökéletesen megelégedtem szivből 
tisztán kifejtett magyarázatjával; azonnal válaszolék neki, s 
felfedtem, mely igen megbántam volt minapi levelemet. 


Ujra vissza nyertem tehát őtet. Igen örvendek rajta. 
Levelét elégettem, mert ő ezt kivánta, ámbár szerettem volna 
megtartani. Neki sok ellensége van a tudóskodás miatt. Nem 
bánom. Nekem nincs bajom vele, mint tudóssal. Gyávaság lenne 
őtet elhagynom, mivel anynyin elhagyták. Csak erkölcsi hibát 
ne tapasztaljak benne, – s azt soha nem tapasztaltam, – el 
nem fogom hagyni. 


Junius 16. 


F. Nállam jára. Panaszlá, hogy közkereset alá vetették. 
Meg van ijedve. Könnyen kapitulálna úgy látszik. Nem vált 
vérré benne a szabadság. Azt mondja más hozta belé a dologba. 
Bár ezt ne monda vala! Nem kell többé nekem ezen ember. 
Csak a módi szellem ragadta volt el. Belőle még a legveszedel- 
mesebb renegatus lehet. 


Junius 22. 


A királyi biztos Bécsbe indult. A mint mondják, rövid 
időre. Ugy tetszik, mintha egy nagy tereh hullana le telkemről. 
Láttam ezen jelenetet másoknál is. Ha megint vissza jön? ezt 
nem kívánom. 


Junius 28. 


Beke nálam vala. Ő is közkereset alatt van, Ferdinand napi 
predicatioáért. Lelkes egy ember! Benne kezd már vérbe menni 
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a szabadság érzete. Predicatioját elolvasá nekem. Igazi magyar 
Lamenais. Nyomosan fejtegeti az emberiség constitutionalis 
monarchia jogait. Mindent a bibliából citált. Különben veszni 
kellene neki. Azok oly ideák, melyek Angliában és Amerikában 
minden józan értelmű polgárnál, közönséges mindennapi dog- 
mák, s ha ott mondja el, csak szokott dolgot tett volna. De 
nállunk? nállunk a józan ész minden vizsgálata az emberiség 
jussa körül, mind tiltott portéka. Eljön talán az idő, midőn 
csodálkozni fog a maradék, a nyilvános igazság ily vakmerő 
áldozóin, s midőn szánni fogja vakságunkat, s gyávaságunkat, 
– s talán méltán. 


Julius 11. 


Ma reggel sokáig gróf Béldi Ferencznél valék. Ő megyen 
Bécsbe. Mindig tisztelet érzelmeivel jövök el ezen embertől, s 
mindenkor nevekedik iránta becsülésem. Ritkán találék az élet- 
ben örökké ily egyformán, tiszta belsővel, rendíthetetlen charak- 
terrel, s szavát csalhatlanul megállólag. Másfél esztendeig ülék 
mellette egy szekérben, lakám egy szobában s élék vele a leg- 
közebbi viszonyokban. Nincs valami igazabb, mint az a minden- 
napi példabeszéd, hogy az utazás megpróbálja az embert. Én 
ez alatt őtet soha megtántorodni nem láttam charakterében. 
S ezen annál inkább bámultam, mivel mint magamban, benne 
is gyarlóságokra számláltam. 


Ő nem azok közé tartozik, kik az első találkozáskor meglep- 
nek, sokat hagynak remélleni; sőt ellenben, aristokratiai feszes- 
ség látszik benne. Az első társalkodás vele, nem francia könnyű- 
ségű, sőt tartózkodó conventionalis hidegségű. 


Kímélő ugyan, de kifejezéseiben egy kompliment sincs, mit 
a hiuság oly kedvesen venne. 


Belsőjét bajosan fedi fel s vigyázva. Őtet a többszöri együtt- 
létel teszi becsessé s fejti ki belsőjét. Benne nincs csillámló 
elmélkedés, tudományos szófüzér, ő csak a józan ész sugallata 
után beszél. Érzésében nem enthusiasta, s barátságát nem köny- 
nyen ajánlja, de a kinek adta, az tisztán számolhat reá. Ő 
éppen nem poetai character, hanem solid prósa. Későn határoz 
és sokat fontolgat, de aztán mozdíthatlan határozatától. A mely 
ügy mellett áll, semmi mellékes érdek el nem mozdítja. Másfél 
esztendő alatt, soha haragra lobbanni nem láttam, s engem 
sokszor megszégyenített csendességével. Adott szavát soha 
meg nem szegte. Velem bámulásomig kímélve, nagy lelküleg, s 
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mindig egyformán bánt. A practicai életről sokat tanultam tőle. 
Egyformasága és csendessége észrevétlenül zabolázta indulatos- 
ságomat. És tanultam characteréből, jobban becsülni az embert. 


Julius 16. 


Megint Bonczhidán vagyok, s mely más érzelmekkel 
élvezem most a szép természetet. Minden örömöt mosolyog s 
megelégedést. Érzem, hogy ily körülmények közt, gond nélkül 
a mindennapi iránt, s nem megunt helyzetben, még egészséges, 
még haszonvehető ember lehetnék. Csak egy gondolat zavarja 
néha örömeim: a hivatalra emlékezés, s annak emberei, melyet 
úgy nézek innen, mint egy setét fábrikát, hová örök robotto- 
zásra vagyok elítélve. Sokat olvasok, írok és járok a szép 
kertben. Ezer új gondolat, ezer érzelem fakadoz lelkemben, 
melyeknek bennem létezésöket soha nem hittem volna. 


Julius 19. 


A kérői fördőn valék, s vasárnap levén befordultam Szamos- 
ujvárra. Nem tudom mely csudálatos curiositásból, elmentem a 
várba is, megnézni a status rabjait. Mely más érzelmek- s 
gondolatokkal nézegetém ezelőtt Angliában és Amerikában a 
foglyokat! Hazajöttem után mostanig nem jártam fogházban, 
s mely különbség! Piszok és rendetlenség mindenütt. Rongyosok, 
szennyesek, szemtelenül koldulnak, s a közelebbi korcsmában 
dorbézolnak. Épen misét szolgáltattak, bementem a templomba 
is. Nem sokan jelentek meg imádkozni, s azok is jöttek, mentek 
lánczcsörtetés közt. Az imádság alatt szüntelen az arczulatukat 
néztem, s vetegettem hozzá, mindeniket mi bün hozhatta ide. 
De mely különös nemüek s tárgyúak lehetnek ezen imádságok! 
Ennyi gazember felsóhajtása ez egyetlen vigasztalóhoz! Kép- 
zelem szívből kell jőni sóhajtásaiknak; ez az igazi megtörődés s 
keresztény megalázkodás fohásza lehet. Mert ily helyzetben 
kitaszítva az életből s társaságból, szemrehányás s boszútól 
kinoztatva, csak két nemü vallásos érzelem fakadhat, vagy 
tökéletes megtörődött alázkodás az Isten előtt, vagy gunyoló 
megtagadása a gondviselésnek, a belső harcz az emberek s 
Istenség ellen. 


A több lézengők közt megpillantám Mikét is a volt király- 
birát, a hires feleség gyilkost. Huszárosan kisodort bajusza, 
gőgös járása, s több társaira nem is figyelmezés, azt mutaták, 
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hogy ő most is a jóféle familiáju magyar nemesnek érzi magát. 
Igen meglepőnek találtam, hogy láncza csinosabb munka, mint 
a többié; ha nem hibázom pallérozott aczél vala, s oly gondosan 
kifényesítve, hogy a nap sugarai csillámlottak benne. Ime a 
rabok közt is aristocratia formálhatja magát. 


Mint a nagy kapu felé kiindultam, az első emelet egyik 
ablakából egy asszony tekinte ki, s hirtelen visszarántá magát. 
Haladtamban vissza tekinték az ablakra, s akkor még nagyobb 
hirtelenséggel takará el arczáját. De megismerém, s nem lép- 
hettem tovább, oly bánat foga el. Szegény Julie volt, a szép 
Julie, atyámfia s gyermekkori játszótársném; és ha jól vizs- 
gálom emlékezetemet, egy kissé hajlandóságom tárgya is; 
legalább örömmel mentem mindig hozzájok. Tusakodtam magam- 
ban, ha felmenjek-e hozzája? ha nem leszen-e terhére s szemre- 
hányására meglátásom? ha vágy-e engem látni, miután nemzet- 
ségére s reám is e szégyent hozta? Mig ezek lebegtek gondolataim- 
ban, nem mertem többé felpillantani az ablakra. És érzém mely 
nehéz nekem is a meglátás. Szőrnyen bántam, hogy ide jövék, 
s hirtelen kimentein a más udvarra, még fontolgatni a dolgot, 
de nem érzék erőt elérzékenyedés nélkül kiállhatni látását, s 
nem mentem vissza. 


Szegény Julie, mely fájdalmasan keseríthete tégedet, hogy 
atyádfia is így megvete, s hidegen elhalada ablakod alatt! Ha 
őtet a természet szép külsővel nem áldja, most nem szenvedne 
rabságot. De annyi hizelkedése a férfiaknak, oly kedvező hely- 
hezet, viruló kor, s független vagyon hozzá, csuda-e, ha meg- 
tántorgatják a sokaktól imádottat? mig ripatyos képű szomszéd- 
néja, csak zsoltárral tölti idejét, a világ hiuságait megveti s 
senkitől nem ostromolt virtussaival dicsekszik. – Itt hervad le 
tehát ifjúságod, itt marczangolja magát lelkiisméreted, mig 
majd a bánat s vénség ránczaival visszatérsz az életbe. Akkor 
már meggyilkoltatott férjed is rég porrá vált. 


Leverő érzelmek közt jövék ki e szomorú lakhelyből. Körül- 
tekintgetém a vár falait, s üldözőleg kinza azon gondolat, hogy 
egykor talán én is ide kerülhetek. De ki is felelhet sorsáról a 
vélekedések ily habzása között? Mert a mi ma polgári virtus 
vala, holnap lehet status elleni vétek, s megint virtus, a mi 
tegnap vétek volt. Vetegetém magamban, hogy ha sorsom 
valaha ide hozna, itt lenne-e könnyebb leszámlálni a fájdalom 
napjait, vagy egy amerikai rendszerezett csinos fogházban? 
Mégis rettenetes kín lehet az amerikai rabé, hogy esztendőkig 
egy emberi lélekhez se szólhasson! 
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Augusztus 9. 


Fegyveriskola gyülést akaránk tartani, de alig jelentek 
meg egy nehányan, s határozatokat nem teheténk. Szőrnyű 
hidegség kezdődik a közintézetek iránt, «mindenki csak magával 
van elfoglalva, s mentére van hagyva minden közdolog». 


Augusztus 18–19. 


Bonczhidai mulatásom alatt, sok időt töltök Páter Sassal, 
az udvari káplánnal. Bizonyos pontig mulatságos a vele létel. 
Ő egy igen tudákos ember. Nehány Franciscanus klastromi 
iskolában, grammatica professora volt, egyikben rhetoricát is 
tanitott. De legnevezetesebb pont életében, hogy egy ideig a 
theologiát is tanitotta a clericusoknak, mint helyettes professor. 
Sokat is tart ám volt professorságairól, mert forduljon elé az 
életnek bár mely tárgya, nem tarthatja ki egy félórát, hogy 
professorsága idejéből valami hasonlót ne tapasztalt, gondolt, 
hallott, vagy vele ne történt volna, s azt elé ne mondja. Igen 
szeret tanítói hangon beszélni. Legnagyobb gyengéje, hogy 
tudománya miatt, magát üldöztetve képzeli szerzetes társai 
által. Sok historiát beszél el nekem a martyrokról, szentek 
életéből, papok történeteiből. Lutherről, Calvinról s több eretnek 
társaikról, sok trágár anecdotát tud, s igen jó izün nevet rajta 
míg beszélli. A világnak egyéb története mind semmi előtte, ha 
a biblia s szentek életével ellenkezik. 


Pater Sas szorgalmasan lemondja breviáriumát minden 
reggel, az alatt sétál, közbe az orgonistával s ministránsal 
veszekedik, az ablak alatt elmenőknek jó reggelt kíván, a kávét 
sürgeti, szobáját takarittatja s mindezen közbe jöttek éppen 
nem botránkoztatják, azután igen jó izün eszik. Mely munkák 
után kipihenvén magát, roppant hasa terhével is megint sokat 
sétál, hogy az ebéd jobban essék. Megint jól eszik, közbe prae- 
ceptori discursusokat tart s neheztel, ha nem hallgatják. Szóval 
Pater Sas igazi barát. Az ő tanulmányán s gondolkodásán túl, 
vége az egész minden határának, s a ki többet tud, az lelke 
kárhozatjára okoskodik. Ő a világ s emberek történeteiből, 
csak a maga élete historiáját tudja, s a többi mind semmi és 
kárhozatos. 


Tegnap estve nagyon letevém becsületemet Pater Sas előtt. 
Azt találám mondani, hogy az ujabb geogophusok szerint, az 
Ararát hegyénél sok magosabb hegy is van. 
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Erre kereken kimondá, hogy az csupa hazugság, mert 
különben a Noé bárkája a legmagasabban állott volna meg. 
Azt is hozzá tevé, hogy eddig csak többet hitt eszemről, de látja, 
hogy engem is megbolonditott a sok szabados könyv olvasása. 
Még hosszas predikácziókat tartott nekem, megmutatta a szent- 
irásból eszemjárása kábultságát, s mindezekre semmit sem tudék 
felelni. 


Ily élet nemet, vagy csak a legvastagabb ostobaság, vagy 
a vallásos ábrándozásnak szünteleni fellengése állhat ki. Mely 
kegyetlen kín lehet az élet annak, kibe, ezen szerzetbe élve s 
ily elvű emberek közt, a teremtő vizsgálódó józan elmét, vagy 
lángoló szivet adott. De Pater Sas igazi boldog barát. Jól eszik, 
jól iszik és alszik, nagy tudományú embernek hiszi magát, s 
mint a leghatártalanabb monarcha, oly istentől adott jusokat 
képzel magának hallgatói lelkiesmeretén. 


Augusztus 30. 


Stáncsis nálam vala. Erdélybe jött lakni, mint nevelő. 
Ismertem már nyelvészeti munkájából, s feszes tudósnak 
képzeltem lenni, de éppen ellenkező. Igen szerény s nyiltnak 
találom. Ő egészen csak a magyar litteráturának él, s a mint 
látszik, a nyelvészet ágaiban igen jártas. A tudósokat s munkái- 
kat is mind ismeri. 


Szeptember 21. 


Sok nemü érzelmekkel vala teli nekem e nap. A reggel 
olvasám az ujságból, hogy a tudóstársaság nagy gyülése, az 
idénre kitett 200 arany jutalmat, nekem itélte munkámért. 
Megpirultam midőn végig mentem e sorokon, szivem nagyon 
dobogni érzém. Nem tudnám megnevezni az érzelem nemét, 
mely oly nagyon elfoga, de nem öröm érzelme volt. Siettem 
szobámba, hogy senki ne lásson. Talán csak azon leányka ért- 
hette s érezhette volna helyzetemet, ki csendes magányában 
élve, a ragyogás boldogságait nem ismerve, legelőször hallja e 
szót: «szép vagy leányka». – És valjon miért nem örvendek 
ezen megtiszteltetésnek? Nem merném senkinek megmondani, 
mert azt kevés tudná megérteni. Ez valóban szép, igen szép, s 
legmerészebb ifjui álmaim is felülhaladja. De ha literáturánkra 
gondolok, nem lehet nem reszketni kezemnek, midőn e koszorú 
felé nyulok. Bár ne történt volna rajtam! És azon kivül mennyi 
ember észrevételeinek leszek kitéve? s mely új élelem ez hivatal- 
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beli előljáróimnak, az engem megvetésre, hátratételre, hogy ily 
rangatlan, ily csekély helyen álló, nevetlen ember, ekként 
kijelentetik a nemzet tudományos képviselői által? mely öröm 
lesz nekik, közelebbről megalázhatni engemet! Oh, előre látom, 
hogy e megtiszteltetést szivem vérével fogom fizetni. 


Soká tünődtem egyedül s az alatt nehányan zörgettek 
ajtóman. Talán gratulálni jöttek. Feltünék literaturánk állapotja 
is, s most győződém meg tisztán arról, mit soká nem kivántam 
hinni: vagy valóban nem messze haladtunk még, midőn egy 
egész esztendő lefolyta alatt az én munkám lehete legjobb, 
mely Angliában és Amerikában, csupán csak mindennapi 
gondolatok könyve lehet! Valóban nem messze haladtunk! s 
sebes hervadással érzém elfoszlani szép reményeimet, hogy 
életemben megérhettem literaturánknak képzelt szép szakát. 
És égeté a nyert koszorú homlokomat. Ily meggyőződésre, ezen 
tárgyról írt egy egész nagy könyv sem hozhatott volna. Szégyen- 
leném egy angolnak vagy amerikainak mondani, hogy ennél 
jobb könyv, nem teremhetett nálunk. 


De minő lélekkel fogadjam el hát e summát! költhetek-e 
abból egy krajcárt is pirulás nélkül? Ily tünődéseimből, egy 
vigasztaló gondolat ragada ki. Midőn néha a gazdaság gondolatja 
is, beszőtte magát álmodozásimba, az is mindig elválhatlan 
következményű gondolatom volt, mely szép alapítványokat 
tehetnék nagy gazdasággal. És íme, itt az alkalom, mely soha 
többé meg nem jelen. Meghatározám, hogy e summával egy 
alapítványt teszek, s azt a társaság tőkéihez ajánlom örökös 
alapítvány képen, – s már most könnyebben lélekzeltem, ki- 
mentem az utczára, hol annyiféle gratulatiot kelle elfogadnom. 
És neheztelés nélkül szenvedék, némely kiméletlen kérdéseket 
is, e szép summának hová és miként leendő fordításáról. 


September 29. 


Hallom, sokan bolondnak neveznek, hogy a nyert 200 arany- 
ból fundatiót csinálék. Hogy szegény létemre igy ellököm magam- 
tól a segedelmet. Ily konyhalelkűek észrevétele nem busít. 
Restellem magyarázni nekik a dolgot. Hanem ha a társaság 
maga nem találná elfogadni fundatiomat, már ez nagyon fájna, 
ez megalázná érzésemet. 


Octóber 5. 


Vettem az uj titoknok Schedel [Toldy Ferenc] levelét. 
Melegen fogadta fundatiomat, írt az igazgatóságnak iránta, s 
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minél hamarább hivatalosan kiadja az elfogadtatást. Azt irja, 
hogy uj hivatala kezdetén, e jó omenü levelem meglepte s köny- 
nyezett olvasása alatt. Engem is nagyon megérzékenyite levele. 
A megelégedés érzelmének ezen nemét soha nem ismertem. 
Szivem dobogott, köny ragyogott szememben, nagy léptekkel 
jártam szobámban, gondolat és érzelem, a szív és ész minden 
munkálatja, egy repeső öröm áradozása volt nekem. Ugy tetszett, 
mintha minden büneim megbocsáttattak volna, mert a hazának 
tehetém e kevés áldozatot tettlegesen, s mely nyugalmat sugá- 
roztat jövendőmre e tettem emléke! E sohajtás, e köny, e pilla- 
nat, ezer procentekkel visszafizetné nekem e kevés tőkét. Beh 
boldogitó az öröm sohajtása s öröm könye! Beh boldog, ki 
adhat, ajándékozhat! Mennyi tiszta örömet szerezhet magá- 
nak a gazdag! 


Január 6. 1836. 


A napokban még egyszer végig olvasám a fennebbieket, 
miket a mult esztendőben irék a velem történtekről. Azonban 
néhol igen gyönyörködtem, mintha egy idegen munkáját 
olvasnám oly tárgyakról, mik nekem is gondolatim valának. 
Néhol nevettem feszült érzelmeimet, – megint sohajtottam, 
midőn az ott leírt helyzetim újra feltünének. Sokat találék, 
mikről most másként vélekedem, megint olyakat, miket kivántam 
volna, hogy irva ne legyenek, de meghatározám, hogy azokat 
úgy hagyon, mint vannak. Bánom, hogy még ezelőtt nem kez- 
dettem ily naplót, mely nagy gyönyörrel s tanusággal olvasgat- 
nám most! Ez valóságos thermometrum s barometruma érzé- 
seink s gondolatink változásainak s mivelődésünk elébb-, vagy 
visszaléptének. Az olvasás alatt most leginkább unám azon 
helyeket, hol politika fordul elé, s akkor pedig egész lelkemet 
csak ezen tárgy foglalá el. Azok mind elkeseredés s talán nagyí- 
tott szempont szüleményei. Háládatlan szenvedelem a politika! 
és kivált nekem erőtlennek. Küzdeni, meg nem győzhető aka- 
dályokkal, tünődni, soha el nem érhető boldogság után, örökösen 
elkeseredés bánatját fojtogatni, s oly nyugtalan életet élni, 
mint a megcsalódott szerelmesé. Ez valóban kínos élet. De 
miként menekedhessem attól, mivel lelkem egészen tele van! 
Sokszor jutnak eszembe, az üldözött Girondista Barbarusnak 
ama szavai: «Ha még egyszer újra kezdhetném életemet, akkor 
napjaimat egészen azon nemesebb vizsgálatoknak szentelném, 
melyek az emberi szellemet túl emelik e világon, s soha eszembe 
nem jutna, egy erkölcseiben megromlott nép szabadsága meg- 
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szerzése iránti törekedés. Az erkölcsi erő nélküli nép, nem 
méltó a philosophiai szabadságra. Láttam a francziákat tegnap 
lángolni a legnemesebb érzelmekben, s ma a legigazságosabb 
ember vére után szomjuhozni». – Ha valjon az idén változnak-e 
politikai borongós nézeteim? Ha, e haza szebb jövendőjének 
bár reménye, nem enyhíti-e annyi kiállt néma gyötrelmeimet? 
Hogy, ez iránti gondolkodásom más irányt vegyen, érzem, igen 
nagy szükségem van reá. Mert lelkem ereje igen szenved, napon- 
ként hervadoznak szivemben a képzelődés virágai, büszkeségem 
kezd alázkodni, részvétlenülök a becsület-vágy érzelme iránt, 
és még a mitől leginkább borzadok – a jónak és igazságnak 
hiedelme, olykor ingadoz bennem. De miként menekedhessem 
e szenvedelemtől? És ha legyőzhettem, az üresen maradt hideg 
szívben, nem foglaland-e helyet a gyülölség s részvétlenség? 








 


 V


BEVEZETÉS 


I. Az életrajzírói feladaton túleső személyiség-kutatás fel- 
adata a személyiséget alkotó jegyek feltalálása. Alkotó jegyeken 
értjük az ethikai személyiség legmélyebb rétegének a fundamen- 
tális tényezőit, amelyek azonban nemcsak alkotják és alakítják 
a személyiséget, hanem mint értékjegyek, ethikai síkban, tevé- 
kennyé is teszik azt, biztositják a személyiség dinamizmusát. 
Valamely személyiség igazi becsét csak akkor tudjuk igazán 
és mélyen megítélni, ha tekintetbe vesszük ezeket a vonásokat. 
Nem elég tehát a személyiséget a külső alkotásaiból, köztevé- 
kenységéből, általában a közéleti munkájából kiindulva ítélni 
meg, hanem bele kell tekintenünk szellemisége legmélyebb 
rugóiba; fel kell ismernünk azokat a szubsztánciális vonásokat, 
amelyek a személyiségnek a kisugárzó hatását indokolják s 
amelyek biztosítják maradandó jelentőségét. 


Ha igaz az, hogy minden magyar személyiségben van bizo- 
nyos tragikus vonás, amely abban mutatkozik meg, hogy élet- 
folyása tele van fájdalmas törésekkel, életműve pedig befeje- 
zetlen marad, a meg-nem-értés következtében pedig a keserű 
lemondások hangulata tünetkezik minden magyar személyisé- 
gen, – még inkább igaz ez, ha az erdélyi személyiségekre 
gondolunk. Igaz, hogy a különbség csak fokozati, de nem 
minőségi, hiszen a nagy-magyar életsík csak valamivel nyujt 
gazdagabb lehetőségeket a személyiség kibontakozásához, mint 
az erdélyi, végeredményében mindenikben való élet, tövisek 
között hánykolódó élet. De éppen itt van aztán a magyar sze- 
mélyiségek különös becse, hogy a tövisek nemcsak sebzik és 
vérét ontják, hanem mindig mélyebbre szállóvá is teszik. 
A magyar önismeret és a magyar önépítés számára éppen ezért 
nincs áldásosabb feladat mint nagyon gyakran behatolni magyar 
személyiségek strukturájába, igazi lelki találkozást létesiteni 
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azokkal, akik a magyar életet fájdalmasabbá, de dicsősége- 
sebbé is tették. 


2. Ilyen lelki találkozásban lehet részünk egész történel- 
münkön át; és hogy milyen törhetetlen a magyarban a nemzeti 
öntudat és erő, igazolja az a tény, hogy mint valami nyugtalan 
tűzföldből folytonosan törnek fel a magyar vulkánok, a nagy 
magyar személyiségek s újabb és újabb értékeket vetnek fel- 
szinre. A IX.-ik évszázadtól a XIX.-ikig egymást érik a leg- 
különbözőbb egyéniségekbe öltözött személyiségek. Milyen 
nehéz ezek közül válogatni s milyen nehéz annyi és annyi nem 
kisebb értéket elhallgatni. 


Roppant szellemhadak vonulnak fel előttünk a múlt szá- 
zad első feléből, pillantásunkkal hadd fogjunk el néhányat, akik 
legszebb tipusai sajátosságaiknak. Első a sorban, a legkevésbbé 
ismert személyiség, Ujfalvy Sándor (1792–1866). Ő a legszebb 
és a legmélyebb erdélyi emlékirat szerzője, Erdély multjának 
a vidéki életnek és különösen a családi élet változásainak 
«gondolkodó tanuja». Követi őt Jósika Miklós (1794–1865), a 
regényíró, az erdélyi Scott Walter, aki gyermekkoráról szóló 
emlékirataiban is a családtörténet regényes rajzolója. Jön 
Bölöni Farkas Sándor (1795–1842), a magas míveltségű erdélyi 
kormányszéki, majd kancelláriai főtisztviselő, aki rövid napló- 
jában kora legélesebb megítélője. Majd Bólyai Farkasnak 
(1775–1856), a lángelméjű tudósnak villámló szemei pillanta- 
nak reánk, amint számadást tesz életéről. Azután az árvizhajós 
Wesselényi Miklós (1796–1850) szólal meg, hogy megvilágo- 
sodjék előttünk férfias alakját átfogó nemes jelleme. Bezárja 
a sort Barabás Miklós (1810–1898), a festő kiegyensulyozott, 
harmonikus személyisége. Az erdélyi szellemi élet különböző 
síkjain mozognak, valamennyi más-más beállítású és irányú 
lélek, mindeniknek más az érdeklődése és mégis valamennyi 
erdélyi személyiség, akiknek alkotó vonásaik olyan lelki rokon- 
ságot mutatnak, mint ugyanaz a család különböző színű szemű, 
különböző arcélű és különböző alkatú tagjai. 


Annyira a XIX. század első felének gyermekei, hogy az 
egy Barabás Miklóst kivéve, a kiegyezést egyik sem érte meg, 
tehát valamennyinek a személyiségében ott feszül a század első 
felének sokféle és szövevényes ellenmondása, annál inkább, 
minél közelebb vannak a század fokuszaihoz: a politikumért 
és a humanumért folytatott harc nagy eszméihez. A legviharo- 
sabb az élete Wesselényi Miklósnak, majd Jósika Miklósnak, 
Bólyai Farkasnak, azután Bölöni Farkas Sándornak, a leg- 
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kevésbbé érzik a korszak sokféle ellenmondásos vihara Ujfalvy 
Sándoron és Barabás Miklóson. Igazi vidéki emberek vala- 
mennyien, de csak a hely tekintetében, szellemük azonban 
mind tág horizonton szárnyal. 


3. A történetírás általában, még a szellemtörténet is kény- 
telen az összefüggések megállapítása végett a történeti kom- 
plexumokat egyszerűsiteni, sőt stilizálni. Mihelyt azonban a 
személyiségek strukturájába mélyedünk, azonnal feltűnik, hogy 
ugyanazon korszellemen belül mennyi különféle szellemi hatás, 
indítás, sokszor elkésett, vagy már fáradtan érkezett eszmék, 
vagy pedig még eljövendő ideák előrevetett sugarai befolyásol- 
ják és alakítják ugyanazt a személyiséget. A személyiség alka- 
tában sokszor olyan imponderabiliákat fedezünk fel, amelyek- 
nek sem eredetét, sem jelentését biztosan tisztázni nem tudjuk, 
legfeljebb sejtjük, a legtöbbször pedig csak a személyiségnek 
mint Egésznek a jelentésében világosodik meg annak eredete is 
és rész-jelentése is. 


A XIX. század első fele, különösen a magyar történetben, 
valóságos gyüjtőmedencéje a különféle szellemi kezdeményezé- 
seknek, hatásoknak, eszméknek és eszményeknek. A felvilágo- 
sodás mint korszellem, európai vonatkozásban tulajdonképpen 
már lehanyatlott, ismeretkritikája és világnézete, a racionáliz- 
mus már hitelét vesztette, nálunk azonban még virágzásban 
van, úgyis mint korszellem, úgyis mint világnézet, helyesebben 
mint világmagyarázat. Sőt, a racionálizmus elsatnyult alakjá- 
ban mint vulgáris racionálizmus még a század végén is buján 
tenyészik. Ezekkel egy időben és együtt már a század első 
tizedében a romantika kék virágja is nyilik s megtermi hamarosan 
a romantikus nacionálizmust. A romantika talajából pedig ki- 
csírázik az ideálizmus s a kettő úgy összenő, hogy a magyar 
szellemi élet történetében szétválasztani nem is lehet, hanem a 
romantika állandó jelzőjévé válik az ideálizmusnak, annyira, 
hogy csak romantikus ideálizmusról beszélhetünk. Ezzel egy 
időben, különösen politikai és gazdasági vonatkozásban már 
tünetkezik a liberálizmus is, amely még a mi századunk kezde- 
tén is erőteljes tényező. 


Vegyük tekintetbe már most a század első felének különö- 
sen a politikai magatartását. A francia forradalom eszméi még 
a levegőben vannak, hiszen az előttünk megjelenő nagy erdélyi 
személyiségek születése idejében fejezik le, vagy juttatják 
börtönbe a Martinovics-féle összeesküvés tagjait. A napoleoni 
háboruk még dúlnak, de I. Ferenc által bevezetett és gyakorolt 
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abszolutizmus már nyomasztó teherként nehezedik rá a magyar 
lelkekre. Ugyanakkor azonban már fellobban a nemzeti öntudat 
is, amelynek hatalmas erővel ad kifejezést az 1807-iki budai 
országgyűlésen, Felsőbüki Nagy Pál sopronmegyei követ. 
Aztán hamarosan bekövetkezik Napoleon bukása, ennek követ- 
kezményeképpen, a hosszú háboruskodás után, a nagy gazda- 
sági válság és pénzügyi romlás. Ezt a rettenetes feszült helyze- 
tet I. Ferenc ismét csak az abszolutizmussal akarja gyógyítani 
s mintegy 13 éven át (1812–1825) nem hivja össze az ország- 
gyűlést. A félszázad végén, mintegy circulus vitiosus-ként ismét 
csak fellángolnak, a szent szövetség önkénye nyomában, külö- 
nösen a latin népek között, a forradalmak, amelyek közvetve 
ugyan, de keservesen érintik a magyar életet, újabb pénzügyi 
és katonai terhet rónak a magyarság nyakába, mire megindul 
a vármegyék küzdelme a bécsi önkény ellen, sokszor egyenesen 
forradalmi tűzzel. 


Még van egy harmadik tekintete ennek a félszázadnak. 
A sokféle, egymásnak ellentmondó politikai magatartás árnya- 
latai és gáncsvetései ellenére az ébredező nemzeti öntudat, a 
maga erejéből olyan társadalmi tevékenységbe kezd, hogy a 
szétzilált nemzeti erőt összefogja, amelynek hatása messze 
sugárzik. Sorrend szerint, már az 1790–91-ik évi országgyűlés 
kezdeményezésével megindulnak a különböző alkotások. Feste- 
tich György megalapitja a Georgikont (a keszthelyi gazdasági 
iskolát), (1797), ugyancsak ő, a katholikus főur a csurgói refor- 
mátus gimnáziumot, (1794). Vegyük ehhez a Ferenc-csatornát, 
majd a Sárviz-szabályozást, amely mind csak a nemzeti erő 
összefogásával vált lehetségessé. Követte ezeket a váci siket- 
néma intézet (1802), Széchenyi Ferenc megveti a Magyar 
Nemzeti Múzeum alapját (1803), I. Wesselényi Miklós kezde- 
ményezésére alapitják a kolozsvári első állandó szinházat (1821), 
Széchenyi István megveti adományával a Magyar Tudományos 
Akadémia alapját (1825), megindul a Kazinczy által kezdemé- 
nyezett nyelvújitási harc (1810–1830). Mindezeket az alkotá- 
sokat követték Széchenyi egyéb társadalmi akciói és szervezései, 
amelyek nagy lendülettel vitték előbbre a nemzeti szellem 
produktiv kibontakozását. 


4. Ebbe a légkörbe léptek be, ebben a légkörben fejlődtek 
ki és ebben vívták élet-küzdelmüket a mi erdélyi személyisé- 
geink. A félszázad különböző tényezői valamennyiök életét 
meghatározták, de beállítottságuk s egyéni alkatuk szerint, 
azok valamelyike vált életük és életművük uralkodó vonásává. 
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Valamennyi tényező azonban, mind a világnézeti, mind a poli- 
tikai, mind pedig a társadalmi, ethikai tényezők oly erőteljesen 
befolyásolták őket, hogy azoknak nyugtalanító és megrázó 
ereje, mint a vulkánikus erők a föld felszínét, megszakítás 
nélkül folytonosan éreztették hatásukat. Minél inkább keresik 
önmagukkal a megbékélést, annál békételenebb az életük; 
minél jobban szeretnék egy irányba igazítani életútjukat, 
annál szétágazóbbá válik az; minél jobban ragaszkodnak 
életük központ felé törő törekvéseihez, annál inkább eltávolod- 
nak azoktól. Hogy szeretnék életüket felismert rendeltetésük 
színén tartani, de ismételten mégis csak a visszájára fordul; 
hogy szeretnének teljességre és kiegészülésre jutni, de ismét 
csak azt tapasztalják, hogy torzóban maradtak. Valamennyi- 
nek abban van az igazi nagysága, hogy nem akarja megadni 
magát a sorsos tényezőknek, birokra kelnek mindazokkal s 
mégis a győzelemtől elmaradnak. 


Mégis bizonyos csodálkozással tekintünk a mi erdélyi 
magyarjainkra, ezekre a küzdő személyiségekre, hogy a sok 
lelki megpróbáltatás, az évről-évre történő politikai változások, 
amelyek csak növelték a zavart és kilátástalanná tették szá- 
mukra a legközelebbi jövendőt, a folyton megújuló gazdasági 
válságok közepette is ismételten úgy össze tudták szedni lelki 
erejüket, hogy új reménységgel indultak neki az új harcoknak. 


És fokozza ezt a csodálkozásunkat az a különösen felemelő 
tény, hogy eközött a sokféle és sokirányú próba és ugyanannyi 
kísértés között egyetlenegyszer erkölcsileg el nem buktak, 
mindvégig megőrizték nagyszerű nemzethűségüket, jellemük 
nemességét és tisztaságát és mindig elszántabb akaraterővel 
indultak új feladataik megvalósítása és nemzeti rendeltetésük 
betöltése felé. 


Nem hagyhatjuk tovább figyelmen kivül azt a tényt sem, 
ami különösen jellemezte mindig az erdélyi embert, hogy ott 
rejlett mindig személyisége mélyén egy sajátos exisztenciális 
gondolkodásmód. Bármilyen csábító volt különböző képességei- 
nél fogva a tágasabb és nagyobb érvényesülési lehetőség, min- 
dig helytállott ott, ahol élt, igyekezett exisztenciája legközelebbi 
feladatait betölteni; helytállott akkor, abban az idői kategoriá- 
ban, amelyben élt s elsősorban a legközvetlenebb kötelezései- 
nek igyekezett eleget tenni. Nincs közöttük egyetlenegy szájas- 
kodó magyar, akik házukon, otthonukon, falujukon kívül 
igyekeztek volna kitűnni, hanem elsősorban a saját rendelteté- 
sükből folyó dolgaiknak néztek utána, azokról gondoskodtak, 
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akik elsőhelyen bízattak reájuk, tehát az egészen különös 
felelősséget vállalták s annak betöltésével szélesbítették kötele- 
zéseik és felelősségük körét. 


A családi és nemzeti hűségnek olyan példáit adták, amelyek 
minden időben tisztán fognak ragyogni a késői nemzedékek 
előtt. Pedig egyikre nézve sem volt könnyű ez a hűség, amint- 
hogy az exisztenciális felelösség sem volt könnyű dolog. Súlyos 
kisértések és próbák között kellett, hogy fentartsák ezeket a 
nagy ethikai kötelezéseket. Nehéz és fájdalmas tüzpróbák 
között edzették, védték, fejlesztették jellemüknek ezeket a 
nagy értékeit. Tűzben megpróbált arany valamennyinek a 
jelleme. 


A magyar önismeret példáinak és szabályainak az elsajátí- 
tása végett, nem kell nekünk messzire menni, elég, ha itthon 
maradunk s ha ezeket az erdélyi személyiségeket tanulmányoz- 
zuk, az ő lelkük mélyéről olyan kincseket kozhatunk felszínre, 
amelyekkel valóban gazdagíthatjuk az egész egyetemes magyar 
életet. 


Egyetemes magyar értéket jelentenek eme nagy személyi- 
ségek, mert sem egyéni, sem társadalmi tekintetben nem esnek 
az egyéni, vagy osztály-önzés bűnébe. Mennyi megkapó és fel- 
emelő esetet sorolhatnánk fel, amelyek azt bizonyítják, hogy 
mint hajolt le a köznemes és a főnemes a jobbágyaihoz, mennyire 
a szívén viselte azoknak sorsát, hogyan köt egész életre elköte- 
lező barátságot a főúr a köznemessel, hogyan válik eggyé 
jóban és rosszban az egész magyar társadalom. 


Az erdélyi társadalomtörténetnek felemelő szép fejezetét 
képezné, ha valaki, ex thesi, megírná az erdélyi főurak külön- 
leges szerepét az erdélyi művelődés történetében. Bethlen 
Gábor korától elkezdve, a kiegyezésig a falusi földmívelői, vagy 
a polgári sorsból magát felküzdő valamennyi erdélyi kiválóság, 
professzor, vagy pap, sok orvos, vagy más művelt magyar 
életébe, tanulmányai folytatásába mind belejátszik egy-egy 
nemzetéért felelősséget érző erdélyi főurnak a keze és a szíve. 
Sokszor egyenesen kirívó példáit mutatták annak az ősi magyar 
sarktételnek, amelyet az evangéliumi sáfárság gondolata 
szentelt meg, hogy sem életüket, sem vagyonukat nem tekin- 
tették a magukénak, hanem a nemzet és Isten által reájuk 
bízott javaknak, amelyekkel a köz szolgálatára kell mindig 
készen állaniok. Az erdélyi főúri társadalom történetének a 
legszebb lapjai azok, amelyek erről a szolgálatról tesznek 
bizonyságot. Hogy az erdélyi nemzettársadalmi és egyházi 
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életben a főurak ma is különleges megbecsültetésben részesül- 
nek, ennek a magyarázatát nem szabad semmiféle más indok- 
ban keresnünk, mint őseiknek ezekben a meghálálhatatlan ön- 
zetlen szolgálataiban, amelyeket nemcsak az erdélyi nemzettár- 
sadalom, de ők, a késői utódok sem tudnak eléggé meghálálni. 


5. Ezek után az általánosságban mozgó jellemzések után, 
lépjünk közelebb a mi erdélyi személyiségeinkhez. Necsak azt 
vizsgáljuk, hogy mit jelentettek ők a saját korukban, hanem 
vessünk egy-egy pillantást arra is, hogy mit jelentenek minden 
időben, mi a maradandó jelentőségük személyiségük alkotó 
jegyeinél fogva. 


Ujfalvy Sándor, ha valamennyire ismert, őt csak mint 
Wesselényi Miklós híres vadásztársát ismeri a magyar közvéle- 
mény; mint olyan valakit, aki a nevezetes ciblesi vadászatok- 
ban tűnt ki vakmerő vadász-sikereivel, de mint művészi emlék- 
írót, aki az erdélyi vidéki élet legmélyebb értelmezője és «gon- 
dolkodó tanuja» volt, ma még egyáltalában, vagy nagyon 
felületesen ismeri. 


Az Ujfalvy-féle Emlékiratban három Ujfalvy lépik elénk, 
egymásután; I. Samú (szül. 1697), II. Samu (1764–1824), 
Sándor (1792–1866), az emlékíró. Nagyapa, apa és fia, ugyanaz 
a táblabíró tipus, de lelki alkatukban mindig világosabb, sőt 
derültebb, hozzánk mindig közelállóbb személyiségek. 


Az I. Ujfalvy Samu küküllőmegyei dirigens főbiró, aki 
62 éves korában feleségül vette néhai Tekintetes nemzetes Palat- 
kai Ferenc ur elmaradt drága özvegyét, Tekintetes nemzetes 
Zsombori Borbára asszonyt, aki akkor 42 éves volt. Ebből a 
késői házasságból született a II. Ujfalvy Samu, Sándor atyja. 
A főbíró kemény, tekintélyttartó, de igazságszerető ur volt. 
Annyira hivatalának élő magyar, hogy hivatali tekintélye 
kedvéért, erején felül költött s ezzel vagyoni állásában meg- 
gyöngült. A szőkefalvi birtok megterhelten maradt az özvegyre 
és fiára. 


II. Ujfalvy Samu gyermekéveit kevés tanulással, tétlenül 
töltötte édes anyja mellett. Híres volt csínytevéseiről, kora- 
ifjúságában pedig dorbézolásairól. Katonai toborzások alkal- 
mával felcsapott huszárnak, édes anyja sok költséggel, kétszer 
is kiváltotta, ami a vagyoni helyzetét tovább gyöngítette. Így 
került Marosvásárhelyre patvariára. Sok szégyent hozott édes 
anyjára és saját fejére, míg többszöri megszégyenítés után 
megtért s Szőkefalvárói Kackóra, ottani kis birtokára költözött. 
Az új vármegyében előbb adóbiztos, majd szolgabíró lett, 
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lassanként becsületét és szerencsés gazdálkodással, vagyoni 
állapotát helyreállitotta. Egyike lett Doboka vármegye leg- 
becsültebb és legtiszteletreméltóbb alakjainak. Fiának Emlék- 
iratait olvasva, nem győzünk betelni nemes személyiségének 
szép jellemvonásaival. Keveset tanult, könyvei, a naptáron és 
a Cserei Mihály kéziratos erdélyi történetén kívül alig voltak, 
mégis olyan intelligenciát szerzett, hogy mind életfolytatásá- 
ban, mind hivatali tevékenységében a tiszta ítélőerőnek, az 
emelkedett szellemű bölcseségnek ragyogó példáját sugározta. 
Gróf Bánffy György főkormányzó I. Ferenc császárhoz intézett 
felterjesztésében azt irja róla: «Mikor nagyobbszerü tenni- 
valóm van, Ujfalvival vitetem ki, vagy merőben elmarad; a 
kivitelben ő a jobb kezem.» «Bámulva beszélték akkor az erdélyi 
körökben, hogy egy embertől mi minden telik ki. Hivatalos 
rendkívüli müködései és erélyes gazdasága mellett vadászati 
időtöltésre is ráért. Egyéb szenvedélye nem is volt, mint a 
vadászat.» irja róla fia. Hogy mennyire elfoglalták a szóbeli 
perek, megtetszik abból, hogy minden ünnepnapon kihallga- 
tást tartott hajnaltól délig, jó időben a kapuja melletti eresz 
alatt. «Az egész utca tele volt panaszos felekkel, kik rendre 
előszólittatván, panaszaikat előadták. Atyám rövid szókban 
itéletet mondott: s azt oly tárgy, személy és körülmények 
ismeretével, melyek mind máiglan magasztalással emlegettet- 
nek. Jegyzőkönyvnek, vagy irásnak hire sem volt: az ilyest 
csak idővesztésnek tartá s azért megveté.» Egy-egy ilyen ki- 
hallgatáson rendszerint 60–70 pört járat le, többnyire fontos 
birtok-keresetben, jelentéktelen panaszt még számosabbat. 
«A kihallgatás annyira lefoglalta minden figyelmét, hogy ilyen- 
kor tőle valamit kérdezni nem volt tanácsos: és családi vagy 
gazdászati ügyeit, hivatala fontossága merőben háttérbe szori- 
totta. Rendesen csak akkor szakitá meg nehány percre, mikor 
reggeli mosdás ideje eljövén és a pandurral friss vizet hozatván 
kutjáról, megmosdott s utánna megtörülközött. Ez alatt ren- 
desen imádkozni szokott, mi alatt a peres felek levett föveggel 
csendesen tarták magokat. Ezt végezvén, tovább folytatá 
egész ebéd idejéig.» Hogy Ujfalvy Samunak ez a reggeli imád- 
kozása, így a nép színe előtt, mit jelentett a nép nevelése, saját 
tekintélye szempontjából, azt ma felmérni kevesek tudják. 


Jellemző a korra és a táblabírói gondolkozásra nézve, hogy 
az osztrák bürokráciát, amely sokat ír, keveset igazít, önké- 
nyesnek és brutálizmusnak nevezte. Minden a személyiség 
tekintélyén, és pedig a belső tekintélyén és varázsán fordult 
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meg. A személyiség belső tekintélye hordozta a társadalmi és 
állami élet rendjét és biztonságát. 


És hogy mennyire «nemesi» szolgálat volt ez, bámulatos 
önzetlenséggel és színtiszta egyszerűséggel ékesítve, mutatja, 
hogy 36 évi összes fizetése 4975 váltó forint volt, s mégis, amikor 
királya szükségbe jut s az állam részére hű magyarjaitól köl- 
csönt kér, Ujfalvy Samu már másnap 10,000 forintot visz 
gr. Bánffy György kormányzóhoz s könnyező szemekkel arra 
kéri, hogy juttassa a király kezéhez, de azzal, hogy «nem kölcsön 
fejibe, hanem őszinte jó szivvel ajándokul küldi a fölségnek; 
s ha még ezután is szüksége lenne, készséggel osztja meg vagyo- 
nát; mert azt, hogy királya szükséget szenvedjen, sehogysem 
türendi.» Ennek a valóban intelligibilis kharakternek semmiféle 
empirikus kharakterben nem találjuk mását, de még indokát sem. 


Bármilyen vonzó is az Ufjalvy Samu személyisége, mégis 
térjünk át a harmadik Ujfalvyra, Sándorra, az emlékíróra. 


Ujfalvy Sándor személyiségét alkotó ékkövek közül, hadd 
emeljük ki mindenekelőtt az erdélyi föld iránt érzett csodálatos 
szerelmét, a népért vállalt és örömmel hordozott áldozatos 
szeretetét, lángoló hazafiságát és nemzethűségét, törhetetlen 
barátságát, valamint pompás műveltségét. És mindezek az ék- 
kövek mily sajátosan ragyognak eredeti egyéniségét alkotó 
személyiségében! 


Már hét éves korában, 1799-ben a nagyenyedi Bethlen- 
Kollegiumba kerül, ott találja már Körösi Csoma Sándort, akit 
így közelről ismert s Emlékirataiban hű képet fest Erdély eme 
nagy fiáról. – Különben a kollegiumi élete olyan mint a leg- 
több eleven eszű és nyugtalan diáknak. Résztvesz a Kollegium 
ősi hagyományos és intézményes rendjében. Mint nagyobb diák 
gyalog megy légációba, miután atyja által kiválasztott bibliai 
textusokról írt prédikációkat jól megtanulta, sőt atyja előtt 
fel is mondotta. Résztvesz a diákság ifjúi forradalmi kilengései- 
ben, de alaposan tanul és képzi is magát, boldogan készül 
jövendőjére. Enyedről Kolozsvárra megy jogot tanulni, majd 
Vásárhelyre patvariára. 


Atyja, aki magától mindent megvont, amit a tiszta és 
nemesi életre nézve feleslegesnek tartott, fia gondos nevelésétől 
és alapos kiképzésétől nem sajnálta a pénzt. Fiát, Sándort 
1814. év őszén Bécsbe küldi hivatali szolgálatra, az udvari kan- 
celláriához. Kalandos és viszontagságos utat tesz meg Bécsig. 
Bécsben pedig folyton bántja a keserű nosztálgia. Érkezése 
után beteg lesz s mikor az orvos meglátogatja, hamar készen 
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van a diagnozissal: «Honvágy, ami külföldön sok magyart tett 
már tönkre.» Hamarosan felismeri az erdélyi szabad élet és az 
udvari élet közötti különbséget: «Az őszinte, férfias kört szolga- 
lelkű nyegleség válta fel. Ők lenéztek engem szabad modoromért 
s én őket szolgalelkükért.» 


Öt és fél évig gyötörte a nosztalgia Erdély után. Egyetlen 
vigasztalása, amelyben örömét találja, az egyetemi előadások 
látogatása s az a haszon, amelyet ezektől nyert. Valóságos 
szabadulás volt számára, amikor ütött az óra, hogy atyja 
hozzájárulásával hazatérhetett. «Bécsben töltött éveimből kevés 
öröm és sok keserüség utóérzete maradt fenn későbbi éveimre, 
Bécs sem hivatali, sem magán köreiben nem elégitheté ki egy 
alkotmányos ország fiának szabadabb szellemi igényeit. Honát 
e körben csak olyan lelheté, kinek uralkodó eszméje a nagyra- 
vágyás s ki elfogadá kormányembereinek ezen alapelvét: A cél 
szentesiti az eszközöket. Nem ismerek gondolkodó emberre 
szomoritóbbat, mint egy felelősség nélküli kormány müködésé- 
nek közelrőli szemlélését.» 


Ilyen tapasztalatok után, bármilyen «előmeneteli kinézései» 
is voltak, hivatalával még nem tudott kibékülni. «Hajlamaim 
és véralkatomnál fogva – mondja – hazám és az emberiség 
körüli teendőimről más fogalmaim voltak, mint miket e 
hivatali körben létesítheték. Szemeim szüntelen hazámra 
voltak függesztve, csakis ott remélve vágyaimhoz mért 
munka kört.» 


Van valami jövőbemutató és szimbolikus jelentősége 
annak, hogy hazaérkezése után, amikor szigorú, takarékos 
atyja számadoltatja, akkor toppan be az Újfalvy-kúriába 
Keczeli István ugyanodavalósi birtokos, a régi erdélyi táblabíró 
remek típusa. A megszorult fiatalembert és szabadságra vele 
együtt hazatérő testőr-testvérét Keczeli szabadította ki a szám- 
adoltató atya kemény kezei közül. Ennek a kínos jelenetnek a 
leírása kapcsán vesz alkalmat Ujfalvy arra, hogy bemutassa 
Keczeli személyében az erdélyi nemes ember jellemét, házát, 
gazdaságát, étkezési módját, háztartását és családi életét. 
Emlékiratának ez a része valóságos írói remekmű. 


Ebbe a jellemzésbe különösen beleöntötte lelke minden 
örömét, élmény-gazdagságát; de benne van ebben a saját érté- 
kelő vágya: ilyennek szeretné, ha talán módosítva is, de ilyen- 
nek szeretné látni a magyar nemest s valamiképpen erre a képre 
szeretné, ha talán ismét módosítva is, alakítani a saját életét. 
Kétségtelen, hogy Ujfalvy Sándor nemes vidékiességének, 
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erdélyi földhöz-kötottségének, mint etnikai tulajdonságoknak, 
tehát mint magasabb értelemben vett alkotó vonásoknak a 
kialakulásába s egész önnevelésébe mélyen belejátszott a Keczeli 
István személyisége. Ez különösen akkor látszott meg, amikor 
megnősült, feleségül vette Lészay Juliát, Lészay Lőrinc 
gubernialis tanácsos leányát s átvette atyjának szakaturai 
jószágát. 


Szakatura szolnokdobokai elhagyott kis község, Nagy- 
ilonda közelében. Ujfalvy Romladék-nak nevezte, eredeti 
jelentése egyik árnyalatának megfelelően. Az erdélyi föld és 
népe iránt érzett szeretetét ebben az eldugott és elhanyagolt 
községben mutatta meg, ahol élettársával 30 esztendőt élt át, 
de ugyancsak itt bizonyította meg acélos akaraterejét és cselekvő 
készségét. «En Bécsből, a bőség, csinosság, finomság szinhelyé- 
ről, nőm meg egy vagyonos, csinos város mivelt köréből most 
egyszerre ideszakadva... a nyomor s undokság látására egy 
elébb lehangolódtunk: de elgondolok, hogy a gondviselés 
minket választott ki az inségben sinylődők enyhitésökre és 
hogy itt már most nem csodálkozni, sem sopánkodni, hanem 
tenni kell és azt férfiason és minél előbb. Hévvel, tűzzel... mi 
akkor még ifju keblünket dobogtatá, fogánk a nagy feladat meg- 
oldásához. S felebaráti szeretetünkből kifolyólag ernyedetlenül 
folytatók azt ott lakásunk harminc évei alatt. Külszinén úgy 
tetszett, hogy fáradozásainkat siker koronázza. Néhány év 
mulva felvirágzott romjaiból a helység, lakoi megvagyonosod- 
tak s kicsinosodtak: elvadult modoruk simult. És mi mind- 
ketten boldogok valánk a másokat boldogithatás szép érzeté- 
ben.» Ez a nép pedig, amelyet így felemelt a nyomorúságból, 
román volt, amelyet szeretett mint hazájának népét, nem kér- 
dezte, vajjon hűsége és megbízhatósága szerint megérdemli-e 
ezt a szeretetet. 


Ujfalvy hazafiságát és nemzethűségét semmi sem bizo- 
nyítja ékesebben, mint a Wesselényi Miklós barátsága. Sok 
kitűnő barátja lehetett a tüzes patriotának, de bizalom és meg- 
értés tekintetében, lelkileg senki sem állott közelebb hozzá 
mint Ujfalvy Sándor; legsúlyosabb lelki kérdéseit mindig vele 
beszélte meg. Nem is írt senki Wesselényiről oly hű és részletes 
lelki arcképet, mint Ujfalvy. 


Politikai téren nem tevékenykedett, annál inkább társa- 
dalmi és irodalmi téren. A jobbágyság sorsának enyhítéséért, az 
úrbéri terhek könnyítéséért, különösen vármegyéje területén 
igen sokat tett, maga személyesen pedig súlyos anyagi áldoza- 
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tokat is vállalt. A szabadságharc idejében csúnyán meg is 
hálálták jóságát saját román jobbágyai. 


Irodalomszeretete oly kitartó volt, hogy feleségével együtt, 
az irodalmi műveltségben mindvégig színvonalon maradtak. 
Atyjával való keserű összeütközéseinek is egyike az irodalom 
iránti forró érdeklődéséből származott. Amint átvette szaka- 
turai birtokát, a nyári nagy munkaidőben atyja Rousseau 
olvasása közben találja, majd meglátja Bécsből hozott, mintegy 
300 kötetnyi könyvét, kemény szemhányást tesz fiának s azzal 
az ítélettel távozik fia házától, hogy lehet eszes és tudományos 
ember, de gazda sohsem lesz belőle. Annyira elkedvetlenedett a 
látottakon, hogy megindulás és sajnálkozás nélkül sohasem 
tudott többé a fiára nézni. Amint azonban annak idején atyja 
alaposan rácáfolt mindenkire, aki erkölcsi megújulásában kétel- 
kedett s korának egyik legszebb jellemű emberévé vált, úgy 
Ujfalvy Sándor is rácáfolt atyjára, megmaradt mindvégig szín- 
vonalos művelt embernek, egyszersmind atyjánál is különb 
gazdának. Halála után fényes nagy vagyont hagyott erdélyi 
közművelődési célokra. 


6. Minden erdélyi emberben van valami romantikára való 
hajlam. Könnyen érthető és értelmezhető ez a táj felszini alaku- 
latából, amely nem annyira magas, hogy csak az elvont fenség 
bámulatát ébressze, hanem megközelíthető szépségénél fogva 
tág teret enged a képzelet játékának, de értelmezhető ez a hajlam 
e föld változatos és színgazdag történeti multjából, valamint 
népeinek lelki sokféleségéből. Mindez a sok és változatos termé- 
szeti és lelki színgazdagság a legszegényebb képzeletet is annyira 
izgatja, hogy annyi rejtélyt fedezhet fel az erdélyi élet méretei- 
ben, amennyit csak valaki, műveltségének határai között 
elviselni képes. 


Ennek a sajátosan erdélyi romantikának egyik legkiemel- 
kedőbb és legjellegzetesebb alakja: Jósika Miklós, a regényiró. 
Benne, elsődleges értelemben, megvolt a képzelet dús csapongásra 
való hajlama. Ez a hajlam kimeríthetetlen és elfogyaszthatatlan 
táplálékot talált az ő különösen hányatott egyéni és családi 
életében, katonai és írói pályafutásában. Édesanyját már öt- 
éves korában elveszíti, s ettől kezdve nem más az élete, mint az 
új és új otthon után való vágyakozás, amelyet ismételten meg- 
talál s ismételten elveszít, hogy ismét új hajszát indítson a 
megtalálására. Valahányszor új otthont talál, szabadjára engedi 
írói képzeletét s mindannyiszor újabb alkotásokkal ajándékozza 
meg nemzetét, oly rendkívüli mértékben, hogy élete végén 
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elmondhatta: «azt hiszem, nincs okom oly életet szégyenleni, 
melynek minden évét több mint egy-egy kötetnyi munkával 
födhetem be, hogy a szél el ne hordja.» 


Az erdélyi föld honi képe mindenüvé elkíséri őt s annak 
rejtélyes varázsától szabadulni seholsem tud. «Engem utazásaim- 
ban, mindenek fölött a szép természet érdekelt. Hányszor, 
hányszor! ha valami regényes helyen állapodtunk meg, tudtam 
órákig egy szép kilátásban, a hegységek alakzataiban, a kék és 
zöld tavakon, melyek este holdvilágban csillogtak, mint annyi 
fémlapok, órákig elandalogni. Ilyenkor aztán a honvágy is meg- 
kapott s magamnak szárnyakat óhajtottam. Szerettem volna a 
galgói kősziklafalak gerincein megpihenni, s hallgatni, miként 
huhognak száz oduban a baglyok lábaim alatt.» Igazi jósikai 
sorok, amelyekkel tele vannak regényei s amelyek mint vissza- 
térő rímek ismétlődnek Emlékiratá-ban. 


Gyermekkorának hányódásai előrevetített képét ábrázolják 
egész ide-oda vetett életének. Született Tordán, de gyermekkora 
Bilakon, Beszterce közelében indul el, innen Ó-Fenesre, Kolozs- 
vár közelébe kerül, majd hosszabb időre Kolozsvárra, de a 
vakációt már jórészben Mihálcfalván, Tővis és Balázsfalva 
közelében tölti; mint ifjú katona Nagysinkre, Szeben vidékére 
vonul be, honnan Brassóba, majd Folyfalvára, Marosvásárhely 
közelébe, innen Etédre, Udvarhely megyébe jut, ahonnan 
aztán a Székelyföld különböző pontjain hányódik. 


Mint hivatásos katona egész Európát bejárja, magával 
vivén mindenüvé regényes képzeletét és állandóan szorongató 
honvágyát. Életének ez a korszaka azzal végződött, hogy 
romantikus elragadtatásában, 1818-ban megházasodott, fele- 
ségül vévén Kállay Erzsébetet, aki szép is volt, jó is volt, csak 
éppen nem Jósikához való volt. Feleségének idegen volt Erdély, 
neki idegen a szabolcsi Nyírség, egyikük sem találta helyét a 
másik világában. Előbb Csehtelkén laktak, majd a szabolcsi 
Napkorra költöztek, innen Szurdukra, azután Branyicskára, 
onnan Pestre, vissza Kolozsvárra. A legtöbbször ketten kétfelé, 
különösen a lelkük annyira kétfelé húzott, hogy az egymásután 
jövő gyermekek sora sem tudta őket egymáshoz láncolni. 
Huszonkilenc évig tartott ez a szakadatlanul széthúzó, egymást 
soha meg nem találó házas élet, míg aztán hivatalosan és végleg 
el nem váltak. 


Az állandóan otthon után vágyó Jósika másodszor is meg- 
házasodott, most már egyéniségének és jellemének megfelelő 
feleséget talált báró Podmaniczky Júlia személyében. Szurdokra 
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vonul s rendkívül termékeny írói munkásságba fog, de jönnek 
ismét a megpróbáló nehéz évek, a szabadságharc évei, majd a 
katasztrófa, ismét bujdosnia kell. Ennek a bujdosásnak új 
szakaszai Szeged, Arad, Világos, majd a havasokban rejtőzés, 
Galicián át Boroszló, Lipcse, Brüsszel (1850–64), végül Drezda, 
ahol 1865 február 27-én befejezte életét. 


Jósika Miklós nem lett volna igazi erdélyi ember, ha nem 
lett volna benne a romantikus hajlamon túl, elég rácionális 
józanság is, acélos akaraterő is arra, hogy nyugtalanul hányódó 
életét kézben tartsa. Legszemélyesebb életét művészi látása- 
iban, képzelete regényes szárnyalásában élte ki, még saját 
élete folyását is – amint Emlékiratai bizonyítják – regényes 
mozzanataiban ragadja meg s a legegyszerűbb események 
mögött is a romantikus lehetőséget keresi, de amint elmúlik az 
éjszaka, – amikor különös előszeretettel dolgozik s egyben 
álmodik – a nappal világosságában feltűnik mint számító jó 
gazda. A napkori elhanyagolt Kállay-kúriát ő szedi rendbe, a 
gazdaságot ő állítja helyre; a leégett branyicskai uradalmat 
ő építteti fel; a szurdoki gazdaságot, egy gonosz bérlővel foly- 
tatott pereskedés után ő rendezi, hogy az elhanyagolt csehtelki 
birtokát és udvarát nem tudta rendbetenni, annak is csak fele- 
sége volt az oka, aki kényeskedve nem vállalta a feles munkát és 
a feles gondot a férjével. Meglevő javaival okosan, gazdaságosan 
bánik, de úgy, hogy a gazdagsággal és a vagyoni gonddal szem- 
ben mindig meg tudta őrizni lelki szabadságát, sohasem vált 
sem a bőségnek, sem a szegénységnek rabjává. 


A politikai közéletben is tevékenyen résztvett. Ilyen irányú 
tevékenységét elsősorban erős nemzeti érzése és irói készsége 
határozta meg. Irodalmi alkotásai, novellái és regényei a nemzeti 
öntudat építését és a nemzeti érzés fokozását szolgálták. Magas 
európai mértékkel mérte a nemzeti művelődés, vagy a már 
elért műveltség színvonalát; értékelésében különösen érzékeny 
volt, és fájdalmasan érintette lelkét mindenféle fajtájú tudatlan- 
ság, ebből származó maradiság és a nyerseség. Nem talál elég 
kemény szavakat annak a provinciálizmusnak a megítélésére, 
amelyben ezek a műveltségbeli hiányosságok tenyésznek. 
«Annyi művelt körben fordultam meg, annyi kitűnő emberrel, 
annyi érdekes szellemdús nővel jöttem össze, hogy bizonyos 
tekintetben igen finnyás és válogató lettem. E finnyásság 
sohasem vonatkozott rangra, előkelőségre, hanem belső értékre.» 
Ezeket vallja magáról és műveltségi igényeiről, Emlékiratá-ban 
(III. k. 184). A Széchenyi eszménye, a kiművelt emberfő és 
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emberi lélek volt a Jósika eszménye is s a nemzetesedéssel együtt 
nemesedett minőségi magyart óhajtotta megvalósulva látni, mind 
egyéni, mind közösségi tekintetben. A helyes és a nemzeti érdekek- 
nek megfelelő kormányzati politikát sürgette hű kebelbarát- 
jával, Wesselényivel együtt, de meg volt győződve róla, hogy 
minden politika csak eszköz a magasabb nemzeti művelődés 
előbbvitelére. 


Kétségtelen, hogy Széchenyi hatott Jósika Miklósra, poli- 
tikai világnézete kialakításában, azonban az is kétségtelen, 
hogy mindazok a lelki és tapasztalati feltételek, amelyek Szé- 
chenyi gondolkozását formálták, Jósikánál is mind megvoltak, 
tehát feltételezhetjük, hogy önállóan is kiképezhette politikai 
gondolkodását és világnézetét. A szellemi rokonság azonban 
kettőjük között olyan nagy volt, hogy Irány és Vázlatok (1835) 
című iratának a megjelenését Stankovics püspök minden áron 
azért akarta megakadályozni, mert azt állította, hogy azt 
Széchenyi írta. 


Jósika a cselekvő politikai életbe csak a reform-korszak 
hajnalán lépett be. Nem is igen volt alkalma addig, hiszen 
1811 óta szünetelt az erdélyi országgyűlés is s csak 1834 máju- 
sában történt meg annak összehívása. A megelőző években 
ismerkedett meg Pesten Kossuth Lajossal, akinek éppenúgy 
híve volt, mint Széchenyinek elvbarátja. Az erdélyi országgyűlé- 
sen ugyan az ellenzékhez tartozott, Wesselényivel együtt, de 
lelkében valami nem-tudatos szintézisét hordozta a Kossuth és 
Széchenyi gondolkozásának. 


Az 1834-i országgyűlésen a sajtószabadság érdekében 
szólalt fel, hiszen ez volt a legközelebb a lelkéhez. Beszéde 
«sensatiot csinált» – amint őmaga feljegyezte. Olyan bátorságot 
vett erre, hogy azután majd minden fontos kérdéshez hozzá- 
szólott, sőt Jósika Sámuelnek, az udvari párt fejének többnyire 
ő felelt. Ezzel azonban egyelőre megszakadt a politikai szerep- 
lése, mert feljegyzése szerint, «az országgyűlést végre szépen 
hazakergették.» 


Később politikai szereplésében már csaknem a sajtóra 
szorítkozott. Résztvett ugyan az utolsó erdélyi országgyűlésen, 
1848 május 30-án, amely kimondotta a Magyarországgal való 
uniót, de szerepe itt is főképpen a sajtóban nyert teret, amennyi- 
ben lelkes tudósításokat írt a Pesti Hirlapnak. Ugyanezt a 
lelkes sajtó-munkát folytatta az emigrációban is, élete végéig 
szakadatlanul dolgozott, hogy a külföld helyes képet nyerjen 
és az erkölcsi igazságnak megfelelően ismerje meg a magyar 
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szabadságharcot. Megírta német nyelven a szabadságharc 
történetét, két kötetben, megszervezte a külföldi magyar sajtó- 
irodát, azt irányította s ennek útján mindent elkövetett, hogy 
a magyar ügynek megnyerje a külföld műveltjeit. Ha számba 
vesszük ilyen irányú munkássága mellett, szépírói alkotásait, el 
kell bámulnunk azon a rendkívüli termékenységen és azon a 
lelkes tevékenységen, amelyet életének ebben az előrehaladott 
korában mutatott és kifejtett. 


Jósika személyiségének különös vonzóerőt kölcsönöz tör- 
hetetlen akaratereje s ebből következő nagyszerű aktivitása, 
amelyet nem tudott gyöngíteni, legkevésbbé megtörni, sem a 
sok csapás, amely őt családi és nemzeti életében érte, sem lelké- 
nek rejtélyeket űző hajlama. Jelleme nem lazult, erkölcsi bátor- 
sága kifelé és befelé soha sem gyöngült, hanem amaz mindig 
tömörebbé, emez pedig mindig ellentállóbbá vált. Az a nagy- 
szerű benne, hogy személyisége mindig tisztábban és ragyogób- 
ban bontakozott ki és folytonosan izmosodott, a szenvedések, a 
próbák és a kísértések által mindig csak nemesedett, semmi 
beszennyezni, vagy megtörni azt nem tudta. 


7. Bölöni Farkas Sándor erdélyi főkormányszéki fogalmazó 
képviseli a XIX. század első felében, az erdélyi értelmiségi 
magyart, azt az urbanus erdélyit, aki világlátottságánál és ki- 
mívelt értelménél fogva, korának minden jó eszméjét és minden 
irányító gondolatát összegyüjti lelkében, de nem azért, hogy 
azzal hivalkodjék, hanem azért, hogy magyar nemzetisége szol- 
gálatába állítsa. Igazi «közhasznú férfiú», amilyent még csak a 
felvilágosodás kora tudott kitermelni, de már a felvilágosodás 
kérkedő individuálizmusa nélkül. Önzetlen, szerény, sőt, szemér- 
mes lélek, aki szeretne elhárítani magától minden érdemet és 
kitüntetést, egyedül nemzete előrehaladásán, javán és dicső- 
ségén csügg. 


Már mint ifjú ember felveti az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
gondolatát s kidolgozza létrehozásának és fejlesztésének leg- 
alkalmasabb módját. Ott áll mindenik erdélyi művelődési 
intézmény és egyesület mögött, mint azoknak igazi éltető és 
folyton késztető szelleme. Az előlállás dicsőségét másnak engedi 
át, de mindenki helyett dolgozik, sokszor észrevétlenül, nehogy 
kárt szenvedjen maga az ügy. 


Beutazza Nyugat-Európát, Béldy Ferenc gróffal (1830), 
majd Észak-Amerikát (1831), mint igazi kimívelt ember mindent 
megfigyel, amit a nagy nemzetek életében kívülről láthat, de 
főképpen azt, ami a nemzetek életének belső lelki világához 
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tartozik, összegyüjt minden termékeny és termékenyítő hasznos 
gondolatot, amivel saját kis nemzetének használhat. 


Az 1835-ik évi rövid naplójában kiábrázolva látjuk ma- 
gunk előtt egész lelkiségét, fenkölt jellemét és nemes személyi- 
ségét. Bölöni Farkas Sándor életművét nem lehet kívülről, 
hanem csak belülről nézni. Hatásköre széles és tág, de hatását 
nem jelzik feltűnő külső nyomok, nem mutatják nagy és hangos 
tettek, ő a csöndesen termékenyítő lelkek sorába tartozik. 
Irtózik attól, hogy «a szó-vitézek» sorába tartozzék. Bátran 
hirdeti a szabadság és a népképviseleten alapuló önkormányzati 
eszméket, de nem azért, hogy egyéni sikereket érjen el, hanem 
azért, hogy azoknak elhintett magvai gyümölcsöt teremjenek 
az egész nemzet javára. Amit Észak-Amerikában látott és 
tapasztalt, mindazt örömmel igyekszik terjeszteni az élő szó, 
vagy az időszaki sajtó útján, de már könyvét «csak a szemre- 
hányástól való félelem szülte», nehogy megítéljék, hogy mások- 
tól megkívánja, hogy nevezetes útjaikról beszámoljanak s 
őmaga ezt elmulasztja. Amikor pedig könyvéért a Magyar 
Tudóstársaság tagjává választotta, oly kínosan érintette, 
mintha pellengérre állították volna. Amikor pedig a Közép- 
Szolnokvármegyei kaszinó Wesselényi vezetésével, küldöttséget 
meneszt hozzá, hogy megválasztásakor üdvözölje és szép 
ajándékával kitüntesse, kínjában szeretne bezárkózni, vagy 
elmenekülni otthonról, mert nem tulajdonít magának semmi 
érdemet. Ezért mondtuk róla hogy nemcsak szerény, de önzet- 
lenségében szemérmes lélek. 


Naplójában s valamennyi más írásában meglepő az önisme- 
retre való igyekvése, amely valamint Széchenyi-nél, sokszor 
egyenesen marcangoló önkínzássá válik. Mindezt azonban 
enyhíti az a még magasabb igyekvése, hogy saját önismeretét 
szeretné nemzete lelkébe kivetíteni. Mennyi fájdalmat kellett 
elviselnie, valahányszor a «hideg aluszékonyságot», a nemzeti 
nyelv, literatúra és kivált a nemzeti hagyományok iránti érzé- 
ketlenséget tapasztalta. Szava nem hangzott oly messze mint 
a Széchenyi-é, vagy nagy barátjának, Wesselényinek a tüzes 
szózatjai, de Erdély, vagy legalább Kolozsvár társadalmában 
egyike volt ő azoknak, akik a Széchenyi és Wesselényi tolmá- 
csaivá váltak. Akiktől idegen volt Széchenyi magasba szárnyaló 
lelke, vagy akiknek igen erős és megrázó volt a Wesselényi 
szava, azokhoz csöndes és halk hangon, az egyéni meggyőzés 
erejével Bölöni Farkas Sándor vitte el az igazság sok drága 
magvát. 
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Érzékeny, kifinomult lelke és nemes ízlése közvetítője és 
terjesztője volt minden tiszta emberiességnek, amely azonban 
sohasem vitte őt a ködbevesző kozmopolitizmus útjára, ellen- 
kezőleg annyira öntudatos érzésű magyar volt, hogy keményen 
ostorozott mindenféle eltévelyedést. Érzékenysége különösen 
megnyilatkozott a lelkiismeretet és az egyéni meggyőződést rab- 
ságba hajtó közvéleménnyel szemben. A kétszínűséget, a hazug- 
ságot, a hízelgést, a haszonlesést, a dicsőséghajhászatot, amely 
a császári udvari szellemet árasztó magasabb hivatalokban oly 
dúsan tenyészett, a tiszta jellemű és öntudatos magyar ember 
fölényes fájdalmával és belső örömével ostorozza. Naplójának 
is, de életének is ezek a legszebb mozzanatai. 


Naplója több mint napi reflexiókat tartalmazó írásmű: 
valóságos ethikai bizonyságtétel. A megalkuvó ideiglenes 
ethikával szemben, a nemes szellemiség maradandó követel- 
ményein nyugvó örökké kötelező ethika hirdetője. Mély meg- 
vetéssel utasítja vissza azt az ethost: amely mellett lehetséges, 
hogy ami ma polgári virtus, holnap lehet status elleni vétek 
s megint virtus, ami tegnap vétek volt. 


Reá nézve nem a közvélemény, hanem a lelkiismeret az 
erkölcsi fórum. Ebben van a Bölöni Farkas Sándor nagy erkölcsi 
fölénye. 


8. A számok óriása: Bólyai Farkas a legöregebb a fiatal 
kortársak között. Kevés olyan nagy magyar van, aki saját 
környezetében annyira aránytalanul nagy lett volna, mint 
Bólyai Farkas az övében. De alig van még a Bólyai Farkaséhoz 
mérhető emberi nagyság, amely oly türelmes jósággal viselte 
volna a ránehezedő gondokat is, valamint a környezet kis- 
szerűségét is. Igaz, hogy alig van még a vásárhelyihez mérhető 
társadalom, amely annyi elnéző és megbocsátó szeretettel 
fogadta volna Bólyai Farkas különös életformájának meg- 
nyilatkozásait. Az erdélyi magyar lángelme és a székely főváros 
valamiképpen egymásra találtak, kölcsönösen megértették egy- 
mást: a lángelme apróbb lángocskákra szaggatta szét magát, 
a város pedig nem hiába volt székely főváros, mert mindent 
elkövetett, hogy önmagát legyőzze s önmaga és korlátozásai 
fölé nőjön. Később aztán segítségül jött a történet és a hagyo- 
mány s olyan konszenzust teremtettek Bólyai és Vásárhely 
között, hogy Bólyait csak Vásárhelyt tudjuk elképzelni, Vásár- 
helyt pedig csak Bólyaival együtt tudjuk gondolni. 


Enyeden már jelentkezik benne a lángelme, a legkülön- 
bözőbb irányokban. A nyelvek tanulásában éppen olyan rend- 
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kívüli, mint a mathematikában, a históriai emlékezetben, mint 
a rajzolásban, vagy a zenében. A legnagyszerűbb azonban a 
képzelete, amely nélkül nincs mathematika, nincs nyelvkészség, 
de még históriai emlékezet sincs, nem is beszélve a művészi 
tárgyakról. Őmaga is a képzeletét csodálta. Elmondja, hogy 
egyik karácsonyi vakációján, amikor a kollegiumban egyedül 
maradt, látta Achillest és a többi homerosi hősöket, oly tisztán, 
amint Homerosban őket megismerte. 


Göttingai éveiről mint a hősi cselekedetek idejéről emlé- 
kezik meg, mondván: akkori magamat ma is tisztelem. Mennyi 
önmegtagadás, mekkora önfegyelem és milyen nagy erőfeszítések 
rejlenek e mögött az önvallomás mögött. Gyarapodott hát 
nemcsak a tudományban, hanem a szellem önerejében is. 


Mégis a magyar tragikumnak nincs megdöbbentőbb jele- 
nete mint nagy német diáktársától és barátjától, Gausstól való 
búcsúja és elválása. Mégegyszer találkoznak Göttingan kívül, 
Clausthalban, ahonnan egy tetőig még együtt mentek, ahol 
némán elváltak, «azon egy zászló alól kétfelé küldetve, azzal a 
különbséggel, hogy ő a dicsőség templomába hatott fel, én pedig 
elestem.» 


Sok kaland között hazatér, vásárhelyi professzor lesz, 
hamarosan megházasodik, feleségül veszi Benkő Zsuzsánnát, 
akitől születik féktelen lángelméjű fia, Bólyai János, majd 
másodszor is megnősül. Mindkét házassága mérhetetlen bajt, 
gondot és nyomorúságot hoz a fejére, egyik több akadályt vet 
eléje, mint a másik s mindkettő segít oltani a benne égő tüzet, 
hogy csak időnként lobbanjon fel, máskor pedig csak mint 
zsarátnok füstölögjön. Ilyenkor aztán «Üsse meg a mennykő» 
szavajárásával napirendre tér önmaga felett s vagy kemence- 
csinálásra, máskor önműködő kocsi gyártására s egyéb különc 
gondolatok valósítására adja fejét. 


Mínt két fényes csillag, éveken át együtt vannak Vásár- 
helyt, apa és fia, de mint magányos izzó csillagok, nincs közük 
egymáshoz, vagy ha találkoznak, egymás létét kockáztatva 
sisteregnek el egymás mellett, pedig csak ők lehettek volna 
kölcsönösen egymásnak méltó társai. 


A kor nagy reform-eszméi izgatják mindkét Bólyait, de 
egyik csak szomorújátékokat ír, csodálatos termékenységgel, 
a másik pedig csak utópiákat szerkeszt az emberiség boldogulá- 
sának nagy kérdéseiről. Különben úgy száll el felettük a tör- 
ténet géniusza, mintha nem a földön, hanem valami idegen 
plánétán laknának. Azon is laktak s mégis mind a kettő fel- 
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szökkent az emberiség egére, olyan rejtélyeket bogozgatva, 
hogy tudományuk hősei örökké csodálkozni fognak rajtuk. 


Vásárhely és egész Erdély értetlenül, de áhítattal csodálta 
őket s elvakultan hagyta lobogni ezt a két szellemóriást. 


Bólyai Farkas azonban mégis emberiesebb volt s neki több 
köze volt az erdélyi társadalomhoz. Talán az irodalom és a mű- 
vészet, vagy talán melegebb szíve közelebb vitte őt az emberek- 
hez. Tanítványai nehezen, vagy csak ritkán tudták követni, 
de ő utánuk ment szeretetével s saját nehéz földi gondjai között 
is, gondoskodásával. A társaságoknak kedvence volt, mert 
amikor megnyílt a szíve, annyi szellemességet vitt a társas- 
életbe, hogy ellenállhatatlanul meghódított mindenkit. 


Az ő sorsa is azonban csak az volt, mint annyi más nagy 
erdélyi személyiségé, a Kőrösi Csoma Sándoré, vagy a Sipos 
Pálé, vagy a Fogarasi Pap Józsefé, haláluk után is csak a külföld 
fedezte fel s Erdélybe csak a külföldi felfedezésük híre jutott 
el. Külföldön megnőtt a hírük s mi ma utána mondjuk a hírüket. 
Így a Bólyai Farkas híre, neve olyan nagy, hogy rendkívüli 
nagysága miatt homályba vész, de ebből a homályból is fel- 
ragyog időnként a magyar jövendőbe mutató lángujja, azzal a 
biztatással, hogy még sok sok idő kell ennek a népnek, hogy 
rendeltetését betöltse. 


9. Ha századunk első felének emlékiratait, naplóit és vissza- 
emlékezéseit forgatjuk, mindenikben találkozunk a Wesselényi 
Miklós, az «árvízhajós» nevével. E név mellett nem tud egyet- 
len magyar ember sem elmenni, hogy vagy ne magasztalja, 
vagy ne gáncsolja. Olyan rendkívüli, hogy mindenkinek állást 
kell foglalnia, vagy mellette, vagy ellene. Nagy a lelki ereje, 
a jelleme, de nagy a testi ereje, az izomzata, s a legnagyobb 
benne az, hogy testi erejét egészen a lelke rabságába kényszerí- 
tette. Kemény Zsigmond művészi módon szemlélteti, hogyan 
tudta Wesselényi nemesvérű lovait a legveszedelmesebb szaka- 
dékok szélén egyetlen szóval megfékezni, de ugyanilyen módon 
tudta megvadult indulatait is nagyszerű akaraterejének egyet- 
len moccanásával megfegyelmezni. Élete tele van olyan esemé- 
nyekkel, amelyekben lelki erejének ez a győzelmes fölénye tün- 
döklik. Lelki erőit mérlegelve, ilyenkor nem tudjuk, vajjon 
bátorsága, igazságérzete, vagy emberszeretete volt-e nagyobb. 


A pesti árvízkor már folyamatban volt az ellene folytatott 
per, elítéltetése azonban még nem volt kimondva. Erkölcsi 
nagysága mindig tündöklött, de ezekben a vészes napokban 
oly megragadóan jelent meg mindenki szeme előtt, hogy az 







 


 XXV


egész ország bámulta. Ha Wesselényiről semmi egyebet nem 
tudnánk is és semmi egyéb nem maradt volna utána, csak az 
árvízről szóló naplója: elég volna arra, hogy személyiségének 
alkotójegyeit, a bátorságát, szabadságérzetét és emberszerete- 
tét abból megrajzoljuk. Hogyan törpültek el mellette a vész 
kétségbeesései között a vezető emberek, még a legnagyobbak 
is; egyik csak a magáét menti, a másik közömbösen pipázik, 
mialatt ő a legnagyobb erőfeszítéssel emberek százait és ezreit 
menti meg, a harmadik azzal védekezik, hogy emberei alusz- 
nak, s akadt olyan főúr is, aki a saját lovai megmentésére 
istállót keres, sőt még Széchenyi is csak félvállról veszi az ő 
egyedül célravezető, józan javaslatait. Botránkozással és bor- 
zalommal telik meg a lelke a hidegvér és a tehetetlen lágyság 
láttára. 


A zsibói kastély az ő igazi fészke, ahol otthon van. Nem 
valami csöndes otthon, hiszen a legtöbbször tele van vendég- 
gel, vadásztársasággal s csak úgy zeng a zsivajtól, a hangos 
politizálásoktól, főképpen a vadászkürtök hangjától, de mégis 
itt gyúl fel a lelke, hogy mint sirály kiszálljon a politikai viha- 
rokba, sokszor csak azért, hogy ujabb vihart támasszon. A tét- 
len mulatozásokba merült társaságokat azonban még otthon 
sem kedvelte, nem is engedte barátait az evés-ivás élvezetei- 
ben elernyedni, hanem az átlagos idegerőt messze túlhaladó 
megfeszítésre és fegyelmezésre kényszeríti. 


Wesselényiben csodálatos ellentétes erők feszültek. Ezért 
tudott ő korának olyan hatalmas nagy erejű kifejezője lenni, de 
ezért tudott a vele rokon erdélyi szellem megtestesítőjévé válni. 
Életformájában előkelő, gőgös főúr volt, de viszont tudott – a 
zilahi Fadrusz-féle Wesselényi-szobor pompás ábrázolása sze- 
rint – jobbágyaihoz leszálló és jobbágyait kézenfogva magához 
emelő testvér-magyar lenni. Nemzetszemléletében elragadta- 
tott romantikus lélek volt, aki hitt abban, hogy a korszellem 
egyenlősitő eszméi az igazságnak megfelelően egy csapásra 
átalakitják és megújítják a magyar nemzetet, de viszont józanul 
számítani képes gazda volt, aki az egész mezőgazdasági élet 
reformját cselekvőleg is szolgálta. Mint «vándor-pátriota» végig 
izgatta, a vármegyei közgyűléseken, egész Erdélyt, de viszont 
olyan gyakorlati gondolatai voltak, amelyek nyomot hagytak 
Erdély egész társadalmi életében. Jellegzetesen erdélyi pátrióta, 
de mégis az únió elsősorban az ő műve volt. Csak úgy tobzódott 
a nyers természeti erők pazarlásában, de édesanyja előtt gyer- 
meki engedelmességgel állott meg s anyja halála után, a leg- 
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szenvedélyesebb lovaglások nyomában, elérzékenyedett lélek- 
kel keresi fel éjszakai órákban is édesanyja sírboltját. Hatalmas 
birtokait jobbágyok ezrei művelik s teszik lehetségessé, hogy 
költséges életet folytasson, mégis a jobbágy-felszabaditás egyik 
legfőbb éltető eszméjévé vált. 


Lett légyen Wesselényi bármilyen szenvedélyes és ellen- 
tétek között hánykolódó lélek, mégis nagyobb és erősebb volt 
a logikai ereje, mint a szenvedélyei és egységesebb a célkitűzése, 
mint szétvetődő gondolati fellobbanásai. A magyar hivatalos 
nyelvvel az egész magyar haza egységét kivánta szolgálni, a 
jobbágy-felszabadítással az alkotmányos magyar nemzet erejét 
akarta fokozni, aminthogy a Partiumnak Erdélyhez, Erdély- 
nek a Magyarhonhoz való csatolásával a történeti Magyarország 
teljes helyreállításáért dolgozott. Mindig messzebb nézett, a 
végső célig és mindig erőteljesebben küzdött a végső célért. 
Szenvedélyességét is a végső cél tüzelte; ismerte fajtájának 
hirtelen lelkesedő és váratlan elernyedő természetét, úgy érezte, 
magyar szive úgy diktálta, ki kell használni a század kezdetén 
fellángolt reform-vágyat s semmit sem várva, azonnal tenni. 


Ez a sajátosan egyéni szenvedélyesség és a nehézségek- 
kel birkózó alaptermészete szépen tükröződik az árvizi napló- 
jában. Senki szebb és találóbb jellemzést nem adott Wesselényi- 
ről mint önmaga, amikor a vészes napok közben ezt írja: 
«Megint a magam helyén s teljes erőben éreztem magam. Mind- 
ezen rémítő jelenetek közt, melyeknek eddig a hullámok tetején 
közepette voltam, számtalan keservet és gyötrelmet, de sok 
édest és mennyeit éreztem; általában pedig meg kell vallanom, 
így veszélyektől és borzalmaktól körülvéve éreztem, miszerint 
ily helyzet s ily munkásság elemem. Fejemet tisztábban fontoló- 
nak, véremet nyugodtabban folyónak s inaimat erősebbnek 
talán sohasem éreztem.» Wesselényinél tehát a vadászat, a 
lovaglás, a vívás nem úri semmittevés, hanem ezeknek 
irama, próbája és minden kockázata igazi életeleme volt. Ahogy 
ő űzte ezeket a versenyeket, nem volt azokban semmi lealacso- 
nyitó és elernyesztő hedonizmus, ellenkezőleg azoknak fegyelmé- 
ben annyi rigorizmus volt, a testnek és léleknek olyan meg- 
feszítése és gyakorlása, hogy azokból számára újabb ethikai 
erők származtak. Ezek is csak eszközök voltak számára, hogy 
a testnek és léleknek igazi atlétájává váljék. 


Személyiségének még csak a rendkívüli szabadság-szerete- 
tét kell kiemelnem. A szabadság számára nemcsak egy eszme 
volt, amelyért az egész korszak lelkesedett és égett, hanem élet 
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forma is, amelyben egyedül tudta elképzelni saját egyéniségé- 
nek és nemzetének a kibontakozását. Az elnyomatásnak ebben 
a korában különös jelentősége volt a Wesselényi szabadság- 
szeretetének. Ezen tört meg az önkényuralom minden támadása 
és pusztító nyavalyája. Ha talán az ő nemes lelki szabadság- 
harcának, saját korában, nem is volt meg az az eredménye, 
amelyet várt ő és várt százada, de az ő szabadságharcából mégis 
csak táplálkozott minden következő szabadságharc. Az ő vére 
és áldozata, szenvedése és odaadása is mag volt, amelyből a 
magyar élet sok gazdag vetése támadt. Az önkényuralmat 
Wesselényinek minden szenvedést, büntetést, börtönt vállaló 
szabadság-szeretete nemcsak meggondolkoztatta, de sok újabb 
elhatározástól visszariasztatta. Az a rettenthetetlen bátorság, 
amelyet ő mutatott a szabadság védelmében, az merőben új és 
idegen volt a bécsi udvar előtt s annak mását csak az elfelejtett 
magyar történetben találhatta volna fel, ha kedve és hajlama 
lett volna abból tanulni. 


Wesselényi személyisége csodálatos monumentalitással áll 
Erdély kiváló embereinek a sorában, de nem szoborszerűen, 
hanem mint élő személyiség, aki tele van jelenvaló vitalitással 
s ott jár ma is előttünk s dörgő hangon hirdeti nekünk, hogy az 
elnyomó hatalom megtaníthat szenvedni, de nem taníthat 
meg félni. 


10. A legfiatalabb kortárs, aki még elénk lép, Barabás 
Miklós, a kiváló erdélyi arcképfestő. Minket most nem annyira 
a művész, hanem inkább az ember érdekel személyében. Mint 
erdélyi ember érdekel, aki kiváló tehetségével, székely életre- 
valóságával új szint ad az erdélyi személyiség eszményének. 


Életsorsa úgy kezdődik mint annyi más székely gyermeké. 
Nemes székely családból származik, azonban a válással, újra- 
házasodással kuszálttá vált körülmények súlyosan megnehe- 
zitik gyermeki életét. A szegény székely gyermekek Alma 
mater-ébe, Enyedre kerül, ahol megvan a szállása, a minden- 
napi cipója és a tanulási lehetősége, de éveken át meleg ételt 
alig lát. Tehetsége és életrevalósága azonban segít rajta, már 
13 éves korában elkezd rajzolgatni; előbb csak filléreket, majd 
forintokat szerez. Mázolóktól, díszletfestő vándorkomédiások- 
tól lesi el a rajzolás, a festés elemi fogásait, majd az olajjal való 
bánás és a festékkeverés módjait. Mindent a maga erejéből, 
egyéni feltaláló képességéből merit s később, amikor módjában 
van külföldi festőktől tanulni, már csak öntudatosítja és tö- 
kélyre emeli azt, amit mint autodidakta szerzett. Fest min- 
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denkit és mindent, amivel pénzt szerezhet, nagy könnyedség- 
gel és készséggel, de született művészi képessége, látása soha 
cserben nem hagyja. Mindenre vállalkozó természete, nagy 
munkabírása, rendkívüli termékenysége azonban nem lehet 
ok arra, hogy művészetében kételkedjünk, vagy a tiszta mű- 
vészet elhanyagolásával vádoljuk. Müvészi munkájában tünet- 
kező minden tulajdonságának magyarázata egyedül az ő rend- 
kivüli művészi alkotóerejében rejlik. 


Személyében és életművében semmiféle politikumot nem 
találunk. Közéleti szolgálatot sem végzett; Barabás Miklós 
igazán csak művész volt s mégsem volt munkája, a nemzeti 
élet szempontjából hiábavaló. Telefesti egész Erdélyt és Magyar- 
országot ragyogószemű nemes úri nők és tekintélyt hirdető 
táblabírók képeivel, de a másokéval is, mindenkiével, aki csak 
arcképet kívánt magáról, gyermekeiről, élőkről és elhúnytak- 
ról. Ez a hatalmas képtár, a művészet nyelvén hirdeti sok fele- 
désbe ment erdélyi ember lelkivilágának szépségét. Kifogásol- 
ják, hogy romantikus módon eszményített, nőt, férfit és gyer- 
meket. Minden szem, amelyet festett ragyogóan beszédes, min- 
den tekintet méltóságos, de mindenekfölött eszményien szép 
és harmonikus. Képeibe kivetítette saját békés és harmonikus 
lelkét s az ecset segítségével megrajzolta, annyi változatban, 
a magyar férfi és női ideált s ezzel azt hirdette, hogy ilyenek 
közösségéből kell felépülnie az egész magyar nemzetnek. Irtózik 
mindentől, ami közönséges s mint egy grandseigneur, vagy 
mint egy gentleman járja be egész Európát, még a török és 
muszka uralom alatt élő, de már Európát színlelő Romániát 
is s mindenütt különös becsületet szerez nemzetének. Korának 
minden valamirevaló művészével kapcsolatba jut s mindenik- 
től igyekszik tanulni valamit, de senkinek a kedvéért önmagá- 
ról le nem mond, de le nem is mondhat, mert egyéni lángelméje 
minden hatást és minden tudást magához hasonít. Magyar 
marad akkor is, amikor idegent fest, mert művészi alkotásaiba 
beleviszi a magyar lélek tisztaságát, átlátszó egyszerűségét és 
értelmes józanságát. Ezzel pedig azt hirdeti világszerte, hogy a 
magyarnak önmaga egyéniségénél kell maradnia, mert ez szá- 
mára az Istentől adott létparancs. 


Barabás Miklós a képeivel is történetet írt, mert korának 
minden jeles emberét, különböző társadalmi típusait úgy jelle- 
mezte az utókor számára, hogy ezzel egy egész századot vetített 
elénk, a saját romantikus ideálista felfogásában. Azóta hányan 
és hányan: írók, gondolkozók, politikusok és más társadalmi 
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vezetőemberek ítéltek és viselkedtek a Barabás Miklós kép- 
írása szerint. 


Az Akadémia azzal, hogy tagjává választotta, elismerte 
az ő úttörő művészi munkásságát, de méltán választhatta volna 
tagjai sorába mint írót is, aki koráról olyan társadalmi rajzot 
adott, amely kétségtelenül forrásértékű ma is. Emlékiratait 
olvasva, képeivel együtt jelenik meg tekintetünk előtt kora, a 
század egész első fele s majdnem a második fele is. Az erdélyi 
társadalmi élet mellett különösen tiszta megfigyelésekben, jel- 
lemzésekben és fogalmazásokban látjuk előttünk az önálló- 
ságra még nem jutott Romániát, nevetségesen kapaszkodó 
figuráival, társadalmi elmaradottsága minden bántó színeivel. 
Ebben a vonatkozásban Barabás Miklós olyan nagyszerű meg- 
figyelőnek és leírónak bizonyult, amelyhez foghatónak erről a 
tárgyról egyetlen magyar írás sem tekinthető. 


Barabás Miklós személyiségében száz és száz színben ragyog 
előttünk a született székely ember tehetsége, művészi kiváló- 
sága mellett a leleményessége, okossága, tiszta intelligenciája. 
Hogy meg tudta állani a helyét minden társadalmi réteg szín- 
padján és milyen otthonosan mozog a legmagasabb rangúak 
és a legegyszerűbb emberek között, a nélkül, hogy nemzetközi 
kalandorrá vált volna, ellenkezőleg minden körülmények között 
megmaradt magyar nemesnek és nemes magyarnak. 


11. Végére jutottunk ennek az erdélyi arcképsornak. Az 
idő távolában, de a szívünk közelében szemléltük a mi erdélyi 
személyiségeinket, az idő is, a tisztelet is, létünknek ez a két 
csodálatos mérete szépítette őket, a szívünk pedig igazolta ezt 
a szépítést. Átalmentek az időből az örökkévalóságba s ezzel 
lehullott róluk minden, ami megronthatta volna személyiségük 
szépségét. Hogy az emberi gyarlóságok nem tudták megrontani 
hanem ők győzelmesen azok fölé kerekedtek: ez tette életüket 
széppé. Mi csak ezekre a győzelmes és maradandó jegyekre 
figyeltünk, mert az elnyomás évei alatt ezekből merítettünk 
örömöt is, erőt is. 


Mindenik ugyanaz és mégis mindenik más. Mindenik 
ugyanaz Erdély szeretetében, és mindenik más ennek a szeretet- 
nek gyakorlásában. Mindeniknek ugyanaz a szíve s talán az 
üteme is, de mindenik más részlet-munkát tölt be a nemzeti 
élet nagy organizmusában. Hangjuk muzsikájában és színében 
lehet különbség, de csak mennyiségi s nem minőségi szempont- 
ból. Valamennyien egyek abban, hogy a nemzeti ügyet, úgy 
is mint személyek felett álló objektiv valóságot, de úgy is mint 
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feltétlen erkölcsi parancsot maguk fölé emelték és önmaguk 
felett állónak tekintették, amely iránt csak egyetlen lehetséges 
magatartást ismertek: az engedelmességet. Az ügy mellett 
eltörpült számukra minden egyéni érdek. Wesselényit a pesti 
árvízkor megdicséri István főherceg, amire naplójában azt 
jegyzi meg, hogy a dicséretnek nem örül, de annak igen, hogy 
magyarul beszél. Ez az önérzetes, de önzetlen gondolkozás, ez 
az erdélyi ember igazi jellemvonása. 


Ez az önzetlenség nyilvánult meg mindenik erdélyi szemé- 
lyiség életében, abban a tekintetben is, hogy mindenik tudott 
különböztetni a kegyeletes tisztelet és a jellemrontó bálványo- 
zás között. Kegyeletes tisztelettel fordultak valamennyien a 
mult nagy alakjai felé s ebből a tiszteletből erőt merítettek, 
de még a hozzájuk legközelebb állókat sem tudták bálványozni. 
Ezt a tiszteletet elfogadták önmaguk iránt is, de személyi kul- 
tuszt nem engedtek meg még alárendeltjeiknek sem. Amit más- 
nak nem adtak meg, azt maguknak sem követelték, a tiszteletet 
azonban az emberek közötti helyes életviszony feltételének 
tekintették. 


Valamennyien belülről nőttek s így váltak naggyá. Ha a 
külső síkban sok tragikus szenvedésen, sőt bukáson is estek át, 
az azonban mégis bizonyos, hogy érvényre hozták ezzel a 
belülről eredő fejlődéssel mindazt, ami bennük értéket jelentett. 
Ugyancsak a belülről eredő szemléléssel tudjuk mi őket nem 
torzóban maradtaknak, hanem egész személyiségeknek tekin- 
teni. Ehhez a szemléléshez azonban nemcsak történeti tájéko- 
zottság és ismeret kell, hanem kell mindenekelőtt a személyi- 
ségben megvalósult szellem iránti tisztelet és intuitiv szeretet. 


És mindezekből következik tovább, hogy egyetlen igazi 
erdélyi személyiség sem zárkózott be önmagába. Lehettek időn- 
ként nagyon magányosok, de nem a kifinomult humánista értei 
mében, hanem sorsuk változandósága következtében. Nem el- 
különült nagyságok voltak ilyenkor sem, hanem kitépettek és 
magányosságra kényszerítettek. Az erdélyi ember mindig igazi 
közösségi ember volt s ezt a közösséget kereste minden nemzet- 
társával, mert világosan és józanul látta, hogy a felette álló 
nagy nemzeti ügyet csak közösségben szolgálhatja. 


Ennek a sajátos vonásnak természetes következménye volt, 
hogy erdélyiségét sem tekintette nemzeti léte kizárólagos kate- 
góriájának. Ha végigtekintünk a fenti soron, azt látjuk, hogy 
valamennyien a nagy nemzeti egységre néztek. Jóllehet a külön- 
álló és önálló Erdélynek Magyarországgal való úniója nem jelen- 
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tett reájuk nézve minden esetben előnyt, hanem igen sok esetben 
és sok vonatkozásban hátrányt jelentett. Azonban soha sem 
végeztek üzleti számításokat, hogy melyik előnyösebb és hasz- 
nosabb, hanem csak azt számították, hogy nemzeti egység nél- 
kül nincs magyar élet s az egység az utolsó kezessége a nemzet 
fennmaradásának és jövendőjének. Ez az egységre törekvő 
erdélyiség nem egyéni belátás eredménye volt, hanem élő erdélyi 
történeti hatóerő, amely az önálló erdélyi fejedelemség virág- 
korában éppen úgy élt, mint az idegen uralmak legvészesebb 
napjaiban. 


Azt már nem is kell többször kiemelnünk, hogy az erdélyi 
szellemet képviselő személyiségek valamennyien csak a nemzeti 
függetlenség és szabadság követelményeinek a feltétele alatt 
tudták elgondolni a magyar jövendőt. A függetlenség azonban 
nem jelentett csupán egy közjogi fogalmat, amelyet a gyakor- 
lati szükségek szerint valamiképpen meg lehet és meg kell való- 
sítani, hanem jelentette a teljes önállóságot és önkormányzatot; 
éppen úgy a szabadság sem volt számukra csupán keret, amely- 
nek határai között aztán szabadosan zajlik az élet, hanem jelen- 
tette a nemzeti szellem önkifej lésének a legmagasabb erkölcsi 
törvények szerinti megvalósulását. 


12. Ezzel aztán eljutottunk az utolsó szóhoz. Annak a 
megállapításához, hogy amilyen megdöbbentő jelenség a törté- 
netben, hogy a korszellem, a közvélemény, az uralkodó világ- 
nézeti árnyalatok egy idő után ócskaságokká válnak, a nagy 
személyiségek, valamennyi értékeikkel együtt, idővel, viharral, 
vésszel dacolnak és élnek. Nem árnyékhadak, hanem szellem- 
hadak, akikhez bátran sorakozunk, hogy örök vezérekként 
irányítsák lépéseinket új harcokon át, új győzelmek felé. 


Dr. Tavaszy Sándor. 
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BARABÁS MIKLÓS 
EMLÉKIRATAI 


 
 


Erdélyben, Háromszékben születtem 1810. évi február 
22-én, Márkosfalván. Édes atyám márkosfalvi Barabás János, 
édes anyám dálnoki Gaál Teréz volt, dálnoki Gaál István leánya. 


A teljes öntudatomra való fejlődés előtti viszonyokról és 
eseményekről csak édes anyám és mások elbeszélése nyomán 
jegyezhetek föl egyet-mást. Ezek szerint édes atyám a jobb- 
módú nemesek közé tartozott, Márkosfalván és Feltorján bírt 
ingatlanokat. Az első Napoleon ellen folytatott háborúskodás 
alkalmával édes atyám is csatlakozott az insurgált nemesség- 
hez és a felső fehérmegyeiekhez állt táborba, a hol főhadnagyi 
rangot viselt. Az insurgáltaknak azonban nem valami nagyon 
sok dolguk volt, ettek, ittak, kártyáztak, mulattak s ez okozta 
azt, hogy a dorbézolást annyira megszokta édes atyám, hogy 
az insurrectio után is folytatta. Édes anyám látva az így be- 
következendő végromlást és az ittas állapottal vele járó bánás- 
módtól is sokat szenvedve, hat hónapos koromban egyszer csak 
az ölébe vett és Márkosfalváról átgyalogolt velem Dálnokba. 
Erre nagyatyám Gaál István megkezdte édes anyám nevében a 
válópert, melynek befejezése után édes atyám nemsokára újból 
megházasodott s elvett egy Könczei leányt Torján. Édes anyám 
nagyapám házában maradt s így én csak arra emlékezem vissza, 
a mi körülöttem itt Dálnokban történt. 


Három éves koromban a dálnoki falusi iskolába adtak. 
Olyan kis legény voltam még ekkor, hogy télben, ha hó esett, 
ölébe vett a nagyatyám bérese s úgy vitt az iskolába. Egy kis 
hársfatábla volt a nyakamba akasztva, melyen írni tanultunk, 
mert a papirért pénzt kellett volna adni. Ha a tábla mindkét 
felét tele irtuk, esténként üveggel le kellett vakarni s hogy a 
tinta bele ne igya magát a fába, azt tűznél megmelegített és 
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rongyba kötözött sárga viasszal dörzsöltük be. De csak kevés 
viasznak volt szabad a fára jutni, mert máskülönben össze- 
futott rajta az irás. A tintát is magunk főztük ugyan, fekete 
gyűrűfa héjjából, a mihez egy kis gáliczkövet kevertünk, de 
Dálnokban akárhányszor csak úgy csináltuk a tintát, hogy a 
megfordított üstön lévő kormot tejjel összekevertük. Még öt éves 
koromban is olyan kicsike legény voltam, hogy a vizsgán a 
padra állítottak, mert az asztal mögül nem látszottam ki. 


Anyámnak ekközben nem volt kellemes helyzete az atyai 
háznál, a hol minden legkisebb bajért azt hányták a szemére: 
«miért nem maradtál az uradnál». Egyszer elkeseredésében 
batyút véve a kezébe s engem a másik kezével vezetve, elindul- 
tunk a szülei háztól, anyám azzal a szándékkal, hogy inkább 
szolgálni megy valamerre, de az apja házánál, ahol többet dol- 
gozott mint bármelyik cseléd, nem marad meg. Emlékszem 
arra a fájdalmas könnyözönre, melylyel engem áztatott, aggódva 
jövendő sorsom miatt. De közbeléptek a falubeli jóakarók és 
rokonok s anyámat rávették a visszatérésre. 


Hat éves koromban már a latin declinatiókat és conjuga- 
tiókat jól tudtam, értettem a négyféle számadást és már öt éves 
koromban levelet irtam nagybátyámnak Gaál Miklósnak, a ki 
Enyeden deák volt és mert tanulótársai nem akarták elhinni, 
hogy e levél egy ötéves gyermektől való, egy veder borba foga- 
dott velök, a mit persze meg is nyert. 1816. év őszén vittek 
Nagy-Enyedre tanulni, a hol kezdetben Gaál Miklóssal, ennek 
távozása után pedig Kiss Sámuelnél tanultam, a ki a jó repetitió- 
kért egy-egy tábla festéket igért jutalmul. 


Hét éves voltam, a mikor édes anyám újra férjhez ment, 
mert nem volt képes elviselni azt a sok szemrehányást, hogy 
miért nem maradt első férjénél és miért vált el. Ekkor már 
rosszabbodott az én sorsom. A mostoha apám nem lett volna 
ellenségem, hanem az ő édes anyja, az én mostoha nagy- 
anyám, a ki olyan rosszlelkű és fösvény volt, hogy ha csak 
üzenetet vittem is az anyámhoz, még a tágas udvar legszélső 
sarkába is azonnal odarohant, nehogy édes anyám valamit 
adhasson nekem. Egyszer épen búcsúzni jöttem hozzá. A vén 
anyós a szekérszinben, guzsalylyal a térde között fonogatott 
és majdnem háromszor olyan messzire volt a konyhaajtótól, 
mint az a kapu, melyen én bejöttem. De nem tellett be két 
másodpercz, már ott termett a hátam mögött a konyhaajtóban. 
Édes anyámnak azonban tízszerte több esze volt, mint neki, ő 
már tudta, hogy búcsuzni jövök és egy öt váltóforintos bankót, 
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a mit megtakarítgatott és a ruhája keblében tartogatott, abban 
a perczben, a mint beléptem, az ujjasom belső zsebébe rejtett. 
Mire a vén anyós ott termett, édes anyám már nyugodtan 
mosogatott tovább, mintha semmisem történt volna. Jól meg- 
értettem édes anyámat és ellenére a fájdalmas pillanatnak, 
szerettem volna a vén asszony szemébe nevetni, a miért úgy 
fölsült. 


Nehéz állapot volt ez! Most már elmondhattam, hogy van: 
édes apám és mostoha anyám, édes anyám és mostoha apám, 
de még se mehettem sem az egyik, sem a másik házba. Ha az 
enyedi iskolai esztendő véget ért, a nagy apámhoz, Gaál István- 
hoz mentem, a hol még a legtűrhetőbb volt a helyzetem. Tíz 
éves koromban a nagyatyám elküldött édes atyámhoz Felső- 
Torjára, a hol neki birtoka és nemesi curiája volt. Emlékezetem 
szerint ekkor láttam először édes atyámat és mostoha anyámat: 
sanyarú két hetet töltöttem ott és nem is vágyódtam soha vissza 
hozzájok. A székely uraságok ekkor még nem kényeztették el 
gyermekeiket és ha már valami hasznukat lehetett venni, föl 
is használták őket a hozzájok illő munkára, künn a réten vagy a 
konyhában. A szénagyűjtésnél rendesen az egész család dolgo- 
zott, nekem pedig gyakran kellett négy vagy hat lovat a rétre 
kivinni és reggeltől estig őrizni, szabadon eresztve azokat a 
réten és este megint összefűzve, hiba nélkül visszavinni. Ilyen- 
kor a kis vászontarisznyában egy darab kenyér, szalonna, egy 
pár fej vöröshagyma és kis só volt az ebéd. 


De mi volt ehhez képest az a sanyarúság, melyet tizenkét 
éves koromtól tizenöt éves koromig éltem át. 1822-ben, október 
havában azt a levelet írta nagyatyám Enyedre, hogy az öregsége 
miatt átadta a gazdaságát fiának, Gaál Miklósnak és többé tőle 
egy garast se várjak, elég nagy vagyok már arra, hogy mint 
más szegény gyerek, a magam sorsán segítsek. Ez a fájdalmas 
hír villámcsapásként hatott reám s mit volt mit tennem, én is 
folyamodtam a collegium rectorához, dr. Baricz Györgyhöz, 
egy ajándék czipóért, a mit akkor gratista czipónak hívtak. 
Ez egy gyermeknek elég volt egy napra és egész éven át 
mindennap adtak ilyen czipót Bethlen Gábor fejedelem ala- 
pítványából. 


Édes atyám hirét vette nagyatyám határozatának és ambi- 
tióját sértette az, hogy fia szolga legyen, levelet írt tehát neki, 
hogy együttesen tartsanak el, ő is ad húsz forintot, nagyatyám 
is adjon ugyanannyit, így aztán negyven forintból, mely száz 
váltóforintnak felel meg, el lehet szerényen tartani egy tanít- 
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ványt Nagy-Enyeden. Édes atyám meg is küldte az általa föl- 
ajánlott summát, de nagyatyám egy garast sem küldött. 


1823 elején, mikor betöltöttem tizenharmadik évemet, édes 
atyám meghalt, most már az ő támogatása is megszünt. Igy 
aztán a tanév vége felé a száraz collegiumi czipón kívül csak 
akkor ettem meleget, ha szereztem néhány garast egy-egy 
koszorú festésével, a miket tanulótársaim számára készítettem, 
hogy azokba verset írva, gratuláljanak szüleik nevenapjára. 
Ilyenkor vehettem egy-két garas ára pecsenyét a piaczi pecse- 
nyés kofáktól. Volt egy idősebb, jószívű pecsenyés asszony, a 
kitől néha-néha vásároltam. Mikor egy krajczárom sem volt 
és én ott őgyelegtem, hogy legalább egyik-másik ismerős pajtá- 
somtól kérjek egy-két falat húst, látva az öreg asszony, hogy 
nehezen gyűröm le a száraz czipót, magához intett, elvette a 
czipómat, meghasította és egy kanál zsírt töltött bele, hogy job- 
ban csúszon. És ezt többször is megismételte. 


Ezen a nyáron a szünidőre nem mentem Háromszékre, mert 
nem volt hova haza mennem. Szegény édes anyám ugyan tiszta 
anyai szeretettel viseltetett irántam és sorsom miatti aggodal- 
mas fájdalmában végtelen könnyeket hullatott értem, de gonosz 
anyósa még élt és minden falatot sajnált volna tőlem. Azután 
meg az enyedi diákok is mind kedveltek és sokfelé hívtak a 
szünnapokra. Mivelhogy már hét éves koromtól kezdve a szabad 
időmben legkedvesebb időtöltésem a rajzolgatás volt s a virá- 
gokat már ez időben meglehetős csínnal festegettem, tanuló- 
társaim nővéreinek hímző mintákat rajzolgattam s másféle 
képecskéket, úgy hogy szívesen látott vendég voltam. E nyáron 
tehát, a szép vidéket kedvelve, Balogh István barátommal 
Krakkóba mentem, a hol Balogh atyja a krakkói fiskális urada- 
lom igazgatója volt. A ruháim bizony nem nagyon illettek ehhez 
a vendégeskedéshez. Még a Dálnokból hozott ruháim szerepei- 
tek, a melyek a nagyatyám és nagybátyám elviselt ruháiból 
teltek ki: spenzer, ujjas mellény és magyar nadrág, mely 
nagyanyám gondosságából az ülepén kettős béléssel volt ellátva, 
hogy ha megvernek, ne fájjon. Ha aztán ez a ruházatom a fene- 
kén vagy a térdén megrongyolódott, a lábszárából vágtam le 
egy kis darabot, mert ez a csizmában lévén úgy sem látszott, – 
és úgy foltozgattam ki a nadrágom hiányait. Az ujjasom persze 
nem liferálta a maga foltját s így ennek a foltja bizony meg- 
tagadta az ujjassal való atyafiságát. 


Őszszel, a mint visszatértem a collegiumba, újra megkez- 
dődött a nyomorúság, nem lévén máshoz jussom, mint az ingyen- 
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lakáshoz és a collegiumi czipóhoz. A poésis tanítója ekkor 
Császár Zsigmond volt, a ki megsajnált és kijelentette, hogy a 
szüleihez járhatok ebédre és vacsorára s ezért Benkő Transyl- 
vaniáját kell másolnom. Négy hónapig tartott ez a jó mód, de 
nekem nagyobb szenvedélyem volt rajzolgatni, mint írni és 
mivelhogy a másolás nem elégítette ki, egyszerre csak azzal 
fogadott, hogy nos öcsém, nálunk kitelt a kosztod. Ezt bizony 
keserűen vettem tudomásul. Császár Zsigmond maga is rajzol- 
gatott, s én, a ki addig arczképet a természet után nem próbál- 
tam rajzolni, az ő biztatására belekezdtem. Császár Zsigmond 
volt az első modellem, de az arczképpel való kisérlet gyarlón 
ütött ki. A második arczképkisérlet, a mennyire emlékszem, 
Balogh István barátomé volt. Az iskolaév vége felé Vadas 
István, a ki az iskolában úrfiszámba ment, szülei nem éltek, 
vagyonos volt és gondnoka kezelte a jószágát, megszánt és 
maga mellé vett. Pár évvel idősebb volt nálam és felsőbb osz- 
tályba is járt, de nagyon szeretett rajzolgatni. Az ebédjéből 
annyi maradt, hogy az inasával együtt én is jól lakhattam. 
A nyári szünidőre azután magával vitt Solymosra, mely a Maros 
partján áll s e festői helyen együtt rajzolgattunk s egymás 
műveit birálgattuk. Nagy-Enyeden szokásban lévén, hogy a 
poésis hallgatói az év végén tartott vizsga alkalmával az audi- 
toriumot virágokkal földiszítik, engem arra kértek föl, hogy az 
ott lakó Lélek nevű szobafestőnek a terem dekorálásában segít- 
ségére legyek. Lélekkel, a ki eredetileg franczia Lilleque névre 
hallgatott, kettesben megfestettük életnagyságban a kilencz 
múzsát, enyvesfestékkel, vastag nemezpapirra. A kulisszaalakra 
kivágott múzsákat azután léczekhez erősítettük és virágok 
közé állítottuk. Én örültem ennek a munkának, mert itt tanul- 
tam meg a nyers festékek neveit és az enyves festék kezelési 
módját. 


Az 1824–25-iki iskolai évben Vadas István jóságából 
tűrhető volt a helyzetem és évközben gyakrabban próbálgat- 
tam egyik-másik tanulótársam arczképet megrajzolni, de leg- 
nehezebben az orrokkal boldogultam. Hegedüs Sámuel nagy- 
enyedi tanár engedélye révén később a Musée de Paris czímű 
díszműben összegyűjtött párisi remekművek rézmetszeteit is 
szabad volt másolnom, mert ugyanekkor Hegedüs fiának neve- 
lője: Vízi István is másolgatott e műből tussfestékkel. Az itt 
látott remekművek gyönyörű metszetei nagy hatással voltak 
reám, mert egészen más fogalmat nyertem a rajzról, hiszen 
eddig Nagy-Enyeden mást sem láttam, mint a vándorló kép- 
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árusoktól vásárolt Tél, Tavasz, Nyár, Ősz-féle mázolásokat. 
Azután Hegedüs maga is az ifjabb tanárok közül való volt, 
szélesebb látkörrel bíró, szelid, nagyon megnyerő modorú, 
áldott jószívű, nemeslelkű ember, aki a művészetet nagyon 
szerette és nagyon melegen tudta az embert buzdítani. Szív- 
jóságát jellemzi, hogyha délfelé vagy este meglátott engem 
Vízi Istvánnál, mindig ott marasztott ebédre vagy vacsorára. 


Ekkoriban történt, hogy gróf Bethlen Ferencz kitűzött 
húsz pengő forintot vagy ötven váltóforintokat egy rajzolási 
versenydíjra. Engem is mindenki biztatott, hogy versenyez- 
zek; Vízi is, meg én is a Párisi Muzeumból másoltunk, ő a 
Szent család egyiptomi menekülését, én egy tájképet, mind- 
ketten tussal. A bíráló bizottság úgy itélt, hogy a díjat kétfelé 
oszszák, Vízi kapjon harmincz forintot, én húsz forintot. Ez az 
itélet azonban csak erkölcsi diadal volt reám nézve, mert az 
egész ötven forint összeget Vízinek adták át és én abból egy 
garast sem láttam. 


Az 1825. év tavaszán ismerkedtem meg Telepy György és 
Udvarhelyi Miklós szinészekkel, a kik László István tanuló- 
társam szülei házánál az udvarfelőli két szobát foglalták el. 
Udvarhelyinek szerepet másoltam s ezért ingyen jártam a 
szinházba. Telepy szinházi díszítményeket festett és közbe- 
közbe spanyolfalat, enyves festékkel, én szerettem nála időzni, 
hogy lássam az enyves festékek kezelését. Egyszer éppen elkészült 
egy spanyolfallal, a melyre két tájképet festett és a képek alatt 
maradt helyet szépen megmárványozta, örült, hogy a mint 
megszárad, haza küldheti s kap érte tizenöt váltóforintot. Addig 
is, a míg ez a dolog megszárad, kimentem vele a kúthoz, hogy 
vizet töltsek a kezére s hogy megmossa az ecseteket. Ezalatt 
a kis fiacskája, a három éves Sándorka, elővett egy ecsetet az 
egyik festékes csuporból és az atyja márványozását alaposan 
kijavítgatta. Képzelhető az atya dühe, mikor meglátta a kis 
genie munkáját. Szerencse, hogy ott voltam, én lettem a Sán- 
dorka védangyala s elhárítottam az atya haragját. Később 
aztán ő maga is nevetett rajta. 


1825 junius végén végeztem el a gymnasiumi tanulmányo- 
kat, hogy őszszel tógás diák legyek. Ekkor Vadas István is 
elhagyta az iskolát s így én sem mentem már hozzá nyaralni. 
De volt egy rokonom: Gaál Mihály, a ki Kis-Ludason Katona 
Zsigmond jószágának volt az igazgatója, a határ másik részét 
pedig Rosenfeld nevű szász földbirtokostól vette haszonbérbe, 
hogy egyedül legyen úr a faluban. Sokszor voltam nála szün- 
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időkben, mert szívesen látott. A Rosenfeld-kastély bútorai közt 
föltünt nekem egy olajban festett tájkép Neuhauser N. szebeni 
rajztanártól. Említettem ekkor Mihály bátyámnak, hogy szeret- 
nék Neuhausernél tanulni, ha módom lenne hozzá. Ő azt felelte, 
beviszen engem Szebenbe, a mi költség lesz, azt előlegezi nekem, 
én aztán, mikor pénzem lesz, visszafizetem neki. Úgy is lett. 
Mihály bátyám bevitt Szebenbe, elmentünk Neuhauserhez és 
ő el is vállalt tanítványának egy hóra tíz váltóforintért, délután 
2 órától 4-ig, a mikor nála rajzolhattam. Tussal rajzoltatott és 
ezalatt lemásoltam vagy hat egész alakot Fűger kőre rajzolt 
múzsáiból. A tanítás nem sokat ért; mindössze egy-két vonást 
bele mázolt, mikor készen voltam, azután megdicsért. Sok órán 
otthon sem volt, csak betekintett. Én délelőttönként elmentem 
a báró Bruckenthal által alapított képtárba és ott memorisál- 
tam a szép festményeket. 


Katona Zsigmond kormányszéki tanácsosnak volt egy háza 
Nagy-Szebenben, a temető-utczában. A ház utczai része föld- 
szintes, az udvari rész egyik szárnya emeletes volt, a hol egy 
szobácskát tartottak fönn Katona udvari tisztjeinek, hogy ha 
Szebenbe mennek, ne kelljen a vendéglőre költekezni. Ide szál- 
lásolt be Gaál Mihály bátyám és az utczai részben lévő korcs- 
mából rendelt a számomra reggelit, ebédet és vacsorát. Mindez 
került nyolcz pengőforintba, vagyis húsz váltóforintba, a miről 
Mihály bátyám tőlem irást vett és később, mikor 1835-ben 
meghalt, meg is találták ezt az irást a hagyatékában, mert én 
annak a kifizetéséről bizony megfeledkeztem. Ennek a kölcsön- 
nek a fedezete lett volna ugyanis az a húsz forintos pályadíj, 
a mit én Vízivel együtt nyertem el, de a mint említettem, soha 
meg nem kaptam. 


Mikor 1825-ben Nagy-Enyedre visszamentem és tógás deák 
lettem, reverendát kellett volna csináltatnom, de a reá való költ- 
séget honnan vegyem? Szerencsére szegény nagyanyám össze- 
dugdosott a párnája alatt lassanként tizenhat váltóforintot s ezt 
elküldvén nekem, így jutottam egy szegényes reverendához. 
Ekkor már az arczképeim is jobbak voltak és egy-egy képmá- 
sért egy váltó forintot is szívesen adtak. A koplalás azonban 
újra beköszöntött volna, ha Imecs László alsó-fejérmegyei 
főbíró azt az ajánlatot nem teszi, hogy a fiát kaligraphiában 
oktassam, a miért egész éven át kosztot: ebédet és vacsorát 
ad. Reggelire aztán megmaradt a collegiumi czipóm és hozzá az 
egykrajczáros virsli. Igy hát a koplalás megszünt és hála a 
Mindenhatónak, lemaradt a napirendről. 
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Ez év őszén az úgy nevezett dislocatio alkalmával Makoldy 
Sámuellel kerültem egy szobába, a ki Brassóban megismerke- 
dett volt Szabó János arczképfestővel, kit rendesen Szabó pic- 
tornak neveztek. Makoldy arra figyelmeztetett, hogy Szabó 
pictor crayonnal rajzolja az arczképeket, mert így tökéleteseb- 
bet alkothat, a hibákat ki lehet kenyérbéllel szedni s így a 
javítás lehetősége sokkal előnyösebbé teszi ezt a modort a tuss- 
rajzolásnál. 


Ekkor crayonnal kezdtem rajzolni az arczképeket, de Nagy- 
Enyeden csak igen olcsó és nem eléggé fekete crayont lehetett 
kapni, így hát csak ezzel bajlódtam. A szünidőre is Imecsékkel 
mentem Diódra, a hol szorgalmasan arczképezgettem. Imecs 
főbíró igen jószívű, nemeslelkű és finom modorú úr volt, csa- 
ládja is, a két fölserdült leánya: Jozefa és Anna finom, nyájas 
kisasszonyok voltak, ugyannyira, hogy itt otthonosabban érez- 
tem magam, mint Dálnokban, a nagyatyám házánál. Diódon a 
Miksa és Vas családokkal is közelebbi ismeretségbe jutottam, 
valamint Nagy-Enyeden is megismerkedtem azokkal a megyei 
előkelőségekkel, a kik megyegyűlések alkalmával a főbíró ebéd- 
jén megjelentek. Igy aztán már mint szegény gyermek folyton 
az előkelőségek közt forogtam, a miből az az előnyöm volt más 
tanulótársaim fölött, hogy a nagy részben már kopasz, érett, 
tapasztalt és higgadt modorú urak közt forogva, iskolázottabb 
lettem s a collegiumon kívül levő társadalomban szükséges 
modort és magaviseletet is elsajátítottam. 


Az 1826-ik év tavaszán baczkamadarasi Kiss József alispán 
Imecsnél ebédelvén, ebéd után hozzám jött és a fejemre téve 
kezét így szólt: 


– No, sóczé, a nyári vacátióra jer hozzám. Egy billiárd 
szobát építtettem, fessél annak a fülkéibe valamit. 


Festettem pedig e szoba három fülkéjébe, az elsőbe: egy 
alvó oroszlánt, mely a Kiss család czímere volt s ez alá ezt a 
jelmondatot: «Nemo me impune lacessit.» A második fülkébe: 
a mennykő beüt egy megszenesedett tőkébe, a közelében pedig 
egy bölcs nyugodtan nézi, tudva azt, hogy a szenes tőke nem 
vet lángot. A harmadik fülkébe: sűrű nád tövében egy nyúl 
húzódik meg, fölötte egy sas repdes, de nem száll le. Ennek a 
ez a magyarázata: a nád a constitutio, a sas a hatalom; a 
nád a nyulat megvédi, mert a sas nem ereszkedhetik le a nád 
közé, mivel onnan nem bír felrepülni. 


Kiss József, a ki nőtlen ember volt, elment fürdőzni néhány 
hétre, mikor haza jött egyik este, csak nekem adatott vacsorát, 







 179


mert ő nem vacsorált. Oda jött hozzám s mialatt étkeztem, 
föl és alá sétált. 


– No, sóczé, – így szólt hozzám – hogy voltál a nyáron, 
volt-e jó kosztod? 


Én elmondtam neki, hogy a tiszttartója, Rácz Áron el- 
ment reggel három órakor a gazdaságba és a szakácsné ilyenkor 
azzal állt elő, hogy nem adott neki pénzt reggelire. Az öreg úr 
tréfásan dorgálni kezdett: 


– Hát székely gyerek vagy te? Hát olyan élhetetlen egy 
székely fiú, hogy nem tud magán segíteni? 


Én bizony bevallottam neki, hogy túljártam a szakácsné 
eszén. Azt mondtam a szakácsnénak, hogy a festék közé tejet 
kell keverni és ezért minden reggel egy fél kupa tejre van szük- 
ségem. 


Az így szerzett tej felét megittam, a maradékát pedig a 
festékhez kevertem. Búcsúzáskor az alispán még húsz ezüst 
forintot ajándékozott nekem. 


Az 1826–27-iki collegiumi év elején már megkezdtem az 
elefántcsontra való miniature vízfestést. Ekkor Adorjánné, a ki 
a deákok közül kosztosokat tartott, azt az ajánlatot tette, 
hogy fessem le a családját miniaturében és ennek a díjába jár- 
jak hozzá az egész iskolai évben ebédre és vacsorára. Ez olyan 
szép ajánlat volt, hogy még hálával is tartozom érte; évköz- 
ben azután sorra lefestettem a család tagjait. 


Ebben az évben festettem a még ma is meglevő Quodlibetet, 
melyen tussal festett másolatok láthatók a Kisfaludy Sándor 
regéinek, Kisfaludy Károly Aurorájának rajzairól s néhány 
jobb rézmetszetről, de lefestettem rá több tanárom arczképét 
emlékezetből és végül a saját arczképemet is. 


Ekkortájt valaki, már nem emlékszem, kicsoda, azt állí- 
totta, hogy az nem nagy művészet, maga elé ültetni az embert 
s úgy lefesteni, az igazi művész csak megnézi az embert és 
emlékezetből festi le. Én sokat adtam erre a véleményre, pedig 
később beláttam, hogy már ahhoz is művészet kell, hogy valakit 
természet után lefessünk. De nagy hasznát vettem e megjegy- 
zésnek, mert folytonosan abban gyakoroltam magamat, hogy 
az olyan arczot, a ki érdekelt, vagy épen kitünőbb emberé 
volt, fejből fessem le s annak minden arczvonását szinte könyv 
nélkül megtanuljam. Így jutottak tanáraim is az emlékezet 
után a Quodlibetbe. 


Ennek az emlékezet után való festésnek azután olyan híre 
terjedt, akár csak a tatárjárásnak. Ennek örömére aztán mind- 
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járt két pengő forintért készítettem a crayonnal megrajzolt 
arczképeket. 


Az 1827. év tavaszán történt, hogy Katona Zsigmond 
főkormányszéki tanácsos Nagy-Enyeden keresztűl utazván, 
meghált a collegium fogadójában. Magához hívatta vacsorára 
a tanárokat s a többek közt arról is kérdezősködött: van-e az 
ifjúságban hajlam a szép iránt, mutatkozik-e tehetség a zenére, 
a rajzra? Érdeklődött ez iránt, mint afféle széles látkörű, tudo- 
mányos műveltségű ember, a ki több évet töltött a külföldi 
akadémiákon. Mikor a tanárok elmondták, hogy van itt egy 
ökölnyi nagyságú kis diák, a ki megnézi az embert és emléke- 
zetből lerajzolja, azt mondta, hogy szeretné látni ezt a kis embert. 
Hegedüs Sámuel tanárom azonnal kihivatott a collegiumból és 
bemutatott a consiliarius úrnak, a ki nagyon szivélyesen foga- 
dott és dicsérte hajlamomat. Buzdított, hogy ne engedjem maga- 
mat eltántorítani erről a pályáról, ha azt mondják is, hogy 
nálunk nem becsülik meg a művészt. Azzal biztatott, hogy ha 
itt nem tudnék is megélni, majd megélek a külföldön s ott is 
becsületére válhatok a magyar vérnek. Majdnem egy negyed 
óráig beszélt velem Katona, a ki olyan magas ember volt, alig 
birtam a szemébe nézni, de azért jól megnéztem az arczát és 
igyekeztem minden vonását az agyamba vésni. Másnap aztán 
lerajzoltam s megmutattam Vízi Istvánnak, a ki azonnal refe- 
rált Hegedüs tanárnak. Hegedüs értem küldött és kért, hogy 
mutassam meg a rajzot. Mikor látta, hogy a hasonlatosság félre- 
ismerhetetlen, fölszólított, ajándékozzam e rajzot neki. Én ezt 
nagyon szivesen megtettem, ő pedig másnap elküldte a rajzot 
Kolozsvárra, Katona Zsigmondnak. Katona egyik ebéd alkal- 
mával, a mikor több vendége volt, az asztalnál bemutatta a 
képet, megkérdezve, hogy ismerik-e? Mindenki rögtön fölismerte 
és jónak is találta. Mikor aztán a consiliarius úr elmondta, hogy 
ezt egy ökölnyi kis diák rajzolta, a ki még csak egyszer látta s 
akkor is csak gyertyánál, mindenki csodálkozott rajta. 


Véletlenül Gaál Mihály bátyám is ott volt és nevem halla- 
tára fölszólalt, hogy ez a kis diák neki rokona. Katona erre azt 
mondta praefectusának Gaál Mihálynak: «No, annak a fiúnak 
a nyarat Nagy-Szebenben kell tölteni, ott van képtár is, ott 
tanulhat». Gaál Mihály rögtön megírta nekem, hogy «a consilia- 
rius úr azt parancsolta, a nyarat Szebenben kell töltened, jere 
hozzám, én majd beviszlek oda». Arra persze nem is gondolt, 
hogy ez majd újabb pénzáldozatába kerül. 


Ekközben Nagy-Enyeden markális-szék volt, vagyis megye- 
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gyűlés, melyre a diákok is eljártak, de természetesen csak mint 
publikum. Én is elmentem és messze lévén az elnöklő főispán- 
tól: báró Kemény Simontól, csak kis egy csővű látcsövemmel 
nézegettem az arczát. De jól szemügyre vettem s mikor haza 
mentem, őt is lerajzoltam. A rajzot megmutattam Hegedüs 
tanárnak, a ki ezt is elkérte tőlem, hogy adjam neki, de most 
se volt sürgősebb dolga, mint hogy e rajzot elvigye báró Kemény 
Simonnénak. 


Másnap, a mint ki akartam menni a collegium kapuján, 
szembe jön velem báró Kemény Domokos, a ki később az új 
magyar ministeriumban, úgy emlékszem, ministeri tanácsos 
volt. Én a kalapomat tiszteletteljesen levéve, akartam elkerülni 
mellette, de ő utamat állta e szavakkal: «Magához indultam, 
Barabás!» Azzal kivett egy levélborítékot és átadta, oly meg- 
jegyzéssel, hogy az édes anyja küldi. Ebben a borítékban tíz 
pengő forint volt, a minek én nagyon megörültem, mert épen 
egy rendbeli tisztességes ruhát rendeltem volt meg, hogy akárhol 
illendően megjelenhessek. 


Ugyanezen időtájt élt Nagy-Enyeden egy híres szépségű, 
épen virágzó korában lévő kisasszony, Mutili Rózsi volt a neve, 
a ki özvegy édes anyjával és idősebb nővérével együtt divat- 
üzlettartó volt. Ezzel a családdal én is megismerkedtem, gyak- 
ran látogatván meg házi asszonyukat, özvegy Szántónét. Több- 
ször el-elgondolkoztam azon, milyen nehéz föladat lehet egy 
ilyen szép arczot úgy lefesteni, hogy elég szép s hozzá még 
hasonló is legyen. Megkértem hát Szántónét, eszközölje ki, hogy 
a kisasszony egypár vasárnap délután üljön nekem, mert lefeste- 
ném miniaturebe. 


Az óhajtásom teljesült s én a leányt Szántónénál lefestet- 
tem, elefántcsontra, miniatureben. Szép nagy, eleven kék szemei 
voltak, kis csinos orra, kis kerek szája, fehér, tiszta arczbőre, 
kellő gyönge pirossággal és egészen fekete, dús hajzata, vékony 
fekete szemöldöke. Egy szóval eszményi szép feje volt, növése 
kifogástalan, ezenkívül okos, szelid kifejezése s a magaviselete 
is egészen kifogástalan. Természetesen az arczképét, mikor 
készen volt, neki ajándékoztam, semmi jogczímem sem lévén, 
hogy azt megtartsam. Különben is csak a tanulmányozás volt 
a czélom. De ő neki is sokkal finomabb tapintata volt, semhogy 
azt tőlem ingyen elfogadja, vagyhogy pénzt küldjön érte, 
hanem hat darab szépen hímzett előinget ajándékozott érte, 
mely akkor divatos volt és nekem is kedvesebb, mint a fizetés. 
De értékesebb is volt, mint az arczképeim akkori díjazása. Ezt 
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az arczképet főleg azért említem, mert a későbbi dolgokkal is 
kapcsolatban van. 


Végre elérkezett a nyári szünidő, a mikor Kis-Ludasra kel- 
lett utaznom Gaál Mihályhoz, hogy onnan Szebenbe menjek. 
Nem lévén utiköltségem, egyik tanulótársammal gyalog indul- 
tunk útnak. A díszesebb ruháinkat batyuba kötöttük és az 
ócskába öltözve, csak úgy a vándorlegények módjára mendegél- 
tünk. Késő este volt, mikor Veresegyháza községhez értünk. 
Itt előbb haditanácsot tartottunk, hogy bemenjünk-e a köz- 
ségbe, ahol nagyon gonosz kutyák vannak, hiszen híres erről 
Veresegyháza! A helység előtt volt a temető, én azt ajánlot- 
tam, szálljunk meg itt, szép derűlt nyári este van, zápor vagy más 
egyéb nem fenyeget. Útitársam rá állt, így aztán bementünk a 
sirok közé, a collegiumi czipót és kis szalonnánkat elfogyasztván, 
batyunkat a fejünk alá tettük és hamar elaludtunk. Attól sem 
kellett félnünk, hogy az oláh éjjel bemerjen jönni a temetőbe 
és ellopja a batyunkat. Másnap korán reggel fölszedtük a sátor- 
fát és délre én már Ludason voltam, a hol Mihály bátyám mind- 
járt azzal fogadott, hogy «épen jókor jösz, mert a tiszttartó 
ebéd után megyen Szebenbe, te is mindjárt vele mehetsz». 


Ebéd után vártam a nagybátyám rendelkezését, kérdeztem 
is, hogy hát Szebenben hogy-mint lesz velem? Bátyámat meg- 
lepte ez a kérdés, mert összehúzta a szemöldökét. 


– Hát nincs pénzed? – kérdezte kurtán. 
– Ha pénzem volna, magam is tudnám, mit tegyek, meg 


ezt a nagy utat se tettem volna meg gyalog. De én csakis azért 
jöttem ide, mert a consiliarius úr parancsolta. Ez a parancs 
pedig az én erszényemre semmiesetre sem vonatkozhatik. 


Erre beszólította a tiszttartót és beszélt vele. Örömmel 
indultam útnak és Szebenben a consiliarus házában megszállva, 
kérdeztem a tiszttartót, miképen rendelkezett a bátyám? El- 
mondta, hogy kosztot és szállást kapok. 


– Hát a rajzszerekre és apróbb kiadásokra nem adott 
semmit? 


– Semmit! – volt a válasz. 
Kértem a tiszttartót, hogy legalább ő adjon két pengőt a 


rajzszerekre, egy pár ív velinpapirra, meg egy pár crayonra, 
mert e nélkül tétlenségre vagyok kárhoztatva s nincs értelme 
az itteni tartózkodásnak. És nekem mindössze nyolc váltó- 
krajczár van zsebemben. 


De a tiszttartó is azt felelte, hogy nincsen nála pénz. 
Arra gondoltam, hogy mindjárt valami alkalmatosságot 
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keresek, a mivel Brassóba és onnan Dálnokba juthatnék, hiszen 
már úgyis öt éve nem láttam édes anyámat, a ki megírta volt, 
hogy most már hozzá szállhatok, mert hárpia anyósa már nem 
él, a mostoha apám pedig szívesen lát. 


Reggelig megállapodtam e tervemben és azzal az üzenettel 
vettem búcsút a hazatérő tiszttartótól, hogy mondja meg a 
nagybátyámnak, ha tudtam volna, hogy így bánnak velem, 
eszemágában sem lett volna nála alkalmatlankodni. 


Később megnyugosztalt az a gondolat, hogy hiszen élel- 
mem, szállásom van s így még reá érek a tovább utazásra. 
Addig is legalább memoriter tanulmányozom a Bruckenthal- 
féle képtárt. Eszembe jutott, hogy itt egy Bielz nevű egyén 
kőnyomdát állított s láttam is egy pár kőrajzot, mely innen 
került ki. Elindultam tehát fölkeresni ezt a kőnyomdát. 


És ime, előre láthatatlanok az Isten útai! 
A mint ott nézegetem a rajzok nyomását, látom, hogy egy 


csinos bajúszú úr, egy kőre megfordítva ír, majdnem olyan 
gyorsan, mint a rendes írással, de e mellett kaligraphicusan 
szabályos betűket ró a kőre. Magyaros kinézése lévén, meg- 
kérdeztem, hogy magyar-e? Mikor igennel felelt, megörültem, 
mert törtem ugyan kissé a német nyelvet, de mégis jobban esett 
a magyar szó és így bizalmasabban is mertem kikérdezni a 
kőnyomás alapeszméiről. Ez az úr Barra Gábor volt, a ki később 
Kolozsvárott a ref. collegiumnál kő- és könyvnyomdát állított 
föl. Bemutattam magamat, hogy enyedi diák vagyok és hogy 
mint rajzoló ember különösen érdeklődöm iránta. Minden kér- 
désemre szivesen adott fölvilágosítást s mikor aztán megértettem 
a kőnyomdászat alapelveit, mondottam, hogy magam is szeret- 
nék valamit kőre rajzolni. Barra szívesen fölajánlotta, hogy egy 
követ csiszoltat és szállásomra küldi. Egy negyedív papir 
nagyságú követ másnap el is küldött, a krétarajzhoz szemezve, 
s adott egy pár rúd lithographiai krétát is, megmagyarázva, 
miként kell a kővel elbánni s hogy mennyire óvni kell a zsírtól. 
Egy fejet rajzoltam rá, melyet le is nyomatott s elég jól sikerült. 
Sajnálom, hogy nem tettem el, de a kezdő rajzaimra nem 
nagy súlyt fektettem. Barrának nagyon tetszett a dolog és 
kérdezte, hogy próbáltam-e már természetről arczképezni? 
Azt feleltem, hogy abból élek már Nagy-Enyeden. Erre fölkért, 
hogy rajzoljam le őt is, a mire igen szivesen vállalkoztam. Meg- 
kérdezte, hogy világos-e a lakásom, mert neki csak egy kis 
udvari szobája van a nyomda közelében s a húsz forintnyi 
fizetéséből nem telik nagyobb szállásra. Nekem szép világos szo- 
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bám volt s egyszeriben elmondtam neki azt is, mi módon hoz- 
tak és hagytak itt Szebenben és hogy nekem sem crayonom, sem 
papirom nincs, tehát hozzon magával, ha azt akarja, hogy leraj- 
zoljam. A legközelebbi vasárnapon, a mikor reá ért, reggel 
beállított hozzám, egy nagy ív finom velin-papirral és két 
franczia Couté-féle crayonnal. Vasárnap délelőtt a fejét elvégez- 
tem, délután a ruhát s estére már magával is vitte a rajzot, de 
napközben persze együtt ebédeltünk s én az ő vendége voltam. 


Az egész arczkép egy negyedív papirból és fél darab crayon- 
ból kitelt s így nekem három nagy negyediv papirom és másfél 
crayonom maradt, úgy hogy egyszerre gazdagnak éreztem 
magam. Másnap mindjárt el is mentem a képtárba, hogy ott 
tanulmányozni való képeket válaszszak ki. Mikor este haza- 
mentem, Barra azzal állított be, hogy özvegy Szentpáliné, egy 
előkelő földbirtokosné, a ki Szebenben a crème-hez tartozott, 
szivesen lát holnap ebédre, vele együtt megyünk oda, mert ő 
Szentpáliné Pepi leányát, egy fölserdült szép hajadont, a szép- 
írásra tanítja. Másnap igen finom ebéd várt ott reánk, Szent- 
páliné kitüntető nyájassággal fogadott és ebéd után fölkért, 
hogy rajzoljam le a leányát, a kit azután két nap alatt, a mikor 
mindkétszer ebédre is ott fogtak, igen finoman lerajzoltam. 
Szentpáliné nagyon meg volt elégedve és szépen megköszönte 
a fáradságomat, másnap pedig Barra útján egy levélben tíz 
váltóforintot küldött. 


Ilyen nem várt kedvező fordulat után épen nem volt okom 
elsietni Szebenből. 


Másnap estefelé bekopogtat hozzám valaki. Én hangos 
«herein»t kiáltok, a mire benyit egy elegáns úri ember, aki azt 
mondja, hogy ő Barabás urat keresi. 


– Én vagyok – mondom neki. 
Meglepetést árult el az arcza. Láttam, hogy ő nem ilyen 


gyermek-embert keres, a mit bizonyított az is, hogy gyanúsan 
végig mért a szemével. 


– Az úr rajzolta Szentpáli Pepit? 
– Én! 
Erre egyszerre megváltozott az arcza kifejezése és nagyon 


barátságosan mondta el, hogy a szász comesné Wachsmanné 
tiszteltet és szivesen lát holnap ebédre. Itt is az volt az ered- 
mény, hogy lerajzoltam Wachsmann comes fölserdült leányát, 
Lottit. Itt háromszor ebédeltem, mindig előzetes meghivásra 
és itt is tíz váltóforint honoráriumot kaptam, e mellett az is 
nagy előnyömre szolgált, hogy sok előkelőséggel ismerkedtem 
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meg, mert a rajzolás ideje alatt egyre jöttek látogatók, a kik- 
nek sorra bemutattak. 


Alig készültem el itt a rajzzal, egy úr jött hozzám, hogy 
Benedikty provincialis commissáriusné szivesen lát holnap 
ebédre, a minek megint az lett a vége, hogy Benediktyt magát és 
feleségét is lerajzoltam s így pár hét alatt negyven váltóforin- 
tom volt együtt s a vendégeskedéssel elkerültem azt is, hogy 
Gaál Mihály bátyám kontójára a korcsmában étkezzem. 


A nyár vége közeledvén elhatároztam, hogy édes anyámat 
csakugyan fölkeresem. Augusztus közepe tájt hagytam el Sze- 
bent, olcsó alkalmatossággal, a Porumbáki szekerén, a ki 
terhet szállított, de azért nekem is elég jó ülőhelyet tudott 
csinálni. Dálnokban a falu közepén láttam szembe jönni nagy- 
atyámat. Megállíttattam a szekeret és mindamellett, hogy ő már 
öt év óta végképen levette rólam a kezét, leszálltam s közeled- 
tem hozzá, kezet csókolni. De ő nem ismert reám, a kezét hátra 
húzta és egészen zavarba jött. Én igen csinosan voltam öltözve 
s ő udvariasan kérdezte, hogy kihez van szerencséje? 


– Én az unokája vagyok! 
– Az én unokám? Barabás Miklós? – felelte meglepetve. 
Öt év óta nőttem is, meg azután a magyar nadrág és a kis 


kurta derekú ujjas helyett már kabát és pantallo volt rajtam, 
így hát nem is csoda, ha meg nem ismert. De nehogy azt gon- 
dolja, hogy nála alkalmatlankodom, mindjárt elmondtam, hogy 
az anyámhoz megyek. Bezzeg az édes anyámnak nem kellett 
elmondanom: ki vagyok? A mint meglátott, zokogva jött elém 
és könnyeivel áztatva össze-visszacsókolt. Mostoha atyám is 
szivesen fogadott, tudva azt, hogy semmit sem kérek tőle. 


Két hét mulva, édes anyám kesejű könnyeitől kisérve, tér- 
tem vissza Enyedre, a hol ezóta nagy hódításokat tett a Mutili 
Rózsi arczképe. Nagy-Enyeden állomásoztak ugyanis a vörös 
csákós József-huszárok és a sok huszártiszt, a grófok és bárók 
szivesen zsibongtak a híres szépségű divatárus leány körűl. 
De Rózsi olyan ügyesen tudott minden ostromot elkerülni, hogy 
a legkajánabb irigység sem tudott jellemében foltot találni. 
Kifogástalan volt a magaviselete és jól is ment férjhez, egy 
vagyonos, jeles ügyvéd, Sipos vette feleségül, a kivel példás és 
boldog házaséletet élt. 


A huszártisztek a Mutili Rózsi képe után már ismerték a 
nevemet, mikor visszatértem, többen mindjárt lerajzoltatták 
magokat, sőt némelyeket miniatureben is festettem. Ekkor már 
a szebeni honorariumokhoz képest itt is tíz váltóforintért (vagyis 
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négy pengőforintért) készítettem a krétarajzaimat, a miniaturt 
pedig öt pengőforintra taksáltam. A huszártisztek közűl leraj- 
zoltam gróf Wolkensteint, gróf Draskovicsot, Mukics alezredest 
és többeket. A tisztek közűl Nagy Sándor hadnagyot még 
krakkói nyaralásomból ismertem s ő különös rokonszenvével 
tüntetett ki. Később 1849-ben találkoztam vele, mikor az ő 
dandára a budai várat bevette. Ekkor is még szivesen emlékezett 
reám s ő adott ki számomra egy rendeletet, melyben meg- 
engedte, hogy a még nem egészen kész lánczhidon, melyen csak 
a honvédségnek volt szabad átjárni, kivételesen az én bútoros 
kocsim is átmehessen. Nagy Sándor eredeti kézirását Szilágyi 
Sándor öcsémnek ajándékoztam. 


Az 1827-iki év szeptember havában tették le ünnepélyesen 
az enyedi új collegium alapkövét. Engem szólítottak föl, hogy 
a pergamen betűit megírjam, az emlékiratot az öreg Nemegyei 
tanár, a tanári kar seniora fogalmazta és tanártársai elismerték, 
hogy e szöveg valóságos cicerói latinsággal volt fogalmazva. 
A rövidebb fogalmazványt Nagy Sámuel rézmetsző és félig- 
meddig szobrász metszette czinktáblába. Mindketten Miriszlón 
dolgoztunk, hogy a sok látogató ne zavarjon s minden reggel a 
collegium tiszttartója adott lovat, hogy ne kelljen gyalogolnunk. 
Az emlékiratot magamnak is leírtam és az eredetit visszaadtam 
a rectornak. A magam példányára mindenik tanár nevét (a 
saját irásukat utánozva) tréfából oda írtam. Miután az alap- 
követ lezárták és falat raktak reá, az eredeti fogalmazvány 
elveszett, pedig szerették volna emlékül megtartani a collegium 
számára. Mikor megtudták, hogy nekem meg van a mása, elkér- 
ték tőlem, hogy lemásolják, de soha vissza nem adták. A taná- 
rok aláirásaik láttára csodálkozva kérdezték egymástól, hogy 
mikor irtuk mi ezt alá, hiszen csak a pergamentre irtuk a ne- 
vünket. 


Ez időtájt már inkább voltam festész, mint diák. Folyton 
voltak megrendeléseim s báró Kemény Simonné másolatokat is 
készíttetett velem Szabó pictor után. Évközben Nemegyei görög 
és zsidó nyelvből tartott leczkéire is el kellett volna járnom, 
de én bizony sajnáltam az időt ezzel vesztegetni. Mikor aztán 
elérkezett az examen, a tanár fölszólít: «Domine Barabás, 
domine Barabás, hadd lássuk, mit tud, tud-e valamit? Mert 
nem emlékszem, hogy az egész év alatt láttam volna». Némi 
várakozás után megint fölszólítva, azt felelik a tanulótársaim: 
«Nincs itt». – «No, feleli az öreg, ez legalább consequens ember, 
ha a leczkére nem járt, a vizsgálatra sem jött el.» 
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Minden ismerősöm, a huszártisztek is, a ki csak egy kicsit 
utazott, mind azt mondta: «Mit vesztegeti az úr az idejét az isko- 
lában? Az úr már olyan jó arczképeket rajzol, a milyen sok 
akadémiába járt festőtől sem telik ki! Pap akar lenni, valahol 
egy kis faluban? Vagy 12–15 évig éhező honorarius cancellista?» 
S mivelhogy magam is csak a rajzolásban találtam örömet, tel- 
jesen megérlelődött bennem az a szándék, hogy kizárólag erre 
adom a fejemet. És elhatároztam, hogy a mint Enyeden keves- 
bedik a munka, Szebenbe megyek, mert az ottani előkelő körök- 
ben úgyis kész piaczom van. 


Egyik novemberi hideg reggelen, a barátaimmal átpuncsozott 
éjtszaka után, még az ágyban hevertem, mikor beállít hozzám 
Fóris, a Nemegyei tanár inasa és azt mondja, hogy a tanár úr 
szivesen lát ma ebédre. Vasárnap volt, szünetelő nap, de én 
mégis nagyon ostobán bámultam Fórisra, mert Nemegyei csak 
azokat szerette, a kik görögül tanultak nála. De Fóris három- 
szori kérdésem után sem tágított, semmi félreértés, a tanár úr 
Barabást hivatja ebédre. Azt hittem, hogy ha Nemegyei a vizs- 
gálaton nem tudott megismerni, talán ilyenformán akar ismer- 
kedni velem. Délben beállítottam hozzá s természetesen be is 
mutatkoztam. A tanár úr nagyon szivesen fogadott, a legjobb 
borait, a legfinomabb gyümölcsöket rakta elém, a fekete kávé- 
nál maga töltött nekem pipát. Mondtam, hogy köszönöm, de 
nem élek vele és ekközben csak töprenkedtem, hogy hová lyukad 
ki ez az előzékenység, mely túlhaladja a tanár és a tanítvány 
közti viszonyt. 


Fekete kávé után kiderült a dolog. Ő a nagy tudománya 
által szerzett érdemeiért nemességet kapott s mert két fia volt, 
azt kivánta, hogy szép lapidár irással pergamentre másoljam 
le a nemesi levelét, hogy ő azt hitelesíttesse s így mindkét 
fiának meglegyen a pergamentes nemesi levél. Természetesen 
nagyon szivesen teljesítettem ezt az óhajtását s így esett meg 
azután, hogy ha a tanítvány vizsgálata alkalmával nem nagyon 
hizelgő calculust tett is a nevem után, mikor egy év mulva 
elhagytam az iskolát és egyik barátommal a bizonyítványomat 
kivétettem, Barabás, a kaligraphus, a héber és görög nyelvből 
első eminens lett. De Nemegyei szellemének megnyugtatására 
kijelenthetem, hogy én őt a görög és héber nyelvtudásommal 
soha nem compromittáltam. 


Karácsony felé megjelent nálam özvegy Miskéné, született 
Fronius úrnő tiszttartója, azzal az üzenettel, hogy ő nagysága 
szeretné lerajzoltatni családját, s ezért nekem diplomát küld, 
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hogy a karácsonyi ünnepekre az ő legátusa legyek. De én eligér- 
keztem volt Zalathnára Barók bányaigazgatóhoz, a hol arcz- 
képekből reméltem jövedelmet. Azt üzentem hát Miskénének, 
hogy az ünnepekre már eligérkeztem, de a karácsonyi szünidő 
előtt eljöhetek egy hétre Kozslárdra. Hegedüs rector adott is 
engedélyt és Kozslárdon lerajzoltam Miskénét, atyját Froniust, 
a gyermekek nevelőjét Hitsch-et, a ki később Miskéné férje 
lett. Azután siettem vissza Enyedre, hogy onnan Barókékhoz 
mehessek. De Miskéné az elutazást tervszerűleg késleltette s én 
csak délben érkeztem meg Enyedre, a hol azzal fogadtak, hogy 
engem a Miskéné legátusának hirdettek ki és Barókék már 
reggel elutaztak nélkülem. En szivesen belenyugodtam e hely- 
zetbe, mert kellemes napokat töltöttem Kozslárdon. Harmadnap 
be is állított a tiszttartó, hogy jöjjek ki vele Kozslárdra, de tegyek 
egy pár praedicatiót is a zsebembe. 


– Mosolygott-e a méltóságos asszony, mikor ezt üzente? – 
kérdeztem a tiszttartót. 


– Nem, felelte a tisztartó, egészen komolyan mondta. 
– No, akkor majd küldök mást magam helyett, olyant, 


a ki prédikálni is tud. 
Vállalkozott volna helyettem akárhány, ilyen jó legatióba, 


de az átruházás joga fölött a rector döntött. Elmentem tehát 
Hegedüs Sámuelhez, a ki mosolyogva hallgatta végig az elő- 
adásomat, azután némi humorral vegyest capacitált, hogy 
milyen szép hivatás: erkölcsi tanítást tartani. 


– Hiszen látja, én is prédikálok! 
– No – mondom – most már épen nem prédikálok. 


Erdélyország első hitszónoka áll előttem, a ki olyan méltósággal 
tudja elmondani vallásos és költőileg szép tanait, mintha csak 
Krisztus szájából hallanák. Én meg úgy szólván gyermek vagyok, 
és a más által írt praedicatiót szajkó módjára bemagolva, olyan 
öreg urak és dámák előtt mondjam el, a kikkel egész nap tréfásan 
társalgok? Ezzel a komoly arczczal egészen nevetségessé lennék! 


– No jól van, hát ne prédikáljon, – felelte mosolyogva 
Hegedüs. En úgy is ott töltöm a karácsonyi ünnepeket Szent- 
Imrén gróf Bethlenéknél, a hol az első ünnepen Miskéné is ott 
lesz. A két falu csak egy jó kődobásnyira van egymáshoz. 
Gróf Bethlen Imre pár nap mulva úgy is küld értem kocsit vagy 
szánt, ezt megüzenem s maga útra készen, elefántcsonttal, fes- 
tékkel, rajzszerekkel ellátva hozzám jön s együtt utazunk Szent- 
Imrére. Ha pedig Miskéné karácsony másodnapján prédikatiót 
akar, majd átküldöm a gróf két legátusa közül valamelyiket. 
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Igy az én legatióm ügye el volt intézve s mi pár nap mulva 
szánra ültünk, melyet jó négy szürke röpített Szent-Imre felé. 
Hegedüs tanáron kívül Barcsay Zsiga, én és Vízi István, a tanár 
fiának tanítója, az egyik diplomával ellátott legátus ült a szánon. 
Karácsony első napján át jött Miskéné is, Hegedüs prédikált és 
mint fölszentelt pap ő osztotta az úrvacsorát. Estefelé, mikor 
előhajtott a Miskéné kocsisa, én is előálltam, hogy átadjam 
Miskénének hivatalos legátusi iratomat, a mit rövidesen csak 
«conceptus»-nak neveztünk. A nagyobbik grófkisasszony meg- 
látott, mosolyogva felém jön és kérdi, hogy mit akarok? 


– Én a Miskéné legátusa vagyok és óhajtanám tudni, 
hogyan rendelkezik velem. 


A kisasszonyka kikapta a conceptust a kezemből s befelé 
szaladt vele. 


– Hogyisne, maga itt marad, maga hozzánk jött! – azzal 
eltünt az ajtóban. Pár percz mulva hallom, hogy odabenn nevet- 
nek, aztán ki jön a comtesse és így szól: 


– Ugy-e mondtam, hogy itt marad. No csak menjen és 
mulasson az urakkal tovább. 


Elmultak az ünnepek is, a nélkül, hogy prédikáltam volna 
és Miskéné mégis elküldte a rendes legátusi honorariumot. 
Hegedüs tanárom az ünnepek után visszament kiséretével 
együtt Enyedre, de én még egy hétig ott maradtam Szent-Imrén 
s lefestettem a két grófkisasszonyt miniaturben, azután Somogyi 
huszárhadnagyot, Rózának, az idősebb comtessenek vőlegényét 
és Barcsay Zsigát, a ki később a fiatalabbikat vette el. Somogyi 
pestmegyei birtokos volt, Lukács Móricznak rokona; első neje 
Bethlen Róza fiatalon halt el és ő később másodszor is megnősült. 


1828-ban, újév után mentem vissza Enyedre. Ekkor köze- 
ledtek a félévi vizsgálatok, de én már inkább arczképfestő vol- 
tam, mint diák. A vizsgálatokat bevárjam-e? Hiszen úgyis el- 
hanyagoltam a tanulmányaimat és föltétlenül a művészi pályára 
lépek. Ezért illőbbnek tartottam, ha meg sem jelenek a vizsgá- 
latokon. 


Időközben már 250 váltóforintot gyűjtöttem össze, ezzel 
a pénzzel a zsebemben, szalonruhával és fehérneművel tisztes- 
ségesen fölszerelve, minden ingóságaimmal együtt, egy födeles 
kocsin, 1828. év január hó 5-én reggel útnak indultam Szebenbe. 
Épen a piacz közepén haladtunk át, mikor meghúzták a colle- 
gium nagy csengetyűjét, mely harangnak is szépen beillett. Ez 
adott jelt a diligentia megnyitására, a leczkére, meg a classi- 
sokba menetelre. 
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Azon érzelmeket, melyek e csengetyűszóra szívemen és 
lelkemen átrezdültek, csak az avatottabb toll tudná leírni. 
Elválni örökre attól az intézettől, melyben hat és fél éves korom- 
tól 18 éves koromig éltem, gyermekkori barátaim között! S ha 
volt is három sanyarú évem, de élveztem sok kellemes órát, 
melyek a nyomorúság leküzdése után bőven kárpótoltak. Ismer- 
tem úgy szólván a város színe-javát s majdnem minden háznál 
szívesen látott vendég voltam. Elválni most örökre mindettől! 
És mindentől, a mit tizenegy és fél év alatt megszoktam!... 
Úgy hangzott ez a csöngetyű, mintha vádiratot olvastak volna 
föl előttem, a miért nem megyek leczkeórára. 


Ehhez járult még az az aggodalom, melyet a bizonytalan 
jövő miatt érzek. Kiséri-e majd siker a fáradságomat, kisér-e 
útamon védangyalom? Vagy földre sújt a balsors? Határozot- 
tan kitűzött utamat vidám, termékeny vidékeken át vezeti-e, 
vagy zordon, kopár és veszélyes tájakon?... Egyedül vagyok, 
magamra hagyatva, a legkisebb támasz, sőt jó tanácsok nélkül is. 


Egymást váltották föl lelkemben a sötét és a reményteljes 
gondolatok. Igyekeztem magamat vigasztalni azzal, hogy ha a 
Mindenható első küzdelmeimben sem hagyott el, segítségemre 
lesz később is. Vigasztalódtam Kölcsey e szavaival: 


«Ernyőt keress, ha készül borulni, 
Szenvedj, ha nincsen hová vonulni, 
Fordulhat a szél». 


És legyőzte minden kételkedésemet az a tudat, hogy a sötét 
fellegek még sincsenek olyan közel, mert hiszen most nem 
nyolcz rézkrajczárral indulok Szebenbe, hanem 250 forinttal. 
És összehasonlítva a magam pályáját a másokéval, a jövőre 
való kilátásaimat sokkal vidámabbnak láttam. Szebenben kér- 
dezősködve a mások sorsáról, olyannal is megismerkedtem, a ki 
már 12 éve szolgált fizetés nélkül, még mindig csak remélve, 
hogy pár év mulva fizetéshez jut, mely ekkor se lesz nagyobb 
500 váltóforintnál! Hallottam, hogy Kolozsvárt a gubernium- 
nál 12–14 év mulva érhető el a 600 váltóforintos fizetés és ehhez 
képest én az utolsó hat hónap alatt, jóllehet az édes anyámnál 
lerótt látogatás is három hetet vett igénybe, nemcsak hogy a 
magam tisztességes ruházatát megszereztem, de félre is tettem 
annyit, a mennyit egy kincstári hivatalnok 12–14 évi ingyen 
szolgálat után félévi fizetés fejében kap. Úgy találtam tehát, 
hogy az én pályám kezdete sokkal biztatóbb, mert azonnal 
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keresetképes vagyok, nemcsak 12 év mulva, és mivelhogy én 
hazulról segélyt úgy sem kapnék, hivatalnoki pályára nem is 
léphetnék. No még maradt volna a pap, ügyvéd, gazdatiszt, de 
ezekhez se volt kedvem, csak a rajzolás nyujtott egyedül élve- 
zetet. Sőt még a néhány czímkóros észrevételére is megvolt az a 
vigasztalásom, hogy tapasztalásom szerint engem jobban kitün- 
tettek, mint a kezdő hivatalnokokat. 


Szebenbe vasárnap délfelé érkeztem meg s egyenesen a régi 
szállásomra tértem be, a consiliarius úr házába, gondolva, hogy 
ebben az üres szállásban senki terhére nem leszek. Nem is 
zavart meg senki, Gaál Mihály bátyám se járt ott létem alatt 
Szebenben. 


Délután nehány ismerősömet mentem fölkeresni s meg- 
látok az utcza szögletén egy nagy hirdetményt, a mely azt 
jelenti, hogy ma álarczos bál lesz a redoutban. Erre kiváncsi 
voltam, mert Enyeden tilos a diákoknak nyilvános bálba járni, 
mentek ugyan azért álarczban az éltesebb diákok közül egyesek, 
de én még nem mentem velök. Olvasván azt is a hirdetésen, 
hogy a bál este nyolcz órakor kezdődik, én komolyan vettem 
ezt a nyolcz órát, mint a hogy a színházban teszik, és pontban 
esti nyolcz órakor beállítottan a tánczterenbe. Nagyot csodál- 
koztam, mikor senkit sem látok az ürességtől kongó teremben, 
csak két szolgát, a kik épen a gyertyákat kezdték gyújtogatni. 


Kérdezem, hogy mikor kezdődik a bál? Mert hiszen nyolcz 
órára jelentették. 


Mosolyogva felelt az egyik, hogy igazam van, de a közön- 
ség csak kilencz óra felé gyülekezik. Később egyik mellékterem- 
ben az étkezőhelyre bukkantam és más dolgom sem lévén, meg- 
vacsoráltam. 


Ezalatt összegyűlt a közönség, úgy hogy most már a mulat- 
ság érdekelni kezdett. Alig jártam egy párszor körül a táncz- 
termet, a hol már megkezdődött a táncz, egy borotvált képű, 
bajusztalan, elegáns úr közeledik felém s németül megszólít: 


– Ugy-e, ha nem csalódom, arczképfestő az úr? 
– Igen, – feleltem, most már meglehetősen törve a német 


nyelvet. 
– Az úr rajzolta le Wachsmann Lottit? 
– Én. 
– Nos hát én is szeretném magamat lerajzoltatni, nevem 


Dandorf, Fähnrich. Lesz szíves e megbízatást elvállalni? 
– Szívesen, hiszen ez a hivatásom. 
Másnap a szállásán fölkerestem és lerajzoltam, azután még 
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egy «Fähnrich» – zászlós – társát, egy Kovács nevűt is 
lerajzoltam. 


Pár nap alatt megtudta az egész Szeben, hogy ott vagyok 
s pár hét alatt már egészen otthonosan éltem ebben a városban. 
Ha lerajzoltam valakit, látta nála húsz-harmincz másik ember, 
a kik mind megismerték így a nevemet. Többet kellett beszél- 
nem németül, mint magyarul s minél többet fentem rajta a 
nyelvemet, annál jobban csúszott a német szó, a minek nagyon 
örültem, mert arra gondoltam, hogy ha Bécsbe megyek az aka- 
démiára, ott több hasznát veszem ennek a nyelvnek, mint 
akárminek. 


Megismerkedtem Szebenben Benigni hadi kormányzósági 
titkár családjával s lerajzoltam ennek két fiát, két leányát. 
Ezeknél minden héten zene quartette volt s részt vett e quartet- 
teken Kirchner is, a ki az 50-es években Budapesten rendőr- 
tanácsos volt s a ki nagyon szépen gordonkázott. Ennél a csa- 
ládnál szívesen látott vendég voltam, igen finom társalgást 
folytattak, a mi kellemesen érintett s mivelhogy magyarul egy 
sem tudott közülök, nekem is csak németül kellett társalognom 
s ez nagyon is hasznomra vált. 


A Bruckenthal által alapított jeles képtár és könyvtár 
fölügyelője Haas úr, a kit őt magát és a leányait is lerajzoltam, 
olyan szíves volt irántam, hogy ha reggel a képtárba akartam 
menni rajzolni, nekem adta át a kulcsokat s ő csak jóval később 
jött oda. 


Szebenben, hat hónapi ott létem alatt, sok előkelőséget 
örökítettem meg, a többek közt gróf Nemes Jánosnét, báró 
Bruckenthal Józsefet, Mesmacher generalist és még számosa- 
kat. Erről a generálisról érdekes medvekalandot meséltek. El- 
ment medvevadászatra a havasokra, de mikor közeledett a 
medve, nem merte bevárni és korábban rá lőtt. A lövés félre 
csúszott a medve bundájában s ekkor a generális ijedtében 
eldobta puskáját és szaladni kezdett. De a medve utól érte és 
megfogta. A generális mellé fölállított két oláh közül az egyik 
úgy elveszítette a lélekjelenlét, hogy ő is eldobta a puskát, aztán 
oda szaladt, megfogta a medvét és hátra felé húzta. A másik 
oláh higgadtabb volt, de nem mert a medvére lőni, nehogy a 
három dulakodó közül a generálist vagy az oláhot lője le. Végre 
is odaszaladt és a medve testére szorítva a puskája csövét, úgy 
lőtte le. A tábornok úr így aztán tűrhetően csekély sebekkel 
menekült meg a medve körmei közül, de a nadrágja nemcsak 
a medve mancsait, hanem az ijedtséget is megsínylette. 
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A Szebenben készült arczképek nagy részét vázlatban is 
megrajzoltam, mert még Szász Károly tanáromnál láttam azt 
egy alkalommal, hogy Szabó pictor, a ki nála szállt meg, azokat, 
a kiket lerajzolt, előbb darabosabban a vázlatkönyvébe örökí- 
tette meg s csak később rajzolta más papirra, csinosabban ki- 
dolgozva. Ezt a módszert azután én is utánoztam Szebenben, 
de később Kolozsvárt abba hagytam, mert láttam, hogy a 
másolásnál mindig veszít a hasonlatosság, de másrészt kárba- 
veszett fáradságnak is tartottam. 


A szebeni független élet örömébe némi üröm is vegyült. 
A mint nagyapám Gaál István meghallotta, hogy én elhagytam 
az enyedi iskolát, mennydörgős levelet írt Szebenbe, hogy azon- 
nal menjek vissza Enyedre és foytassam a tanulást. Ugyanez 
időtájt Szász Károly tanárom Szebenben járt, a sétányon talál- 
koztunk s gondoltam, hogy megkérdem a véleményét. Ha ő 
mint tapasztalt és okos ember helyesli az eljárásomat, az nagy 
megnyugvásomra lesz. Szász tanár azt felelte, hogy ha az ember 
egy pályának, melyet kedvel, a nehezebb részén már túlesett, 
sőt már sikert is arat rajta, nem lenne helyes azt új és ismeret- 
len pályával fölcserélni, a hol kétes a siker. Nagyon megköszön- 
tem ezt a megnyugtató nyilatkozatát és a nagyapám levelét 
szépen félre tettem, mert hiszen úgy sem árthatott nekem. Még 
később Dálnokban is igyekezett lebeszélni, de ő nem ismerte a 
világot, mert soha Háromszékről ki nem mozdult. Fia Miklós, 
édes anyám testvére azonban szélesebb látkörrel bírt s velem 
tartott. Édes anyámat is mindig azzal nyugtatta meg, hogy az 
én helyemben ő se tenne másképen. 


Szebenből hazatérőben Márkosfalván meglátogattam Bara- 
bás Izsákot, édes apám testvérbátyját. A mikor meglátott 
szóról-szóra így fogadott: «Az én fiamból sem lett semmi, azt 
hittem, belőled lesz valami». Őszszel Nagy-Enyedre mentem, a 
hol a collegiumban szálltam meg és báró Kemény Simonné adott 
többféle munkát. Csombordi báró Kemény Simon családjáról 
mindig tisztelettel kell megemlékeznem, mert e család viselke- 
dése irányomban örökös hálára kötelez. Én ugyanis Enyedről 
még diákkoromban is, gyakran jártam ki a közeli Maros-Szent- 
Királyra, a hol egy atyámfia lakott: Bartha László, református 
pap, a kinek a felesége nagynéném volt. Fölserdült leányai 
voltak, a fia pedig velem egykorú és tanulótársam. Szent-Király- 
tól egy jó negyedórányira van Csombord, a hol Réthy szám- 
tartó lakott, neki is volt két szép leánya, Eszter és Karolina, 
a kik a Bartha-leányokkal sűrűn összejártak. Én is gyakran 
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jártam át Csombordra s ha ilyenkor báró Keményné otthon 
volt, a számtartóéktól a kastélyba hivatott ebédre. Báró Kemény 
Simon legifjabb két gyermeke István és György volt. Ez vala- 
mivel fiatalabb mint én, István pedig már komolyabb termé- 
szerű, de azért barátságos és jószivű. Őt a játék már nem mulat- 
tatta, az istállóban és a gazdaság körül forgolódott. György 
kedélyesebb és játékosabb volt, négy betanított kecskéjét 
kocsiba fogva gyakran kocsikáztunk együtt a parkban és kecs- 
kékkel hordattuk a gyepet a kertésznek egy nagy zöld kanapé- 
hoz, melyet a parkban a patak partján készített. Kemény 
István, ha jó kedvében volt, megtette azt a tréfát, hogy egy 
agár fülébe bele vonított, mire valamennyi kutya a földre ült és 
vonítani kezdett. Volt a kutyák közt egy szelidített farkas, 
melyet kölyökkorában fogtak el s ez most a legjobb egyetértés- 
ben élt a kutyákkal. Egyszer, mikor a számtartóéknál ebéde- 
lünk, valami nehéz kezdi nyomni a vállamat, hátra nézek, hát 
látom a farkas nagy fejét. Szerencsémre a másik lábát az asztalra 
tette, mert máskülönben az asztal alá döntött volna. A farkas 
ekközben minden teketória nélkül elvette a tálból a marhahúst 
s azzal odébb állt. Én úgy megijedtem, hogy szólni se tudtam, 
de a többiek is szótlanul nézték ezt az illetlenséget, mert elfelej- 
tettek neki délben enni adni s a farkas koma huszárosan requi- 
rált magának elegendő zsákmányt. Később hallottam, hogy 
csak őszig maradt a háznál s a mikor az első hó leesett, eltünt s 
többé nem is látták. Visszatért farkastársai közé. 


Az 1828-ik év őszén voltam utolszor Csombordban, a mikor 
lerajzoltam a bárónét is crayonnal. Ez alkalommal érdekes 
művészi vita támadt, melyben részt vett az egész család. Az 
ifjú bárók akkori nevelője Vajda Dániel, a ki később maros- 
vásárhelyi tanár volt, azt állította, hogy a teljesen laikus ember 
itél leghelyesebben a művészetben. Én azt mondtam, hogy ha 
az ilyen tanulatlan vagy műveletlen ember fölismer egy arcz- 
képet, ez annak a jele, hogy az az arczkép jó, de ha nem ismeri 
meg azt, a kit ábrázol, – ez még nem döntő. Erre báró Kemény 
Domokos beszólít egy oláht s azt kérdi a báróné fejkötős női 
arczképére mutatva: – Ki ez? 


Az oláh csak mosolyog. 
– No, mondd meg ki ez? – biztatja őtet a báró. 
– Domnu Kirisztosz! A Krisztus, – feleli az oláh. 
Csombordot nem láttam többé, de emléke mindig kedves 


maradt. 
1828. év őszén Enyedről Kolozsvárra mentem, a hová 
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Horváth Lázár invitált, a kivel Szebenben ismerkedtem meg. 
Ő nagyon biztatott, hogy Kolozsvárt jó dolgom lesz. Petricse- 
vich Horváth Lázár bemutatott édes atyjának Horváth Dániel- 
nek, a ki szivesen fogadott. Kolozsvárt akkor divat volt az elő- 
kelő házaknál, hogy két-három vendégnek külön terítettek. 
Alig volt olyan előkelő ház, hogy ott egy-két guberniumi can- 
cellista ingyen kosztot ne kapott volna. Horváth Dániel is ilyen 
nyilt házat tartott és meghívott állandó vendégének az asztalá- 
hoz. Székely Dániel, Székely Bertalannak az édes apja, a kit én 
még Enyedről ismertem s a kinek ekkor gróf Kun Gergelynél 
ingyen lakása volt, egy udvari szoba, meghívott, hogy jöjjek 
hozzá, ne lakjam vendéglőben. Székely ekkor még fizetés nélküli 
cancellista volt s a szolgáját, egy oláh ifjút, a ki magyarul is 
tudott és a lyceumban tanult, viszonzásképen én fizettem. Szé- 
kelynek kevés érzéke volt a rajzoláshoz s egyszer csak meg- 
szólít: – Hallja maga Barabás, én mondanék magának vala- 
mit, de olyan fejes, hogy úgy se veszi számításba a más szavát. 


– Én figyelembe veszek minden okos beszédet, mert 
mindentudó nem vagyok. 


– Hát ha nem hiszi, mérje meg cirkalommal, hogy minden 
arczképén a fej egyik oldala szélesebb, mint a másik. 


Jót nevettem ezen a megjegyzésen, ő azonban haragudott. 
– A mérték szempontjából igaza van, – mondom, – de 


művészi szempontból nagy badarságot állít. Mert a merőben 
szemben álló arcznak, a míg az egészen az arczélig elfordul, 
arányai folyton változnak, úgy hogy az egyik fele az arcznak 
lassankint egészen eltűnik s a másik fele pedig teljes világításá- 
ban tárul elénk. 


Nehezen bírta megérteni ezt a magyarázatot s oly kevésre 
becsülte a művészetet, hogy folytonosan arra akart ösztönözni, 
álljak én is be gyakornoknak az országos építészeti hivatalba. 
Én erről persze hallani sem akartam. 


– Hja barátocskám, mi egy pictor? – mondogatta 
gúnyosan. 


– Hát mi egy tiszteletbeli gubernialis cancellista? – felel- 
tem én neki. 


Így éltünk mi szép egyetértésben. Ő nem kevesebb mint 
15 évig volt honorarius, míg gróf Teleky József lett a kormányzó 
és ennek sógora gróf Degenfeld Ottó fizetéshez nem juttatta. 
(Milyen szeszélye a sorsnak, hogy épen az ő fiából: Székely Berta- 
talanból a legelső magyar történelmi festők egyikét gyúrta.) 


Kolozsvárott élt ebben az időben egy olasz festő, Gentiluomo 
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nevezetű, a ki ének- és zongoratanítással is foglalkozott. Ezt 
láttam először olajfestékkel dolgozni. En eddig csak crayonnal 
rajzoltam, vagy miniatureben festettem, melynél a vízfestés 
a tussrajzoláshoz hasonlít. Gentiluomo a Bergai házában lakott, 
kinek fiával ismerős lévén, gyakran benéztünk az olasz festő- 
höz, s itt láttam, hogyan kell kezelni az olajfestéket. A leg- 
kevésbbé azt tudtam elképzelni, hogyan kell az olajfestésben 
árnyalni. Itt láttam azt, hogy lehetőleg minden színt a maga 
helyére kell tenni és még azon nedvesen összelágyítani. Láttam 
milyen sűrűnek kell lenni a festéknek, hogyan kell a szineket 
hólyagba kötni. Néha segítettem is neki festéket törni. Láttam, 
hogyan kell alapozni a vásznat, azt is hallottam tőle, hogy enyv- 
vel bevont papirra is lehet olajba festeni. A festékek nevei a 
hólyagocskákra föl lévén írva, azokat leírtam s a színeket 
nyers állapotban a fűszerkereskedésben megvásároltam, Gen- 
tiluomo pedig megengedte azt is, hogy egy nála lévő üveg festék- 
törőn megtörjem. Az ő főszakmája a zene volt s így nem irigy- 
kedett reám, sőt minden kérdésemre szivesen adott egyenes 
feleletet és fölvilágosítást. 


Én először enyves papirra próbáltam meg a festést, először 
csak egy fejet szürkében, a másodikat pedig már szinekkel. 
Azután vásznat alapoztam és a harmadik képemet erre festet- 
tem. A negyedik olajfestésű arczképet már pénzért készítet- 
tem el. 


Az 1829. év kezdetét e tanulmányaim vették igénybe. A nyár 
elején a Torda-utczában egyszer csak a dálnoki rektorral akad- 
tam össze. Már messziről megismerve örvendező arczczal üdvö- 
zöltem, de ő olyan meglepett képet vágott, mintha csak most 
látna először. Kérdezősködtem édes anyámról. Ő is kérdi, hogy 
mint vagyok, nem volt-e semmi bajom? 


– Hála Istennek, mindig egészséges vagyok, nem voltam 
egyszer sem beteg. 


– Hát más baja nem volt-e? – kérdi aggodalmas kifeje- 
zéssel. 


– Miért? Talán rossz híremet költötték? 
Nagy nehezen mégis csak előállt vele, hogy odahaza azt 


beszélik, bankót csináltam és be vagyok zárva. Azért is nézett 
reám olyan ijedten, mert nagyon meglepi, hogy szabadon és 
jókedvűen lát. Szegény édes anyám is mennyit sirat azóta! 
Mondtam neki, hogy csak nyugtassa meg az anyámat, hogy soha 
rólam ilyen hírt el ne higyjen. Én nem szorultam reá a bankó- 
csinálásra, de több eszem és becsületérzésem is van, semhogy 
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a jövőmet könnyelműen koczkára tegyem. Becsületesen kere- 
sem meg a magam kenyerét s már közel 500 pengőforintom van 
együtt, a mivel őszszel Bécsbe utazom, hogy ott az akadémiában 
tanuljak. Mert mégis csak bosszant az, hogy mindenki így kiált 
föl a műveim láttára: «Sok ez egy naturalistától!» Hát ha én 
jól rajzolok, nem mindegy-e az, az akadémián tanultam-e vagy 
a saját gyakorlatom útján? 


A rektorral levelet küldtem anyámnak, de posta útján is 
megnyugtattam. Azután eltűnődtem azon, hogy ime, a művész 
küzdve küzd s mi érte a jutalom? Még bankóhamisítással gyanú- 
sítják! 


II. 


Az 1829-ik év nyarán Ugron István guberniumi titkár 
Székely Dániel útján azzal biztatott, hogy bécsi tanulmány- 
útam elősegítésére aláirási ívet nyit és remélli, hogy így pár 
száz forintot gyűjt össze, melynek segítségével Bécsben köny- 
nyebben boldogulnék. Ez a kilátás fokozta bátorságomat, mert 
arra gondoltam, hogy az első évben majd csak elég lesz a magam 
pénze, a második évi tanulmányozáshoz pedig az igért stipen- 
diumot használom föl. 


Augusztus elején Szábel Menyhért fűszer- és galantéria 
kereskedőtől tanácsot kértem, hogy miként utazhatnám leg- 
czélszerűbben Bécsbe? Szábel erre így felelt: «Tudja mit, mon- 
dok magának valamit. Én Szent István-napjára úgy is Pestre 
megyek, ott töltök egy pár napot, onnan pedig szeptember 
elején Bécsbe utazom, ne is keressen más alkalmatosságot, 
elviszem én az urat Bécsbe. Az úr aztán lefesti az én fiamat, 
a ki most Bécsben van és ezzel quittek leszünk». 


Úgy is történt. Több kolozsvári kereskedő jött föl Pestre 
Szent István-napjára, úgy hogy egész karavánná lettünk. Pest- 
ről neudorfi gyors előfogatokkal vitt Szábel Bécsbe, a hová 
szeptember első napjain érkeztünk meg. 


Elutazásunkat megelőzőleg azonban még egy érdekes dolog 
történt. Az 1829. év nyarán ugyanis, az orosz-török háború 
alkalmával egy kis 200 főnyi török csapatot az oroszok Erdély 
szélére szorítottak, hol a mi határőrségünk az átlépett törököket 
lefegyverezte és Erdélyen átkisérte, hogy aztán újra vissza- 
mehessenek olyan török területre, a hol oroszok nem voltak. 
Ez a török csapat Kolozsváron ment át, a hol pár napi pihenőt 
tartott. Volt közöttök egy anatoliai születésű ezredes, igen szép 
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férfiú, ennek arcza annyira megtetszett gróf Bethlen Ferencz- 
nek, hogy fölszólított, rajzoljam le a számára. Csak nehány 
napot szándékozván még Kolozsvárott tölteni, egészen futólagos 
vázlatot készítettem a törökről, de ezt aláirattam vele török 
betűkkel s utána magam is ráirtam magyarul a nevét, mely 
hangzott e képen: Mehemed Musztafa. Ezt a rajzot magammal 
vittem Bécsbe s ott nagyobb alakban is megrajzoltam és Gyulai 
Sámuelnek, a ki az erdélyi udvari cancelláriánál szolgált, adtam 
át azzal a kéréssel, hogy ha valaki Bécsből Erdélybe megy, 
vinné el magával gróf Bethlennek. Gyulai ekkor a Józsefváros- 
ban ugyanegy házban lakott Markó Károlylyal, a ki már hír- 
neves festő volt. Gyulai maga is félig-meddig művészember 
volt, még Kolozsvárott Nagy Sámuel rézmetszőtől tanult szép 
írást s Bécsben Markóval is barátságban élt. Átadott rajzomat 
megmutatta Markónak, a ki azt az óhajtását fejezte ki, hogy 
szeretne engemet megismerni. Gyulai örömmel vezetett hozzá és 
bemutatott. 


Markó igen jólelkű, jószívű ember volt és az olajfestésben 
nagy gyakorlattal bírván a legszívesebben adott utasítást min- 
den kérdésemre. Járt ekkortájt hozzá egy Schrotzberg nevű 
ismerőse is, a ki ott Gyulait és nejét lefestette, miközben Markó 
corrigálta a készülő arczképeket. 


Ugyancsak Bécsben élt ekkor már két éve Vízi István, 
a ki az enyedi collegiumban Hegedüs tanár fiának volt a neve- 
lője s azután a collegium megbizásából, ennek költségén Bécs- 
ben a könyv- és kőnyomdászatot tanulta, hogy később Nagy- 
Enyeden typographiát és lithographiát állítson a collegium 
részére. Én tehát Bécsbe érkezésem után azonnal Vízit kerestem 
föl, hogy közelében vegyek ki szállást és a téli estéken együtt 
lehessünk. Vízi két év óta csak a politechnicumba járt, de mikor 
én közöltem vele, hogy én a festészeti akadémiába akarok be- 
lépni, ő sem akart hátramaradni. Én tudva azt, hogy ő ter- 
mészet, vagyis domború test után nem képes rajzolni, furcsá- 
nak találtam becsvágyát, de azért mit sem szóltam neki. 


Igy aztán együtt állítottunk be Peter igazgatóhoz, a kinek 
ő tuss rajzokat, én meg crayon rajzokat mutattam be. Az igaz- 
gató mindkettőnk munkáját elég jónak találta, de úgy mond, 
túlságosan finomra babráltuk a rajzokat. Mindjárt utasított 
is bennünket, hogy menjünk át Gselhofer tanár osztályába és 
rajzoljunk ott egy-két fejet, de szélesebb modorban, hogy azután 
megítélhesse, mit tudunk? 


Másnap reggel beállítottunk Gselhoferhez. Elmondtuk, 
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hogy az igazgató küldött s engedje meg, hogy egy pár fejet 
rajzolhassunk nála. 


– Kein Platz! – felelte a tanár kurtán és gorombán. 
Ekkor a Vízi helyett én is kértem, kijelentve, hogy nekem 


csak egy délelőttre kellene a hely. 
– Kein Platz! – rivalt reánk újra. 
Erre én megfordultam s azt se mondva «befellegzett», ott 


hagytam a faképnél. Csakhamar Vízi is utánam jött. Arra gon- 
doltam, hogy tudok én nagy fejet széles modorban rajzolni 
Gselhofer nélkül is. 


Időközben már láttam egy szépen öntött Vénus mellszob- 
rot Bernhard festőnél, a kit báró Bánffy Lászlóné, született 
Wesselényi Polixena úrnő ajánló levelével látogattam meg. 
Elkértem ettől a festőtől a Venus szobrot, hogy adja kölcsön 
nehány napra. Szivesen adta s én haza vittem s két nap alatt 
kellőleg tanulmányozva, szélesen kezelve a crayont, teljes élet- 
nagyságban lerajzoltam. 


Vízinek minderről nem szóltam semmit, hanem kezembe 
véve rajzomat és iskolai bizonyítványomat, beállítottam újra 
Peter igazgatóhoz s elkezdtem vele parlamentirozni. 


– Wo ist Ihr Zeugniss? – kérdi ő, mire odaadom a bizo- 
nyítványt, mely latinul írva ékesen igazolja, hogy én a görög- 
ből, zsidó nyelvből első eminens vagyok stb. Persze ő ebből 
egy szót sem értett. 


– Das kann ich nicht brauchen, sondern von einer Akade- 
mie, oder Malerschule! 


– Az nekem nincs, mert sehol se tanultam festeni, vagy 
rajzolni. 


– Hát valami rajza nincs itt? 
Erre aztán előszedtem a rajzomat is. Nézi, hosszasabban 


és újra megszólít: 
– Wo haben Sie gelernt? – Holt tanult? – kérdi tőlem. 
– Sehol. 
– Hát ezt ki rajzolta? 
– Én, igazgató úr. 
– Úgy?... Micsoda szemtelen hazugság ez! 
Nem szoktam volt meg a szolgai magaviseletet és én bizony 


szépen visszafeleseltem neki. 
– Tisztelt igazgató úr, mi nem azért vagyunk itt, hogy 


abból vizsgázzunk, ki tud nagyobb gorombaságot vágni a másik 
fejéhez. 


Erre egész kikelt a sodrából és roppant mérgesen rivalt rám: 
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– Wie können Sie das behaupten, dass Sie das gezeichnet 
haben! 


– Be tudom bizonyítani öt tanuval, a kik látták, mikor 
rajzoltam. Én egy szabónál lakom, ez, a felesége és a három 
legénye bizonyíthatja. De különben is negyed napja itt jártam, 
ekkor az igazgató úr Gselhoferhez utasított, az meg gorombán 
elküldött. Azért rajzoltam otthon ezt a dolgot. 


– Itt nincs más bizonyíték, mint a mit az akadémián 
rajzol, – felelte az igazgató. 


– Hát ha alkalmat nem adnak reá, hogyan bizonyíthas- 
sam be a tehetségemet? 


Erre aztán kifogyott az argumentumaiból s egy zöld tafotá- 
ból készült szemárnyalót tett föl s reám kiáltott: 


– Kommen Sie mit! 
Megindultunk. Ő elől, én utána. Elvezetett a harmadik 


terembe, hol az antik fejek voltak. Körülnéz, nincs egy üres 
hely sem, mert az első napokban nem igen maradt ki senki. 
Körülnézi a nagy félkörben a rajzokat, meglát egy egészen 
gyenge rajzolót s rá rivall: 


Micsoda maszatolás ez! Marsch az elemi osztályba! 
Sajnáltam szegényt, de nem tehettem róla. 
– Itt a helye, azt a fejet rajzolhatja, a melyiket akarja, 


de szedje össze magát! – így szólt hozzám. 
Én illedelmesen, hogy a haragját csillapítsam, feleltem neki: 
– Tudom a kötelességemet, igazgató úr. 
Azzal ott hagyott 
Nem számítva arra, hogy azonnal installálni fognak, sem- 


mit se hoztam magammal s így az iskolaszolgától vásároltam 
be a szükséges rajzszereket. A domborművek utáni rajz télen 
este öt órától nyolczig tartott s mivelhogy ekkor még csak fél 
hat volt, a hátralevőt időt sem akartam elvesztegetni, számítva 
arra is, hogy az igazgató bizonyára hamarosan ellenőriz. 


Azt majdnem mindenki tapasztalhatta, hogy ha egy maga- 
sabb osztályba új növendék áll be, a több év óta együtt tanulók 
mind őt figyelik, kiváncsiak reá: ki ez? mi ez? hol tanult? 
honnan jött? mit tud? Mikor tehát az igazgató eltávozott, 
mindenik kiváncsian kérdezősködött tőlem s valamennyien azt 
a választ kapták, hogy én seholsem tanultam a rajzolást. Észre- 
vettem a kételkedő pofákat, a miért ilyen merész vagyok; 
észre vettem, hogy mindegyik, a ki csak valamiféle okból föl- 
kelt, oda kukkantott a rajzomra, hadd lássa, miféle szörnyeteget 
fogok majd oda mázolni. S mikor aztán kezdett fejlődni a rajzom 
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s látták, hogy bizony lesz abból valami, kegyesen biztattak: 
«Nu, es wird schon gehen». Én is oda pillantgattam egyik-másik 
rajzára és gondoltam, hogy úgy mint nekik, nekem is «wird 
gehen». 


Harmadik este hátra pillantok, hát látom, hogy a másik 
teremben az igazgató valakivel beszélget. Tudtam, hogy most 
engem akar megtisztelni a látogatásával, azon kegyeletes szán- 
dékkal, hogy ha nem kielégítő a rajzom, hát kiteszi a szűrömet. 
Csizmája nyikorgásából tisztán kivehettem, mikor a hátam 
mögött megállt, de a világért hátra nem néztem volna. Aztán 
oldalt, arczélben nézett meg, hogy valóban én vagyok-e? De 
még erre sem fordultam feléje, mert ignorálni akartam. 


Ott állt vagy 8–10 perczig, nézve a rajzolásomat. Termé- 
szetesen én is igyekeztem minél határozottabb vonásokat 
huzogatni, hogy lássa, mennyire értem a rajzolást és hogy 
nem más csinálja nekem a rajz javát. Végre megszólított: «Wie 
heissen Sie?» 


Hátra néztem s aztán tiszteletteljesen fölálltam. Azt kér- 
dezte, mióta vagyok az akadémiában? Erre a kérdésre, a történ- 
tek után, majdnem a képébe nevettem, de mégis illő komoly- 
sággal válaszoltam: 


– Három nap óta. 
– Ki adta önnek ezt a helyet? 
– Ön személyesen, igazgató úr. 
Megkérdezte azután, hogy be vagyok-e már írva? Hová 


való vagyok? Mi a vallásom? stb. Azután rá nézett a rajzomra 
és itt-ott rá mutatva figyelmeztetett, hogy kissé sötétebb legyen 
az árnyék. – Meglesz, ha majd egészen készen lesz – felel- 
tem neki. 


Így végződött, derűs napfénynyel, a várt vihar s én benn 
maradtam a felső osztályban. Vízi is később boldogult, egyik 
ismerőse révén, a ki jó barátja volt egy művésznek, ez megint 
jó barátja Gselhofernek s miután bemutatták Gselhofernek, ez 
tudott is neki helyet szorítani. 


A rajzolás, vagy a festés antik minta vagy élő modell után 
télen este 5-től 8-ig, nyáron reggeli 6 órától 8-ig tartott és pedig 
azért, mert a felsőbb tanárok a nappalt más művészi működésre 
használták föl, a növendékek pedig nappal vagy otthon festet- 
tek arczképeket stb., vagy leczkéket adtak. 


Mindjárt első nap, a mint szomszédaim megtudták, hogy 
magyar vagyok, a negyedik vagy ötödik szomszédomra figyelmez- 
tettek, a ki nem volt más, mint Kiss Bálint, a ki már ötöd éves 
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tanuló volt itt. Napról napra otthonosabban érezvén magamat 
az akadémiában, láttam, hogy senki sincs határozott helyhez 
kötve. Mint a nyáj a legelőn, ha egyik helyt lelegelte a füvet, 
tovább megy, úgy itt is, a ki lerajzolta az egyik tárgyat, más 
tárgy előtt keresett helyet, mert hiszen a sok gyps alakot, 
különösen a nehéz életnagyságú alakokat nem lehetett minden- 
kinek a kénye-kedve szerint ide-oda vinni. Már a második 
hónapban a másik terembe mentem, hol egész alakok voltak. 
Itt először is egy Mercurt rajzoltam le. Mikor készen voltam 
vele, azt kérdik a társaim, hogy sok alakot rajzoltam-e? – Ez 
volt az első meztelen alak, a mit rajzoltam, – feleltem nekik. 
Hallottam, hogy pár lépéssel odébb azt pusmogják egymás 
közt: «Er lügt!» Mikor már több gyps alakot lerajzoltam, újra 
egy másik terembe mentem át, az élő modellhez. Eleinte ezekről 
is csak rajzokat készítettem, de mikor a napok hosszabbodtak 
és a modell a reggeli órákban állott, olajban kezdtem festeni 
tanulmányaimat. Korán keltem, hogy idejében ott legyek, ren- 
desen már reggel négy órakor kiugrottam az ágyból s egy leczke- 
órát sem mulasztottam el. Azaz, hogy egy órára mégis későbben 
érkeztem, a minek Kiss Bálint volt az oka. Kiss szomszédságá- 
ban laktam ekkor s ő panaszkodott, hogy nem ébred föl ideje- 
korán. Kért, hogy költsem föl, de mivelhogy távolabb lakott, 
mint én és még a kapust is nekem kellett fölcsengetnem, őt meg 
nagy nehezen kituszkolni az ágyából, én bizony többször nem 
vállalkoztam erre a műveletre. Nem is volt ő többször ott ennél 
a modellfestésnél; Kiss Bálintnál egyébként Krafft mester 
két eredeti tanulmányát is lemásoltam. Kiss ezekhez a képekhez 
Miklóssy nevű barátja révén jutott, a ki Bécsben szerb kántor 
volt s maga is festetttt; Krafft tanítványa lévén, az ő közben- 
járásával engedte át a mester Ossián és Sappho studiumait, 
hogy lemásoljuk. 


Az 1829-dik év november közepén egy hordár keresett, 
azzal az üzenettel, hogy a Mariahilf egyik vendéglőjében keres- 
kedők vannak, a kik velem beszélni óhajtanának. Este hét óra 
után kerestem föl őket, mert napközben bevásárolni jártak. 
A hordár bemutatott nekik és kisült rólok, hogy gyolcsos tótok, 
a kik igen barátságosan fogadtak s habár tótos kiejtéssel is, de 
elég jól beszéltek magyarul. Mindjárt Dálnokot kezdték emle- 
getni, kérdezve egyet-mást, azt is, hogyan hívják azt az urat, a 
patakon túl, a nagy galambbúgós kapunál? Mikor látták, hogy 
mindenre helyesen felelek, e vallatás után mondták csak meg, 
hogy ők nekem pénzt hoztak, melyet édes anyám nyilt levelével 
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együtt azonnal át is adtak, lévén e borítékban négy pengő forint. 
Arra kértek azután, írjam meg haza, hogy ők e pénzt becsülettel 
átadták, azonkívül még rám disputáltak egy kilónyi húsos, 
vékony szalonnát, ráadásul egy fél fehér magyar kenyeret; 
de az utóbbiból csak a másnap reggelire valót fogadtam el, 
nehogy nálam megszáradjon. Az elemózsiát egy élelmes tót 
fiúcska hozta utánam, a ki már tudta a járást Bécsben. 


Ez évben olyan erős tél volt Bécsben, hogy azt hittem, 
pünkösdre is lesz még hó. De hirtelen meleg szél és meleg eső 
jött, mely a havat úgy elolvasztotta, hogy este már bokáig érő 
vízben mentem a belvároson át haza. Mikor Vízivel vacsorálni 
mentünk, a vendéglőban már beszélték, hogy a Lipótvárosban a 
rendőrség mind kiköltöztette a földszinti és pinczelakókat. Reg- 
gel a kávéházban hallottam a szomorú valót, hogy a mit senki 
még csak nem is sejtett, árvíz van. A Duna az egész Lipótvárost 
elöntötte s a rossaui kaszárnyából az egész huszárságot éjjel 
fél kettőkor átköltöztették a Wiedenre. A víz már a kapun át 
kezdett befolyni, mikor az őr vészlövést tett s a huszárok lóra 
ülve eltakarodtak. Mire a kaput kinyitották, az őr már övig állt 
a vízben. Én reggeli után mindjárt a bástyára siettem s onnan 
néztem, hogy a pionnirok ladikokban evezve mentik azt, a kit 
lehet. Több mint 700 ember fult ez éjjelen a vízbe. Harmad- 
napra, mikor a víz leapadt, még magam is láttam a pincze- 
lakások betört ablakain át lenézve egy-egy lábat kimeredni az 
apadó, de újra befagyott vízből. Egyes favágók úgy menekültek 
meg, hogy a szekrény tetejére állva, fejszéjökkel áttörték a bolt- 
hajtást. No de ezek a borzalmas részletek nem tartoznak ide. 


Kiss Bálinthoz betérve, vele együtt lementünk a Roso- 
movszky-hídhoz, mert ő ott lakott a Rosomovszky-palotával 
szemben. Itt kedvem kerekedett megörökíteni ezt a szomorú 
látványt és csináltam is egy vázlatot, enyves papirra. A Roso- 
movszky-hídról lenézve, látszott a dunai canalis, melyen még 
állott a jég és odébb a Prater, egészen víz alatt, mint egy ten- 
ger, az úszó jég megvagdalta a vén fák kérgét s így később is 
jelezte az áradás magasságát. Mindez 1830-ban, március elején 
történt. 


A téli szállásommal nem voltam megelégedve, mert nem 
tekintve azt, hogy elég sötét udvari szoba volt, egy szabó- 
műhelyen keresztül jutottam csak otthonomba és ott, a hol 
egész nap öt-hat ember dolgozik a szomszéd szobában, nem a 
legkivánatosabb az élet. Ezért a tavaszszal a Rauchfangkehrer- 
gasséban vettem ki egy bútorozott szobát, mely észak felé, a 
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kertekre nyilt és szép kilátást is élvezhettem. Azután meg itt 
a közelben nagyon jó és olcsó vendéglőre bukkantunk s együtt 
jártunk ide Kiss Bálinttal. Külön szobánk volt, a hová két 
asztal fért be, az egyiket mi magyarok foglaltuk el, öten-hatan, 
egy pár orvosnövendékkel, a kik debreczeni deákok voltak. 
Itt ismerkedtem meg egy magyar születésű, de magyarul nem 
tudó ifjúval, Beniczky Lajossal, a kit le is festettem. Ő maga a 
virág- és gyümölcsfestést tanulta tőlem, én meg ő tőle a fedő 
vízfestékkel való bánásmódot, az úgy nevezett gouache-festést 
tanultam meg. 


Hogy mi mindent festettem ekkor, fölsorolni nem is érde- 
mes, de arra emlékszem, hogy egyik nagyobb képemet a szabóm 
mentette meg az átfestéstől s e kép helyett egy ugyanakkora 
tiszta vásznat vásárolt. Egy másik képemet, melyen én a berek- 
ben rajzolok, Vízi pedig egy fához támaszkodva áll, Vízi bará- 
tomnak ajándékoztam. Akadémiai társaim egy 105 éves elaggott 
invalidust kerítettek mintának, mi egy-egy ezüst huszasával 
raktuk össze a modell-pénzt s két napon át festettük az öreget, 
a kinek az arcza tele volt ránczczal s szép öreg feje volt. Ezt a 
művemet később Kolozsvárott báró Jósika Miklós vette meg 
tőlem s az első műegyleti kiállításon tudtom és beleegyezésem 
nélkül ki is állította. (Valami Novák nevű mérnök egy lapban 
megbirálta s elég oktalanul Dennerrel hasonlította össze, pedig 
Dennert utánozni soha eszembe se jutott.) Csináltam ekkor 
több studiumot s arczképet is, ingyért vagy kisebb honoráriu- 
mért. Ha nem áltatom magam azokkal az igéretekkel, hogy sti- 
pendiumot kapok, egészen másként jártam volna el. Igyekez- 
tem volna ismeretségeket kötni s kiállítani egy pár miniaturt, 
hogy ezek révén munkát kapjak s tovább föntarthassam magam. 
Enders tanár megigérte, hogy ha télig Bécsben maradok, 
deczember felé szerez leczkéket, addig nem igérheti, mert az 
uraságok nagy része ki fürdőn, ki falun van, s nyáron át nem 
lakik Bécsben. De a sors másképen akarta. Mikor az iskolaév 
végén, julius vége felé, azt irtam Kolozsvárra Székely Dániel- 
nek, hogy a pénzem fogyatékán van s jó lenne emlékeztetni 
Ugron István ő nagyságát az igért stipendiumra, a felelet az 
volt, hogy Ugron nagyon sajnálja, de szándéka nem sikerült 
s csakis báró Jósika Miklós adott erre a czélra 20 forintot. (Az 
erdélyi aristocratia nem bírt vagy 200 forintot összeadni! Ehhez 
a művészet iránt érzett lelkesedéshez sem kell commentár.) 
Székely még azt is írta, hogy gróf Rhédey Ádám applacidált 
nekem 100 váltóforintot, vagyis 40 pengőt, jó lenne, ha ezért 
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szép kérő levelet intéznék hozzá. Azt válaszoltam Székelynek, 
hogy ha elküldik, a mit a gróf applacidált, majd irok egy szép 
köszönő levelet, de kérni senkitől se kérek, ha a gróf akar segí- 
teni, úgyis tudja, hogy szegény vagyok, én az adományát 
vissza nem utasítom. Ezt az egész dolgot úgy látszik csak Székely 
gondolta ki, mert ha a gróf applacidálta volna az összeget, bizo- 
nyára el is küldik. 


A stipendiumhoz fűzött reményeim tehát füstbe mentek, 
írtam ezért Gyergyai Ferencznek, hogy küldjön kölcsön vagy 
100 váltóforintot. Ő küldött is s én csak később Kolozsvárott 
tudtam meg, hogy neki sem volt s hamarjában Udvarhelyi Mik- 
lóstól kérte kölcsön. 


A pár forintnyi adósságomat kifizetvén, fölkerestem azt a 
vendégfogadót, a hová Szábel szokott ez idő tájt szállani. Nagy 
örömömre épen Bécsben is találtam. Szábel igen szivesen foga- 
dott s elmondtam neki, hogy két nagy kérésem van, az első az, 
hogy vigyen le Kolozsvárra, a második az, hogy előlegezzen pár 
forintot. 


– Mennyi kell? – kérdi tőlem. 
– Kétféle számadásom volna, a szerint, a mint a pénzből 


telik. Ha egészen rendbe akarnék jönni, teljesen fölszerelni 
magam festékkel, ecsettel, aquarell-papirral, olajos vásznakkal 
és egy pár kerettel, hogy a képeim többet mutassanak, akkor 
200 pengő forint kellene, de mivel tudom, hogy azért jön Bécsbe, 
hogy itt bevásároljon és esetleg nem nélkülözhet ennyit, elég 
lesz 50 pengőforint is és majd Kolozsvárról rendelem meg a 
kivánt festőszereket. 


Szábel elővette a tárczáját és ki számlált belőle 200 pengő- 
forintot. Kértem, hogy adjon papirost és tollat, mert írást 
adok róla. 


– Minek az? – felelte ő mosolyogva, – az úr becsületes 
ember, ha él, úgy is tudom, hogy megfizeti, ha meghal, akkor 
pedig írás mellett is csak a nagy harang fizetné meg. – Ime, egy 
Erdélyben lenézett örmény kereskedőtől milyen szép és nemes 
vonás ez! A hálaérzetem nem engedi meg, hogy ezt elhallgassam. 


Bevásárolván a szükséges dolgokat, Szábellel útra keltünk. 
Pestig csak kettesben utaztunk, de innen Kolozsvárra már 
mások is csatlakoztak hozzánk többnyire kolozsvári kereskedők, 
köztök egy Nuricsán nevű. Velünk volt Péterfi Albert is, a kit 
Nagy-Enyedre hívtak meg tanárnak. Mi három kocsival men- 
tünk. Mikor aztán Bárándra érünk s az ottani vendéglőben csak 
két vendégszoba lévén, azon tanakodtunk, hányan férünk el e 
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két szobában, egyszerre csak ostorcsattogás hallik és még két 
hintó robog az udvarra, csupa hölgygyel tele. Világos dolog, 
hogy mi már most mind a szénapadláson hálunk meg, mert a 
két szobát a hölgyeknek engedtük át. De Pétert! int, hogy jöjjek 
vele. Mikor a többiektől megszöktünk, így szól hozzám: 


– Jöjjön csak, majd csinálok én kettőnknek szállást. Az 
itteni rector nekem tanítványom volt Debreczenben, elhelyez 
az minket. 


Az iskolához érve már sötét este lett s csak egy báránybőr 
sipkás paraszt gyereket találtunk ott. Péterfi kérdi tőle, hogy a 
kántor otthon van-e? – Nincs, feleli a gyerek, mert leány- 
kérőbe ment. 


– Szaladj, hívjad haza és mondd meg, hogy Péterfi Albert 
tanár van itt. 


Hamarosan jön ám a kántor, de erősen tántorogva és sokkal 
jobban demonstrálva azt, milyen a görbe vonal, mint azt, hogy 
milyen az egyenes. 


Mikor Péterfi elmondja neki, hogy mi hozzája jöttünk meg- 
hálásra és vacsorára, vakarja a fejét és így szól: 


– Szegény vagyok én, mint a templom egere, nincs sem ágy- 
neműm, sem vacsorára valóm, de azért segítünk a dolgon. Men- 
jünk a bíróhoz, van annál vendégszoba és jó ágyak a vármegyei 
tiszturak számára. 


El is tántorgott velünk a biróig és minekutána biró uram 
jóindulataiba ajánlott, alázatosan engedelmet kért, hogy vissza- 
térhessen vőfélyi tisztének a további teljesítésére. Nekünk nem 
lévén rá továbbra szükségünk, ezt az engedélyt kegyesen meg- 
adtuk. A biró úr, mint Göttingából érkezett kálvinista tanárokat 
nagyon szívesen fogadott bennünket, jó paprikás csirkét adott 
vacsorára és puha ágyat. Mikorra pitymallott, már készült a 
kávé is, hogy korán útra kelhessünk. Én persze nem vallottam 
be pictorságomat, mert mint pictornak mindjárt leszállt volna 
az értékem a tanár mellett. Reggel megköszönve a szívességét, 
visszatértünk úti társainkhoz, a kik éppen a kútnál mosakodtak. 


Kolozsvárra érkezve sürgős szükségem volt úri ruházatra, 
mert Bécsben bizony a ruhára nem költöttem, itt meg az előkelő 
házakhoz voltam bejáratos. Elmegyek hát Dobraihoz, a ki az 
első szabó volt Kolozsvárt. Mondom, hogy nekem ruha kellene. 
– Csak tessék parancsolni! – De pénzem nincs ám és sok ruha 
kellene, – felelem neki. – Kérem, csak tessék parancsolni, – 
válaszolja ő udvariasan. Így aztán őszi-, téli- és szalon-ruhát 
szabattam 200 forintért. 
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Kolozsvárt megint Székely Dánielhez szálltam, a kinek két 
szobája volt s a szolgát, meg a tüzelő fát én fizettem, hogy osztoz- 
zunk a költségen. E világos szobákban jól lehetett festeni, de 
hogy kiket festettem, azt nem is tudnám fölsorolni. Ekkor már 
egy könyvet kezdtem vezetni, melybe minden képet, a mit a 
bécsi akadémiáról történt távozásom után festettem, egyenkint 
följegyeztem. A nagyobb képeimet a Wesselényi-háznál festet- 
tem, a hol egy nagy terem állt rendelkezésemre. Báró Bánffy 
Lászlóné, született Wesselényi Polixena (később Pagetné) föl- 
szólított, hogy adjak neki rajz- és festési leczkéket, s így néha 
egész napon át a Wesselényi-házban dolgoztam. Az öreg báró 
Wesselényi Józsefné, a kinek még négy eladó leánya volt, nyilt 
házat és fényes asztalt tartott s engem is fölszólított, legyek 
mindennapos vendége. 


De gróf Rhédey Ádámnál is leczkét adtam minden másod- 
nap s a gróf is meghivott asztalához mindennapos vendégnek. 
Én tehát úgy osztottam be az ebédet, a hogy a körülmények 
megengedték. Ha ugyanis ebéd előtt többet akartam dolgozni, 
akkor báró Wesselényinéhez mentem, mert ott négy óráig sem 
késtem el, olyan hosszan tartott az ebéd, ha pedig délután is 
festeni akartam, akkor bementem gróf Rhédeyhez s úgy kellett 
igyekeznem, hogy egy óra előtt okvetlenül ott legyek. Mert a 
gróf olyan pedáns pontossággal ebédelt, hogy pontban egy órakor 
indult az ebédlőbe s ekkorra már a kitálalt levesnek ott kellett 
állani az asztalon. Itt gyorsan hordták föl az ételeket és fél 
kettőre már készen is voltunk, a gróf fölállt, meghajtotta magát 
vendégei előtt és ment a szobájába. De nem követelte, sőt nem 
is akarta, hogy valaki kövesse, mert ekkor egymagában szeretett 
időzni. 


Így telt el a tél, meglehetős egyformaságban, nappal fes- 
tettem, este látogatásokat tettem. Néha máshova is meghív- 
tak egy-egy ebédre, így például a cancellárnéhoz, gróf Lázárné- 
hoz, sőt egypárszor a kormányzó, báró Jósika is megvendégelt. 
Egyszer ebédközben a kegyelmes báróné különösen ki akart 
vallatni, hogy két leánykája arczképét báró Bánffy Lászlóné 
maga festette-e, vagy e képek nagy részét én festettem? Azt 
feleltem, hogy csak pár vonást húztam bele. 


– Igen, – szólt közbe Malom secretarius, – az olasz ezt 
úgy fejezné ki, hogy ön adta meg e képeknek az ultimo manot. 


A kolozsvári aristocratia tavaszszal falura vagy fürdőre 
széled el s így én jónak láttam nyárára Szebenbe menni. 1831 
május 8-án indultam Szebenbe, a hol először is Benigni család- 
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ját akartam fölkeresni. De két és fél év alatt, a mióta itt jártam, 
roppant változás történt. A Benigni-családot mintha a szél 
fújta volna szét; ismerőseim közül többen meghaltak, mások 
elköltöztek Szebenből, egyik-másik megházasodott s már a 
fiacskáját vezetve jött velem szembe, a hivatalnokokat át- 
helyezték, szóval alig a felét találtam régi ismerőseimnek, a kik 
közül Kenderessy Ferencz mindjárt meg is hívott, járjak hozzá 
ebédre, a miért én lefestettem a két gyermekét egész alakban, 
olajfestékkel. Az öreg Neuhauser is fölkért, hogy fessem le s 
egy pár könyvet adott emlékül. Gróf Bethlen Ferencz azzal 
bízott meg, hogy Rákóczy arczképét, Kupeczky után, másoljam 
le a Bruckenthal-féle képtárban. 


Szebenbe érkezésem után, néhány héttel Dobrai szabótól, 
a kinek még 40 forintjával tartoztam, keserves levelet kaptam, 
melyben írja, hogy egyik leánya Szebenben van a nevelőintézet- 
ben s itt leányáért pár héttel ezelőtt 40 forint fizetni valója 
lévén, azt egy Szebenbe utazó gubernialis cancellistától elküldte. 
De ez elköltötte a pénzt, mitsem fizetvén a nevelőintézetben. 
Így ő most a legnagyobb zavarban van; mert az uraságok falun 
vannak, tőlök pénzt nem tud behajtani, ezért engem kér, égre- 
földre, legyek szíves a 40 forintot Szebenben, a nevelőintézetnél 
minél előbb kifizetni, mert nagyon szégyeli e késedelmét. Még 
azt is hozzátette a leveléhez, hogy ha én most nem nélkülözhet- 
ném a kérdéses summát, ő azt legfölebb két bét alatt nekem meg- 
küldi. Én e levél vétele után azonnal mentem a nevelőintézetbe 
és kifizettem a 40 forintot, nyugtát véve róla, melyet neki for- 
duló postával ajánlott levélben elküldtem, hogy mielőbb meg- 
nyugtassam, egyúttal megírva azt is, hogy ez összeggel adós- 
ságomat törlesztettem. Dobrai később egy levélben oly melegen 
köszönte meg ezt az eljárásomat, mintha az összeget ajándékba 
adtam volna neki. 


Szebenben ez alatt számos újabb ismeretséget kötöttem. 
Volt egy Meinung nevű gyalogos kapitány, a ki mint dilettáns 
csinosan festett, ő hozta el egyízben hozzám gróf Nemes Zsu- 
zsánnát. Régebbi ismerőseim, meg az újabbak is, mind nagy 
elismeréssel említették azóta tett haladásomat a festészetben. 
Megismerkedtem itt egy pár bukaresti bojárral is (a kiket 
Erdélyben boéroknak hívtak). A nyár folyamán pedig Raimondi 
gyógyszerész, a neje és két leánya járt nálam. Raimondi olasz 
volt, a felesége brassói szász leány, de ez a család is Bukarest- 
ben lakott. Ezek mind nagyon rábeszéltek, de kivált a bojárok, 
hogy jöjjek Bukarestbe, mert ott szépen kereshetek. A bojárok 
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különösen nagyon biztattak, hogy ismerőseiknek ajánlani fog- 
nak; kezdtem is érlelni azt az eszmét, hogy a télire Bukarestbe 
megyek, mert nyáron azok is mind a fürdőkbe futnak szét. 


Ez időkben a fényképészet még nem létezvén, a miniature 
festészetet foglalták le a szerelmesek, különösen a titkos szerel- 
mesek, ideáljaik ábrázolására. Ez a festészeti-ág tehát jól jöve- 
delmezett, de a szerelmesekre nézve veszedelemmel járt az, hogy 
ha a képet nem jól őrizték és valaki meglátta nálok, nehéz volt 
a képek eredetét indokolni, mert bajos lett volna elhitetni, hogy 
a festett kép birtokába nem az eredeti személyiség tudtával és 
beleegyezésével jutott az illető. Most a fényképészet segít rajtok, 
de egyúttal majdnem meg is semmisítette a miniature-festést. 
En még 1847-ben megjövendöltem ezt a fordulatot, a mi 1852- 
ben, mikor Archer a collodiumot föltalálta, teljesült is. Mivel- 
hogy e találmány útján a fénykép bármilyen számban sokszo- 
rosítható, az ideálja képét bárki gyanútlanul megszerezheti. 
De akkor a művésznek erkölcsi kötelessége volt a hallgatás. 
Sőt sokszor nehéz helyzetbe jutott némely követelő emberrel 
szemben. Például egy hölgy képét a vőlegénye vagy családja 
számára festettem, azután jött hozzám egy úr, a ki követelte, 
hogy az illető kisasszony képét az ő számára titokban lemásoljam. 
En megtagadtam, hogy az illető tudta és beleegyezése nélkül 
ezt megtegyem. Haragosan kérdezte, hogy kinek és minek 
nézem őt? «Megbocsájt, feleltem neki, hogy halandó embernek 
tartom önt is, a ki ha meghalna és hagyatékában megtalálnák 
egy férjes nő arczképét, ennek következményei kiszámíthatat- 
lanok. Ha az illető tudta nélkül festettem le az arczképét, engem 
terhel érte a felelősség, de ha ő beleegyezik, a felelősség reá 
hárul.» Sok baj volt a kiváncsiakkal is, akik közt akárhány 
fürkésző akadt. A titkos képek festésénél az ajtót zárva kellett 
tartanom, hogy a mikor ajtómon csöngetnek, a titkos képet 
hamar az asztalfiókba tegyem és egy másik képet vegyek elő, 
melyre ráfoghatom, hogy most épen ezen dolgozom. 


De az ilyen kiváncsiak igen könnyen pórul is jártak. Egyik 
szombaton aláfestettem egy fejet olajfestékkel, ekközben más 
dolgom akadt, úgy hogy a kép hátterét csak vasárnap délelőtt 
festettem be sötétbarnával, azután, hogy a por be ne lepje, meg 
hogy kezdetleges állapotában ne birálgassák, a falhoz támasz- 
tottam. 


Nemsokára ezután két asszonyság két kisasszonynyal, egy 
dandy hivatalnok kiséretében állított be hozzám. Az ifjú úron 
fehér mellény és fehér pantallo, világos sárga keztyű, szóval 
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igazi vasárnapi gála. A míg ő nagyban tereferélt a leányokkal, 
én az asszonyokkal beszélgettem. Egyszerre csak hangos sikol- 
tást hallok, hirtelen megfordulok és látom, hogy a két kis- 
asszony az ifjú úrra bámul, a kinek az előinge, mellénye és 
nadrágja tele van kenve barna festékkel. Mindjárt tudtam, hogy 
a képhez nyult. Mondom, hadd lássam a jobb kezét. Lám, a 
sárga keztyű tenyere is egészen barna festékes, a kép vásznán 
pedig ott maradt mind a négy ujja helye, a mint bele markolt, 
a helyett, hogy a vászon vakkeretét fogta volna meg. Az inasom 
nem lévén honn, meg kellett várnia, a míg vissza jön s átadva 
szobája és szekrénye kulcsait, másik ruhát hozatott el vele. 
Azt pedig bizonyára megtanulta, hogy a festőnél nem jó a képe- 
ket megforgatni. 


Egyszer Magyar-Igenben történt, hogy egy falusi úri ember 
nézegette a festékes ládámat, mely mellettem a széken volt. 
Közben beszélgettünk és én szorgalmasan festettem. Később 
rátekintek, hát látom, hogy a kék nadrágjának jobb fele majd- 
nem térdig tele van fehér festékkel. Én is, meg ő is nagyot néz- 
tünk. Kérdem, hogy hát mi történt? Ő elmondja, hogy látva a 
festékes hólyagokat, a mik olyan puhák, egyet a kezébe vett. 
Akkor még nem tubusokban tartottuk az olajfestéket (ezt 
csak később találta ki Vernet Horace), hanem hólyagokba 
kötöttük. Ő nem értette, hogy mi ez, de a legnagyobbat, (mely- 
ben a fehér festék volt) s a mely az ő kiváncsiságát legjobban 
ingerelte, a kezébe vette s érezvén, hogy lágy megnyomogatta. 
Azt persze nem is gyanította, hogy a hólyag alul, a hol a festé- 
ket kinyomják belőle, át van lyukasztva. Szépen tele nyomta 
tehát a markát fehér festékkel s a nélkül, hogy ezt észre vette 
volna, a kezét nadrágja hasítékába dugta. Azután sétálgatva, 
pipálva, beszélgetve, jól bele dörzsölte a zsinórok és sujtások 
közé a festéket. Már most csak úgy segíthettünk a baján, hogy 
nadrágját levetette és hamarosan szappannal kimosták; de a 
sujtásokat és zsinórokat egészen le kellett fejteni, mert ezek 
alól kefével se lehetett kidörzsölni a fehér színt. 


Az meg Pesten történt 1842-ben, hogy gróf B., a ki agglegény 
volt, némi időközökben lefestette velem egyenként a kedvesét. 
Egyszer azt mondja nekem, valami eszméje támadt: ez aquarel- 
leket szeretné keretbe foglalni s a mostani kedvesének képe alá 
a «jelen» szót, az előbbi arczképe alá pedig a «mult» szót iratni, 
természetesen görög nyelven, hogy ne értse mindenki. De már 
most a következetesség azt kivánná, hogy egy harmadik is 
legyen ott, ezzel a fölirással: «jövő», de ezt nem lehet megfes- 
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teni, úgy-e bár? Én azt feleltem neki, hogy igenis lehet, még 
pedig úgy, hogy dominoba festenék egy alakot, lárvával az 
arczán. A gróf úr ízlését úgyis ismerem már, fekete vagy nagyon 
sötét barna haj, a szem is sötét-barna, gömbölyű kar és telt 
nyak, csinos fül, így az arczkép szükséges, látható részei meg 
volnának, a többit eltakarja az álarcz. A grófnak nagyon meg- 
tetszett ez az eszmém s én meg is festettem. De mialatt ez a 
kép készült, nem akadt olyan látogatóm, a ki meg ne kérdezte 
volna: «Ki ez a nő?» Én persze senkinek sem mondhattam el 
a valódi históriát, hanem tréfát űztem az emberekkel. Így felel- 
tem: «Kérem, bocsássanak meg, nem lehetek annyira indiscret, 
hogy a kilétét eláruljam. Hiszen láthatják, azért festeti le magát 
az illető maszkban, hogy ne ismerjék meg». Ez a felelet elég 
naiv volt, de mindenki szóról szóra elhitte és sokáig nézegetve 
tünődtek azon, vajon ki lehet ő? Akadt többször olyan is, a 
ki hamis hunyorgással mondta, hogy ő már tudja kicsoda. És 
én egészen komolyan bámultam ezek éleslátását és dehogy is 
nevettem ki az ő önmegelégedésöket és naivságukat, – csakis 
akkor, mikor már kitették a lábokat az ajtón! 


Szebenben időközben végleg elhatároztam, hogy szerencsét 
próbálok Bukarestben. De elgondolva azt, hogy ott orosz tisz- 
tekkel is érintkezhetem, akik nem tudnak oláhul, (én az oláh 
nyelvet a collegiumi szünidők alatt jól megtanultam) elkezdtem 
szorgalmasan francziául tanulni. Úgy emlékszem Trautmannak 
hívták ezt a nyelvmestert, aki az olasz nyelvben is jártas volt, 
úgy hogy olaszul is tanultam tőle s már ott Szebenben folyéko- 
nyan tudtam e két nyelven is csevegni. 


1831. év október végén tanácsot kértem a Thierry és Fülen- 
baum-féle könyvkereskedésben, a kiknek Bukarestben fiók- 
üzletök volt, hogy mily módon utazhatnám én Bukarestbe? 
Fülenbaum azt ajánlotta, hogy az ő szekerök november elején 
Bukarestbe megy s azon, mivel könyvesládákat visz, melyek 
nagyon súlyosak, de sok helyet nem foglalnak el, jó ülést lehet 
csinálni. Én a vitelbér fejében fessek neki Thierry nejéről egy 
könnyű aquarellt. Az alku megvolt s így november 8-ika táján 
útnak indultunk. 


Két úti társam is akadt. Az egyik szegény tanító, a ki 100 
forint fizetéssel nyomorgott egy családnál. Ez arra kért, vinném 
magammal, neki nincs útlevele s ezért legyek olyan jó, irassam 
be inasomnak, hogy így Bukarestbe juthasson. Ez a kivánsága 
nem került nehézségbe s be is irattam inasomnak. A másik útitárs 
női szabó volt, 22–24 év körül, a tanítónál pár évvel fiatalabb. 
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A szabó Thierrynek fizetett valamit, a tanító semmit, de mint 
inasom meg is tett mindent, a mit csak egy inas tehet. Bukarest- 
ben is pár nap mulva egy katonatiszthez állott be inasnak s 
hálából később is gyakran fölkeresett, dicsekedve, hogy kevés 
a dolga, mégis havonként 7–8 aranyat takarít meg, mert 
gazdájánál az orosz tisztek sokat kártyáznak és sok borra 
valót kap. 


Szebenből elindulván, délig csak Verestoronyig jutottunk. 
Délután már megláttuk az első oláh falut, a hol az oláh vám is 
volt. Ezt a tájat, az Olt vize melletti hegyekkel, le is rajzoltam. 
A vámnál sok idő telt el s mi estefelé indultunk tovább, hogy 
aztán a hegyek közt az első korcsmánál megszálljunk. Ennek a 
korcsmának csak egy kisebb s egy nagyobb szobája volt, a 
nagyobbikban három ágy, kevés ágyneművel s én a magam 
ágyneműjéből vetettem ágyat. Alig oltottuk el a gyertyát s még 
el sem aludtunk, mikor hallok valami hegedűczinczogást és 
közbe-közbe morgó, mélyebb hangú ümmögést. Aztán elkezde- 
nek dörömbölni az ajtón, a korcsmárosné gyertyát gyujt, 
kinyitja az ajtót, mire beállít két férfiu, utánok két czigány, az 
egyik férfi csak négy láb magas, törökösen öltözve, a másik 
azonban hat láb magas, sovány fiatal oláh pap, hosszú fekete 
reverendával; olyanok ezek együtt, mint a csép a hadarójával. 
A czigányok közül az egyiknél hegedű, a másiknál tamburin 
forma, meg nem lyukgatott bőrrosta, melyen a gazdája a meg- 
nyálazott hüvelykujjával zörög, úgy hogy «rum, rum»-forma 
félbassus hangokat morogtat. 


Ezek a késői vendégek bort hozattak, ittak egyet-egyet s 
aztán a bakanyista (a szatócs, mert annak nevezte a korcsmá- 
rosné) odaszól a czigányhoz és belekezd egy három ütemű 
nótába. A pap is, a bakanyista is járt Erdélyben és Verestorony- 
ban tíz napi contumatiában, megtanultak keringőzni s erre a 
nótára elkezdtek tánczolni. A szabóban persze föllobban a 
német vér, fölugrik ágyából magára rántja a csizmáját és egy 
ingbe gatyába ő is elkezd a bakanyistával keringőzni, azután a 
pappal. Természetes, hogy erre megkinálták borral és itatták, 
a míg csak belefért. Így mulattak közel éjfélig, eközben hozzám 
is odajött a bakanyista, kinálni akart borral, de én úgy tettem, 
mintha aludnám. A pap visszahúzta a ruhájánál fogva: «Lasze 
sze dorme» (Hagyjad aludni). A tanító is tetette az alvást s így 
mi ketten nem vettünk részt a mulatságban. Másnap a szabó 
a rossz lőrétől, melyből jócskán vett magához, egész nap ebül 
volt, szörnyen hánykolódott, mi csak nevettünk rajta és biz- 
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tattuk, hogy csak tűrje mindezt azért a megtiszteltetésért, hogy 
a nemzeti tánczát járhatta. 


Még ezt a napot is a havasok közt töltöttük. Estére egy 
korcsmához értünk, a hol nagyobbacska vendégszoba volt, de 
mikor benyitok, a hány ember csak elfért a földön, annyi feküdt 
ott. Ki hevert, ki aludt, de én be se tudtam menni, mert majd 
leütött a lábamról a foghagymaszaggal kevert pálinkabűz, mely 
innen kiáradt. Mit volt mit tennem, elég jó bundám volt s így 
aztán lefeküdtem a szabadban a szekerünk alá. Csakhamar 
havazni kezdett s tartottam tőle, hogy elzavar a szekér alól, de 
szél nem fujt s a hó is csakhamar elállt, úgy hogy nem zavarta 
álmomat. 


A havasokon átjutva, minden nagyobb baj nélkül jutot- 
tunk Bukarestbe, hol a Hanu Manukba szállt a kocsisunk. Ez 
olyan ronda vendégfogadó volt, hogy irtóztam szobát bérelni. 
Azonnal elindultam tehát Raimondiék fölkeresésére, a mi köny- 
nyen ment, mert gyógyszertáruk lévén, nagyon ismerős család 
volt. Raimondiék szivesen fogadtak s elpanaszolván a vendéglő- 
beli állapotokat, meghívtak, hogy háljak és vacsoráljak nálok. 
Első éjjel tehát ott háltam. Egy kozák inasuk volt, a ki oláh 
leányt vett feleségül s ezen a nyelven is jól beszélt, ettől kérdez- 
tük, nem látott-e a közelben kiadó szállást? Véletlenségből 
mindjárt a negyedik házban talált két egymásba nyiló nagy 
szobát, az egyik három és fél öl széles s ugyanilyen hosszú, 
utczai sarokszoba az első emeleten, három ablakkal a két 
utczára. Valamennyi ablak rosszul zárult s gondolkozni kezdtem, 
mit tegyek velök! Mindkét útitársamat elhoztam a szállásomra, 
vétettem egy szekér fát s azonnal befűttettem, azután vettem 
egy pár könyv irópapirt, csirizt főztünk s a két útitársammal 
együtt egész délután ablakot ragasztottunk be, de előbb a külső 
ablakdeszkákat is jól elreteszeltük. Így aztán öt ablakot vég- 
legesen elzártunk s csak az északi oldalra nyiló ablakok közül 
hagytam meg a középsőt, a többit még csomagoló papirossal is 
elsötétítettük. Ez a szoba tehát át volt már alakítva műteremmé. 
A nyugati oldalán fél méternyi magas és egy méternyi széles 
emelvény volt, nehány kihúzható nagy fiókkal, ezt ruhaszekrény- 
nak minősítettem, a háziasszonyomtól kaptam még három szé- 
ket, egy asztalt és egy rézgyertyatartót, az emelvényt pedig 
mely eredetileg törökös divánnak készült, bevonattam a leg- 
olcsóbb virágos, színes pamutkelmével s ágyneműimből az egyik 
végén ágyat csináltam s ezt is letakartam: ime, készen volt a 
berendezés. A másik szobában is volt egy törökös emelvény, 
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ezt úgy hagytam, a mint volt, mert inasomnak szántam. Így 
is megtette a szolgálatot annak az oláh ifjúnak, a kit inasnak 
fogadtam. Az ellátást Raimondiné ajánlotta föl, reggelit, ebédet, 
vacsorát, a miért rajzleczkét adtam ifjabbik leányának, Czecziliá- 
nak. Az idősebbik: Josephine, a zenével foglalkozott s igen 
szépen zongorázott. 


Az egész Raimondi család igen művelt volt, a kisasszonyok, 
sőt az anyjok is az oláh és a modern görög nyelven kívül (mely 
a szultán által odaküldött görög fejedelmek révén az oláh aris- 
tocratia szalon-nyelve volt) jól tudtak francziául, olaszul, sőt 
magyarul is elég jól beszéltek, mely utóbbit a magyar cselédek- 
től és dajkáktól tanulták el. (Sok székely cseléd volt Bukarest- 
ben, mert jól fizették őket s jobb hasznukat vették, mint a 
czigány és oláh paraszt cselédnek; így aztán sok bojár és kokona 
tudott többé kevésbbé magyarul.) 


Egyszer, nehány hónappal később, egy oláh püspök láto- 
gatta meg Raimondiékat. Társalgás közben, mely oláh nyelven 
folyt, az egyik kisasszony azt mondta, hogy a magyar nyelv 
helyett jobban szeretne angolul tudni, mert ez szebb nyelv. 
Én, a ki angolul is eleget hallottam beszélni, közbeszóltam, hogy 
ez épen nem áll. Ha azt mondaná, hogy az angolok irodalma 
jobban érdekelné, ez ellen nem tehetnék kifogást, de hogy az 
angol nyelv szebb lenne a magyarnál, ezt tagadom. Nagy meg- 
lepetésemre az oláh püspök is pártomra állt, dicsérte a magyar 
nyelv szépségét és ennek bebizonyítására olyan szép és tiszta 
kiejtéssel szavalta el Csokonainak A reményhez írt ódáját, hogy 
szebben egy magyar költő sem szavalta volna el. A Raimondi 
család körében sok kellemes estét töltöttem el. Bukarest rop- 
pant unalmas város volt és nekik is részök volt abban, hogy 
mégis másfél évig tudtam megmaradni benne. Hálából lefes- 
tettem miniaturben Raimondinét és férjét, karácsonyi meg- 
lepetésül a kisasszonyoknak és kis aranykeretben, portefeuillebe 
foglalva adtam át. Lefestettem a két leányt is olajfestékkel, egy 
vásznon, térdképben. 


Első dolgom persze Bukarestben is az volt, hogy mindazon 
ismerőseimet fölkeressem, a kik még Szebenben megigérték 
pártfogásukat. De ezekben nagyon csalódtam, mint minden 
más ember, a ki az igéretekre merészel támaszkodni. Szivesen 
fogadtak, megkináltak dulcsászával, aztán alászolgája, egyik 
sem ajánlott senkinek se, egyik sem szerzett egy megbízást se, 
úgy hogy eltelt szépen november is, a nélkül, hogy munkám 
lett volna. Már-már arról kezdtem gondolkozni, jó lesz, 
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akár tél idején is, visszasietni Erdélybe, mielőtt pénzem 
elfogyna. 


Egyik este meglátogatta Raimondiéket az aga (rendőr- 
főnök) Janku Philippesko, egy nagyon ügyes és erélyes bojár, 
kiről Kisseleff azt mondta, ő az egyedüli bojár, a ki képes valami 
nagyobb, nevezetesebb dolog keresztülvitelére. Az egyik kis- 
asszony azt kérdi tőle, nem tudna-e valami utat-módot arra, 
hogy engem Kisseleff kormányzónak bemutasson? Kisseleff 
az orosz czár adjutánsa, teljhatalmu kormányzója volt ekkor 
Oláhországnak és Moldvának, mert még az 1829-diki hadjárat 
óta e két fejedelemséget az oroszok szállták meg. Kisseleff 
nagyon sokat tanult ember volt, Páisban nevelkedett, finom 
modoru, tudományt és művészetet kedvelő jeles diplomata, a 
ki később párisi orosz nagykövet lett. 


Philippesko szivesen ajánlkozott a bemutatásra s hozzám 
fordulva így szólt: 


– Holnap, egy kis negyedórával kilencz előtt legyen ott 
a kormányzó előszobájában s hozzon magával miniaturét vagy 
krétarajzot. Én pontban kilencz órakor ott leszek s akkor 
bemutatom a kormányzónak. 


Én a kitűzött időben megjelentem s alig ütötte a kilencz 
órát, bámulatos pontossággal robogott be Philippesko kocsija 
is. A mint a lépcsőn följött, az inasok széttárták előtte az ajtó 
mindkét szárnyát, mert a nagy úr fél ajtón nem fér be. Ő aztán 
jobbra-balra tekintve, a mint meglát, megfogja a kezemet és 
minden bejelentés nélkül szétnyitván a kormányzó fogadóter- 
mének ajtaját, bevezet és bemutat, megmondja a nevemet és 
ajánl, mint jeles ifju festőművészt. A tábornok úr nagyon elő- 
zékeny volt, megmutattam neki nehány miniature festményemet 
s néhány krétarajzot, a miket majdnem egy negyedórán át néze- 
getett, e közben kikérdezett: hová való vagyok, hol tanultam? 
Mivel pedig már tapasztalásból tudtam, hogy nem kell bevárni 
azt az időt, a mikor azt mondják: «Most már mehet az úr», ő 
excellentiája kegyes jóindulatába ajánltam magamat és mély 
meghajlással távoztam. 


Nagy reményeket e bemutatáshoz nem kötöttem ugyan, de 
tudtam méltányolni annak az előnyét, hogy egy ilyen nagy úr 
is im már tudomással bír arról, hogy a világon vagyok. Abban 
azonban csalatkoztam, hogy mihamar el fog feledni, mert ez a 
bemutatás váratlanul igen nagy előnyömre vált és fényesen 
gyümölcsözött. 


Közeledett Miklós napja a görög naptár szerint. De nem az 
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én nevem napja, hanem az orosz czáré, melynek örömére Kisse- 
leff fényes estélyt adott a nagy redoute termében (persze a czár 
költségén). A bálanya herczeg Bankrátionné volt, (Kisseleff 
neje Párisban időzött). A meghivók kiosztásával Philippeskót 
bízták meg, aki engem is meghivott, hogy együtt láthassam 
Bukarest crémejét. Természetesen a legfőbb érdekem is azt 
parancsolta, hogy el ne maradjak ez estélyről. 


A nagy terem, már egy jó órával a tábornok megjelenése 
előtt zsúfolásig megtelt a legelőkelőbb urakkal és hölgyekkel, 
orosz tábornokokkal és főbb tisztekkel, a kik közt itt őr- 
nagy volt a legkisebb úr is. Én csak iregtem-forogtam e nagy 
tömegben. 


Egyszer csak szájról-szájra jár a szó: «Vinye generalu» 
(jön a tábornok). Erre kezdenek sorakozni, taszigálódni, hogy 
a főbejárattól a bálanya és kísérete számára készített tribünig 
szabad útja legyen a tábornoknak. Engem mulattatott az a 
nagy félénkség és respectus, melylyel a közönség utat nyitott, 
hogy azután meglehetős tolongással a tribün köré csoportosul- 
jon, de itt is nagy, tágas félkört képezve. Engem a tolongás köz- 
ben az első sorba sodortak s a mint itt nézem a társaságot, látom, 
hogy a tábornok herczeg Bankrátionnéval beszélgetve, egyszerre 
csak fixirozni kezd a szemével és int nekem. Én ezt az intést 
nem mertem magamra venni, gondolván, hogy ilyen nagy úr 
két hét óta bizonyára megfeledkezett már rólam. Körülnézek, 
nem áll-e legalább is egy orosz tábornok a hátam mögött s 
mikor visszafordítottam a fejem, úgy rémlett előttem, mintha 
a kormányzó a fejével is intve azt mondaná: Neked intettem. 
Erre oda siettem, a nagy félkörön keresztül, azt gondolva, ha nem 
nekem int, majd megmondja, ha pedig nekem szólt a figyelmes- 
sége, csak örvendhetek rajta. Kérdem, hogy velem parancsol-e 
ő excellentiája? Azt felelte, hogy nekem intett s igen szivesen 
érdeklődött irántam. Kérdezte van-e sok dolgom, megismer- 
kedtem-e a főurakkal? Válaszom csak az lehetett, hogy nem lévén 
itt elég nyilvános, társas élet, az urak közül csak keveset isme- 
rek és így kevés is a dolgom. 


Erre a kormányzó Bankrátionnéhoz fordult, a kinek a 
leánya épen menyasszony volt s megkérdezte, nem festeti-e le 
a leányát? 


– Nagyon szeretném lefestetni, felelte a herczegné, de 
nem tudja, volna-e itt arra való művész? 


Kisseleff most bemutatott a herczegnének, nagyon meg- 
dicsért, hogy látta több művemet és jót áll érte, hogy ha a leá- 
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nyát lefesteti velem, nagyon meglesz elégedve a képpel. Ekkor 
herczeg Bankrátionné, a ki igen nyájas, finom hölgy volt, vette 
át a szót, nagy érdeklődéssel kérdezősködve nemzetiségem felől, 
tudakolva hol tanultam, hol képeztem magam, azután meg- 
mondta szállását és azt, hogy mikor szokott fogadni. Kijelen- 
tette, hogy akár holnap is meglátogathatom, a mikor meg- 
beszéljük a festés napját, az ülés óráját. Kis negyedóra telt bele, 
a míg mindezekről beszélgettünk. 


Ezalatt az egész félkör tekintete engem figyelt, egyedül 
állva a kormányzó és a herczegné mellett. A tömegben kezdtek 
összesúgni: ki az, mi az? a kivel a generális oly hosszasan beszélt, 
a kit bemutatott a herczegnének s a kivel a herczegné is annyi 
ideig és oly nyájasan társalgott. A felelet mindenütt az volt, 
«nem tudom». De kifundálták, hogy Philippeskonak tudnia kell, 
mivelhogy ő osztotta ki a meghivókat. Philippesko aztán el- 
mondta, hogy ez egy jeles, sőt kitünő festő stb. Én ekkor 21 
éves voltam s önmagától értetődik, hogy szalon öltözékem 
kifogástalan volt, mert mind Kolozsvárott, mint Szebenben az 
első körökben forogván, megtanultam, hogyan kell ilyen körök- 
ben öltözködni és viselkedni. A közönség talán első perczekben 
azt is gondolhatta, hogy valami süldő attaché vagyok, vagy 
micsoda, de mikor véget ért a beszélgetésünk és én vissza- 
tértem a tömegbe, körülfogtak s mindenki igyekezett megismer- 
kedni velem. Annyira körülfogtak, hogy alig győztem a tár- 
czámba beírni a sok czimet és nevet, hogy kiket látogassak meg. 
Így történt, hogy egy este az egész aristocratiával és sok orosz 
tiszttel ismeretséget kötöttem. 


Első látogatásom persze herczeg Bankrátionnénak szólt és 
le is festettem a leányát. Ez így ment tovább, sorra festve le 
azokat, a kik óhajtották s eközben a festményeim is ajánlottak 
s ismertették nevemet. 


Kisseleff tábornok arczképét is sokan óhajtották bírni. 
Philippesko útján fölkértem, hogy üljön előttem s ő szivesen 
meg is tette. Mikor leült, azt kérdezte, merre forduljon. – 
Maintenant c’est vous, qui commendez, – jegyzé meg, de én 
helyreigazítottam, hogy egy kis különbség van, ha ő excellen- 
tiája commandiroz s ha én fejezem ki óhajtásomat, mely vele 
szemben nem commandó, hanem csak alázatos kérés lehet. 
Az én utasításaim különben is csak a kép érdekében történnek, 
melyeket nem kötelessége teljesíteni. 


A tábornokról készült rajzomat Bécsbe küldtem s Krie- 
huberrel kőre rajzoltattam, de sokan kivántak az eredeti rajzom- 
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ról crayon-másolatot is, úgy hogy ez a rajz egymaga vagy 150 
darab aranyat jövedelmezett nekem. 


Érdekes korszak volt ez Bukarestben, a hol az oroszoknak 
akarván hízelkedni, már kezdték a török szokásokat elhagyni 
és az európai szokásokat utánozni. Eszembe jutott Tacitus 
Julius Agricolájából, Brittaniáról szólva: «Tamque erat fre- 
quens toga lingvaque nostra, idque apud imperitos humanitas 
vocebatur, quum pars servitutis esset». Ez talán annyiban nem 
illett egészen az itteni állapotokra, mert inkább lehetett a 
törökös ruhát a szolgaság jelvényének nevezni, a mennyiben 
azt csak az intelligentia viselte és azoknak cselédei, az arnauták. 
A parasztság megtartotta eredeti oláh viseletét, ezt viselte a 
nők nagyobb része is, de a főaristocratia asszonyai már majd- 
nem mind a franczia divat szerint öltözködtek. Az ifjúság 
persze könnyebben változtatta ruházatát, de az öregebbek, 
a kik már rég megszokták a török ruhát, nehezen adták rá a 
fejöket vagy legalább is csak apránként kezdtek leszokni róla, 
így például a turbán helyett orosz katonasapkához hasonló 
sapkát tettek föl, bugyogó helyett pantalont és sárga csizma 
vagy papucs helyett fekete csizmát. 


Egy Obedianu nevű jó ismerősöm, a ki már annyira vitte, 
hogy sapkát, pantalont és csizmát viselt, barátai unszolására 
egészen át akart öltözni. Cylindert én hozattam neki Szebenből 
a híres Bayertől, a legfinomabb fajtát; csináltatott frakkot is, 
a legfinomabb posztóból, aztán felöltözködött próbára, föltette 
a kalapját s a tükör elé állt. A mint meglátta magát így talpig 
modern ruházatban, olyan idegen ember állt előtte, hogy 
földhöz csapta a drága kalapot s ledobta a frakkját is. 
Lehetetlen volt rábírni, hogy többé fölpróbálja s inkább 
elajándékozta. 


Az átöltözködésen sokat segített a katonaruha, a mi szemö- 
ket hozzászoktatta a más szabású ruházathoz. Mert az oroszok- 
nek első gondja az volt, hogy oláh katonaságot állítsanak föl s 
azt európailag, de kissé az orosz viselethez hasonlóan, ruházzák 
föl. Néha nagyot mulattam ezeken az első katonai gyakorlato- 
kon. Egy orosz tiszt 12 embert sorba állított és tolmács által 
megmagyaráztatta, hogyan kell lépni s mikor azt mondja: 
«Marsch!» akkor a bal lábat kell indulásra emelni. Megparan- 
csolta, hogy így kell maradni, míg ő minden ember lábát meg- 
vizsgálja, hogy helyesen tartja-e? Az elsőnek a lába fejét mind- 
járt lefelé irányoztatta s míg végigigazgatta valamennyiét, az 
egyik féllábon álló legény feldőlt és akárcsak a kártyaházakat 
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végig döntötte az egész sort. A tiszt erre mérgesen sorba pofozta 
a ledőlt katonákat. 


Az európai divat áldozata lett Cantacuzeno nevű jó ismerő- 
söm gyönyörű fekete szakálla is. Eszményi szépségű férfi feje volt, 
de mikor a szakállát leborotváltatta, mert ez a franczia ruhá- 
hoz nem volt divat, fájt a lelkem érte. Ő is a fő aristocratiához 
tartozott s így illőnek tartotta az európai divat utánzását; 
mivel pedig az orosz tábornokok is fölkeresték házát, modern 
bútorokat is csináltatott, mert az európai viselethez a széles 
török diván, melyre papucs nélkül kuporodtak föl, nem illett. 
Mikor e metamorphosis után egyszer meglátogattam, a mint a 
szobába lépek, alig birom a kaczagást visszafojtani. Vagy tíz 
bojárt látok benn, a mint hosszú száru csibukból füstölve, 
mindegyik egy-egy szék mellett úgy törökösen a földön kuporog, 
föltett cylinderrel a fején s a frakk szárnyai hátul szétterülnek 
a földön. Ő maga a kanapén ült, de a többi bojárnak kellemesebb 
volt a régi szokáshoz híven czigánykarikába kuporodni és 
mivelhogy régebben a turbánt sem vették le a fejökről, a cylin- 
dert sem jutott eszökbe levenni. Érdemes lett volna ezt a kaczag- 
tató jelenetet megörökíteni. 


A bukarestieknek szokásuk mindjárt mindent a németre 
fogni. Ha az európai ruházatu ember (ha épen oláh volt is) 
meglökött vagy másféleképen bántott egy-egy oláhot, azt 
kiáltotta utána: «Nyamczu beczivu». (Részeges német.) Ez a 
megtisztelő epitheton onnan eredt, hogy a bevándorlott német 
mesterlegények nagyobb része visszaélt a túlságosan olcsó bor- 
ral. 2 kr. volt egy itcze bor, télen egy egész nyúl, bőr nélkül, 
2 krért kelt el, a bőriért többet adott a zsidó. Később, az oroszok 
alatt azután drágább lett az élet. 


A bukaresti állapotokról különben sok érdekes dolgot lehet 
még elmondani. Egyszer Raimondival bálba mentünk s a felső 
meleg ruháinkat inasomra bíztuk. Bukarestben a bálteremnél 
ugyanis nem volt még ruhatár, hanem egy nagyobb terem, a 
hol minden vendégnek az inasa, arnautja vagy kozákja, átvéve 
a gazdája felső kabátját, köpönyegét vagy bundáját, ott vára- 
kozott a gazdájára. Étlen-szomjan, órákig állva várakoztak 
ezek itt s a mulatság végén nagyon kedves dolog volt kinek- 
kinek keresgélni a maga emberét, a míg nagynehezen reá nem 
akadt. Az én inasomat hiába kerestük, nem találtuk sehol. Mit 
tehettünk mást, mint hogy a jó fagyos éjtszakában egy szál 
frakkban, futólépésben eljussunk a háromszáz lépésnyire levő 
Raimondi-gyógyszertárba. Hát az én inasom nyugodtan alszik 
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itt a laboránssal. Fölzavarom álmából és reá rivallok, hogy 
gyújtsa meg a lámpást s menjen előre, majd otthon számo- 
lunk. Hazaérve letette a lámpát az előszobában s míg én a téli 
kabátomat raktam le, kiosont az ajtón s máig se került elő, 
félt a megleczkéztetéstől. Másnap egy újabb inast fogadtam, 
a ki nagyban dicsekedett azzal, hogy ő ilyen meg olyan bojár- 
házakban szolgált. Este felé látogatóm jött s én látva, hogy a 
gyertya néhány percz mulva beleég a gyertyatartóba, egy font 
gyertyát hozattam vele (persze ekkor még csak a faggyúgyer- 
tyát ismerték), mire a gyertyával megjött az inas, már csak a bél 
vége pislogott ki a gyertyatartóból; az inas hamar levág egy 
gyertyát a csomagról, meggyújtja a még pislogó bélnél és a 
sarkán fordulva kiönti az olvadt faggyút a szoba közepére s 
beledugja az új gyertyát a tartóba. Inasom e mesterfogása után 
teljesen tájékozódtam az ő ügyességéről és a tisztaságról szer- 
zett fogalmairól s meghonorálván aznapi fáradságát, rögtön 
fölkértem, hogy legyen szíves véglegesen behúzni maga után 
az ajtót. A mint vacsora után átsétálok Raimondiékhoz, azt 
kérdezik van-e inasom? Mert ők ajánlanak nekem egy nagyon 
ügyes és megbízható oláh ifjút, a ki ma érkezett Kimpolungból. 
Én azonnal föl is fogadtam és jól jártam vele, mert három éves 
kora óta, a mikor a szülei cholerában elhaltak, egy bécsi szüle- 
tésű orvos felesége olyan tökéletes szobaleányt nevelt belőle, 
hogy csupa szem és fül volt és szinte a gondolataimat is kitalálta. 
Abban a házban, ahol laktam, a földszinten egy pék is lakott 
s ez látva, hogy inasomnak kevés dolga van, kért, engedném 
meg, hogy neki is segédkezzen, így aztán jól megtanult kenyeret 
is sütni. Ha szükségem volt reá, csak lekiáltottam s ő rögtön 
ott termett a kemencze mellől. Juont (mert így hívták) néha 
vendégszereplésre is elvittem, így például Raimondiéknál ő 
sütötte a palacsintát, mert ebben is túltett az ő szakácsnéjokon. 
Juont a Bukerián család ajánlotta Kimpolungból. Magam is 
megismerkedtem e családdal Raimondiéknál. Az egyik Bukerián 
fiu ugyancsak kemény legény volt. Egyik fogában kis lyuk 
volt, vett tehát egy bádog kanalat s azt a végén keskenyre 
kalapálta, aztán egy darabka horganyt tett bele s hivatta a bor- 
bélyt. Kihuzatta vele a fogát, annak üregét jól kitisztította, a 
megolvasztott horganynyal tele töltötte és azt szép simára 
faragta, vagyis a szó szoros értelmében plombirozta. Ekkor a 
kihuzott fogat a régi helyére benyomta, olyan erősen, hogy meg 
sem moczczant. Magam is láttam ezt a fogát s azt mondta, hogy 
azóta sohasem fájt. 
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Bukarestben a bojárok többször ebédre is meghívtak. De 
csak az első ebéden vettem részt, a többit nem mertem meg- 
koczkáztatni s valamiféle ürügygyel kimentettem magamat. 
Arról az ebédről is úgy mentem haza, hogy alig ettem valamit, 
mert mindenben foghagyma volt. Az asztalon se bort, se vizet, se 
poharat nem láttam, hanem az ebédlő egyik sarkában állt egy 
arnauta, a könyökén feltürközve, piszkos kezekkel s ezek egyi- 
kében egy fiaskó borral, a másikban egy pohárral. A ki inni akart, 
az magához intette, mire a szolga a poharat tele töltötte s az 
illető ivott, a mennyit akart, a pohárban hagyván, a mi nem 
kellett; s másik ivó számára csak egyszerű utántöltéssel adta 
oda a tele poharat az arnauta. Így aztán a hány vendég volt, 
mind egy pohárból ivott. 


Divatos volt, kivált nyáron, befőtt gyümölccsel (dulcsá- 
szával) s reá egy pohár vizzel kinálni meg a vendéget. Ez a 
dulcsásza úgy készült, mint nálunk a czukorba befőtt gyümölcs- 
ízek, különösen kedvelték a rózsa- és a czitromos dulcsászát. 
De itt is akárhány vendég volt, csak egy kanál és egy pohár 
szerepelt, a kit előbb kináltak meg, annak tiszta kanál jutott; 
a ragadós sűrű édességnek a fele aztán rajta maradt s így a 
második már vastagon megrakott kanalat kapott, mert az első 
a felét sem tudta leszopni. Én mindenütt előre elmondtam, 
hogy nekem megárt ez a csemege, az orvosom megtiltotta. 


Élt ekkor egy Breton nevű öreg orvos Bukarestben, ő vele 
is Raimondiéknál ismerkedtem meg. Breton görög volt, de 
Párisban végezte tanulmányait s francziául, görögül és oláh 
nyelven beszélt; neje magyar asszony volt, a kivel Brassóban 
ismerkedett meg. Ez az asszony szeretett a rajzzal és festészet- 
tel foglalkozni s így elég gyakori vendégök voltam; ő is jól 
megtanult görögül és oláhul, de francziául sohase hallottam 
beszélni. Breton valahányszor délben hazajött a beteglátoga- 
tásairól, először is egy külön kis szobába ment, a hol más bútor 
nem volt mint egy fenyőfaszék, itt teljesen levetkőzött s így 
meztelenül ment át a szomszéd szobába, hol tiszta fehérnemű 
várta s egy másik ruha s csak ez átöltözködés után jött közénk. 
A levetett ruhákat egy cseléd összeszedte, kivitte az udvarra 
egy asztalra s hajtóvadászatot rendezett rajta. Többször meg- 
esett, sőt gyakrabban megesett, mint nem, hogy a cseléd két- 
három hatlábú ki fehér bogarat szedett össze rajta, olyanokat, 
a miktől az ember sokat vakaródzik. Pedig az orvos úr visitjeit 
a legelőkelőbb családoknál tette, lévén egy-egy látogatásának a 
díja egy arany. 
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Bukarest határában volt egy kórház, mely régebben zárda 
volt. Szent Pantilimon néven ismerték s egy Wennert nevű 
német orvos volt az igazgatója. A szent nevenapján minden, 
évben nagy búcsut rendeztek itt és Bukarest polgármestere 
fényes ebédet adott a bukaresti előkelőségek tiszteletére. 
Dr. Wennert erre a napra engem is meghivott, hogy lássam, 
ezt a búcsut és a nagy oláh ebédet. Csakis férfivendégek lehettek 
jelen és Andronátyi vendéglős a legdíszesebb ebédet adta, egészen 
franczia modorban, egyenruhába öltöztetett pinczérekkel szol- 
gáltatva föl az egyes fogásokat. A csemege, a dessertek és nya- 
lánkságok (a mint nálunk mondják a kóficzok) mind az asztalon 
álltak, hogy egyuttal diszítsék is a táblát. A mint leültünk és a 
levest kitálalták a vendégek közt, hét oláh püspököt s egész 
sereg orosz tábornokot, törzstiszteket, előkelő bojár urakat 
számláltam össze. Még jóformán meg sem ettük a levest, ezek 
az urak nekiestek a csemegéknek és gyümölcsnek s még a 
pecsenye előtt mindent elfogyasztottak. Látva, hogy mi tör- 
ténik, hamarosan odasúgtam dr. Wennertnek, hogy melyik 
csemegét szereti, azt foglaljuk le s az így megmentett édessé- 
get egyedül mi ketten fogyasztottuk el a pecsenye után. Dr. Wen- 
nertnek a városban sok patiense volt. Egyszer meghivott a 
házához néhány kokonát (előkelő oláh hölgyet) is, a kik Rai- 
mondiékat nem ismerték s mikor hallották, hogy ezek az orvos 
családjával németül beszélnek, föl sem tették, hogy a nyimczoj- 
kák épen olyan jól tudnak görögül, mint ők. A görög nyelv 
lévén a bonton, a kokonák egész látogatásuk alatt görögül 
tereferéltek s egyre a jelenlévő nyimczojkákon gúnyolódtak 
és mulattak. Raimondi kisasszonyok úgy tettek, mintha nem 
értenék a hölgyek pletykáit és ők is mulattak rajtok. Mikor 
aztán este a vendégek uzsonnához ültek, a két Raimondi leány 
elkezdett görögül beszélni, jó fönhangon tárgyalva a görög 
irodalmat, de egy szóval sem reflektálva a kokonák pletykáira. 
Ezek a hölgyek tátott szájjal, irulva és pirulva hallgatták a 
kisasszonyok görög beszédét, a mivel nemes, de erős boszút 
álltak az ostoba oláh hölgyeken. 


Megbarátkoztam Bukarestben egy orosz tiszttel is, a ki 
igen művelt ember volt és noha ő sokkal idősebb volt nálam, 
bizalmas barátságot kötöttünk, szivesen fogadva az ő jó taná- 
csait. Ez a tiszt lengyel születésű volt, a neve Bialoszkurszki, 
Bécsben végezte tanulmányait egyik katonaintézetben, a hon- 
nan tiszti ranggal lépett az osztrák hadseregbe, de valami 
okból ezredesével párbajt vívott s aztán jobbnak látta Orosz- 







 223


országba átmenni. Itt Bukarestben kapitányi rangja volt a 
vezérkarnál, szépen rajzolt, nagyon szerette a művészetet, 
kocsija, lova volt, télen a szánját küldte értem és sok kellemes 
estét töltöttünk együtt, kettecskén theázgatva. Mikor Bukarest- 
ből eljöttem, ő is két nappal utánam Pétervárra utazott, a 
hova rendelettel hivták be. Érzékenyen váltunk el, nem remélve, 
hogy az életben viszontlátjuk egymást. 


Még egy dolgot említek föl bukaresti tartózkodásomból. 
A második év elején egyszer összezördültem a házi asszonyom- 
mal. A 13 éves leányát férjhez adta s a vejének szállást igért, s 
ámbátor nekem évi szerződésem volt vele, kikötött fölmondás- 
sal, egyszer csak beállít hozzám, hogy legyek szives más szál- 
lásra költözni, mert az én lakásomat a vejének szánta. Én ki- 
jelentettem, hogy nem érek rá Bukarestet összebarangolni más 
szállásért: s nem is vagyok köteles kiköltözni, de ha egy jobb 
lakást keres; tekintve a váratlan családi eseményt, szivesen 
átengedem az én szállásomat. Harmadnap jelenti, hogy talált 
már lakást. Megnéztem és meg is mondtam neki, hogy az nem 
nekem való, mert hozzám előkelőségek járnak, a kik egy 
szemétdombon keresztül és sötét hátulsó lépcsőn nem jöhetnek 
föl hozzám. Néhány nap mulva újra bejön, hogy hát van-e 
már lakásom, mert ez a szállás menyasszonyi hozomány és 
nekem ki kell költözni belőle. Erre aztán igazán megharagudtam, 
kijelentve, hogy most már ne is gondoljon arra, hogy én a 
helyemből kimozdulok, ha ő a házát leányával együtt a vejének 
adja, akkor megszünik a vele kötött szerződésem és veje nekem 
a legrövidebb időre fölmondhat, de máskülönben nincs joga ki- 
lakoltatni. Erre azzal fenyegetett, hogy úgy se lesz nyugtom, 
mert a gyermekeit az én szobám mellé szállásolja. – Csak 
tessék! – így feleltem neki. A szobáim bejárata a lépcsőház- 
ból nyilt s este, mikor vacsora után haza akarok jönni, a 
lépcsőre nyiló ajtót zárva találtam. De olyan rossz zár volt 
rajta, hogy egy jó lökésre lepattant róla s én bemehettem 
szállásomra. 


Reggel bejő az asszony, fizessem meg a zárt. Dehogy 
fizetem! Hiszen nekem jogom van a szállásomhoz jutni és 
szükség esetén még fejszével is utat nyitottam volna a lakásom- 
hoz. Alig ment ki az asszony, elkezdenek a szomszédban a gyer- 
mekek kiabálni és ugrálni, de én csak nevettem rajtok, mert ez 
nekik nagyobb fáradság, mint nekem a hallgatás, – és a lomha 
gyermekek csakhamar el is csendesedtek. Néhány hét mulva 
a háziasszony meg is köszönte, hogy nem mentem el, mert ez 
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idő alatt már össze szokott a vejével s neki, mint özvegy asz- 
szonynak, jól esik ez a kis házbér is. 


A női hozományról szólván, érdekes azt felemlíteni, hogy 
az akkori török uralom alatt is oláh törvények szerint itéltek 
s ha a férj zálogba tette neje ékszereit s az asszony ki tudta 
mutatni, hol vannak ez ékszerei zálogba téve, a hitelező köteles 
volt az ékszereket ingyen kiszolgáltatni s ő kereshette azután 
a férjen a követelését. A nő hozományát a legértéktelenebb 
harisnyáig készpénzben számították ki s ha a nő maga pusztí- 
totta is el és később válópert indított férje ellen, a hozomány 
teljes értékét a férjnek kellett megfizetni. Egyik bojár úgy 
fogott ki ezen a törvényen, hogy mikor megkérdezték a leány 
szülei: mennyi hozományt kiván, azt felelte, nemcsak nem 
kiván semmit, de el sem fogad semmit. Hanem elküldi a női 
szabót, menyasszonyáról mértéket vétet s teljesen fölruházván, 
ezen öltözékében viszi el haza. Ha aztán a felesége válni akar, 
levetkőzteti és mehet haza, minden hozományi perpatvar nélkül. 


1833-ban, julius hóban azzal a szándékkal jöttem el Buka- 
restből, hogy őszszel megint visszatérek. Ezért a nehezebb hol- 
mimat ott hagytam s csak egyszerű úti podgyászszal mentem 
Szebenen át Kolozsvárra, hol pár hetet töltöttem s onnan 
Háromszékre, édes anyámhoz siettem. Bukarestből 700 darab 
császári királyi aranyat és némi zsebpénzt is hoztam magammal, 
pénzem egy részét Szebenben helyezvén el. Alig értem Kolozs- 
várra, már egy bukaresti levél arról értesített, hogy Bukarest- 
ből az oroszok mindenestől kivonulnak. Erre elkezdtem okos- 
kodni, hogy most már érdemes lesz-e visszatérni? Okoskodásom 
eredménye az lett, hogy kár lenne fiatal éveimet ott elveszte- 
getni s bölcsebben teszem, ha pénzemből a tanulmányaimat 
folytatom, még pedig Olaszországban. Mivel pedig Barra Gábor, 
a ki Kolozsvárott már ezóta kő- és betűnyomdát állított a ref. 
collegium számára, arra kért, hogy egyik szebeni volt munka- 
társát Danielist hozatnám el Bukarestből, megírtam Danielis- 
nek, hozza el magával az én jószágomat is. Danielis szerencsé- 
sen el is jutott a verestoronyi vámig, de ott ügyetlenségből azt 
mondta, a podgyász nem az övé, hanem az enyim, mire összes 
jószágaimat visszatartották. Én erre Szebenbe utazván meg- 
kérdeztem egy pénzügyi hivatalnoktól: mit tévő legyek? Azt 
felelte, folyamodnom kell a pénzügyigazgatósághoz s míg ezt 
elreferálják, hetek telhetnek bele. Megtudván azt is, hogy ilyen 
ügyeket Beringer tanácsos referál, fölkerestem őt s azt a taná- 
csot adta, írjam meg a kérvényt s vigyem gróf Nemeshez s ha 
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ő ráirja «ad proximum», akkor mindjárt holnap referálja a dol- 
got. Fölkerestem egyik barátomat Incze József hivatalnokot s 
arra kértem, irná meg a kérvényemet, mert én még soha kér- 
vényt nem irtam. 


– De boldog ember vagy! – sóhajtotta Incze barátom 
s rögtön meg is írta a kérvényt, a mivel rohantam gróf Nemes- 
hez, a kit személyesen ismertem. Az előszobában az inas azzal 
fogad, hogy a gróf úr beteg lett s nem szabad hozzá bemenni. 
Nagyon rosszkedvüen mentem vissza, mikor útközben a főhar- 
minczadossal hozott össze a jó sors. Ez régi ismerősöm volt s 
elpanaszolván a bajomat így szólt: 


– No, nem nagy baj, de bizony ki kell menni a holmikért 
Verestoronyra. Ha könyvei is vannak, azokat zsákba kell 
tenni és plombiroztatni. 


– De ide adják-e irás nélkül? 
– Mondja meg, hogy én küldtem ki. 
Ez a protectio használt s én estére már vissza is érkeztem 


Szebenbe, hol egyenesen a harminczadra hajtattam. A harmin- 
czados egy hivatalszolgát rögtön a zsákkal együtt a censorhoz 
küldött, ki a szomszéd házban lakott. A censor római katholikus 
pap volt s a nevemet már jól ismerte. Levágta a zsákról az 
ólmot, belenézett az egyik könyvbe s azután Bukarestről beszél- 
gettünk nehány szót. 


– Művészeti könyvek ezek úgy-e? kérdezte azután a 
zsákra mutatva. 


– Igen. 
– No, akkor minden rendben van. 
Ezzel aztán a bukaresti útam keserű utóíze is véget ért s 


én nyugodtan élvezhettem az itthonlét édes örömeit. 


III. 


Bukarestben már némi hajlamot éreztem a melancholiára 
s azért Erdélybe visszatérve első sorban pihenni és üdülni akar- 
tam. Leginkább csábított Magyar-Igen, a hol szép hegyes- 
völgyes szőlővidék van és víg falusi urak meg asszonyok feled- 
tetik a búskomorságot. De lassanként magam is átláttam, hogy 
nincs okom a szomorkodásra, mert ha sorsomat másokéval 
összehasonlítom, az sokkal fényesebb iskolatársaiménál, a kik 
még csak most aspiráltak a classis praeceptorságra, hogy ily 
módon vagy 40–50 váltóforintra szert tegyenek, – az egész 
esztendőre. 
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Dálnokból mostoha apám négy lovával indultam útnak 
Szebenen át Magyar-Igenbe, Kiss Sámuel bátyámhoz, a kinél 
épen megkezdődött a szüret. Az úton bajom volt a kocsissal, 
mert ez a székely legény soha szőlőhegyeket még nem látott, 
de a hírét hallotta már a borszőlőnek. Még a szőlőszemet sem 
tudta levenni a fürtjéről. Attól féltem, hogy útközben szőlőt 
lop s ezért azzal ijesztettem, hogy agyonlövi a csősz, de azzal is 
vigasztaltam, hogy a hová megyünk, annyit ehetik, amennyi 
belefér. Igy szerencsésen el is jutottunk Magyar-Igenbe s ott a 
kocsis azon a három napon át, a míg félmostoha öcsém két 
nagy ládát gondosan tele rakott szőlővel, annyi szőlőt evett s 
annyi mustot ivott, hogy alig tudott hová lenni a csikarások- 
tól. Itt egy tíz akós hordót is föltétettem a szekérre, hogy vigyék 
Háromszékre, nehogy a mostoha apám lovai ingyen fáradtak 
légyen értem. 


Kiss Sámuel azt a szobát adta rendelkezésemre, melyben 
Kiss József rendeletére még 1815-ben három falfestményt készí- 
tettem. De az én remekeimet a sors már megsemmisítette, mert 
egyik meszelés alkalmával úgy összefecskendezték mészszel 
freskóimat, hogy a vízfestésről nem lehetett többé levakarni s 
erre aztán a képeket is bemeszelték. Itt festettem én többeket 
a vidék népéből és kezdtem emlékezetembe idézni Kiss József 
arczvonásait, hogy meglepjem a képmásával Kiss Samu bátyá- 
mat, szivemből óhajtván neki örömet szerezni. De a meglepetés 
annyiban dugába dőlt, hogy Samu bátyám egyszer megszólít: 


– Te Miklós, te nagyon jól ismerted boldogult József 
bátyámat, én fogadok akármibe, hogy te őt le tudod festeni. 
Próbáld meg! 


– Ejnye, Samu bácsi, – mondom, – meg akartam lepni 
vele, mert magam is azt hiszem, hogy képes leszek reá. 


Meg is festettem emlékezet után Kiss József arczképét s az 
egész környék oda járt a csodájára. Mikor egészen száraz volt a 
festmény, Kiss Samu bevitte a szobájába s arra a kanapéra 
tette, melyen a megboldogult üldögélni szokott. November volt 
már, hidegebb idő s a kályhafütő oláh egy csomó fával az 
ölében nyitott be a szobába. A mint megpillantja a képet a 
kanapén, földhöz vágja a fát, halálsápadtan rohan az udvar 
közepéig s ott elkiáltja magát: «Jake Domnu gyin Magura», – 
odabenn ül az úr a Magurából! (A Magura volt Kiss József 
kedvencz szőlleje, melynek felső széléről végig látott Gyula- 
fehérvár felé, a másik völgyön át pedig Gáld, Kocsárd és Szent- 
Imre felé, a hol a Hunyady János által vívott győzelmes csa- 
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tában Kemény Simon elesett. Itt szeretett ő elmerengeni a régi 
időkön s úgy rendelkezett, hogy ide temessék.) 


Később Kiss Samu bátyám mesélte el, hogy a kályhafütő 
oláh majd halálra ijedt a képtől. 


Lakott Magyar-Igenben egy előkelő úri család, Jánosiék, 
ennek a párnak volt egy nagyon szép és rokonszenves, mindenki 
által tisztelt és szeretett egyetlen leánya, a ki Gilyén Dánielhez 
ment férjhez s aztán gyermekágyban halt el. Jánosi és neje 
vigasztalhatatlan maradt s mivel a birtokukon minden hely 
lépten-nyomon a leányukra emlékeztette őket, beköltöztek 
Nagy-Enyedre, a hol saját házok volt. 


A kiválóan szép és kedves leánykát diák koromban én is 
ismertem, arczvonásait sokszor tanulmányoztam s még ekkor is 
meglehetősen élt emlékezetemben. A Kiss József arczképének 
híre Jánosiékhoz is eljutott, mire az asszony eljött Magyar- 
Igenbe, teljes hitében annak, hogy én, a ki jól ismertem a 
leányát, le is tudom őt festeni. Zokogva kért föl e munkára 
s én szabadkoztam, hogy nem merek jót állni érte, vajon mű- 
vem sikerül-e? De az asszony nem tágított, hiszen milyen jól 
sikerült Kiss József képmása! Én fölvilágosítottam, hogy más 
egy erőteljes vonásokkal biró férfi arczot és más egy finom 
vonásokból álló szép ifjú női arczot festeni. Az asszony végre 
azt mondta, hogy elfogadja ő a képet, úgy, a milyen lesz, csak 
fessem meg. Én megigértem, hogy teljes igyekezetemből ipar- 
kodom fölidézni az elhunyt vonásait, de én három évvel a 
halála előtt láttam, a környezete pedig arra emlékszik leg- 
inkább, a hogyan a halála előtt látta. Végre hosszabb tünődés 
után mégis csak hozzá kezdtem a képmásához. Mikor az aláfes- 
téssel elkészültem, Kiss Samu, a ki jól ismerte őt életében, a 
szobámba jött és nézi, aztán megszólal: «Te Miklós, meglehe- 
tősen rá lehet már ismerni, de valami idegenszerű még van 
benne». Mikor aztán átfestettem, így szólt: «No, most már nem 
látok rajta kifogásolni valót». 


– Tudja mit, Samu bácsi, csődítsük ide a boldogult 
leánykori barátnőit, majd meglátjuk, mit mondanak azok. 


Az állványra tettem a képet, eléje négy széket s vártam 
az elhunyt négy barátnőjét, a kik egyszerre jöttek el. Én magam 
az ablakfülkébe húzódtam s vártam a kritikát. Mélységes csend 
lett. Majdnem tíz percz mult el így s én már aggódtam, hogy a 
nagy csend oka az elégedetlenség s csak az illő szavakat keresik 
ennek kifejezésére. Hozzájok fordulva látom, hogy mindegyik 
a könnyes szemeit törölgeti. Ez nem is olyan rossz jel! Mikor 
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aztán kisírták magokat, Vadady Lászlóné volt az első, a ki azon 
csodálkozott, miként volt lehetséges ilyen jól eltalálni a megbol- 
dogultat. Mikor Jánosiné meglátta a képet, hosszasan elsírdo- 
gált előtte s váltig köszönte az alkotásomat. Jánosiné (mint 
nekem elbeszélték) meglepte a képpel a férjét s annak távollété- 
ben helyezte a falra. A mint férje a szobába lépett, megpillantva 
a képet, oda állt vele szemben, mereven megnézte s a nélkül, 
hogy egy szót szólt volna, eltávozott hazulról. Az asszony nem 
tudta mire vélni ezt a dolgot. Várta, hogy visszajön, de csak 
nem jött. Három óra mulva a harmadik szomszédban lakó 
barátjától küldött haza egy levelet, mely így szólt: «Kedves 
nőm! Rejtsd el valahová azt a képet, mert megreped a szívem. 
Ott látom ülni kedves leányomat és nem beszélhetek vele». 


Az asszony egyik ruhaszekrénybe zárta el s csak egy hónap 
mulva, folytonos kesergés után, vett magán annyi erőt a férj, 
hogy előkérje s megnézze leánya arczképét. Keservesen meg- 
siratta s aztán újra félretette a szekrénybe. Vagy négyszer kérte 
még elő, mindig rövidebb időközökben, a míg hozzá szokott s 
azután a kép állandóan ott maradhatott a falon. 


Szebenből jövet vagy két itczényi mastix-firnisst készítet- 
tem egyik ottani patikában. A megmaradt firnisst egy csinos 
etiquettel ellátott likőrös üvegben hoztam magammal Magyar- 
Igenbe a hol egyszer beállít hozzám Récsei nyugalmazott 
főhadnagy, az 1848-iki Récsei miniszterelnök unokaöccse. Hal- 
lom, hogy a főhadnagy a hátam mögött piszmog, hátrafordulok, 
hát látom, hogy az ablakpárkányon álló firnisses üveget föl- 
nyitotta s éppen inni akar belőle. Fölugrottam, hogy elvegyem 
az üveget, de ő serényebb volt, hiába kiáltottam, hogy tegye 
le, a jobb karjával engem félretaszítva egy pillanat alatt hatal- 
mas pár kortyot öblített le a torkán. Mire a szájából kivette és 
megérezte, hogy nem likőrt ivott, én már kikaptam a kezéből 
az üveget, nehogy mérgében a földhöz vágja. Ő aztán folyvást 
köpködött és teremtettézett, én meg ráadásul szidtam, a hogy 
a számon fért. Szerencsére nem volt gyantakő a firnissben, mert 
azt chloroformmal olvasztják föl, ez csak terpentinből és mas- 
tixból állt, de az is igaz, hogy egész délután büdöset böfögött tőle. 


1834 január 26-án Kiss Sámuel bátyám levelet kapott Bécs- 
ből, az udvari ágensétől (ha jól emlékszem Németh Lajostól), 
hogy a Kiss Ferenczczel folytatott örökösödési pere oda föl- 
érkezett, ezért siessen Bécsbe informatiókat adni, mielőtt még 
referálnák az ügyét. Kiss Samu egy kicsit gondolkozott, azután 
hozzám fordult: «Te Miklós, nem jönnél holnap reggel velem 
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Bécsbe?» Gondolkoztam egy kissé, de mindjárt meg is adtam a 
választ: «Megyek!» Télen ugyan nem valami kellemes ez az 
út, de legalább nem kerül pénzembe és mindjárt tovább mehe- 
tek Olaszországba. 


Estig becsomagoltam mindazt, a mit olaszországi utamra 
szükségesnek tartottam magammal vinni, többi podgyászomat 
pedig Magyar-Igenben hagytam. 


Reggel indultunk Kolozsvár felé Kiss Samu kocsijával és 
lovaival. Kolozsvártól pedig előfogattal folytattuk az utat, a mi 
borzasztó dolog volt, mert az utazás beillett az ember élete ellen 
való merényletnek is. Kolozsvártól Pestig tíz napig jöttünk, az 
egész Alföld egy nagy tenger volt s mi Bárándnál fél napon át 
csak arra hajtattunk, a hol a fűszál kiállt a vízből. Éjjel fagyott 
és nappal olvadt, úgy hogy az ember minden perczben attól 
tarthatott, hogy a vízzel borított utakon az árokba bedől. 
Mikor a szolnoki hidat elhagytuk, már láttuk a vendéglőt, de 
mégis azt hittük, kidőlnek a lovak, a míg oda érnek. Hasig érő 
volt a pocsolya és a szinén vékony jégkéreg, mikor a ló lábát 
rátette, nem szakadt be, de mikor a súlyával rá ereszkedett, 
egyszerre beszakadt s a jégdarabok úgy összevagdalták a lábát, 
hogy a szegény pára reszketett, mint a nyárfalevél. Valahogy 
mégis csak beértünk s átüzentünk a vármegyeházához elő- 
fogatért. Hallottuk, mikor a hajdu kérdi a másikat: «Ma akar- 
nak elmenni azok az urak?» 


– Ma, – mondja ez. 
– No, innen a Szentháromság se viszi ki őket. 
Mondom Samu bácsinak: «Hallja-e, mit mond az a hajdu?» 
– Hallom, – mondja fejcsóválva. 
A hajdu a fagyos sár ellenére is megrendelte az előfogatot, 


hisz megkapta érte a kellő baksist, de a szegény lovas gazda – 
fél egykor délben – odajött ló nélkül, messziről levette a kalap- 
ját és rimánkodni kezdett: «Kérem a nagyságos urakat, könyö- 
rüljenek rajtam, mert napvilággal nem érünk ki a helységből. 
Majd ha fagy kicsit az éjjel, hát reggel a kertek alatt valahogy 
kivergődünk». És úgy is lőn. Megháltunk Szolnokon és reggel 
csakugyan a kertek közt vitt ki a városból, olyan utakon, melye- 
ket az ökrök egy nagy arasznyinál mélyebben meglyukgattak 
és aztán úgy megfagyott. Némán ültünk, mert beszélgetve az 
ember elharapta volna a nyelvét. A ki ilyen úton nem járt, 
annak halvány fogalma se lehet róla. No, de valahogyan mégis 
csak eljutottunk Pestre. 


Pesten nem szándékoztunk sokáig időzni, de Kiss Samu 
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bátyám meg akart ismerkedni Döbrentei Gáborral, aki Erdély- 
ben is lakott és már nagy híre volt Erdélyben. Elmentünk hát 
hozzá és bemutatkoztunk. Én természetesen mint művész- 
növendék állottam előtte s ő kikérdezett szándékom felől, hová 
megyek, miféle stipendiummal és nagyon meglepte az a kijelen- 
tésem, hogy senki kegyéből, egyedül csak a saját szorgalmam- 
mal gyűjtött pénzemen megyek tanulmányútra. Sokat beszélt 
egyik-másik művésznek tett nagy szolgálatairól és azoknak 
hálátlanságáról. Nagy maecenásnak mutatta be magát s föl- 
szólított, írjak neki Olaszországból. Én nem voltam hajlandó 
egy ilyen önmagát dicsérgető pártfogóval bővebb összekötte- 
tésbe jutni, mert az bizonyos, hogy ha nem használhat föl olyan 
mértékben, mint a hogy akar, majd engem is hálátlansággal 
vádolna. Mikor aztán Olaszországból visszajöttem, akkor sem 
látogattam meg... 


Az 1837. év tavaszán orvosom tanácsára elhatároztam, 
hogy pár hetet a nyár folyamán Előpatakon töltök, mert a fejem 
gyakrabban fájt s orvosom ezt Előpatakkal akarta meggyógyí- 
tani. Gróf Teleki Ferenczné értesülvén arról, hogy Erdélybe 
jövök, írt báró Bánffy Pálnak, hívjon meg Sáromberkére, mert 
szeretné családja több tagját, a kik nála együtt lesznek, lefes- 
tetni. 


Pesten még több képet kellett bevégeznem s így kissé 
későn utaztam Előpatakra, mely csak pár órányira van Dál- 
noktól s így nem tehettem, hogy édes anyámat meg ne látogas- 
sam. Ott is maradtam majdnem három hétig s azután mostoha 
atyám négy lovas ernyős kocsiján Sáromberkére indultam, 
miután báró Bánffy Pálnak szavamat adtam, hogy a grófnét 
nem kerülöm ki. Időközben a gróf Telekiék könyvtárnokát kér- 
tem föl, hogy érkezésemet előkészítse, de őkelme nem merte a 
száját kinyitni s így én minden bejelentés nélkül értem ki Sárom- 
berkére. Szürkület volt már, mikor behajtattam a kastély udva- 
rára. Megállok a palota előtt, bemegyek az előterembe s várom, 
hogy jöjjön valaki. De egy lélek nem állott elő a kocsizörgésre. 
Végre néhány percz mulva megnyilik egy ajtó és kijön egy női 
alak. A félhomályban azt sem látom szobaleány-e vagy vala- 
melyik grófnő? Megszólítom, hogy jelentsen be a grófnénak, 
Barabás a nevem. A leányzó erre szó nélkül eltünik egy másik 
ajtón. Várok megint vagy három perczig, ekkor megint kijön 
egy női személy, ezt is fölszólítom, hogy jelentsen be a grófné- 
nak, különben nem várok tovább, hanem neki indulok a kas- 
télynak és fölkeresem ott, a hol van. Most már csakugyan 
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bevezettek a grófnéhoz, a ki leültetett, nyájasan fogadott és 
kijelentette, hogy örvend a megérkezésemnek. Azután panasz- 
kodott az esős időre és szeretetre méltóan társalgott, úgymint 
a városban szokás az olyan látogatóval, a ki 8–10 percz mulva 
tovább áll. Látván ezt az állapotot, megszólaltam, hogy bocsá- 
natot kérek, hogy figyelmeztetem őméltóságát, de négy lovam 
és kocsisom várják a grófné parancsolatját. 


Erre a grófné csöngetett, bejött egy szobaleány, a grófné 
a fülébe súgott valamit, a mire elment, néhány percz mulva 
jött egy férfiú, a grófné ennek is sugdosott valamit, s ez is 
elment, gondoltam, hogy most már minden rendben van. 
Vacsora alatt azt mondja a grófné, ne vegyem rossz néven, hogy 
a tiszttartói lakba szállásolt el, mert a palotában egész családja 
együtt lévén, ott minden szoba el van foglalva. 


Elgondolván, hogy úgy lesz itt is, mint Csombordon, s a 
tiszttartói lakba az udvaron kell keresztülmenni, ez a dolog 
nem is nyugtalanított, de vacsora után, mikor egy inas meg- 
szólított, hogy majd elvezetnek a szállásomra, kissé meghök- 
kentem. Egy falusi parasztot láttam, lámpással a kezében. 
Kérdem: «Messzire van-e a szállásom?» «Nem nagyon», felelte 
a paraszt, de a konyha előtt arra kért, várnék rá egykét perczet. 
Hát látom, hogy falábakat köt föl. Most már nem tetszett a 
dolog. Kérdem tőle: «Nagy sár van-e?» – «Nem nagyon!» 
feleli megint. – «Ne a maga falábainak számítsa a sarat, hanem 
nekem». 


Hallgatagon, de bokán felül érő sárban vezetett most már 
a falu másik végére, a hol egy rozzant korcsmában másfél öl 
széles és két és fél öl hosszú szoba várt reám. A tiszttartó ágya, 
meg az enyém volt itt, köztük egy kis iróasztal a tisztartó szá- 
mára, két faszék és a szoba deszkapadlóján is egy újjnyi sár, 
melyet a parasztok hordtak be. Az inasom, egy kiszolgált 
huszár, azzal állt elő, hogy ő bizony nem pakolt le semmit a 
kocsiról. Várta, hogy mit mondok, ha meglátom a szállásomat. 
Én a bosszúságomban elnevettem magam. «Hát hová is pakolt 
volna kend», mondtam aztán «ha nem az ágyra rak mindent? 
Jól tette kend, mert reggel megyünk tovább.» 


Másnap reggel aztán ugyanazon sáros ruhában, ugyanazon 
sáros csizmákban, a falábas ember kiséretében baktattam vissza 
a kastélyba. Én ugyan eredetileg arra gondoltam, hogy korán 
reggel csak a kapufélfától véve búcsut, utazom el, de a fáradt- 
ságtól későn ébredtem s alig ittam meg reggeli kávémat, a 
grófné inasa útján kéretett, nézném meg, melyik szoba lesz 
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alkalmasabb a festésre? Én azonban azért mentem a kastélyba, 
hogy megköszönjem az éjjeli szállást s hogy kocsimat befogatva, 
tovább álljak. 


A mint a grófnénak megmondtam, hogy egyik szobában 
sem fogok festeni és búcsúzni jöttem, hosszas jelenetek és pár- 
beszédek kezdődtek, miközben herczeg Waldeckné csípősen 
jegyezte meg: «Die grossen Künstler sind prätensiv». Én azt 
feleltem: »Nem vagyok követelő, de tőlem se követeljenek 
olyant, a mit nem teljesíthetek. Egy művésztől sem lehet köve- 
telni azt, hogy a legkényelmetlenebb helyzetben hangolva 
legyen az alkotásra.» 


A míg herczeg Waldecknéval parlamentiroztam, az öreg 
grófné báró Bánffy Miklóshoz szaladt, a ki pár percz mulva 
megjelenvén, karon fogott e szavakkal: 


– No, édes drusza, jöjjön, nézze meg legalább a parkot 
és a Marost, mely a park alatt folyik. A mikor szép idő van, 
kellemes ám ez a vidék. 


Én nem szivesen maradtam, de báró Bánffy Miklóst már 
régóta ismertem és finom modoránál fogva nem tagadhattam 
meg neki, hogy a parkot körül ne járjam vele. A mint a parkból 
visszajövünk, látom, hogy a kocsisom hajt be a kastély udva- 
rára és egy szoba elé vezetik, melyet ezalatt kiürítettek s a mely- 
ben báró Vay Lajos fiai voltak, együvé tévén őket nevelőjükkel. 


Kérdi báró Bánffy, hogy ez elég jó szoba-e? Ennek három 
ablaka volt, elég világos és elég tágas is volt, de a mint körül 
nézek, azt mondom: nem látok itt kályhát, pedig e hűvös őszi 
napokban megfázik az ember körme. Erre az volt a felelet, hogy 
rögtön rendben lesz az is, küldtek azonnal a faluban lévő faze- 
kashoz, lehozták a padlásról az idevaló kályhát és egy óra 
mulva már be is volt fűtve. Ezalatt a kocsiról is minden málhát 
leszedtek s én kellőleg elszállásoltatván a kocsimat, hazaküld- 
tem. Sáromberkén két hétnél tovább maradtam s ezalatt több 
olaj- és aquarell arczképet festettem, ez utóbbiaknak csak a 
fejét végeztem be, a többit Pesten készítettem el. Az udvari 
tiszteknek nagyon tetszett erélyes eljárásom. Úgy látszik, hogy 
nagyon szolgailag bántak velök, mit a könyvtárnok esete is 
bizonyít, a ki nem mert érdekemben szólani. A tisztek örültek, 
hogy «akadt olyan ember, a ki meg merte mondani, hogy ő is 
ember, és nem kutya,» így fejezték ki magokat előttem. Én fel- 
világosítottam őket, hogy nem daczból tiltakoztam, hanem a 
művészet iránti kötelességből, hadd tudják meg, hogy a művészt 
nem szokás egy cathegoriába sorozni az üveges inassal. De mikor 
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elutaztam a grófnak, Teleki Ferencznek mégis alkalma nyilt 
arra, hogy kimutassa a foga fehérit. Elutazásom előtt való este 
ugyanis a grófné megkérdezte: miféle alkalmatossággal uta- 
zom el? 


– Őszintén szólva, arra nem is gondoltam, hogy Maros- 
vásárhelyre nem a gróf fog elszállíttatni, – feleltem én. A grófné 
mindjárt ki is jelentette, hogy majd megkéri férjét. 


A gróf aztán másnap egy létrás kocsit bocsátott rendelke- 
zésemre, melyen saját kocsiládámon ülve jutottam Maros- 
vásárhelyre, mellettem ült a gróf inasa, a ki némely megbizáso- 
kat végzett el Vásárhelyen, a kocsis mellett pedig az én inasom 
ült. Meglepett a gróf eljárása, de mit tehettem volna vele 
szemben. 


Itt tartózkodásom alkalmából egy érdekes eseményt emlí- 
tek föl, melyet én egészen a véletlen összejátszásának tartok, 
de a grófné határozottan a magnetismusnak tulajdonította. 
Ugyanis a grófné egyik leánya báró Vay Lajosné olyan beteg 
volt, hogy az orvosok határozottan kimondták reá a halálos 
ítéletet, hogy tüdővészben van és csak heteket vagy csak 
napokat élhet még. Azért hozták Sáromberkére, hogy ott hal- 
jon meg. Csak a csontja és bőre volt már meg és végképen el- 
gyengülve, majdnem mozdulatlanul feküdt ágyában. Nem volt 
arczképe s a grófné szerette volna az arcképét legalább meg- 
közelítőleg lefestetni. Magyarázgatták nekem, hogy kövér, 
gömbölyű arczú volt, az orra kisebb stb. s hogy jobban szemben 
láthassam a fejét, párnák közt föltámogatták. Mikor már egy 
negyed órája ült így előttem, azt hittem, hogy kimerült lesz s 
félbe akartam hagyni munkámat, hogy ne fáraszszam. Vitat- 
kozni kezdett, hogy nem fáradt, sőt sokkal jobban érzi magát, 
mint mikor festeni kezdtem. És három egész óráig ült így előt- 
tem egyfolytában. Valahányszor félbeszakítottam a munkát, 
mindig vitatkozott velem, sőt a festés után egész napon át sok- 
kal frissebb volt, mint azelőtt. Három napon át folytatódott ez 
a dolog s ő mindig három órát ült és folyvást javult az állapota, 
úgyannyira, hogy napról-napra jobban lett, pár hét mulva már 
fölkelt ágyából és karácsony táján már meg is hízott, az arcza 
megtelt s testben is kövéredett. A férjével, a ki Borsod megyé- 
ben főispán volt, hazament s ott is jó egészségnek örvendett. 
1878 táján mint öreg asszony halt meg. Teleki grófnétól kará- 
csonykor kaptam levelet, melyben azt írja, hogy bármit mond- 
janak is neki, abban a hitében őt senki meg nem ingatja, hogy 
leányát én magnetizáltam s ez keltette új életre. 
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Marosvásárhelyről egyenesen Nagy-Szebenbe mentem, hol 
épen az országgyűlés tilt egybe erdélyi kormányzót választani. 
Nagyban ünnepelték báró Kemény Dénest, mert ő eszelte ki az 
öreg Bethlen Jánossal együtt, hogy Estei Ferdinánd főherczeggel 
szemben 90 ellenzéki képviselő 115 regalista képviselő fölött 
diadalt aratott, vagyis, hogy a kisebbség többséget ért el a 
szavazásnál. Ez a tény első pillanatra lehetetlennek látszik, 
pedig nagyon egyszerű számítás az alapja. S hogy mindez meg- 
eshetett, csakis a többségben lévő regalisták elbizakodottságán 
mult. 


Báró Kemény Dénes és gróf Bethlen János a választás előtt 
megkérdezték a király által egybehivott regalistákat: kire 
szavaznak? Kire másra, mint a főherczegre! – volt a válasz. 
Miután azonban hármas candidálás volt, a főherczeg mellé 
Jósikát és Kornisst, mások megint Nopcsát és Kornisst jelölték. 
Már most aztán világos volt, hogy a főherczeg 115 regalista sza- 
vazatot fog kapni, a mellette jelölt két-két névre pedig mind- 
össze 230 regalista szavazat jut, a mi három személy közt, vagyis 
Jósika, Nopcsa és Korniss közt, elosztva fejenként mintegy 80 
szavazatot jelent. Így aztán ha az ellenzék egyöntetűen erre a 
három jelöltre adja le a 90 főnyi szavazatát, lehetetlen, hogy a 
főherczeg a hármas candidatióba bejusson. 


Nehogy valaki ezt a számadást elárulja, a 90 képviselőt 
egy negyed órával a választás előtt gróf Bethlenhez rendelték, 
hogy onnan együtt menjenek a gyűlésbe, a hol szomorú képet 
vágva, így szólott az egyik pártvezér a képviselőkhöz: «Uraim, 
mi gyengék vagyunk, mi nem tehetünk semmit, mindössze is a 
lelkiismeretünk megnyugtatására, mint jó hazafiak, egyszerüen 
leadjuk a szavazatainkat Jósika, Nopcsa és Kornissra, a mi 
kedves honfitársainkra». 


A szavazás eredménye azután mindenkit meglepett Beth- 
lent és Keményt kivéve, mert senkinek eszébe sem jutott erre 
gondolni. Jósika 170-en felül, Nopcsa 160, Korniss 145 szavaza- 
tot kapott. Báró Kemény Dénes azonban meg lévén győződve 
arról, hogy e három jelölt közül bármelyik lemond a negyedik 
helyre szorult főherczeg javára, azt indítványozta a szavazás 
előtt, hogy azon esetben, ha a jelöltek közül egyik vagy másik 
lemondana, ne a legközelebbi legtöbb szavazatot nyert személy 
jöjjön ennek helyébe, mert ez az eredmény nem volna a többség 
kifolyása, hanem egészen új választás tartandó. (Számított arra, 
hogy a főherczeg új választás alá úgy sem veti magát.) Az ország- 
gyűlés báró Kemény indítványát, biztos többsége tudatában, 
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gyanutlanúl elfogadta. Csak a furcsa eredmény után látta, hogy 
milyen kelepczébe jutott. 


A helyzet annál komikusabb volt, mert a regalisták már a 
választást megelőző napon nagy bankettet tartottak, sűrűn 
éltetve a főherczeget. A választás utáni estén viszont az ellenzék 
bankettezett, éltetve vezetőit. 


Báró Kemény Dénest ez alkalomból lerajzoltam, aláirást 
is indítottam kőrajzu arczképére, de 70 aláírásnál több nem gyűlt 
össze s így csalódtam a számításomban. 


Nagy-Szebenből, a hol többeket lefestettem, november 
elején jöttem haza Pestre. A tél folyamán művészi életem sablon- 
szerűleg folyt le, de maga a tél annál rendkívülibb volt. Mintha 
ma is látnám, a mint Érdi Jánossal deczember közepe táján 
kimentünk a Dunaparta, a Duna magasra áradt vize nagyon 
erős jégtáblákat hozott és oly sűrűen, hogy a hajóhíd vámházá- 
nál, az emelkedettebb parton levő, karzatnak szolgáló másfél 
méter hosszú, egy méter magas és széles kőkoczkákat félretolta. 
Sok ember nézte ezt a páratlanul magas jégtorlást, mely nem- 
sokára meg is állott, pedig már ekkor kevés híja volt, hogy a 
víz át nem lépte a partokat. 


Érdi csóválta a fejét s azt mondta nekem, hogy ez Pestre 
veszélyt fog hozni, mert az már tapasztalt dolog, hogy a Duna 
jege tavaszszal rendesen öt-hat lábbal magasabb vízzel indul 
meg, mint a milyennel megállott. Csak a duzzadtabb víz tudja 
fölszaggatni a jég széleit. Éhhez járult az erős tél és a sok hó. 
Szomorúan tapasztaltuk, hogy Érdi jövendölése és aggodalma 
beteljesedett. 


A mint 1838-ban márczius 10-dike tájt a víz itt-ott elérte 
a part színét, kezdték a homokot, szalmát, ganajt a Duna part- 
jára hordani és töltést csinálni a víz ellen. Tengernyi nép lepte 
el egész nap a Dunapartot s egy jelenet most is él az emlékeze- 
temben. Mint ma is szokás, a városból a havat a Dunába hord- 
ták, vagyis a partra s onnan a jégre. Így aztán észrevétlenül 
a part mind továbbievőnek tűnt föl s vagy 50–60 ölnyivel 
beljebb nyult a Duna jege fölött. Itt állt több száz főnyi ember, 
a ki mind azt hitte, hogy a parton van. Egyszerre csak rettenetes 
recsegés és ropogás hallik, mert a víz emelvén e hótömeget, 
elvált a parttól. A mint a rajta álló tömérdek nép ezt észrevette, 
leírhatlan kiabálás, sikoltozás és tolongás keletkezett. Ezer 
szerencse, hogy e hótömeg lassan mozdult és nem gyorsan vált 
el a parttól, hanem csak odébb indult s így a rajta lévők egy kis 
szorongás, oldalba döfés és lábtaposás árán kimenekültek. 
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A víznek a városba törését megelőző este én is kinéztem 
a Dunapartra, de hamar vissza tértem, olyan nagy volt a tolon- 
gás. Borzalmas látvány volt az ezer meg ezer fáklyás ember 
künn a töltésen, a mint ide-oda mozgott s ezer meg ezer szekér 
hordta a töltés anyagát és egyre hangzott a kiabálás: most itt 
szivárog át a víz, ide kell anyag. Én a tömegtől hátrább vonulva 
néztem e sürgést-forgást. Magas ember nem lévén, a Nagy-híd 
utczában (a mai Deák Ferenc-utczában) egy hóból hányt, de 
megjegesedett «gletscher»-re másztam föl, hogy a többiek feje 
fölött nézve lássam a történendőket. Egyszerre csak azt veszem 
észre, hogy belém kapaszkodik Szábel Boldizsár, az én volt 
jóltevőmnek Szábel Menyhértnek fia. Mindkettőnket meglepett 
ez a véletlen találkozás. Egyszer csak hallom azt kiáltozni, 
hogy a vámház előtt (a «Magyar király» előtti téren) ömlik ki a 
víz. Azonnal leugrottam a gletcserről, nehogy az áradás elszige- 
teljen szállásomtól. És csakugyan igaz volt, mert a canálisokat 
nem zárták el s az egyik csatornanyíláson át a Szinház-téren (a 
mostani Gizella-téren) hamarosan egész kis tenger képződött. 
Erre haza siettem, bízván abban, hogy lakóházam magasan 
fekszik. Az udvari szobámat használván hálószobának, később 
csak távolról hallottam minden zajt, sőt a harangok félreverését 
sem hallottam. Reggel, mikor fölkeltem és kitekintettem az 
ablakomon, láttam, hogy a Wurm-udvar kapujának sarkköve 
vízben áll s a víz a József-tér szélét mossa, a Szinház-tér tele 
volt vízzel, a Váczi-utczából pedig egy csónak emberekkel meg- 
tömve evezett ki. 


A sok szomorú eset közt azonban sok komikus jelenet is 
volt. A «Magyar király» vendéglőből két pinczér egy vastag 
széles deszkán evezett ki, függönyrudak voltak az evezőik. 
Zsemlét és kiflit vettek az ott rekedt vendégeknek. A süteményt 
két serviettebe kötve a nyakukba akasztották, hogy ha bele- 
czuppanna is valamelyik a vízbe, a zsemlye ne ázzék meg. De 
mégis csak pórul jártak, mert véletlenül egyszerre nehezedvén 
a deszka ugyanazon oldalára, a deszka fölfordult s ők mindketten 
végig vágódtak a piszkos vízben, a zsemlyéikkel együtt. 


Úgy emlékszem az nap délután volt, mikor a lakóházunk 
Erzsébet-tér felőli kapujában állva, hallom, hogy azt beszélik, 
a Déra-ház nagyon megrepedezett, pedig ott a föld szinén nem 
is volt víz. A mint oda nézek a Bálvány-utcza szögletére, úgy 
rémlik előttem, mintha megmozdulna ez a ház, aztán egyszerre 
porfelleg foglalja el a helyét, roppant dörej kiséretében. Szalad 
arra minden ember, köztük én is, s mikor a porfelleg oszlani 
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kezdett, látjuk, hogy a háznak Bálvány-utcza felőli oldala, sőt 
az Erzsébet-térre néző homlokzatának a kapuig terjedő fele is 
beomlott. Szerencsére a lakók már előbb kimenekültek belőle, 
de az egyik, a ki valamiért vissza ment, majdnem ott veszett. 
Épen a beomlás pillanatában szaladt le, hajadon fővel, a haja 
vörös volt, de annál sápadtabb az arcza a nagy ijedtségtől. 
Szerencséjére a lépcső a megmaradt oldalon volt. 


Az Erzsébet-téren víz nem volt, de a félig olvadt hó leve 
folyton hólyagzott, a mint a Dunából a laza földön át tovább 
nyomuló víz a levegőt kiszorította. 


Egy pár óra mulva, belefáradva a sok ácsorgásba, fölmen- 
tem szállásomra. De mekkora volt a meglepetésem, sőt ijedt- 
ségen, mikor a műtermembe lépve látom, hogy a parquettet 
ujjnyi magasan födi a vakolattörmelék. A mint a mennyezetre 
nézek, látom, hogy a nádak és léczek vakolat nélkül állanak. 
Szaladok a hálószobám felé, melynek ajtaja kissé nyitva volt, 
próbálom kinyitni, de nem mozdul. Ekkor látom ám, hogy az 
egész közfal rézsút össze van repedezve, mert a szomszédos 
Neuhofer-féle ház sülyedt. Nagy nehezen befértem az ajtón, 
és siettem iróasztalom rejtekéből készpénzemet kimenteni, azután 
még inkább siettem lefelé. Az Erzsébet-téren a Józsefnapi vásárra 
már fölállították a bódékat, de még mind üresek voltak. Egy 
ilyen bódét mi is lefoglaltunk Érdivel és inasunkkal együtt s 
itt háltunk meg. Az inassal hozattunk le ágyneműt és meleg 
ruhát, de egész éjjel nem aludtunk, mert a harangok félreveré- 
sétől és a vészkiabálásoktól, hogy a «víz nő», hogyis lett volna 
kedvünk aludni. 


Másnap az inasomat megbíztam: béreljen ki számunkra 
egy dereglyét, minden áron, ha kap. Kapott is egyet 40 pengő- 
forintért. 


A fürdő-utczában, a «Kávéforrás» előtt szálltunk a dereg- 
lyébe, a hol térdnél magasabban állott már a víz. Itt csatlakozott 
hozzánk Végh Muki, Végh Ignácz protonotarius fia, de egy 
asszonyság is, két leányával s egy liberiás inassal, ugyancsak 
könyörgött, az Istenért vinnénk magunkkal. Én azt feleltem, 
hogy a hányan elférnek a dereglyén, a nélkül, hogy baj lenne 
belőle, jöhetnek velünk, mire az inas ölében fogva hordta be 
őket a csónakba. Sohasem jártam végére, kik voltak ezek, pedig 
az inasukat többször láttam e pár nap alatt Budán. A hajósok, 
mikor a fürdő-utczából kiértünk, nem indulhattak rögtön Buda 
felé, olyan erős jégzajlás volt, hanem rudakkal tolták a dereg- 
lyét a házak mellett fölfelé s mikor az István főherczeg vendéglő 
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előtt elhaladtunk s egy kissé ritkábban jött a jég, ekkor merész- 
kedtek neki a Dunának. Két órai munkába került, mire a tulsó 
partot elértük, de itt aztán megszorultunk. Ugyanis a régi hajó- 
hídon alul épült Dunaparti sarokház elé nagy gerendákból jég- 
törő bakokat állítottak föl, hogy a sarokház falát a jég be ne 
törje. E bakokra magas jégfal torlódott össze. Dereglyénk fele 
már a tiszta vízbe ért át, a bakok mögé, mikor hirtelen roppant 
jégtömegek jöttek s dereglyénk külső felét úgy odaszorították 
a jégfalhoz, hogy elkezdett recsegni. A hajósok kiabáltak, hogy 
végünk van és kétségbeesett erőfeszítéssel kezdték csáklyáikkal 
félre tolni a jeget. De a bakok mögötti tiszta vízben is volt már 
néhány dereglyés, a kik a jég tisztulására vártak, ezek 
csákányaikat a mi dereglyénkbe akasztották és húzták befelé, úgy 
hogy végre kijutottunk a szorosból, hálát adva az Istennek. Az 
egyik dereglyében láttam a várakozók közt gróf Dessewffy Aurélt, 
a ki Pestre vitt át dereglyét, valamelyik család menekülésére. 


Harmadnapra a víz apadt s én átnéztem Pestre, de meg- 
hálni visszamentem Budára s inasom is reggelre oda rendeltem, 
hogy mindenemet szállítsa haza. 


El nem hallgathatom azt a rosszlelkűséget, mely egyes 
emberekben még az ilyen szerencsétlenségek alkalmával is 
nyilvánul s a helyett, hogy embertársaikon segítenének, még 
sietnek mások megszorultságát kiaknázni. Budán a «Szarvas» 
kávéházba mentem be reggelizni, a hol olyan ügyes tulajdonosné 
volt, hogy mikor meghallotta, hogy Pesten mindent a fele por- 
czióra szállítottak le, ő is rögtön elég apró poharat tudott elő- 
teremteni a fele adagok számára. Én annyira fölingerültem e 
kapzsiság láttára, hogy fönhangon így kiáltottan a vendégek- 
hez: «Pesten a szükség kényszerítette a kávésokat arra, hogy 
árvíz idején csak fél porcziókat adjanak, de tegnap már a vidé- 
kiek is bejöhettek a városba s így a kávésok is a rendes adag 
kávét adják. Maga ellen vét itt minden pesti ember, ha a kárt 
nem vallott budai féltől fele adagot is elfogad, mikor a kárt 
vallott pestiek egész adagot adnak». Ezzel ott hagytam a 
kávéházat s azt hiszem a pestiek mind ott hagyták. 


Pesten az ember lépten-nyomon olyan szomorú képekre 
bukkant, a szállásom is úgy meg volt rongálva, annyira lakhat- 
lanná vált, hogy épen kapóra jöttek az erdélyi meghivások. 
Elhatároztam tehát, hogy jó lesz, ha hosszabb időre Erdélybe 
költözöm és Biasini György kocsiján csakhamar le is utaztam 
Kolozsvárra. Butoraimat is becsomagoltattam és magammal 
vittem. 
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Útközben a Tisza olyan területeket öntött el, hogy Porosz- 
lótól Tiszafüredig dereglyén mentünk A Hortobágy is annyira 
el volt árasztva, hogy egész tengernek látszott. Egyik híd végé- 
nél az országúton is átfolyt a víz. A kocsis azt gondolta, hogy a 
víz csak az utat födi s neki hajtott, de a következő pillanatban 
a lovaknak csak a fülük látszott ki. Azok is megijedtek s olyan 
hirtelen kapaszkodtak ki az útra, hogy szerencsénkre átrántot- 
tak bennünket az örvényen, melyet az áradat az úton át sodort 
tova s a mely minket is magával ragadhatott volna. 


Végre mégis csak szerencsésen megérkeztünk Kolozsvárra, 
a hol nem sok dolgom akadt. Az aristocratia nyárára falura 
ment s azt kivánták volna tőlem, hogy házról-házra járva 
leczkéket adjak, de arra nem volt kedvem. Csak egy tanítványt 
vállaltam el, gróf Teleki Rózát, gróf Teleki János leányát. 
Szeptemberben Kiss Sámuel bátyámhoz mentem Magyar-Igenbe, 
szőlő curára, szüret után novemberben pedig visszatértem 
Kolozsvárra, a hol valaki azt súgta meg nekem, hogy az aristoc- 
ratiában úgy okoskodnak: «Majd beadja a derekát Barabás, 
ha nem lesz semmi keresete». Ekkor elhatároztam, hogy vissza- 
térek Pestre. Egyik este a casinóban gróf Bethlen Pál főispán 
megszólít: «Reméljük, hogy itt a hazájában fog végleg meg- 
telepedni.» 


– Ezt a gondolatját a gróf úrnak bocsássa meg az Isten, 
én meg nem bocsájthatom. Falusi lakos lehetnék valamikor, de 
kolozsvári soha! Én egy hét mulva távozom Kolozsvárról s már 
kezdek is pakolni. 


Mindjárt másnap, hozzám jött gróf Bethlen Pál azzal a 
megbízással, hogy gróf Csákyné kéret, ne mennék el addig, míg 
a leányát Eulália grófnőt le nem festem. (A grófnő később 
Komáromi György felesége lett.) Én az egyik bőröndömet a 
legszembetűnőbb helyre állítottam, mintha már tényleg csoma- 
golnék s ime: egyszerre annyi dolgom akadt, hogy egész télen 
volt mit festeni. Nem is alkudoztak nagyon, mert mindenki 
kedvezésnek vette, ha képét elvállalom. Ezen a télen egy tanít- 
ványom is volt Teleki Blanka grófnő, a kinek finom művelt- 
sége és nemes jelleme előtt ma is tisztelettel hajlom meg. Már 
évek óta kiváló szeretettel viseltetett a művészetek, különösen 
a rajzművészet iránt s nem mint dilettáns, de mint valódi 
művésznő kezelte a rajzónt. Már többször említettem, hogy jól- 
laktam a leczkeadással, de ilyen szellemes és komoly szorgalmu 
tanítványt bárki szivesen láthat az oldala mellett. Nagy öröm- 
mel hallottam, hogy egy társaságban úgy nyilatkozott, miszerint 
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összes tanítóitól tíz év alatt nem tanult annyit, mint tőlem két 
hónap alatt. Soha sem felejtem el, mikor egy fejet festett és én 
kivéve kezéből a palettát, megmutattam neki, hogyan kell a 
fényt a hajra föltenni, maga is kedvet kapott reá. Sietve nyult 
a paletta után: «Adja ide, adja ide!» Én oda adtam és ő nagy 
igyekezettel festett a hajra egy világosabb foltot, de hogy 
megijedt tőle! Akkora jajt kiáltott, hogy mindketten jót nevet- 
tünk rajta. Az ecset nem engedelmeskedett úgy az ő gyakorlat- 
lan kezének, mint az enyémnek. Később Teleki Blanka grófnő 
csupán hazafiságból, hogy jeles magyar nőket neveljen, Pesten 
nevelőintézetet állított, épen a forradalom előtt. Nála tanított 
Löwey Klára és Vasváry Pál is. Ez intézetet 1849 után be 
kellett zárnia. De meg tudták róla azt is, hogy nővérének De 
Gerando Antonia grófnőnek adatokat gyűjtött a forradalom 
eseményeiről s e hazafiságáért s az ő jogtalan biráival szemben 
tanusított méltóságteljes magaviseletéért boszúból Kufsteinba 
zárták. Mikor onnan kiszabadult, külföldre ment. De megírták 
ezt mások, a kik több adattal rendelkeztek, én csak azért 
említem, mert megérdemli minden magyarnak őszinte tiszteletét 
és nevének örök emlékezetben tartását. Ő is elmondhatta, mint 
Wesselényi Miklós atyja: «Megtanítottak szenvedni, de félni 
nem». 


Teleki Blanka grófnő szerette volna látni, hogy miképen 
kezdek olajba festeni egy arczképet. Azt mondtam, a leghelye- 
sebb volna, ha valamelyik barátnője arczképének megfestését 
nézné végig. Mikor aztán báró Wesselényi Farkasnét született 
gróf Kendeffy Ágnest (gróf Andrássy Gyuláné nővérét) festet- 
tem, ők megegyeztek abban, hogy Wesselényiné megizeni neki 
a festés kezdetét. Leszállván a kocsiról azt mondta inasának: 
«Eredj föl Blanka grófnéhoz, mondd meg, hogy itt vagyok». 
Vártuk, hogy mikor jön, de utóvégre is megkezdtem a festést. 
11 óra felé haza jött az én inasom, egy lyceumi oláh diák, ezt 
küldtem Blanka grófnéhoz, a ki csakhamar futó lépésekben 
érkezett. Kérdi Wesselényiné, hogy hát miért nem jött elébb? 
Miért? Hiszen Wesselényiné inasa azt azt izenetet adta át neki, 
hogy: «A grófnő kikocsizott és nem jöhet el.» Így stilizálta az 
inas az «itt vagyok» szót az ő különös eszejárása szerint. 


Egyszer az én diák inasommal levelet küldtem Wesselényi- 
nénak, hogy a mai arczképfestéshez sem külön toilettere, sem 
külön fésülködésre nincs szükség. Inasom a báróval a lépcsőn 
találkozott s a báró azt kérdi tőle: mit keres ott? A fiú nem 
ismerte a bárót s csak kurtán így válaszolt: «A bárónéhoz 
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megyek». Erre hatalmas pofont kapott a bárótól, a ki később 
megtudván, hogy a fiú az én inasom volt és hogy milyen járat- 
ban ment a feleségéhez, igen röstellte a dolgot s a pofonért öt 
vagy tíz forint fájdalomdíjat küldött inasomnak, a mivel aztán 
megvigasztalta. A báró különben is igen nyers és hevesvérű 
ember volt. Alig egy héttel később szép holdvilágos este a kapu- 
ban állok, a szemben lévő oldalt mély árnyék födi. Egy kocsi 
zörög az árnyékos oldalon, aztán nagy puffanás és üvegcsöröm- 
pölés hallik. Oda szaladok, hát látom, hogy egy fölborult batárd 
ablakán át báró Wesselényi Farkas mász ki, véres arczczal, 
dühtől tajtékozva és ékes szónoklattal szidja a kocsist, a helyett, 
hogy megköszönné az Istennek, hogy kezét vagy lábát ki nem 
törte. A kocsis, ismervén gazdája vérmérsékletét, persze kereket 
oldott. A fölborulás oka különben egy összelapátolt és keményre 
fagyott sárbuczka volt, mely az árnyékban nem látszott s a 
mely a sebesen beforduló kocsit alaposan fölbillentette. Sajnál- 
tam is a bárót, meg nem is, mert legalább a sors vele is éreztette, 
hogy milyen érzés a váratlan arczulütés. 


Az 1839–40-diki telet Kolozsvárt töltöttem. Semmi külö- 
nösebb esemény nem történt. Márczius elejéig, a mit csak lehe- 
tett, mindent megfestettem s aztán, butoraimat eladva, készü- 
lődtem az újabb pesti letelepülésre. 








 139


 
 
 


BOLYAI FARKAS 
ÖNÉLETIRÁSA 


 
 
 
 
 
 


Nagyméltóságu Gróf Elnök ur! Kegyelmes uram! 
Miután a «Társaság» többszöri rendeléseire is elbalogattam 


a biographia felküldését, az excellentiád személyes parancsára 
ezennel megirom, a mi eszembe jut; hiányát mentheti az idő 
rövidsége, midőn a tegnap vett levél előtt mára gr. Bethlen 
Ádám urhoz igérkezvén, a lovak bejöttek s ennek végeztével 
indulnom kell. 


Születtem Bolyában 1775-ben febr. 9-én. Kedves emlékezetü 
nemes, de csak közepes birtoku szüleim Bolyai Gáspár és Pávai 
Vajna Krisztina hetedfél éves koromban Enyedre vittek, 
azutáni hires pap és professor Herepei János keze alá, az hol 
is szinte rendkivüli emlékező, képzelő és figyelő tehetségeim 
a virágbimbóban többre mutattak, mint a mit nyilása kifej- 
tett; ugyanis játékon nem kapván, a classisoman mindenkor 
túljártam. 


Grammatista koromban, mikor praeceptorom poeta ta- 
nitványait tanitotta, egyéb dolgom mellett figyelmem részével 
annyit vettem fel, hogy a Molnár grammaticáján magamra 
átmenve, a nélkül, hogy tudta volna valaki, papirosat kér- 
tem a praeceptoromtól; mosolyogva adott, de csudálkozott 
verseimen. 


Azután tanitván [a praeceptor] annyira vitt, hogy ura- 
ságokhoz vitetve, akárhány ember előtt akármiről azonnal 
jó deák verset csináltam, melyek közül néhány most is jut 
eszembe. Radix quadratát, cubicát huztam eszemben hiba 
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nélkül, tizennégy számból is, a végén még több számot kérve; 
szólottak hozzám, feleltem – elküldöttek, s helyemre menve 
vissza a táblán képzelt irást ott találtam, a hol félbeszakadt 
s mind a táblán képzelve folytattam – de az okát nem tudtam, 
még azt sem, hogy okát kell tudni. Néhai professor Nemegyei 
is a görögben, zsidóban sokra vitt, ugy, hogy akkori főkurator 
B. Alvinczi kamaránként olvastatott fel az ugynevezett oecono- 
mussal – csak az első szókra emlékezem: Insignia Stamina 
virtutum.... ; nem is ügyeltem reá, ment [lévén] minden füsti 
hajlamtól. Végre az első nagy gr. Teleki József intette meg 
professoromat az elejéni érlelésre nézve. Kevéssel azután kará- 
csonyi szünnapokban, mihelyt egyedül maradtam nappal is, 
láttam Achilest tisztán, ugy a mint Homérban olvastam volt 
s ugy a többit. A következő télen forró nyavalya jött reám, 
mely után addigi tehetségeim szállottak. 


Csakugyan ezen hirem következéséül, mikor a német 
classisból rhetor lettem, N. ritka szép elméjü és lelkü (Atti- 
cusi s Agricolai biographiára méltó) B. Kemény Simon mellé 
vitettem tanulótársul, a praeceptorom testvére azutáni profes- 
sor Herepei Ádám keze alá; az honnan deák, német és franczia 
készséggeli beszéddel és irással s historiai és kevés mathesisi 
tanulással, tanitónk professorrá létével, Kolozsvárra, hires 
theologiae professor Szathmári [Pap] Mihály házához mentünk 
lakni és ottan több professorokat járván, végre négy napi 
censurát adtunk a nagy auditoriumban. A mathesist a mostani 
derék professor Méhes Sámuel derék atyjától (M. Györgytől) 
hallgattuk: de prof. Szathmári a theologiát oly tüzzel tanitotta, 
Mózesi sugárzó ábrázattal, hogy vigyázni intvén engem, nehogy 
mathesisbe merülve a hit dolgában is hasonlót kivánjak, annyira 
meghültem a mathesishez, hogy n. b. Radák Ádám ajánlván, 
hogy maga költségén az ingenieur Akadémiába küld: azt 
feleltem, hogy ideigi fényért örök idvességemet fel nem áldo- 
zom az évekig tartott theologiai tanok kétharmada lévén még 
hátra. 


A censura után hol egy, hol más ellenvetés jövén eszembe, 
mindenkor megmondottam a nagy Gamalielnek, hogy a sátán 
mivel kisért. Végre mikor a kiürült feneket láttam, fanaticus- 
ból atheus lettem – iszonyu állapot; éjjel a temetőbe mentem, 
hittem, hogy az ördög kezében elkárhozott vagyok; – mig 
végre a jó lélek oda huzott, a hol most vagyok – örökkévalóság 
utazója, már havazó estvéjén egy bübájokkal teljes napi utnak 
– vagy inkább egy zivataros s félelmes éj reggelén, hol egy 
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felsőbb nap érkező sugarai a véghetlen ut folytatására mind- 
inkább bátorítanak véghetetlenül; mert a megérkezés sirkő 
volna – egy élet csak egy kerék fordulat a mind elé vivő vég- 
hetlen uton – véghetlen a világ könyve, s azon [Isten] is 
soha el nem érhető, de mindinkább közelitendő határa a 
különök egybe- olvadásának, minden testvéreknek a véghetet- 
len atyai szivben. 


Ezután kezdettem életneméről gondolkodni: Kolozsvárt 
sokáig járva a rajzoskolába, nagy kedvet kaptam különösen 
a historiai képiráshoz: a professor sokszor mondván Verfluchte 
Keckheit im Planzeichnen, arra unszolt, hogy képiró legyek; 
de a szemem lőpornak, melyet magam csináltam, véletlen 
fellobbanásával annyira meggyengült, hogy az orvosok minden 
jó szemet kivánó életneméről lemondani tanácsolták. Ugyan- 
azon időben állván fel az első magyar Játékszin, azon több- 
ször játszottam is s az első magyar operát az Arany időt hallva, 
másnap hegedülni kezdettem tanulni, de késő lévén már, 
praxisom messze maradott a theoriától. 


Ugyanekkor azon is járt az eszem, hogy szinész legyek. 
E tájban akartam bizonyos ifjuval is különös barátságot 


kötni: fekete hétnek neveztem, melynek napjain mind nehezebb 
próbákat állván ki, a végén abban egyeztünk meg, hogy éjfél- 
kor a temetőben, mikor 12-őt üti, örökre kezet fogunk. En 
mindent megtettem, a másik semmit se teljesen, s az örök 
egyesülésből elválás lett. 


Végtére egész veszedelemmel az artilleriára szántam ma- 
gamat, felmentem Bécsbe s a mely nap felesküdtem volna, 
alább megirandó okból már Jénában volt b. Kemény Simon 
levelét vettem, melyben kért, hogyha valaha ért a szava előttem 
valamit, menjek fel, hogy beszéljünk elébb együtt. Felmentem 
s ott maradtam a báró költségén. Az holott is csak hamar a 
Sále vize mellett sétálva kezdettem kevés szétszórt homályos 
mathesisi ismeretemből azt az utat, melyen megvénülve is talá- 
lom magamat. Kettő vitt rá: egyik a szememre nézve adott 
orvosi tanács, melyért nem mervén sokat olvasni sok ideig mind- 
csak gondolkodva tanultam; a másik pedig a tudatlanság, mely 
miatt a természet lett vezérem. Ugy is megszoktam volt ezen 
módot, hogy nehezen vettem magamat az olvasásra, az is 
hozzájárulván, hogy a könyvek különböző módjához szoknom 
kellett – belejövén nem kis kedvetlenséggel láttam, sok sajátom- 
nak véltet meglenni. 


Jénában akkor tanitott Fichte, Schiller nem tanitott, 
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de szerencsénk volt személyesen tisztelni. Göttingába mentünk, 
az holott is Kästner, Lichtenberg szenvedhettek s megismer- 
kedtem az akkor ott tanuló Gaussal, kivel maig is barátságban 
vagyok, noha távol attól, hogy vele mérkezzem; a legszerényebb 
s a legkevesebbet mutató; nem harmadnapig, mint Plátóval, 
évekig lehetett vele valaki a nélkül, hogy megtudja nagyságát 
– kár hogy nem tudtam ezt a czimetlen sarku hallgató könyvet 
felnyitni s olvasni; én sem tudtam, hogy ő milyen sokat tud, 
s ő is saját módomat látva, igen sokat hitt rólam, s nem tudta, 
mely kevés vagyok – az igazi (nem könnyüszerüleg szinen 
járó) mathesisi szenvedelem s erkölcsi egyezés kötött egybe 
ugy, hogy többször gyalog utazva együtt, mindenik külön 
maga tárgyáról gondolkodva órákig nem szólottunk. 


Elment Gauss s Kemény Simon is lejött s én Kemény 
Simonért, vesztegetés nélkül a költség sokkal haladván felül 
a küldött pénzt, kezes maradtam. Kemény Simontól egy évig 
nem kaphatván pénzt, sokat szenvedtem, de soha oly boldog 
nem voltam; az az idő, melyre mindig örömmel nézek vissza 
– barátsági önkéntes áldozattal az igazság keresése tiszta 
éterében, a testi gyönyörök posványi felett magasan; neme- 
sebb szenvedelem egész künnlétemben (sok kisérletek közt) 
tiszta életem védangyala volt – az akkori magamat ma is 
tisztelem. 


Feljött a pénz, s leindultam gyalog. Az astronomia profes- 
sor (a ki Napoleonnal volt Austerlitznél s azután ingenieur 
Oberstere lett) s mások a szomszéd faluig kisértek gyalog; 
az elváláskor sirva mint a gyermek, akartam ellen mentem vissza, 
mig erőt vettem magamon, az utolsó tetőről, a honnan még 
látszott Göttinga, még egyszer vissza néztem, megállva, mig 
az örökre elválás homályában a Daguerrotyp [fénykép] meg- 
maradott. De most is visszatekintek még egyszer: Gauss 
Braunschweigból irt volt, hogy határozzak napot és helyet 
Göttingán kivül, a mikor és hol még egyszer találkozzunk; 
mindenkor pontosak, akkor is azon egy órában érkeztünk gya- 
log Clausthalba, a honnan reggel egy tetőig kisértem el s egy 
haldoklás bucsukezével váltunk el (csaknem némán) azon 
egy zászló alól kétfelé küldetve, azzal a különbséggel, hogy ő 
a dicsőség templomába hatott fel, én pedig elestem. 


Regensburgig (valamint több gyalog tett) utazásomra nézve 
csak azt tartom emlitendőnek, hogy a sebességet kicsin kezdve 
s naponként móddal nevelve s mindennap is crescendó indulva 
s decrescendó érkezve s lábomat néha pálinkával mosva s kap- 
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czáimat megfagygyazva s a csizma olykor megormósult bőrét 
(mely miatt tovább nem mehettem volna) nem zsirral kenve, 
hanem vizzel lágyitva, legkisebb bajom se volt. 


A hajón – csak azt emlitem – hogy a Strudelnél egyedül 
állottam fenn nézni a veszélyt; de a hajósoktól mérgesen 
nézettetvén, letérdelve lopva nézhettem – s még egy van 
mindjárt emlitendő; Passauba kiszállva két bajom volt: 
mindenikben ártatlan támadtatva meg, tiztől vétetve körül s 
kevéssel azután Schildwachtól puskával döfettetve meg minden 
gondatlanságom mellett a tiszta és csendes lelken álló bátor- 
ság megszabaditott, mint több esetekben azután is.* De nagyobb 
ellenség jött mosolyogva: egy 15 éves ártatlan szép lyánkát 
a hajón ostromoltak s én védangyala lettem; ment szegény 
Bécsbe szolgálni, a szeplőtelen tisztaság olyan mocsok árjába, 
melyekre nincs pecsétkivevő; felnyitottam előtte az erény 
mennyét s a vétek poklát s mindenként megvehetetlen erős- 
séget akartam csinálni egy szellő után hajló virágból. Bécsbe 
érkezve jobbnak láttam atyai tanácscsal válni el, meggondolva, 
hogy a szüzhó is a nap mosolyára sárrá lesz s őtet se tarthatva 
meg, magam veszhetek el. 


Bécsben mulatva vagy két hónapig, mindent kérdeztem, 
hogy nincs-e pénzre szüksége? mindenemet oda adtam, senki 
se adta meg s egy rácz kereskedő hajóján reggeltől estvig hüsé- 
gesen hajtva, napszámmal jöttem le. 


Pesten stiléttel vigyázatlanul járva a térdemen alul oly 
sebet kaptam, hogy a lábomat akarták elvágni; pénzem el- 
fogyott, orvosságot se adtak, a Veres ökörnél [fogadó] feküdtem: 
mindaddig a szerencsétlenség felébresztvén a léleknek a test 
romjai felettisége érzését, olyan kedvem volt, hogy a szállók 
mulatságra jöttek hozzám, de ekkor egyedül hagyatva könnyes 
 
 


* Fia, Bolyai János, a zseniális matematikus, írja apjáról: «Atyám 
Némethonban a pipát a szájából kivevő katonaőrt mellbe ragadván, 
a falhoz vágta; Passauban egy kávéházban, hol tán tilos volt pipázni, 
hihetőleg német Burschilag a világot számba nem vevőleg, non curamus 
módra, vállain nyugvó nagy lombos hajával s égő két szemeivel ott 
ülve pipázván, s zugolódó, morgolódó magukat megsértettektől körül- 
vétetvén, hogy kivessék: hirtelen a házközepébe ugrott s sarkán mint a 
pereszlen megfordulva s srófosan tekert butykos végű botját – millyel 
Némethonban divatos járni – feje fölött bámulatos ügyességgel meg- 
forgatván, csavarván s tösténti halált hirdetvén annak, ki – magyar 
nemesi s Burschi – testét illetni merészelné; az egész sokaságot oly 
rémülésbe ejtette s tiszteletet ébresztett, hogy szépen elvonulva, ki-ki 
helyére takarodott.» 
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szemekkel emelkedtem a pusztáról kimondhatatlan érzéssel 
a véghetlenbe, a számtalan napok feneketlen tengere kut- 
fejéhez! s azon órában érkezett a segitség – meggyó- 
gyultam s b. Kemény Simontól utánam küldött szekérrel 
lejöttem. 


Mindeddig még a szebb napot igérő reggel volt, mely tüzzel 
és jeges terhes nehéz időkkel váltott égető napok után végig 
tartó boruval esett, a mostani havazásig. 


Itt nevelő lettem: de csakhamar nagyobb sebbe estem; 
igy ejt el az ütközet első lövése – igy veti le egy véletlen nyil 
a fenn evező sasot. – Mikor igen elhittem volt magamat fegyver- 
járatlan erőmmel, barátimtól reá vétetve egy bálba mentem 
s ott egy kölcsönös sympáthia, akkori fántáziámat, mely egy 
puszta vászonra is kerubimot festett volna, ugy felgyujtotta, 
hogy minden fellegváraim elégtek s a sziv foglalta el az okosság 
királyi székét s annak elhive mindent, megházasodtam s kis 
jószágomban gazda lettem 3 évig; kertemben patakvitel, 
vizesés, erdő, kunyhó, oltó oskolák, plántálás sok évet elvevő 
kertészi szenvedelembe vittek. 


Meghalván az idevaló [marosvásárhelyi] mathesist s physi- 
kát tanitó professor, az akkori G. Teleki urak s a hires – (volt 
mathesis professor) – Doctor Pataki tanácsokra s közbenjárá- 
sukra professor lettem. De a paralellák megmutatására tett pró- 
bámmal nem lévén megelégedve s sok idők után, noha talán a 
lehetőség határáig nyomozva se nyugván meg, a mathesisi tüzem 
meglankadott s ez vitt a poezisre. De kijövén az Öt Szomoru Játék 
és a Parisi Per, láttam több itéletekből, hogy reám illik: Si paulum 
summo decessit, vergit ad imum. Döbrentei is nem tudva, 
szemtől szembe gyalázott s én toldottam. Azonban a szegény- 
ség, idő s csendesség hiánya s egyéb nem mondható kedvet- 
len állásom egy sötét órámban arra vittek, hogy több tragédiái- 
mat s még egyebeket elégettem [1836 körül], ma is megvan 
a hamva; még nem is voltak kitisztálva s láttam, hogy időm 
teljességgel nincs s ha el nem égetem, az igaz társamhoz a mat- 
hesishez leszek a szeretőért hüségtelen, azt is gondolván, hogy 
akármikor lejendene időm, könnyen mást irnék; mert akkor 
ugy voltam, hogyha szabad lettem volna s nem nyomatva 
le a szegénységtől, csaknem minden hónapban egy drámát 
irtam volna prózában, s azon módon még kitisztálatlanul. 
Mint megcsalódik, a ki azt hiszi caniculában, hogy mind 
olyan meleg lesz deczemberben is – igy jár a szerelemből 
házasuló is. 
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Elhagyva a poézist, csaknem ország fazekasa lettem;* 
a tüz czélszerinti használási módjai vizsgálata mindannak, a 
ki kért, szolgálva, sok időmet vette s veszi el máig is; sikerét, 
ha élek, kiadandó munkám megmutatandja. 


Első feleségem (kolozsvári Benkő Zsuzsánna) rendkivüli 
talentumu [János] fiunknak (kitől van a deák munkám első 
darabja végéni Appendix, a maga nemében egyetlen, Gauss- 
tól rendkivül megdicsért, csak igaz mathematicustól értett 
munka) az ingenieur akadémiába lett felmente után, bujában 
megháborodott; négy évig iszonyu a mit szenvedtem s az 
éjjeli éneklések miatt elveszett álmomat csak az örök álommal 
találom meg. 


Második feleségem (m.-vásárhelyi Nagy Therézia) is be- 
teges volt s egy neveletlen fiut hagyott maga után [Gergelyt] 
– s már a 3. házasságom a koporsó, nem oknélkül bizván az 
ősz hajak Sámsoni erejükben, a meggyengült ellenségen köny- 
nyült győzelemmel; még az ifju is többet tehetne, ha észre 
tudná venni, hogy bübáj körében van s hogy szárnya a gyertya 
lángra sodródó esti lepke módjára el ne perselődjék, máshoz 
közelednék, de csak annyira, hogy a két bübáj egymás erejét 
elvegye – azonban a czélra intézett munkásság védangyalát 
állitva a kisértetek légiói ellen őrnek minden várnyilásra. 


Mindenik feleségemtől egy lyánkám meghalt: akkor erő- 
sen fájt, most örvendek, hogy a sáros földtől meg nem mocs- 
kolva tisztább uton vitettek tovább. De egy szomoru vallo- 
mást kell tennem: ugy gondolkodván, hogy csak annyi gyermek 
atyjának van lenni jogom, a hányat felnevelhetek s nem szabad 
nehány édes pillanatot nyomorultak végetlen soraival fizet- 
tetni; s szerencsétlen körülményeim közt olyan melancholiai 
hurozatra esvén, hogy a szülöttet könnyel kereszteltem s a 
 
 


* Ugyancsak Bolyai János írja apjáról: «Kemenczemester is 
országszerte hires. Ugyan is egy bécsi fényes commissió munkálatja a 
fakimélő kemenczék kigondolása, alkotása iránt kevés sikert mutatott, 
atyám pedig száz-megszáz variatióju, mindennemü kemenczéket gondolt 
s rakatott önfelügyelete, igazgatása alatt, s részint rakott maga is saját 
kezeivel, nagy szenvedélylyel, néha egy éjjel tán kettőt is s azóta jöttek 
az országban s ugylátszik másutt is divatba a Bolyai kemenczék, melye- 
ket sokan dicsérnek, s melyektől ugyan sok jót megtagadni nem lehet. 
Azonban a kemencze rakás neki, mint a költészet, csak egy korcsoma- 
nemü elfoglalódás volt, melyet részint mások alkalmatlankodására 
vállalt, részint kétségbeesve keresett, mert mint irta nekem: ha haj- 
dan – t. i. a XI. Axioma tárgyában – boldogult volna, sem költészetre, 
sem kemenczerakásra nem adta volna magát, jobb gazda s ember lett 
volna». 
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holtnak tömlöczből szabadulásán örvendettem; még most is 
álmatlan éjjeimben néha azoknak, kik általam lehettek volna 
s nem lettek, minden maradékaik számtalan népe, a lehetség 
országából tündökölve repeső angyali sereg, hálákat ad 
mint egy Istennek, a ki a mindenható Természet Legyen! 
szavának ellene szegzetten Ne Légyen-t mondott s nem lett. 
De a mint minden öröm, ugy ez az áldozat is sokba kerül. 


Ily állásban munkálkodásomban különösen akadályoztak 
maig is. 


1. Olyan halálos seb, melynek bekötését nem rejthetem 
el, de a nap szine előtt fel nem fedhetem. 


2. Már régi álmatlanságom miatt későn kelve, dolgozó 
kevés időmet ritka nap, a mikor el nem veszik; nem panaszolom, 
a mikor segithetek, sőt sokáig fáj, mikor kérést kell megtagad- 
nom s általán legnagyobb szenvedésem a sok nyomor látása 
segithetés nélkül; de kétszeresen vénülök, mikor minden ok- 
nélkül olyannak kell adnom kevés időmet, s kinek igen sok 
van s a másénak, mivel nem fogható pénz, semmi becset nem ad. 


3. Elébb ha valaki nálam vélte lenni jószágát, de kétsége 
volt, magam mutatva meg leveleimet, hoztam világosságra; 
végre megrontó per sok kedvetlenséget okozott s éveimet vette el. 


4. Akkora szegénység nyomott, midőn a legrosszabb pénz 
idején négyszáz rosz bankó magyar forint fizetéssel kellett 
nehéz házat tartani, hogyha B. Kemény Simon nem lett volna, 
semmivé kellett volna lennem. Gazdag ugyan soha se lehettem 
volna, annyi szegényt tudva; mint egy darab só meg nem 
maradhatna egy édes vizü tengerben. 


5. Nem fekvő beteg, de mindig beteges voltam ezen ok- 
ból. Együtt indulva fel B. Kemény Simonnal, betegség miatt 
maradtam el; ugyanis Zilahon valami változásom esvén, 
hánytatót adtak s estve egy jó öreg asszony szép szőlővel ki- 
nált; és én a theologiai systema kiterjedt eltanulása után, 
azt feleltem, hogy nem tudom, nem árt-e hánytatóra? s az 
asszony is csak annyit tudva erősitvén, hogy még megfrisiti 
a belső részeket, ettem – semmi remény nem volt hozzám 
s csak holtigi gyomorgyengeséggel maradtam meg. Így félévvel 
maradtam el B. Kemény Simontól. Felmenet egy oláh kuptát 
vittem, a ki is Saxoniában meglátván 3 szegü kalap, kaput, 
strimfli, papucscsal a sertés pásztort, egyik kezében pálczával, 
könyvvel a másikban, igy kiáltott fel: Vai futu-i mortiei lui, 
un professor la porci! [Ejnye a mindenit, egy tanár a disznók 
mellett!] 
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A másik gyengeségemet őszi véletlen hideg, havas essőben 
könnyen öltözve úton lett általfázás és ázás okozta, mely miatt 
főnáthán kivül sok bajom volt a köhögéssel. 


Ennek felette még ifjan elől ormos nyergen rázó lovan, 
társaságban, hegyen-völgyen nyargalva, fattyu sérvést kaptam. 


Fennebbi okból a szemem is gyenge volt, mindazonáltal 
sok hadi, de időt vevő mesterséggel a gyenge várat is mind- 
eddig oltalmaztam, midőn már a feladás zászlója emelkedik. 


6. Több meg nem irható okokból sok gonddal élek napról- 
napra s csak az az egy csendességem van, hogy feleségem 
nincsen. 


Mit lehessen tehát várni ily állásban, láthatni; valamint 
azt is, a miket kiadtam is, mennyivel különben jöhettek volna 
ki kedvező körülményekben s mennyi maradott el. 





