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ELŐSZÓ

„Életem és Emlékeim" czímű, két kötetre ter
jedő' művemet bocsátom a nyilvánosság elé. Sze
rintem helyesen járna el minden közpályán működő, 
minden művelt egyén, ha élettörténetét a körül
ményekhez képest röviden vagy terjedelmesen meg
írná s ha nem is bocsátaná sajtó alá, legalább 
hátrahagyná utódai számára kéziratban. Igen sok 
közérdekű adat maradna fenn így a késő utódok 
számára, jellemzéséül azon kornak és körnek, mely
ben egykor a közügy terén hazájok érdekében mű
ködtek.

Hogy mi indított engem ezen művem kiadá
sára, ezt tartozom röviden megokolni. A gondvi
selés úgy akarta, hogy életem folyása némileg 
sokban elütött azon szerencsés halandókétól, a kik 
pályájukat csendesen, békésen futhatják meg egy 
és ugyanazon helyen és állásban. Boldog családi 
körben nevekednek fel, szüleik gondos őrködése 
alatt, kiknek, miután hivatásukat teljesítették, szár
nyaikra bocsátott gyermekeik foghatják be szemei-
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két. A családi valódi nevelést semmi sem pótol
hatja az életben s ha még ehhez járul a szülők 
hosszú élete, mely védő angyalként virraszt még 
a felnőtt és szárnyaikra bocsátott gyermekek felett 
i s : legboldogabb halandónak tartom azt, kit vég
zete az árvaság kenyerétől megkímélt.

Én nem tartoztam ezen boldog gyermekek 
sorába. Aránylag elég módos jobbágy szülőktől 
származva, anyámat oly korán veszítettem el, hogy 
még csak nem is ismertem. Bár nemes szívű, de 
mostoha anya őrködött néhány évig gyermeki éveim 
fölött, miután atyám saját gazdaságával, valamint 
földes-uráéval és^az egyházi gondnoksággal épen 
akkor volt leginkább elfoglalva.

Midőn 12-ik évem vége felé értem, kollégi
umba kerültem; ezzel úgy elszakadtam a szülei 
háztól, hogy azután csak vendégképen látogattam 
meg néha őket és testvéreimet. Tizenöt éves ko
romban atyámat is elvesztettem s ettől fogva tel
jesen önmagámra s a könyörülő szivekre voltam 
utalva. Magamnak kellett szolgálatommal a min
dennapi kenyeret, ruházatot és a tankönyveket 
megszereznem, hogy tanulói pályámon tovább is 
megmaradhassak. Ettől fogva mint tanuló, mint 
diák, mint honvéd, mint bujdosó, majd ismét mint 
diák, mint fogoly, mint külföldi ref. magyar lel
kész, mint állami képezdék igazgatója, végre mint 
kir. tanfelügyelő, annyi és oly sok viszontagságon 
küzdöttem át magamat, a mi ritka halandónak jut
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osztályrészül. — „Életein és Emlékeim44 talán buz
dításul szolgálhatnak sok szegény, de előre törekvő 
ifjúnak épen napjainkban, midőn oly számosán 
lökik el maguktól a legkisebb akadály, csalódás 
vagy megpróbáltatás előtt az életet, e legdrágább 
kincset, melyhez joga van a hazának, egyháznak, 
iskolának és a családnak. Megdöbbentő jelenség, s 
fájdalom, napjainkban igen gyakori, hogy egy-két 
elégtelen iskolai osztályzatért már a halál kar
jaiba rohan az ifjú. Más megpróbáltatások várnak 
az élet nagy iskolájában minden emberre, s ha 
már egy-két iskolai elégtelen osztályzat miatt is 
öngyilkossá lesz az ifjú, hol keresem! ez élet zugó 
zivatarai ellen menedéket? Korunk veszedelmes 
betegsége az élet küzdelmei elől való megszökés 
. . .  a már-már divattá vált öngyilkosság.

Nekem oly sok megpróbáltatás, annyi küzde
lem, félreértés és megdobálás között is soha eszembe 
sem jutott félreállani azok elől, miket a gondvi
selés reám mért. Vezércsillagom volt a tiszta ön
tudat. Vigasztalást a kitartó munkásságban keres
tem minden viszonyok között. Hitem az igazság 
győzelmébe soha meg nem rendült. Tudtam sze
retni mindig az emberiséget, felejteni a méltatla
nul kapott sebeket s hűséggel ragaszkodni ahhoz 
a hazához, a mely ápolt, fölnevelt, oktatott, jelen 
állásomra emelt s a mely már nemsokára — nyu
galmat is adand.

Talán fog találkozni egy-egy ifjú, a ki pél-
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dámon okulva, csüggedés és kétségbeesés helyett 
erőt, kitartást fog meríteni az élet zivatarai kö
zött. „A legszebb oltár egy megvigasztalt szeren
csétlennek lelke, a ki hálát ad Istennek“ — mondja 
Hugó Viktor. Az ilyen oltárok építése czélja mű
vemnek. Ez indított kiadására és nem hiúság, ma
gam nagyzolása s mert meg vagyok győződve a 
felől, hogy ha én életemben ki nem adom, óhaj
tott czélomat halálom után sem egyes ember, sem 
társulat vagy testület valóságra nem juttatandja 
— ha akarná is — az oly sok oldalról igénybe 
vett társadalmi életben.

Figyelembe vettem azt is, hogy a régi em
berek naplóinak kiadása épen korunkban minő fon
tos szolgálatot tesz a történetíróknak. Thököli 
Imre naplói, Nagy Szabó Ferencz, Toldalagi Mi
hály emlékiratai, Haller Gábor, Bánífy György, 
Kálnoky István s mások naplói (az utolsó három 
néhai Mikó Imre gróf „Erdélyi történelmi a d a to d 
ban), továbbá Inczédi Pál, Késmárki névtelen, Sza
kái Ferencz és Vízaknai Briccius György napló
feljegyzései 1660— 1715-ig, melyeket Szabó Károly 
és Szilágyi Sándor kitűnő történetíróink adtak ki 
1860-ban. Ezek se gondolták, mikor naplóikat meg- 
írták, hogy egykor keresettekké, érdekesekké vál
nak feljegyzéseik a későbbi kornál s hasznos ada
tokat szolgáltatnak sok tekintetben a történetíróknak. 
A „Suorum incuriosa aetas“ nem tartja rendesen 
fontosnak a jelen, egyes aprólékos esetek följegy-
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zéseit, melyek rendesen a későbbi korban válnak 
keresettekké és érdekesekké.

Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy 
művem sok hazai és külföldi ilyen aprólékos föl- 
jegyzést tartalmaz, melyeket azon erős meggyő
ződéssel írogattam össze, hogy azokkal kortár
saimnak sok kedves emlékét újítom fel, az utókornak 
pedig hasznos szolgálatot teendek.

„Emlékezni mindig kedves — akár jóra, akár 
rosszra emlékezzünk; mert ha jó, élvezzük újra, 
ha pedig rossz, elmúltának örülünk. A múltban 
már minden megtörtént és reá békés elmével pil
lantunk vissza, mint a tetőn nyugvó vándor hátra
hagyott útjára vissza-visszanéz; látja ugyan még 
az egész utat, de terheit már nem érzi. Oh, bi
zony jól cselekesznek a vének, hogy a múltnak 
ismeretes vidékein szeretnek bolyongani, hiszen a 
jövőt sötét köd fedi el és benne az egyetlen bizo
nyos, a nagy ismeretlen: a sír.“ Szemere Berta
lannak ez intelmei is biztattak, hogy emlékezzem 
meg jó és rossz napjaimról, melyeket átéltem ; nyu
godtan és az igazsághoz híven Írjam meg az á t
élt eseményeket, a szenvedéseket és megpróbáltatá
sokat, melyek alatt jellemem tisztult, emberismeretem 
gyarapodott.

Még csak hálás köszönetemet nyilvánítom 
Koncz József maros-vásárhelyi ref. tanár, gyermek
kori kedves barátomnak, ki a kollégiumi életre és 
irodalmi működésemre vonatkozó több becses adat-
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tál járult művemhez ; VarjÁrpád aradvárme- 
gyei kir. tanfelügyelő, IleKálmán m.-szigeti 
áll. képezde-igazgató, Szász Károly nyárád-szeredai 
ref. pap, magyar-régeni Márk János gyermekkori 
barátom és Szász Károlylyalegyütt 1848/9. évi 
honvédhuszár hajtársaim, Szabó István m.-régeni 
ev. ref. néptanító, végre Veress Endre öcsém és 
Bartalus János bukaresti ref. lelkész és esperes 
uraknak — az onnan annyi szívességgel küldött 
becses adatokért. Fogadják legszivesebb köszö- 
netemet.

B r a s s ó ,  1890. évi január hó 1-én.

K oós 'Ferenc,::,



I . R  E S Z .

Gyermekkorom 1828—1840.
Beléptem ma, 1887 október hó 19-én viszontagsá' 

gos földi életem hatvanadik évébe. Nevezetes forduló-' 
pont, főleg ha meggondolom, hogy ritkák azon halandók, 
kik ily magas kort érnek el annyi küzdelem között, a 
mennyi nekem megfutott hosszú pályámon osztályrészül 
jutott. Hallom a felsőbb, jobb világba hívogató szózatot, 
mely elől senki sem dughatja be füleit: »memento moriU 
s nem rettegem.

Szívem azt súgja, hogy nem teszek szükségtelen 
dolgot, ha visszapillantást teszek földi életem letűnt éveire 
s följegyzek egyet-mást azon nevezetesebb események
ről, melyeket átéltem, melyeknek közvetlen szemlélője és 
részben tényezője voltam.

Lesznek-e, a kik »Életem és Emlékeim«-et elolvas
sák? . . . Hiszem, hogy lesznek. Már csak azon viszon
tagságok miatt is, melyek között életpályámat külföldön 
és idehaza megfutottam. Czélom az, hogy semmit se 
hallgassak el azokból, a miket átéltem. Legtávolabb áll 
tőlem az álszemérem. Nem szégyenlem szegény szárma
zásomat. A születés egymagában nem érdem. Tettek 
adják meg az élet becsét.

Forgassa át a t. olvasó e lapokat s látni fogja azt, 
hogy toliamat a hűség, az igazság szeretete vezérli kez
dettől végig.

Előre tehát, Isten nevében!
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1. Születésem
Születtem a régi Tordamegye Magyar-Régen nevű 

községében 1828 október hóban, de születésem napja 
nincs följegyezve az ottani ev. ref. egyház anyakönyvé
ben, csak a keresztelés napja, t. i. október hó 19-ike. 
Atyám Koós Lőrincz, anyám Váradi Zsuzsána. Fiúi ke
gyeletem szerint szüléimről emlékezem meg itt legelőbb.

2. Atyám származása, testvérei.
Atyám született a régi Tordamegye Unoka nevű kis 

községben jobbágy szüléktől 1788-ban. Testvérei közül 
ismertem György, Katalin, Samu és András nevüeket, 
kik mind Unokán laktak. Györgyre csak homályosan em
lékezem, mert még gyermekkoromban elhalt, de Katalin, 
Samu, András még akkor is éltek, midőn én 1855-ben 
Bukurestbe mentem volt ev. ref. papnak. Samu és And
rás sok gyermekes, szegény jobbágy emberek voltak, de 
Katalin egy unokái Bonga György nevű jómódú magyar 
jobbágy neje volt s apám halála után (1843-ban) sokszor 
elmentem 1848-ig a szünidőre Katalin nénémhez, a ki 
sok jóval volt hozzám, szegény árva tanulóhoz. Bonga 
Györgynek két házas fia volt 1843-ban, u. m. Mihály és 
András, — mindkettőnek sok gyermeke. Apa, két fiú, a 
három asszony és egy csomó unoka mind-mind egyetlen 
egy födél alatt, szalmás házban és a mi több, egyetlen 
egy szobában laktak. Mikor én 1843 után 1848-ig őket 
szünidőkben meg-meglátogattam, számomra nem volt ágy, 
én a szabad tűzhely előtti kemény lóczán háltam. Ez a 
három család csak egy családot képezett s példás egyet
értésben éltek egymással közös háztartásban. Meg is ál
dotta Isten őket, mert igen jó gazdák voltak ; a sok szarvas- 
marha, juh és sertés csak úgy hemzsegett az udvaron. 
Ennek a teleknek kertjében tanulgattam Gornelius Nepos 
»De vita excellentium virorum« caputjait és Ovidius »Tris-
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tium« liberjeit: »Quum subit illius tristissima noctis 
imago« stb.

Hogy mikor hagyta oda atyám Unoka községét, nem 
tudom, de anyakönyvileg föl van jegyezve M.-Régenben, 
hogy 1813-ban nősült először. Az anyakönyvben ez igv 
van leirva: *1813, 11. okt. unokái Koós Lőrincz 24 éves- 
ifjú legény, Káli Mihály Susánna leány 20 éves. Kocsis. 
Szolgáló. Szülei desunt. Tanuk: tks. Hegyesi Elek ur és 
tks. özv. Palatkai Anna.*) Ifj. Szigyártó Mihály curator. 
Pap: Bede Ferencz.« — Ez a neje meghalt 1826-ban. 
Ez igy van a m.-régeni ev. ref. egyház halottas könyvé
be bejegyezve: »Káli Mihály Susánna meghalt 1826 má
jus 25-én fekete sárgaságban.* Megjegyzem, hogy ha 
Káli M. Zsuzsánna 1813-ban, midőn atyám elvette, 20 
éves volt, akkor 1826-ban nem 35, hanem 33 éves volt.

Atyám nem sokáig özvegykedett, mert már 1826-ból 
az említett anyakönyv- vagy esketési könyvbe ez van be
jegyezve: >1826 junius 19-én özvegy Koós Lőrincz ura
mat (a kocsisból már uram lett) néhai ifj. Ritter Ferencz- 
nével, kik Tőkés Mihály, Sajnár György és Márk József 
és ezeknek feleségeik előtt kikérdeztettek és semmi aka
dály összekelésök ellen nem volt, e mellett egyszer ki- 
hirdettettek, kétszeri kihirdetésről dispensatiot hoztak, 
mely dolognak ilyetén voltáról bizonyságot teszek. M.- 
Régenben a fennirt időben. Málnási József ev. ref. pap.*

Megjegyzem, hogy atyámnak ezen neje nagy-ernyei 
Váradi Zsuzsána volt s én ettől születtem 1828-ban. 
Anyámról a halottas könyvben ez áll: »1832 augusztus

*) Ez a Palatkai Anna Hegyesi József özvegye s Hegyesi 
Elek édes anyja volt. Hegyesi Eleknek, ki 1780 —1826-ig élt, első 
neje Pünkösti Borbára, második neje Pálfi Anna volt, kitől három 
leánya: Zsuzsánna — Pálfi Dénesné, Róza — Ugrón Jánosné, Anna 
— Gyújtó Lajosné, és egy fia: Ferencz született. (Lásd: „Erdély 
nevezetesebb családai.“ Irta Kővári László. Kolozsvárit, 1854.)



19-én 29 éves korában meghalt Koós Lőrinczné Váradi 
Susánna, gyermekszülésben.« — Anyai nagyatyámat, n -  
ernyei Váradi Istvánt, ki még 1846-ban is élt, jól ismertem.

Most sem özvegvkedett sok ideig apám, mert az 
esketési könyvben ezek vannak bevezetve: >1832 novem
ber 3-án m.-régeni fungens curator özv. ember (a kocsis
ból curator leve!) Koós Lőrincz ő kegyelme 45 esztendős 
(ha 1788-ban született, úgy 1832-ben 44 éves volt) ne
mes Udvarhelyszékben a rugonfalvi ev. reí. ekklézsia lelki 
tanítójának tiszt. S;pos István urnák hajadon leányával 
Sípos Rozáliával, a ki 19 esztendős, a törvényes kikér
dezés után (mely kikérdezés esett oskolamester Siklódi 
Ferencz és egyházfi nemes Kovács József uraimék előtt; 
de ezen kikérdezésről készült hiteles testimonium, dispeu- 
satio nyerés végett elküldetett tiszt, esperes Albert Már
ton úrhoz, ide szóról szóra nem inferaltathatik.) Esperesi 
dispensatio mellett a mlgs. özvegy id. Hegyest Elekné — 
Pál fi Anna úrasszony úri házában az említett mlgs. asz- 
szony maga és hajdon leánya Rosalia kisasszony, nem
különben m.-régeni Szabó János, Tőkés Mihály és fele
sége személyes jelenlétekben én általam copuláltatoti 
Melyről bizonyítok is, M.-Régenben a fennirt időben. — 
Ezen kikérdezés előttünk menvén végbe, annak igazságá
ról bona fide bizonyítunk: Siklodi Ferencz m.-régeni 
rector és Püspöki Kovács József.*

Az esperes által küldött dispensatio szóról-szóra: 
»M.-régeni ev. ref. ekklesia fungens d. curatora Koós 
Lőrincz özvegy személy szándékozván másod Ízben (igen, 
harmad Ízben!) házassági életre lépni és ezen czéljának 
elérhetése végett nemes Udvarhely székben a betfalvi 
ev. ref. ekklézsia lelki tanítójának tiszt. Sípos István atyám
fiának hajadon leányával Rósaliaval törvényes mátkaságra 
is lépett, és a felvett czélnak mennél hamarább lehető 
elérhetésére nézve az 3 vasárnapi kihirdetésnek elmara-

— 14 -
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dására nézt dispensatiot kér. Minthogy pedig az említett 
leányzó szüleinek hozzám küldött levelekből, nemkülön
ben a m.-régeni egyházi szolgának testimoniumából vilá
gos mind a szülőknek, mind pedig a házasulandó sze
mélyek önkéntes megegyezések; ennél fogva, hogy a
m.-régeni egyházi szolga által az három vasárnapi kihir
detések nélkül egyben eskettethessenek, arra ezennel sza
badság adatik. Sáromberkén, 30-ik oktob. 1832. Albert 
Márton esperes.«

Atyám ezen harmadik nejével összesen 11 évet élt,
t. i. 1832 nov. 3-tól 1843 decz. 9-ig s ekkor meghalt 
55 éves korában hecticában. Harmadik neje Sípos Ro
zália, mint már Fodor Józsefné, meghalt 1862-ben ápril 
hó 6-án ott M.-Régenben 49 éves korában, aszkórban.

3. Atyám gyermekei.
Első nejétől nem voltak gyermekei.
Második nejétől, az édes anyámtól: 1. Mihály, kit 

mindig Miskának neveztünk, született (helyesebben ke- 
reszteltetett) 1827 szept. 2-án; meghalt 1876-ban Gödén 
49 éves korában. Keresztszülei voltak: Tőkés Mihály és 
felesége Lőcsei Juliánná, Márk József és felesége Vajda 
Mária, s mélt. főbiró id. Hegyesi Elek ur életepárjával, 
mélt. Pálfi Anna asszony és 3 leányai: Zsuzsánna, Rozá
lia, Anna. Miska bátyám két Ízben nősült, de gyermekei 
nem voltak. 2. Ferencz, e sorok Írója; kereszteltetett 
1828 október 19-én. Szülék mint fennebb, t i. Koós Lő- 
rincz és Váradi Szőcs Zsuzsánna. Keresztszülék: Tőkés 
Mihály, Márk József, Szabó János és felesége Szőcs .Ju
liánná (anyám nővére). 3. József; született 1831 íebr. 
6-án, meghalt 1832 augusztus 16-án — s utána anyám 
aug. 19-én.

Harmadik nejétől Sípos Rozáliától 5 gyermeke volt,
u. m .: 1. Juliánná, született 1834 ápr. 9-én, meghalt
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mint Kiss Gergelyné 1869 őszén; temetésén ott voltam 
M.-Régenben. 2. Zsuzsanna, született 1836 okt. 9-én, 
meghalt mintegy féléves korában. 3. József, született 
1838 május 6-án, él ma is mint becsületes csizmadia
mester Maros-Vásárhelytt. 4. János, született 1842. j^n. 
19-én, meghalt még csecsemő korában. 5. Anna, szüle
tett 1843 ápr. 23-án, meghalt Bukurestben 25 éves ko
rában 1868-ban, mint Illyés István kerekes mester neje; 
gyermeke nem maradt.

Ezekből láthatólag atyámnak második nejétől volt 
három, harmadik nejétől pedig öt s igy összesen nyolcz 
gyermeke s ezek közt fiú 5, leány 3. Eltemetett ezek 
közül életében hármat, u. m .: 1832-ben Józsefet, 1836- 
ban Zsuzsánnát és 1842-ben Jánost, mind kisded koruk
ban. Árván maradtunk, midőn atyám 1843-ban meghalt, 
öten, u. m .: második nejétől bátyám Mihály és én; ő 
16, én 15 évesek voltunk; harmadik nejétől Júlia 9 éves, 
József 5 éves és Anna 8 hónapos. Atyám eltemette 3 
gyermekén kívül, mint fennebb láttuk, két feleségét.

4. Édes anyám korai halála.
Mikor anyám 1832-ben meghalt, én 3 éves és 10 

hónapos voltam. Nagyon természetes tehát, hogy én nem 
ismertem, csak mintha álmaimban láttam volna; úgy rém
lik előttem ma is, mintha láttam volna a ravatalon ki
terítve, s hogy valaki a karjaira vett s úgy vitt ̂ engem 
ki a koporsó után a sok nép között a temetőbe. Arra 
is emlékszem, hogy mindig így neveztek: »a kis árva«, 
de nem értettem annak a súlyos szónak mély értelmét. 
Azt mondották, midőn már kollégiumba jártam, hogy 
anyám szomorú asszony volt s hogy én színre nézve (ő 
is szőke volt) hozzá hasonlítottam. Istenem! Hányszor 
jártam ezután sírjánál s hányszor telt keserűséggel szí
vem, hogy miért nem ismertem! . . .

1886. szept. 1-én már sírját sem találtam meg.
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5. Atyám és a Hegy esi család- Atyám jelleme.
Az eddigiekből tudjuk, hogy Unokáról került volt 

M.-Régenbe, mint Hegyesi Elek földbirtokos és később 
főbíró kocsisa. A Hegyesi család akkor virágzó volt 
M -Régenben s birtokolt Tordamegyében Bala, Unoka s 
aztán más községekben is. Atyám szülői a Hegyesi csa
lád jobbágyai lehettek s igy került M.-Régenbe. Hogy 
Hegyesi Elek meg volt vele elégedve, kitetszik abból is, 
hogy atyám családi örömében úgy maga Hegyesi Elek, 
valamint ennek neje és gyermekei 1813-tól 1832-ig részt- 
vettek. Hogy mikor lépett ki atyám Hegyesi Elek szol
gálatából és mikor kapta azt a jobbágytelket, melynek 
szerény zsindelyes fedele alatt én is mint jobbágy gyer
mek születtem, nem tudhattam meg; de valószínű, hogy 
első nősülése alkalmával, t. i. 1813-ban. Atyám testre 
nézve szikár, magas ember volt; természete élénk, nyug
hatatlan Azt mondhatom, hogy hozzá hasonló munkás 
földmivelőt nem ismertem. Gyermekkoromban már elő
kelő falusi gazda volt. Udvaráról két eke járt szántani 
s asztaga rendesen kettő-három; de szép ökrei nem igen 
voltak, mert úgyszólva, agyon hajtotta őket. Az ő ekéi 
mindig hajnalban mentek a mezőre s már napfelkelte 
előtt barázdában voltak. Ilyenkor nekünk is menni kel
lett az ekékkel, ökör hajtani; keservesen esett hajnal 
hasadtakor felkelni, de meg kellett lenni. Ilyenkor atyám 
azzal biztatott, hogy majd délben alunni fogunk; meg is 
történt, t. i. legfennebb egy rövid óráig, de ez nem pó
tolta a hajnali édes álmot. Pálinkát is főzött téli hóna
pokban és kitűnő sertéseket hizlalt, de csak a ház szá
mára. Hagymát is termesztett s őszszel rendesen két 
rakott szekér hagymát vittek eladni Tövisre, Enyedre, 
Gy.-Fejérvárra. Ezeknek a városoknak a nevei még ab
ból az időből ragadtak meg emlékemben, mert hazajövet 
szőlőt hoztak, a mit tudvalevőleg a gyermekek nagyon

Koós F. rÉletem és Emlékeim.“ 2
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szeretnek. Atyám ezen páratlan szorgalma következtében 
szerzett magának olyan szép vagyont és tekintélyes állást, 
hogy írástudatlan ember létére több éven át gondnoka 
volt a m.-régeni ev. ref. egyháznak. De nem csak mun
kás és szorgalmas, de példás józan életű ember is volt. 
Én legalább soha sem láttam részegen, pedig, mint mon
dám, a háznál főzték a pálinkát. Elkóstolgatták a frissen 
főtt pálinkát Szigyártó Mihály és Márk József komám- 
uramékkal, néha elborozgattak; de ismétlem, hogy ré
szegen nem láttam soha. Csak annyira emlékszem, hogy 
nagyon ritkán pipázott; de mikor a pipáját kereste s 
kérdezte, hogy „hova tettétek a pipámat ?u akkor már tud
tuk, hogy kissé jókedvű, mert munkaközben soha eszébe 
sem jutott a pipája. Káromkodni pedig soha se hallottam 
atyámat; annyira vallásos és istenfélő volt, hogy a temp
lomból soha el nem maradott, sőt minket is elvitt és 
nekünk onnan elmaradni nem volt szabad. Az atyám 
vallásossága keltette fel bennem is a vágyat, a kedvet 
arra, hogy valaha pap legyek. A m.-régeni akkori ref. 
pap Málnási József és Szabó István a rektor sokszor 
voltak nálunk ebéden nejeikkel. Nem restelték a jobbágy 
vagy paraszt asztalához leülni. Mostoha anyám, Sípos 
Rozália, mint papleány, értett a jó főzéshez és a vendég- 
fogadáshoz. A betfalvi s később fiatfalvi pap Sípos István 
és neje, továbbá mostoha anyám leánytestvérei is meg
meglátogatták házunkat, asztalunkat. Ünnepekre legátus 
is járt a községbe s ezek egy napon a curátor uram 
vendégei voltak.

6. Iskolás korom.

Ilyen viszonyok között adtak fel engem a m.-ré
gem kis vegyes el. iskolába Siídódi Ferencz uramhoz. 
Iskolaépület akkor 1834/5-ben, nem volt, a mest’uram 
hátsó szobájában nyomorogtunk hó leeséstől hó olva-
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dásig! Járhattunk iskolába 20—25-ön. Reám nem sok 
ragadhatott az első évben a tudományból,- mert alig em
lékszem életem ezen első iskolai évére. Arra az egyre 
még is igen. hogy mikor M.-Régenbe jött a toldalagi 
mester Sikló dy Ábel, a mi jó öregünk fia, irtóztató féle
lem és rettegés uralkodott a muzsafiak között.

Bezzeg nem így volt Szabó István tanító alatt, de 
addig még hosszú két év telt el, a míg ő M.-Régenbe jött 
mesternek. A Siklódi Ferencz mesteri lakásának hátulsó 
szobája szűk, sötét lyuk volt. Egy hosszú, durva asztal 
és e mellett két hosszú lócza volt minden bútora. A ta
nítás abból állott, hogy magunkra hagyatva zajongtunk, 
lármáztunk. A nagyobbak tanították, a hogy tudták, a 
kezdőket a betűkre; a nagyoktól pedig a mester kérdezte 
el a bibliai történeteket és kátét. Tanulták a nagyok még 
a szorzó táblát, a négy alapmiveletet úgy a hogy. írtak 
is, de nagyon gyenge ehetett az Írásuk, mert mint az 
anyakönyv tanúsítja, maga tiszt. Málnási József papunk 
és nt. Albert Márton esperes uram sem értettek a helyes
íráshoz. Ezen azonban ne ütközzék meg e sorok olva
sója, mert akkor a latin nyelv volt a kollégiumokban a 
tannyelv, a magyar nyelv pedig mostoha gyermek volt. 
Még 1840—1846-ig, midőn én a maros-vásárhelyi kollé
gium hat osztályát végig tanultam, sem tanították a ma
gyar nyelvtant.

7. A szász-régeni róm. kath. és oláh iskolák.

Az 1835/36-iki tanévet, illetőleg telet — mert csak 
télen jártunk iskolába — Siklódi Ferencz mester bete
geskedése és elhalálozása következtében a szász-régeni 
róm. kath. elemi vegyes iskolában és a sz-régeni görög- 
kath. elemi vegyes oláh iskolában töltöttük.

A szász-régeni róm. kath. elemi iskola, a tömlöcz 
hidján áthaladva, balra feküdt, a szőllőkertek alatt terülő

2 *
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fensík szélén. Meddig jártunk oda bátyámmal, nem tu
dom, csak arra emlékszem még ma is, hogy ott a gyer
mekeket sós vesszővel meztelen testre verték, még a le
ánygyermekeket is. Mikor leánygyermeket büntettek ily 
embertelen módon, akkor a fiúgyermekeknek megparan-v 
csolta a tanító (Herr Lehrer), hogy fejüket hajtsák le a 
padra, hogy ne láthassák a leánygyermekek meztelen tes
tét. Mikor fiút büntetett így, akkor meg a leányok haj
tották fejőket a padra — Hihető, hogy atyám megtudta 
ezt az erkölcsgyilkoló büntetésmódot s ezért vett ki on
nan és vitt a sz.-régeni gör-kath. oláh iskolába, a mely 
a töinlöcz hidján jóval túl volt s tőlünk olyan messze 
esett, hogy ebédre nem mentünk haza. Vittünk magunk
kal kenyeret, pár hagymát, egy csipetnyi túrót, néha egy- 
egy almát s ebből állott az ebéd

Nem sokat tanulhattam én ebben a két iskolában, 
csak arra emlékszem, hogy az oláh iskolától nem irtóz
tam úgy, mint a róin. kath. mester virgácsától. Egy pél
dabeszéd minden tudományom, mi az oláh iskolából máig 
agyamban megmaradt: »Egér nem fér lyukjába, — tököt 
köt a farkára«. Továbbá emlékszem még arra is, hogy 
midőn egy-egy magyar fiú egy-egy oláh ficsorral össze
kapott, s a magyar fiú az oláh fiúnak az ingét el találta 
szakítani, az utóbbi így kesergett: »Eltörted az inge
met !«

Járt ebbe a szász-régeni róm. kath. elemi és gör.- 
kath. el. iskolába magyar, oláh és német ajkú gyermek. 
Ott az oláh iskolában ragadott volt reám néhány oláh 
szó s ez volt alapja az én oláh nyelvismeretemnek.

8. Első és utolsó lopásom.

Akkor követtem el életemben a legelső és legutolsó 
lopást. Ez igy történt: Egy reggel, mielőtt iskolába men
tünk volna, valaki hozzánk jött és atyámtól két véka za-
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bot vásárolt s letette ezért az ezy ezüstliuszast*) az asz
talra, melyre fehér abrosz volt terítve. Kimentek mind a 
szobából, csak én maradtam benn; karomon volt a kis 
Zsuzsika testvérem. Én megpillantottam az asztalon a fé
nyes ezüsthuszast és hirtelen a zsebembe csúsztattam, a 
gyermeket odaadtam a belépő leánycselédnek és siettem 
az iskolába. A húszast a legelső kofánál elváltottam, al
mát vettem egy garasra, a többi rézpénzt a zsebembe 
raktam. Azalatt otthon nagy riadalom volt a húszasért. 
Reám legtávolabbról sem gyanakodtak, hanem annál in
kább a szolgálóra, a ki sirt-rítt, hogy ő nem vette el. —■ 
Este a rézpénzt egyik csizmámba dugtam.

Másnap korán reggel apám felkelvén, így szólott: 
»Hadd lássam, megtakarították-e a gyermekek tegnap este 
csizmáikat?« Kezébe vette rendre a csizmákat. Engem 
erre bátyám mellett az ágyban a hideg kezdett környé
kezni. Mikor atyám kezébe vette azt a csizmámat, me
lyikbe a sok rézgarast dugtam volt s lefelé fordította, a 
rézpénz csörömpölve hullott a földre lábai elé. »Hát ez 
mi?« — kérdé atyám megdöbbenve. Erre Miska bátyám 
megszólalt az ágyban: »Édes apám, a húszast Ferencz 
lopta el; én láttam, hogy az iskolában sok almát evett.« 
Én egy szót sem mertem szólni, mert tudtam, hogy bá
tyám igazat monda s hogy csakugyan én loptam el a hú
szast. Atyám sem szólt semmit; mélyen meg volt hatva. 
A pénzt felszedte és kiment a szobából, mi pedig gyor
san felöltöztünk. Atyám később bejött egy mogyorópál-

*) Egy ezüst húszasban volt 8 susták és 2 váltó krajczár. 
Egy susták 6 váltó krajczár tett 2 garast. Egy garasban volt 3 
krajczár. 18 garas — 48 kr., melyhez 2 krt adva, egy ezüst hu
szas tett 50 váltó krajezárt, vagy egy magyar forintot. A rhenens 
vagy német forint 60 krt tett, 3 magyar forint egy ezüst forintot, 
azaz 150 váltó krajezárt. A susták (u váltó kr.) az 1811. évi de- 
vaivatio előtt 30 kr., a garas (3 váltó kr.) 15 krajczár volt.
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czával, elővett engem és keményen megrakott. Volt sirásr 
fogadkozás, ígéret, hogy soha sem fogok többé életem
ben lopni.

Nem is loptam soha. Pedig atyám és mostoha anyám 
pár ízben még megpróbáltak. Elejtettek egy-egy krajczártr 
garast, asztal alá, ágy alá s aztán velem söpörtették ki 
a szobát. Én a krajczárt, garast ilyenkor megkaptam és 
odaadtam atyámnak vagy anyámnak, ők pedig ilyenkor 
megdicsértek, mi nekem nagyon jól esett. Miska bátyám 
azonban mint gyermek nem volt hozzám ilyen gyöngéd. 
Ő sok ideig mindig Huszas-nak gúnyolt, ha reám vala
miért megharagudott. Ilyenkor keservesen panaszkodtam 
atyámnak, anyámnak s ezek aztán a legszigorúbban meg
tiltották neki, hogy engem »Huszas-nak merjen gúnyolni.

Talán ez és sok más apróság okozhatta, hogy mi 
soha sem szerettük igazi testvéri szeretettel egymást, míg 
odahaza voltunk. Sokszor összeverekedtünk. Én egy év
vel voltam fiatalabb, de testileg fejlettebb, erősebb vol
tam bátyámnál. A cselédek is nem egyszer merő léha
ságból összekapattak. Egy ilyen alkalommal egy rossz 
bicskájával faromba is szúrt, miért atyám őt keményem 
megverte, ő meg ezért engem gyűlölt. — Talán ha édes 
anyánk élt volna, mindez nem történik. Mostoha anyánk, 
Sípos Rozália, nem volt hozzánk a sző szoros értelmé
ben mostoha, de a gyermek hamar meglepte s aztán 
ezekkel és a ház sok gondjával annyira el volt foglalva, 
hogy velünk nem foglalkozhatott annyit, mint ha édes 
gyermekei lettünk volna. Atyám mint szorgalmas gazda 
és egyháza gondnoka, nem ült odahaza, nem ért rá, hogy 
velünk bíbelődhetett volna.

A szász-régeni róm. kath. elemi vegyes népiskola 
épülete — mint fennebb is megjegyeztem — hegyélen fe
küdt. Tiszta, elég tágas és világos tanterme volt, padok
kal jól felszerelve; a fiuk és leányok egymástól el vol-
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tak választva ; nem egymással szemben, hanem egymás 
mellett ültünk s a két nembeli gyermekek között egy kis 
szabad tér volt. Már szólottám embertelen fegyelmezésé
ről, mi miatt sok gyermek megugrott onnan. Mint kis 
tanuló az első padban ültem; hihető, hogy beszélgettem 
szomszédommal s az is hihető, hogy a »Stíllé, Stíllé!« 
nekem szólott, de nem használtamért nem értettem. 
Erre a tanító oda ugrott s jobb kezemet felkapva, egy 
vonalzóval keményen elplágázot.t. Talán még ő sem 
tudta, hogy hány plágát csapott markomba. De virgács 
alá soha sem kerültem. Nem sokat tanulhattam én abban 
az iskolában, mert csak a durva fegyelem maradt meg 
emlékemben.

A szász-régeni gör. kath. oláh elemi iskolában, 
mint az oláh templomokban, csak a fal mellett voltak 
elég czélszerii iskola-padok; a fegyelem ott nem volt 
olyan durva, de én még sem tudtam ott magamat jól 
érezni. Nagyon is messze volt azon iskola szüleim há
zától s úgy látszik, hogy csak a kényszerűség vitte arra 
atyámat, hogy oda járatott iskolába

Alig hiszem, hogy valamit tanultam volna az 1834/5. 
és 1835/6-ik évek két telén. Legfennebb ha a betűket, 
a sylabizálást, meg a szarka- és madár-nyelveket, melye
ket ma is tudok. Sajátságos módszer volt az. Előbb 
megtanítottak a 25 nagy betű neveire: A, B(é), Cz(é), 
D(é) stb. Addig mondotta e neveket egy-egy nagyobb 
gyermek előttem, mialatt jobbkezem mutató ujját a be
tűkön végig vitte, mig Isten tudja, mennyi idő alatt én 
magamra is meg tudtam nevezni a nagy betűket. Mikor 
ezen átestem s azt hittem, hogy már ismerem a nagy 
betűket, akkor az a nagyobb fiú azt mondotta, hogy most 
már mondjam el a betűk neveit visszafelé. Ekkor láttam, 
hogy semmit sem tudok, mert nem bírtam visszafelé két 
betűnek a nevét megmondani. A nagy fiú tehát ép úgy
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tett velem, mint annak előtte, t. i. addig mondotta a 
betűk neveit visszafelé, míg így is megragadtak fejemben. 
Most azonban azt kövelte ama nagyobb fiú, hogy szök
tetve is nevezzem meg a betűket, pl. A, (e)M, K(á) stb. 
Ez is sok fejtörésbe és sok időbe került. — A nagy 
betűkön átesve, a kis betűket is ilyen módon verték 
fejembe.

Erre aztán következett a szótagolás vagy sylabizá- 
lás. Ez volt még a nehéz munka ! Itt már a kis betűk 
összetételével kínlódtunk, ab, eb, ib, ob, ub, öb, üb. Ezt 
így verték fejünkbe: a-[-b(é) —-ab, e-|-b(é) =  eb, stb. 
Mikor ezt tudtuk, megfordították a betűket így: ba, be, 
bi, bó, bő, bu, bű. Ez így ment: b(é) a =  ba, b(é) 
e =  be, stb. Most következtek a három betűs szótagok: 
bab, beb, bib, stb. Ezeket így tanultuk: b(é) a, b(é) =  
bab, b(é) e b(é) =  beb, stb. Irgalmatlan észcsavaró 
munka volt ez, hát még e z : »cla, ele, cli, cló, stb., midőn 
így olvastuk: c(é) (e)l a =  kla, c(é) (e)l e =  kle. Ho
gyan lett a cz(é)ből a kiolvasáskor A-betü? Ezt ma sem 
tudom, csak sejtem, hogy a latin G kaptájára húzhatták. 
Elég ostoba, butító módszer volt ez s ha két télen sem 
bírtam három iskolában olvasni megtanulni: ennek a sy- 
labizáló módszer volt az oka.

Hát az írás? Erről szó sem volt, senki sem fogott 
addig íráshoz, a míg folyékonyan nem olvasott, erre pe
dig legalább három tél kivántatott. De a görög-kath. 
oláh iskolában még a cyril betűket is tanultuk s különös, 
hogy ezeknek alakját nem felejtettem el egészen. Mikor 
1855-ben Bukurestbe mentem ev. ref. papnak s ott a 
csokoj írással foglalkozni kezdtem, mintha álmaimban már 
láttam volna e patkó-betűket. Később eszembe jutott a 
szász-régeni gör.-kath. oláh iskola. Azonban ma mégis 
azt hiszem, hogy inkább a görög betűk ismerete szolgált 
a csokoj betűknél segítségemre.
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9. Visszatérés a m.-régeni ev. ref. iskolába.

Végre eljött az idő, hogy a szász-régeni róm. kath. 
és gör-kath. iskoláktól megszabadulva, a m.-régeni ev. 
ref. iskolába visszakerültünk. Az öreg Siklódi Ferencz 
mester meghalt 1836 ápril hóban, s így 1837 február 
végén már ismét a m.-régeni iskolába jártunk, még pe
dig nem a tanítólakás hátsó, szűk, sötét szobájába, ha
nem annak a nagy szobája melletti oldalszobájába. Ez 
valamivel nagyobb volt s a mester a nagy szobában 
lakván, szünetlenül felügyelet alatt voltunk. Uj mesterünk 
marosszéki mező-csávási Szabó István, a ki egyúttal 
orgonista is volt. Szelíd, jámbor fiatal ember, telve buz- 
gósággal s a hol kellett, erélylyel és szigorral. Bútorunk 
ott is egy nagyocska asztal s két láda volt. Fiuk, leány
kák együtt jártunk. Itt csak azt jegyzem meg, hogy a 
m.-régeni mester oldalszobája hamar szűk lett a múzsák 
befogadására s így atyám curátorsága alatt merőben új 
iskola-épület emeltetett 1837-ben, úgy hogy az 1838/9-iki 
évek már abban az új, fából — boronafából — készült, 
kipadolt és iskolai rendes padokkal ellátott iskolában 
kezdettük meg.

Hogy mit tanultam az 1837. február végétől, a 
husvétkor tartatni szokott vizsgáig: ez már nagy kérdés. 
Megtanultam olvasni, írni s valamicskét már számolni is 
fejben és táblán. — De reám nézve még ennél is emlé
kezetesebb az 1837/38-ik év, mert ennek a vizsgáján 
már könyv nélkül feleltem a debreczeni A B C-ből az 
»eső, hó, harmat, dér« czímű olvasmányt, »az emberi 
test részei« czíműt és a verseket*) s értelmes feleleteim
mel magamra vontam Hegyest Zsigmondi nyugalmazott

*) Pl. „Jókor kelj fel, öltözz, mosdjál*, „Jégre ne menj si- 
sonkázni“, rA templomba menj rendesen* stb. Tanulságos erkölcs
nemesítő versecskék voltak s még ma is sokat tudok belőlök.
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gyalog-őrnagy figyelmét, a ki pontos templomjáró öreg 
úr volt. Még inkább megnyertem kegyét az 1838/39-iki 
tanév vizsgáján, miden feleleteim után ott a templomban, 
a hol a vizsgát adtuk, nyilvánosan megdicsért.

10. Szabó István mint újkori néptanító.

Szabó István tanítónkat mi nem hittük »uiest’ 
uram«-nak, hanem »prneceptor« urnák s így nevezem 
ma is, mert ma is él (1887. november hó 20-án) és én 
nagy tisztelettel viseltetem iránta. Ő is ágya mellett 
tartja arczképemet. — 1840-től kezdve, tehát 47 év óta 
soha sem mentem úgy M -Régenbe, hogy a jó praecep- 
tor urat meg ne látogattam volna. Valószínű, hogy 1886. 
évi szeptember 2-án láttam utoljára, midőn egyúttal az 
ottani ev. ref. egyház anyakönyvéből a családunkra vo
natkozó adatokat is kiírtam s ide Brassóba magammal 
hoztam.

Kedvesen emlékszem vissza még ma is Szabó Ist
ván módszerére és nevelési elveire. Az irva-olvasás ta
nításához nem érteit ugyan, de a tömeges tanítást már 
akkor alkalmazta az olvasásnál és Írásnál. Tehát több 
osztályba sorozta tanítványait, azok képessége szerint. 
Első osztályba tette a kezdőket, kik a betűket tanulták 
és ezeket a nagyobb tanulók egyszerre tanították a fali 
olvasótáblákról s csak azután az ABC-ből *) A másodikba 
a szótagolókat, kikkel az eljárás ugyanaz volt. A harma
dikba, a kik olvastak s az ABC-ből könyvnélktil tanul
tak. Ezekkel kezdette meg az írás tanítását is, még pe
dig az egész osztálvlyal. Eljárása ez volt: a tanulók vittek 
egv-egy ív tiszta görgényi papirost, ő az iveket beszedte, 
odahaza 8-adrétbe fogta, az egyik lapra kettős vonalokat 
húzott egy cmtr. távolságra, alsó és felső segédvonal nél-

) Lancaster tanmódszere.
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kül. Az első sorba plajbászszal leirt az ABC-ből a kis
betűkből annyit, a hány abba befért. Aztán csinált min
den tanuló számára ludtollból egy-egy irótollat.

A ludtollakat a tanulók vitték, kik ott szerezték 
azokat, a hol kaphatták, pl. a tollseprőből tépték, a mi
ért aztán az édes anyjuk őket tépte meg, mert a nagyobb 
tollak kitépésével a toliseprőt, melyet rendesen a tűzhely 
seprésére használtak, tönkretettük Sok bosszúságot okoz
tunk a ludtollakkal a ludtartó gazdasszonyoknak is, fő
leg tavaszszal, midőn a ludakat a pipékkel a mezőre ki
bocsátották. Nekimentünk hárman-négyen egy* egy csapat 
ludnak s néhány perez alatt minden valamirevaló tollat 
kitéptünk belőlük Ha megdtudta azt a lúd tulajdonosnője: 
volt ezért aztán lakodalom! Azonban a ludtollakat mi 
továbbra is ily módon szereztük, mert a réztollakat ak
kor még hírből sem ismertük.

Az a tanuló volt most már az ügyes fiú, a ki a tanító 
által plajbászszal irt betűket az irótollal tintával úgy be 
tudta festeni, hogy a plajbász-vonások teljesen eltűnje
nek. Nem volt ez könnyű mesterség; hiszen addig soha 
sem volt toll a kezünkben s most egyszerre kellett befes
teni a sok kacskaringós betűt. A munkát rendesen sírás
sal pityergéssel kezdettük, mert sehogy sem bírtuk for
gatni a tollat. Ilyenkor aztán segítségünkre jött egy-egy 
irnitudó fiú, a ki megfogta jobbkezünket, melyben a tol
lat tartottuk és ő vezette kezünkkel együtt a tollat a plaj
bászszal irt betűkön. Természetes, hogy a tinta nagyon 
sokszor kiömlött a toliból a betűre; ezt az élelmes fiú 
nyelvével hirtelen lenyalta, de a nyoma mégis ott maradt. 
Hát még ott, a hol nem nyalta le senki! Az ilyen tinta
pecséteket műnyelven, ha nagy volt: disznó-nak, ha ki
sebb volt: walacz-nak neveztük s ez elnevezést átvittük 
aztán az Íróra is.

Elvégre addig festettük a plajbászos betűket, míg
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odáig jutottunk, hogy a praeceptor. az első sort tintával 
írta és a többi sorba mi is ugyan azt tintával ismétel
tük. Előbb betűket, aztán szótagokat s végre mondatokat 
utánoztunk. Ma is jut eszembe egy ilyen mondat, a 
melyet csak Isten tudná megmondani. hogy hányszor 
írtam le. Ez a mondat így hangzott: »Az embernek az 
élete igen rövid.«

A tollvágás — temperálás — és a plajbászszal való 
előírás rengeteg időt vett igénybe. Panaszkodnak ma a 
tanítók és tanítónők, hogy az írásbeli dolgozatok kijaví
tása sok id ej őket veszi igénybe. Elhiszem, úgy is van; 
de mi ez ahhoz a szemrontó munkához képest, melyet 
ezelőtt 50 évvel a tollvágás vagy pennacsinálás, a vo
nalzás és a plajbászszal való előírás vett igénybe!

Én az írás mesterségét annyira vittem a negyedik 
évben, hogy 1838-ban már saját kezűleg írtam be egyik 
tankönyvembe, Csórja Ferencz számtanába ezt a meg
jegyzést: »1838 február 10-re virradólag itt nálunk erős 
földrengés volt.« Tehát kilencz éves és négy hónapos 
voltam, midőn önállólag írni tudtam s ez, az akkori vi
szonyok között bizony elég volt.

Atyám igen meg volt velem elégedve, mert a prae
ceptor urat gyakran meghítta ebédre s ilyenkor tréfásan 
bíztatta a praeceptor urat, hogy ha nem viselem jól 
magamat, büntessen meg jól s ezt izenje meg neki, mert 
ő a praeceptor urnák ezért, mindannyiszor egy-egy 
kupa bort fog küldeni. Én pedig elég tökfilkó voltam, 
ezt elhinni. De ebből a borból a praeceptor úr soha sem 
ivott, mert ekkor már jó tanulók voltunk Miska bátyám
mal együtt. Én azonban jobb voltam, szeretni kezdettem 
a könyveket és szorgalmasan olvastam a mi kezem ügyébe 
esett. A Hübner-féle szent Históriát nagyon sokszor át
olvastam. Mostoha anyám, mint papleány, jól olvasott s 
velem is sokszor olvastatott.
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Bátyám inkább szerette a gazdálkodást, az ökrök 
étetését-itatását. 1838 telén történt, hogy egy napon dél
után az iskolából hazamenve, én könyvet vettem elé, bá
tyám kiment, hogy itassa meg az apróbb marhákat, mert 
a nagyokkal atyám a béressel fáért ment volt az »Alsó- 
Mocsár« nevű erdőre, a hol ma fának híre sincs. A vál~ 
luba belefagyott a víz; bátyám a jeget kivágta belőle s 
egy pár veder vizet merítvén, rátöltötte a jégre s engem 
kiszólított, hogy fordítsuk fel a vállut, hogy a jeges vi
zet így öntsük ki s azután tiszta vizet meríthessen a 
válluba. Én kimentem s vele együtt emelgetni kezdtem 
a kívülről is jeges s így síkos vállut; de ez igen nehéz 
lévén, elszalasztottam s ez a vállut tartó tőkére vissza
esett, de odakapta jobbkezem mutatóujját s ennek körmét 
összezúzta Iszonyú sokat szenvedtem vele; körmöm el
hullott s helyére a ma is meglévő vadkörmöt kaptam. 
Szerencsém volt, hogy nem zúzta össze a csontot is 
mert ma bizonyosan nem írnám ez emléksorokat.

Az 1838 február 10-iki földrengés körülményeiről 
csak annyira emlékszem, a mennyit itt leírok. Hajnal felé, 
tehát 4—5 óra körül járt az idő; apám már a tűz előtt 
ült. Én bátyámmal egy ágyban háltam s mi is ébren vol
tunk s egymásnak hátatfordítva nyujtozódtunk. Egyszer 
lökdösődni kezdettük keményen egymást s erre mindket
ten haragosan felkiáltottunk: »Ne lökdöss, Miska!« — 
»Ne lökdöss, Ferencz!« — »Édes apám, Miska lökdös !« 
— »Édes apám, nem én, hanem Ferencz lökdösődik!« 
Ez villámgyorsasággal történt s ezalatt atyám már talpra 
ugrott. A falakon a vasserpenyők, a kolbász- és májas
töltők, tormareszelők, a fogasokon a cserépkancsók ka
limpálni, zörögni kezdettek. Atyánk felkiáltott: »Föld- 
rengés!« Erre mi és anyánk kiugrottunk ágyainkból; — 
anyám nagyon megijedt, mi nem, meri nem tudtuk, hogy 
mi az a »földrengés«, amely többször nem ismétlődvén,



mindnyájan lecsendesedtünk. De én még aznap bejegyez
tem a Csorja-féle számtani könyvembe ezt az addig nem 
hallott eseményt. Azon napon az iskolában is mind csak 
a földrengésről beszélgettünk. Szász-Régenben sok kő
ház megrepedezett.

De térjünk vissza Szabó István praeceptor úr mód
szeréhez. Lássuk, hogyan tanította a tantárgyakat.

A számtannál már használta a pálczikákat és az 
orosz kézi számológépet. Erre aztán könnyebben ment 
a szorzótábla begyakorlása. — Az írásnál az első pad 
asztalát úgy készíttette, hogy abba fövényt tétetett és a 
kezdők abba ujjaikkal írtak nagy és kis betűket. 1856- 
ban a bukuresti ev. ref. egyház udvarán egy kisded új 
iskolát építtettem volt, ma a harangozó lakik benne; ott 
a fiuk és leánykák számára én is úgy csináltattam a két 
kisebb padot, de nem bizonyult czélszerünek, mert a 
gyermekek szétszórták a fövényt, sőt egymásnak a szeme 
közé is. E miatt a padokat hamar átalakíttattam az 
írva-ol vasáéhoz.

A földrajz tanításánál az iskolából indult ki és to- 
vább-haladva, mindent lerajzoltatott s e ezélból velünk a 
mezőre kirándulásokat tett. Akkor tanultam meg a ha- 
árrészek neveit, melyek közül ma is többekre emlékszem, 
így pl. »Kis berek«, »Nagy berek«, »Kolcsos«, »Kender
föld*, »Tér«, »Borsóföld«, »A hegyen«, »Nyáras«, »Ha
tárpatak*, >Rókatorok« stb., melyek mind tiszta magyar 
elnevezések, pedig — mint látni fogjuk — M.-Régenben 
régentén több volt a szászság. Van »Kis Hédel* és »Nagy 
Hédel* nevű határrész is, ezek már „ He ide*b német szó 
megmagyarosításai lehetnek, de * Kerek erdő*, * Büdös 
kút«, »Oda hátra« s a fennemlítettek tiszta magyar el
nevezések. Ebből én azt következtetem, hogy Magyar- 
Régen eredetileg tisztán magyar község volt s csak 1570 
után lett a régi magyar róm. kath. templomból lutherá-
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nus szász, a múlt század közepén azonban ismét ev. ref. 
magyar templom.

A történelmet a mi kedves praeceptorunk igen lel
kesen tanította. Kézikönyvünk Csórja Ferencz enyedi ta
nár tankönyve volt. A történelem- és földrajzban némi 
összefüggést hozott, be. Volt térképünk is, külön Erdély 
és külön Magyarország térképe; tovább nem mentünk. 
A földet egy Aranyi nevű fazekas által készített cserép
gömbbel szemléltette. Eleget vesződött ezzel. Az iskola 
gerendájára rajzolta krétával a napot, a gömböt azzal 
összeköttetésbe hozva, magyarázta a földnek a nap és 
saját tengelye körüli forgását, a két sarkot, egyenlítőt, az 
öt földövet. Irt egy kis mértani földrajzot, azt mi leír
tuk és bemagoltuk, de nem ért semmit, mert nem értet
tük, hogy mit beszélünk. Nagytiszt. Szalma György sár- 
pataki pap és esperes a visitatiókor átvitetett a papilak
ba s kikérdezett, mindennel meg volt elégedve, de a mi 
mathematikai földrajz-tudásunk teljesen megbukott s többé 
nem tanultuk. Szegény jó praeceptorunk, mintha most 
is látnám, hogy mennyire el volt keseredve. Mérgesen 
összegyűrte Írott földrajzát és oldalzsebébe dugta.

A szent történeteket és kátét szintén lelkesen, fel
fogásunkhoz mérten magyarázgatta; előttünk elmondotta 
s aztán mi is utána. Még ma is leginkább megpróbálja 
a tanítót a káté és szent história. Ma is hallok ezekből 
olyan feleleteket, melyek konganak, mint az üres hordó. 
Pl. »Kicsoda az Isten?« Felelet: »Az Isten egy minden 
tökélyekkel bíró legfelségesebb valóság.« Ezt feleli a 7—8 
éves gyermek, s a tanító így szól: »Jól van fiam; em
ber légy, jól feleltél!« Pedig inkább mondhatná: »Derék 
szajkót csináltam, édes fiam, helőled.« Hát van-e ember, 
a ki definiálni s aztán megérteni képes lenne az Isten 
fogalmát? És ezt 8 éves gyermektől követelik, hogy a 

definitiót megtanulja s értse is. Egykor (1875-ben) M-
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Szigeten egy kedves kis fiú elmondotta ezt a definitiót s 
erre sírva fakadt, hogy ő nem érti, mit mondott. »Ne 
sírj, kis fiam, hiszen mi sem értjük«, mondám neki bíz- 
tatólag, s erre aztán megtörölte szemeit. A hitoktató még 
ekkor is váltig erősítette, hogy de bizony ért i . . . .

Szabó István nem tett így. Ő az atya, anya szere- 
tetéből indult ki s a családi érzelmeket átvitte aztán 
Istenre. Ez- ezelőtt 50 évvel történt. Ezért viseltetem én 
olyan szent tisztelettel ma is Szabó István iránt.

Az egyházi és világi énekek tanításában valóságos 
mester volt. Megismertetett a hangjegyekkel, az ütemmel, 
s mindig ütem szerint énekeltetett. Ez által az egyházi 
életbe, a templomjárásba egészen új életet öntött. Az 
első éneket orgona nélkül mindig mi énekeltük a temp
lom bal-karzatán. Öregeink csak bámulták azt, hogy mi 
milyen szépen énekelünk. Az erdélyi ev. ref. énekes
könyvet 1838-ban újították volt meg és mi két év alatt 
a legszebb énekeket betanultuk. »Mindenható leborulva«, 
»Nagy Isten téged imád«, »Légy csendes szívvel és bé
kével s több mások, milyen szépen hangzottak gyermeki 
ajkainkról! Soha se lettem volna én pap ezen előzmé
nyek nélkül.

A földrajz és történelem iránt való előszeretetem
nek forrása, mely velem 1868-ban ^Románia földrajzát« és 
1870-ben a »Történelmi adatokat« megiratta, a m.-régeni 
népiskola volt s Szabó István nélkül soha sem láttak 
volna azok napvilágot.

11. Világi dalok. Kántálás. Karácsonyfa. Húsvéti öntö
zés. Temetési énekek.

A világi énekek tanítását is ő kezdette el s ebben 
is nagyon sokra vitt. »A Tempe kies völgyében« czíműre 
még ma is emlékszem. A költemények betanításánál is 
észszerűen járt e l; értelmetlenül tanulni nem engedett.
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A karácsonyi kántálás, rigmus-mondás a legkedvesebb 
időtöltés volt reánk nézve és szüléinknek sok boldog per- 
czet szereztünk ezzel. Ma is tudok belőlük egyet s ide 
irom, mert ma már ott sem sokan tudhatják. íme:

„Hat lovai, hmtóval nagy messze utaztam,
Gyalog és mezítláb, mentem, fáradoztam;
De vitézebb legényt magamnál nem láttam,
Egy szunyogcsipéstől szinte elájultam.w

így ment ez valami hat versszakban, végtelen örö
mére a hallgatóknak.

»No, hát sok kalácsos karácsonyt éljetek,
De úgy, hogy nekem is bőven Ígérjetek.
Bottal, poffal addig innen el nem űztök,
Míglen jobb karomba kalácsot nem fűztök 
S a kicsiny fejemre nagy botokat mérteké

Az ilyen víg rigmusokkal jól megnevettettük a ház 
népét, mely aztán nem kímélte tőlünk a kalácsot és 
krajczárokat. Vdlt pénztárosunk, a ki beszámolt a prae- 
ceptor úrnak s ez elosztotta közöttünk a szerzeményt. 
Tinta, papír, plajbász ebből került ki. Ez volt az igazi 
iskolai takarékpénztár, mert a pénzt mi szereztük.

Kántálásra karácsony-este jártunk, de csak a na
gyobbak. Oda álltunk a gazda ablaka alá és rázendítet
tük: »Az Istennek szent angyala« gyönyörű éneket, vagy 
ezt: »Szívünk vígsággal ma betölt.« Ének után egyik fiú 
üdvözölte a házi gazdát. Erre vagy kiadták az ablakon 
a krajczárokat, vagy behíttak a szobába és a pénzen kí
vül kalácscsal is megtraktáltak s úgy bocsátottak tovább. 
Az öreg özvegy Hegyesi Istvánnéra emlékszem, hogy 
mindig behivatott s ott benn énekeltünk; ő megbírálta 
énekünket s azt jegyezte meg, hogy igen élesen éneke
lünk. A kántálás eltartott éjfél után 1—2 óráig s ekkor 
még a praeceptor úrhoz mentünk, ki a pénzt elosztotta 
közöttünk. A rigmus-irásért ő is kapott egy részecskét, 
de a kántálásból nem.

3Koós F . „Életem és Emi ékeim .u



34

Ha már a karácsonyi ünnepeknél vagyunk, meg
említem, hogy az én gyermekkoromban nem volt »kará
csonyfa*, mint ma. Akkor még meg tudták becsülni a 
fenyőfa-csemetéket. Ma valóságos vandalizmus, a mit az 
ártatlan csemetékkel elkövetnek. Akkor is járt angyal, 
de nem karácsonyfával, hanem csengettyűvel és kolomp- 
pal. Mikor a kolompot meghallottuk, nosza rajta, az asz
talhoz, a hol elkezdtük fennhangon mondani az imádsá
got: »Mi atyánk« stb., de fél szemünk az ajtón függött. 
Imánk alatt megnyílt félig az ajtó s azon beömlött egy 
rakás dió, mogyoró, alma és mézeskalács. Rögtön félbe
hagytuk az imádkozást és rohantunk felszedni, a mit az 
angyal hozott. Volt öröm, vígság, több mint a mostani 
íelcziczomázott karácsonyfák előtt, melyeket megbámul a 
gyermek, de nem bír igazán örvendeni a sok szemkápráz
tató, aranyozott diónak, színes szalagoknak és apró viasz
gyertyáknak. Akkor minden gondja az volt a szüléknek, 
hogy örömet szerezzenek gyermekeiknek; ma minden a 
szemnek, de vajmi kevés a szívnek. Akkor az angyal kö
zeledésére Istenhez imádkoztunk; ma hányadik kará
csonyfa mellett imádkoznak a gyermekek? Akkor bejött 
az angyal egy-egy keresztapa képében a szobába s mi
alatt mi örömtől repeső szívvel mutogattuk, hogy miket 
hozott az angyal nekünk, ő megkérdezte az öregektől, 
hogy vájjon megérdemeltük-e az ajándékokat, vájjon jók, 
szófogadók vagyunk-e, imádkozunk-e minden este és 
minden reggel? Ki kérdez ma ilyeneket a czifra kará
csonyfák mellett ? . . . .

Újévkor, illetőleg ó-év utolsó estéjén a nagy legé
nyek és fiatal házasemberek s egy-egy csapat czigány- 
gyerek jártak kántálni. Ilyenkor valóságosan bekaptak a 
nagyok, sok rendetlenséget követtek el, a czigány-pur- 
dékkal meg mi követtünk el sok dévajságot; pl. agyagból 
sütöttünk, korpával behintve, a parázsban pogácsát; a
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krajczárt pedig a tűzben megmelegítettük s vas fogóval 
adtuk ki nekik. Áz éhes purdé kettétörte a pogácsát s 
midőn beleharapott, iszonyúan elkáromolta magát. A me
leg krajczárt ledobta a hóba s azután volt keresés. Mi 
az ablak mögül jóízűen nevettük, míg az öregek a cselt 
észrevették és jól lehordottak s aludni küldöttek. Egyszer 
egy ilyen pogácsát, de hideg krajczárt adtam ki. Az egyik 
purdé élénken kérdezte az átvevőtől: »Szó te dót móré ?«• 
(Mit adott te?) — »Jek grejczári te lepénvosz«, (egy 
krajczárt és lepényt — Ion a válasz. De mikor az egyik 
a lepénybe harapott, odavágta a ház falához és mondott 
egy czifra czigány-áldást. Ezt a czigány kérdést és fele
letet soha sem felejtettem el, holott czigánvul csak 57 
éves koromban kezdtem tanulni.

Husvétkor öntözni jártunk; üvegeeskénkbe tiszta 
vizet töltöttünk, nem ismertük mi a mostani illatos vize
ket. Köszöntünk s aztán így szóltunk: »Azt hallottam, 
hogy van egy rozmarin-száluk; megengedik-e, hogy meg
öntözzem, hogy ki ne száradjon?« — »Megengedjük«, 
lön a válasz s mi rögtön meg is tettük, míg a piros tojást, 
néhol még egv-egy krajczárt elpakolva, elbúcsúztunk. Ez 
olyan kedvesen él ma is emlékemben, hogy még 1870 
husvétján is ezen módon jártam M.-Vásárhelytt néhai 
Kovács Áron pap barátommal a Szent-Miklós-utczában 
öntözni. Eleget is pirongatott a feleségem ezért, hogy 
nem restellem az eféle gyerekeskedést. »Hadd el, feleség, 
— mondám — hogy legyek bár egy óráig még egyszer 
gyermek.« . . .

Szabó István nagy gondot fordított a temetési éne
kek betanítására is, mert mi neki a temetéseknél is nagy 
segítségére voltunk. Kiválogatta a szebb énekes fiukat és 
leánykákat, rendesen 10—12-őt s ezek párosával mentek 
az ő vezetése alatt a halottas házhoz. Jó időben a ha
lott felett az udvaron énekeltünk. Az udvarra kitettek

3 *
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egy asztalt s ezt beterítették fehér abroszszal, e mellé- 
tettek két faszéket, melyekre a pap és a mester ültek. 
Mi a mester közelében álltunk fel félkörben. Az asztal 
előtt egy pár rövid lócza, erre tették a már beszegzett 
koporsót, a koporsó hosszában két hosszabb lóezát, vagy 
székeket tettek; ezekre a keservesek ültek.

Előbb mi énekeltünk egy-két verset, pl. »Krisztus, 
én életemnek Te vagy megtartója^. Ezután a pap mon
dott rövid halotti imát és a »Miatyánkot«, melyeket fö- 
detlen fővel hallgattunk. A jó öreg Málnást tiszteletes úr 
halotti imáját mindig így végezte: »Jövel uram, jövel — 
Mert várunk fölemelt fővel.« P]rre ismét mi énekeltünk, 
pl. >Már elmegyek az örömbe«, s az ének alatt az ud
varról megindultunk, mi elől, utánunk a praeceptor. Mál
nási József öreg tiszteletes urunkkal; utánok a koporsót 
hozták két rúdon, rendesen négy férfiú a karjaikon s nem 
vállaikon, mint Oláhországban szokás. Ha a halott módos 
ember volt, akkor egyenesen a templom felé vettük az 
utat, mialatt a torony harangjai folyvást szóltak.

A gyülekezet a templomban foglalt helyet, de a 
koporsót soha sem vitték be a templomba, hanem a temp
lom déli oldalán lévő portikusába tették le s ott foglal
tak mellette helyet a keservesek. Előbb orgonakísérettel 
elénekeltünk egy verset, pl. »Isten, ki vagy Örömünknek 
s bánatunk adója«. Az ének végével a pap a szószékre 
lépett, rövid ima után fölvette az alapigét és prédikált. 
Ennek végén elbúcsuztatta a halottat a keservesektől, 
szomszédoktól s egyháztól A búcsúztató nagy szerepet 
játszott — de nem versben — mert e nélkül a legszebb 
prédikáczió sem ért volna sokat.

Ezután azon módon, mint a halottas háztól a temp
lomig, most a templomból a temetőig énekszóval kísér
tük ki a koporsót. Itt a koporsó a sírba leeresztetvén, 
behantoltatott. Azzal az eljárással, hogy a sírásók a föl-



det lábaikkal taposták, még akkor sem voltam kibékülve. 
Mikor már a sír egészen felhantoltatott, egy falusi ember 
előállt és szépen megköszönte a papnak és mesternek, 
hogy a néhainak a végtisztességet megadni szíveskedtek 
s hosszú életet és egészséget kívánt mind a kettőnek. — 
Nem tudom, megvan-e ma is ez a szép szokás ott.

12. Tankönyveink. Játékaink.
Tankönyveink a m.-régeni elemi vegyes iskolában 

az 1835/6 — 1839/4*0. évek alatt a következők voltak: 1. 
Különböző szerkezetű ABC-ék, még fatáblások is, magyar- 
latin nyelven; legkitűnőbb volt, melyre ma is édesen em
lékszem, a debreczeni ABC. 2. Edvi Jlyés Olvasókönyvei. 
3. Láczai: Kis Káté. 4. Hübner Szent Históriája. 5. 
Megújított Énekes-könyv 1838. évből. 6. Mértani föld
rajz kéziratban. 8. Csórja Ferencz nagy-enyedi tanár: 
Magyar Históriája és Számtana.

A gyermeknek a játék, még ha parasztgyermek is, 
olyan életeleme, mitől őt megfosztani, attól eltiltani, bűn
nek tartom ma is. A mi játékaink ezek voltak:

l ) A l a b d á z á s b ó l :  a büdübe állás vagy büdii- 
játék. Összeállód például tíz gyermek, szerzett egy jó 
bőrlabdát és egy pár ütőbotot. A tíz közül sorshúzás 
vagy közös megegyezés szerint öt gyermek rendre ütötte 
a labdát, a másik négy különböző távolságra állott egy
mástól és igyekezett kifogni a kukra ütött labdát. Ha 
valamelyik kifogta, az ütő tüstént büdübe állott. Egy ütő 
rendesen háromszor-négyszer ütött a labdához. Ha ta
lálta, de nem fogták ki ütését, akkor mind a négyszer 
Kiütötte a labdát s azután büdübe állott. A ki négy íz
ben ütött a labdához, de egyszer sem találta el, ez is a 
büdübe ment. A büdübe keríiltnek most már az volt a 
feladata, hogy bizonyos, előre megállapított pontig úgy 
kiszaladhasson, onnan meg vissza, hogy a kiinnállók a
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labdával meg ne dobhassák, mert akkor a künnálló öt 
fiú ment be labdát ütni s a bennlévők kimentek labda
fogni. A labdaütés kedvesebb volt, mint a fogás, ezért 
mindakét fél igyekezett czélját elérni, t. i. a bennlévők 
arra törekedtek, hogy minél tovább benn maradhassanak^ 
a labdafogók pedig arra, hogy mielőbb labdaütőkké le
hessenek, azaz bemehessenek.

Sok ügyességet, szemességet igénylő játék volt ez. 
Jó szemmérték kellett ahhoz, hogy az ütő a feldobott 
labdát botjával mindig eltalálhassa, de egyúttal gyors 
kezefogás is. A bennlévők tehát ebben a játékban sze
meiket és kezeiket gyakorolták, de igen ezután lábaikat 
is, mert gyorsan kellett ám ki- és visszaszaladni, hogy a 
künnlévők a labdával meg ne dobhassák. De gyakorol
ták szemeiket a labdafogók is, mert ehhez is jó szem
mérték kellett úgy kifogni a magasból aláhulló labdátr 
hogy az kezeiből ki ne csuszszék és a mint kifogta, azon
nal vagy a büdüből ki-, vagy a beszaladót megdobni,, 
vagy a labdát a száladéhoz legközelebb állónak úgy oda
dobni, hogy ez azt kifoghassa és aztán a szaladót meg
dobhassa. — Egy szóval, én a büdüzést nevelési tekin
tetben ma is igen hasznos játéknak tartom.

2) Másik labdajátékunk a kukkütés volt s erre több
nyire léggel töltött labdát használtunk, t. i. a disznóhó
lyagot léggel megtöltve s abba, hogy zörögjön, pár török- 
buzaszemet téve, bőrrel behúztuk. Az ilyen labda sokkal 
könnyebb volt. Az ütő igyekezett az ilyen labdát minél 
magasabbra ütni s a künnállók igyekeztek azt kifogni. A ki 
kifogta, az ment be ütőnek és erre mindenki ugyancsak 
vágyakozott. — A mi jó praeceptorunk, a mikor a mezőre 
szép énekszó mellett játszani kivitt, ezt a két játékot ve
lünk végig játszotta. Csak úgy egy ingre vetkőzött, mint 
mi és szaladt, labdát ütött, mint mi. Ma akárhány ok
leveles tanító méltóságán alulinak tartaná tanítványaival
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labdázni, velők játszani. Ezt nagyon helytelenül teszik, 
mert sehol sem lehet olyan jól megfigyelni a tanulók ér
zületét, mint az ilyen játékok alatt.

Megjegyzem, hogy marhaszőrből is igen ügyes lab
dát tudtunk tenyereinkben összesodorni. Mikor a béres 
télen az istállón lévő marhákat vakarta, mi ott leskelőd- 
tiink, a szőrt összeszedtük és labdává gyúrtuk. Az ilyen 
labda is jó volt, főleg a kisebb fiú- és leánygyermekeknek.

3) Harmadik játékunk a birkózás volt. Két fiú meg
ölelte egymást s mindenik arra törekedett, hogy a mási
kat földre terítse. Azonban a kasza- és bogvetés erősen 
tiltva volt. Kaszavetés az volt, ha egyik küzdő a másik
nak a lába elibe vetette saját egyik lábát s így az egyen
súly elvesztésére kényszerítette azt, midőn ellenfele fel
testét a kasza irányába meglódította. így a gyengébb is 
földhöz sújthatta az erősebbet. »Kasza nem jár« — ez 
volt a tiltó parancs. A bogvetés meg abból állott, hogy 
egyik küzdő ellenfelének a hátgerinczét igyekezett meg
hajtott hüvelykujjával úgy megnyomni, hogy a nyomott 
fél képtelen volt a birkózásra, sőt fájdalmában a szó tel
jes értelmében felordított. Ez veszélyes is volt s így he
lyesen volt megtiltva.

4) Negyedik játékunk volt a piczkézés. Egy deci
méternyi, henger-alakú fácskának, mely kolbászalaku volt, 
a két végét meghegyeztük, hogy lefektetve a két vége ne 
érje a földet. Ezt aztán egy félméternyi, hasonló vastag
ságú pálczikával úgy kellett megütni valamelyik végén, 
hogy a levegőbe felszökjék, ekkor pedig a levegőben úgy
szólva repülése alatt kellett minél messzebbre ütni. A hol 
leesett, ott megállva, meg kellett szemmértékre mondani, 
hogy mennyire, azaz hány lépésre lehet attól a ponttól, 
a hol megütöttük. Ha a játszótársak a mennyiségbe bele
nyugodtak, úgy szent volt a béke, de ha sokalták, akkor 
az ütő pálczikával ki kellett mérni a távolságot. De az
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ütéshez is jogot kellett ám szerezni. Ez abból állott, hogy 
kis lyukat vájtunk, e fölébe helyeztük a kis fácskát (picz- 
két) és a pálczikának egyik végét aláfeszítettük s igye
keztünk vele a piczkét minél messzebb hajítani. Most a 
hajító pálczikát fektettük a lyukra és a ki ezt a piczké- 
vel meg tudta dobni, az lett az ütő.

Látni való, hogy ez a játék a szemet, kezeket, a 
távolság szemmértékkel való kimérést gyakorolta. Ehhez 
járult a számtan gyakorlati tanulása, mert számokkal 
kellett megjelölni a távolságot, illetőleg a két pont közötti 
hosszúságot. Én ennek a játéknak nagy hasznát vettem 
s ma is ennek köszönöm, hogy egy pillantásra eltalálom 
megközelitőleg két pont között a távolságot. Veszélyes 
annyiban volt, hogy a piczke a tátogót könnyen arczul 
csaphatta s ez akárhányszor megtörtént. De már erre 
azt mondottuk: »Eb-csont megforr*, ^Szemesé a játék.«

5) Ötödik játékunk volt a czicze/utás. Ez esténként a 
holdvilágnál járta. Egy ponton kezet fogott két leányka, 
ezektől 3 0 —35 lépésre, de az előbbiekkel szemben, más 
kettő. Középen megállót! egy fiú. Most a két leányka-pár 
elbocsátotta egymás kezét és mindenik a vele szemben 
állót igyekezett elérni. Igen ám, de ott volt a szemfüles 
fiú — néha ez is leányka — és igyekezett a szaladok 
közül egyet elfogni s ha ez sikerült, úgy a kit megfogott, 
az állott a középre. A szaladok néha egy egész utczát 
benyargaltak, tüskén-bokron át. Egy ilyen játék alatt 
Magdó Júliát, ki később Szigyártó Jánosné lett, a házunk 
előtt lévő nagy cserfatönkön úgy átlöktem, hogy az arczra 
esett és egyik szemöldöke felett úgy elhasadt a bőre, 
hogy a forradást még asszony-korában is ott láttam, mint 
meggondolatlanságom vádló emlékét. Ő is sokszor muto
gatta nekem még leány- és asszonykorában is ezt a for
radást, tehát 1845—1853 között is, mondván: »Tudod 
Ferencz, ezt te csináltad*, — de nem haragudott.
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6) Hatodik játékunk volt a bakfütty. Összeálltunk 
10—12-en s egymás mögé úgy állottunk, hogy minden 
kettő között 10—12 lépés távolság essék. Mikor ezen 
átestünk, mindenik előre hajolt s jobblábát előre, a balt 
hátra téve, két tenyerével megfogta felső czombját a 
térdek felett. Előre hajolva, a test súlya most a két 
felső lábczombon nyugvó kezekre úgy esett, hogy ilyen 
helyzetből nem egy könnyen bukott orra az illető, s erre 
szükség is volt. Most egyik fiú, ki a játékot kezdette, a 
sor háta mögé állott néhány lépéssel és onnan megru
gaszkodva, mikor a k látsó guggolóhoz ért, két kezét 
a guggoló hátára tám izt.va s lábait szétvetve, ugrott 
keresztül a guggolón, aé úgy, hogy a földre ne bukjék, 
hanem talpra essék, mint a macska, és azonnal siessen 
a legközelebbi guggolóhoz, hogy azon is átugorjék s ezt 
mind így folytassa addig, míg a legelső guggolón is át
ugrott. De nem várták a többiek ennek a végét, mert a 
leghátul guggoló, alig hogy átugrott rajta a kezdő, ő is 
megfutamodott, ezt követte a ki most hátul maradott, 
mind addig, míg minden guggoló egyúttal ugró is lett. 
Szép játék volt ez s nem is valami veszélyes, mert ha 
fel is bukott valamelyik, a sima gyepen nem törte el 
csontjait. Ma ezt a játékot a tornatereken a lóugrás pó
tolja, de ez sokkal egyhangúbb, mint a mi bakkfüty- 
tyünk volt —

7) Hetedik játékunk volt a „Benn a bárány, künn a 
farkasu, melyet ma a kisdedóvódákban olyan ügyesen 
meghonosítva látok. Mikor ezt a játékot 1886-ban egyik 
óvodánkban játszották, rögtön ráismertem, hogy valaha 
ezt mi is így játsztuk.

8) Nyolczadik játékunk volt a »huny ócska.* Egyik 
gyermek arczával a fal felé fordult s mi azalatt eloson
tunk' s igyekeztünk úgy elbújni, hogy ne találjon meg. 
Az elbúvás megtörténvén, az egyik egészen idegen éles
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hangon elkiáltotta magát: »Szabad.« Erre a fal felé for
duló keresésünkre indult s a kit legelőbb megpillantott, 
arra rákiáltott: »Gyere elő N. N., mert láttalak.« Ez 
előjött és ő fordult most a fal felé, ő lett a hunyó. A 
többiek is előjöttek, de csak azért, hogy most még job
ban elbújhassanak. Egyszerű, ártatlan játék volt; de a 
szemet és fület gyakorolta, s a gyermeket leleményes
ségre tanította.

9) Kilenczedik játékunk volt a szembekötö. Ez is 
igen jól van ma az óvódákba bevíve s így nekem régi 
kedves jó barátom, ismerősöm.

10) Tizedik a »kutya-kalangya«. Ez igen veszélyes já
ték, jobban mondva éretlen pajkosság volt s abból állott, 
hogy a földön egymásra feküdtünk. Kellemes volt annak, 
a ki legfelül volt, de annál veszedelmesebb annak, a ki 
közvetlen a földön volt, mert közel volt az agyonnyo- 
máshoz. Ordított is úgy, mint a nádi-bika, míg ki nem 
szabadult. — Ez a játék keményen tiltva volt.

11) Tizenegyedik volt az »ülű-jcíték*. Egymás háta 
mögé álltunk, mint most az óvodában, midőn a vasutat 
utánozzák és a legelső volt a kakas, vagy a kotló. A 
kakas előtt ásott egy fiú, vagy úgy mutatta, mintha 
ásna. A kakas ezt kérdezte: »Mit ásol ülű?« — »Tyukhust« 
lön a válasz. Erre a kakas a jobblábát kissé előre téve, 
kérdezé: »Ez az?« — »Nem«, feleié az ülű. Most a bal
lábával tette azt és kérdezte szintén azt. Ezután a kakas 
után lévő gyermek s utána a többi ugyanígy tett s ő is 
azt a tagadó választ kapta; de mikor a legutolsó fiú 
avagy leánygyermek mutatta a ballábát és kérdezte: »Ez-e 
az?« — erre az ülű rákiáltott, hogy: »Az!« és igyeke
zett a kis csirkét megragadni; de ez is sietett félreugrani, 
úgy hogy az előtte állót nem bocsátotta eh Védelmére 
kelt a csirkének a kakas. Ülű és kakas kézzel viaskodtak, 
a csirkék zsivajkodtak. Ha az ülű elcsíphette az utolsó
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csirkét, a játékot elől kezdették. — Mulatságos játék 
volt, de megtörtént, hogy ülíi és kakas egymást meg is- 
vérezték.

12) Tizenkettődik volt a „ Tiz, tiz7 ki népei vagy- 
tok?“ Csak arra emlékszem, hogy nagyon érdekes játék 
volt, fiuk s leányok együtt játszottak és sok párbeszéd 
fordult elő benne, pl.: »Tiz, tiz, ki népei vagytok?« — 
»Lengyel László jó királyunk « — »Az is nekünk ellen- 
ségünk.« — »Miről való ellenségetek?* — »Minapában 
itt járátok, hidunk lábát lerontátok s fel sem ácsolátok.*
— »Ácsok vagyunk, ácsmesterek, fenyőfából kifaragjuk 
s ingyen aranyozzuk.« — »Mi a munkátok váltsága?«
— »Egy borzas kisasszony és egy arany alma * — Többi 
részleteire híven nem emlékszem.

13) Tizenharmadik volt a »cserkabola.< Ez felette 
veszélyes, nyaktörő volt. Beástak a földbe függélyesen 
egy öl magas, deréknyi vastag cserfát, ennek tetejébe 
bevertek egy vastag vas-szeget. Most kifúrtak ép a kö- 
zepén egy négyszögre faragott fenyü-gerendát, néha csak 
vastag deszkát és betették a függélyesen álló oszlop vas
tengelyébe. A deszka tehát vízszintesen állott az oszlo
pon. A deszka két végére felült két erősfejü fiú, a kik 
hitték, hogy nem szédülnek. Most a nagyobb fiuk a 
deszka két végére állva, elkezdették a deszkát kézről- 
kézre lökve forgatni. A vas-szeg nem sok surlást vagy 
ellenállást okozván, a deszka a rajta ülőkkel igen sebe
sen forgott. A ki elszédült, az nem csak lebukott, de 
egyúttal messzire eldobatott. — Miska bátyám egyszer 
úgy lebukott a cserkaboláról, hogy ájultan terült el a  
földön.

14) Tizennegyedik játék volt a hintázás. A hin
tát kötélből kötöttük a csűrökben és színek alatt, egy
szer nálunk, máskor másutt s leginkább a fiuk. Előbb 
ülve, majd lábon állva s két kezünkkel a kötelet fogva.
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sokra vittük ezt a gimnasztikát, mely a test edzésére 
igen alkalmas volt.

15) Tizenötödik játékunk volt a szánhúzás, mely
hez magunk készítettük a szánacskákat. Ereszkedő helyünk 
a temető kapuja előtti lejtő és a mi házunk közelében 
lévő lejáró volt. — Kellemes és víg időtöltés volt, a 
szánacskának lábbal való kormányzása is nagy ügyes
ség volt.

16) Tizenhatodik a jégen, főleg a Maroson való 
»csicsonkázás.« Ebben is sokra vittük. Nem volt nekünk

sem fa-, sem vas-csáklyánk, csakis a csizma talpa. Ez 
is igen egészséges játék volt, mert hiszen előttünk nem 
is volt más, mint játék. Ugyanez volt nyárban a

17) tizenhetedik mulatságunk: a fürdés és úszás. 
Nem kellett nekünk úszómester. A kisebbek meglesték a 
nagyobb úszókat, hogy hogyan járnak, mozognak a víz
ben végtagjaik és utána csinálták. Valóságos rucza-életet 
áltünk : mikor csak tehettük, a Marosban fürödtünk, dél
előtt és délután, a mint ráértünk. Nem volt egyetlen 
£ —10 éves gyermek, a ki ne tudott volna úszni, a na
gyobbakról nem is szólok. A ki a singelést, a hanyatt- 
úszást jól tudta, az volt ám a derék fiú. Akárhányszor 
verseny-úszást rendeztünk, hogy ki úszik hamarább át a 
Maroson. Egyetlen esetet tudok, hogy egy Szabó István 
nevű tanulótársunk, a mi jó praeceptorunk sógora, mint
egy 12 éves fiú, a Marosba fúlt s ez is éjjel holdvilágnál tör
tént. Ágyából fölkelt s elszökött hazulról fürödni, de két 
keze úszás közben görcsöt kapott és úgy fúlt a vízbe. 
Másnap déltájban halászták ki. Jó, víg fiú volt s már 
egy év óta kollégista a maros-vásárhelyi kollégiumban. 
Testvére volt praeceptorunk nejének és a fel falusi mos
tani öreg papnak, tiszt. Szabó Józsefnek.

18) Tizennyolczadik játék volt a halászás és ráká
szás. A halat elég barbár módon maszlaggal fogtuk. Mi



ezt egészen természetesnek tartottuk s nem is sejtettük,, 
hogy milyen rengeteg kárt okozunk vele az apró halak 
között, s nem is tiltotta el azt senki. A maszlagon kí
vül használtuk a horgot is, melyet »ungyiczának« nevez
tünk. Kissé hajlékony, de mégis elég erős fűzfa-vesszőre 
vékony spárgát kötöttünk s ennek szabad végére meg
görbített gombostűt s e tűbe egy kis szagos húst, nyüvet, 
halat tettünk s így bebocsátottuk a spárgával a vízbe. 
A hal megragadta a prédát, de szája beleakadt a görbe 
tűbe s így a vesszővel kirántottuk a rugdalózó kis halat.

A rákászást kétféleképen űztük. Levetkőzve, oda 
úsztunk, a hol a martban lyukat láttunk, bedugtuk ke
zünket és kihúztuk a rákot. Volt erre öröm és kiabálás. 
Vagy szagos halat egy meghasított pálczikába helyeztünk 
és beeresztettük a csonka gát lyukába. Mikor a pálczika 
mozogni kezdett, jelezte, hogy a rák megcsípte a halat. 
Erre gyorsan benyúltunk a lyukba s kikaptuk a halra 
éhes rákot. A rák is védte magát s ollójával nem egy
szer sebesítette meg a fiú ujjait.

A rákászással egy ízben póruljártam. Kájzer János, 
a szomszédunk nálamnál nagyobb fia, tanulótársam, el
csalt rákászni s e miatt az iskolát eltekeregtük. De ha
mar megtudta ezt apja Kájzer Sándor — oláh mészáros 
volt — s utánunk lesett; meg is talált egy csonka gáton, 
midőn fia épen ezt kiáltotta: »Megfogtam a rákot!« — 
»Én is megfogtalak, gazember! — hangzott hátulról. — 
Hát ez a ti iskolátok ?« . . Supp! supp! a fűzfavesszővel 
most Jánosra, majd Ferkóra. Bezzeg volt szaladás! Én 
sirva mondtam, hogy engem ne üssön, nekem nem apám, 
nem parancsol; majd megmondom apámnak. Nem kel
lett, hogy megmondjam, mert megmondotta ő a komám- 
uramnak, a ki előttem azt felelte: »Jól tette, komám; 
az Isten áldja meg!« Most én is azt mondom, hogy Is
ten poraiban is áldja meg Kájzer bácsit.
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A rákot, úgy a hogy kifogtuk, elevenen széttéptük 
s megettük. Még ma is inkább megeszem így, mint főve. 
— Egyszer pap koromban Plojestről Bukurestbe utazva, 
a cziganesti fogadóban az asztalon egy tál eleven rákot 
pillantottam meg; kivettem egyet és ollóit kitépve, enni 
kezdettem. Az ott lévő oláh parasztok ezt látva, hányni 
kezdették magukra a keresztet, hogy »ime, ez a német 
megbolondult«. (Az oláh odaát az idegent mind német
nek nevezi.)

19) Tizenkilenczedik volt a falábon való járd* és 
verseny-menés. Nem kis munka volt ezt megtanulni, de 
sok csotlás-botlás után csak ment ez is. Meg kellett ta
nulni, mert őszszel és tavaszszal rengeteg sár volt mind a 
két Régenben és gyalog nem győztük a sárban való mász- 
kálást. A görbe faláb kedvesebb volt. mint az egyenes. 
Vaskarika és jégszeg a falábból nem hiányozhatott. A ki 
már biztosan léphetett, nekivágtatott a legmélyebb pocsa- 
déknak is. Mi utána mentünk, de megesett, hogy belebuk
tunk a sárba. Nem volt tréfa falábbal előre esni, mert 
meg kellett fordulni a sárban, hogy lábra állhassunk. 
Ilyenkor megannyi kis malaczként sanditottunk hazafelé, 
a hol aztán jutalom fejében szidással és veréssel nem 
maradtak adósok, főleg mikor megtudták, hogy a vasbo
rona egyik foga változott át a falábhoz karikákká és jég
szegekké.

20) Huszadik mulatságunk volt a verébfogdosás. 
Akkor az a gazdászati axióma divatozott, hogy a vere
beket ki kell irtani. Minden parasztgazda köteles volt 
meghatározott számú madár fejét a szolgabírónak be
mutatni. A gazdák csak nem mehettek verebet fogni, de 
elmentünk mi. Mászkáltunk a házak, istállók, csűrök 
padlásán a verébfiukért, mint a macskák. Az erdőn sem 
tettünk másképen. Hát ez bizony barbár eljárás volt s 
még barbárabb az, hogy a verébfejeket le kellett a törzs-
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ről szakííni, czérnába fűzni és füstre akasztani, hogy 
megfüstölődjenek, mert így nem büdösödtek meg. Nem 
mi voltunk ennek okai, sem szüléink, hanem az akkori
közigazgatási tisztviselők nemzetgazdasági bölcsesége.

** *
ím e, összesen húsz játékot számláltam itt elő, 

melyeket mi gyermekkorunkban űztünk s melyeknek na
gyobb része ellen paedagogiai szempontból ma sem te
hetünk kifogást. Én csak azon csudálkozom, hogy honnan 
tudták azokat ott szerezni abban a szászok és oláhok 
közé ékelt magyar községben.

Azt hihetné a t. olvasó, hogy mi ezen játékok 
űzésével tejben-vajban fürödtünk; de ez nem úgy volt. 
Csak azért számítottam itt elő ezeket, hogy kitűnjék be
lőlük, miszerint az 1848. év előtti parasztok gyermekei
nek élete sem volt merőben örömtelen. Aztán mi gyer
mekek egymás között soha sem éreztük a kaszt-különb
séget. — A nemes Éltető József leánykái: Anna, Titi, 
Kati; a nemes Püspöki Kovács József fiai: Mihály és 
Mózes, soha sem éreztették velünk a rangkülönbséget s 
erre sokat tett a mi jó praeceptorunk is, a ki velünk 
együtt játszott.

13. Menyasszony a ravatalon 1836-ban. Éltető Anna.

Erről az évről, melyben már írni tudtam, már em
lítettem a földrengést. Ebben az évben halt el Hegyesy 
Mihályné özv. úrnőnek 19 éves leánya, Anna, himlőben. 
Már jegyben járt Baranyai nevű ügyvéddel, midőn e rút 
betegség kioltotta életét. Nagyon szép leány volt s ma 
is jól emlékszem, hogy milyen jóízűen nevetett, midőn 
tréfás rigmusainkat náluk elmondogattuk. Sírköve ma is 
megvan a m.-régeni ev. ref. temetőben. .Jelmondata ez : 
»Filia formosa, nunc cinis, ante rosa.« Alatta nyíllal át
vert szív és azután 3—4 négysoros versszak:
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„Szép Hegy esi Anna volt ez 
S kedves, kit e sír fedez.
Tizenkilencz éves volt,
Mikor himlőben megholt.

Repülök már, anyám édes!
— Jó éjszakát, leányom kedves!
Végbúcsut jó anyjától 
így vett, s anyja leányától. “

Ennyi megmaradt emlékemben 50 év óta máig 
ebből a síriratból, melyet 1886 szept. 2-án láttam utol
jára, de már nem igen olvasható. Atyám s anyám sírjait 
mentem meglátogatni, de már nem bírtam reájok találni. 
— Másik halottunk volt 1838-ban, Éltető Anna tanulótár
sunk is. Ez a kedves leányka a magyar-régeni ref. temp
lom karzatába vezető lépcsőnek oszlopára, a belső oldalra 
krétával oda irta volt ezt az évszámot: »1838«, s még 
ma is ott tisztán olvasható.

1838-ban a kertünk végében lakott czigányoknak 
egy hurubája éjjel — nyárban volt — meggyulladván, a 
nagy fény és ropogás minket is felriasztott és szétugrasz- 
tott. Atyám s a többiek a tűzhöz szaladtak; én, úgy a 
hogy az ágyból kiugrottam, szaladtam bátyámmal, hogy 
az uj haranglábon verjük félre a harangokat. Szaladás 
közben jobblábom nagyujját egy kőbe beleütöttem, de 
azért folytattam a szaladást s felkapaszkodva a kisebbik 
harang alá, azt kezdtem félreverni. Lábujjam erősen saj- 
gott, rátekintettem: hát látám, hogy vérem a fán, melyen 
lábam pihent, végig folyt. Haza siettem s pár hét alatt 
helyre jött, de vérem ma, 50 év múlva is látszik ott.

14. Babonáink és Szabó István praeceptorunk.
A babona a tudatlanság leánya. A műveletlen nép 

mindenütt babonás. Abban nőttünk mi is. Ha beteg volt 
valamelyikünk, nem orvos, hanem az öreg Szabó Már
tonná bábaasszony gyógyított, azaz ránk olvasott. Nem
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emlékszem, hogyan ment ez a ráolvasás, de arra igen, 
hogy rám is olvasott egyszer, midőn felső ajakomat az 
orbáncz felfújta volt.

Különösen féltünk a fejér embertől. A mi jó prae- 
ceptorunk őszi és téli estéken is magához hivatott, talán 
törökbuzát fejtettünk neki s ilyenkor kilesegette belőlünk 
a már eltanult babonákat s ezek között a »fejér em ber
ről elmondottakat. Erre egyszer, midőn 8—9 óra között 
a czintermen át tőle haza indultunk, ime a nyugati por- 
tikuson, a melyen a pap és a nők szoktak a templomba 
járni, megpillantjuk a »fejér embert* a nagy sötétség 
daczára a hó világa mellett Csak hogy a nyavalya ki 
nem tört mindnyájunkat; eszeveszetten szaladtunk vissza 
s jelentettük a praeceptor urnák, hogy itt van a >fejér 
em ber a portikuson. »No, hadd lássam én is«, — szólt 
a praeceptor úr és megindult bátor, gyors léptekkel előre 
s mi utána. Egyenesen oda lépett a fejér emberhez és 
köpenyét, melyet a szél ide-oda himbált, megragadva, 
lerántotta. . . Mi lesz most már? A világon semmi, mert 
a mi fejér emberünk nem volt egyéb, mint egy fehér 
lepedő, melyet a praeceptor úr tett vagy tétetett oda, 
hogy majd előttünk levehesse és megszégyenítsen minket^ 
kik egy fejér lepedőtől annyira megijedtünk.

Máskor a mezőre menve játszani, néhányan a kö
zeli erdőbe is bementek s egyszer lelkéndezve szaladtak 
ki, hogy ők látták a »fejér embert*, ott alszik egy bo
korban. A jó praeceptor bement a bátrabbakkal a fejér 
emberig, megragadta a két lábát és kiszaladott vele a 
nyilt mezőre. Hát ez mi volt ? Egy ing és lábravaló szal
mával töltve — a végre, hogy meggyőzzön minket, hogy 
fejér ember-féle kisértet nem létezik. Labda-botjainkkal 
aztán nagy hősiesen szétvertük a fejér embert.

A kéményen bejáró ludlábu lidércztől is féltünk; 
ebből is kigyógyított, de az orvosságára nem emlékszem.

Koós F . PÉletem  és Em lékeim .4* 4
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Hittük, továbbá, hogy Szent-György napján kigyul a pénz 
s a ki meglátja, abból gazdag ember lesz.

Hittünk a bodzavágásban is. Megdönthetetlenül élt 
a nép szívében az a hit, hogy ha valamely háziállat 
megsérült és a seb megí'érgesedett, vannak olyan tudós 
parasztok, kik, ha az állatot megvizsgálják és bodzafát 
vágnak, mialatt érthetetlen szavakat mormognak — a 
féreg mind kihull a sebből s pár nap alatt a seb teljesen 
behegged.

Voltak olyan javasasszonyok, kik felől azt tartották, 
hogy képesek a tehén tejét egyszerre elvenni s így a há
ziakat és borjukat a legjobb tápszertől megfosztani. Egy
kor utczaajtóük küszöbe alatt tiszta rongyba csavart holt 
szenet fedezett fel béresünk. Ez épen összeesett azzal, 
hogy egy jó fejős tehenünk elrúgott. Szentül hitte még 
mostoha anyám is, hogy az öreg Szabó Márlonné vette 
el a tejet; magához is hívatta s a vén asszony Ígérte, 
hogy visszaszerzi a tejet, de nem lett abból semmi s a 
miatt lön nagy haragtartás.

Hittünk még a megigézésben. Különösen az anyák 
féltették az idegen emberek nézésétől csecsszopó gyer
mekeiket s őrizték azoktól, mint szemök fényét. Ha az 
degen férfi avagy nő a háztól eltávozott, de a kis gye
rek sivalkodni kezdett: már megtörtént a szerencsétlenség. 
A gyermek meg volt igézve! Nosza vizet egy talpas po
hárba, a vizbe pedig égő eleven szenet, három-négy da
rabot. Minden darab után, mialatt sustorgott, a pohár 
szájára fektetett jobbkézzel két-három keresztet vetni és 
lesni, ha vájjon lement-e a szén a pohár fenekére, vagy 
a víz színén maradott. Az így előkészített vízzel aztán 
megmosta a mostoha anyám a rívó gyerek arczát, sze
meit, homlokát s aztán szépen megtörülgette. A kis jó
szág erre szopni is kapott és így szent volt a békeség, 
meggyógyult; de még sokáig neheztelt az anya arra, a
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ki az ő kincsét megigézte. — Még ma is van akárhány 
anya, a ki szentül hiszen az igézésben.

Szabó István e bobonák kiirtására minden tőle ki
telhetőt elkövetett s e végre a népszerű természettant 
ugyancsak tanította. Nem restelte a jó szót; ha valaki 
valami kérdést intézett ilyenkor hozzá, nem állott meg 
addig, míg nem látta, hogy a kérdés tisztán áll előttünk.

15. Mesemondás, fonó és táncz.
Nagy szerepet játszott falusi iskolás éveimben a 

mesemondás. Rendesen a téli esték időtöltése volt, de 
szerepelt őszi estéken is a hagymatisztitás és törökbuza- 
hántás alkalmával. — Ezek azonban sokkal zajosabban 
folytak le, hogysem a mesemondásra olyan alkalmasok 
lehettek volna, mint téli estéken a kevesebb zajjal járó 
törökbuza-fejtés. Szegény ember két kezével fejtette le 
kevés törökbuzáját, a módosabbak, kiknek többecske 
termett, vagy kicsépeltették, vagy esténként a család 
apraja-nagyja nekifogott és 10—11 óráig fejtette vékákba 
a törökbuzát, melynek csutkája pompás tüzet adott s 
így nélkülözhetővé tette a gyertyaégetést. Ilyen csutkák
ból raktam kisded koromban tornyot, sertésólat, szobát. 
Mikor ma az óvodákban alakok rakásával foglalkoznak a 
gyermekek, mindig eszembe jut, hogy én is csináltam 
ezt valaha tengeri-csutkákból. Olcsó mulatság volt. A 
mesemondás, illetőleg mesetanulás már drágább volt, 
mert fejtés közben kezeimen nem egyszer feltört a bőr, 
a mi vérhólyagot okozott, de a munkának mégis folyni 
kellett.

A mesemondó rendesen egy-egy cseléd, néha egy- 
egy öreg napszámos, ki nálunk egész házi volt, szokott 
lenni. Nagy szerepet játszott e mesékben Borsszem Jankó, 
ki minden kulcslyukon befért; a táltos csikó, mely gaz
dáját oda röpítette, a hova az épen menni akart; a vasfű,

4*



mely olyan csodahatásu volt, hogy érintésére minden zár 
és minden akadály lehullott.

Elmentünk Szabó István tanítónkhoz is kalákába 
törökbuzát fejteni; ott is mesemondás mellett folyt a 
munka, ily módon sok mesét megtanultam, később hasz
nát is vettem e mese-tudományomnak.

A mesemondás divatban volt a fonóban is téli esté
ken, de minket atyám oda soha sem bocsátott; kereken 
megmondotta, hogy mi ott jót nem tanulunk. Egyszer 
azon ürügy alatt, hogy a praeceptor úrhoz megyünk 
ének tanulni, elkéreztünk, de a praeceptor helyett Siklódi 
Mózeshez szöktünk bátyámmal, a fonóba. Azonban alig 
telepedtünk le, már ott termett egyik szolgánk s haza 
hívott. E hazugságért atyám keményen lehordott s mi 
fonóba soha sem mentünk; szerettük volna, mert kor
társaink ugyancsak jártak oda, de nem mertük többé 
megpróbálni.

Annyi tény, hogy így a fonóba való járástól telje
sen elestem s csak 15—16 éves koromban szereztem 
már úri házaknál némi fogalmat a fonóról — természe
tesen tisztességes kiadásban, — hol az orsó elkapása és 
csókkal kiváltása már nem járta. — A fonókról ma is, 
itt a csángó községekben a legrosszabb hirek szárnyal
nak. Minden ellenőrzés nélkül bizonyos, hogy csak is 
rosszra vezet az. Felolvasásokkal kellene összekötni s az 
Emke. könyvtár könyveit ott kellene felolvastatni.

A tánczba való járást már megengedte atyám, de 
csak vasárnap délutáni templomozás után. Este soha és 
semmi szín alatt sem bocsátott. — így is odáig vittem, 
hogy 12 éves koromban egy pár lassú és friss magyart 
tudtam tánczolni s a leánykákat megforgatni. Azonban 
azzal vége is volt minden mulatságomnak kerek hat évig; 
1840 —1846-ig nem látott engem senki tánczolni, sem 
tánczba járni. Csak mint diák, midőn meg tudtam erre



is a pénzt szerezni, 18 éves koromban tanultam meg 
Tartler tánczmestertől tánczolni, de aztán tánczoltam is 
életemben 40 éves koromig eleget. — A táncztanulást 
szükségesnek tartom, de ne igen korán. Nem jó, ha a 
gyermek a fiatal szerepét játsza, ha a fiatal az érett fér
fiút majmolja. Mindennek megvan a maga ideje, minden 
kornak a maga öröme és bánata. A gyermek játszódjék, 
a táncz az ifjak ékessége.

M.-Régenben a falusi legények azon korban kitűnő 
tánczosok voltak, különösen a csonka Kis János ritkította 
párját a szép magyar tánczban. Keringőt ritkán jártak 
s ezt landarisnak nevezték. Jártak egy bús nótáju lassút 
is, melyet »czigány táncznak« neveztek; ezt én is jól 
tudtam. Két hegedűs, egy klárinétos és egy czimbalmos 
képezte a zenekart s ez falunkból telt ki. A duhaj legény 
a hegedűt a hegedűs fején törte össze. Erről beszéltünk 
aztán egy egész hétig.

16. Mezei élet.

Nemcsak iskolába járással és játékokkal töltöttük 
mi az időt. Iskolába úgy szólva csak télen jártunk, más
kor pedig szüléinknek a mezei munkákban segédkeztünk. 
Nagyon kicsi lehettem, midőn már oda tettek a kertben 
kapálni és gyomlálni. — Majd jött a szántás mellett az 
ökrök hajtása, majd a szénagyüjtés, a törökbuza-kapálás^ 
a kévegyüjtés, kévekötözés, aratás, a szénaboglya-tapo- 
sás, rakás, a szekérnek szénával, búzával való megra- 
kása. Én ezeket bátyámmal együtt 15 éves koromig mind 
megtanultam és megtettem.

Hanem a szegény jobbágy akkor egy héten csak 
négy. nap dolgozott magának, kettőt pedig a földesúrnak. 
Mi a Hegyesi Elek utódjának voltunk jobbágyai, tehát 
azokon a napokon is eljártunk mindenféle >ur dolgára«.

Egy ilyen szántás alkalmával a délelőtti órák alatt
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esni kezdett s erre a szántás megállóit. Bátyám volt az 
eketartó, én az ökörhajtó. Emlékszem, hogy a barázda 
végére érve, megállottunk s kis felöltőinkbe takarózvar 
lehuzódtunk a földre s ott a csöndes eső susogása kö
zött mindketten elszunnyodtunk és csak arra ébredtünk 
fel, hogy egy udvari szász paraszt béres kegyetlenül üt
legelt engemet is, bátyámat is nagy. karikás béres-osto
rával.

Ez a verés forduló pontot képezett életemben, mert 
keservesen sirva, már akkor feltettem magamban, hogy 
nem leszek jobbágya, kutyája senkinek, hanem elmegyek 
tanulni a kollégiumba. Atyám is megtudta bátyám által 
ezt a szándékomat és nagyon helyeselte. Ez időben — 
— 1839-ben karácsonykor lehetett — legátus volt nálunk 
Szabó József, a mostani felfalusi pap s egyszer ebédeu 
nálunk lévén, atyám előtte (én is ott voltam) oda nyilat
kozott, hogy szeretne engem a kollégiumba adni s élete 
legszebb napjai közé számítaná, ha belőlem valamikor 
pap lehetne. Szabó József helyeselte atyám nézetét. Ettől 
fogva el volt végezve, hogy kollégiumba adnak, de mikor 
és hogyan? Én az 1838/9. és 1839/40-ik évek telein is 
igen jól tanultam s miután tudtam atyám szándékát, a 
mezei munkák körül megrestültem. Ez még inkább meg
érlelte atyámban a gondolatot, hogy kollégiumba küldjön. 
El is jött volt ideje, mert már 12-ik évemben jártam. — 
Az 1840. évi tavaszi vizsgán, mely rendesen a templomban 
tartatott, igen jól felelhettem, mert Hegyesi Zsigmond 
nyugalmazott őrnagy megdicsért ismét, s ennek a dicsé
retnek meg is lett reám nézve következménye.

17. A pásztorkodás.
Nemcsak a mezei munkákban vettem részt, hanem 

a pásztorkodásban is. Az apró-cseprő szarvasmarha a 
közös csordába járt. Jó hajnalban kürtőit a csordapász-
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tor a falu egyik végétől a másikig. Ilyenkor a jő gazd- 
asszony avagy a jó szolgálóleány már megfejte a tehe
net avagy teheneket és kicsapta azokat a csordába. A 
hol a fejéssel elkéstek, ott a csorda után zaklatta az 
apró szarvasmarhákat egy-egy borzas szolgáló, de ez 
nagy szégyennek tartatott s ezért igyekezett mindenki 
jókor felkelni és a fejést elvégezni. A szarvasmarha-csorda 
után szintén kürtszóra hajtották ki a sertéscsordát. Ez 
időtájt harangoztak a reggeli hétköznapi templomozásra 
is, melyet akkor férfiak, nők, iskolásgyermekek nagyon 
gyakoroltak minden nap. Az igavonó szarvasmarhákat 
minden gazda maga őriztette cselédeivel avagy nagyobb 
gyermekeivel. így került a sor reám is, éjjel ritkábban, 
de nappal elég gyakran. Egyszer egy nyári esős napon 
lehuzódtam a »Kerek erdőben« társammal egy fa alá. 
Ott elszunnyodtunk, a marhák bementek egy búzaföldre a 
szász-régeni határba s onnan behajtották s atyámnak 
sokat kellett fizetni. Nekem is megfizette atyáin az el- 
szunnyodás árát. A marhaőrző ifjak és gyermekek nem 
sok jót tanultak egymástól. A henye, dologtalan helyzet 
bő alkalmat nyújtott a rút, erkölcstelen beszédekre s 
két ostoba és kegyetlen játékra, melyekre most is undor
ral emlékszem; t. i. a pásztorbotokat kellett egymás után 
ülő helyzetből úgy eldobni, hogy az most egyik, majd 
másik végével érintse a földet, szóval hogy »kalimpálva« 
minél messzébb menjen. A ki ezt legrosszabbul tudta 
megtenni, azt két bot közé szorították. A két, botot, a 
két hóna alatt átnyújtva, a botokat végeiknél fogva, 
két fiú igyekezett összeszorítni: igen ám, de ezt a botok 
között levő fiúnak két oldala érezte meg úgy, hogy né
melyik baromként felordított. Ehhez hasonló volt, midőn 
hasra fektették a bűnöst és hátát két bottal egyszerre 
dörgölték, vagy a bot vastag végével ütötték és a szen
vedőnek ki kellett találni, hogy ki ütötte? Embertelen
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bánás volt mind a kettő s jellemzi a pásztorok lelkületét. 
Nem hiszem, hogy még ma is szokásban volnának.

A pásztorkodással együtt járt a gombászat is. A 
keserű-, a róka-, kenyér-, és csiperke-gombák voltak azok, 
melyeket az erdőn felkutattunk s részint ott megsütöttük, 
megettük, részint tarisznyáinkban hazavittük. A csiperke 
és kenyér-gombát ott nyomban megettük. Csudálatos, 
hogy a mérges gombát ösztönszerüleg megismertük és 
szerencsétlenség gombával egyszer sem történt. A melyik 
gomba kettétörve, rögtön megfeketedett, az ilyen mérges 
volt; ezt egymástól eltanultuk.

18. Tűzgyújtás és kéményseprés.
A mai gyufadús világban kinek jutna eszébe, hogy 

milyen kínnal gyújtottak atyáink a 40—50 év alatt tüzet. 
Este minden háznál betakarták hamuval a tüzes szenet, 
hogy reggelre maradjon legalább pár eleven szén a pa
rázsban. Ha maradott: szalmatekercsbe tette a tűzgyújtó 
s addig himbálta, fútta a két szenecskét, míg a szalma 
lobbant Ekkor a lángoló szalmatekercset gyorsan letette 
a szabad tűzhelyre, a boglyakemencze alá, és ha volt 
száraz forgácsa, úgy a tűz csakhamar lobogott. Csak 
hogy a szalmatekercs füstje még jó ideig csípte szemein
ket, míg szépen a kemenczébe behúzódott, vagy az aj
tón, ablakon neki útat nyitottak. Baj volt az, ha az este 
betakart tűz éjjel kialudott s a háznál nem volt aczél, 
kova, tapló. Ilyenkor a szolgáló megindult egy hasadt 
-csuporkával s addig járt háztól-házhoz, míg valahol pár 
eleven szenet kapott és hozott. Mindig harag volt a ház
nál, ha a tűz éjjel kialudott, mert ez azt jelentette, hogy 
a szolgáló nem takarta jól be este a tüzet. Ha a háznál 
volt kéngyertya, aczél, kova, tapló: úgy nem kellett tüz
ért a szomszédba menni. A kéngyertya olyanforma volt. 
mint ma a számoló pálczikák s két végükkel olvasztott
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kénbe mártva; a kén rászáradt, de az égő taplótól, mely 
az aczél s kova segítségével fogott tüzet, hamar lángra 
gyuladott s így kész volt a tűz.

A mezőn is ily módon gyújtottunk tüzet, de esős 
időben sok vesződéssel járt. Pipát is csináltunk a török- 
búza góré gyökeréből, ennek a szára kenderszárból volt 
s a dohány érett lósóska mag. Sok bolondra ráért az a 
marhaőrző hivalkodó népség !

Ha azonban Bartalus Károly nemes fiú velünk volt, 
ez gyönyörűen énekelt nekünk Csokonay dalaiból; pl. 
»Földiekkel játszó égi tünemény.« A marhák őrzése 
mellett ismerkedni meg Csokonay költeményeivel! Pedig 
így volt. A jó praeceptor ideadta olvasás végett »Hege
dűs Sámuel« poétái próbáit, melyeket olvasva, azon tör
tem 11 éves koromban fejemet, hogy hátha én is meg
kísérteném ilyen verseket írni. De bármennyire törtem 
a fejemet, nem bírtam erre rímet találni: »Az erdőben 
sok fészek«, mindig csak ide lyukadt ki: »A faluban sok 
népek«. Ez a rím sehogy sem tetszett, jobbat nem kap
tam s a verscsinálásról teljesen lemondottam.

Annál mohóbban olvastam az úgynevezett ponyva- 
irodalom termékeit, melyeket a szász-régeni országos 
vásárokon vásároltunk Lőcsei Spilenberg László m-vá
sárhelyi könyvkötő- és könyvkereskedőtől. E müvecskék 
versben voltak írva, rendesen egy félivnyi tartalommal, 
durva papírra nyomtatva s ára egy darabnak 3 váltó 
krajczár vagyis egy garas volt. A pénzt ezek beszerzé
sére anyánktól kaptuk, ki maga is elolvasgatta azokat. 
Három darabnak czimére ma is emlékszem. Egyik: »Zöld 
Marczi«, a másik: »Zsobri vitéz« tetteit énekelte meg, a 
harmadiknak czime: »Az utolsó Ítélet« volt. Ez volt a 
legrémítőbb, mert apróra leírta, hogy miként sütik, főzik 
a más világon a bűnös embereket s midőn az utolsó 
ítéleten megharsan Arkangyal trombitája, hogy fogunk a
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sírokból előrukkolni s a rémítő ítélet meghallgatása után, 
miként fognak azok, kik Krisztus balján állandanak, az 
örök kárhozatra, a gyehennába menni . . . .

A rablók históriája nem volt reám hatással, de az 
utolsó ítélet annyira megzavarta gyermeki képzelőtehet
ségemet, hogy még álmaiban is láttam a pokol tüzét és 
fel-felriadtam.

Fájdalom, még ma is nagyon sok kárt tesz a nép 
között a ponyva-irodalom, melynek egyetlen írtó-szere a 
helyes irányú népies iratok terjesztése és a népkönyvtárak 
alapítása.

Megemlítem az akkori kéményseprés módját is. Ké
ményről paraszt háznál szó sem volt. A füst a boglya- 
kemenczéből rohant a pitvarba, ott felfogta a vesszőből 
font s agyaggal betapasztott cserény s ennek hasadékain 
átszürődött a ház hiújába (padlás), ott megfüstölte a ka
kas-ülőre akasztott szalonnát, sonkákat, kolbászt s így 
megzsirosodva, a házfedél zsindelyei között néhol a szalma- 
fedelen átszűrődött ki a szabadba. Ilyen tüzelés mellett, 
kivált a hol, mint nálunk is, még a hátsó szobában pá
linkát is főztek, Isten csudája, hogy százszor porrá nem 
égtünk. Megtartott a jó Isten. Nem volt falunkban égés 
gyermekkoromban csak két ízben. A czigány-l^aruba le
égését már említettem. Ezenkívül elégett volt a temető 
aljában egy kisebb szalmás ház s ez is lövésből támadott. 
Egy fiú kulcsból lövöldözött, így gyújtotta meg aí*s2almás 
fedelet s midőn látta, hogy nem tréfa, elugrott. Más fa
lusi volt. A kéményseprés abból állott, hogy a boglya- 
kemenczéből a pitvarba nyíló kürtőt kellett kiseperni, 
hogy abban a korom ne gyűljön meg. A falusi polgárok 
ezen kéményeket néha-néha megvizsgálták. Rendesen té
len virradtig betoppantak a pitvarba, az egyik benyúlt 
kezével a kürtőbe s ha kormos volt, kimarkolt annyi 
kormot, a mennyi belefért a markába s ezzel beállottak
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a szobába, a hol mi még mind ágyban voltunk s jó reg
gelt kivánva, anyánk bosszantására jelentették, hogy kor
mot találtak a kürtőben s azt a tűzhelyre az illető le is 
tette. Anyánk erre azt szokta volt mondani: »Azt a kor
mot a szomszédoktól gyűjtötték kendtek, mert én magam 
kisepertem tegnapelőtt a kemenczét, nálam korom nem 
lehetett.« A polgárok esküdöztek. Ez alatt a pálinkás
üveg, meg a kenyér már az asztalra kerültek s ezzel 
szent lett a béke. Anyámat mindig így büntették meg a 
koromért s valószínű, hogy más asszonyokat is.

19. Toborzás. Katonafogdo^ás.

Híres volt a 30-as években nálunk a huszártobor
zás — Werbung. Nyolcz-tiz gyönyörű huszár, mint annyi 
virágszál, búzavirág-színű díszruhában, tarsoly osan, kar
dosán, veres csákosan megindult az utczákon. A fényes 
sarkantyú csengett-pengett, a muzsika szólott, boros- 

- üvegek a huszárok kezében . . . Megálltak, kört alakítva, 
zeneszóra járták a toborzót úgy, hogy a mostani huszár 
még álmában sem lát ilyent. A falu ifjúsága azonnal ott 
termett s bámulta a délczeg, szép arczu, szép tánczu, víg 
huszárokat. A leányok is megjelentek s a huszárnak a 
leány számára is volt egy pár csábító szava, de a fődo- 
og a szép parasztlegény volt, azt kellett kivenni szép 
eszéből s fejébe nyomni a szép veres csákót. De ez ne- 
hezeifW nt, mert ott volt a szép leány, a parasztlegény 
szeretője s ennek egy pillantása többet ért, mint a hu
szárok minden ékes beszéde.

„Gyere pajtás katonának,
Téged teszlek kapitánynak. “

eres csákó fövegem,
Most élem gyöngyéletem.“

„Katonának jól van dolga,
Sóra, fára nincsen gondja.^
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,,A kinek most kedve nincs.
Annak egy csepp esze sincs.“

Ezeket a verseket akkor tanultam tőlük s máig 
sem felejtettem el. Egy ízben egy szép délczeg paraszt
legényt már annyira rávettek a víg huszárok, hogy tükröt 
is hozzattak s egy csákót fejébe nyomva, mondá egyik : 
»lde nézz, ez az isteni huszár, nem cserepár.« A legény 
kezet adott volna is, nem is; mert Horgos Peti barátja 
odasúgta a legénynek: »Legyen eszed fiu.« Meghallotta 
ezt a huszár és így szólott csak úgy általánosan: »Azt 
a réz angyalát, mindjárt összetöröm azzal a bottal, mint 
a szalmát.« Erre Horgos (Horgas) Peti a ki hires kemény 
legény volt, így válaszolt, de ő is csak úgy általánosság
ban: »A botnak két vége van, az öreg Istennek pedig' 
két keze.« A huszárok látva, hogy itt baj is lehet, nem 
sokára víg zeneszó mellett bevonultak Sz.-Régenbe. A 
magyar-régeni fiatalság akkor híres verekedő volt. Ha a 
tánczban összekaptak, rengeteg verekedést vittek véghez. 
Horgas Peti, Menyhárt Minya, Kiss János a csonkakezü, 
fenegyerekek voltak. Ilyenkor mi a tánczból gyorsan el- 
kotródánk.

A katoncifogdosás éjjel történt; az idegen szolga
legényt, ha meg nem sejtette, ágyában lepték meg a 
polgárok. Azonban ezt rendesen csak idegen legényekkel, 
béresekkel, szolgákkal tették, A falusiaknak megsúgták, 
hogy ekkor, meg akkor ne legyenek otthon. Nem is vol
tak. Azonban nem is volt csuda az, hogy irtózott akkor 
mindenki a katonáskodástól; mert a szolgálati idő — 
egy capitulatio — akkor 12 év volt. Községünkben, de 
főleg Szász-Régenben állandólag volt könnyű lovasság, s 
ott szemtanúi voltak a mi legényeink is a kegyetlen bo- 
toztatásnak, vessző közötti futtatás-, azaz hogy sétáltatás- 
nak, derékig meztelenre vetkőztetve. Az ilyenek látása 
kiben kelthetett volna kedvel: a gyöngy-életnek gúnyolt
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katonáskodásra? Volt második capitulatio, is azaz még 
12 s így összesen 24 évi szolgálat A második capitula- 
tiora, vagyis még 12 évi szolgálatra már csak a kipró
bált s tűrhető magaviseletüek vállalkoztak, kiknek oda
haza úgy sem volt kit s mit keresniük. Ilyenekből teltek 
ki aztán a »Vitéz Háry Jánosok.* Szóval a kit akkor 
katonának elcsiphettek és a ki önként felcsapott a tobor- 
zóknak, azt úgy tekintették, mint a ki örökre elveszett 
kortársai- és a községre nézve.

20. Kirándulásaim.
Tizenkét éves koromig keveset utaztam, de mégis 

igen valamicskét. Unokára atyám többször elvitt. Utunkba 
esett ilyenkor Beresztelke és közel az úthoz Nagy Tül- 
pös, ezenfelül Tancs, melynek szerep jutott életpályámon, 
mint látni fogjuk. Atyám némelykor szekerességre is járt. 
Egyszer gyapjút szállítottak Szelistyére, hova engemet is 
elvitt. Szelistyén híres burszánok laktak akkor. Ott van 
b. Saguna görög-kel. metropolita eltemetve. Más alka
lommal borért mentek Koród-Szentmártonba oda is elvitt. 
Jó voltam ökörhajtónak. Mikor Korod-Szentmártonba 
mentünk, hajnal felé vonultunk el M.-Vásárhelytt az ev. 
ref. kollégium előtt. Nem aludtam s arra a nagy épületre 
feltekintve, így okoskodtam magamban: »Istenem, milyen 
nagy úr lehet az, a kinek ilyen nagy palotája van!« 
Mikor aztán én is abba a nagy palotába kerültem s an
nak udvarát öt éven át sepertem, benne vigiláltam, fát 
vágtam, cursorkodtam . . . .  milyen naxjy úr voltam!! Itt 
csak azt jegyzem meg, hogy okosan cselekedett atyám, 
midőn engem gyermekkoromban a munkára szoktatott, 
mert a nélkül nem lett volna belőlem soha úr abban a 
nagy palotában.

21. Tájszólásunk.
Magyar-Régenben s általában Tordamegye felső ke

rületében a magyar nyelvet elég tisztán, értelmesen be-
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szélték. Különbözik e beszéd mégis a székely tájszólástól 
annyiban, hogy az o, é, magánhangzók helyett a zárt a 
magánhangzót használják; pl. bór — bar, pór — pár, borjú— 
barnyu, Horgos — Hargas, gondolom — gandalam Különbség 
észlelhető az ö és ő hangoztatásánál, mert ezek helyett 
egy harmadik közép magánhangzót használtak, a mely * 
az ő és ö közölt áll, de nincs e hang kifejezésére betűnk. 
PL ezeket a szókat ökör, öröm úgy ejtik ki, hogy azok
ban nem hangzik o, hanem egy olyan hang, melyet én 
ma is kitiidok ejteni, de nem tudok leírni. Felcserélték 
még az é hangzót is £-re, pl. Régen — Rigen, Ígérni — igirni. 
Ezen hangcsere a székely füleit sértette s ma is sérti. 
Ezért nagyon sokat bosszantottak a kollégiumban tanuló
társaim, míg végre leszoktam. Fábián Simon lőrinczfalvi 
fiú, theológus korunkban is zárt n-val beszélt, nem bírta 
leszokni soha. A bergenyei, bándi, paniti magyarság be
szédében is fordul elő ilyen hangcsere s az onnan való 
fiuk is kikaptak a bosszantásból, míg leszokták, hogy öker 
helyett ezt mondják: ökör stb.

22. Kovácsolás
Tőszomszédunk, a Szász-Régenböl Magyar-Régenbe 

vezető országúttól balra eső szegleten 1836-ig Kájzer 
Sándor oláh mészáros volt, de magyarul ő és egész 
családja jól beszélt. 1837-ben történt, hogy Kájzer a 
jobb felőli szegletre költözött s az ő helyét k-vásárhelyi 
Kozma Mózex kovácsmester foglalta el. Ennek a fia Kozma 
Dénes, a budapesti orsz. kisdedóvóintézet mostani (1887) 
derék mintatanítója. Én a Kozma M. kovácsműhelyébe 
néha-néha bementem s ott az ő bíztatására a nagy fú
vót is húzogattam. Tetszett nagyon az a kalapácsolás, 
midőn két-három pöröly verte az izzó vasat s kezdettem 
azt nyelvemmel utánozni. Annyira is vittem, hogy még 
bukuresti pap koromban is hahotára fakasztottam nyel-
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vem kalapálásával Ökrö:s József kovácsmester komámat, 
ki meghalt 1888 februárban ott Bukurestben. — Mennyi 
utánzási tehetség van a gyermekben ! Nagyon szükséges 
azt figyelemmel kisérni és jóra irányozni. Nálam sem 
volt egyéb, mint utánzás, melylvel később sok víg perczet 
szereztem bizalmas körben barátimnak.

23. Magyar-Régen fekvése és lakosai 1830—40 között, 
múltja és jelene.

Ideje, hogy szóljak részletesebben a dulce untaié 
solumról, a kedves szülőföldről, a hol a nap világát 1828 
októberben legelőbb megpillantottam, a hol gyermekévei
met lejátszódtam s a melyből nemsokára úgy eltávoztam, 
hogy azóta ott már csak látogatóképen jelentem meg.

Magyar-Bégen, mint neve is mutatja, ősi magyar 
telep kellett hogy legyen. Erre mutatnak a határrészek 
nevei is, melyeket fennebb megneveztem. Szász nem ne
vezte volna azokat magyarul. Ott is úgy történhetett, 
hogy a szászok betelepedésekor a magyart már ott talál
ták, mint itt Brassó vármegyében.

Magyar- és Szász-Régen a Vécs, Dedrád és Beresz- 
telke között leereszkedő és mindig lankásuló keleti Kár
pátok egyik nyúlványának fensíkján a Maros jobb part
ján fekszenek, 387 méter magasságban a tenger színe 
felett. E fensíkot délnyugot felől szőllő- és gyümölcskertek 
körítik s ezek felett erdőkoszoruzta hegyek, köztük a 
szép kilátású Kecskehegy, emelkednek. Észak-keletre tölgy 
erdők u. m. a Kerek erdő, Nagy erdő, Nyáras szegélye
zik. Délre a termékeny Marostere tárul fel, melyet ke
letről a görgényi hegyek kiágazásai határolnak, melyek 
közül a ma fátlan alsó és felső mocsár, de leginkább a 
czukorsüveg alakú görgény-szent-imrei Várhegy lépnek 
előtérbe, míg ennek háta mögött a Kereszthegy és a 
1746 m. magas Mezőhavas sötétlenek. A Várhegytől keletre
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a szép fekvésű Nyerges- és Zala hegyek, melyeken régi 
várak romjai láthatók ma is. Északra, a Maros által el
választva, a Pietrósza és Kelemen havasok zárják be a 
pompás tájképet. Ezen gyönyörű keret közepén fekszik 
a két Régen, egymással összeforrva; M.-Régen képezi a 
keleti részt és Szász-Régen nyugotra annak folytatása 
ama fensíkon és annak a Marosra dűlő oldalán. Petelé
ből az országúton közeledve, mindkét Régen festői táj
képe tárul fel az utazó előtt.

Magyat-Régen alakja a nyomtatott nagy T  betűt 
közelíti meg, de csak közelíti, mert szára nem teljes 
egyenes, tehát ilyen, 7" ha Felfaluból megyünk beléje, 
de J_ ilyen, ha Sz-Régenből közeledünk hozzá A T 
betűnek Sz-Régennel határos kalapja a fontosabb rész 
volt akkor s nevezhetjük azt felszegnek, míg a T-betü 
szárát, alszegnek. A felszeg jobb végén volt a ref. temp
lom és iskola, papiak, tanítólak s azon túl már mindjárt 
Sz.-Régen kezdődik. A T betű balvégén a balsoron állott 
a Hegyesi Elek udvarháza, tágas udvarral, kerttel és csű
rös kerttel. Ott kezdette atyám az ő pályáját mint ko
csis, a mostoha anyám pedig mint szobaleány.

A lakosok túlnyomólag magyarok, t. i. nemesek és 
jobbágyok, de evang. reformátusok voltak. A nemes csa
ládok közül a Felszegen laktak akkor: 1. Árkosi Dániel 
szolgabiró, nős, de gyermektelen. Ő épen a ref. templom, 
illetőleg papilakkal szemben lakott. Iskolából kijőve, sok
szor néztünk be a nagy kapu hasadékain, midőn a já- 
rásabeli bűnös parasztoknak mogyorópálczával, a nők
nek vesszővel osztogatta egy hajdújával rengeteg ordítás 
között az igazságot. — Tőle délre Gál Domokos nőtlen 
úri ember, ma is él (1887) Magyar-Bölkényben. Árkosi 
Dánielen alól északra Péterfi Ferencz ügyvéd, ki azonban 
fiatal házas korában elhalt, két kis fia maradott, kik kö
zül Ferencz nevű a 40-es évek elején a m.-vásárhelyi
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ref. kollégiumba jött, az utánam való osztályba járt, ki
tűnő tanuló volt, de 1848-ban odahaza elhalt. Másik 
fiából hogy mi lett, nem tudom. Péterfivel szemben la
kott özvegy Hegyesi Mihályné, ma 1887-ben is él és 96 
éves. Volt egy fia, Sándor, ki gyenge tanuló lehetett, 
mert csak gazda lett belőle. Elvette volt 1845 tájott 
Szente Ferencz szász-régeni dús magyar ügyvéd szép 
leányát, Pólit. Hegyesi Sándor meghalt 1869-ben. Nem tu
dom, hogy hány gyermeke maradott. Egy Vilmos nevű fia a 
70-es években a »Magyar Polgár« lapnál dolgozott, ma 
a »Kolozsvár«-nál munkatárs. Péterfi ügyvéd halála után 
Baranyai nevű ügyvéd jött s telepedett le ebbe az utczába 
Hegyesiné és a papilak közé. Ezen nemes családok öre
gei elhalván, utódaik is kipusztultak a községből.

A felszeg balszárnyának balsorán Szász-Régenből 
jőve s tüstént balra térve, a szögleten lakott kézdi-vásár- 
helyi Kozma Mózes kovács, székely katonafiu, mellette 
pedig atyám.

Atyám háza egyszerű faház volt, zsindelylvel födve, 
agyag padozattal, melynek egyetlen, az utczára néző la
kószobája volt, három kis ablakkal, melyek közül kettő 
az utcza s egy az udvar felől volt. E lakszobának búto
rai : egyszerű asztal egy fiókkal, melyben az evőeszközök, 
vas- és csontnyelvü kések, villák, pléhkanalok állottak. 
Két fiókos pad, melyekben a fehérnemüek, végvásznak s 
férfi- és női ruhák állottak. Két egyszerű ágy, egyik 
szüléink, a másik a gyermekek számára. Egy almáriom 
(tálas), melynek aljában a kenyér s más ételek állottak, 
felül pedig három sor polczon a tálak, tányérok, poha
rak és üvegek. Ezen bútort pohárszéknek is nevezték. 
A szoba három oldalán egyszerű fogasok voltak fafogak
kal s azokon tarka-barka füles kancsók, inkább a ház 
diszítésére, mint egyéb használatra.

A szoba egyik oldalát cserépből rakott nyílt tüzelő
Koós F . „Életem és Em lékeim .11 5
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foglalta el, úgynevezett »tűzhely«-re rakva, mely tűzhely 
téli időben kedves tartózkodási helye volt az apróságnak. 
Azon fondogált a hosszú téli estéken a szolgáló cseléd 
is, mialatt anyám többnyire gyapotat font. Böjti heteken, 
t. i. húshagyó és husvét között szövőszék (osztováta) is 
ierült a szobába , melyen kender és gvapotas vásznat 
szőtt anyám a ház számára, midőn a csőrlést mi végez
tük. Értettem a matolláláshoz, a szálak megszámításához. 
Egy igébe négy szálat számítottunk.

Február hótól kezdve ugyanabban a szobában mu
latott velünk egy s néha két kis borjú, melyeket a hi
degtől óvandók, hoztak be a szobába. Ezeken kívül pár 
kotló is ült a tojáson az ágyak alatt s midőn a csirkék 
kikeltek, ezek is lakótársaink lettek, míg annyira nőttek, 
hogy az udvarra kibocsáthatták őket.

így lakott és élt e század elején M.-Régenben a 
jobbágy ember egész családjával, apró barmaival egyetlen 
szobában. A szoba mellett volt a pitvar; tehát az udvarról 
előbb a pitvarba léptünk s ebből jobbra a szobába. A 
pitvarban a legtöbb helyet a sütőkemencze foglalta el, 
melynek teteje sima lévén, nyárban ott főztek. A sütő 
felett a vesszőből font cserény tátongott nagy feketén s 
közepéből vaslánczon csüngött az üst, melyben nyáron 
a dolgosok puliszkáját főzték. Nyári és őszi hideg esős 
időben a pitvar tüzénél melegedtünk s szárítgattuk vizes 
ruháinkat és sütöttük az erdőn szedett keserügombát 
szalonnával. Ez kedves időtöltés volt s innen van, hogy 
a gombát ma is rendkívül kedvelem, bár nem olyan jó
ízű, mint akkor volt.

A pitvarból balra a pálinkafőző állott, a székelyek 
híres kis üstje, s ezzel azt értük el, hogy házunkhoz 
idegen pálinka soha sem hozatott, a sertések pedig ka
rácsonyra hatalmasan meghíztak. A disznóölés valóságos 
ünnep volt. Egész éjjel nyugtalankodva vártuk a hajnalt,
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midőn Kájzer bácsi átjött, a kövér sertéseket rendre ki- 
fogosdták, megölték és megperzselték. Ott lábatlankodtunk 
Kájzer bácsi bosszúságára, ki bár elég szemes ember volt, 
de azért, most a füle, majd a farka hiányzott a disznó
nak. >Ki vágta le?« »Én nem.« »Én sem.* »Hát hova 
le tt?« »A macska ette meg.« »Igen, a kétlábú macska.« 
>Jertek csak még ide, majd adok én nektek.« így folyt 
ez mindaddig, míg a felbontás megtörténvén, Kájzer bácsi 
■egy-egy hólyaggal megörvendeztetett. Mi a hólyagba pár 
szem törökbuzaszemet csúsztattunk, aztán tollszárral 
felfújtuk és száradni felakasztottuk a kemencze fölé, a 
hol a kisugárzó melegtől] ugyancsak járta a boszor- 
kánytánczot.

Házunk közvetlen közelében, ennek folytatásaképen 
állott a szekérszín fenyőfából rakva s színdeszkával fedve, 
ezen túl az istálló 8—10 barom számára, melyek két 
sorban s egymáshoz farral állottak s voltak a jászolhoz 
kötve. Ennek csak egy ablaka volt, mely a csűrbe nyí
lott s ezen adogatták be a barmoknak a kóstot, t. i. ka
rácsonyig törökbuza-górét, azután rázottat, szalma- és 
sarju-kevereEeTles*húshagyó kedd után tavaszig tiszta 
szénát. Az istállóval szemben az udvaron volt a trágya- 
domb, e mellett a sertés-ól. A csűrös kert az udvartól 
vesszőből font kerítéssel volt elrekesztve. A csűrös kert
ben a szénaboglyák és asztagok állottak. A búzát székely 
leányok aratták le és télen gyergyói székelyek csépelték 
ki, rendesen tizedében; midőn a szalmát kötelesek voltak 
kazalba rakni. A csűrös kerten túl volt a veteményes 
kert, hagyma, murok, káposzta s más vetemények szá
mára. Ezt egy sor egres (köszméte) zárta be, mely előtt 
kis virágtábla diszlett, rózsa, szegfű, tulipán, harangvirág 
s egyéb illatos virágok számára. Azután következett a 
gyümölcsös kert. Alma', szilva- és körtve-, cseresznyefák 
alkották a gyümölcskertet, melynek a két Régent elvá
lasztó patak volt határa. 5



68

Ilyen volt atyám jobbágy-telke, melynek leírásával 
azért foglalkoztam többecskét, hogy a községben volt 
többi jobbágytelkekről is némi fogalmat alkosson magának 
a t. olvasó, miután azok többnyire egyformák voltak. 
Cseréppel az egész községben csakis a Hegy esi Elek 
udvarháza volt födve, a nemeseké és jobbágyoké zsin- 
délvlyel, drányiczával, színdeszkával, a zselléreké a köz
ség végein szalmával, de szalmás ház általában kevés 
volt a községben.

Mulatságos volt házunknál az aratás befejezése. A 
székely leányok ilyenkor buzakalászokból csinos koszorút 
fontak s ezt egyik vállalkozó leánynak fejére illesztve, 
szép énekszóval léptek be a faluba. Az éneklés előre 
felriasztotta a honlevőket. »,lőnek a koszorusleányok«, e 
volt a felkiáltás ; erre minden háztól egy-egy ember sie
tett vizes kártyával a leányok elébe és a koszorusleányt 
kímélet nélkül végig öntötte. Lett erre sivalkodás és isi
mét éneklés. így folyt ez mindaddig, míg az éneklő 
csapat, élükön a koszorusleánynyal, házunkhoz nem ér
keztek. Természetes, hogy a bőrig ázott koszorusleány- 
nak át kellett öltözni s azután kezdetét vette az udvaron 
a víg vacsorázás, mely ilyenkor éjfélig is eltartott. A 
koszorút anyám az almáriomra akasztotta s annak ott 
kellett állani a jövő aratásig, midőn ismét újjal cserélték 
fel. Mulatságos, szép szokás volt ez községünkben minden 
gazdánál Ceres tiszteletére, gyermekek, ifjak gyönyörköd
tetésére.

Atyámon felül lakott Zöldi Molnár Samu, nemes 
ember. Volt két fia, iparosok lettek s talán két leánya. 
Ez a család is kipusztult községünkből. Fennebb azon a 
soron lakott Zilahi Éltető József községi jegyző és birto
kos. Nős, volt három leánya és két fia, de egyik leány
kája Anna meghalt, mint már Írtam, 1838-ban s Albert 
nevű fia is azon évben, vagy 1837-ben. Másik fiát is
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Albertnek kereszteltette; ez volt nekem 1844 nyarán 
életemben legelső tanítványom, mikor még csak a IV-ik 
gymn. osztályt, a rethorikát végeztem volt. — Titi vagy 
Krisztina velem egy évben született, férjhez ment dedrád- 
széplaki Farkas Mihály birtokoshoz; ma is élnek és vi
rágzó szép családjok van M.-Régenben. Egyik fiók. Albert 
derék szolgabiró. Kati férjhez ment volt a szabadságharcz 
után M.-Régenben Márk Jánoshoz, Márk József jobbágy 
fiához, de János végzett jogász volt s ma is hivatalnok 
Sz-Régenben. Neje Kati elhalt, két árvája maradott. 
Márk János ma is M.-Régenben lakik, másodszor nősül
vén. A néhai Éltető József neje Csukát leány, ma is él, 
80 évesnél több lehet. Áldott jó lélek volt hozzám is, 
sok más szegényhez is. Ebben az utczában volt a He- 
gyesi udvar. Hegyesi Eleknek egy fia volt, Ferencz, ez 
a 40-es években az ősi birtoknak gavallér módjára nya
kára hágott.

1842. vagy 1843-ban egy Lupuj Serbán nevű oláh 
kezére került a szép ősi magyar birtok s így a Hegyesi 
család ezen ága, mely az ottani ref. egyháznak legfőbb 
pátronusa volt, végképen kipusztult M.-Régenből. Az al- 
szegen laktak a nemesek közül Kézsmárki József ügyvéd, 
Hegyesi Zsigmond nyugalmazott őrnagy, Árkosi Sándor, 
Sándorházi József, Püspüki Kovács József, özv. Hegyesi 
Istvánná, Molnár Károly nyugalmazott huszárszázados, 
Éltető Dániel, Rartalus Károly, Nyerges Péter. Ezek kö
zül ma egy sem él, maradékaik is mind kipusztultak. 
Legfennebb Püspöki Mózes, az én gyermekkori tanuló
társam és ennek gyermekei. íme, alig 40—47 év alatt 
mekkora változás, mekkora pusztulás a régi jó magyar 
nemes családok között!! Milyen veszteség ez a magyar
ságra nézve épen ott, a hol annyira szükségesek lettek 
volna!. . .

Hát még a jó gazda jobbágyok! A 30—40-es évek
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között Kocsis József, Angyal Sámuel és József, Szigyárt6 
József, Szigyártó Mihály, Szigyártó András, Molnár Jó
zsef, Márk József, Sajnár József, Koós Lőrincz, Buta Já
nos, Faluközi Ilyés József, Kádár Szabó János, Menyhárt 
Ferencz, mind jó gazdaemberek voltak, s ime ma ezek
nek ott hírük is alig él. Különösen tragikus a néhai Szi
gyártó Mihály fiának, Andrásnak élete és halála. Mikor 
1838 körül megnősült, alig volt meg a mindennapi ke
nyere. Sokszor beszélte nekem, hogy atyám adott neki 
pár ezüsthuszast, melylyel az életet megkezdette volt. — 
A szabadságharcz után a tutajozásból nagyon meggaz
dagodott, három fiát a m.-vásárhelyi ref. kollégiumban: 
neveltette úri módon. A parasztruhát ő is, gyermekei is 
eldobták. Mire jutott ez a család ! A három fiú, egyik 
József mint gazda, kettő András és Mihály, mint keres
kedő, teljesen elszegényedtek s apjuk is hasonló sorsra 
jutván, a Marosba ölte magát. Nagyon sajnáltam, mikor 
hallottam, ezt a derék magyar családot. Hálás vagyok 
mindenki iránt, ki velem valaha jót tett, már pedig Szi
gyártó András az 50-es években, midőn mint legátus for
dultam meg odahaza és József nevű fiának a m.-vásárhelyi 
kollégiumban magántanitója voltam, valóban sok jót tett 
velem. Neje Sajnár Anna ma is él t. i. 1888 márczius 8-án.

Az oláh gazdák közül a felszegen Nyikulicza Györgyr 
Mitruj Demeter, Nyikulicza János, és Vrács János kitűnő 
szekeresek voltak, 6—10 lóval bírtak s azt a szolgálatot 
tették ott azokban az években, a mit itt Brassó várme
gyében a hétfalusi csángó szekeresek. Ma ezeknek ott 
se hírük, se hamvok.. . .  A magyarok és oláhok szép 
egyetértésben éltek egymás között, az oláh gyermekek ve
lünk jártak a magyar iskolába s jól beszéltek magyarul 
ők is, szüleik is.

A magyar nemesek-, magyar jobbágyokon és oláho
kon kívül voltak ott szegényebb sorsú magyar és oláh
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családok, kik tutajozással, napszámoskodással tartották fenn 
magokat. Ezeken kívül voltak czigányok, még pedig egy 
szálig magyar czigányok, a kik a ková^smesterséget űz
ték. Megéltek ezek is Kozma Mózes kovácsmester mel
lett. A kovácsságon kívül még a zenészetet is ők űzték; 
hegedű, klárinét, czimbalom és gordon voltak hangsze
reik. Ezek a czigányok két helyen laktak, u. m egy részök 
azon híd mellett, a melyen Sz.-liégenből M -Régenbe át
megyünk, közvetlen a híd mellett jobb és bal felől. A 
másik rész a felszegnek épen a közepén telepedett le, oda, 
a hol ma egy feszület van állitva. A Kozma Mózes és 
Nyikulicza György (a 70-es években Gámán Károly-féle) 
ház között mély árok volt, s úgy Kozma felől, mint Nyi
kulicza felől a rakott szekérrel való feljárás igen nehéz 
volt, főleg esős időben. Ma ennek a mély ároknak híre 
sincs, 1886 szept. 2-án ott járva Éltető Albertiéi és 
Farkas Albert szolgabiróval, csak bámultak, midőn be
széltem nekik, hogy ott hajdan minő mély árok volt s 
hányszor fordult bele szekerünk szénával, búzával meg
rakva. Az atyám házát Kozma Mózes és Zöldi Molnár 
Sámuel között 1842-ben Kovács Károly ev. ref. magyar 
tímár vette meg Lupujtól az uj földesurtól s a mi régi 
faházunk helyére igen csinos kőházat épített. Ennek a 
teleknek a kertje végén laktak a híd közelében a czigá
nyok, kiket mi mint pajkos gyermekek a kertből Kájzer 
János vezetése alatt kövekkel meg-megdobáltunk.

Mikor a ̂ czigányok megsokalták a dobálást, kiállott 
egy-egy szájas czigány avagy czigányné a ház végére és 
torkaszakadtából ordítni kezdette: »Ne hajígálj Lérincz, 
(atyámat Lőrincznek hítták) mert kimondlak atyádnak!* 
Volt ilyenkor aztán szaladás, mert a czigány-házakra, 
hurubákra való dobálás keményen tiltva volt.

A mi magyar czigánvaink mind fekete és kék posztó 
ruhában, rendesen magyar ruhában jártak, a czigánynék
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és leányok köntösben, s nagyon szerették a kirívó színe
ket. Voltak néhányan közöttük földhez ragadt szegények 
is. Á muzsikus és kovács czigányok iskolába járatták 
velünk gyermekeiket s egy-egy magyar fiú, pl. Szigyártó 
János jól megtanult tőlük czigányul. Az én czigány nyelv 
iránt való hajlamom is még onnan datálódik. A híd 
mellett még ma is laknak czigányok. Itt elmondok egy 
kis czigány históriát. 1851-ben husvétkor legátus voltam 
M.-Régenben. Kádár Szabó Jánosnál voltam szállva, a 
kinek neje Szőcs Juliánná édes anyámmal testvér volt s 
engem nagyon szeretett. Egyik reggel, a mint lábamon 
lévő csizmáimat fényesítettem, csak kiragadja egy vén 
nzigányné kezemből a kefét, mondván: »Add ide lelkem; 
miért nem fojtottalak meg, mikor szoptattalak.« Én bá
multam ezen a beszéden, de Juliska néném bizonyította, 
hogy édes anyám, mikor engem szoptatott, egyszer na
gyon beteg lett s ez a vén czigányné akkor mint csinos 
czigány menyecske szintén szoptatós lévén, bejárogatott 
hozzánk és engem több Ízben meg-megszoptatott . . . .  
Nem volt, mit tegyek, el kellett hinnem, hogy úgy volt. 
Hátha a czigány tejnek is volt része abban, hogy én 
vénségemben adtam rá fejemet a czigány nyelv megtanu
lására! . . . .

S ennyi különböző nyelvű és rangú nép között a 
30—40-es évek alatt szép egyetértés volt s a mi igen szép, 
a község megérdemelte magyar előnevét, mert magyar 
nyelv zengett ott a házakban, utczákonv iskolában és 
templomban. És ma? Fájdalom oda jutott, hogy a ref. 
egyházat és iskolát egyesíteni kell a szász-régeni egyház
zal és iskolával. Nincs ki új templomot, iskolát, papla
kot építsen. A község lakosai az Éltető Albert virágzó 
családján kívül, ma már nem ev. ref. hitü magyarok s a 
mi még van is, az földhözragadt szegénység. Szemeink 
előtt ment ott tönkre egy ezelőtt 47 évvel még olyan szé-
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pen virágzó ev. ref. egyház és iskola. »Forgandóság jár
ma alatt nyögünk.« A m-régeni ev. ref. templom még a 
múlt században lutheránus templom volt, de a lutheránu
sok kipusztultak és ime egy század múlva, az ev. ref. 
magyarok pusztultak ki onnan megdöbbentőleg! Ha már 
a templomot egyesítik is, de az ev. ref. iskolát ott min
den áron fenn kell tartani, s abba kitűnő tanítót alkal
mazni. Hiszem is, hogy Szász Domokos püspökünknek, 
régi barátomnak lesz erre gondja.

Ki foglalta el ott a hajdani nemesek és volt jó 
gazda jobbágyok helyét? Egy rakás proletár, korcsináros, 
szatócs, iparos s annyi különböző hitfelekezethez, nem
zetiséghez tartoznak, hogy egyik sem bír a másik felett 
túlsúlyra emelkedni a magyarság előnyére. Pedig ott a 
magyar elemet fenn kell tartani, ha azt akarjuk, hogy ne 
jusson a görgény-vidéki magyarság szomorú sorsára.

Emlékezet okáért feljegyzem a m.-régeni ev. ref. 
bitü magyar gazdák neveit az 1837-ik évből.

I.
Egész bért fizetők.

1. Markos József. 
,2. Tóth Péter.
3. Bakos Ferencz.

14. Nyerges Péter.
15. Makai György.
16. Fülep István.
17. Radics Pál.
18. Hevesi János.
19. Szabó János.
20. Pataki Samu.
21. Kovács András.
22. Szász Dániel.
23. Hajdú András.
24. Szabó József.
25. Angyal József.
26. Sándorházi József.

4. Sajnár János.
5. Hegyi 4bel.
6. Menyhárt Ferencz.
7. Sajnár István.
8. Szigyártó András.
9. Éltető György.

10. Gorbai István.
11. Szilágyi József.
12. Kovács József.
13. Bállá János.



27. Sándorházi Sándor. 41. Koós Lőrincz.
28. Molnár István. 42. Zöldi Sámuel.
29. Bacsilla János. 48. Szigyártó Mihály.
30. Ifj. Sándorházi Sándor. 44. Szigyártó János.
31. Sebesi Márton. 45. Ifj. Szigyártó András.
32. Florika Mihály. 46. Szabó Márton.
33. Siklódi Sándor. 47. Fodor József.
34. Arany János. 48. Csinádi Sándor.
35. Molnár János. 49. Éltető József.
36. Fekete Pál. 50. Ilyés Mihály.
37. Kis Márton. 51. Tamás István.
38. Angyal Mihály. 52. Kuren Zsigmond.
39. Csinádi Sámuel. 53. Fekete János.
40. Kovács József.

II.
Fél bért fizetők.

1. Nagy Sándorné. 12. Bordás Tódorné.
2. Timár Pávelné. 13. Id. Fekete Pálné.
3. Siklódi Mózes. 14. Ritter Jánosné.
4. Filep Mihályné. 15. dráma Jánosné.
5. Nagy Józsefné. 16. Szabados Mózes.
6. Szilágyi Mihályné. 17. Márk Józsefné.
7. Gorbai Andrásné. 18. Sólymos Györgynél
8. Szilágyi Borbára. 19. Molnár József.
9. Helvig József. 20. Kozma Mózes.

10. Szőcs Ferencz. 21. Szigyártó János.
11. Éltető Dániel. 22. Szigyártó György.

III.
Az egyház pátrónusai.

1. Tks. Molnár Károly. 3. Hegy esi Elek utódai.
2. Özv. Hegyesi Mihályné. 4. Hegyesi Zsigmond.

—  74 —
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IV.
A szász-régeni filiától mind félkepét fizető hívek 

összesen 43-an és 1/4-et fizetők 41-en.
A fennebbiekből is látható, hogy 1837-ben az egye

sült magyar- és szász-régeni ref. hitü magyaroknak arány
lag virágzó magyar egyházuk volt Magyar-Régen köz
ponttal.

Az egyháznak egyúttal 1837-ben tisztán magyar- 
nyelvű virágzó vegyes elemi iskolája volt Szabó István 
ifjú tanító vezetése alatt, melybe 70—80 tanuló járt

Magyar-Bégen lakósai azon időben életrevaló, mun
kás, vallásos és erkölcsös emberek voltak. A nemesek, 
jobbágyok kitűnő földmívelők voltak, az oláhok híres sze
keresek, magyarok és oláhok, sőt a czigányok is keresett 
tutajos legények, kik egész éven át büszkén hordozták 
kalapjaikon a Lippáról, Aradról hozott árvaleányhajat

A nőkről is csak jót mondhatok Ezek híres hagyma-r 
kender- és len termesztők voltak és ebben a tekintetben a 
nemes asszonyok jártak elől jó példával.

Kora tavaszszal melegágyakat készítettek a férfiaky 
melyekbe a hagyma-magot vetették. Mialatt ez a gondos 
ápolás, öntözés melleit kikelt, a kertet felkapálták, ágyakra 
osztották s midőn a hagyma-palánt kiültethető lett, hozzá
fogtak az ültetéshez; minden egyes hagyma-palánt szá
mára jobbkezük mutató ujjával szúrtak a puha földbe 
kis lyukat s abba a palántot behelyezve, két kezök uj
jaival a földbe szorították. Ezt a műtétet nem lehetett 
ülve, avagy térdelve, hanem leguggolva, mint ők mondták 
lekuporodva végezni, reggeltől estig. Nem volt ez valami 
mulatságos időtöltés A kiültetett hagyma ágyait, ha nem 
esett, naponta öntözni kellett. Ámde az eső és öntözés 
nemcsak a hagymának, hanem a dudvának is kedvezett. 
Ezért a hagymát szakadatlanul gyomlálni kellett s ez 
így tartott őszig. Ekkor következett a hagyma-kiszedés.
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Kosarakkal hordottuk a szép piros hagymát a csűrbe, 
házba, s ott aztán esténként késő éjfélig folyt víg ének
szó és mese-mondás között a hagymatisztogatás, koszo
rúba fonás, szekerekre rakás. Vásárokra is többnyire az 
asszonyok jártak a hagymával, melynek koszorúját 6 — 8 
garason adták. Egy szekérre 150—200 koszorút raktak.

A hagymamívelés mellett ott volt még minden 
kertben egy csinos virágos kert a rózsa, tulipán, bazsa
rózsa, harangvirág, szegfű, boldogasszony- vagy vén- 
asszonylapi és még sok más virág számára. Virág nélkül 
asszony és leány nem ment templomba. Mindenik kis 
bokrétát vitt és tett maga ebbe a székre s prédikáczió 
alatt fel-felvette és megszagolta.

A mezőn az úgynevezett »Kenderföldön« a Maros 
mellett minden gazdának volt kisebb-nagyobb kender- és 
lenföldje, mely a legfinomabb termőföld volt. A kendert 
zsenge korában mi gyermekek őriztük a madaraktól. 
Emlék-zem, hogy ott tanultam le- s feljárkálva könyv- 
nélkül a Láczai-féle Sz. Históriát, mert a könyvet, mikor 
lehetett, mindig magammal vittem.

Őszszel a kendernyövés egyszerre történt; valóságos 
kenderszüret, hol a község apraja-nagyja ott nyüzsgött. A 
kinyőtt kendert fejekbe kötve, néhány nap múlva eláztat
tuk. Öt-hat fejet egy nyalábba kötve, a patakba húztuk, ott 
a nyalábokat is egymáshoz erősítettük s aztán kövekkel; 
sárral lenyomtattuk. Két-három hét múlva az áztatás 
után következett a kender-mosás. A nyalábokat kibontva, 
fejenként kellett megmosni azaz a kenderfő egyik végét 
megcsípve, jó magasra emelni és addig sújtani a vízhez, 
míg az megtisztult. Ekkor a másik végét fogtuk meg s a 
műtétet folytattuk. Mosás után következett a szárítás a 
napon, néha ott helyben, néha odahaza az udvarra, a 
kertbe, a házak s egyéb épületek oldalaihoz támogatva. 
Szárítás után következett a kendertörés, tilólás, héhelés,
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gerebenelés, melyeket az asszonyok teljesítettek. Télért 
aztán a hosszú estéken és hajnalban a fonás, fonóba- 
járás. A fonal csőrölése, matollálása, felvetésénél már én 
is segédkeztem. A szövés szintén az asszonyok, leányok 
dolga volt, de a fonal kikenésére a szövőszéken engem 
is használt anyám. Vízben főtt korpát vettem balkezembe 
s a jobba az ecsetet s így húzogattam simára a borzas 
szálakat.

Ezenkívül anyám, mint udvarhelyszéki leány, nagy 
kedvelője volt a gyapotfonásnak, melynél a czörölésben én is 
sokat segédkeztem. Anyám kitűnő gyapotas vásznat szőtt, 
a mi házunkhoz boltból vászon soha sem került. A fino
mabb vászonból telt ki az ing, a durvábból a lábravalóT 
derekalj és párnahéj. A vászonfehérítés a Maros mellett 
történt, ott ftirödöztünk, míg a vászon a napon fehéredet!.

A lentevmelh hasonló volt a kenderéhez, de lenet 
csak a jobb gazdák termeltek.

Látnivaló ezekből, hogy a hagyma-, kender- és len- 
mívelés akkor sok dolgot adott M.-Régenben a nőknek. 
Pedig ők ezek mellett még a mezei munkáknál is segéd
keztek a férfiaknak. Törökbúza-kapálás egy évben két- 
három ízben, széna-, sarju-csinálás, aratás mind olyan dol
gok voltak, melyekben a nők is osztoztak a férfiakkal, de 
még a gyermekek is. A sarlóval való aratásnak balke
zem kis ujján még ma is megvan kedves emléke. Igen 
is, kedves emléke, mert hálával ismerem el ma is, hogy a 
munkára való szoktatás által lettem olyan emberré, a ki 
jó lélekkel elmondhatom, hogy az unalmat soha sem is
mertem.

24. A tutajozás 1848 előtt.
Magyar-Régenben 1848 előtt csak Éltető Dániel 

foglalkozott tutajkereskedéssel; később ennek három fia, 
u. m. György, Dániel és József közül is csak az utóbbi; 
ennek derék fia Albert ma is nagy sikerrel űzi a tutaj
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kereskedést, ki nagyatyja Dániel iránt való kegyeletből 
még ina is a D betűt ütteti minden szálfájára. A tutaj
fák beszerzése következőleg történt:

Késő őszszel bementek a magyar- és szász-régeni 
tutaj kereskedők Gyergyóba Remete községbe, mert ez a 
község volt akkor központja a tutajkereskedésnek, s ottan 
gazdákat fogadtak, előleget adván ezeknek bizonyos számú 
tutajra. Az ilyen gazdák aztán télen az áltatok vágott és 
a Maros partjára lehordott gerendákat tutajba kötötték. 
Kora tavaszszal a kereskedő ismét bement Gyergyóba s 
napestig a Maros partján időzött, szemlélvén a bekötött 
tutajok gerendáit s miután azok jóságáról meggyőződést 
szerzett, igyekezett a gazdával a tutajok felett alkut kötni.

Az akkori tutajok, 7, 8, 9 és 10 gerendából állot
tak, de a 7 fás már akkor is nagy ritkaság volt s ugyan
csak megbámultuk az ilyen 7—8 szálfás tutajokat, mikor 
M.-Régenig leérkeztek. A 10, 11, 12 szálfások közönséges 
tutajok voltak s nem is igen szállították alább, legfennebb 
M.-Vásárhelyig, de Magyarországra egyáltalán nem.

Az alku úgy történt, hogy az eladó 100—110, néha 
120 szál deszkával megterhelve adta el; de volt olyan 
gazda is, a kinek nem lévén deszkája, pusztán adta be
kötött tutaját a Maros partján a tutajkereskedőnek, a ki 
aztán ő maga gondoskodott deszkáról és maga vettette 
be a martról a tutajt a vízbe és aztán saját deszká
jával megterhelte. A tutajok ára nagyság és a szerint válto
zott, ha deszkával volt-e vagy a nélkül; annyi azonban bi
zonyos, hogy 1848 körül 20, 25, 80, 35 és 40 írt. volt 
egy deszkával terhelt fertály tutaj ára.

A tutaj-usztatás Gyergyóból M.-Régenig így történt:
Kora tavaszszal egész népvándorlás volt M.-Régen- 

ből és a szomszéd falvakból a Kereszthegyen át Gver- 
gyó felé. Ezeket közönségesen béreseknek nevezték. Meg
érkezvén e béresek Remetére, a tutajkereskedő nyomban
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alkura lépett velők. Egy fertály tutaj leszállításáért Re
metéből M.-Régenig 3—6 forintot fizetett. Azonban ma
gok a gyergyói székelyek is, sőt magok a remetei gaz
dák is szállítottak a kitett árért mint béresek.

Mihelyt a tutajok M.-Régenig leérkeztek, a keres
kedő azonnal a transport összeállításához fogott. Egy 
transport rendesen 40 fertályból állott, melyet 10 tehernek 
neveztek. Ezen 10 teherre 10 első bérest fogadott a 
tulajdonos. A IQ első béres gondoskodott aztán a még 
szükséges béresekről.

A 10 első béres 10 fertály tutajjal lesietett Malom- 
falváig s ott fogadtak a 30 fertály számára oláh bére
seket, kik 2—4 frt bérért szállítottak egy-egv fertály 
tutajt M.-Régentől Malomfalváig. Itt aztán a M.-Régen- 
ben fogadott első béresek tiz terűbe kötötték a 40 fer
tály tutajt gyertyánfa-vesszőből font kemény guzszsal.

A Lippáig járó béresek fizetése 30—40 frt között 
váltakozott, de ezen bérből kellett fizetni az úgyneve
zett hátsó bérest. Ezen összeg 1846 előtt váltó forintban 
(60 váltó kr. =  egy v. frt), de azon innen már ezüst
forintban fizették a béreseket.

A 40 fertályos (10 teher) transporttal a kereskedő 
mindig egy gazdát küldött le, a ki az embereket élel
mezte, azokra felügyelt s ha kedvező alkalma akadott, 
el is adta az egész transportot s a pénzt magával haza
hozta.

Lippán egy fertály tutaj ára 1848 előtt a minőség 
szerint 50—80 frt. között váltakozott.

A budapesti árvíz előtt — 1838 — Gyergyóból nem 
volt tutajozás, hanem az O.-Topliczáig terjedő havasokból 
tutajoztak inkább. 1838-ig a tutajok ára csekély volt, 
úgy hogy Aradon egy fertály tutaj 16—20—25 váltó fo
rint között állott. A budapesti árviz után felszökkent a 
tutaj ára 30 frtról 70—80—100 írtig. Nem, mintha Bu
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dapestre vitték volna Aradról a gyergyói tutaj fákat, ha
nem azért, mert a Tiszán Máramarosból és más kárpáti 
folyókon a Dunába szállított fáknak az árvíz után nagy 
ára volt s ennek következtében a Maroson is drágább 
kezdett lenni. Később a váltóforint helyébe az ezüstforint 
lépett, de ekkor is ugyanazon ár maradott meg, mégis 
sokan megbuktak a tutajkereskedők közül s ezek között 
Éltető József is 1848 előtt, minek oka az időjárásban 
keresendő. Némely télen ugyanis a hó a nap fényén eső 
nélkül olyan csendesen olvadott el a havasokon és foly- 
dogált le a Maroson, hogy tavaszszal egyáltalán nem volt 
tutajozásra való víz. Ily esetben a nyári vízállást lesték 
a kereskedők, de ez nagyon kétes volt, mert a nyári 
víz hamar leszaladott s a M.-Régenböl megindított első 
transport ha le is jutott szerencsésen Aradra, de már a 
másodikkal megesett, hogy megakadótt, egyik teher itt, a 
másik amott kötött ki%s ott maradott szerte-széljel, késő 
őszig, akkor ki kellett szálonként huzatni a partra, ott 
egész télen őriztetni, tavaszszal ismét összeköttetni, vízre 
bocsátani. Az ilyen tutaj gerendái még ráadásul meg is 
feketedtek és más évben ha le is szállították Aradra, 
nem volt ott ára a megfeketedett fának. Az ilyen sze
rencsétlenség buktatta meg aztán a tutajkereskedőt.

1838 után Gyergyóban Remete, Alfalu, Csomafalva 
és Gy.-Szentmiklós vettek jelentékeny részt a tutajozás
ban. Ma — 1889 — Gyergyó zár alatt van, mert egé
szen ki van erdőivé s még épületre való fát is nagy bajjal 
kapnak a székelyek. Most a tutajozás a Gyergvón alóli 
havasokból történik, de már ott is úgy eltávozott — né
piesen mondva, — az erdő, hogy a szegény székely ember 
éjfél után elindul ki a patakra és egy szál fával csak 
későn este érkezik vissza a Maros partjára. Ennek da
czára a Compania és Éltető Albert még most is sok 
szép tutaját szállítanak le, de nem Lippára, Aradra, So-
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borsinra, hanem Zámon kötnek ki, Erdély határszélén 
és oda jőnek fel a magyarhoni tutaj-, illetőleg fakereske
dők tutajvásárra.

* **
És ma 1888-ban hogyan áll ott a magyarság ügye ?
»Fel kell sóhajtanom — Írja hozzám Szabó István egy

kori kedves tanítóm — Isten! Isten! Hova lettek mind
annyian, még sokaknak utódai is? Mint szent képek le
begnek előttem lelkem egén, midőn viszagondolok az 
1837-ik év tavaszára. Midőn hivatalomba beköszöntöttem, 
mind éltek és jelen voltak velem a templomban s ha fes
teni tudnék, mindenik képét tudnám ecsetelni__

1108-at eltemettem a jelzett időtől, mostanig t. i. 
1837 — 1888 január 19-ig.

A férfiak, kiket előszámláltam, mind sírba szálltak, 
— még csak én nyomorgok . .

Talán, a Talmud állítása szerint lakolnom kell a 
70 éves koromig elkövetett vétkeimért.

A nőnemen lévők közül még élnek: Püspöki Kovács 
Józsefné, Szigyártó Andrásné, Csinádi Sándorné és özv. 
Fodor Józsefné. Özv. Hegyesi Mihályné meghalt 96 éves 
korában.«

„Nem úgy van most, mint volt régen!“
»Mikor 1837-ben megkezdettem ismerni a magyar- 

régeni magyarságot, kevés telek volt, a honnan ne járt 
volna ki 2—3, sőt négy eke, szekér; de fájdalom, ma 
már megfordítva, nagyon kevés telek van, a honnan csak 
a szegénységnél egyéb nem jár ki.«

»0 tempóra, o mores! Nincs ma kendertermelés, 
fonás, szövés. A nők logikája ez : Miért bajlódjam ezek
kel, hiszen a boltban feláron megvehetem ! Szegény férj, 
honnan veszi nőd, a mit eltékozol ? De honnan vesz ki- 
kirigát és púdert ? A gyermekek számára ruházatra, 
könyvre nem telik.«

Koós F. „Életem és Em lékeim .4* 6



82

>Ez az összehasonlítá jelennek a múlttal engem 
végtelenül elszomorít.«

Eddig az érdekes levél, melyből még csak azt em
lítem meg, hogy a község összes lakóinak létszámát a 
régi időkből kimutatni nem lehetett, mert az irattárra 
egyáltalában nem fordítottak gondot. 1862 — 1872 kö
zött még megvolt az 1819. és 1820. évi összeirás, de a 
birtokosoknak a néppel szemben a felszabadulás ügyében 
több kényes kérdést tartalmazván, még ezt sem hiszem, 
hogy meglenne. Azelőtt pedig a falusbiróné asszonyok 
használták el guzsalyaikra a hivatalos aktákat.

25. A m.-régeni ev. ref. papok és mesterek.
A m.-régeni mostani ev. ref. templom a múlt század 

közepéig ág. ev. templom lévén, nem csoda, hogy papjai
nak és mestereinek számát messze múltba felvinni nem 
tudja. A múlt század második feléből Váradi József és Ki- 
bédi N. Bede Ferencz lelkészek említtetnek, a jelen század
ból Málnási Mihály József a ki 1813—1856-ig lelkész- 
kedett. Ezután tancsi Szász István 1857—1885-ig és Ba
lázs József, a jelenlegi derék fiatal lelkész.

A mesterek közül Farczádi László, Egyed N S i k - 
lódi Ferencz, a ki 52 évig szolgált, azaz 1785- 1837-ig, 
Szabó István 1837—1889-ig, tehát ő is 52 évig.

Arra nézve, hogy a m -régeni ev. ref. templom a 
múlt század közepéig ág. szász templom volt, érdekes ada
tokat küldöttem 1886-ban a mostani m.-régeni ev. ref. lel
késznek, melyeket az »Archiv des Vereins« 1857. évi fo
lyamában találtam.

Ezekből kitűnik, hogy M.-Régenben 6 ev. ref. ma
gyar lelkész és 4 iskolamester szolgált a múlt század 
közepétől idáig. Maga a templom a reformatio előtti idő
ből való, szentélyének mennyezete és ablakai a góth épí
tészet maradványa; tornyát, mert ledüléssel fenyegetett,
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számára már előbb haranglábat készítettek.

Megemlítem, hogy 1886-ban a templom szentélyében 
a papi székkel szemben még állott egy falszék, melyen 
nagy számokkal volt jelölve az 1679-ik év, tehát kétszáz 
éves templomi szék.

E templom és egyház megmagyarosítása kétségkívül 
a Hegyesi család érdeme, melyet azon karzat felirata, a 
melyben az orgona áll, világosan tudtára ad az utó
kornak.

26. Szabó István m-régeni ev. ref. tanító rövid életrajza
Mielőtt elszakadnék azon községtől, melyben egy

kor bölcsőm ringott, megemlékezem még egyszer csávási 
Szabó István feledhetetlen tanítómról.

Szabó István született 1813-ban szeptember 17-én 
Marosszék Mezőcsávás községben. A m.-vásárhelyi kollé
giumba 1824. november hó 11-én lépett; diák lett 
1833. szeptember első napjaiban. Összesen tehát 8 évig 
volt szegény szolgalegény.

M.-Régenben ev. ref. kántor-tanító lett 1837. febr. 
23-án s megnősült 1837. október hó 3-án. Neje Szabó 
Anna a gyalakuti néhai ev. ref. papnak volt árva leánya.

Szabó István boldog családi élete 38 évre terjedett, 
született 5 fia és 4 leánya, de ezek 2 — 23 éves korukon 
belül, Ágnes nevű leányán kívül, mind elhaltak. Négy évi 
özvegykedése után 1878-ban újra nősült 65 éves korá
ban; neje görgény-szentimrei Makai Anna.

Bármerre vezérelt sorsom, én Szabó István kedves 
praeceptoromról soha egy pillanatig sem feledkeztem meg. 
Bukarestből folytonos levelezésben állottam vele, hozzá 
küldöttem azon segélyt, a melyben Sipos Rózába mostoha 
anyámat öreg napjaiban részeltettem. Midőn 1877 elején 
tudósított, hogy ezen év május havában tartja a m.-

6*

-  8:s —



84

régeni iskolában a 40-ik közvizsgát, én Beszterczéről 
M.-Régenbe siettem, hogy résztvehessek örömében s ke
gyelettel emlékeztem meg felőle a »Maros vidék« czimii 
m.-vásárhelyi lapban. Midőn 1889. elején megtudtam,, 
hogy a görgényi tanítói fiókkör az 52 éves tanító részére 
jubilaeumot rendezend M.-Régenben. legkedvesb köteles
ségemnek tartottam abban legalább lélekben kegyeletei 
részt venni.

Ezen ünnepség élénk tollal van leírva a »Marosvidék* 
1889. évi márczius hó 14-iki számában. Ő maga pedig 
így írt hozzám 1889. márczius 15-én kelt levelében ezen 
ünnepségről:

»Folyó 1889. évi február hó 25-ike nagy és fontos 
nap volt reám nézve. Életem e nem remélt s nem várt 
legszebb napja. E napon d. e. 111/2 órakor hívattam át 
a lelkészi lakban tartott tanítói gyűlésbe. Minthogy már 
öt éve, hogy társaskörökben nem fordultam meg, mint 
a ki sok ideig sötétbe zárva, egyszerre vakító fényre 
vitetik, a zsúfolásig telt szobába lépve, szokatlan zavarba 
jöttem s alig bírtam szólani.«

Az ünnepség hű leírása után így végzi levelét :
»Fogadja tőlem a leghálásabb köszönetét. Kívánok 

hosszú és elégült életet, állandó egészséget s közhasznú 
fáradhatatlan munkás életet; tegye Isten boldoggá; kisér
jék a közszeretet és hála mind, mind végig« ..........

Olyan nehéz megválni a boldog gyermekkor emlé
keitől, a szülői háztól, a kedves tanítótól, a gyermekkori 
pajtásoktól! Azonban elkerülhetetlen sorsa ez mindenki
nek, a ki azt akarja, hogy belőle hasznos polgára legyen 
hazájának . . .

Ha tudná a szülei háztól távozó gyermek, hogy 
minő küzdelmek várnak rá az életben ! . . . .

Jól van az úgy elvégezve, hogy ne tudja, hanem
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Mzdjön, bízzék Istenben s a jó emberekben. Mily böl
csen mondották a régiek: »Dolgozz és imádkozz !«

A ki nem bír ez élet küzdelmes pályáján ezzel a 
Jcét útra valóval, az elsülyed, elpusztul. Isten és a munka 
e kettő megtart minden körülmények között.

Íme eloldom a szülei partról kisded sajkámat. Nem 
szégyenlem bevallani szegénységemet, küzdelmeimet. El 
tehát a m.-vásárhelyi ref. kollégiumba.



II. R É S Z .

Kollégiumi élet 1840 — 1848 tavaszáig.
1. A kollégiumi szolga 1840—1846-ig.

Utazás M.-Vásárhelyre és elhelyezkedés a kollégiumban-

1840. évi julius hóban egy esős napon történtr 
hogy Hegyesi Zsigmond nyugalmazott gyalog őrnagyr 
épen udvarháza előtt az alszegen megpillantott szekerün- 
kön, melyen a mezőről hazafelé mentem s így szólított 
meg, midőn kalapomat előtte levettem: »Hoi jártál kicsi 
Koós?« »Trágyázunk nagyságos uram* válaszolám, mi
alatt szekerünk tovább haladott. Néhány nap múlva az 
őrnagy lehívatott magához s azt kérdezte tőlem: nem 
volna-e kedvem Károlylyal és Zsigmonddal, az ő kollégista 
fiaival, mint ezeknek szolgájuk a m.-vásárhelyi kollégiumba 
menni. Én minden habozás nélkül igennel feleltem, de 
előbb atyámmal kell beszélnem. Tehát hazasiettem s 
atyámmal és mostoha anyámmal közölvén a dolgot, ők 
szívesen beleegyeztek. Egyúttal tudattam azt is, hogy az; 
őrnagy úr (major) azt akarja, hogy haladék nélkül köl
tözzem le hozzá, hogy szokjam kötelességeim teljesítésé
hez s egyúttal pókai Nyárádi István, a két urfi magánta
nítója (privatus praeceptora) tanítson engem is a német
nyelv elemeire. Pár nap alatt leköltöztem s épen nyár 
lévén, nem kellett valami nagy szállás. A csűrben, istálló- 
padlásán háltam a szénában Pánczél István udvari inas
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sál, ki már akkor 18 éves lehetett. Kötelességem volt a 
csizmatakarítás, ruhakefélés, szobaseprés. Eddig csak a 
magam csizmáját takarítottam ki s odahaza rendes ágyban 
háltam. Eddig szüleimmel ettem egy asztalnál, most 
künn háltam, mások csizmáját takarítottam s a cselé
dekkel ettem. Kezdetben alig vettem észre ezt a válto
zást, de pár hét múlva már éreztem, hogy szolga lettem 
s néha hazamentem s ott keservesen sírtam. Atyám vi
gasztalt s mondotta, hogy ha nincs kedvem, ne menjek 
el, hanem maradjak odahaza. Ezt már szégyeltem, hogy 
azután bátyám és volt tanuló-társaim gúnyolódjanak ve
lem. Szolgai teendőimet végezve, elővettem Márton József 
német grammatikáját s két hónap alatt a négy decliná- 
cziót s a három segédigét bemagoltam. Nyárádi István 
ottan-ottan ki is kérdezett és megdicsért. Ily foglalkozá
sok között telt el az 1840. évi nyári szünidő. A két urfi 
elég jó volt hozzám, atyjok katonás, de nemesszívü em
ber. Mintha most is látnám, hogyan sétált reggelenként 
meztelen fővel a gyümölcsöskertben, kezeit össszefogva, 
imádkozott. Ez nekem feltűnt, mert odahaza atyám mos
dás után, mialatt törülközött, szokott imádkozni, sőt ek
kor már mi is úgy tettünk.

Az őrnagy nőtlen lévén, egy Leni nevű n.-szebeni 
leány volt a gazdasszonya, a ki nem tudott magyarul. 
Szájas asszony volt, sokat nyelvelt a cselédekkel, de hoz
zám nem volt goromba. Pánczél István, az udvari inas, 
egy éjszaka dinnyét lopott az özv. Hegyesi Istvánné kert
jéből s engem őrnek állított. A lopás sikerült, de több
ször nem ismételte. Az udvarral szemben az Árkosi Sán
dor udvarán egy zsidó lakott, ezt Pánczél sokat bosszan
totta. Egyszer engemet is rávett, hogy a zsidó házára 
sárból egy nagy keresztet mázoljak. Az őrnagy jót neve
tett ezen az ötleten, de megintett, hogy azt többet ne te
gyem; nem is tettem.
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Nem vált volna javamra a Pánczél barátsága, ha 
sokáig vele lettem volna.

Végre felvirradott a nagy nap s négylovas szekérre 
felpakolva, indultunk M-Vásárhelyre. A hátsó ülésben az 
őrnagy és Nyárádi István a tanító; velük szemben a két 
urfi. Én, Horgas Petivel a kocsissal, a ki a bakról haj
tott, elől ültem. Hogy lesz, mint lesz a kollégiumban! 
Aztán a szívem mind haza vágyott az atyai hajlékba 
. . . . . Sejtette bizonyosan, hogy nem lesz többé olyan 
boldog, mint volt abban az egyszerű falusi jobbágy
házban . . .

M.-Régen és M.-Vásárhely között már akkor meg
volt a mai országút, azzal a különbséggel, hogy Sárom- 
berkéről az uj út helyett a régi, a faluból kiérve, balra 
a hegy oldalán vonult el és N.-Ernye végén egy meredek 
hágó volt, mely sáros időben sok küzdelmet okozott a 
szekereseknek. — Az őrnagy az »Arany kereszt* czímü 
vendéglőbe szállott a mai Deák Ferencz-, még akkor 
»Poldos« utczába. Ez volt akkor Vásárhelyt a leghíresebb 
vendéglő. Még azon napon behurczolkodtunk a »Nagy 
Közön* ma »Bolyai utczán« a kollégiumba az alsó soron 
a kaputól a második szobába, (Jénába), mert az elsőt 
raktárnak használták. A szobákat »kamarákénak hittak 
s mindenik egy-egy európai város nevét viselte, pl. Am
sterdam, Berlin, Constanczia, Danczig, Edinburg. Ezek az 
úgynevezett sötét gangban, a nagy auditórium alatt fe
küdtek. Amsterdámban lakott a senior, Barabás nevű, a ki 
ma is, 1888. október 18-án, leánytanító a m.-vásárhelyi 
ref. leányiskolánál. A contra Szőcs Lajos, később jeddi 
ref. pap, már elhalt; egyik fia Sándor ma dévai ref. pap, 
Farkas theol. tanár Budapesten.

A mi kamaránkban, úgy a többiekben is, három 
diák volt, a kiknek latin előneveik így hangzottak : 
Primarius, Secundarius és Tertiarius. A primarius a szoba
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jobbfelöli, a secundarius a balfelőli szögleteket bírták az 
ablak közelében, az ajtótól balra állott a Bolyai-féle, zöldre 
festett cserepekből, kályhákból készített oszlopkemencze, 
ezzel átellenben az ajtó mögött volt a tertiarius ágya, 
asztala. Mind a három nagy úr volt előttem, de mások 
előtt is; mert ha csak egyik is otthon volt, nekünk fen- 
hangon, sőt suttogva sem volt szabad beszélni.

Primariusunk toldalagi Nyárádi István volt, a He- 
gyesi fiuk magántanitója. Közép termetű, izmos, széles- 
vállu, nagy szőke szakállu, komoly férfiú. Secundariusunk 
volt Zilinszhj Pál, ma még él, nagy-fülpösi ref. pap. 
Barna piros, kellemes arczu, szelíd lelkületű, igen tiszta 
öltözetű ifjú theolog. Tertiariusunk nagyteremi Székely 
Pali novitius diák; apja udvari prefectus, fia valóságos 
gavallér, ügy tudom, nem is lett semmi belőle. Nagyon 
elegáns öltözetben járt mindig és rendkívül tisztán. Itt 
laktak ezeken kívül még a két Hegyesi fiú, Károly és 
Zsigmond. Emlékszem még Erese Jánosra; ez épen nagy- 
eresei, igen szelíd fiú volt, nem vált azonban semmi be
lőle, mert a kollégiumot még 1848 előtt otthagyta. — 
Székely Pali szolgája Garda József székely fiú volt. Ez 
1848-ban felment Pestre, beállott honvédtüzérnek s híres 
tüzértiszt vált belőle. Elesett Beszterczén alól Szeredfal- 
vánál az oroszok elleni ütközetben. Egy ágyúgolyó de
rékban szakította ketté. Gyenge tanuló volt, előttem járt 
négy osztálylyal, a gróf Toldalagi Viktorék osztályába. 
Isten poraiban is áldja meg a szelíd lelkű, hős honvéd
tüzért . . .

Ezek szerint nyolezra emlékszem, kik abban a ka
marában laktunk. Hatnak ágya volt, de nekünk a sze
gény szolgáknak erről álmodni sem volt szabad. Még 
ládáink is künn állottak a folyosón s később a pinezé- 
ben és azokra tettük ágyneműinket is. Este bevittük, lá
dákból ágyat csináltunk, azokra tettük a szalmazsákot.
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Reggel ismét összehajtottuk s kivittük ládáinkra, a mi 
ágyneműnk volt, u. m. szalmazsák, párna és pokrócz. 
Itt kezdettem igazán érezni szegény sorsomat,

Emlékszem, hogy a felvételi vizsgát az első soron 
(mi másodiknak hittük, holott az épület csak két emele
tes) Ördög András nevű vén diák előtt tettem le a ma
gyar történelemből, számtanból s ezzel fel voltam véve 
a német osztályba, azaz a mai I. gymn. osztályba s an
nak is épen a leghátuljára. Ördög András később holt
marosi ev. ref pap lett, de már meghalt, talán 1868-ban. 
Jámbor, szelíd lelkű ember volt; jól emlékszem, hogy 
milyen jósággal igazgatott feleleteimben. Osztálytanítónk 
Molnár István, ki a forradalom előtt kölpényi, 1850-től 
kezdve 1867-ig szász-régeni ev. ref. pap volt. Nagyon 
dölyfös ember. Magántanítóm Kakasi György, később 
cserefalvi ev. ref. pap volt. Igen humánus, a túlságig lágy
szívű ember volt; de később, mint pap, agyonitta az éle
tet. Kár volt érte, mert szép eszű és készültségü diák 
volt s jeles pap lehetett volna Csakhogy : »Nem mi hagy
juk el a szenvedélyt, hanem az minket, miután bennün
ket tönkretette így járt ez áldott emlékű első magán
tanítóm is.

2. A szolga kötelességei.

Vájjon elmentem volna-e én a kollégiumba, ha tud
tam volna, hogy mi várakozik ott reám? Azt hiszem, 
hogy soha. De már benne voltam és az a szerencsém 
volt, hogy atyám idejében munkára szoktatott. Nekem 
három gazdám volt, u. m. Nyárády István, a Hegyesi 
urfiak magántanítója, és a két Hegyesi urfi. Ezek közül 
1840. szeptemberben Károly a harmadik gymn. osztályba 
(syntactica), Zsigmond pedig a második osztályba (gram- 
matica) lépett. Minden reggel ki kellett fényesíteni mind 
a háromnak a csizmáit, kiporozni ruháikat; ezután, néha
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pedig még azelőtt le kellett szaladnom a piaczi kútra két 
zörgős cserépkorsóval, hogy ha fölkelnek, a mosdásra friss 
vizet kapjanak. A míg megmosdottak, föl kellett vetnem 
ágyaikat, de egyúttal arra is ügyelni, hogy mikor egyik * 
megmosdott, a mosdóvizet kiöntsem s a következőnek 
friss vizet töltsék. Ezután ki kellett seperni a szobát, a 
szoba előtt a folyosót s a szemetet elvinni az árnyékszék: 
végébe. A »fasor« és a »logica« osztály között volt a 
szemétdomb.

Ekkor már csengettek s menni kellett az osztályba 
(classis) őszszel, tavaszszal reggel 7, télben 8 órakor. — 
Az osztályban két órát ültünk s onnan kijőve, még egy 
óra privátára a magántanítóhoz mentünk. Ettől hazamen
tünk kamaráinkba s tanultuk a délutánra felhagyott lecz- 
két. Tanulták az urfiak, a nem szolgák; mert a szolgá
kat délig küldözgették szabóhoz, csizmadiához, mosónéhozr 
piaczra s Isten tudná megmondani, hogy mi mindenféle 
helyekre. Pont délben a szolga szíjba fűzte a négy csé
szét és szaladott az ebédért. Ebéd után rendbehozta az 
evőeszközöket és kiseperte a kamarát, de ebéd előtt még 
két korsó friss vizet is kellett hoznia a piaczi kútról. 
Alig hogy végezte ezeket, sietett bepillantani a délutáni 
leczkébe, ha t. i. valahová ismét el nem küldötték.

Délután 2—4-ig voltunk az osztályban, 4 —5-ig szü
net volt; ezalatt a nem szolgák rendesen labdáztak, a 
szolgák szt.-Márton és szt -György napja közti időben 
ilyenkor fát vágtak, máskor, ha őket valahová nem kül
dötték, tanulgattak. Nekünk, olyan szolgáknak, kik szor
galmasabbak voltunk, a játékra időnk ritkán jutott. — 
D. u. 5—6-ig ismét privátára mentünk, 6—7 között vízért 
és 7 órakor a vacsoráért.

Ezek a kötelességek azonban a szolgára csak a ka
mara falain belől várakoztak. Ezeken kívül még nagyon,, 
de nagyon sok volt. Pl. A cursorkodás, vigilálás, ud
var- és osztályseprés, favágás.
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1. A „cursor* szolgából telt ki. Kiállott pl. reggel 
6 órától déli 12-ig a nagy kapuba és hallgatta a várbeli 
toronyórát. Midőn ez ütött, beszaladott az udvarra és a 
mint a torkán kifért, elkiáltotta magát: »Huzzad a na
gyot !« Ez a »nagy« pedig a nagy kollégium tetején lévő 
tornyocskában a nagyobbik csengettyű volt, melynek kö
tele a harmadik sor folyosójára csöngött. Ott mindig volt 
a ki megragadta a kötelet és megrángatta a »nagyot.« 
Ezenkívül szaladott a cursor a classisok alá, ott függött 
egy kisebb csengettyű, melyhez az oszlopon felmászva, 
ezt ő rángatta meg és kiáltotta: »Hetet ütött az óra.«

Jaj volt a szegény cursornak, ha nem találta meg
hallani a várbeli óra ütését. Pedig ez főleg csütörtökön, 
heti vásárkor igen könnyen megtörténhetett, mert akkor 
az összes székelység, mely Marosszék felső vidékéről jött 
he a jeddi és koronkai vonalon, az mind a »Sáros-utczán« 
(ma »Eötvös József-utcza«) vonult le a piaczra, vagy az 
»Ebháton« (ma »Kazinczv-uteza') a vár oldalához a tenger 
sok terhes szekérrel. Ezek a szekerek olyan zajt csaptak 
a  gömbölyű kövekből álló kövezeten, hogy ember volt, 
a  ki maghallotta az óraütést. Pedig meg kellett azt hal
lani, mert attól függött az összes ifjúság pontossága Míg 
nem csengettek, addig senki sem mozdult a classisba 
avagy onnan kifelé. Már az első diligenczián, tehát 1840 
szept- 1. és okt. 20. idő alatt megtörtént velem is, hogy 
cursor lévén, a zaj miatt nem hallottam d. e. a 10 órát.

Lejött Dózsa Elek tanár és a jogász diákság csen
getés nélkül is. Megtámadtak, hogy miért nem csenget
tem, hiszen az óra megvan. »Nem hallottam«, ez volt 
mentségem, de ez nem ért semmit: mert Sepsi Mihály, 
a szolgák gondnoka, ki a »fasoron* lakott, magához hí
vatott s a custossal hármat vágatott reám a nyúllábas 
ostorral, hogy máskor nyissam ki jobban füleimet. Ez 
volt az első eset, hogy testi büntetést szenvedtem a kol
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légiumban mint szolga. Végtelen rosszul esett ez az em
bertelen bánás, mert ma 47 évvel (1887 decz. 7-én irom 
ezt) is azt mondom, hogy nem érdemeltem; mert a sze
kerek zajgása, csattogás és kopogás miatt nem hallottam 
az óraütést. Ez a Sepsi Mihály is azelőtt szolga volty 
később kékesi ref. pap lett s 1870 körül halt el s a la
pokban mindig azt olvastam felőle, hogy igen buzgó pap 
és jó magyar ember volt.

Semmi sem hagy a gyermek emlékezetében keserűbb 
nyomokat, mint az igaztalan, a méltatlan bánásmód, bün
tetés. Ha a gyermeknek sikerül kijátszani tanítójának 
figyelmét s elménczkedésével kikerüli a megérdemlelt 
büntetést: öreg korában is jól esik e gyerekes fogására 
visszaemlékezni. Ha rajtaveszít a gyermek és megbün
tetik : öreg korában is kedélyesen beszéli el kortársainak 
s áldja tanítója emlékezetét. — Egyedül az igazságtalan 
büntetés olyan, mint a homlokra sütött bélyegző-vas 
nyoma, a mely soha sem múlik el, mindig fáj, nem a test
nek, hanem a léleknek, melynek nem lét-eleme az igaz
ságtalanság. így vagyok én is Sepsi Mihály büntetésével. 
Azért nem ajánlhatom eléggé a tanítóknak azt, hogy jól 
vigyázzanak magukra s testi büntetést soha se alkal
mazzanak. Gondolják meg, hogy ma már a katonaságnál 
sincs káplárpálcza

2. A „vigiLa Ez is a szolgákból telt ki s minden 
héten rákerült egy-egy szolgára legalább egyszer. Estve 
9 órától reggel 6 óráig tartott s rendesen egyszerre kettő 
volt vigil vagy őr. Egyik az udvaron és alsó-fasoron és 
a sötét gangban; a másik a második és harmadik soron. 
Rendesen három órát tartott. A vigil kötelessége kettős 
volt ilyenkor: 1. őrködni, hogy ha valaki éjszaka a szo
bából ki talált jönni, az ne piszkoljon a folyosóra, az 
udvarra, hanem menjen le az árnyékszékre, a fasor vé
gére ; 2. őrködni a várbeli toronyóra ütésére és azt csen-



9 4

vetéssel és hangos kiáltással hírül adni, pl. tizenkettőt 
ütött az óra.« Ha a 3 óra eltelt, gyertyát gyújtott és 
felköltötte utódját s azzal az őrködésére bízott területet 
bejárta és gyertyavilágnál megmutogatta, hogy piszkolás 
sehol sem történt s ha történt, azt azonnal eltakarítni 
köteleztetett. Kivált téli hideg éjszakákon éjféltől háromig 
és háromtól hatig keserves szolgálat volt a vigillálás. — 
Ezalatt köteles volt künn sétálni s ha be-be is ment a 
kamarába, gyertyát nem gyújthatott, mert ez zavarta 
volna az alvókat. /

A szolgáknak felügyelői (custos) is voltak. — Ezek 
minden reggel megszemlélték, ha nincs-e valahol piszko
lás. Mindent feljegyeztek. A curator minden héten két
szer, szerdán és szombaton este 9 órakor gyűlésre hi
vatta össze a szolgákat a kis terembe (második sor, Madrid 
felett) »Ad congregationem famuli« volt a jelszó. 1843. 
után pedig magyarul, így: »Gyülhelyre fiuk.« Tehát nem 
szolgák, hanem fiu k ! Ezt a humánus fordítást Medgyes 
Lajos, a mai deési öreg ref. papnak köszönhettük, ki azt 
már 1841-ben igv fordította volt le s nekünk az olyan 
jól esett . . . .  A congregatio inkább megérdemelte volna 
az inqmsitio nevet. A custosok, rendesen már V., Vl-ik 
osztálybeli termetes szolgalegények, túlszigoruak voltak s 
a curator ezek jelentése alapján egy egész órán át nem 
tett egyebet, mint folytonosan verette a nyullábas kor
bácscsal a szegény szolgákat..........Istenem, milyen bar
bár világ volt a z ! Nem volt kihez panaszra menni s ki 
is mert volna a curator ellen panaszt emelni! . . .

Én az ilyen verést éveken át szerencsésen kikerül
tem. Egyszer mégis beleestem.

Volt a seniornak egy csonkakezü Kovács János 
nevű szolgája. Ez megsokalta, hogy engem nem vernek; 
kileste, midőn egyszer vigil voltam, egy pohár vizet ön
tött ő maga éjjel a senior szobája elibe, mintha valaki
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oda vizellett volna. Aztán a congregation feladott és há
rom korbácsot kaptam e miatt. Ekkor már a Ill-ik osz
tályba jártam. Később tudtam meg ezt az alávalóságát. 
Egyszer meg Móricz Pál curator, a Sepsi Mihály utóda, 
fogta rám, hogy én is pipázom, tehát »bújjak ki« és 
»bukjam meg« a korbács alá. Tudtam, hogy ártatlan va
gyok; már a lV-ik osztályba járva, 16 éves voltam s 
önérzetem ébredezni kezdett. Tudtára adtam, hogy nem 
engedem magamat megcsapatni, mert ártatlan vagyok — 
A sok beszédnek az lett a vége, hogy rákiáltott a csonka 
Kovácsra, a senior szolgájára: »Kovács, ezt az embert 
te adtad fel, hogy pipázik!« Kovács hebegni kezdett s 
kitudódván hazugsága, én a büntetést kikerültem.

3. Udvar- (curia) seprés. A kollégium udvarát min
den héten kétszer sepertük meg, még pedig az összes 
szolgák, kik lehettünk 50—60 számmal. Korán reggel 
kellett ezt megtennünk, valószínűleg azért, hogy nappal 
port ne csináljunk; mert nedves időben néha délután 
teljesítettük. Mikor a sok szemét a »Logica« classis vé
génél nagyon felgyűlt, akkor leszedették velünk a kert 
korlátját és saroglyával hordottuk be a kertbe a tenger 
szemetet. Milyen jó trágya volt ez, de kinek jutott volna 
akkor ez eszébe! . . . .

4. Az osztályt (classis), melybe jártunk, szintén mi 
szolgák sepertük ki napjában kétszer. A melyik osztály
ban kevesebb volt a szolgák száma, ott a sor nagyon 
hamar rákerült a szolgára. Osztályomból emlékszem ud
varfalvi Makai Dávid és mező-madarasi Szabó Istvánra, 
kik becsületes, jó szolgafiuk voltak s 1846-ban velem 
subscribáltak is, de a forradalom után egyik sem jött 
vissza, úgy hallottam, hogy már elhaltak. Továbbá dá- 
nyáui Bölöni Domokos és József, oroszfái Molnár Károly, 
a kik 1848—49-ben bátor honvédek voltak s Molnár 
Károly minta 12-ik honvéd zászlóalj zászlótartója kitűnő
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hírnévre tett szert. Mind igen becsületes jó fiuk, de jó 
tanuló csak Bölöni Domokos volt. Volt eszük, de részint 
a sok szolgai munka, részint a restség miatt nem halad- 
liadtak.

Bölöni Domokos 1849 január hóban előőrsön ál
lott Deésnél. Oda érkezett Szamos-Ujvár felől az öreg 
Bem kocsival: Bölöni D. mint honvédtizedes feltartóz
tatta a kocsit. Hasztalan kapaczitálták Bölönit, hogy a 
kocsiban Bem tábornok ül. Bölöni követelte a tábori jel
szót s csak miután megmondotta ezt a kocsit kísérő tiszt, 
kiáltott vissza Bölöni: »Mehet!« Bem a megállítás okát 
megtudván, így szólott: »Bravó Székler!« s mosolyogva, 
intett Bölöni felé.

5. A favágás is a szolgák dolga volt. A kamara 
számára együtt vágtuk fel, a kik egy kamarában laktunk, 
ma egyik, holnap a másik, mert egyszerre csak 24 órára 
valót vághattunk. A bikkfa-ölfák a curián állottak Az 
osztályok számára megfogadtak az osztálytársak egy szol
gát, a ki vállalkozott; ennek egy télire fizetett mindenik 
osztálytárs két garast vagy 6 váltó krajczárt. Ezért kö
teles volt szt.-Márton naptól szt-Györgyig az osztály által 
vásárolt tűzifát felvágni és mindennap tüzet csinálni; a 
rendesen rossz tégla- vagy cserép-kemenczét tapasztani, 
koromtól kiseperni. 1843. év deczemberben atyám elha
lászván , én is ilyen favágó és tüzcsináló (calefáctor) 
voltam 1843/4. 1844/5. és 1845/6-ik iskolai évek alatt a 
IV., V . VI. osztályokban. Ebből ruháztam magamat és 
szereztem be a szükséges tankönyveket, Íróeszközöket; 
sőt ez sem lévén elég, V-ik és Vl-ik osztályos koromban 
a nagy auditóriumban is én voltam a favágó, tüzcsináló 
és lámpagyujtó s ezért a euriaseprés alól felmentettek.

6. A residenskedés. Ez abból állott, hogy a szün
idők alatt mindig két szolgának kellett benn maradni a 
kollégiumban, hogy a seniornak mindig rendelkezése alatt
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álljanak. Leginkább ettől szeretett volna menekülni min
denki, de erről szó sem lehetett. Szünidő szüretre, ka
rácsonyra, husvétra 3—3, pünköstre 2 és nyárára 8 hét 
volt, azaz összesen 8 hónap szorgalomidő és 4 szünidő. 
A szünidőre bennmarasztott szolgáknak residens volt a 
neve, pedig nem voltak azok sem benn-, sem helytülők, mert 
adott azoknak a senior dolgot, hogy ne unják magokat. 
A senioron kívül valahány diák ott maradott a szünidőre, 
az mindenik zaklatta, küldözgette a residenst. A melyik 
residens rosszul viselte magát, azzal még egy szünidőt 
kiszolgáltattak.

Én 1842 húsvéti szünidőn voltam residens m-mada- 
rasi Szabó István társammal. Jól viseltük magunkat. Em
lékét ma is hordozom, mert egy czövek hegvezésekor bal
kezem hüvelykujjából egy darabot lecsaptam az éles 
szekerczével.

7. A lustrálás, melyről a jurátusoknál szólok.
Ha most visszagondolok azokra a reám nézve olyan 

terhes évekre, bámulom, hogy miként voltam képes eny- 
nyi szolgai kötelesség teljesítése mellett is évről-évre előbb
re haladni, mindig jobb-jobb tanuló lenni, annyira, hogy 
az V-ik osztályban 36 ezüst huszas, a Vl-ikban pedig 6 
ezüst huszas jutalmat nyertem és 6-iknak subscribáltam 
49 tanulótársam között, Mindenesetre az lehetett oka, 
hogy áldott emlékezetű, jó atyám igen korán a munká
hoz szoktatott s így nemcsak e terhes munkát megbír
tam, de időt szakítottam leginkább az éjszakákból a ta
nulásra is.

Téli estéken a folyosókon egyszerű fakeretes négy- 
szögű lámpákban fagygyu-gyertya égett este 10—11 óráig, 
melyeket a vigilek koppantottak el ujjaikkal. Ki is gondolt 
volna arra, hogy a szolgának koppantó is kellene! Ezen 
lámpásoknál s az V—VI. osztályokban a nagy auditórium
ban a tűz világánál többet tanultam, mint a kamarában

Koós F. „Életem és Em lékeim .14 0 /
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a köz-asztalnál — publica mensánál — az úgynevezett sus- 
pecta horák alatt, t. i. este 8—9-ig.

8 A szolgák díja. Méltán kérdezheti az olvasó, hogy 
mi volt díja ennek a terhes szolgálatnak? A Hegyesi fiuk 
részéről az, hogy az általam felhordott ebéd és vacsora 
maradéka az enyém volt, ott ettem meg a szemök előtt 
egy ládán, de kenyeret nem adtak, ezt, míg jó atyám élt, 
ő küldött. A kollégium részéről az, hogy a ládákon való 
hálásért nem fizettünk semmit Az osztály- és magántaní
tóknak sem fizettünk tandíjt, de szolgálatban megszolgál
tuk, mert oda és akkor küldözhettek minket, a hova nekik 
tetszett, pl. piaczra, szabóhoz, suszterhez, mosónéhoz. A 
kollégiumtól 1843-tól naponta két czipót is kaptam, s ez 
atyám halála után, végtelenül jól fogott. Ezért eljártunk 
az ekklézsia malmába öröltetni és a pátronusokhoz csépel- 
tetni. Ez a gabona az úgynevezett dézmából telt ki.

3. A kollégium szervezete 1840-ben.
Nagyon elüt ez a mai szervezettől, ezért mielőtt tovább 

mennék, itt leirom. Alul kezdem. Volt két elemi osztály, mely
be azon 6—8, esetleg 9 éves gyermekek jártak, a kiket szü
leik a kollégiumba való járásra szántak. E két osztály neve : 
»Cella« és »Conjunctica« volt. Leginkább városi gyerme
kek vették legalább a Cellát igénybe. E két elemi osz
tályra következett hat gymn. osztály, név szerint: 1. Német,
2. Grammatica, 3. Syntactica, 4. Rhetorica, 5. Poetica és 
6. Logica. Ez utóbbinak elvégzése után subscribáltunk 
azaz a kollégium törvényeit aláirtuk, a tanárokkal kezet 
fogtunk és ezzel fogadást tettünk, hogy a kollégium tör
vényeit szentül megtartjuk. Diákok, urak lettünk, kivált 
ha, mint nekem is (?) volt mit együnk. Szabad volt pipázni 
is a hoszu szárba illesztett ákosfalvi, a selmeczi pipákból 
ha volt vágott dohányunk.

Akkor nem lévén monopólium, a dohány, a híres
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ernyei, paniti, bergenyei rendkívül olcsó volt. Á szivar 
még ritka volt s csak urak szájába illett, papir-szivarnak 
híre sem volt.

Az osztályokban évenként rendesen két nyilvános 
vizsgát adtunk, úgynevezett első és második félévi vizs
gát, mindig a nagy teremben — auditóriumban. Az ér
demsorozat következő volt: Eminens cum Imidé. Emi
nens secundi gradus. Classis primae és Classis secundne. 
A ki secundát kapott, annak ismételni kellett az osztályt 
és ez volt a leglesujtóbb büntetés; mert az ilyen szeren
csétlen rendesen gúnytárgya lett tanulótársainak. Sietett 
is az ilyen elhagyni végleg a kollégiumot és vagy haza 
ment, gazda lett belőle, vagy beállott iparosnak. A prae- 
ceptor urak egyik büntető szidása ez volt: »Eredj csiz
madiának^ »Eredj kecskének«, azaz szabónak.

Gyönyörű volt azon időben a poetica classis téli 
közvizsgája. Felkerestük a koronkai erdőkben a mohát, az 
örökzöldet, a fenyőgalyakat; a módosabb városi fiuk vi
rágot szereztek s úgy feldíszítettük a nagytermet, hogy 
júniusnak is beillett volna.

A virágos pyramisok között szökőkút csörgedezett, 
éneklő madarak csicseregtek. Kezdődött szíveinkben az 
élet poeticus szaka s ennek külső nyilvánulást is kellett 
adni. — Az öreg tanárok és az ifjú kor virágjában lévő 
köztanítók ezt nem hogy eltiltották volna, sőt láthatólag 
gyönyörködtek benne. Eszükbe jutott bizonyosan, hogy 
ezt egykor ők is ép úgy csinálták. Valóban szép is volt 
az, és nagy kár, hogy a realismus, a költészet ezen szép 
virágát is kipusztította a kollégiumokból.

Megjelentek ezen vizsgára a vizsgázók édes anyjai, 
nővérei, az élővirágok; gyönyörködni a szép magyar da
lokban, a terem díszítésében, jó gyermekeik, illetőleg fi
véreik kitüntetésében.

A logica classisban tett két vizsga után még egy
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harmadik is volt, az úgynevezett subscriptioi vizsga, me~ 
lyen főleg a latin nyelvből nagyon szigorúan megvizsgáltak 
a tanár urak. A ki itt elbukott, az okvetetlen elhagyta 
szégyenében a kollégiumot.

Ezen vizsga után nyomban következett azon nap 
estve a híres potus, melyet a subscribáltak adtak s me
lyen a diákokkal te-poharat ürítettek a novitius diák 
urak. Mi a potust az első soron tartottuk két szobában^ 
melyen alig volt olyan novitius, a ki több-kevesebb mérv
ben be ne rúgott volna. Ezt azonban »ez egyszer« el
nézték nem csak a jurátus urak, de magok a professorok 
is, kik azonban abban részt nem vettek. — Annál in
kább részt vettek a városi fiuk szülei, a boldog édes 
atyák, hogy nekik is már diák fiók van. Még ma is édesen 
emlékszem, hogy milyen vígan mulattak, tánczoltak velünk 
Diménv Lajos, Szabó Imre városi tanulótársaink atyjai.

4. A diák osztályok szervezete
A diák osztályok hat évre voltak beosztva. 1. volt 

a novitius, 2. év a veteranus historicus osztályok, melyek
nek növendékei minden tantárgyat egy év alatt együtt 
hallgattak. Ez a két osztály a mai gymn. VII. és VlII-ik 
osztályának felelt meg. A harmadik év az első éves 
jogász (jurista), a negyedik a másod éves jogász osztály. 
Ezek is együtt tanultak. Az 5-ik év volt az első éves 
theologus, a 6-ik év a másod éves theologus osztály. 
Régebben, a ki jogot végzett, elvégezte a theologiai két 
évet is és azután ment a királyi táblára cancellistának, 
de 1840-ben ez már nem igen divatozott, hanem a két 
évi jogi tanfolyam bevégzése után odahagyta a kollégi
umot s így a két évi theologiára csak azok maradtak 
benn, kik a papi pályára készültek.

A kik a theologiát is végezték, még egy, néha két 
évig is osztálytanítók (classis praeceptorok) lettek. Két
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évig leginkább olyanok, kik külföldre akartak még vala
melyik német egyetemre menni. Praeceptoroskodásuk 
tehát pénzszerzési eszköz is volt.

Az egy évi praeceptoroskodás után ekklézsia után 
láttak és némelyiket nagy pompával vitték ki falukra 
papnak. Az ilyen öreg diákokból teltek ki: a senior (a 
kollégium gazdája), a contra (a kollégium rendőr-főnöke) 
és a könyvtár-őr. Ha valamelyikkel megtörtént, hogy nem 
kapott állomást s így 2 —3 évig volt kénytelen állásán 
maradni, az ilyen ezt nagyon megrestelte. Azonban a 
nyakára nőtt diákok is éreztették vele, hogy már kime
hetne a kollégiumból s átadhatná másnak azt az állo
mást. így történt ez Barabás seniorral, ki ma is ev. ref. 
leány-iskolái tanító Vásárhelyit, a kire a contra ablaká
hoz közel lévő deszkakorlátra, a székházzal szemben, 
fehér krétával olyan latin verset Írtak hexameterben, hogy 
nem volt többé ott maradása. Ez 1841-ben történhetett. 
Én is tudtam e gúnyverset még pap koromban is, de ma 
már nem jut eszembe.

Az apparitor. Másik kötelessége volt a diákoknak a 
templomba való pontos járását ellenőrizni. — Templo
mozás (praeces) hétköznap este 6 órakor a nagy audi
tóriumban tartatott, a hol orgona is volt. Egy tanító vagy 
mesteri állomásra készülő ifjú orgonáit s egy theologus 
könyvből felolvasott egy imát, erre a »Miatvánk «-ot, a 
berekesztő pár szóból álló imát. Erre ismét orgona és 
ének zárta be az istenitiszteletet.

Télen néha-néha prédikáltak is a theologusok, mert 
-ez volt az ő gyakorló iskolájok a prédikáczió irás- és 
-elmondásra. A vasárnapi istenitiszteletre az összes ifjú
ság tartozott elmenni, minthogy pedig egy templomban 
nem fértünk volna el: fele ment a várbeli, másik fele a 
kis templomba.

Ez elmaradhatlan kötelesség volt s minden vasárnap



102

ki volt ragasztva a falra a kapu alatt, hogy mely osz
tályok mennek a várbeli és melyek a kis templomba. Az 
elemi és gymn. osztálybeli növendékek templomba járását 
ellenőrizték az osztálytanítók, a diákokét az apparitor. 
Volt egy hosszú fa-katalogusa, ennek két lapjára fel volt 
ragasztva azon papir, melyre a diákok neve apró, de 
tiszta Írással fel volt irva; a catalogus szélein kis mé
lyedés a keresztnevek hosszában és abba sárga viasz 
öntve. Az apparitor a kapuban állott és a kiket a temp
lomba menni látott, azok nevei után a viaszba körmé
vel vagy tolikésével egy húzást tett. A ki nem volt ottr 
nem kapott húzást. A templom elhanyagolása pénzzel 
büntettetett: egyszeri kimaradás, ha a rector előtt nem 
bírta igazolni, hét váltó krajczár volt, vagy czipóját 
vesztette egy napra. Az elemi és gymn tanulókat a  
templom igazolatlan elmulasztásáért megcsapatta tanítója, 
így akarták megkedveltetni vele Istent, a legfőbb szere
teted . . .

5. A kil nczvenes diákok.

A kilenczvenes számba beesni nagy jótétemény, de 
költséges is volt. A kilenczvenes bekerült a kamara első
rendű lakói közé, előbb lett tertiarius, aztán ügy fennebb. 
Ágyhelyet, fapénzt nem fizetett, ha jó fiú volt, sok jó 
tanítványt kapott s ezenkívül naponként két czipót. Ez 
mind kiváló előny volt, mert magántanítványok és czipó 
nélkül, a legtöbben nem bírtunk volna megélni. Költséges 
annyiban volt, hogy ettől kezdve, magas tetejű kalapr 
fekete Atilla vagy »magyarka«, fekete pantalló és fénymá- 
zos (schuhwickszos) csizma volt az egyenruha. Ezek 
nélkül templomban s egyéb ünnepségekre nem volt szabad 
megjelenni s ki mégis tette, pénzre büntették.

Mikor én 1847 őszén kilenczvenes lettem, mástól 
kértem el a magas tetejű kalapot s úgy vittem le Szász
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István rectorhoz a kollégium kilenczveneseit kötelező 
szabályzatot vagy törvényt, melynek megtartására köte
leztük magunkat. Sok gondot adott a drága ruha be
szerzése.

6. A dislocatio.
Egyike volt a dislocatio napja azoknak, melyen a 

kollégium a szó szoros értelmében mint valami méhkas 
felbolygattatott. Ez rendesen a tanév elején, szeptember 
első hetében történt, midőn rendezni kellett a lakásokat. 
A végzett diákok közül többen eltávoztak az előbbi nagy 
szünidő alatt. Némelyek papok, mesterek lettek, mások 
a királyi táblához mentek cancellistáknak, s általán sok 
ágyhely üresedvén meg, ez szükségessé tette a lakások 
rendezését. Ez a senior és contra tisztje volt s követ
kezőleg történt: Mindenekelőtt számbavették, hogy há
nyán távoztak el a múlt évben a kollégiumból s így 
hány üres hely töltendő be. A szobák uj berendezése 
»Berlin «-en kezdődött s folytattatott egész >Velenczé«-ig.

Mikor az uj berendezést papíron bevégezték — s 
ez nem kis munka volt, mert a személyeskedés, a rokon- 
és ellenszenv akkor is divatozott — korán reggel az egész 
kollégiumi ifjúság nagyja-apraja az udvarra — curiára — 
gyűlt; a senior, a contra és az apparitor fölmentek a má
sodik sorra s ott az udvarra nyíló folyosó egyik abla
kában megjelenve, az apparitor hangosan felolvasta azok 
neveit, a kik »Berlinében s így tovább fognak lakni. A 
diákság színe-java az alsó és második sorra került a 
kosztos tanítványokkal, a közepese a folyosóra (söté 
gangnak hittük), a gyengébb része a felső sorra, a fasorra^ 
és a nagy kollégium háta mögé, azaz a nagy kapu mel
letti két szobába. A névsor felolvasása és a szobák ne
veinek említése néhol hangos kaczagást idézett elő, mi
dőn t. i. egy-egy ismeretes rossz diák az őt megillető fa
sorra került.
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A névsor felolvasása után kezdődött a szobákból az 
udvarra való kihurczolkodás. Legelőbb a primariust köl
töztettük ki, mint legnagyobb urat s így tovább, végre a 
karikás ágyakat. Tüstént kezdődött a meszelés és sur- 
lás, mit a szolgák végeztek, még pedig oly gyorsan, hogy 
estére készen kellett lenni. Meszeltek a legnagyobb s erő
sebb szolgák, a meszet és vizet a közepes szolgák hord
ták be a városról két rudas csebrekkel, a kisebb szolgák 
a surlást, az ablakok és bútorok mosását végezték. Ke
serves munka volt az a surlás; szalmatekercsekkel vé
geztük, térdeinkre kapczadarabokat kötöttünk, hogy a fö- 
vényes és meszes víz, midőn térdre állva súroltunk, ki 
ne rágja térdünket; ingre vetkőzve és felgyürt lábravaló- 
ban végeztük ezt a súlyos munkát.

Estére már behurczolkodtunk, de mi szegény szol
gák akkor is nem a szobában (kamara), hanem künn a 
folyosóban pihentük ki ládákon és apró székely szuszé- 
kokon a terhes nap fáradalmait, s másnap mégis úgy 
kellett tudnunk a kihagyott leczkét, mint az urfiaknak, 
kik a dislocatio napján a mezőn és a városon csava
rogtak.

Nekem az 1840. szeptember havi, reám nézve első 
dislocatio síromig eszembe jut egy méltatlan bánásmód 
miatt, melyben Molnár István osztálytanítóm durvaságá
ból részesültem. Az alsó soron foglalkoztam tisztogatás
sal, midőn egyszerre csak előttem terem s így szólt: »Te 
Koós, gyere csak!« Én megindultam utána, de valaki 
visszakiáltott kamaránkba s valami dolgot adott s így én 
elfeledtem Molnárhoz menni a sürii teendők miatt. — 
Másnap, midőn az osztályból kijöttünk, rám kiáltott, hogy 
menjek hozzá. Elmentem. »Te tolvaj Koós! Miért nem 
jöttél hozzám tegnap, midőn híttalak?« — ez volt a szép 
bevezetés. Én menteni akartam magamat, de rút szidal
mai s vad ordítása miatt szóhoz nem juthattam s végre
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tudta volna, hogy miért adott kollégiumba! . . . Egész 
nap a szemeim meg nem száradtak. Attól kezdve 1841 
junius végéig én Molnár István előtt »tolvaj, gazember« 
voltam; egyéb nevem nem volt, s bár ma 60 éves ko
romban is tiszta lélekkel elmondhatom, hogy jól tanul
tam s magamat jól viseltem: a negyedik padban, igaz, 
annak elején, végeztem be az első kollégiumi évet.

Azért jegyeztem ezt is fel, hogy ne feledjék el soha 
a tanítók, miszerint a gyermek, ha ártatlanul szenved, 
ezt soha sem bírja elfeledni. Megbocsát, de nem feled.

7. „Ad arma!“ és „Incendium!“ A gerundium.
Két olyan jelszó volt ez a 40-es években a m.- 

vásárhelvi ref. kollégiumban, melyek közül akármelyik 
ka elhangzott a curián, egyszerre talpra állította a kol
légium 7 — 8 százból álló lakóinak apraját és nagyját.— 
Mint a nyugalmában valami véletlen lökés által megri
asztott méhkas, úgy zúgott fel az összes ifjúság, ha a 
két szó akármelyikét meghallotta. Vész-jelszó volt mind 
a kettő, de különböző vészt tudatott az ifjúsággal.

Az »ad arma« azaz fegyverre, akkor szólalt meg, 
ha a városon valamely diák valami bajba keveredett. Elég 
volt ilyenkor, ha ezt egy kis kollégista meglátta és fel
szaladhatott a kollégiumba, hogy ott a curián elkiált
hassa: »Ad arma!«

Pár perez alatt már száz, meg száz torok hangoz
tatta: ad arma, ad arma! Ilyenkor a contrának a leg
első dolga volt, a kaput rögtön bezárni és a kapukulcsot 
zsebre dugni, hogy ott kimenni ne lehessen. A diákok 
pedig pár pillanatra előszedték az ágy fenekéből, a szal
mazsák alól a gerundiumot és rohantak a kapu felé, de 
látva, hogy az be van zárva, onnan rohantak a nagy 
kapuhoz, mialatt nagy és kicsiny kiáltotta, a mint csak 
tőle telt: Ad arma, ad arma!
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A gerundium kar-hosszuságu vastag bot volt, egyik 
végén hatalmas bunkóval, melybe többnyire szegek is vol
tak verve, a másik vége ki volt fúrva és abba szíj húzva, 
melybe a diák sietett jobb kezét belefűzni s így a ge
rundiumot jobb kézbe fogni. Gerundium nélkül diákot 
képzelni sem lehetett. Rendkívül nehéz feladat volt a 
fellármázott és felfegyverkezett diákságot lecsendesíteni. 
Emlékszem, hogy 1840 őszén az »ad arma«-ra felriasztott 
diákság minden kérés, rimánkodás, fenyegetés daczára, 
egy estve nekirontott a nagy kapu mellett a deszka
korlátnak és azt pillanatra széttörte s mint vihar rontott 
le a Sáros- (most b. Eötvös) utczán a piacz közepén 
levő városházára.

Az a hír érkezett volt a kollégiumba, hogy a városi 
rendőrség két végzett diákot elfogott és bezáratott. A hír 
igaz volt, de a rendőrségnek is volt annyi esze, hogy 
mihelyt az »Ad arma!« vészkiáltást meghallotta, a két 
diákot sietett szabadon bocsátani.

Az ilyen riadalom vége aztán a szigorú vizsgálat 
volt a nagy sedriában s egy-két diák rendesen carcerbe 
került. A kollégium ifjúsága pedig tudtára adta a városi 
rendőrségnek, hogy nem eszélyes a diákokkal ujjat 
húzni.

Az »Incendium!« azaz »tűz!« vészkiáltás akkor 
riasztotta fel a diákságot, ha a városon akárhol tűz ütött 
ki. Ilyenkor már nem zárták be a kaput. A gerundiumós 
diákok rohantak a tűz helyére. Gerundiummal oltani 
nem lehetett, de igen a tüzet lokalizálni s abban a di
ákok valóságos virtuózok voltak. Az égő épület szom
szédait néhány pillanatra kifedték és így a tűz terjedését 
meggátolták. A hol a diákok dolgoztak, romboltak, oda 
civil ember nem dugta az orrát. Két nagy tűzre emlék
szem a 40-es években M-Vásárhelyt; az egyik a Kis- 
Szentkirály-utczában, a másik a rom. kath. kéttornyú
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templom közelében volt, mindkét ízben remekül viselték 
magukat a diákok. Apróbb égés akárhány volt, mert akkor 
a házak többnyire zsindelylyel voltak fedve, ma már más
képen van ott is. 1850-től kezdve már nem volt gerun
diumunk, mert az veszélyes fegyver lett volna a császr 
és kir. csend- és rendőrség szemeiben s ma azt hiszemy 
hogy csak hírben, traditióban él a gerundium.

8. A kollégiumból való kicsengetés vagy kicsapatás.
Ilyen is fordult elő s méltó az eljárást meg

említeni.
1840 előtt a »kicsengetés« volt divatban. Ez abból 

állott, hogy a nagy sedria által kicsapásra Ítélt classistát 
a kollégium összes ifjúsága előtt a curián megcsapatták 
s annak utána meghúzták a kollégium két csengettyűjét 
és ezeknek csengése s az összes ifjúság gúnykiahálása, 
között kellett kiszaladni a szerencsétlennek a kollégium 
udvaráról.

Milyen embertelen, barbár büntetés volt ez !
Az én időmben azt oda szelídítették, hogy a kicsa

pásra ítéltet saját osztályában fenyítették meg s minden 
többi osztályból csak két-két tanú küldetett a büntetés 
színhelyére, kik onnan visszatérve, néhány szóval elbe
szélték, hogy mit láttak, az osztálytanító pedig ilyenkor 
komoly erkölcsi beszédet intézett az osztály tanulóihoz. 
Minden esetre emberiebb eljárás volt, mint az annak- 
előtti, de ma ez sem áll fenn.

A diákokat nem illette ezen büntetés.
Ha diák követett el olyant, mivel erkölcsileg meg

ölte magát, — sietett otthagyni önként vagy jó tanácsra 
a kollégiumot.

A kicsengetés, kicsapatás csak lopás miatt vagy 
olyan verekedés miatt történt, midőn a világi igazság
szolgáltatás már a kapunál várta a bűnöst.
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9. Köztanítók 1840—1846-ig.
Mielőtt tovább haladnék, ideirom azoknak a köz

tanítóknak neveit, kik az 1840—1846. évek alatt a m.- 
vásárhelyi ref. kollégiumban működtek. Ezen adatok hi
telesek, mert Koncz József barátomtól a m.-vásárhelyi 
ref. tanoda mostani — 1888. — tanvezető- és könyv
tárnokától kértem azokat.

1840/41-ik évben köz tanítók — publicus praecep- 
lorok — voltak:

A philologiában (VI. o.) Bőd Sándor.
Poétikában (V. 0.) Kacsó Gábor.
Rhetorikában (IV. o.) Hincs Lőrincz
Syntactikában (III. 0.) Szalathnai Lajos.
Grammatikában (II. 0.) Szabó József.
Németben (I. 0) Molnár István.
A Il-ik magyar osztályban : Nagy Károly.
Az I-ső » » Veres Sándor.
Az elemi iskolában : Kása Mózes.

Az itt előszámlált köztanítók közül Boci Sándor 
1841- vagy 42-ben vajdaszentiványi ev. ref. pap lett volt 
s  ma is ott van; családi élete nem volt boldog, mert 
két ízben nősült, de mindkét neje csakhamar elhalt skét 
csecsemő figyermekét, kik ma jeles ref. tanárok, ő maga 
nevelte fel; harmad ízben, úgy tudom, nem nősült. 1841- 
ben contra volt s valami csintalahságért, melyben ellen
felem vagy én voltunk hibásak, nem emlékszem, hozzá
vittek; ő kihallgatott és rögtön ily ítéletet hozott: »Egy 
rókáról két bőrt nem huzunk le,« s mégis megbüntetett, 
megplágázott. Nem találkoztam vele egész 1852. és azután 
1864-ig. 1852-ben légátus voltam Vajdaszentiványon,
1864-ben pedig mint már bukuresti ref. pap hazajöttem 
a Kálvin 3-százados ünnepélyre s Kolozsvárról M.-Régenbe 
is ellátogattam. Ő prédikált ott akkor a m.-régeni ref. 
templomban a Kálvin-ünnepélyen, melyet a görgényi egy
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házkerület tartott. Onnan hazamentem Bukurestbe és a 
Kolozsvári Közlönyben, melyet akkor Dózsa Dani kitűnő 
publicista szerkesztett, tudósítást közöltem a M -Régenben 
lefolyt Kálvin-ünnepélyről, melyben kiemeltem, hogy a 
szónok jobban tette volna, ha nem olvasta volna prédi- 
káczióját, hanem betanulva adta volna elő, mert úgy 
nagyobb hatást idézett volna elő; tovább megjegyeztem, 
hogy egyházi beszédben olyan ünnepélyen nem illik tri
viális szókat használni pl. ez t: henczegés. Nem kívántam 
őt távolról is sérteni s mégis néhány nap múlva egy 
személyeskedő válasza jelent meg ellenem, melyben egye
bek között arra is czélzott, hogy lám én is henczegek 
az érdemes Czelder Márton misszionárius ellen, melyet 
aztán ez utóbbi ugyancsak mutogatott Oláliországban 
fűnek, fának, hogy lám elismerik, hogy ő érdemes mis- 
sionárius, engem pedig henczegőnek neveznek odahaza. 
Én rögtön válaszoltam Bőd Sándor kollégámnak, melyet 
Dózsa D. nem adott ki szó szerint, mert a polémiát nem 
akarta folytatni, de megjegyezte, hogy válaszom gyönyörű 
tollal volt írva; melyet Czelder bezzeg nem mutogatott 
senkinek.

1876 szept. Besztercze-Naszódmegyében tanfelügye
lői állásomat elfoglalván, megismerkedtem^ott Bőd Ká- 
rolyly:il, Sándor bátyjával, a ki Siméntelkén lakott, igen 
kedves, művelt férfi, szép családdal bírt. Leányai közül 
kiváló kedvenczem volt Katinka, a ki ma iíj. Bodó Sán
dor brassói alügyész neje. Az öreg Bőd Károly már el
halt s szép családja maradt. Egyik fia Székesfehérváron 
állami főreáliskolai tanár.

Hincs Lőrincz városi tanácsos lett.
Szalathnai Lajos a kollégiumból a m.-vásárhelyi 

postahivatalhoz ment ki postaexpeditornak, Vályi Károly 
postamester mellé. Hallottam, hogy Szalathnai müveit 
ember volt a szó teljes értelmében, de én közelebbről 
azután nem ismertem.
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Molnár István szász-régeni ev. ref. pap lett, de 
előbb Kölpényben volt; meghalt 1867-ben Szász-Régen- 
ben. 1864-ben meglátogattam őtet is, mint bukuresti 
pap, de Isten látja, nem bírtam megszeretni soha a sze
mélyem ellen 1840-ben elkövetett durvaságáért.

Szabó József félfalusi ref. pap lett volt 1845 kö
rül, ha nem előbb; ma is él, egy fia Szabó Vincze mint 
vasúti mérnök itt halt meg Brassóban 1887 őszén; ez 
szép képzettségű mérnök s jó hazafi volt. Jobb lábát 
térdéből elveszítve, kínos életét mint súlyos terhet húzta. 
Az itteni állami fáipariskolában is óraadó volt s tanít
ványai nagyon szerették. Szép özvegye és egyetlen leány
kája már elköltöztek Brassóból.

Szabó J. egy évig akadémián is járt Margburgban. 
Épen midőn onnan hazajött, halt meg M.-Régenben Ár
kosi Daninál széplaki Gruzda Domokos m.-vásárhelyi jo
gász-diák s ő prédikálta el a széplaki ref. templomban, 
midőn igen sikerült beszédet mondott. Ma úgy tudom, 
hogy jegyző a görgényi tractusban s egyike ott a leg
öregebb ref. papoknak.

A többi, 1840/41. évi köztanítókkal nem jöttem ké“ 
sőbb sem szorosabb ismeretségbe s közülök csak Kása
Mózesre emlékszem, a kit 1848/49-ben mint honvédet>
láttam a marosszéki honvéd-zászlóaljban.

Az 1841/42-iki t a n é v b e n :
1. Philologiában:
2. Poeticában:
3. Rhetoricában:
4. Syntacticában:
5. Grammaticában:
6. Német classisban:

Nyárády István. 
Gönczy Lajos. 
Csiki Lajos.
Nagy Tamás. 
Keresztesi Mihály. 
Medgyes Lajos.

7. A Il-ik magyarban: Szekeres Domokos.
8. Az I-ső » Kacsó Mihály.
9. Az elemiben: Kása Mózes.
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Az itt elősoroltak közül Keresztes Mihály volt a mi 
köztanítónk; művelt, szelid lelkű a ott, hol szükségét látta, 
atyai szigorral eljáró, komoly férfiú volt. Rám nézve 
valóságos istenáldás volt Keresztesi Mihály; mert ha ő 
is olyan durva lett volna, mint Molnár István, én ott
hagytam volna a kollégiumot s akkor vagy iparos, vagy 
napszámos lettem volna atyám halála (1843) után. Ke
resztesi Mihály kedveltette meg velem a kollégiumi ter
hes szolgai élet mellett a tanulást s alatta már a har
madik vagy második székbe kerültem, szóval a jobbak 
közé. Áldja meg az Isten őt még poraiban is !

Tragikus halállal múlt ki 1848-ban ez a jobb sorsra 
érdemes férfiú. Pap lett volt az erdővidéki Köpecz köz
ség ev. ref. egyházában s 1848-ban alig egy éves házas, 
a bölcsőben csecsemő gyermekkel. Heydte osztrák ezre
des oláh-szász felkelő-csapata 1848 őszén megrohanta Kö- 
peczet és felgyújtotta, a menekülő lakosokat agyonverte. 
Keresztesi Mihályné a csecsemővel elszaladt s megmene
kült, de a becsületes lelkészt agyonlőve találták meg a 
papilak padlásán (hiújában). Évek múlva, 1876-ban ta
lálkoztam Keresztesi Mihály fiával Beszterezén, a hol Ír
nok volt a törvényszéknél. Szakasztott édes atyja volt, 
azonnal ráismertem. Épen akkor született első gyermeke 
s megkért, hogy atyja iránt való kegyeletből én keresz
teljem meg s ezt én a legszívesebben megtettem.

A többi, 1841/42. évben működő köztanítók közül 
Nagy Tamás tordasi, Medgyes Lajos deési és Oönczy La

jos kelementelki ev. ref. papokká lettek. Medgyes Lajos 
mint költő szép nevet vívott ki magának, mint egyházi 
szónok is elismerésre méltó, mert a forradalom után az 
ő egyházi beszédei politikai irányuk- s czélzatosságuknál 
fogva a legnépszerűbbek lettek az erdélyi részekben. 
Imái is tele voltak politikával s egyházi beszédek gya
nánt is el lehetett volna azokat patkóssal mondani. Nem



voltak az ő beszédei, imái egyebek, mint annak az 1849 
utáni szomorú időknek hű képei, de épen ezért állottak 
kedvességben. Költeményeit * Erdélyi Lant* czímen adta 
ki 1845-ben. Ezeket 1846-ban Gedő János állatorvos ir
galmatlanul ledorongolta az ^Erdélyi Hiradó«-ban Lom- 
bosi álnév alatt Magyarosi Szőke József udvarhelyi ref. 
tanár költeményeivel együtt. Ebből kemény feleselés tá
madt a két költő és a kritikus között a »Kolozsvári Hir- 
adó«-ban. Erre azért emlékezem olyan híven, mert 1846 
nyarán kezdettem a politikai lapokat komolyabban és ér
telemmel olvasgatni. A Kolozsvárit szerkesztett »Gyer
mekbarát* czímü lap volt az első, melyet kezembe vet
tem életemben és buzgón olvastam 1842/43-ban.

Medgyes Lajos költeményei gyujtólag hatottak az 
akkori erdélyi ifjúságra, mert a tiszta hazafias érzület 
lengette át azokat. »Fibán« czímű költeménye igen nagy 
hatást tett akkor s maradandó becscsel bír.

Az 1842/43-iki isk. évben köztanítók voltak:
1. Philologia classisban: Garda Márton.
2. Poeticában :
3. Rhetoricában:
4. Syntacticában:
5. Grammaticában:
6. Németben:
7. A II. magyarban:
8. Az I. »
9. Az elemiben:

Gámán Károly eszes ember s kiválóan víg kedélyür
nemes szívű ember volt; tanítványaival emberiesen bánt 
s ezért az egész osztály nagyon szerette. Alatta az egész 
év úgyszólva elrepült felettünk. Szorgalmasan tanultunk 
egész éven át, mert nem akartuk megszomorítani s jó
ságával visszaélni. Születésére nézve felfalusi volt, Magyar- 
Régen szomszédfaluja az kelet-észak felől a Maros men

Gámán Miklós. 
Sípos Lajos. 
Gámán Károly. 
Münker József. 
Hincs Miklós. 
Ferenczi Elek. 
Albert Lajos. 
Homorszky Lajos.
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tén. Még két fitestvére volt, u. m. bátyja Miklós, ez is 
kitűnő diák volt és öcscse Ferencz. Atyjok jómódú ne
mes ember volt. — Károlylyal legutoljára 1877-ben ta
lálkoztam május hóban Magyar-Régenben. Ekkor ott la
kott. saját házában; szép, ifjú neje volt, pedig már a 60 
év felé járt. Meglátogattam s igen szívesen fogadott. El
mentem vele a szász-régeni magyar kaszinóba s ott ma- 
gyarázgattam neki egy térképen Viddin, Ruscsuk, Szilisz- 
tria várak fekvését, melyekben én 1857—1866 között 
megfordultam. Akkor volt az orosz-török háború s őt 
nagyon érdekelte elbeszélésem. »No te Feri«, jegyzé meg, 
»most te tanítasz engem.« — * Szerencsémnek tartom«, 
viszonzám, »ha valamicskét visszafizethetek a praeceptor 
urnák.«

Még azon év őszén meghalt hirtelen halállal, tüdő- 
szélhűdésben. Épen vendégei voltak: Galaczról Naszód- 
Reszterczemegyéből Darkó Károlyné két leányával. Va
csora alatt csak feljadult: »Jaj a mellem! jaj a mellem !« 
s néhány perez alatt elhunyt. — Isten áldja meg porai
ban is e kedves emlékű tanítómat, kire a legnagyobb ke
gyelettel emlékezem. Testvérei Miklós és Ferencz is el
haltak s így az egykor virágzó Gámán család is eltűnt 
arról a vidékről, a hol a magyar elem olyan gyéren van 
képviselve.

Az 1842/43-ik tanévben működött köztanítók közül 
még csak Garda Mártonról emlékezem itt meg bővebben. 
Kitűnő diák, de túlszigoru volt tanítványai irányában. 
Nagy Mihálynak hítták azt a szálas szolgalegényt, a ki
vel tanítványait csapatta. Olyan korbács nem volt 1840 
—1846 között a kollégiumban, mint a Garda Mártoné. 
Az 1845/46. évet Rerlinben töltötte s aztán sáromberki 
ev. ref. pap lett, ma Szengyelben él nyugalomban s mond
ják, hogy kitűnő méhész. Nem annyira az ő, mint a 
régi kor maradványainak bűne volt az a híres korbács.

Koós F. „Életem és Emlékeim.*4 8
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Lehet, hogy valamikor vele is olyan mostohán bántak és 
ezt újította meg, midőn a korbács hatalma az ő kezébe 
is eljutott.

Van Gardának egy fitestvére, a mostani nagy-enyedi 
theologiae tanár Garda József, kiről, mert vele voltam 
fogva 1852-ben, alább még megemlékezem. Atyjuk, előbb 
ludvégi, később tekei ev. ref. pap volt Szász-Régentől 
északra.

Az 1843/44-ik évben köztanítók voltak:
Garda Márton. 
Tolvaj Ferencz. 
Varga Samu. 
Páal Balázs. 
Zilinczky Pál. 
Münker József. 
Hámorszky Lajos.

Müncher Károly. 
Székely Ádám.

1. Philologiában:
A Il-ik félévben:
2. Poeticában:
3. Rbetoricában:
4. Syntacticában:
5. Grammaticában:
6. Németben:
7. A II. magyarban: Vállyi Elek.
8. Az I. » Bárrá Dani.
9.. Elemiben:
Utána a II. félévben:

A mi osztályunk köztanítója tehát Páal Balázs volt, 
a ma is élő kőrispataki ev. ref. pap, a ki nekem édes 
atyámat helyettesítette s ki iránt ma is a legőszintébb 
kegyelettel és tisztelettel viseltetem. Az 1843-ik évben 
édes atyámat ágyhoz szegezte súlyos betegsége, az asz- 
kórság. Én ennek következtében 1843-ban a nyári szün
időre hazamentem, hogy segítségére lehessek Miska bá
tyámnak a gazdaság folytatásában. Atyám már akkor 
nem lakott ott, a hol én születtem, hanem a falunak 
Felfalu felé eső végén a hegyoldalban, a ref. egyház ta- 
xás telkén. Ez pedig így történt. Hegy esi Ferencz a mi 
földesurunk ott hagyta a katonai életet s átvette a szép 
ősi birtokot. Azonban szerfelett, pazar gavallér életet 
folytatván, pár év alatt elverte az ősi vagyont s 1843-
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bán eladta az udvart is. Megvette tőle egy gazdag nad- 
rágós oláh, Serbanu Lupuj vagy Farkas. Atyámnak nem 
tetszett az új földesúr. Azt hiszem, sértette magyar am- 
bitióját az, hogy ő, a büszke és nemes Hegyesiek hű 
embere magyar létére, olyan oláhnak legyen jobbágya, 
a ki kevés évekkel azelőtt még ő is paraszt volt és ma- 
lotnbérlésből s más üzletekből gyűjtötte össze vagyonát. 
Ott hagyta tehát azt a szép telket és külső birtokait, 
melyeket közel harmincz évig birt és páratlan szorga
lommal művelt, s leköltözött a ref. egyház taxás helyére, 
a melyen nem volt egyéb mint egyetlen szobából és pit
varból álló házikó, künnvalója pedig épen semmi. Ez 
1843 tavaszán történt s atyám még azon évben akasz
tott oda egy kis pajtát négy ökre számára s épített még 
egy szobát, melyet fedél alá hozott, de nem végezhetett 
be, mert betegsége ágyhoz szegezte s még azon év vé
gén meghalt. Én a nyári szünidő alatt bátyámmal eljár
tam szekerességre, hogy a házhoz egy-egy garast sze
rezzünk. Hordottunk a szász-régeni szászoknak fát, po
rondot, kihordottuk udvaraikról a trágyát. Egy szóval a 
mit találtunk. Szerencsére abban az évben olcsóság volt 
s így a legszükségesebbek a ház fentartására kiteltek. 
Azonban az egész nyár 1843-ban nagyon esős volt s e 
miatt nagy sanyaruságot szenvedtem azon két hónap 
alatt. Atyám gyógyítása, orvos- és gyógyszerek fölemész
tették, a mit kerestünk. Láttuk, hogy nem fog többé föl
kelni az ágyból, de mégis azon voltunk, hogy az orvos 
ne hiányozzék. Azt hiszem, hogy atyámat a bú és bánat 
is emésztette kórágyán, látva, hogy milyen nyomorba 
döntötte családját azzal, hogy régi lakhelyét odahagyta. 
A háznál pedig három apró gyermek is volt, a kik har
madik nejétől születtek, u. m. Jula, József és Anna s a 
legkisebb ép 1843-ban született volt. Ezeken kívül bá
tyám és én. Tehát öt gyermek, mind olyan, kiknek az

8 *
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atyára olyan nagy szükségük volt. Az építkezéssel is 
adósságba keveredett, melyet betegsége miatt nem tör- 
leszthetett. Mostoha anyám beszélte, hogy utolsó perczéig 
öntudatánál volt és utolsó szava is ez volt hozzá: »Bo
csáss meg édesem, hogy ilyen irtóztató nyomorban hagy
lak !« Én a szüreti szünidő alatt sokszor kimentem a 
félig kész szobába és ott csak Isten által látva, keser
vesen kisírtam magamat, mert láttam, hogy atyám többé 
nem fog kórágyából felkelni. Mi lesz belőlünk, ha atyám 
meghal? Ez a gondolat csaknem őrültté tett.

A nyári szünidő után visszamentem a kollégiumba, 
azzal a reménynyel, hogy a szüreti szünidőre ismét ha
zamegyek s még egyszer látni fogom atyámat. Nem lát
tam többé soha, mert a szüreti szünidőre Czikmántorra 
mentem, midőn pedig a karácsonyi szünidőre több isko
lás pajtásommal hazafelé gyalagoltam, Nagy-Ernye és 
Sáromberke között találkoztam egy magyar-régeni szán
nal. A szán megállott és Gorbai András nevű ismerősöm 
így szólott hozzám: »Hát te Ferencz most mégysz haza, 
hiszen atyádat eltemettük.« Azt hittem, hogy megőrülök 
e gyászhír hallására. Keserves sírások között érkeztünk 
Körtefájára s mert már beesteledett volt, szállást kér
tünk Barabás nevű ref. mesternél s ott háltunk szalmán 
a földön, de én egész éjjel sirattam atyámat. Másnap 
délelőtt haza érkeztem. Szegény jó mostoha anyám sirva 
fogadott s azt mondotta, hogy atyám temetésekor nagy 
vihar volt s a miatt nem tudósíthatott sem engem, sem 
atyámnak Unokán lakó testvéreit. Siettem a temetőbe, 
hogy bár sírját láthassam jó atyámnak, kinek egyetlen 
forró óhajtása az volt, hogy belőlem pap legyen valaha, 
s én ott felfogadtam, hogy tovább tanulok akárminő 
nyomorral is és teljesítem atyám óhajtását.

A karácsonyi szünidőt mostoha anyámnál töltöttem, 
de enni legtöbbször Kádár Jánoshoz, Váradi Szőcs Ju-
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Iiskához jártam. Meg-meglátogattam Szabó Istvánt, az én 
kedves praeceptoromat s tiszt. Málnási József ref. papot, 
ki atyámat nagyon szerette, mint annyi éveken át buzgó 
curátorát a m.-régeni ref. egyháznak. Ők is vigasztaltak 
s buzdítottak, hogy ne hagyjam el a kollégiumot. Én is 
azon voltam, hogy nem hagyom el, akármi nyomorral 
kell is tovább tanulnom. Be is mentem újév után (1844) 
a kollégiumba. Akkor gazdáim Molnár András koronkai 
gazdatiszt (Toldalagi Zsigmond gróf felső udvarában) fiai 
voltak, u. m. Ferencz és Károly. Ez utóbbi tanulótársam 
volt s ennek magántanítója Páal Balázs. Tehát összesen 
háromnak voltam szolgája, ezeknek hordottam kosztot 
és takarítottam csizmáikat, ruháikat.

Páal Balázs megpillantotta fehér báránybőr sapká
mon a gyászfátvolt s rögtön azt kérdezte, hogy kit gyá
szolok. Én megmondtam, hogy atyámat, a kinek teme
tésén sem voltam jelen; hogy ötön maradtunk árván; 
anyámat nem ismertem s csak mostoha anyám van s a 
legnagyobb szegénységben maradtunk; az én örökségem 
atyámtól ez a bogos pálcza, mely atyámé volt, azért hoz
tam el. mert ennél több örökségre nem számíthatok, 
mert még három kisebb testvérem is van. Az a pálcza 
megért 2 váltó krajezárt. Ennyit örököltem.

Páal Balázs ezalatt, míg én ezeket elmondtam, mé
lyen meg volt illetődve s a szobában, hol csak ketten 
voltunk (a második soron abban a szobában, melyet most 
a könyvtárhoz csatoltak, hogy megnagyobbítsák) le és fel 
járkált, de egyszer így szólott: »Ha meghalt atyád, tehát 
apád lesz az Isten és a jó emberek.« Valóban, ő atyám 
lett s annyi jóval volt hozzám, hogy én azt neki soha 
meg nem hálálhatom. Szigorú, kötelességtudó ember volt, 
nem engedett el semmi apró hibát. Megkövetelte, hogy 
kitűnő tanuló legyek s még Molnár Károlyra is ügyeljek, 
hogy ez is korán keljen fel és tanuljon. Egyszer azért



118

is megbüntetett, hogy Károly nem tudta a leczkéjét. Erre 
aztán én is utána hordottam Károly urfinak a zsindelyt. 
Volt esze ennek a fiúnak, de nem szeretett emlézni, pe
dig a latin nyelvet be kellett ám könyvnélkül magolni. 
Salustiust tanultuk a Rhetoricában s magát a szónoklat
tant is latinul kéziratból. Egyszer nem igen tudtam a 
leczkémet s ezért Páal Balázs kérdőre vont. Én sokféle 
szolgai kötelességeimmel mentettem magamat, mire Páal 
Balázs ezt mondotta: »Jegyezd meg, hogy: Hoc facien- 
dum, illud non omitendum, azaz: Ezt meg kell tenned,, 
amazt nem szabad elmulasztanod.« Megjegyeztem ezt és 
sok hasznát vettem azóta úgy a kollégiumban, mint 185& 
óta a küléletben.

Még csak kettőt jegyzek itt fel, melyekre igen hí
ven emlékszem. Első az, hogy a mi osztályunk a szónok- 
lattanból a téli vizsgán a szó teljes értelmében megbukott. 
Pár kitűnő fiú felelete nem sikerült s erre az egész osz
tályt olyan félelem lepte meg, hogy egy becsületes fele
letet többé hallani nem lehetett. Én is megbuktam, pedig 
Páal Balázs bennem erősen bízott. Elvégre is Dózsa Elek 
a paedagogarcha türelmét veszítve, haragra lobbant és 
utasította praeceptorunkat, hogy a második félévben újra 
tanítsa a szónoklattant. Akkor aztán kitűnőre feleltünk 
s Dózsa Elek tanár mindnyájunkat megdicsért.

A második eset ez volt: 1844. február havában 
lehetett egy délután 2 óra előtt, hogy mint gyermekek az 
osztályban dulakodtunk s a kemenczéből, mely vékony 
téglából volt rakva, valamelyik dulakodó egy cserép fedőt 
kiütvén, ez eltört s a tanterem megtelt füsttel. E közben 
2 órára csengettek s Páal Balázs bejövén, kérdezte a 
füst okát, de meglátván a kemenczén a tátongó lyukatr 
melyből a füst akkor is omlott kifelé, azt kérdezte: »Kí 
tette ezt?« Erre néma csend Ion. Ekkor névszerint kez
dette kérdezni az elsőtől (Demjén Lajostól) az utolsóig,
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hogy ki ütötte ki a fedőt? Egyik sem tudta, azaz nem 
akarta tudni. A tüzet hóval kioltatta s az ablakokon szel
lőztetett, azután pedig még egyszer felhívott, hogy mond
juk meg, ki a hibás. Most is néma csend. Erre korbá
csot hozatott s velem mindenikre hármat csapatott, végre 
reám is egy másikkal épen annyit. Volt erre szeppegés, 
sirás. Nem tanultunk 2—4-ig semmit. Páal Balázs le s 
fel sétált, míg 4 óra meglett s ekkor így szólott : »Sok 
hunczfut! Nem haragszom, becsüllek titeket.« Ezzel ott 
hagyott, mi pedig, mintha semmi sem történt volna, nagy 
lármával utána kirohantunk. Becsülte bennünk az össze
tartást és mi csakugyan nagyon összetartok voltunk ad
dig is, azután is. Innen lehet megfejteni, hogy mi 1886- 
ban is találkozást rendeztünk a kollégium nagytermében 
s ha Isten éltet, 1896-ban is azt fogjuk tenni.

Az 1843/44-ik évi többi osztálytanítók:
Münker József egy púpos ember volt, nagyon mér

ges, verekedő természetű. Városi hivatalnok lett volt be
lőle. Zilinczhy Pál 1815-ben pap lett Nagy-Eresében a 
volt Tordamegyében, a gróf Toldalagi család jobbágy
falujában ; innen vette e család előnevét is : »Nagy-eresei 
gróf Toldalagi«. Ott volt a család ősi sírboltja s abba 
vittük ki M -Vásárhelyről mint harmonisták 1847. tava
szán az öreg Toldalagi Zsigmond grófot. Ennek két fia 
volt. u. m. Ferenez gróf Koronkában és Mihály gróf Szent- 
Benedeken Marosszékben. A Ferenez gróf fia, Viktor gróf 
volt azon időben a kollégiumban a legkitűnőbb tanulód 
Ő is elhalt 1880 körül. Nagy-Eresének filiája volt Unoka,, 
atyám szülőközsége. A forradalom után Zilinczky nagy- 
fülpösi pap lett s még ma is ott él. 1871-ben egyik fiát 
a dévai képezdébe hozta volt, a hol én akkor igazgató 
voltam s a fiút támogattam. — Varga Samuról alább 
szólok; Garda Mártonról már írtam. Bara Dani ref. pap 
lett, de Müncher Károlyitól nem tudom, mi lett. Vállyi
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Elek Kenteikére ment papnak s most Beszterczén lakik 
mint nyugalmazott esperes. Víg kedélyű, igazi gyermek- 
barát volt, tanítványai imádásig szerették. 1876-ban mint 
naszód-beszterczemegyei tanfelügyelő, szoros barátságban 
éltem vele. Vállyinak édes apja is esperes volt a maros - 
vidéki ref. egyházkerületben, sőt Péter fi József esperes 
halála után Vállyi Eleknek édes öcscse Pál is esperes 
lett ott a 70-es években, de már elhalt. Elek és Pali 
testvére volt még János, az én tanulótársam. Ez is pap 
lett Uzdí-Szentpéteren a Mezőségen, de 1855 után soha 
sem láttam. Ez is igen kedélyes és nemes lelkületű fiú 
volt, ki még a légynek sem ártott. Voltak ezeknek leány
testvéreik is, pl. Csűrös bethleni ref. papné, Réthy Lajos 
tanfelügyelő barátom anyja is Vállyi leány volt.

Székely Adám Maros-Vásárhelyit lapszerkesztő, me
gyei levéltárnok a 70-es években felakasztotta magát. 
Szép eszü diák volt s már akkor nagyra becsülték. Lap
jába én is írtam Bukurestből a 60-as években.

Az 1.844/45-ik tanévben osztálytanítók voltak:
1. Philologiában : Kiss József gegesi.
2. Költészeti osztályban: Varga Samu.
3. Rhetoricában:
4. Syntacticában:
5. Grammaticában :
6. Német osztályban:
7. A Il-ik magyarban:
8. Az I-ső »
9. Az elemi iskolában:

A mi osztályunk tanítója — Poetica classis — te
hát Varga Sama volt, ki most már másod ízben volt ott 
osztálytanító, hogy egy kis pénzt is gyüjthessen, melvlyel 
német egyetemre mehessen. Kosztos tanítványa bálái He- 
gyesi Miklós volt s ennek szolgája Ferenczi Ferencz ki
tűnő szépiró fiú s 1848/49-ben a 11-ik híres honvéd

Ercse János. 
Tolvaj Ferencz. 
Sepsi Mihály. 
Böjté István. 
Kovács Áron. 
Szacsvai Elek. 
Szász Mihálv.
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zászlóaljban hős százados. Varga Samu m.-vásárhelyi 
kis-utczai földész fia volt. 1846/47-ben megjárta a marg- 
burgi egyetemet, 1848/49-ben honvédtiszt volt a maros
széki honvédzászlóaljban; a szabadságharcz után mint 
helyettes tanár működött, minket is tanított, 1856-ban 
tekei ref. pap lett, de vénségére állását elveszítette. Neje 
Dimény Józéfa, a Dimény József előbb m.-vásárhelvi, 
majd felvinczi s később bukuresti pap leánya.

Varga Samu jó diák volt, sokat tanult s tőlünk is 
sokat követelt. A költészettant igen ügyesen adta elő, de 
a számtanban ő is gyenge volt. A göröggel is sokat kí
nozott, bezáratta az egész osztályt. Tanulni kellett neki, 
mert tankönyveinkbe ezt Íratta be: »Szokunk, vagy szö
künk^ Általában nem volt rossz ember, de hirtelen ha- 
ragvó s ilyenkor goromba. Tanulótársaim alatta hara
gudtak reám, mert azt hitték, hogy én delatorkodom 
nála, de később belátták, hogy ezt nem tettem. Valami 
csintalanságért ő is megcsapatta egyszer velem az első 
padban ülőket, én is már ott ültem s a piszegő Suba 
Józsefet, ki később sógorom lett, bosszantani kezdettem. 
Erre Suba: »Praeceptor úr instálom, Koós is az első 
padban ül s ő nem kapott!« Persze, hogy a többi első 
padban ülő is secundált neki s így én is kikaptam a 
kópék nagy örömére s jól is volt az úgy. Suba ezzel 
engem még az 50-es évek elején is, midőn testvéréhez 
jártam Vidrátszegre, nem egyszer bosszantott. »Tudod 
Feri!« Már hogyan ne tudtam volna. . . .

Soha annyit nem danoltunk, mint a költészeti osztály
ban, nem zsoltárokat, hanem világi dalokat. Vörösmarty és 
Petőfi szép költeményei akkor voltak igazi divatjukban. »Föl
felé megy borban a gyöngy«, »A virágnak megtiltani« stb. 
Már abban a korban voltunk, midőn a szív valami ismeret
len, megnevezhetlen érzelem árjával telik meg s danolni s 
ismét danolni serkenti az ifjút.
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Ebben az évben lettem tagja a kollégiumi harmó
niának is mint bassista. Praesesünk Erese János volt. 
Soha ennél szebb prim hangú diákot nem ismertem. Va
lóságos fülemile és hozzá végtelen szívjóság, mely sza
kállas, sovány, de jóságos arczán elömlött. A sors még
is milyen mostoha volt a megtestesült becsületes ifjúhoz I 
1848-ban Kossuth-huszár lett s 1848 őszén menekülni 
óhajtván M-Vásárhelyről Kolozsvárra, a Mezőségen a 
felbujtogatott oláh parasztok a gyalog menekülőt a szó 
szoros értelmében agyonverték Füzes nevű falu alatt. 
Édes anyja, e miatti bánatában megőrült s még az 1850-ik 
évben is mint őrült az oszágban szerteszét bolyongott. 
Én is láttam őt egyszer ilyen állapotban 1850-ben Tan- 
cson. Később Ákosfalván mint őrült felment valahogyan 
a toronyba s félre verte a harangot. A nép erre felriadott 
s elfogta Nem vették hirtelenében észre, hogy őrülttel 
van dolguk és kegyetlenül elverték s ebbe belehalt 
szegény jó anya!

Erese János édes atyja sárpataki ref. mester volt 
s én 1850-ben ismerkedtem meg vele Tancson. Derék 
fiának elvesztése és nejének megőrülése megtörte a kü
lönben izmos, termetes embert s izgatottan beszélte el 
azt a hírt, hogy Kossuth halálfejes zászlók alatt hozza 
külföldről a bosszúálló sereget. Telve volt gyűlölettel és 
bosszúval a németek és oláhok iránt, kik őt ilyen sze
rencsétlenné tették. Nem tudom, melyik évben halt meg, 
de emlékszem, hogy még két fia volt, t. i. Mihály, a ki 
m -vásárhefyi ref. kántor-tanító lett Nagy János helyett 
és Miklós, a ki atyját váltotta fel Sárpatakon. Mind a 
három fiú szépen énekelt, de János legkitűnőbb volt s 
benne kitűnő egyént vesztett el édes nemzetünk. Legyen 
áldott emlékezete e vértanúnak!

Tolvaj Ferencz 1876-ban Maros - Tordamegyében 
szolgabíró volt, a Póka keresztúri járásban s én akkör
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Besztercze-Naszód vármegyei lanfelügyelő lévén, egyszer 
irtain neki Kiss József unokái katona ügyében s később 
személyesen is találkoztam volt vele Beszterczén vagy 
Tekében. Tolvaj, derék magyar zamatu egyén, jó hazafi, 
kissé nyers természetű. A forradalom után első neje Pé- 
terű Róza, második neje Miklós Giza, Miklós Miklós 
tordai ref. pap egyik leánya volt, kinek második leányát 
Idát, Várady Károly kolozsmegyei tanfelügyelő vette volt 
el. »Szegény Várady párbajban halt meg Kolozsvárt 
1886-ban. Kozma Ferencz, a kolozsvári áll női képezde 
igazgatója lőtte meg.« Tolvaj Ferenczn^k még két test
vére járt akkor a kollégiumba, u. m. Izsák és Zsigmond, 
ez utóbbi székely-udvarhelyi pap lett a szerencsétlen Ba- 
czoni Adóm után, a ki végrendelet hamisításáért, 1869- 
ben M-Vásárhelytt 5 évi fogságra ítéltetett, melyet Sz.- 
Ujváron kiült s onnan kiszabadulva, előbb Bukurestben, 
azután Háromszék vármegyében hányódott-vetődött, míg 
Isten megelégelte és elvette 1886-ban.

Sepsi Mihályról, mint a szolgák kurátoráról már 
írtam, itt még csak azt említem meg, hogy hajlott korá
ban másodszor nősülvén, ebbe belehalt s ifjú özvegyét 
1877-ben Peres Károly állami tanító vette el. Ez a Pe
res Károly tanítványom volt 1873—76-ig a máramaros- 
szigeti állami tanítóképezdében, ő m -szigeti fiú volt s 
bátyja Peres Sándornak, a losonczi áll. képezde gyakorló 
iskola jeles tanítójának, a kinek én a magyar paedagogia 
irodalmi terén nagy jövőt jósolok.

Kovács Avon m.-vásárhelyi fiú egy szabónak a fia 
s később ott ref. pap. A forradalom előtt az 1840 — 1848. 
években ő volt a kollégiumban a legszebb fiú, de aztán 
ifjúi csintalanságai is első helyre juttatták.

Böjtbe Istvánra nem emlékszem. Szacsvai Elekre 
sem. Szász Mihály vajda-szentiványi jobbágy fiú volt, 
gyenge tanuló s a forradalom után a gróf Kemény Samu 
ndvari tisztje. Egyszerű, jámbor ember.
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Az 1845/46-ik évben:
1. Philologiában: Kiss József gegesi.
2. Poétikában:
3. Rhetoricában:
4. Syntacticában:
5. Grammaticában:

Molnár János. 
Kakasi György. 
Zilahi Sebes Lajos. 
Szász Mihály.

6. Á német osztályban: Csécsi Nagy Károly.
7. A 11-ik magyarban: Kiss János.
8. Az I-ső » Virág Dani.
9. Az elemi osztályban: Szabó Márton.

A mi osztályunkban tehát, t. i. a Philologia classis- 
ban Kiss József, ki most másod ízben volt ott osztály- 
tanító, épen mint Varga Samu a Poeticában. Kiss József 
marosszéki gegesi székely fiú volt s nekem öt éven át 
egyúttal magántanítóm is, mert az első évben Kakasi 
György volt. Sokat köszönhetek Kiss Józsefnek is azért, 
hogy valami lehettem, mert lelkiismeretes, jó tanító volt, 
tanítványaival emberiesen bánt s nagyon szerette a jó 
tanulót. Hirtelenkedő természetű, de igen nemes szívű 
ember volt. Mikor a hanyag tanulót megcsapatta, így 
kiáltott fel: »Feküdj le, most épen százig csapatlak!* A 
kétségbeesett bűnös erre kapott egy korbácsütést s ek
kor Kiss így szólott: »Elég. Kelj fel, haszontalan; nem 
vagy méltó, hogy rád vesztegessem a korbácsot « Persze, 
hogy ezen mi alattomban jóízűen pisolyogtunk. Kiss Jó
zsef alaposan magyarázott s nem hagyott békét, míg 
meg nem győződött, hogy a leczkét jól értjük. Készület- 
lenül nem engedett az osztályba s ha valamelyiket mégis 
lehúzták, arra nagyon haragudott. A lehúzás pedig ab
ból állott, hogy a ki jól tudta a leczkét, az elébe ült az 
előtte ülőnek.

így jutottam én is lassanként az első padba szegény 
szolga létemre. — Engemet ritkán húztak le s ha néha 
megtörtént, még az ételem sem esett jól, a míg vissza
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nem foglaltam elvesztett helyemet. Ma már nem tudjákr 
hogy mi az a lehuzatás s jobb is, hogy nem tudják, mert 
több volt abban a rossz, mint a jó. Gyülölséget élesztett 
a tanulótársak között, s e mellett a privátán a lehúzott 
fiú rendesen kikapott, mert mindenik privát tanító arra 
törekedett, hogy az ő tanítványai legyenek a legjobbak. 
A milyen a tanító, olyan a tanítvány, ezt tartották s volt 
is ebben igazság. A Kiss József privát tanítványai álta
lában a jobbak közé tartoztak. Kiss J. a theologiára ké
szült s mégis a keszthelyi gazdasági intézetbe ment, A 
forradalom alatt a 12-ik honvédzászlóaljban, mint had
nagy szolgált, ezután gr. Kemény Samunak nagy-sajói jó
szágán lett gazdatiszt. Nőül vette volt Lenijén Lajos ta
nulótársamnak húgát Elizát, de ez nemsokára meghalt. 
N.-Sajóról haza költözött Marosszékbe Gegesbe, a hol 
ma is él s mint híres pomologus köztiszteletben áll. — 
1886-ban, midőn 40 éves ünnepélyünkre a m.-vásárhelyi 
kollégium nagy termében összegyűltünk, kik osztályunk
ból még életben vagyunk, az ünnepélyt Kiss József nyi
totta meg, minthogy ő volt 1846-ban köztanítónk, ki alatt 
subscribáltunk. Fehér volt ő is velem együtt, mint a ga
lamb s csudálkozását fejezte ki a felett, hogy én is úgy 
megőszültem. Hja, az idő eljárt! felelém.

Az 1845/46. évi köztanítók közül megemlítem még 
Molnár Jánost, a ki jelenleg brassói ev. ref. pap s nekem 
őszinte barátom. Molnár J. kitűnő diák volt, gyönyörűen 
íüvolázott s osztályában olyan dalárdát szervezett, milyen 
azelőtt sohasem volt. Ő tanította be legelőbb a »Hazád
nak rendületlenül «-t Mester Károly után s olyan nagy 
hatással adták elő tanítványai a vizsgán, hogy az egész 
tanári kar és az összes ifjúság el volt ragadtatva. Molnár
J. közvizsgát tett a m.-vásárhelyi, udvarhelyi, enyedi és 
kolozsvári ref. kollégiumokban 1847-ben és egyetemre 
akart kimenni, de a szabadságharcz (1848) közbejővén, 
nem mehetett ki.
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1850-ben jött Brassóba s itteni működése a ma
gyarság közművelődése érdekében a legnagyobb hálára 
kötelezi iránta felekezeti különbség nélkül a brassói ma
gyarságot. A brassói magyar kaszinónak és dalegyletnek 
o volt kezdeményezője saját hívei körében s onnan nőtte 
ki magát mind a kettő nagygyá, a minők ma, t. i. 1888- 
ban. Megírta a brassói ev. ref. egyház és a brassóvár- 
megyei magyarság történetét, melyet 1887-ben adott ki. 
Ha ezt a művét nagy titokban nekem meg nem mutatta 
Yolna: soha sem adta volna ki, olyan túlzóan szerény 
ember lévén. Pedig kár lett volna, ha e mű elveszett 
volna. Molnár .János kitűnő historikus. Apró történelmi 
czikkei a lapokban és a »Brassó« 1887. #és 1888. évi fo
lyamaiban talpraesettek. Kár, hogy nem érkezik többet 
búvárkodni. Csak 600 írt. évi fizetése van s így kényte
len á szász »Nyugdíjintézetben« is foglalkozni, hogy 
családjával tisztességesen megélhessen. — Felőle tette 
volt 1879-ben itt Brassóban Gönczy Pál akkor mi
niszteri tanácsos, miután a felső sétatéren egy ideig vele 
társalgóit, ezt a megjegyzést előttem: »Tanfelügyelő úr, 
ez a pap nagyon sokat tud.«

10. A kollégiumi élet leírásának folytatása 1840—1846.
Bármennyire sietek azon kor leírásához, a midőn 

már engemet is »úr«-nak hittak, mégis vissza kell még 
egyszer térnem az 1840—1846. évekre s itt legelőbb le
irom azt, hogy minő tantárgyakat tanultunk mi a classi- 
sokon fel, hogyan készültünk leczkéinkre és hogyan kér
deztek ki classis- és utánok privát praeceptoraink.

Általában megjegyzem azt, hogy 1840—1846. évek
ben a m.-vásárhelyi ref. kollégiumban a latin nyelv taní
tására fordították a legfőbb gondot, a többi tantárgy még 
csak mellékes tantárgy volt: de bármennyire ragasz
kodtak is a latin nyelvhez, volt már valami a levegőben,
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a mi lehetetlenné tette már a latin nyelv teljes elsajátí
tását. Az összes osztályok tanulói már nem latinul, ha
nem anyanyelven társalogtak, beszélgettek s így a latin 
nyelvnek társalgás útján való elsajátításáról már többé 
szó sem lehetett. Már csak a classikus irók műveinek 
fordítására, beemlézésére kellett s lehetett a fősúlyt fek
tetni. Ezeken kívül a Rhetoricában a szónoklattant a 
Philologicában a római és görög irók életrajzát, »Literaria 
históriait tanultuk kéziratból latinul. Mind ez nem volt 
már elégséges arra, hogy a latin nyelvet teljesen elsa
játítsuk, annál kevésbbé a görög és német nyelveket. A 
zsidó nyelv már ekkor teljesen ki volt küszöbölve. Átme
neti korszak volt az a régi latinoskodásból a nemzeti 
nevelésbe s bármennyire ragaszkodtak is a régi rend
szerhez a kollégium öregebb euratorai és tanárai, szem
mel látható volt, hogy uj korszak virradóit fel, melye 
meghátráltatni többé nem lehetend. Megpendült a magyar 
hírlapirodalom s még nekünk gyermekeknek is járt egy 

) kis magyar lapocskánk Kolozsvárról, >Gyermekbarát* czí- 
men s mi azt mohósággal olvasgattuk s aztán poéta- és 
logicus korunkban kiváló szorgalommal olvasgattuk Vö
rösmarty, Petőfi müveit, Frankenburg Életképeit, Táncsics 
Mihály tiltott könyveit, Farkas Sándor Északamerikai 
utazását, Vesselényi »Balitéletei«-t és más jeles müveket.

Azonban lássuk tankönyveinket.
1840/41-ben a német osztályban tankönyvünk volt 

Márton József német grammatikája, ennél jobbról még 
fogalmunk sem volt. Egész év alatt megtanultunk 10—15 
gyakorlatot könyv nélkül is, mint valami szajkók, de 
azért ejtegetni, az igéket hajtogatni nagyon homályosan 
tudhattuk. Ezt a nyelvtant hat évig örökösen nyaggattuk 
még sem tanultunk meg németül. Diák korunkban 1847— 
1848 májusáig egy Binder nevű szász tanárunk volt a 
német nyelvből. Ez sem crt sokat. Közülünk ma is csak



l'J8

az tud németül, a ki a szabadságharcz után önszorgal
mából megtanulta, ha szüksége volt reá. A német clas- 
sisban még tanultunk németül Írni, a számtanból a négy 
alapmíveletet, Koppé kátét, Zsoltárokat énekelni s ezzel 
be is végezhetem, mert más tantárgyra nem emlé
kezem.

1841/42-ben a grammatica classisban a latin nyel
vet (tedike Colloquiuma szerint. Csak arra emlékszem, 
hogy sok párbeszédes gyakorlat volt benne, melyeket jó 
kedvvel tanulgattunk s ha tovább is ilyen irányban halad
hattunk volna: úgy jól megtanultunk volna latinul cse
vegni. Itt tanultuk meg a természetrajzból Borosnyói Lu
kács János professornak versekben írt müvecskéjét, me
lyet kegyetlenül bemagoltunk, de azért mi egyetlen egy 
állatot abból meg nem tanultunk ismerni, mert ábrákat 
soha sem láttunk. Azt sem tudtuk, hogy miért kell ne
künk ezeket a verseket bemagolni. Én úgy tudtam, hogy ha 
álmomból felköltöttek volna, úgy is rögtön elmondottam 
volna. Minden állatról két sor verset vágtunk be. Pl. a 
vadludakról ezt :

„Vadludak, ha tetszik, fennrepüléseket,
Két rendbe formálnak, három szegleteket.“

Ebből már értse meg ma is akárki, hogy mit tud
tunk mi abból a természetrajzból a vadludakról és más 
egyéb idegen állatokról. Lélekölő ostobaság volt az egész 
s a ki be nem magolta, az kapott annyi korbácsot, hogy 
ő sem tudta annak számát. Itt tanultunk még a szám
tanból valamicskét, talán a forintok átszámítását. Ennyi, 
meg annyi rhenens forint hány magyar forintot tesz. Ta
nultunk még zsoltárokat énekelni és Koppé Kátét könyv 
nélkül, persze kegyetlenül bemagolva, mert ha nem tudta 
a discipulus, hozták a korbácsot..........

Az 1842/43. évben Gámán alatt már Cornelius Ne- 
posnak »De vita excellentium virorum« czímíi könyvét
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tanultuk fordítni és bemagoltuk ezt is. Azonban ebben 
volt már olyasmi, a miért lelkesedni bírtunk. Miltiades 
marathoni, Themistocles salamisi győzelmei, Leonidas 
thermopilei önfeláldozása nem Ms hatással voltak arra, 
hogy 1848/49-ben mi is megálltuk az osztrákkal folyta- 

' tott ütközetekben helyünket . . .  Itt tanultuk a számtan
ból a kamatszámítást s a törtek elemeit is, de ez sehogy 
sem fért a mi fejünkbe, melyet a sok magoltatás által 
becsületesen megkínoztak. A Bodola Sámuel-féle Kátét 
itt kezdettük tanulni s ez már jobb volt, mint a Koppé- 
féle. Az énektanulás, zsoltárok és dicséretek, itt is járták. 
Egyébre nem emlékszem.

Az 1843/44. évben Paál Balázs alatt első félévben 
Phaedrus meséit, a másodikban Salustiusból a Jugurtha- 
hadjáratot tanultuk. Phaedrus meséit nagyon szerettük. 
A szónoklattanról fennebb már szólottám. A számtan
ból nem emlékszem, hogy mit tanultunk, de igen arra, 
hogy a földrajzból Oroszországot, egy kicsike térkép után 
Török János földrajzából. A magyar birodalom s a mai 
úgynevezett Osztrák-magyar monarchia földrajzát, nem 
emlékszem, hogy valaha részletesen tanultuk volna. Föld
gömböt az osztályokon fel soha sem láttunk. Ásvány- és 
növénytannak, természettannak hírét sem hallottuk. Az 
1844/45. évben Varga Samu alatt a latinból első félév
ben Ovidius Tristium libereit; második félévben Horatius 
ódáit, satyráit. A költészettant már magyarul s ez nyi
totta fel leginkább szemeinket a magyar irodalom iránt. 
A számtanból algebrát, gyökvonást, hatványozást. Itt 
kezdettük tanulni a görög nyelvet, s folytattuk a németet 
is. Ennyit kellett akkor tudni egy classis praeceptornak! 
A földrajzból Európát s főleg azt az elaprózott német 
herczegségeket Lippe-Detmold, Schaumburg Lichtenstein7 
Waimar, melyek közül egy jó agár egy nap hármon 

is átszaladott volna. A világi dalok tanulását itt kezdettük
9Koós F . „Életem és Em lékeim .“
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el nagyobb* mérvben s azokra ma' is olyan édesen em
lékszem.

Az 1845/46. évben Kiss József alatt Cicero beszé
deit fordítottuk s ezek közül a Catilina ellenire ma is hí
ven emlékszem. Ugyanitt tanultuk Horatius de arte poetica 
örökbecsű művét, melyet úgy megtanultam volt könyv- 
nélkül, hogy a subscriptiót megelőzött vizsgán Eresei 
János professor nem bírt sehol megakasztani. A földrajz
ból itt tanultuk Európát s nagyjában az öt földrészt, 
de Magyarország részletes földrajzát csak 1850 51-ben 
tanultam meg és tanítottam Tancson. — A mértanból 
Euclidesből tanultunk néhány ábrát, a számtanból foly
tattuk, a mit a Poétikában elkezdettünk. Számtani isme
retünk mind e mellett igen kevés volt s én a törteket, 
az algebrát önszorgalmamból tanultam meg Tancson, 
ugyanott az arányokat is, Méhesből, Marothiból, Wegából.

1846. julius hó 3-án Erese János seniorsága alatt 
subscribáltunk, azaz aláirtuk a kollégium törvényeit, ke
zet fogtunk mindenik tanárral s ezzel urak lettünk, pi
pázhattunk is, a kinek erre is kitelt. Ide irom kedves 
tanulótársaim neveit, a mint következnek:

N é v Születési hely

1 Demjén Lajos
2 Szalai Pál

14 unit. M.-Vásárhely 
16 ref. M.-Madaras
15 » M.-Kövesd
16 » M.-Kövesd
15 » ;; Kakasd
18 » M.-Régen
16 » Bánd
18 » Vidrátszeg
16 » M -Vásárhely
14 » M.-Vásárhely
16 » N.-Devecser
16 » M.-Vásárhely
16 » |' Domáld
18 lufh. Kusma

3 Ben kő Miklós
4 Sárkány Fábián
5 Dósa Gergely
6 Koós Ferencz
7 Borsai Ferencz
8 Suba József
9 Lőcsei Sp. László

10 Deák Farkas
11 Miklós Károly
12 Szőllősy István
13 Ács Lajos
14 Báró Lőventhal Kárólv'
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Születési hely

Szabó István 19 ref. Madaras
Szabó Imre 16 * M -Vásárhely
Bölöni Domokos 18 > Dányán
Szentkirályi Sándor 17 » Gernyeszeg
Máthé Farkas 17 » Náznánfalva
Beke István 15 > M.-Vásárhely
Szabó Károly 16 » Czikmántor
Orbán Domokos 15 » M -Vásárhely
Nagy Albert 15 > Beresztelke
Utczás Samu 15 » Szőkefalva
Almási Domokos 16 » M.-Vásárhely
Barton Károly 18 kath. Kükiillővár
Cseh Ferencz 18 ref. V.-Gál falva
Kovács Mátyás 20 » Márkod
Ács Sándor 18 > Domáld
Fábián György 21 » M -Bőiké ny
Szathmári Ferencz 17 » M -Vásárhely
Gruzda Ferencz 15 » M.-Vásárhely
Molnár Károly 15 Koronka
Nagy Elek 17 > M -Bánd
Nagy Gergely 16 Erdő-Csinád
Kiss András 20 M-Kölpény
Molnár Károly 18 Orosz fája
Bölöni József 21 Dányán
Jenei Szabó Mihály 18 » E -Csinád
Tamási Károly 18 Nyúlás
Magyari Sándor 17 » Tompa
Éltető Elek 15 N.-Ernye
Gombás József 18 M -Vásárhely
Kornya József 19 g. kel. Sárpatak, oláh pap fiú
Horvát Albert 16 ref. Csapó
Gál György 17 Kis-Fülpös
Farkas Sándor 18 * Kóród-Szt.-Márton
Pápai Lajos 17 » M.-Csávás
Horváth Sándor 20 Csejd
László Ignácz 18 Erdő-Szt.-György
Benkő József 17 Madaras
E két utóbbi 1846 szept. 2-án irta alá; mindkettő Enyedröl 

hozzánk. 9*
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11. A magyar nyelv tanítása 1840—1846-ig a m.-vásárhelyl 
ref. kollégiumban.

Nagyon hamar átesünk ezen, ha mondom, hogy mi 
a magyar nyelvet soha sem tanultuk. Még sejtelmünk 
sem volt arról, hogy van a világon magyar nyelvtan is. 
írtunk hat év alatt számtalan német, latin, görög stílust 
s ezekből osztályzatot is kaptunk, de magyar nyelvtanról 
soha szó sem volt. Úgy látszik, hogy azt mintegy ma
gától érthetőnek tartották, hogy a ki született magyar, 
annak nem szükséges magyar nyelvtant is tanulni. A IV. 
classisban Paál Balázs körmondatokat próbált Íratni ve
lünk, a nélkül, hogy a beszédrészekről és mondattanról 
valaha valamit hallottunk volna. Tanultuk e helyett a 
latin nyelv részeit, görög, német szótant és mondattant s 
talán elégnek tartották reánk bízni, hogy ezt a tudomá
nyunkat alkalmazzuk a magyar nyelvre is.

Nem csoda tehát, ha 6 év alatt nem tauultunk meg 
jól egyetlen idegen nyelvet, holott azok tanulására vesz
tegettünk legtöbb időt. Nem tudták még akkor azt, nem 
is sejtették, hogy nyelvtanból idegen nyelvet csak úgy le
het alaposan és jól megtanulni, ha az ember saját anya
nyelvét alaposan ismeri. Szégyen, nem szégyen: én meg
vallom, hogy mikor pap lettem, t. i. 1855-ben, még akkor 
sem tudtam magyarul helyesen írni. Természetes, hogy 
én akkor azt hittem, hogy tudok s csak később, midőn 
már a hazai lapokban levelezni kezdettem, vettem észre, 
hogy nem tudok. Ekkor tanultam meg aztán saját szor
galmamból a helyesírást s általában a magyar nyelvtant. 
Akkor már 2—3 éves bukuresti ref. pap voltam. Ilyen volt 
6 év alatt a mi magyar nyelvbeli tudományunk! Nem 
hibáztatom ezért akkori tanítóimat, hiszen ők még a latin 
világ növendékei voltak s nem is sejtették, hogy még az 
anyanyelvet is tanulni kellene. Ma az elemi iskolát jól 
végzett falusi gyermek jobban ismeri anyanyelvét, mint
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mi ismertük akkor, midőn 1853-ban a papi szigorlatot 
kitűnő osztályzattal letettük. Ebben a tekintetben tehát 
nem lehetek daudator temporis act i «, de calumniator 
sem akarok lenni, mert tanítóink sem voltak ennek okai. 
Átmeneti korszakban voltunk tanulók, midőn az anya
nyelv létjogáért vívta a harczot a nyolcz százados latin 
nyelvvel.

* **
A t a n á r o k  pedi g,  k i k k e l  k e z e t  f og t unk ,  

^ezek v o l t a k :
1. Bolyai Farkas matheseos professor, — meghalt 

1856-ban.
2. Dózsa Elek juris professor, meghalt mint a bu

dapesti országház alelnöke 1867-ben, de hazahozták és 
M.-Vásárhelytt temették e l; emlékbeszédet tartott fölötte 
a várbeli templomban Szász Béla, akkor m.-vásárhelyi 
tanár, 1870 óta egyetemi tanár Kolozsvárit.

3. Török János históriáé professor.
4. Eresei János philosophiae professor. Ez a nagy 

tudományu tanár mint félig gutaütött szerencsétlen, 1852- 
ben borotvával elvágta a nyakát s reggel egy karosszék
ben halva találták. Temetésén ott voltam; meghatóan 
énekeltük a háznál a XG-ik zsoltár pár versét.

5. Szász István ilenczfalvi, históriáé professor, el
halt a 60-as években s M.-Vásárhelytt van eltemetve 
Bolyaival s Dózsával együtt a ref. temető czintere- 
mében.

A 6-ik tanári állomás akkor még nem volt betöltve 
s az öreg Borosnyói Lukács János, mint 80 éven felül 
lévő öreg ember, már nyugalomba volt helyezve. Ez ta
nította a természetrajzot igen csekély eredménynyel; mint 
tehetetlen öreg emberrel sok gúnyt űztek vele gyermek
koromban a nagy diákok s ezt elég helytelenül tették; 
de a »juventus ventus« volt akkor is.
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12. Gazdáim 1840—1846.
Kiknek voltam én szolgája 1840-től 1846-ig? — 

Bármennyire sietek is elhagyni azt a keserves hat évety 
mely alatt kollégiumi szolga voltam, mégis hiányos fogna 
lenni életrajzom, ha nem írnám le, hogy hat év alatt 
kiknél szolgáskodtam. Nem szégyenlem én ezt még ma 
sem, midőn már kir. tanácsos és tanfelügyelő vagyok; 
mert ha mint szolga nem tanultam volna, úgy ma kir. 
tanácsos tanfelügyelő sem lennék, hanem legfennebb mint 
tutajos legény végeztem volna be földi pályámat Magyar- 
Régenben. Mindig undorodtam az olyan embertől, a kir 
ha valamivel többre vihette, mint apja, szégyenlette sze
gény szüleit.

Én 1840-től 1842 tavaszáig m.-régeni Hegyen Zsig- 
mond nyugalmazott cs. és kir. gyalog-őrnagy Károly és Zsiga 
fiainak s ezek privát praeceptorának, Nyárády Lajosnak, 
voltam szolgája. 1842 tavaszán őket otthagytam és a 
vizsgáig Madaras Jánosnak lettem szolgája, a ki még ma 
is szövérdi ref. pap. Ez igen csendes és humánus ember 
volt s én ma is nagyra becsülöm. 1842-ben a közvizsga 
után felkért Szabó Károhj tanulótársam, hogy legyek az 
ő szolgája s menjek el vele szüleihez a nyári szünidőre 
Czikmántorra. Én késznek nyilatkoztam erre, mert Paál 
Balázs volt magántanítója s tudtam, hogy sokat fogunk 
tanulni a nyáron főleg Gornelius Neposból. Tüstént le
vitt s bemutatott édes anyjának, a ki báró Kemény Pálnál 
volt szállva az »Ebháton« (ma Kazinczy-utcza), mert an
nak és a híres ellenzéki szónok báró Kemény Dénesnek 
testvére volt; neve Kemény Zsuzsánna. Ennek férje Szabé 
József, egy I. Napóleon korában szolgált József-huszárr 
1842-ben nyugalmazott százados. Azonnal felpakoltunk 
és kimentünk Czikmántorra, a hol a nyári szünidőt, az
tán a szüretit is igen jól töltöttük. Károly urfi gyenge 
tanuló volt s így jól fogott mellette az én szegény sze
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mélyem, mert mindig azzal bíztatták, hogy vegyen pél
dát tőlem a szegény fiútól. Volt Károlynak egy egyet
len leánytestvére, Anna, pár évvel kisebb volt, mint ő; 
ez angyalszelidségü, jó gyermek volt, ki később Zeyk Do
mokoshoz ment nőül, de azóta nem tudok többet felőle. 
Édes anyja is áldott jó lélek volt, de férje darabos ka
tona s e miatt többnyire haragban éltek.

A szüreti szünidőn megfordult ott báró Kemény Dé
nes is ; ő is szüretre jött, mert a szomszéd rész jószág 
az övé volt. Középtermetű, rendkívül mozgékony és élénk 
beszédű férfiú volt. Inasa egyszer nem tette be maga 
után az ajtót, erre a báró nekifordult s így kiáltott rá: 
»Te Jancsi, te! te se kutya, se nagy úr nem vagy, tedd 
be hát magad után az ajtót!« — 1843. november hó 9-én 
Fejéregyházán meghalt volt Erdély akkori leghíresb gaz
dája, gróf Haller János. Engem is elvittek erre a teme
tésre, melynél fényesebbet én addig soha sem láttam. A 
grófot a mezőn egy hegyoldalon lévő családi sírboltba 
temették, a honnan 1848-ban az oláhok, feltörvén a sír
boltot, kiszórták csontjait. Fiai 1849-ben ezért néhány 
sírrablót főbelövettek, miért azután fogságot szenvedtek 
az absolut kormány alatt. Ezért fogták el 1851-ben a 
m-vásárhelyi kollégium előtt Sükösd Ferencz ma kocsárdi 
nyugalmazott ref. pap barátomat, mert ő vezényelte a 
lövésre kiállított katonákat s e miatt félévig Szebenben 
fogva tartották. Haller gróf gazdasági épülete, lovai, 
szarvasmái, gazdasági eszközei páratlanok voltak. Hát 
még udvarháza és körülötte gyönyörű kertje! Nem volt 
annak párja széles e hazában. És ma 1888-ban? . . .

A temetésen feltűnt nekem is egy fiatal növendék 
comtesse, a ki kétségbeesetten sirt s azt mondották, hogy 
az a gróf egyetlen leánya, a kit nagyon szeretett. Én 
1876. őszén, mint már besztercze-naszódmegyei tanfel
ügyelő ismerkedtem meg azzal az 1843-ban látott siró-



136

leánykával, Földváry Józsefnével, ki már ekkor koros nő, 
nagyanya volt. Elmondtam neki, hogy én honnan isme
rem és ez neki olyan jól esett.

Az 1843-iki nyarat M.-Régenben, a szüreti szünidőt 
pedig Czikmántoron töltöttem; de ez aztán utolsó is volt, 
mert Paál Balázs egyszer ráütött egv vonalzóval Károly 
urfira s ez elkezdett iszonyúan ordítni. Erre beszaladott 
hozzánk atyja, anyja és olyan csetepaté lett belőle, hogy 
Paál Balázs minket ott hagyott a faképnél s mi novem
berben tanító nélkül mentünk be M.-Vásárhelyre. Ott Paál 
Balázs volt a köztanítónk, de Károly urfival soha sem 
éreztette a Czikmántoron történt méltatlanságot. Paál B. 
kosztos tanítványa koronkai Molnár Károly lett s vele én 
is oda mentem s három éven át voltam a Molnár fiuk
nak szolgája.

Czikmántoron két eseményre emlékszem. Először: 
Az 1842. évi szüreti mulatságon el akartam sütni Károly 
urfi pisztolyát, de ő az okos(!) tenyerével befogta a pisz
toly száját s így csak egy hajszálon múlt, hogy keresztül 
nem lőttem tenyerét. — Másodszor: Egy húsvéti szünidő 
után, a mint szekerünk leindult a hegyen fekvő udvar
ház elől, a lovak elkapták a szekeret. Paál Balázs és 
utána én leugrottunk s nekem a jobbkezem csuklyóból 
kificzamodott. Hamar helyrerántotta valaki s mi még az
nap folytattuk utunkat. Sokáig éreztem még a kimarjulás 
fájdalmait. A szekeret egy csintalan szép kancza kapta 
e l; farka alá kerítvén mint ostorhegyes a gyeplőt, erre 
rugdosni kezdett s ezzel a másik három lovat is magá
val ragadta. Erre jegyezte volt meg Szabó József huszá
rosán: »Csak igaz az, hogy szép asszonynak és szép ló
nak soha sem kell hinni.«

Ma már ebből a családból talán egy sincs életben. 
Szabó József s neje Kemény Zsuzsika és fiók Károly 
1848-ig mind elhaltak s ott temették el őket Czikmánto-
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ron. Anna leányuk ha még él is ma, koros nő lehet. 
1864-ben mint már-'bukuresti pap és 1869-ben mint már 
Bukurestből nőmmel hazatérő, ekklézsia nélküli pap, meg
állottám Czikmántoron és mindkét ízben jót ittam a szász 
templomon alól egy szögletház udvarán lévő, kőből ra
kott kútból, honnan egykor olyan sok vizet hordottam 
fel két zöld kancsóval az udvarba az urak asztalára.

Szabó József huszárosán bánt szász és oláh job
bágyaival is, kiket legcsekélyesebb okért is kegyetlenül 
botoztatott s én azért ki nem állhattam az öreg urat, 
tudván, hogy ez embertelen bánás miatt hagytam oda én 
is atyám házát és mentem szolgának a kollégiumba. 
Czikmántoron nem volt fürdőhely, ezért minket nyárban 
E g r e s t ő r e  vittek szekérrel fürödni, hol én mint jó 
úszó, nagy becsben álltam. Néha átrándultak Kelemen- 
telkére özv. Símén Györgynéhez, engemet is elvittek, 
hogy az asztalterítésnél segédkezzem. Símén bárónénak 
vagy négy szép növendékleánya volt s egy György nevű fiacs
kája. Ezeknek én mesét mondottam, miket ők egész áhí
tattal hallgattak. Ezen leányok közül 1849-ben kettő halt 
meg a muszkáktól való rémületben, ügy tudom, hogy 
Dózsa Dani is ezek valamelyikéhez irta volt e szép köl
teményét, melyet Szathmári László m-vásárhelyi ügyvéd 
és a mi harmóniáé praesesünk zenésített volt s a mely 
rendkívüli népszerűségre jutott:

„Sújt az átok, hogy szerettelek,
Éjjel-nappal érted könyezek“ stb.

így jutottam én szegény szolgafm olyan társaság 
közé, mely nem keveset súrolt le az én falusi szögletes
ségemből. Ha nem volt is egyéb szerepem a tányér
váltásnál s mesemondásnál, de legalább volt alkalmam 
hallgatni és ellesni müveit emberek társalgását és modo
rát s ez bizony nem kis előny annak, a ki meg tudja be
csülni és hasznára fordítani.
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13. Egy elzüllött élet.
Mikor Madaras Jánosnak voltam szolgája a második 

soron, ott lakott felei Nagy Károly is, ki előttem járt két 
osztálylyal, t. i. a gróf Toldalagi Viktorék osztályába. Nagy 
Károlynak kosztot hordottak, tehát jó módú szülék gyer
meke volt.

Én is tettem néki aprólékos szolgálatokat s talán 
néha kosztját is fél vittem, mert rendes szolgát nem tar
tott. Elég az, hogy nem tartozott ő a szegény tanulóig 
hanem a jobb módúak közé És mégis mi történt! 1865- 
ben, mikor bukuresti ref pap voltam, télnek idején egy
szer bejött szolgálónk a konyhából tanuló szobámba és 
így szólt hozzám: »Tiszteletes ur! az egyik favágó, a 
ki ott az udvaron dolgozik, fát fűrészel, azt mondja, hogy 
ő ismeri a tiszteletes urat a m.-vásárhelyi kollégium
ból, a hol együtt tanultak volt « Én ennek megörven
dettem s tüstént behívattam az ebédlőbe. Ki írhatná le 
bámulatomat, midőn én abban a favágóban felei Nagy 
Károlyra ismertem! Bort hozattam, leültettem és poha
razás között elbeszéltettem vele élettörténetét. Azt vet
tem ki az egészből, hogy ő bizony részegeskedés által 
jutott e szomorú sorsra. Bizony jól mondja a példabe
széd, hogy több embert tett hazánkban szerencsétlenné 
a t or ok ,  mint a t ör ök .

14 A koronkai Molnár András családja.
Az 1843. évi november hóban én a koronkai Mol

nár András gazdatiszt fiainak lettem szolgájok. Molnár 
András a gr. Toldalagi Zsigmond gazdatisztje volt az 
úgynevezett felső udvarban, mert az alsó udvart a gróf 
idősb fia, Ferenez gróf bírta. Molnár András a megtes
tesült becsületesség volt. Összesen 10 gyermeke szüle
tett ott egy nejétől Ezek közül kettő kis korában el
halt. Mikor én ehhez a virágzó családhoz kerültem, össze
sen 8 élő gyermeke volt, u. m. Pál, József, János, Anikó*
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Ferencz, Károly, Eszter és Johanka. Ezek közül Pál már 
kanczellista volt József, János, Ferencz és Károly a kol
légiumba jártak, de József is hamar kilépett s így három 
fiú maradott a kollégiumban s ezek közül Károlynak volt 
Paál Balázs magántanítója s így nekem három gazdám 
volt. Nagyon jó kosztot hordottam nekik az akkor igen 
híres főzőnő Örmény Katitól, a ki a kis-közön lemenve 
s ott jobbra fordulva, a második ház földszintjén lakott. 
Híres főzőnő kosztadó volt ez az Örmény Kati. KeményT 
termetes nő, hatalmas hangjával uralta azt a 20—30 kol
légiumi szolgát, kik tőle naponta kétszer, u. m. délben 
és este kosztot hordottunk fél a kollégiumba. Ezenkívül 
2 0 -3 0  kanczellista járt hozzá a királyi táblától kosztra 
s ő mindeniket teljes megelégedésre kielégítette. A koszt 
ára egy hónapra ebéd és vacsora, délben 4, este két tál 
étel, 10—12 írt volt. Ilyen főzőnő nem volt akkor M.- 
Vásárhelytt több. Azt hihetné az ember, hogy Örmény 
Kati ily módon vagyont szerzett magának, de nem tör
tént. Ő 1848-ig szakadatlanul naponta 150—200 ember
nek főzött s mégis olyan szegény volt, hogy a szabadság- 
harcz után a maros-vásárhelyi francziskánus barátokhoz, 
szegődött be főzőnőnek s nagy szegénységben halt meg: 
az 50-es években

15. A szünidők 1844 és 1845-ben.
Az 1844. évi húsvéti és pünkösti s nyári és szüreti 

szünidőt Koronkán töltöttem a Molnár fiukkal, a hol Mol
nár Károlyival sok csintalanságot követtünk el, de ezek 
igazán csakib gyermeki csintalankodások voltak, például: 
törökbuza-síités a szalmával födött aszaló padlásán. — 
Ott láttam legelőbb az öreg gróf Toldalagi Zsigmondotr 
mint a jószág birtokosát, a ki igen kegyes és istenfélő úr 
volt, de három év múlva 1847-ben elhalt. Fiai: Ferencz. 
és Mihály, előbbi Koronkában, utóbbi Szent-Benedeken 
laktak.
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Az 1845-iki nyári szünidőt már ismét Magyar-Ré- 
genben töltöttem özv. Éltető Józsefnénél, kinek fiát Al
bertét, ezt a ma olyan kitűnő gazdát, tanítottam és üres 
időmben Baranyai ügyvédnél az irodában másolgattam. 
Még szolga voltam s már volt tanítványom a szünidőn. 
Őszi szünidőn 1844. és 1845-ben megfordultam Unokán 
is Banga Mihálynál, kinek neje Koós Katalin, atyámnak 
testvére akasztott nyakamba egy-egy téli ruhát, s híven 
emlékszem, hogy ő adta azt a forintot is, a melylyel 
poéta koromban 1844/45-ben a görög grammatikát meg
szerezhettem. Legyen áldott emlékezete!

1846. július 3-án aláirtuk a kollégium törvényét — 
subscribáltunk — s a nyári szünidőre már mint diák 
mentem Szent-Demeterre a Molnár családhoz magántaní
tónak ; ezzel virradt reám szebb jövendő. így most már 
Áttérhetnék diáki életpályám leírásához; de előbb még 
megemlítem a kollégiumi kormányzást, valamint megem
lékezem legmélyebb hálával a kollégium czipójáról is, 
melyen hat évig növekedtem.

16. A kollégium kormányzása vagy igazgatása 1840-48-ig.
Első bíróság — fórum — volt a particularis sedria. 

Ennek elnöke volt a contra soriba — a kollégium rendőr
főnöke — és tagjai az esküdtek — jurátusok, azaz a 
köztanítók — publicus vagy classis praeceptorok. Tárgyai: 
tartozások, büntetéspénz behajtása, nyomozások — in- 
vestigatio, — lopások, legátusod választása, legatioba való 
kikérés elintézése, egyesek sérelmének elintézése, a köl- 
<csönkassza kezelése, városi polgárokkal szemben felme
rült viszályok, adósság, veszekedés, verekedés elintézése, 
vigilia hanyag teljesítése.

Második bíróság a generális sedria. Elnöke az igaz
gató tanár — rector professor —, tagjai a tanárok és a 
köztanítók. Tárgyai: a fellebbezett ügyek elintézése, hi
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vatalnokok, u. m. senior, contrascriba és jegyző válasz
tása s a nagyobb fokú hibák, pl. lopás, verekedés elbí
rálása.

A büntetés egy neme volt a bezárás — carcerre 
ítélés. Akkor carcernek a fasoron lévő legvégső szobát 
használták a fasor keleti végén. Kisded szoba volt s a 
piaczra néző egyetlen ablaka vasrostélylyal volt ellátva. 
A bűnöst az apparitor csukta be és őrködött felette, hogy 
kenyéren és vízen kívül egyebet ne élvezhessen. Azon
ban ritka eset volt, hogy a kenyér és víz szó szerint 
vétetett volna. Én carcerben soha sem voltam s tanuló
társaim közül is csak egyedül Dózsa Gergelyre emlék
szem, a ki néhány napi carcerre ítéltetett volt, lévén ő 
kitűnő szép eszü, de csintalan fiú. Midőn kiszabadult a 
carcerből (1847-ben), elbeszélte nekünk, hogy egy egeret 
megfogott és ezt drótlánczra verve, tartotta asztalfiókjá
ban. Egy másik egér sok kárt tett neki, mert éjszaka 
összerágta kolbászát, de sikerült ezt is megfogni s meg
ölni. Ekkor megsajnálta és ezt a sírverset irta egere 
emlékére:

„Hic jacet mus petulans incruce,
Omnia corrodens cum avida dente.“

Harmadik bíróság: a tanári gyűlések. Tárgyai: a 
köztanítóságra kijelölt végzett diákok megvizsgálása, al
kalmazása, fölebbvitel, jutalmak odaítélése, pályadíjak 
kitűzése, odaítélése, szünidők megállapítása. Szünidőnk 
szüretre, karácsonyra, husvétra 3—3 hét, pünkösdre 2 
hét és a nyári szünidő 2 hónap, azaz 8 hónap szorgalom- 
és 4 hónap szünidő. Az osztálytanítók közül a kitünőb- 
beket a felsőbb osztályokba, a gyengébbeket az alsób
bakba alkalmazták.

Negyedik fórum volt a gondnoksági gyűlés — cu- 
rutoratus — mint legfőbb fórum, mely a gazdasági ügye
ket kezelte; vezette s a főconsistoriummal — ma állandó
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igazgató tanács — az intézet ügyei felett intézkedett. — 
Ennek elnöke a jelenlévő legidősb gondnok, tagjai a 
gondnokok és a tanárok. Abban az időben báró Bánífy 
János a beresztelki, báró Kemény Pál a malomfalvi és 
Antal Imre madarasi, voltak köztiszteletben álló gondnokok.

A jurátusok egyik kötelessége volt a lustralás, a 
mi abból állott, hogy a szolga-vigil este 10 órakor lám
pát gyújtott, természetes, hogy csak faggyugyertyát és a 
napos jurátussal mindenik szobába beköszönt. Elől ment 
a jurátus, czilinder kalappal és magyarkával, utána a 
vigil a lámpással. A szobába lépve, a szolga fenhangon 
így szólott: »Honn vannak-e az urak?« Erre az egyik 
diák, rendesen a primarius válaszolt így : »Honn vagyunk«, 
mire a lustrans jurátus ezt felelte: »Jó éjszakát!« s ezzel 
eltávoztak. Gyermek nem felelhette ezt: »Honn vagyunk«, 
mert ha tenni merészelte, a jurátus rögtön lehordotta, 
hogy ki kérdezte tőle? Télen, löleg farsang idején éjszaka 
is felköltette magát a jurátus és rendre látogatta a szol
gával a szobákat s ha valamelyik diák nem volt ágyában, 
azt feljegyezte.

Megtörtént ugyanis az, hogy az esti lustrálás után 
a bálos diák gyorsan felöltözött és a deszkakerítésen át
ugorva, bálba ment, s hogy ágya üresen ne maradjon, 
egy tanulót fektetett ágyába. Nagy dolog lett aztán eb
ből, ha a lustrans diák nem hunyt szemet. Bálba csakis 
a rector professor engedelmével lehetett menni. A kaput 
nyárban este féltizkor, télen kilencz órakor csukták be s 
a kapukulcs a contránál állott. A ki a zárórán túl ki
maradt, megzörgette a kaput. Erre a zajra az alsó soron 
lévő vigil bement a contra szobájába, felköltötte ennek 
szolgáját, ki a kulcsot magához vévén, a kaput kinyi
totta s a bejövőnek nevét följegyezte és reggel átadta a 
eontrának, ki az illetőt magához hivatta s kikérdezte, 
hogy miért maradott ki. Az idősebb diákokkal ezt atyafi-
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ságosan elintézte, de a fiatalok iránt kérlelhetetlen volt. 
Egyelőre csak megintéssel végződött a dolog, de ismételt 
esetben pénzbüntetés, sőt ha excessus is járult hozzá és 
kitudódott, carcer — bezárás — lett következménye.

Az apparitor — rendesen jogász diák, azaz a ki- 
lenczvenesek egyike — egy hétig viselte e tisztet. Köte
lessége volt tudni, hogy melyik tanárnak mikor vannak 
tanórái s ekkor lesietett a tanár szállására, kopogtatott 
s a »szabad« szóra belépvén a tanár dolgozószobájába, 
illedelmesen köszöntés így szólott: »Tekintetes professor 
ur, jelentem alásan, megvan az óra.« — »Jó, megyek*, 
lön a válasz. Erre az apparitor elbúcsúzott és sietett a 
kapu felé, tudatván az ott várakozó diákkal, hogy lesz 
óra s hogy a professor úr mindjárt jőni fog.

Akkor nem voltak, mint napjainkban, a középisko
lákban főfelügyelők a kormány részéről, a curatorok sem 
ellenőrizték a professorokat úgy, mint napjainkban; de 
mindennek daczára rendkívüli esetnek kellett történnie, 
hogy valamelyik tanár az előadásra, még pedig a leg
pontosabban, fel ne jött volna. Vendéglőkbe sem jártak 
a professorok, bálokba annál kevésbbé. A szolid, ko
moly és munkás életnek valódi példányképei voltak a mi 
professoraink, kiket úgy tiszteltünk, mint valami eszmény
képeket. Valóságos ünnep volt az, midőn a tanvezető ta
ná r — paedagogarcha — meglátogatta az osztályokat, hogy 
előhaladásunkról meggyőződést szerezzen magának.

Az apparitor további hatásköréről és teendőiről fen- 
nebb már szólottám.

17. A kollégiumi czipó.
A nagy-enyedi kollégiumról ma is áll — és méltán, 

hogy ott sok derék tudós és hazafi nevekedett fel a kol
légium czipóján. Maros-Vásárhelytt sem volt ez másként 
1848 előtt.
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Őszszel csépelteim jártak a diákok a patronusokhoz 
Bonyhára s más udvarokba. A dézmából telt ki ez a 
czipónak való gabona, melyet beszállítva, a város mal
mában őröltették meg rendesen egy diák felügyelete alatt 
a keményebb szolgalegények, kik a telt zsázsokat for
gatni bírták. Logicus koromban engem is elvitt magával 
Málnási Ferencz nevű diák — ki később kendői pap lett
— csépelteim a Mezőségre. Csendes időben indultunk 
gyalog 1845 deczember hó közepén Maros-Vásárhely- 
ről Szentkirályon, Bergenyén át Bándra, a hol meg
háltunk Málnási egy rokonánál; de reggelre beállott a 
tél, havazott, fútt a szél oly keményen, hogy a faluból 
se tudtunk volna kimenni. Ott maradtunk tehát három 
egész nap, mialatt ugyancsak rakták a nádat és szalmát 
a tüzelőbe. Ez volt a bándiak tűzifája, a min én csodál
koztam leginkább, mert ilyen tüzelést még nem láttam 
volt. Végre elindultunk s Bándról Gerebenesen át Ke
ménytelkére érkeztünk; ott kellett volna csépeltetnünk,
— ha lett volna mit. Üresen tértünk vissza s Uralyon 
át késő estére M.-Kapusra érkeztünk, hol meg is háltunk 
a Boér család gazdatisztjénél. E község határán késő 
este a kutyák úgy megtámadtak, hogy Málnási kénytelen 
volt közibök lőni, mire azok elszaladtak. Azonban né
hány perez múlva a kutyák helyett a falu román férfiai 
s asszonyai vettek körül fa- és vasvillákkal, penetékkel, 
lapátokkal fölfegyverkezve, azon ürügy alatt, hogy meg
lőttük kutyáikat. Málnási egy szót sem tudott oláhul, az 
én tudományom is nagyon kevésre terjedett s e miatt 
nagy veszélyben forogtunk. A nagy lármára egy magyar 
került elő a községből s ez adta tudtokra, hogy kik va
gyunk s hogy a pisztoly csak porral volt megtöltve.

A következő télen azonban a város malmában mégis 
őröltem a kollégium számára Bölöni József szolgatársam
mal. Volt tehát 1848-ig minden télen czipó a kilencz-
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venes diákok és jó tanuló-szolgák számára. A czipókat 
Veszély sütötte a kollégium kertjében lévő házban a 
Nagy-kapu közelében, a mai Bolyai-utcza szögletén. Dél
tájban a szolgák áthordották deszkákon a meleg czipókat 
s berakták a nagy pincze szádába, mely czélra ott pol- 
czok voltak. Délben elhangzott a várva-várt csengetés 
után az »Ad libumU Akkor már ott állottunk a pincze 
közelében. A senior és ennek szolgája szobánként szó
lította az illetőket. — Egy szobából csak egy jelent megr 
az átvette a szobában lakók illetékét és sietett vele a 
szobába, vagy ha fel volt hatalmazva a czipó eladására, 
akkor ő volt az első, a ki elkiáltotta: >Ki vészén czi- 
pót?« Egy egyén 24 órára két czipót kapott s ez elég 
is volt, ha még volt valami hozzávaló is. Félóra múlva 
híre sem volt a czipónak, melynek íze az akkori étvágy
hoz mérten kitűnő volt s egész városon jó hírben állott. 
Egy pár czipó ára 3—4 váltó krajczár lehetett.

Felette nagy jótétemény volt ez a czipó-osztás a 
m.-vásárhelyi kollégiumban, mely a téli s tavaszi hóna
pokban a tanév végéig tartott. 1848 után a dézsma meg
szűnvén, a czipó-osztás is kiment divatból, mert a m.- 
vásárhelyi kollégiumnak nincs fekvő birtoka, mint az 
enyedinek, hol a szegény, de jó tanuló fiuk számára 
minden hordáskor asztagokat raknak. Ezekbe és fia szor
galmába bízva, viszi a szegény ember ma is fiát a n.- 
enyedi kollégiumba, tudva azt, hogy a kinek megvan 
mindennapi kenyere, nagy kincs az a kollégistára nézve.

18. Játékaink a kollégiumi életben 1840—48. és 1850 -55.
A falusi gyermekek magokkal viszik a kollégiumba 

is a játékok iránt érzett hajlamaikat, csak úgy, mint a 
városiak. A tanév kezdetén, szeptember első napjaiban a 
játékok s ezek között főleg a labdázás a curián adták 
az ismerkedésre a legelső alkalmat. így folyt ez az egész

10Koós F. „Életem és E m lékeim .“
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szeptemberi szorgalomidő alatt, valahányszor csak időt sza
kíthattak ezekre azok, kik szolgai kötelességek teljesítésével 
elfoglalva nem voltak. Ebben a tekintetben még az öreg 
diákok sem képeztek kivételt, ők is szívesen öszeállottak 
és kemény somfa-botokkal ütötték a curián d. e. 11—12 
között a kukkot. Ilyenkor az apró múzsa-sereg kiszorult 
a curiáról az auditórium háta mögé s ott folytatta a beál
lót. Midőn pedig a diákok a curián nem labdáztak, ak
kor az osztályosoké volt az egész curia és az auditórium 
mögötti kis udvar.

Azon diákok, a kik kukkot üttöttek, a fasor elibe 
állottak s onnan a nagy auditórium között lévő szabad tér 
felé ütötték a labdát. A kukk-fogók is ilyenkor csak diákok 
lehettek, de a bámészkodó gyermekek sem hiányoztak. 
Mulatságos jelenet volt, midőn a kukkra ütött labda, mely 
rendesen jó nagy volt, az azt kifogni akaró diák kezéből 
kicsúszott s földre esett. Ilyenkor hahotára fakadt az ifjú
ság s torka szakadtából kiáltotta: »Szurok, szurok!« Ez
zel azt akarták kifejezni, hogy máskorra az illető szurkozza 
meg tenyereit, mert így a labda nem fog abból ki
csúszni. Az illető ilyenkor rák vörös lett, restelte a szurkos 
lekiabálást és azután ugyancsak rendbe szedte magát, 
hogy rajta e szégyen többé meg ne essék.

A classisták a szeptemberi szorgidő alatt leginkább 
beállót játszottak. Rendesen 10—12 tanuló egy társa
ságot képezve, ennek fele beálló, a másik fele künnlevő 
volt. Ezt azonban a feldobott krajczár döntötte el, előre 
történt megállapodás alapján. Ezután a bennlévők közül 
egyik fiú középre állott, a künnlévők közül kettő a benn- 
állótól 10—10 lépés távolságra állván, egymásnak dobálni 
kezdették a bennálló feje fölött a labdát. Két-három íz
beli dobálás után valamelyik künnlevő hozzásujtotta a 
bennállóhoz a labdát, a ki e dobálás alatt szem-fül volt 
s ugyancsak tekintett a dobálókra s igyekezett kiugrani,

V
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most előre, majd hátra szökve, majd leguggolva a feléje 
dobott labda elől. Ha az ütést kikerülte, a feléje sújtó 
szerepének vége volt, másik állott annak helyére. Meg
történt akárhányszor, hogy a virgoncz, szemfüles bennálló 
az összes künnállókat lefőzte: egyik sem bírta megütni. 
De megtö tént az is, hogy egy-egy gyors kezű künnálló 
az összes bennállókat eldöngette. Ilyen gyors kezű volt 
közöttünk Zudor Lajos, kinek súlyos és biztos dobásától 
mindenikünk félt. Meg volt állapítva, hogy a bennállót 
csakis csipőn alul volt szabad megdobni, de azon felü 
semmiképen sem. Boncztan tudása nélkül is rájöttünk, 
hogy a nemesebb szerveket takaró törzset és fejet bán
tani nem szabad.

Azonban a szeptemberi szorgalomidő alatti játszás 
csak kezdete volt a tavaszi mulatságnak. Alig ment el a 
hó a Teleki-kertből, a múzsa-sereg már ott zsibongott, 
főleg szerdán és szombaton délután nagy botokkal és 
labdákkal. Itt már a kótyázás volt nagy divatban, de e 
mellett a kukkütés is. Azonban ott a labdázás csakis 
szent-György-napig volt megengedve. Jó volt ez is be
vezetésül a husvéttól pünköstig tartó mulatságokhoz, me
lyeket a kollégium játszóhelyén, a »Király-kút« felett lé
vő s két sor jegenyefával körített, köralaku, sima gyepes 
téren folytattunk.

A kótyázás igen élénk és sok ügyességet, szemes
séget igénylő labdajáték volt. Itt is volt négy bennálló és 
négy künnálló. A bennállók botokkal voltak ellátva s pá
rosával álltak lyukba. A két pár egymástóli távolsága 
50—60 s még több lépés; az egymással szemben, ille
tőleg féloldalaslag állók közötti távolságot rendesen a bo
tok hosszúsága szerint mérték k i: a két botnak egymást 
érni nem volt szabad. Az így beállott négy botosnak a 
künnállók közül kettő dobálni kezdette bot alá a labdát, 
melyet az minél távolabb igyekezett elütni, de nem félre,

10*
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hanem egyenes irányban. Ezért a lyukból kiugrani és a 
labdát félreütni szorosan tiltva volt s lett aztán zaj, lár
ma, ha valamelyik e szabályt átlépte. Ha a künnállók- 
nak sikerült a bennállók által felütött labdát kifogni és 
a büdübe kerülőket ki- és beszaladásuk alatt a labdával 
megdobni: akkor szerepet cseréltek, a künnállók mentek 
be és megfordítva. Mindenki inkább szeretett bennálló 
lenni, mint künnálló s ez nagyon természetes volt, mert 
a bennállóknak fegyver — ha bot is — volt kezeikben 
s így ők voltak a főszereplők.

Azonban legszebb időtöltéseink nem a curián s 
nem a Teleki kertben, hanem a kollégium játszó helyén 
folytak le. Ezekben már mi szegény fiuk is ép úgy részt- 
vehettünk, mint többi tanulótársaink. Husvét és pünköst 
között szerdán és szombaton délután 2 órakor a tanuló
ifjúság a curián osztályonként sorakozott. A könyvtárőr 
kinyitotta az alsó soron lévő szobát, melyet akkor se- 
questrumnak neveztek. Ebből kiadta mindenik osztálynak 
zászlóját és dobját. A zászlóvivők és a dobosok az illető 
osztályok élére állottak. Ezalatt sorakoztak az úgynevezett 
bandisták, t. i. a diákokból alakított zenekar réz hang
szereikkel. Legelői mentek a legkisebb tanulók, a cellisták 
tanítóik vezetése alatt, ezek után a conjugisták, utánok a 
hat gymn. osztály, a novitius és veteránul historicus 
diákok, a juristák, a theologusok, a menetet bezárta a 
zenekar. Dobszó és zene riasztotta fel a szent-Miklós- 
utcza lakóit a kis templomig. Az ablakok megteltek né
zőkkel, az utczán hömpölygött a bámulok serege A 
kollégiumi játszóhelyre érkezve, kezdetét vette a labdá- 
zás, rendesen kótyázás, kukkütés és büdüzés. Kicsinyek 
és nagyok résztvettek ezekben a játékokban. Nem res- 
telte, nem szégyenlette ezt senki. Akárhány osztálytanító 
oda vegyült apró tanítványai közé és ingre vetkőzve, já t
szott estig velük. Italunk a pompás Királv-kút vize volt.



de fáradtan inni nem volt szabad. A vízen kívül oda 
hozták a m.-vásárhelyi kofák kosarakkal a frissen pat
togtatott kakast és nagy cserépkannákban a friss méh- 
sert, Lidi néni pedig a friss kifliket. Ilyen ételek és ita
lok mellett mulatott az akkori 7—8 száz számból álló 
ifjúság apraja és nagyja késő estig, midőn a hazamenetel 
ép oly szép rendben történt, mint a kivonulás. Ezekkel 
a játékokkal képeztük magunkat, a nélkül, hogy erről 
akkor sejtelmünk lett volna, a szabadságharcz bajnokaivá. 
A Xll-ik honvéd-zászlóalj azon ifjúságból nyerte a legki
tűnőbb honvédeket.

1850 után már nem voltak meg a dobok és a 
zászlók. Elseperte azokat is a vihar. Csendben vonultunk 
ki a játszóhelyre, mint valami temetésre. A kollégiumot 
tanáraiban és ifjúságában sújtott több rendbeli csapás 
ránehezedett az ifjúság kedélyére is. Végre elmaradt a 
játszóhelyre való kivonulás s a mai ifjúság ma már csak 
traditioból tudhatja, hogy ott hajdan szebb élet volt.



III. R É S Z .

Diákpályám 1846—1848. piinkosiig.
1. Magántanítóskodás Szent-Demeteren.

Ha eddigi. életpályámra visszatekintek, három na 
tűnik fel emlékezetemben, kik jótevő angyalaim voltak s 
egy tanítóm, ki édes atyámként gyámolított, hogy a szol-' 
gaság 6 keserves évét áthúzhattam s a kollégiumot oda 
nem hagytam. E nők voltak :

1. Koós Katalin Bonga Mihályné Unokán, 2. özv. 
Éltető Józse/né M -Régenben és 3. Molnár Andrásnér 
előbb Koronkában s aztán mint Demes Petemé Szt.-De
meteren. Az a tanítóm pedig Paál Balázs, a ki ma kő
röspataki ref. lelkész.

1846-ban a nyári szünidőn Szt-Demeterre hittak 
meg, mint már diákot, hol én Molnár Eszter és Johanka
8—10 éves leánykáknak lettem tanítójuk. A hol eddig 
tányért váltottam, most nekem váltottak és soha sem 
éreztették velem, hogy addig ki voltam. Szorgalmasan 
tanítottam a két leánykát olvasni, Írni, számolni, szavalni,, 
énekelni. Jó és engedelmes gyermekek voltak. Nekem 
külön szobám volt a kastélyban, a kapuval szemben az. 
északi szárny keleti végén. Ők a déli szárnyban laktak. 
Korán keltem fel és sokat olvastam. Jól emlékszem ma 
is, hogy olvasgattam Kisfaludy Sándor költeményeit, Fáy 
András »A Bélteki család* czímü regényét, Bajza >Világ~
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történelmének* akkor megjelent füzeteit és akkor kaptam 
bele a hirlap-olvasásba is s azóta máig nemcsak szen
vedélyes hirlap-olvasó vagyok, de a lapokba is nagyon 
sokat írtam s irok még ma is. A társaság is olyan volt, 
mely reám nézve áldás volt. Demes Péter nyugodt ter
mészetű, olvasott s művelt ember; neje jóságos teremtés, 
gyermekei bálványozták s ő is a legjobb édes anyák 
egyike volt. Nagy leány is volt a háznál, Anikó, a kihez 
a széptevők el-ellátogattak, s a ki 'szintén egy Molnár 
Mihály nevű gazdatiszthez ment férjhez. Ezeknek gyer
meke M.-Vásárhelyit Jenei Károly gyógyszerész barátom 
neje. Ott voltak a fiuk körül is János, a mostani brassói 
pap, ki betegen jött haza Segesvárról, hova a német 
szóra menvén, ott typhusba esett s én sokat virrasztot- 
tam mellette, mialatt a Biblia nagyrészét elolvastam; to
vábbá József, augusztus körül Károly és Ferencz is. Én 
ennek a szép családnak mintegy kiegészítő tagja lettem 
s ott sokat tanultam olyant, mit a kollégiumokban nem 
tanítnak, t. i. társalgást, illemet, előzékenységet, simaságot.

Ezen a nyáron történt, hogy átmentem Nagy-Kendre 
s ott megkértem az öreg Sípos tiszteletest, hogy engedje 
meg, hogy prédikálhassak egyszer helyette. Megengedte 
és jól átestem a próbán s az öreg tiszteletes megdicsért. 
Már akkor el voltam határozva, hogy pap fogok lenni. 
Azonban katedrában Unokán álltam legelőbb, hol egy 
imát olvastam el talán 1844 vagy 1845 őszén. Akkor 
még harisnyában jártam s hogy ezzel ne menjek fel a 
katedrába, úgy segítettünk a dolgon, hogy a levitának 
fia, Gergelyfy Gergely ide kölcsönözte nadrágját s én ezt 
a harisnyámra húztam fel.

Szt.-Demeteren a kastély valamikor négyszögü volt, 
s portyázó csapatok ellen megerősítve, de 1846 már a 
keleti oldal szabadon állott. Az északi oldalon csak én 
laktam; ezen az oldalon a szobákban a Himfy szereimé-
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bői volt több jelenet lefestve. Egyre most is emlékszem 
42 év után. Patak zuhog le egy szűk völgyön, a patak 
mellett egy bűsongó nő szétterített hajjal lenéz a zuhogó 
habokra ^ n ő  közelében e sorok állottak :

„A havasnak oldalából 
Keletkező patak te,
Mely a hegyek oldaláról 
Búsan, zúgva szakad le :

Képe vagy te életemnek,
Mely tömérdek sérelemnek 
Tőrét lelvén útjában,
Zokog kínos folytában.44

Azért idéztem ezt itt, hogy be ismerjem, miszerint 
engem azok a falfestvények s az azok alá irt versszakok 
tettek figyelmessé Kisfaludy Sándor költeményei iránt, 
melyeket Demes könyvtárában'megtaláltam s a legnagyobb 
mohósággal olvasgattam és sokat könyvnélkül is úgy meg
tanultam, hogy még ma is tudom.

Ezen a nyáron választották meg IX-ik Pius pápát; 
a lapok hozták beszédét, melyet mi az asztalnál olvas
tunk s Demes jó jelnek tartotta Olaszország egyesítésére, 
hogy ilyen szabadelvű pápát választottak. Én mint a nagy 
világban még teljesen járatlan ifjú, nagy figyelemmel hall
gattam a pápáról való jóslatokat, de később, midőn a 
híres »non possumus«-t választotta jelszavául, vége lön 
az ifjúi fényes ábrándnak.

* 2. Bemenés a kollégiumba 1846 szeptemberben.
A szép nyár, mely reám nézve olyan kedvesen telt, 

hamar elrepült s szept. 1-re bementünk a kollégiumba. 
Szállást a második soron Rómában kaptam, még pedig 
karikás ágyat. A nyári tanításért kaptam volt 36 ezüst 
húszast, de ez csakhamar elrepült ruhára, ágyra s egyéb 
szükségesekre. Nekem még fogalmam sem volt, hogy mi



153

ként fogom én a novitius évet keresztül élni. Egy lélek 
sem volt a földön, a kitől valamit várhattam volna, enni 
pedig kellett mindennap. Volt egy pár czipóm minden 
napra, egyéb semmi, s ha ez nem lett voln? ; éhen vesz
tem volna el. Azonban a Molnár fiuk, főleg Károly és 
devecseri Miklós Károly tanulótársam, lakótársam, meg- 
meghíttak egy-egy ozsonnára. Azonban hiányzott a rendes 
koszt s ez nagyon érzékenyen esett, mert hozzá voltam 
szokva.

A hol a szükség legnagyobb, ott van a gondviselés 
a legközelebb. Két hét múlva, tehát szept. közepén felel
tem a magyar történelemből Szász István professorunk- 
nak legelőbb. Mikor elmondottam, a mit kérdezett, ezt 
mondotta: »Igen, igen jól van.« A veteránusok és tanuló
társaim elismerőleg örömüket fejezték ki első feleletem 
felett. Én úgy éreztem, mintha ezzel jövőm alapját tettem 
Tolna le s nem is csalódtam. Pár napra már correpetitora 
voltam Éltető Eleknek, ki tanulótársam volt s gyenge ta
nuló lévén, édes atyja n.-ernyei Éltető György megkért, 
hogy tanuljak a fiával s ezért nekem ebédet ad. így tör
tént. Ebéd már volt, reggelre és estére ott volt a czipó. 
— Éltető György középszerű gazda, nemes ember volt 
N.-Ernyében, a hol édes anyám is született volt. Két fia 
járt velem, u. m. Károly és Elek, de Károly ott hagyott 
minket, gazda lett. Elek a szabadságharczig járt a kollé
giumba, azután ő is honn maradott gazdáskodni s úgy 
hallottam, hogy most (t. i. 1888 junius 4.) szegény ember.

A szüreti szünidőt 1846-ban M.-Régenben töltöttem 
Éltető Józsefné kedves családja körében. Szt.-Márton-nap- 
kor nov. 11-én mentem vissza a kollégiumba, hol reám 
újabb meglepetés várt. Lehívatott Török János paedago- 
garcha és tudtomra adta, hogy egy jó conditiót szerzett 
számomra. Élt t. i. akkor M.-Vásárhelytt egy özvegy úri 
nő, folyfalvi Csiki Dániel abrudbányai bányanagy neje,
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bécsi német nő s ennek két fia Gusztáv és Lajos. Gusz
táv akkor adatott a mi osztályunkba, de nagyon rest ta
nuló volt, ámbár esze sok volt. Én ennek lettem most 
correpetitora. Leköltöztem hozzájok a kollégium azon 
professori házába, a mely a régi baromvásár-utcza sar
kán van s melyben 1847-ben Eresei János tanár, 1867 
után Urr György tanár lakott. Gusztávval egy szobában 
laktam s mindig vele tanultam s év végéig annyira vit
tem, hogy jeles tanuló vált belőle. Török tanár ezért 
engem megszeretett s 1847 szeptemberben kitünően gon
doskodott felőlem.

3. Tantárgyaink és tanáraink 1846 47-ben.
A magyar történelmet Szász István tanár tanította, 

kézírásból. Rengeteg sokat kellett éjszaka írnom, hogy 
úgynevezett cursusom lehessen. A gazdagabb fiuk má
sokkal leíratták vagy megvásárolták a cursust, de a ma
gamfajta szegény ifjúnak írni kellett az egészet, holott 
még papirosra is alig jutott egy-egy krajezár.

Szász István kisded termetű, bassus hangú, úgyne
vezett öreg legény volt, parókát viselt. Sok ideig volt a 
gr. Toldalagi Zsigmond két fia Ferencz és Mihály s talán 
leányai mellett is magántanító s így későre kapott tanári 
állást. Csendes természetű, igen humánus tanár volt s 
engem, mert kitűnőre tanultam, nagyon szeretett. Heten
ként 6 órát tanított. Hétfőn-kedden magyarázott szerdán 
kérdezett; csütörtökön-pénteken folytatta a magyarázatot 
s szombaton ismét kérdezett, revocált. A cursust ő maga 
írta, nyelvezete könnyű, folyékony volt, magyarázata 
rendkívül megkapó s hazafias. Ezért mindenki is szerette, 
becsülte és tanult neki. Ritka volt a teljesen rossz diák 
alatta.

Török János a népszerű theologiát tanította. Erős 
rationalista volt s igen sokat tett arra nézve, hogy tisz-
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tuljanak vallásos nézeteink. Ő a Bodola Sámuel nyomta
tott káthéját használta s így nem kellett írni a cursust.

Eresei János bölcsésztanár a logikát adta elő, kézi
könyve nyomtatva volt. Nagy tudományu tanár volt, de 
földsüket, s ezt a gyengéjét nagyon kizsákmányoltuk. 
Hozzájárult az is, hogy délután egy kissé pityus is szo
kott lenni. Alig tanultunk komolyan neki öten-haton, a 
többi súgásból felelt, mit ő nem hallott. A ki kitünőleg' 
tanult, azt leszidta, hogy súgásból felel; a ki igazán sú
gásból felelt, azt megdicsérte. Ez okon kikaptunk rajta, 
s gúnyoltuk »Móká«-nak, kiabáltunk, ordítottunk egész: 
óra alatt. Persze, hogy én nagyon ügyeltem magamra, 
hogy rajta ne kapjon, mert szegény fiú voltam s rá vol
tam szorulva a tanárok pártfogására, de én sem igen 
voltam jobb a Diákné vásznánál. »Juventus ventus.«

Bolyai Farkas, a mély tudományu matheseos pro- 
fessor nem járt fel a kollégiumba, hanem mi mentünk 
le hozzá a mostani Bolyai-utczába, a hol most Koncz. 
József tanár barátom lakik. A mint az utczáról az udvarba 
beléptünk, rögtön jobbra volt egy régi faház s abban 
egy néhány hosszú lócza, egy faszék és fekete tábla.. 
Ebbe a házba léptem volt be 1846 szeptember elején 
azon komoly elhatározással, hogy én tanulni fogok az 
öreg úrtól. Nem lett ebből semmi. Az öreg úr olyan fenn 
kezdette s mi olyan keveset tudtunk arra, hogy őt meg
érthettük volna, miszerint a mathesisből a nemes szívű 
öreg úrtól egyáltalán semmit sem tanultunk és mégis fe
lelni kellett, mert az öreg úr nemes szíve mellett is na
gyon szigorú professor volt, kinek súgásból nem lehetett 
felelni, mert azonnal kizaklatott volna a tanteremből. — 
ügy segítettünk a dolgon, hogy mindenik megtanult egy- 
egy tételt szajkó-módra s azt úgy elmondotta, úgy leírta, 
a mint épen a Tentamenben le volt Írva. Ha ilyen mó
don egyik-másik jól felelt, az öreg úr egész éven át rá-
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■emlékezett. Szász Károly mostani nyárád-szeredai ref. 
pap barátom megtanulta a »conica sectiót«, de hogy ez 
mit teszen, ezt még ma sem tudja. Ügyesen előadta, a 
táblát egészen beírta, mire a öreg úr nagyon bámult s 
megdicsérte őt Ezt a feleletét az öreg úr soha sem fe
ledte el s valahányszor Szász Károlyra került a sor, 
mindig ezt mondotta az öreg úr: »No Szász uram, sol- 
válja a »conica sectiót.« Még a vizsgán is ezt felelte, 
mert egyebet úgy sem felelhetett volna.

Legnagyobb baj volt az öreg urra nézve a vizsga, 
mert ott már rendet kellett tartani s minden diáknak fel
adni a feladatot, ezt pedig csakis szereposztással lehe
tett megejteni. Ez úgy történt, hogy minden diák neve 
után odaírtuk azon thesist, a melyet tudott, azaz bemagolt. 
Ezzel a kimutatással a vizsga előtt lement az öreg úrhoz 
két jobb hírben álló diák és alkudozni kezdett az öreg 
úrral. Nagy baj volt ez, mert az öreg úr erről hallani sem 
akart, nemes lelke és páratlan jó szíve utálta az ilyen 
ámítást. Azonban a deputátió erősen tartotta magát s ki
jelentette, hogy másképen nem megy az osztály vizsgára. 
Ez aztán hatott s az öreg úr belenyugodott. Hanem meg
volt aztán ennek a szereplésnek is a maga komikus oldala, 
a mint a következőkből kitetszik.

Zilahi Sebess Samu a gr. Toldalagi Viktor osztályá
ban elkészült egy thesisre, mely így kezdődött: »Maga 
Newton is megvallja. ..« Ezt Sebess Samu jól bemagolta, 
de más senki. Megkezdődött a vizsga, legelőbb Toldalagi 
Viktor gróf felelt, a ki egymaga megértette Bolyait. Mi
kor a sor Newtonra került, előáll Sebess Samu. Azonban 
hirtelen nagy mozgás támadt, mert megérkezett a vizs
gára Toldalagi Ferencz gróf, a Viktor édes atyja és főcu- 
rator. Az öreg úr azonnal ismét Viktor grófot szólította 
ki; ő, mint mondám, tisztában volt a tananyaggal, mert 
mellette volt Kelemen, ki egy év múlva tanár lett az öreg
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Borosnvói János nyugalomba lépett tanár helyett. Viktor 
gróf elmondotta a következő tételt, t. i. Newtont s az 
öreg úr által derekasan megdicsérve bebiczegett, mert 
jobb lábára sántított. Ezután kiállott Sebess Samu és 
rágyújtott: »Maga Newton is megvallja.« Erre az öreg 
úr köhécselni és töprenkedni kezdett s így szólott: »Nem 
azt domine Sebess, mert azt már elmondotta a gróf, ha
nem ez t...«  Sebess Samu azonban nem tágított, hanem 
ismét kezdé : »Maga Newton is . . . .« Erre óriási néve- 
tésben tört ki az osztály, a tanári kar és hallgatóság. Az 
öreg úr megrestelte a dolgot, töprenkedett, köhécselt, kö
szörülte torkát s mondogatta halkan, de mégis úgy, 
hogy a közönség is meghallotta: »Na, na, megszakadt a 
láncz, megszakadt a láncz. Na, mondja tehát tovább...« 
Sebess Sámuel is mondotta, jobban mint Viktor gróf s a 
láncz ismét össze volt kovácsolva.

Szentkirályi János gernyeszegi pap és görgényvidéki 
esperes nem egyszer beszélte el, hogy az ő diák-korában 
egyik osztály a Nagy-erdőre szökött volt Bolyai vizsgája 
elől s alig bírták a szökevényeket hazaterelni. Ez viga
szunkra szolgált, hogy az öregek sem voltak jobbak an
nak idejében, mint mi valánk.

Magánszorgalommal mások tankönyveiből, pl. We- 
gából, pótoltuk ismereteinket.

Szász Istvántól tanultunk még latinul is, Liviust 
fordítottuk. Volt énektanítónk is — cantus praeses — 
Kertész József, a ki később görgény-szt-imrei ref. pap lett.

4. Végrendeletem 1888. jun. 4. Emlékiratom folytatása.
Midőn emlékiratomban eddig érkeztem, felkértem 

Borosnyai Dániel ügyvéd öcsémet, hogy készítse el vég
rendeletemet, a mit ő el is vállalt s ma, 1888. junius 
4-én d. u. 4 órakor elhozta azt hozzám. Mint tanuk 
megjelentek: 1. ő maga, 2. dr. Otrobán Nándor honvéd
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bajtársam s a brassói áll. iskolák gondnokságának derék 
elnöke, 3. Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő és 4. Nagy Ist
ván gondnoksági tagok. A végrendeletet az ebédlőben 
lévő asztalon, miután Borosnvai Dani öcsém elolvasta, 
aláírtuk: én Koós Ferencz, Dimbovics Teréz kedves nőm, 
•és fennemlített barátaim mint tanuk. Meghíttam Orbán 
Ferencz állami isk. igazgatót is, de a végrendeletben négy 
tanú lévén említve, ő már nem írhatta alá, hanem elol
vasta. A végrendelet tartalma az, hogy én és nőm egy
másnak kizárólagos örökösei vagyunk és a melyik túléli 
a másikat, azt ne háborgassa semmiféle atyafi, testvér. 
— Milyen csodálatos a véletlen! Midőn 1857-ben Buku- 
restben augusztus 23-án nőmmel megesküdtem, Boros- 
nyói János orvos és egyházam főgondnoka volt egyik 
tanúm nejével, s ime most annak unokaöcscse irta meg 
végrendeletemet! Ezt ma el is beszéltem fennebb emlí
tett barátaimnak. A végrendelet aláírása után nőm csö- 
rögével és sörrel vendégelte meg őket.

De térjünk vissza életem írásához, oda, a hol el
hagytam. Itt még csak azt említem meg, hogy sörözés 
alatt említettem, hogy egy czikket írtam a »Brassó« czímü 
lap számára a temetési koszorúk ellen s azt indítványoz
tam, hogy alkossunk szövetkezetei s kötelezzük magun
kat, hogy a koszorúkat megváltjuk és a pénzt a brassói 
óvódák számára adjuk. Elhangzott . . .

5. Az 1847/48-iki diák év.
Az első diáki évemet kitűnő osztályzattal végeztem 

ós nyarára két magyar család meghívására Topliczára 
mentem. Ez a két család a Kádár- és Kolbász család 
volt. Én M.-Régenből Görgényen át s a Kereszthegyen 
mentem Remete-Ditróra egy borvizes székely atyafival; 
nagyon rossz út volt az akkor Görgénvtől Remetéig. — 
Görgényben megtekintettem a papirmalmot és felmentem
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a Rákóczy-féle vár romjaira; ott állott egy oszlop, melyre 
én is ezt a verset írtam irónnal:

„Miről atyám nagy búsan szólt.
Hogy itt hajdan szebb élet volt.“

Itt megemlítem, hogy 1845 nyarán Szabó István 
m -régeni praeceptorommal gyalog elmentem volt Zsába- 
nyiczára a sós fürdőre s onnan ketten felmásztunk a 
»Nyerges-hegyre« melyen várromokat találtunk. Miféle 
vár lehetett ott, nem tudom, sehol sem olvastam felőle. 
Annyi bizonyos, hogy a vécsi várból a Nyergesre, innen 
a görgényibe lárma-fával pompásan sürgönyözhettek ős 
atyáink. Remetén, vasárnap lévén, elmentem a katli. temp
lomba, a hol a pap az oltár elől megdorgálta híveit, kik 
közül egy pár előpénzt fogadott el tutajszállításért s az
tán máshoz szegődtek el s az előbbit a faképnél hagyták. 
Másnap, hétfőn tutajon mentem le Topliczára. A tutajosok- 
nak említettem, hogy mit prédikált a tisztelendő úr. Erre 
az egyik azt jegyezte meg, hogy ő is kiprédikálhatná, 
hogyan mászott át a tisztelendő úr egy bizonyos kerítésen.

Topliczára érkezve, Kádárhoz szállottam s a taní
tást rögtön megkezdettem. Volt két kollégista fia és több 
apró leánykája, egy nagy leánya is, Róza. Kolbásznak 
csak egy fia volt, Simon, s ez odajött a tanítási órákra. 
Kádárnénak csecsszopó gyermeke is volt. Egy reggel ez 
a szegény nő megőrült; orvost hoztak (fyergyó-Szent- 
Miklósról, a ki eret vágott rajta. Én tartottam a tálat, 
melybe a szerencsétlen őrült nő vére jobbkarjából alá - 
csörgött. Ezt ő megpillantotta s a vértől is undorodva, 
irtózatosan kezdett ordítani s minket gyilkosoknak ne
vezett, kik meg akarjuk őt ölni. — E családi csapás mi
att átköltöztem Kolbász Simonhoz s a Kádár fiuk is oda 
jártak órára. A szegény asszonyt szeptember 1-én is 
betegen hagytuk odahaza, de már nov. 11-én bejött M.-
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Vásárhelyre férjével gyermekei látogatására s nekem is 
hozott egy pár fehérnémüt.

Topliczán jól töltöttem a nyarat, — leszámítva Ká- 
dárné esetét. Korán reggel mentem az ásványos meleg
fürdőbe, mely a Toplicza völgyében a Kádár- és Kolbász
féle házaktól csak pár percznyi távolságra esett. Reggelizés 
után írtam, olvasgattam s azután 9—11-ig tanítottam, 
majd guitároztam. Ebéd után kisétáltam a Maros part
jára, 2—4-ig tanítottam, azután puskát vetettem vállamra 
s kisétáltam a fenyves erdőbe; de lőni, soha sem lőttem. 
A vadászat nem volt soha élményem, inkább a séta ked
véért és egy megbízás következtében jártam ki az er
dőre. Dr. Bélteky Zsiginond maros-vásárhelyi orvos és a 
kollégium egyik gondnoka meghallotta volt, hogy a nyári 
szünidőre Topliczára fogok menni; lehivatott tehát ma
gához és felkért, hogy gyűjtsék ott számára kőzeteket. 
Az öreg úr ezen kérését szerettem volna teljesíteni, de 
nem nagy eredménynyel jártam el, mert ásványtani is
meretem nagyon gyarló volt. Ez a tantárgy, valamint a 
természettan, növénytan 1848 előtt a kollégiumban na
gyon el volt hanyagolva.

Ezen a nyáron történt, hogy Kolbász princzipálisom 
magyar kocsisa egy vasárnap tilalmasba hajtotta gazdája 
lovait; egy oláh ott termett és be akarta hajtani a lovakat, 
de a kocsis egy karóval úgy főbe sújtotta, hogy elterült 
a réten. A kocsis nyomban megszökött, de Gödén elfog
ták és visszahozva, keményen kikötötték egy oszlophoz, 
mert az oláh már hétfőre virradólag meghalt. Erre a 
kocsist lekisérték Szász-Régenbe s onnan egy doktor jött 
fel 8 nap múlva, ki az oláh hulláját kivétette a befödött, 
de be nem töltött sírból és fejét felbontotta. A hullafér
gek már ellepték a holttestet, de az orvos pár kártya 
vízzel leöntette a fejet és a fejbőrt levonva, rögtön lát
szott, hogy a koponya össze-vissza volt törve s az az
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egy ütés elég volt arra, hogy halálát okozza. — Én ilyen 
kikötést és hullabonczolást addig soha sem láttam. Mind 
a kettőtől megundorodtam. A szerencsétlen kocsis egész 
megadással tűrte sorsát, de Kolbász mihelyt őt meglátta, 
eloldoztatta az oszloptól és elzáratta. A hullától úgy 
megundorodtam, hogy a sült húst egy ideig nem bírtam 
megenni émelyedés nélkül. Ép ezután ugyanis két ta
nítványommal és Drottleff Domokos barátommal elmen
tünk Borszékre, hogy lássuk mi is azt a híres fürdőt. 
Kolbászné ludat süttetett az útra, melyet csak nagy un
dorral bírtam megenni; de beteg még sem lettem tőle.

Borszéken 3 napot töltöttünk, fürödtünk a > Lobogó «- 
bán s ittuk a szénsavas vizet. Egyetlen vendégre emlék
szem ma, t. i. szegény Horváth Károly későbbi vértanúra, 
a ki már akkor jogász volt s a ki legtovább bírt a Lo
bogóban maradni.

Emlékszem, hogy egy napon épen ebédnél ültünk, 
midőn a község bírája berohant és elordította magát, hogy 
itt vannak a sáskák. A »lácusta« oláh szót, mely sás
kát jelent, akkor tanultam meg az oláh biró ordításából. 
Volt aztán sáska-hajsza, míg részint elűzték, részint meg
ölték, részint maguktól felkerekedtek és a Kereszthegyen 
átkeltek a Görgény és Maros völgyébe. Nem emlékszem, 
hogy tettek-e sok kárt az országban. Én ekkor láttam leg
előbb ilyen nagy tömegben a bessarábiai sáskákat, melyek 
a Duna deltájába rakják le tojásaikat s onnan kereked
nek fel néha és árasztják el a szomszéd országokat.

Kolbász princzipálisomnak volt egy elég csinos leány
testvére a háznál s mi természetesebb, hogy én a 19 éves 
fiú s ő a 17 éves leány egymást szeretgettük. > A virág
nak megtiltani nem lehet.* De szerelmünk a legártat
lanabb volt. Ő 1850-ben ment férjhez Pagocsára a Mező
ségen.

Szeptember elején eljöttünk Topliczáról a kollégi-
11Koós F . „Életem és Emi ékeim .u
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umba, hol reám újabb szerencse és kitüntetés várakozott. 
Török János tanár lehívatott és tudtomra adta, hogy egy 
kosztos tanítványt ad, a ki a koszton kívül évi egyszáz 
rhénens forintot (40 frt.) is fog adni s szívemre kötötte 
kis tanítványomat, kit atyjával együtt nekem, s engemet 
nekik ott helyben bemutatott. E kis fiú deési Incze Mik
lós volt, a ki addig a sz.-ujvári katonanöveldébe járt s 
most a gymn. I-ső osztályába vétetett fel. Édes apja, 
Incze Ferencz fiskális ügyvéd volt Deésen. Lakást tanít
ványommal a senior melletti szobában kaptam >Berlin »- 
ben, a hol tertiarius lettem. Kaptam még több privát ta
nítványt is és most már a súlyos anyagi gondoktól meg
szabadultam. Mint veteranus historicusok — másodévi böl
csészek — között most már harmadik voltam s így a leg
szebb jövő állott előttem. Vas-szorgalommal tanultam és 
tanítottam, mert tapasztaltam, hogy a kitűnő tanulónak 
van jövője, vannak hű pártfogói. Berlinben Rákosi Lajos 
ma lukafalvi ref. pap és esperes volt a primariusunk, kit 
még ma is így nevezek. Secundarius volt Muzsnai Pál ba
rátom, 1852-ben fogolytársam a szék-házában; ma paniti 
ref. pap.

Ma, midőn e sorokat irom, vettem a gyászlapot, mely 
tudatja, hogy Deák Farkas kedves tanulótársam, bará
tom és 1852-ben rabtársam, f. 1888. év junius 3-án M.- 
Vásárhelyt elhunyt s hogy ma junius 6-án Ny.-András- 
falvára vitték ki a családi sírboltba, a hol apja, anyja s 
testvérei pihennek. Halála mélyen meghatott, e ritka szép 
lelkű hű barát és hazafinak. 1840-ben egy osztályban, 
a németben kezdettük meg kollégiumi pályánkat s magán
tanítónk is egy volt, Kakasi György. Deák F. négy évvel 
volt fiatalabb mint én s testileg olyan kicsiny, hogy 1840/41- 
ben minden este én kisértem haza a kollégiumból szülei
hez a Régi baromvásár-utczába. Itt kezdődött barátsá
gunk, mely 48 évig tartott 3 hónap híján. Boldog ember,
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a ki elmondhatja, hogy 48 éves baráttal dicsekedhetik f 
Az ég adjon neki örök nyugalmat!

Az 1847. évi szüreti szünidőt tanítványommal és 
atyjával Kelementelkén töltöttem, hol íncze ügyvéd prin- 
czipálisomnak szép szőlője volt s önként értetik, hogy 
vigan tölt ott az idő nekem, a hol azelőtt kevés évvel 
mint czikmántori Szabó Károly famulusa a br. Siménné 
leánykáit mesékkel mulattattam.

Szüret után a kollégiumba visszatérve, néhányan 
összebeszéltünk, hogy a közeledő télen tanuljunk tán
colni. Én szívesen ráállottam, mert mi tűrés-tagadás: 
nagy szükségem volt a csiszolásra, tánczolni keveset tud
tam. A Rózsa-utczában élt akkor egy Petri Adcnn nevű 
jómódú varga, ennek volt egy szép leánya, Róza. Itt kez
dettünk tanulni csárdást, francziát, lantiért, körmagyart. 
Tánczmesterünk egy Tartler nevű, nagy hasú, kis ter- 

• metii s kitűnő tánczos szász volt. A tánczos bajtársak 
közül ma már csak Szathmári Ferencz tanulótársamra 
emlékszem.

Vigan folyt a tanulás főleg a karácsonyi szünidő 
alatt, melyet tanítványommal a kollégiumban töltöttem. 
Folytattuk 1848 január havában is, de én megadtam a 
vigságnak árát már a hó elején. Két küküllőinegyei szép 
leányt — az egyiket Símén Rózának hítták — kisértem 
haza egy este táncz után a Rózsa-utczából a Régi barom- 
vásár-utczába egy pár vékony czipőben, midőn épen de
rekasan hullott a hó. Szállásukról a kollégiumba siet
tem vacsorára, de már vacsora előtt szörnyen szomjuhoz- 
tam és egyre ittam a sok hideg vizet, a nélkül, hogy 
szomjúságom szűnt volna. Fázni kezdettem s lefeküdtem, 
de egész éjjel köhögtem s vért köptem. Reggel azonnal 
dr. Engel József után küldött Rákosi Lajos primariusom. 
Az orvos eret vágatott balkaromon és 24 pióczát raka
tott baloldalomra. A lélegzés irtóztató fájdalmat okozott.

ll*
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— Betegségem alatt kiváló gondozásban részesültem Lő
csei László tanulótársam részéről, a kivel a karácsonyi 
szünidőn kötöttem szorosabb barátságot s jártam atyja 
házához az Ebhát-utczára, két leány is lévén a háznál: 
Póli és Mimi, kik szépek nem voltak ugyan, de jó tár
salgók, jó énekesek és guitározók. Januárt az ágyban 
töltöttem; de február 10-én már a táncziskolába mentem, 
azonban többet nem tánczoltam,

Lőcsei Laczi nagyon gyenge, beteges fiúcska, de igen 
jószívű bajtárs volt. A karácsonyi (1847.) szünidőn egy- 
egy este kártyázgattunk »Danczig« nevű szobában, de 
ezt rendesen ő fizette meg egy-egy kupa borral, melyet 
4—6-an ittunk meg. Karácsony estéjén is így mulattunk 
s Lőcsei Laczi erősen becsipett. Elvittük karonfogva éj
télkor, midőn a rom. katolikusoknál épen harangoztak, 
a Király-kútra, hogy a friss levegő és friss víz térítse 
eszére. Az utón szüntelenül ordítozott s midőn a harang- „ 
szót meghallotta, kérdezte, hogy kinek harangoznak. Én 
azt feleltem, hogy a Krisztus születésének emlékezetére, 
mire ő, a mint a torkán kifért, ordítni kezdett: »Éljen a 
Krisztus!« Mi rettenetesen resteltiik a dolgot s még a 
száját is befogtuk. A friss víz és levegő lecsendesítette 
s mi hazakisértük, de az utczaajtónál, miután kopogtat
tunk s a cseléd kijött, ott hagytuk. Pár lépcsőn kellett 
ott lelépni, ő azonban bebukott s elnyúlt a földön. A cse
léd lármát csapott s az egész család megrémülve szala- 
dott ki a tornáczra s behurczolták a holtrészeg fiút, ki 
a melegben elkezdett hányni s azután elcsendesedett; de 
pár napig csúnya »katzenjammeres volt.

A karácsonyi ünnepeken nem mertem hozzájuk 
menni, de mihelyt Laczi minket meglátogatott s elbeszélve 
a történteket, hozzátette, hogy szülei nem haragusznak, 
tüstént ott termettem s az öreg Lőcsei Spielenberg László 
1848 újév estéjére meghivott egy kis családi vacsorára.



Eljött az újév s vígan folyt a vacsora, de az öreg Lőcsei 
egyszer csak poharat emelt s reám szállott, ilyenformán 
beszélvén: »Ugy hallom, hogy Koós úr kitűnő tanuló és 
példás magaviseletii; örvendek, hogy Laczi fiamnak jó 
barátja s ajánlom is őt az ön barátságába, hogy ne ke- 
Tüljön rossz társaságba. Karácsony estéjén valami kor
hely társaságba elegyedett s disznó lett belőle. Nem tu
dom, kik voltak azok a korhely fiataloké — Erre az 
egész társaság hahotára fakadt, mert Laczitól már mind 
tudták, hogy kikkel mulatott. Az öreg Lőcsei is jóízűen 
nevetett s ezzel a jó viszony ismét helyreállott, ügy em
lékszem, hogy Szalay Fali, Sárkány Fábián és én voltunk 
a Laczi korhely pajtásai, tehát a gradus 1-ső, 2-ik és 
3-ik tanulói; Laczi is az első padban volt. Mind a hár
man elhaltak már; Laczi még 1849-ben, Szalai és Sár
kány 1880-on innen. Áldás poraikra!

Én a tüdőgyuladásból felgyógyulva — mely alatt 
Török János tanár is egyszer meglátogatott — ismét pon
tosan jártam az előadásokra és tanítottam privát tanít
ványaimat, mindaddig, míg egyszer a párisi, majd a bé- 
<3si és budapesti forradalom híre hozzánk is eljutott, még 
pedig Urházi György későbbi Kossuth-huszár bajtársam 
által. Ez így történt: Szász Károly nyárád-szeredai pap 
akkor Vladucz Józseffel lakott, mint annak secundariusa. 
Vladucz akkor a poetica classis tanítója volt, román ér
zelmeit egy szóval sem árulta el s magát magyar nemes
nek tartotta. Ő olyan körben élt akkor, hova a politi
kai események hamar eljutottak, a hol a titkosabb ese
mények tudatával is bírtak, t. i. Kemény Pál báró családja 
körében, kinél Vladucz apja udvari tiszt volt Malomfal
ván s így ő a báró gyermekeivel együtt növekedett fel.

Vladucz József ezen körnek köszönhette, hogy ak
kor az öreg diákok között legszélesebb látkörrel és sok 
ismerettel bírt. Ő már 1847 szeptemberben a nagy kollé
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gium háta mögött lévő egyik lakszoba — kamara — aj
tója fölébe két kis nemzeti lobogót festetett ilyen felirat
tal : »Viruljon a nemzetiség.« Ha a meszet a szék — vagy 
ma megyeház felőli kamara — ajtója felől vakargatnákr 
ezt a feliratot ott ma is megtalálnák . . .

Urházi György, Kemény Pál báró házánál ismerke
dett meg Vladuczczal. A hírt Urházi hozta le Pestről 
hamarább, mint a lapok és egy este 10 órakor megko
pogtatta Vladucz ablakát, mely a szt.-Mildós-utczára 
nyílott s ott adta be Vladueznak a pesti 1.2 pontot, t. i. 
»Mit kíván a magyar nemzet.* Szász Károly, Vladucz 
secundariusa és másodéves jogász — veteranus jurista 
— a nyomtatványt kezeibe kapva, mind a két jogász
osztályt tüstént felzaklatta-lármázta s még azon éjjel el
határozták, hogy másnap reggel a kollégium összes ifjú
sága tűzzön nemzeti kokárdát. Pénzt raktak össze és a 
nemzeti szalag beszerzésével Szász Károlyt s ennek osz
tálytársát Kinizsi Károlyt bízták meg. A két magyar jo
gász nemzeti szalagot addig soha sem látott, csak annyit 
tudtak felőle, hogy piros, fehér, zöld színekből áll, de 
hogy milyen sorban, erről szó sem volt.

Korán reggel tehát a két jogász lesietett a piaczra 
és ott a szatócsoktól összevásároltak mindenféle tarka
barka szalagot, minőket akkor az oláh nők szoktak hor
dani. Volt azok között piros, fehér, zöld, volt kék és 
sárga, fekete, de a magyar három szín együtt sehol sem 
volt kapható. Azonban a kiválogatott nemzeti színekből 
a nemzeti szalagot már 9 órára nemcsak elkészítették a 
jogászok, hanem összeszedték a fehér kalapokat s azokat 
felszalagozták úgy, hogy hátul jól lenyúljon. E mellett 
díszbe öltöztek s a fehér kalapokat felcsípve, mentek fel 
Dózsa Elek jogtanár revocatiojára egy szerda napon. 
Dózsának a volt a szokása (mert kopasz volt), hogy télen 
a kalapot feltette a tanteremben is, de egyúttal tanítva-
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nyaival is feltétette. Mikor Dózsa a nemzeti szalagos sok 
fehér kalapot megpillantotta, láthatólag megdöbbent, 
mert még semmit sem hallott a pesti eseményekről. Nem 
szólott azonban semmit, hanem egész órán kérdezett s 
óra után magához kérette a két első jogászt, u. m. Hor
váth Farkast és Deési Domokost s ezektől tudta meg a 
történteket.

Ezzel aztán vége lett a leczkejárásnak, minden diák 
puskát szerzett magának s egy délután meghíttuk a pro- 
fessorokat a nagy auditóriumba, hogy a leczketartást szün
tessék be és szervezkedjünk katonailag. Erre több ok 
kényszerített, melyek közül egynéhányra ma is híven em
lékszem.

1. 1848 márczius 25-én óriási fáklyásmenetet ren
deztünk. A királyi táblától indultak meg a kanczellisták, 
mi velük a kollégium nagy kapujánál egyesültünk; volt 
legalább 800 fáklyás; — a czigány zenekar a Rákóczy- 
indulót játszotta. A Sáros-utczán le a piaczi kúthoz vo
nultunk s ott Urházi György kanczellista elszavalta a 
kútról alábbi saját költeményét, mely leírhatatlan lelke
sedést keltett:

„Itt a zászló kezeinkben,
Egy kívánat lengeti:
Legyen egy a két hazából 
S vész így meg nem döntheti.

Hogyha egyért fog hevülni 
Millió szívdobbanás,
Egybeforrunk, mint a szikla 
S így dicsőbb nép lesz-e más ?

Fel mindnyájan ! tettre készen 
Álljon minden féríi-kar,
Hogyha tán a sors kívánja 
És ha más jót nem akar.

Fel mindnyájan ! hogyha zászlónk 
Majd a vérmezőben áll:
Háromszín zászló alatt lesz 
Vagy szabadság, vagy halál. “
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Ennyire e szép költeményből ma 40 év után is 
emlékezem. Urházi egy szép nemzeti zászlót tartott ke
zében, milyent mi azelőtt soha sem láttunk, de a három- 
színíí kokárda már ott volt mellünkön, még a kis tanu
lók is íéltűzték. A menet a piaczi kúttól a Poklos- (ma 
Deák F.) utczába a gróf Lázár József háza elé vonult s 
onnan az erkélyről olvasták fel a budapesti 12 pontot: 
»Mit kiván a magyar nemzet.« Ez is nagy lelkesedést 
okozott.

Péterfi József m-vásárhelyi ref. pap is felkapott a 
Pegazus hátára és irt s kinyomtatva szétosztott egy köl
teményt, mely így kezdődött:

„Vész és ború bármit is hoz, mi magyarok esküszünk, 
Osztrákház- és Ferdinándhoz halálig hívek leszünk.u
Erre kész volt feleletünk: Pecsovics!!
Másnap, t. i. márczius 26-án elmentünk leczkére az 

öreg Bolyai tanárhoz s az egész órát azzal töltöttük, 
hogy az azelőtti este látottakat beszéltük el neki, a ki 
nyugodtan hallgatta a mi beszédünket, de egyszer fel
ugrott faszékéről s hevesen így kiáltott fel: »Tudják, 
hogy mit tettek ?« Mi elnémultunk, de az öreg úr így 
folytatta: »Eltemették fáklyafénynél a magyar nemzet 
szabadságát, melyből nem tudom, mikor lesz feltámadás.« 
— Mi ezt nem értettük s úgy magyaráztuk, hogy az öreg 
úr Pecsovics s azután csak immel-ámmal mentünk le 
hozzá.

2. A jogászok egyszer leizentek Dózsa Elek jogta
nárhoz, hogy ne tartson előadást, de ő mégis feljött s 
csak Horváth Farkas és Deési Domokos mentek az elő
adásra. Dózsa kitartotta az órát, de ez aztán az utolsó 
is volt.

3. Volt nekünk egy Binder Mihály nevű nyelvta
nárunk, a ki goromba volt, mint a pokrócz. Volt oka, 
mert nem tanultuk a német nyelvet. Talán medgvesi szász
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volt. Tűrtük gorombaságait, de most eljött az ideje, hogy 
megfizessünk neki mi is. Egy délután feljött a nagy audi
tóriumba. Ott volt mind a két gradus, novitius és vete- 
ranus. Mihelyt leült s egyet felszólított, e helyett felál
lott Suba József tanulótársam s később sógorom és egy 
tüzes beszédben szemére hányta gorombaságát s a végén 
felhívta, hogy most vegye czilinderét és pusztuljon szeme
ink elől. A német erre elsápadt, hebegni kezdett, de mi 
kiáltani kezdettük, hogy: »le vele!* Akkor még nem 
járta az »Abczug!« Reszketve jött le a katedrából, kö
rülfogtuk s lekisértük a kapuig, de egy ujjal sem bántot
tuk, csak nevettük s kiáltottuk utána : »Le vele! el vele!« 
Egyenesen Dózsa Elekhez s onnan haza ment. Soha többet 
át nem lépte a kollégium küszöbét.

Binder Mihály egyúttal jogász volt s így Dózsát hall
gatta, míg nekünk a német nyelvet tanította. Ő is fel
ment egyszer a jogászok egy értekezletére és ott azt az 
indítványt tette, hogy a nemzeti kokárdák helyett az er
délyi színekből készíttessünk kokárdákat, mert a piros 
szín a székelyeké, a kék a magyaroké, a sárga a szá
szok színe és így mind a három nemzet érdeke képvi
selve lesz. Indítványát a jogászok lenevették s őt is ki- 
gunyolták.

Már most csak azt szeretném tudni, hogy mi köze 
az erdélyi románságnak a piros, kék és sárga szalaghoz, 
lobogóhoz és kokárdához. Azért ragaszkodnak-e e három 
színhez, mert azok az erdélyi volt három politikai nem
zet színei voltak, vagy azért, mert Románia színei is épen 
ezek? Ezt megfejteni nem nagy fejtörésbe kerül s így 
igen helyes volt e lobogókkal való román tüntetéseket 
eltiltani. — Hanem a diák, még ha román is, fura egy 
nemzetség. Kifog ez a tilalmon. Most az egyik román 
tanuló kék színnel, a másik pirossal, a harmadik sárgá
val szegi körül sipkáját, de nem azért, hogy egyik er
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délyi szásznak, a másik magyarnak, a harmadik székely
nek vallja magát, — mentsen isten! A káposztás-kertbe 
néznek ők ezzel, melynek neve Románia. így csinálnak 
ők virtust a rendőrség gyönyörűségére Románia színei
nek viseléséből. És mit szólnak ehhez a tanárok, az is- 
kolafentartó ephoria? Semmit; szemet hunynak!

Megemlítem itt, hogy a német nyelvet Borosnyai L. 
János nyugalmazása után az 1844/45. iskolai év első fe
lében Kelemen József uj tanár tanította »Gedike« czímű 
kézikönyv szerint; a második félévben és 1845/46-ban 
Dózsa Elek; 1847/48-ban Binder Mihályt alkalmazták, ki 
külföldön akadémiákon is tanult s azután Segesvárit ta
nár volt, ekkor pedig M.-Vásárhelytt jogot hallgatott. Az 
50-es években hivatalnok volt s még ezután is ; utoljára 
kir. táblai bíró szintén M-Vásárhelytt s 1886-ban nyu
galmazták. Jelenleg Szebenben lakik. Szép esze és sok 
általános ismerete volt. A sört, mint jó német, nagyon 
szerette.

4. Hír, hír után érkezett, hogy valami Mikás nevű 
oláh kanczellistát, ki akkor a várban fogva volt, az olá
hok ki akarják szabadítni. Mindez arra indított minket, 
hogy miután a városban a nemzetőrség már úgy is szer
vezkedett, mi is alakítsuk meg a diák-csapatot s leczke 
helyett járjunk a kollégium játszóhelyére fegyvergyakor
latra. Mint mondám, meghíttuk a tanárokat is és kezdő
dött a tanácskozás. Az öregebb tanárok, Dózsa, Bolyai, 
Eresei nem ajánlották, de Török János mellettünk volt s 
egy lelkes beszéd után épen engem küldött le, hogy vi
gyek fel tintát, pennát s papirost. Tüstént vittem s mi 
Törököt lelkesen éltetve, aláírtuk, hogy készek vagyunk 
fegyvert fogni és naponta tanulni. Török és Szász István 
is beállottak s jártak velünk tanulni. Századosunk Lázár 
Dénes volt. Mintegy hat hétig tanultunk s akkor az 
utolsó próbára meghíttuk August cs. k. várparancsnokot
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tisztjeivel együtt, kiket a bámulat fogott el, hogy mi 6 
hét alatt kész katonák lettünk.

Három komikus jelenetre is emlékezem. 1. Kiss 
János theologus diák öles férfiú és szárnyas volt a 
században. Mellette állott Szász István tanár, mint 
hadnagy. Mikor Szász legelőbb Kiss János mellé ál
lott, feltekintett a hosszú diákra és az ő bassus hang
ján így szólott hozzá: »Jaj, milyen nagy maga.«! Erre 
Kiss egész büszkeséggel lenézett a professorra s ezt 
felelte: »Jaj, milyen kicsi a professor úr, akarám mon
dani hadnagy úr!« Lett erre nagy nevetés a curián. 2. 
Vályi Pali a szt.-benedeki ref. pap és esperes fia, igen 
csinos, nyalka gyerek volt, de ép úgy irtózott a puská
tól, mint Urr György diák társunk. Vályi Pali tehát, mi
kor lőttünk, mindig félre fordította fejét, hogy a kovás* 
puska perselyében lévő por a fellobbanáskor ki ne égesse 
szemeit. Ezen mi nagyon mulattunk. Nem is lett önkén
tes sem ő, sem Urr György. Hozzájok hasonlók voltak: 
Köblös István, Móré Károly és Simonfi Samu. Vályi 
később esperes, Urr György tanár lett, de már elhaltak. 
Vályinak nem voltak gyermekei, de Urr Györgynek ma
radott hét.

— 3. Mikor a kollégium játszóhelyén a vizs
gát letettük, Szász Istvánon esett meg ez a komikus je
lenet. Volt neki egy czifra toku kardja, melylyel midőn 
vezényelni akart volna, nem bírta a tokból a kardot ki
rántani. Húzta, húzta, de a kard pengéje nem mozdult,, 
mert bele volt a tokba rozsdásodva. Két izmos diák sie
tett a professor hadnagy urat zavarából kimenteni, kik 
szintén nagy bajjal sok próbálgatás után bírták kihuznir 
a pajkos diák-katonák nevetése közben.

Utolsó fegyvergyakorlatunk után pünkösdre szét
oszoltunk az ország minden részébe. Sokat akkor utol
jára láttunk.
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6. A kollégium szétoszlik 1848.
Én, Incze Miklós tanítványommal és édes atyjával, 

ki utánunk jött, Vajda-Szt.-Iván, Teke, Somkereken át 
Deésre mentem. Somkereken gróf Kornis Gábornál vol
tunk szállva s ott ebédeltünk. Sok szép apró gyermeke 
volt a grófnak, a ki a conservativ párthoz tartozott.

Deésen első dolgom a volt, hogy beállottam a 
nemzetőrök közé. A piaczon volt az őrház és ott tettem 
le egy vasárnap délelőtt a nemzetőri esküt. Jártunk pon
tosan a gyakorlatokra, de én ezenkívül tanítottam nem
csak Incze Miklóst és ennek unokaöcscseit, Szakács Ká
rolyt — ki később kolozsvári pap lett — s ennek test
vérét Gyulát, hanem a Miklós apró leánytestvéreit, kik 
hárman voltak és igen kedves teremtések; Teréz, Mari 
és Fani voltak e kedves gyermekek. — Mari Besztercze 
közelében ma is él. Teréz, ki a legkedvesebb teremtés 
volt, szerencsétlenül ment férjhez és korán elhalt. Eze
ken kívül egy gazdag vaskereskedőnek is tanítottam 7 éves 
szép fiacskáját, de neve nem jut eszembe. Itt ismerked
tem meg a kisdedóvó-intézettel, mely akkor Turbucz Fe- 
rencz óvóbácsi alatt igen virágzó állapotban volt. Itt 
kaptam az óvoda iránti lelkesedést, a mely ma is él 
bennem. Milyen a sors! 1876-ban M-Szigetről Beszter- 
czére utazva, Deésen ebédeltem s aztán siettem az óvo
dába; az épület most is ott állott, de gyermekeket nem 
találtam, csak egy öreg összetöpörödött embert. »Nem 
így volt itt 1848 nyarán, — mondám az öregnek. — 
Hová lett Turbucz Ferencz, a derék óvóbácsi?« »Az 
én vagyok, instáíom!« Ion a felelet.

Itt ismerkedtem volt meg 1848-ban Incze Ferencz- 
nél az öreg Czakó János híres alchimistával. Az öreg úr 
egykor gazdag ember s megyei pénztárnok volt. Bele
kapott az aranycsinálás mesterségébe, az alchemiába s 
ezzel minden vagyona elúszott. Birtokát lefoglalták, a
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gazdag ember egyszerre koldus lett. Neje, tordai Velics* 
leány, otthagyta s Kolozsvárt rózsolis-boltot nyitott, az
zal tengetve életét. Volt két jeles fia a kolozsvári ref. 
kollégiumban, u. m. Zsigmond és János. Zsigmond a bu
kás után Budapestre ment s ott kitűnő drámairó lett, de 
1845-ben csalódott szerelmi viszony következtében agyon
lőtte magát. Petőfi róla irta volt az ismeretes szép költe
ményt. Jánosból tengerész lett s az 50-es években mint 
gabonakereskedő Braillában lakott. Bukarestben ismer
kedtem meg vele és házamtól vette nőül Tokos Amáliát 
1861-ben; később Konstantinápolyba ment lakni s ott 
halt meg 1877-ben.

Az öreg Czakó alchimista sokszor eljött Inczéhez 
vacsorára s ott ismerkedtem meg vele. Vacsora után én 
szoktam hazakisérni s ez által annyira megszeretett, hogy 
mindennapi vendége lettem. Az óvodával szemben lakott 
egy régi kőházban. Egész nap szivarcsinálással foglalko
zott s koronként kiment a hátsó szobába, hol a pléh fű
tőben örökösen égett a faszén és valami sustorgott. Ilyen
kor ezt szokta mondani: »Hej öcsém, már nincs sok 
hátra, akkor aztán lesz pénz!« . . .  Én már tudtam, hogy 
mit mível s szerencsét kivántam neki, a mit ő jó névén 
vett. — Egy alkalommal kivette szekrényéből Zsiga fiá
nak veres bársonyba kötött műveit: »Kalmár és tenge
rész^ »Leona« stb. és nekem átnyújtván, mondá: »Ol
vassa el ezeket!« Én aztán elolvastam azokat a legnagyobb 
lelkesedéssel és mikor visszavittem, egész bizalommal 
kérdeztem az öreg úrtól, hogy vájjon miért lőtte meg 
magát Zsigmond ? Az öreg úr mintegy megvetőleg mondá : 
»Egy . . . ej, hagyjuk!« A szép bársonykötésü könyvbe 
Czakó Zsigmond sajátkezüleg írta be ezt: »Czakó János 
édes apámnak fiúi tisztelettel« s ez nekem igen jól esettr 
látva apja iránti tiszteletét.



IV.  R É S Z .

Honvédélet 1848-ban.
1. Társadalmi élet Deésen 1848-ban.

Deésen mint magántanító és deési nemzetőr 1848 
junius, julius és augusztus hónapokat, mint 20 éves fiatal, a 
legvigabban töltöttem. A deési fiatal emberekkel csakha
mar ismeretséget kötöttem. Emlékszem az Albisi fiukra 
Danira és Ferenczre, kiknek atyjok ott ev. ref. kántor és 
leánytanító volt s leánytestvérük is volt talán kettő. 
Továbbá Szőcs Adolfra egy ottani tekintélyes orvos de
rék fiára, a ki a 11-ik zászlóaljba állott be és a piskii csa
tában esett el 1849 február 8-án. Kiváló szép tehetségű 
s testileg is szép termetű, vidám kedélyű fiú volt. Szarvady 
Palira, a kinek egy igen szép nőtestvére volt, Kati, ak
kor ott a legszebb leány. Szép leányok voltak még, ki
ket ismertem: Fodor Klotild, Szász Anikó, Czakó Kati; 
voltak még többen is, de már nevükre sem emiékszem.

Nagyon sokszor összejöttünk, most egyik, majd 
másik leányos háznál és házi mulatságot rendeztünk. 
Nem is sejtettük még akkor, hogy tűzhányó-hegyen tán- 
czoltunk. Fürödni a Rózsahegy alá jártunk, oda, hol a 
két Szamos egybeszakad. Néha puskát is vetettem vál- 
lamra s bejártam azt a gyönyörű szép vidéket, mely rit
kítja párját. Egykor többen kirándultunk llosvára, a hí
res római táborhelyre, a hol a romokon szép udvarház
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s abban egy ritka szép leány volt, Mán Rózának Rítták, 
A deési partikula, 3 oszt. ref. iskola tanítóival is barát
ságot kötöttem, de neveikre nem emlékszem. Ők is hon
védek lettek.

A szép idő akkor kezdett borulni, midőn híre fu
tott, hogy a naszódi oláh gyalogezred egy zászlóalja 
megindult Naszódról, Szent-Tamás alá menendő és holnap 
Deésre fog érkezni. A deési nemzetőrség elibök ment s 
vele én is, Rettegig, de még távol voltak, midőn egy 
tiszt hozzánk lovagolt és azt a kivánságát tudatta velünk, 
hogy szép nemzeti zászlónkat vonjuk be, mert az oláh 
regiment a sárga-fekete zászlón kívül mást nem ismer s 
baj lehet belőle, ha magyar zászlót fog megpillantani. Ez 
nagyon elkedvetlenítette a nemzetőröket. Az oláh ezred- 
zászlóalja a községen alól négyszögöt képezett és nagy 
tüntetéssel tette le előttünk a császár iránti hűségre az 
esküt. Ez nekünk szólott. Magyar királyról sző sem volt. 
Mi rögtön hazafordultunk s a deésiek az oláh zászlóaljat 
ily előzmény után a legközönyösebben fogadták. Ezt a 
zászlóaljat később Budapesten lefegyverezték. Volt zaj 
és lárma az oláh zászlóalj czudar magatartásáért a ma
gyar lapokban. Hírük mindenütt megelőzte őket.

2. Kossuth-huszár lettem.
Augusztus végén néhány Kossuth-huszár jött Kolozs

várról Deésre toborzani. Köztük volt Vájná Sándor, a 
ki közelebb mint ügyvéd halt meg Kolozsvárt. Ő épen 
annál a vaskereskedőnél volt szállva, a hol én egy kis fiút 
tanítottam; valami Alajos nevű volt. Hamar megismer
kedtünk ott és közöltem vele, hogy én is beállók huszár
nak. Ő megörvendett, egy orvoshoz utasított, ez le vet
keztetett s aztán megtapogatta minden tagomat s így 
szólt: »Önbőljó huszár lesz.» — Mihelyt beírtak, tüstént 
8 napi szabadságot kértem, hogy hazamehessek M -Ré-
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genbe, a hová gyalog mentem s mostoha anyámtól, test
véreimtől és minden ismerősömtől búcsút véve, ismét gya
log tértem vissza Deésre és ott huszár-ruhába bújtam.

Századosunk Makrai László volt, ki Torma leányt 
bírt nőül s mint ilyen, Szolnokmegyében lakott volt. Ő 
kiszolgált katona s igen derék, bátor ember volt. Mielőtt 
tovább mennék a huszár-élet leírásában, megemlítem, 
hogy Deésen párszor prédikáltam is 1848-ban Medgyes 
Lajos pap helyett és meg voltak velem elégedve. Volt 
akkor Deésen egy öreg ref. pap is, Vas Samu nevű, a 
kinek olyan gyenge hangja volt, hogy szavát alig lehetett 
hallani. Segédje volt Fekete Lajos, a ki szintén nemzetőr 
is volt s később ő is Kossuth-huszár lett és 1849-ben a 
bánffy-hunyadi csatában vagdalták össze a muszka ko
zákok. Víg kedélyű bajtárs volt, kit még M.-Vásárhelyről 
ismertem, a hol kanczellista volt.

Egyszer czirkálni ment ő is egy csizmadia káplár 
vezetése alatt a szamosujvári útra. Sötét volt, s a mint 
csendesen lépdeltek, egyszer kemény ropogás üti meg 
füleiket. Azt hitték, hogy valami oláh lándzsás csapat 
törtet át a törökbuzán. Fekete, mihelyt hallgatőzni meg
álltak, leült s félcsizmáját, mely sértette lábát, lerántotta. 
A káplár ezért lekorholta s rárivalt, hogy tüstént men
jen be a törokbuzába s tegyen jelentést, hogy miféle 
recsegés, ropogás az oda bennt. Fekete félcsizmáját fel 
sem huzva, beindult a törokbuzába, a honnan csakha
mar egy nagy fehér tehenet vert ki a csapat örömére. 
Ez ropogtatta a esős törökbuzát. A csapat hahotára fa
kadóit, Fekete most ismét leült és felhúzta félcsizmáját, 
mialatt így sóhajtott fel: »Istenem ! eddig voltam lelki- 
pásztor, most már vagyok tehénpásztor!« Erre még job
ban nevetett a csapat és vígan tért a városba, hogy 
nincs lándzsás oláh csapat a környéken.

Mint már huszár is, még mindig Incze ügyvédnél



177

laktam, de már huszár-ruhában jártam, mely állott szür
ke attillából veres vitézkötéssel, sárga csiga-gombokkal, 
veres sipka és veres csákó nemzeti színű rózsával, szürke 
nadrág, térden alól fekete bőrrel, sarkantyus czizma, gör
be kard ; de lovunk még nem volt. Tehát huszár is, tanító 
is voltam kevés ideig, mert Incze ügyvéd, mint Pecsovics, 
nem jó szemmel nézte az én huszárkodásomat s nem 
hitt az egész mozgalomban.

Incze már ekkor özvegy ember volt; háztartását 
nővére, özvegy Szakácsnő vezette. Inczének egy fia s 3 
leánykája, Szakácsnénak 2 fia volt s így mindennap ki- 
lenczen ettünk az asztalnál, a mi nem kevés gondot adott 
olyan híres fösvény embernek, a milyen Incze volt. — 
Gyermekeit azonban nagyon szerette s anyjuk sírjához 
is ki-kivitte. Egyszer én is velük mentem. A sírhoz érve, 
a gyermekek zokogni kezdettek s ő is könyezett; én a 
sírverset futottam át a sírkőről, mely az atya és gyer
mekei sirása alatt annyira meghatott, hogy máig sem fe
ledtem el belőle egy versszakot:

„Mint hold nélkül az éjszaka,
Sötét az árva ház;
Az őrszellem elköltözött,
S öröm helyett mély hú tanyáz. “

Inczének még volt egy nővére M.-Vásárhelytt, Incze 
Zsuzsika, Bartha Dániel ügyvéd neje, a szent-Miklós-ut- 
czában, a hova Miklós tanítványomat egyszer-máskor le
vittem s így e családdal is megismerkedtem, melyből ma 
már aligha él vagy egy. Volt három leánykája, ezek 
közül Mari igen szép leány lett s 1869-ben férjhez ment 
Székely Elek adóhivatalnok barátomhoz, de ez is hamar 
elhalt gyermekágyban. Bartha D. ügyvéd nagyobb leánya 
Zsuzsika, Jelűnek Antal m.-vásárhelyi városi mérnök neje 
volt; maradt egy fia, Vilmos, ki ma szintén nős. Pál 
Károly ügyvéd is rokona volt Inczének, kinek háza a

Koós F . „Életem és Em lékeim .44 1 2
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mostani *Transvlvania« nagy vendéglő helyén állott; oda 
is le-levittem Miklóst s ebédre is meghíttak. Csak egy, 
de híres szépségű leánya volt, Mari, a kit dr. Knöpfler 
Vilmos vett nőni. Dr. Knöpfler és apósa Pál Károly el
haltak már, de anyósa é l; egy leányát Ugrón Gábor 
Tette el, s én 1887-ben az E. M. K. E. közgyűlésén 
Szeremley Lajos tanfelügyelőnél ismertem meg e nőt s 
bámultam, hogy mennyire hasonlít édes anyja fiatalkori 
képéhez. Pál Károly neje Görög leány volt s minket 
mindig igen szívesen látott. — »0n reviens toujours á són 
amour premier.« így vagyok én is M.-Vásárhelylyel. íme 
Deésen is m.-vásárhelyi családokról irok. Azonban a 
harczi-riadó elnémítja a családi élet nyugalmát s ragad
ják életem csolnakát is a hullámok. Menni, indulni kell, 
hová, merre?

3. El Kolozsvárra!

Egyszer csak kiadták a parancsot, hogy pakoljunk, 
mert Deésről indulunk Kolozsvárra. Urbán naszódi cs. k. 
ezredes beirt Deésre, hogy távolítsa el kebeléből a hon
védeket és Kossuth-huszárokat. Deésen felül tehát nem 
volt magyar világ. Naszódon az oláhok, Beszterczén a 
szászok császári érzelmitek voltak s a beszterczei szászok 
nem engedték meg, hogy a honvédek náluk toborozzanak. 
Szekerekre raktak tehát minket és Szamos-Ujváron át 
Kolozsvárra indítottak. Az utón sok oláh szekeressel ta
lálkoztunk, kik Kolozsvárról jöttek s mintha sejtették 
volna elvonulásunk okát, vakmerőén néztek reánk s ka
lapjukat sem emelték meg. Gergely Lajos huszár pajtásom 
kérdé egy oláh paraszttól, hogy miért nem köszönnek? 
Erre a paraszt: »Azért, mert én is olyan ember vagyok, 
mint te.« A huszár leugrott a szekérről s felpofozta és 
ezt az oláh eltűrte.

Kolozsvártt a czukorgyárba szálltunk be s ott vol-



179

tünk néhány napig. Innen bevittek a külső magyar-ut- 
czábav s ott házakhoz szállásoltak el. Én egy zsidóhoz 
kerültem, a kinek igen szép neje volt, férjét nem szerette, 
mindig a huszártisztekkel kaczérkodott. A kardgyakor
latokat egy Kristóf nevű gazdag ember udvarán tanultuk, 
a karabélylyal való czéllövést és gyalog-gyakorlatokat a 
czukorgyár közelében. Nemsokára lovat is kaptunk s ek
kor előbb a belvárosba a szentegyház - utczába Moól 
József nevű kereskedőhez, majd onnan a »Mátyás király* 
vendéglőbe szállásoltak. Megtanultam tehát a ló vakarást, 
kefélést, a kard-, karabély-, pisztolytakarítást, zablafénye- 
sítést, istállótakarítást. Milyen jól fogott az, hogy dolgozni 
tudtam ! Örömmel tettem mindent, mert büszke voltam 
a rra , hogy mindezt a hazáért teszem. Egyszer épen 
szénát és zabot czipeltem a kolozsvári piaczon át a lo
vam számára, midőn valaki reám kiált: »Hát te szegény 
Feri, erre jutottál!* Oda pillanték, bátyámat Miskát látám 
magam előtt. Pár nap alatt ő is oda jutott; ő az első 
századba állott be, a melynek gr. Bethlen Gergely volt 
századosa. Őrnagyunk gr. Mikes Kelemen volt. Gr. Beth
len G. híres lovas volt, gr. Mikes is jól megülte a lo
vat ; igen szép arczu és termetű férfiú, kissé már hízni 
kezdő volt.

Itt láttam életemben legelőbb akasztást. Október 
hóban történt. Baternai és Simonics nevű talán balázs- 
falvi diákokat vagy már kanczellistákat fogta volt el első 
századunk a Mezőségen Péntek nevű községben az oláh 
esperesnél, egy jól kihízott pópánál. Lándzsákat csináltat
tak ott és oláh felkelő-csapatot szerveztek, mint tribünök. 
A vármegye udvarán a Farkas-utczában voltak kikötve s 
harmadnap roppant néptömeg és fegyveres nemzetőrség 
s huszárság vitte ki őket két szekéren, két oláh pópa vi
gasztalása mellett Szamosfalvára, a hot egy magas akasz
tófa volt felállítva. Baternai bátran viselte magát. Mikor

12*
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a kötelet a czigány hóhér a nyakára akarta vetni, ott fenn 
a lajtorján elkiáltotta magát, mondván: »Sé tráiéscá ro- 
mánii, cá pentru ei morü«, azaz: »Éljenek az oláhok, 
mert érettük halok meg.* Erre a dobosok dobolni kez
dettek, a hóhér gyorsan nyakába vetette a kötelet és a 
másik hóhér lelódította a lajtorjáról. Karjai hátra s lábai 
össze voltak kötve, s a mint a lajtorjáról lelódították, el
kezdett a nyakán lévő kötélén himbálni, rugdosni. Az 
egyik hóhér alól állott és megfogta lábait s huzni kez
dette egész erejeből lefelé, hogy ne kinlódjék sokáig, ha
nem fulladjon meg minél előbb. A nép rákiáltott a hó
hérra: »Ne húzd a tolvajt, hadd, hogy kinlódjék.« De 
ekkor már megfulladt, arcza megkékíilt, eltorzult. Sirno- 
nics gyáván viselte magát, hamar elbántak vele a hóhé
rok. Én közelről láttam ezt, mert nem voltam szolgálat
ban. Nem is láttam több akasztást a szabadságharcz 
alatt, de nem is kivántam látni s ma sem kívánom. Az 
oláh esperest több évre ítélték volt, de Urbán kiszaba
dította.

Párszor rengeteg alarmé verte fel Kolozsvár lako
sait. Dobpergés, kürtszó, harang-félre verés, azon ürügy 
alatt, hogy oláh lándzsás tábor közeledik. Nem valósult 
egyszer sem s azt hiszem, hogy csak minket akartak 
ezzel szoktatni a gyors kirukkoláshoz. Egy délután tör
tént az, hogy a Trencsin-téren fekvő lovas-istállót, hosszú 
deszka-épületet mi, a honvédek és nemzetőrök körülfog
tuk s az ott lévő 30—32 dragonyost lefegyvereztük, lo
vaikat elszedtük s huszároknak osztották. Egy pár s 
köztük a trombitás is átállott hozzánk, de később vissza
szöktek. Ezalatt megtörtént az agyagfalvi székely gyűlés, 
1848 okt. 16-án, Sz.-Régen felégetése nov. 1-én, Ur- 
bánnak Sárpatak és Vajda-Szt.-Iván közötti visszaverése 
okt. 31-én, s minket is megindítottak Tordára és onnan 
a radnóti Székely táborba. Egerbegyről a Mezőségen
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mentünk M.-Ludasra. Ott találkoztunk a székelyek elő
őrsével s majd portyázó csapatjával, kik féljen a ma
gyar !« kiáltással fogadtak, melyet mi is viszonoztunk.—  
M.-Ludas felé közeledve, láttuk, hogyan ették a kutyák 
az agyonvert s ott hagyott oláhokat. Undorító látvány 
volt az. A székely, ha tőle függött, nem adott kegyelmet 
az oláhnak. Ennek oka pedig az volt, mert már tudták, 
hogy milyen embertelenül gyilkolták le országszerte a 
védtelen magyarokat, még a nőket és gyermekeket is. 
Radnót felé irányzott elvonulásunkat, holott csak félszá
zad voltunk, tétlenül nézték az oláhok a czintosi tábor
ból s mi estére csendesen megérkeztünk Radnótra. Itt a 
mint sötétben az istállóba vezettem lovamat, valamiben 
megbotlottam s végig nyúltam rajta. Felugrottam s ez
alatt valaki lámpást hozva, látám, hogy egy székely fek
szik ott halva. Kihúztuk lábainál fogva az istállóból s 
lovainkat elhelyeztük.

Egy hétig lehettünk ott, mialatt a kastély egy föld
szinti nagy termében étkeztünk s éjjel-nappal portyáz- 
tunk Kutyfalva és M.-Vásárhely felé, pedig onnan ellen
séget nem vártunk. A portyázók hoztak be egy-két 
nyomorult oláhot, kik ijedtökben viaszsárgák voltak; a 
lándzsás székelyek agyon is verték volna, ha megengedik, 
de ez nem volt szabad. Elbocsátották őket.

Egy hétfőn reggel, 1848 nov. 6-án a reggelizés alatt 
belépett Szentkereszti parancsnokunk s azt kérdezte, hogy 
ki visz el egy levelet M.-Vásárhelyre. Tüstént négyen 
ajánlkoztunk s hamar felkészülve, elindultunk. Délre be
tértünk a szentpáli udvarba, a Haller Ignácz tisztjéhez. 
Ott bámulva hallottuk meg, hogy Gedeon osztrák vezér 
tegnap nov. 5-én bevette M Vásárhelytt. Most lett csak 
vége a szép ábrándnak, hogy miként fogok parádézni 
mint huszár ott, a hol pünköstig diák voltam! A mint 
ott beszélgettünk, lódobogás riasztott fel, az udvar meg
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telt huszárokkal s épen bajtársainkkal. Hírül hozták, hogy 
elindulásunk után egy órával egy osztrák csapat megtá
madta és szétugrasztotta a radnóti tábort. Erre lön csak 
ijedelem! Merre már most? Két tűz között állunk. Az 
evéssel gyorsan bántunk s ezalatt egy kath. pap, talán 
Kolozsi Antalnak hítták, megígérte, hogy ő átvezet a 
Maroson Malomfalvánál s onnan aztán Bergenye, Bánd 
felé nyitva az út Kolozsvárra. Lóra kaptunk s a réten 
le a Maroshoz érkeztünk. Csak ekkor láttuk, hogy Ma
lomfalván egy rakas lándzsás oláh áll. Kolozsi nekivágott 
a Marosnak, mi utána; a vizen átgázolva, Kolozsi egye
nesen az oláhok felé tartott s mi karddal kézben utána 
vágtattunk. Etty mély út vezetett fel a községbe s ennek 
a mély útnak két párkányát szállották meg az oláhok, 
de látva vakmerő bevágásunkat, egy lándzsát sem emeltek 
reánk s mi késő este Bergenyén át Bándra érkeztünk," 
ott találtuk a marosszéki Tolnai csapatot, mely M.-Vá- 
sárhelyről vonu.t ide. Itt mindent megtudtunk, a mi az
előtti napon M.-Vásárhelyit történt s ez nagyon leverő 
hír volt. Ép ekkor halt meg ott Borsai Ferencz tanuló- 
társam és jó barátom. Őt is sajnáltam, de sorsát nem 
irigyeltem, mert élni, szolgálni vágytam ügyünket.

Bergenyében ért utói 6 huszár és Deési s Baka szá
zados, kik Ölyvesen Deési birtokán a fellázadt románo
kat zabolázták meg s kik onnan visszatérve, szintén M.- 
Vásárhelyre akartak bemenni. Azonban Panitban érte
sültek a M.-Vásárhelyen történtekről s ők is Bergenye 
felé vették utjokat s hozzánk csatlakoztak. E hat huszár 
között volt Szász Károly ma nyárád-szeredai ref. pap 
barátom is.

Bándról Gerebenesen, Záhon át Mezo-Gsánba s on
nan Tordára vonultunk. A záhi határon történhetett, hogy 
éjszaka erősen megfáztam s egy a mezőn lévő házhoz 
vágtattam, honnan egy oláh megrémülve lépett ki előmbe
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s én valami meleg ruhát kértem tőle. Egy fekete zeke 
— sumanu — volt rajta, mit szó nélkül levetett s ide
adott ; én megköszöntem. De ő ezzel nem szabadult meg, 
mert egy Makári nevű híres kártyás huszár négy ökrét 
behajtotta Tordára s ott elpocsékolta. Bem ezért főbe- 
lövette volna s meg is érdemelte volna. A rablást, gyúj
togatást utáltam.

Tordára egy éjszaka éjfél után érkeztünk be s Ke
mény Farkas parancsnoknál jelentkeztünk. Akkor még ő 
is kényes katona volt, mert egyszer az egyik ablakon 
kitekintve, így szólott felénk, kik még lóháton voltunk: 
»0h, hogy még éjszaka sem hagynak pihenni!* Erre egy 
Csató nevű víg pajtásunk rögtön rávágta: »Nem bizony, 
mert katonák vagyunk!* Mi erre hahotára fakadtunk s 
br. Kemény Farkas becsapta az ablakot. — Ebből a ké
nyelmes mágnásból Bem alatt oroszlán-bátorságu hős le tt; 
ő védelmezte a piskii hidat a 11-ik zászlóaljjal, mint meg
annyi oroszlánnal.

Tordáról, hol távozásunk miatt nagy rémülés volt, 
Kolozsvárra vonultunk. Egész sereg menekült jött ve
lünk gyalog és szekéren, mert attól tartottak, hogy a véd
telen hagyott várost az oláh lándzsások felgyújtják, la
kosait megölik, a mint azt Felvinczczel meg is tették. — 
Emlékszem, hogy utazásunk alatt az őszi hideg eső sza
kadott, a Feleken kemény szél fújt s úgy megfáztam, 
hogy Kolozsváron a >Mátyás király« fogadó előtt alig 
bírtam lefordulni lovamról.

Mikor itt még meg sem melegedtünk, jött a híre, 
hogy Szamos-Újvárnál nov. 13—15-én elvesztettük a csa
tát és hogy Urbán egyenesen Kolozsvárnak tart, ügy is 
volt. November 16-án estefelé kivittek Szamosfalva alá, 
hová már jól hallatszott az Urbán gyalogságának dob
pergése s láthatók voltak maguk a csapatok is, a mint a 
hegyoldalon felénk húzódtak. Beesteledett, midőn a jobb
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szárnyon, a hol előőrsön állottam többedmagammal mint
egy csatárlánczban, ropogni kezdettek az ellenség gya
logságának puskái és süvölteni a golyók a sötétben, mert 
csak kevés hóvilág volt. A mint a csatárláncz legény
sége összehuzódott egymás mellé és egy sánczon átugra
tott, az én rossz dög lovam a sánczba bukott; alig bír
tam leszállani róla, mert egyik lábam a kengyelbe szorult. 
Ezalatt társaim a századhoz vonultak vissza, én pedig 
gyalog maradtam, mert lovamnak nem volt kedve ki
kapaszkodni. A bajtársak lovon, én mellettük gyalog, vo
nultunk be a városba, a hol irtóztató zavar s lárma volt. 
Ki lévén merülve, felöltözve ledültem s úgy elaludtam, 
hogy midőn reggel felköltöttek, már nem volt magyar ka
tona a városban. A múlt este borzasztó zaj, most síri 
csend! . . .  Én a közép-utczán a piaczra s onnan a Mo- 
nostor-utczán mentem ki a gyalui országútra, természe
tesen gyalog. A piaczi templom mellett lévő őrház előtt 
ott sétált a »Carl Ferdinand«-ezredbeli őr; előtte mentem 
cl, de nem kiáltott reám. ügy látszik, örvendettek, hogy 
mi szaladunk Nagy-Várad felé, Urbán pedig Sz.-Ujvár 
felől vonul be Kolozsvárra. Gyaluban utolértem a miein
ket s onnan szekéren mentem Gyerő-Vásárhelyre, hol a 
ref. templomban huszár létemre ugyancsak segítettem 
énekelni a kántornak.

Innen Bánfi-Hunyadra mentünk s itt más lovat kap
tam. Makrai századosunk figyelmeztetett, hogy erre az
tán jobban ügyeljek. Én örültem, hogy megszabadultam 
a rossz dögtől. Szász András m.-láposi huszár bajtársam 
— ki 1849. február 8 án a piskii csatában esett el — 
nem egyszer ingerkedett velem ezért a lóvesztésért. Sze
gény jó fiút az ágyúgolyó mellbe ütötte s egy hangot sem 
adva, lefordult lováról; pedig az elgyengült golyó nem 
törte be mellét s miként Miklós Károly huszár pajtásom 
beszélte, csak egy kis kék folt látszott mellén.
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B.-Hunyadról Feketetóra, Csúcsára*) s innen a Ki
rályhágón át egész Elesdip hátráltunk, ügy emlékszem, 
hogy a Királyhágón találkoztunk a Kress chveaux lege- 
rekkel, kiknek Pereczi volt őrnagyok s kikkel aztán végig 
együtt szolgáltunk. — Olasz fiuk s derék, bátor katonák 
voltak. Élesdről visszafordítottak és előbb Almásra s on
nan Szilágy-Somlyóra vittek. Itt szemlélt meg egy reggel 
egy réten a kisded termetű, öreg Bem tábornok, a ki 
Erdély visszahódítására vállalkozott. Engem még azon 
nap mint futárt küldöttek a marosszékiekhez, nem em
lékszem, hogy mily nevű községbe. Esős-sáros, hideg, ha
vas időben jártam meg, minden községben más-más kí
sérőt kapva a jegyzők rendelkezéséből; de annyira kihűl
tem, hogy félhalva kerültem vissza Sz.-Somlyóra. Innen 
századom már elment Zsibó felé.

Szász Károly barátom említi, hogy Szilágy-Somlyón 
a kolozsvári Mátyás-huszár divisió két századából három 
századot alakítottak, olyformán, hogy a divisiót egy sorba 
állították, s elkezdették számlálni. 1, 2, 3 s így tovább 
ós mindenki abba a századba osztatott be, melybe ilyen
formán jutott. így jutott ő, ki addig a 2-ik században 
volt, a 3-ik századba, melynek parancsnoka Pálfy nevű 
őrnagy volt. Kolozsvárnak karácsonykor történt visszafog
lalása után Bemmel Beszterczére csak az 1 , 2. század 
ment, a 3-ik pedig Tordára; itt volt ezen század, midőn 
Axente, Severu és Prodanu N.-Enyedet elpusztították. — 
Tordáról a 3-ik század Enyedre, Balázsfalvára, Vízaknára 
s innen N -Szeben első ostromára ment. Ez a három 
század Mátyás-huszár fennállott N.-Szeben bevételéig. Ek

*) Csúcsán lövetett meg Baldacci egy marosszéki magyarosi 
családos székelyt rablásért, mi által magára zúdította a székelye
ket, kik Tolnai Gr. alatt szolgáltak. Baldaccit akkor általában áru
lónak tartották s a marosszékieknek nagy kedvök lett volna baj- 
társokért Baldaccin bosszút állani; de még sem merték megtenni.
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kor a három századból, mert nagyon meggyérültek a 
hadjárat alatt, ismét két századot alakítottak, de még így 
sem volt teljes; e miatt a m.-vásárhelyi osztályból még 
30 legényt osztottak be a kolozsvári osztályba s így ju
tott Szász K. is ismét a 2-ik századba.

Én a kórházba kerültem, typhusba esvén. Itt ért a 
karácsony, midőn az ottani ref. pap úrvacsorát osztoga
tott nekünk is, de én azt a falat kenyeret sem bírtam 
megenni, olyan beteg voltam. A kórház az ottani róm. 
kath. algymn. épületében volt Ide hozták a zsibói csatá
ban megsebesült székely fiukat is. A kórházból egy sze
gény asszonyhoz kerültem, hova ő gyalogszánkán húzott 
fel a hegyoldalon lévő házikójába s ott voltam február 
közepéig. Mikor felhúzott a szánkán, valami jó család 
leányai ezt látták s engem ismeretlent annyira megszán
tak, hogy sokszor küldöttek jó ételeket, hogy megerősöd
jem. Kik voltak? Nem tudom. Isten áldja meg ezért őket.

Mikor annyira erősödtem, hogy lábaimra állhattam, 
több felüdült beteggel szekérre raktak és Zilahon át Ko
lozsvárra szállítottak. A Meszes hegy nagyon síkos volt 
s le kellett szállnunk a szekérről. Én még gyenge voltam 
akkor is és a szó teljes értelmében négy kézláb másztam 
fel a hegy egy darabján. Megsajnált a baka őrmester ve
zetőnk és feltett a szekérre. Emlékszem, hogy ezen az 
úton egy velünk jött maródi csiki székely fiú a mezőn 
felgyújtott merő léhaságból egy boglya szénát, a miért 
mi keményen lehordottuk. Bem főbelövette volna. Ko
lozsvárit pár napig voltam, de nem tudom kinél; a tér- 
parancsnoktól szabadságidőt kértem, hogy még erősödjem. 
Elbocsátott s én Deésre mentem Incze Ferencz ügyvéd
hez. Alig voltam ott is néhány nap, midőn híre futott, 
hogy Urbán betört Bukovinából és Királyfalvánál a mie
inket meglepte s szétverte. Riczkó ezredes elesett. Volt 
nagy riadalom Deésen. Incze szeretett volna tőlem sza
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badulni, nehogy Urbán nála találjon. Erre ürügyet kere
sett és talált. Kedves jó kis leánya, Teréz nekem adott 
egy szép hosentragert, melyet atyjának szánt volt. Egy 
reggel Incze kereste a nadrágtartót s Teréz megijedve, 
bevallotta, hogy nekem adta. Erre Incze olyan sértőr 
goromba szavakkal illetett engem és jószívű 12 éves 
leánykáját, hogy én még azon a napon alkalmat kerestem 
és visszaindultam Kolozsvárra. Az úton szembe jött Tóth 
Ágoston ezredes egy lelkes csapattal, Urbán elébe sietvén. 
Bem is Szász-Régen felől Beszterczére sietett s komisz 
Urbánt ismét csúfosan kiverte Bukovinába, a honnan 
csak a muszkák hozták haza 1849 júliusban

Mialatt az öreg Bem Beszterczére jött, történt a 
medgyesi két napi csata, úgy hogy Bem csak a második 
napra bírt odaérkezni s rendelte el a hátrálást Segesvárra.

Én Kolozsvárit lovat kaptam s néhányadmagammal 
Maros-Vásárhely re mentem, itt utoljára láttam akkor 
szegény Lőcsei Laczi tanuló társa mát. Innen Segesvárra 
siettünk. A balavásári hegyen találkoztam Demes Péter
rel és nejével s ez mindnyájunknak igen jól esett. Tőlük 
tudtam meg, hogy Molnár János — a mostani brassói ref. 
pap — nem pusztult el a radnóti csatában, hol mint 
lándzsással találkoztam volt vele, hanem hazakerült épen 
és most Szent-Demeteren van.

Segesvárra épen azon a napon érkeztünk, mikor 
Bem két huszárt, egy őrmestert és egy káplárt a tábor
ban főbelövetett, mert hadnagyukat összevagdalták; de 
én ezt az executiót már nem láttam, mert ő seregével 
már nekiindult Szebennek. Én itt az utócsapatba kerül
tem s innen Ebesfái vára, majd Medgyesre mentünk. 1849 
márczius 11-én Heydte osztrák ezredes ezt az utócsapa
tot Segesvárról jőve megtámadta, de vissza veretett. Én 
még nagyon gyenge voltam s ezért a városban hagytak. 
Estére a mieink nagy örömmel jöttek vissza Medgyesre,
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hogy Heydtét elpáholták. — A mint vacsoráztunk, ismét 
riadót fújtak s mi a kaszárnya elé gyűltünk. Itt adták 
tudtunkra, hogy Bem bevette Szebent s hogy megtart
hassa, ennek az utócsapatnak is rögtön indulni kell Sze- 
benbe. ügy is történt. Éjjel-nappal mentünk, míg oda 
megérkeztünk.

4. Szebenben 1849 tavaszán (márez. 13—31).
Szebenben az Erzsébet-utczában kaptam szállást, s 

minthogy még mindig gyenge voltam, itt hagytak üdülésre, 
mialatt bajtársaim Fogaras, Sárkány. Brassó felé csatáz
tak és aztán a tömösi vámon kiverték Oláhországba az 
'Osztrákokat. Ott maradtak aztán 1849 júliusig, midőn a 
muszkák hazahozták. Május végén próbát tettek az osz
trákok, hogy valami utón saját emberségükből hazatér
jenek. E czélból Orsovánál betörtek s Temesvárra sze
rettek volna behúzódni, hol Rukavina volt a várparancsnok. 
Azonban ez nem sikerült, mert mi hamarább értünk Te
mesvár alá, ezt czerniroztuk s Puchnert ismét kivertük 
Oláhországba. Egy félszázadnyi pólyáknak sikerült volt 
& vár közelébe jutni az erdőkben, de elcsíptük őket s 
Freidorfra kisérve, mint rabokat őriztük s étettük egy 
ideig. Soha ennél rongyosabb katonaságot nem láttam. 
Hát még milyen kiéhezettek voltak! Hogy mily rossz 
napjaik lehettek az Oláhországba szaladt osztrákoknak és 
szászoknak, erre elég bizonyság az, hogy Barcsai Lászlóné 
főispánná szül. báró Bruckenthal Antónia 1871-ben Déván 
•egy ízben látogatásunkra jővén, a sok más beszéd között 
•szóba jött 1848/49 is és ekkor így nyilatkozott: ^Inkább 
mérget vennék be, de többet soha ki nem mennék ha
zámból. C

De térjünk vissza Szebenbe.
Szállásomon egy nő s két leány volt, kik kisirt sze

mekkel fogadtak. Látták, hogy nem eszem meg őket
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s egy-egy német szóra meg is állottak. így hamar meg
tudtam, hogy atyjok is elmenekült; azt nem mondották,. 
hogy nemzetőr volt. Pár nap múlva azt is tudták, hogy 
hol van a »menekült« s aztán az én biztatásomra haza
jött a szomszédfaluból. Háza előtt sirva borult neje s 
gyermekei nyakába és engem is megölelt, midőn bemu
tattak neki mint jó embert. Nem is történt, míg ott vol
tam, semmi bántódása; de nekem is jól volt dolgomT 
mert mindenről gondoskodott s egyéb teendőm nem volt, 
mint a lóraülés és gyakorlatra járás. Kosztom is igen jó 
volt; velük ettem s a háziasszony, a gazda és két leány 
ugyancsak kinálgattak. Ennek tulajdonítom, hogy Szeben- 
ben egészségem teljesen helyreállt és azután én is szol
gálhattam hazámat mint közvitéz egész a dévai fegyver- 
letételig.

Bem Szebenben szigorú fegyelmet tartott s nem 
engedte a rablást, gyújtogatást. A napiparancsok, kiált
ványok, hirlapok elég érthetően tudatták ezt mindenki
vel. Az Erzsébet-utczában, szállásomhoz közel volt az a 
szép emeletes ház, melyből a házigazda lelőtt volt egy 
honvédet, midőn a várost Bem elfoglalta. A gazdag szappan

os gyertyagyáros szász a lövés után elmenekült, de háza 
kiprédáltatott. Egy ízben én is végigmentem a feldúlt 
szobákon, a melyekben még a romokból is látszott, hogy 
minő kényelemben élt az a szász család s mivé tette azt 
az ő fanatizmusa.

Megnéztem a gyertya- és szappanraktárt is, a mely 
nyitva volt. Egy tűhöz sem nyúltam, csak bámultam, 
hogy milyen tenger-sok gyertya és szappan van ott. Egye
dül voltam. Egyszer csak belép egy falusi vén pórszász- 
nő és kért, hogy adjak neki egy pár szál gyertyát, mert 
ő ilyen meg olyan szegény. »Hát ott van elég, végy a 
mennyit akarsz«, felelém. Erre felkapott 6—8 szálat s 
nagy hálálkodások között eltávozott. Jött aztán a má
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sodik, majd a harmadik, sőt a tizedik és huszadik is. 
Mindenik elvitt egy-egy csomót; de ez aztán nem volt 
elég, mert némelyik egész verschlagot felkapott s szaladt 
vele kifelé. Egyszer azon vettem észre magamat, hogy 
mindenik egy-két ezüsthuszast nyomott a markomba. 
Olyan gyertyavásár lett ebből, hogy magam is megdöb
bentem tőle s kereket oldottam, a nép pedig hordta szét 
a gyertyát és szappant, nem tudom meddig, mert én töb
bet arra felé sem mentem. Árultam valami 30—40 hú
szasig s ebbe az üzletbe is úgy estem bele, hogy eszem- 
ágában sem volt, mikor oda mentem. Mégis tartottam 
tőle, hogy megtudják és pórul fogok járni, de nem tud
ták soha meg.

Szebenben a tisztek fényes bált adtak, a melybe a 
legelőkelőbb szász leányok is elmentek s pompásan mu
lattak a magyar tisztekkel, kiket Puchner rablócsapat- 
vezéreknek neveztetett a szebeni szász lapban.

Bem tábornok jellemzésére, hogy ő mennyire sze
rette és becsülte katonáit, álljon itt a következő jelenet, 
melyet Szász Károly barátom szivességéből közlök.

Szász Károly huszár közvitéz és paniti Nagy Dani 
közbaka, Szásznak volt tanulótársa egy délben elmentek 
N.-Szebenben egy vendéglőbe a piaczon, a hova a tisz
tek és maga Bem is ebédre szoktak járni.

Nem lévén más üres hely, Szász Károly és Nagy 
Dani az asztalfőre ültek s ott azonnal enni kezdettek. 
Egyszer érkezik Bem, Bethlen Gergely ezredessel, kit Sze
benben nevezett volt ki Bem ezredesnek, Makrai László
val egyszerre. A tisztek tüstént felszólították Szász Ká
rolyt és Nagy Danit, hogy keljenek fel az asztaltól és 
távozzanak. Bem észrevette, hogy e közlegényeket el akar
ják távolítani, kik készek is voltak erre; de Bem nem 
engedte. Erre aztán felkelt két tiszt és Bem s Bethlen G. 
ezek helyéi foglalták el. A két közlegény végig ott ma
radott az asztalnál az öreg úrral és a tisztekkel.
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Itt találkoztam egy nap a piaczon Török János m.- 
vásárhelyi kedves tanárommal, jótevőmmel, kit, midőn 
Gedeon bevette M.-Vásárhelyt, többed magával foglyul 
küldött Szebenbe s ott is volt 1849 márczius 11-éig. 
Kérdezte, hogy vagyok, hallotta már, hogy nagyon beteg 
voltam. Őt is megviselte volt a fogság. Kért, hogy sze
rezzek neki egy kétcsövű fegyvert, mert szeretne haza
utazni s megfizetné árát. Többször ott nem találkoztam 
vele; hihető, hogy más szerzett neki puskát, vagy a nél
kül ment M.-Vásárhelyre.

Barton Károly tanulótársammal is itt találkoztam 
volt 1.848 pünkösd óta, de nem ismertem meg sem ar
czárói sem hangjáról, annyira el volt torzulva. A köpeczi 
csetepatéban a dragonyosok össze-vissza vagdálták fejét; 
egy golyó a nyakán bement s az orra czimpáján jött ki. 
Mint sebesültet Köpeczről Szebenbe vitték s édes anyja, 
ki szász leány volt s Szebenhen lakott, rátalált a kór
házban. Ilyen iszonyú sebeket igazán csak az anyai sze
retet volt képes meggyógyítni. Mikor megsebesült, a 12-ik 
honvéd*zászlóaljnál volt tizedes, most a Tolnai-féle hon
véd-zászlóaljnál lett hadnagy s ott az egész szabadság- 
harczot végig szolgálta, pedig olyan ételt, melyet rágni 
kellett, többé nem bírt enni. Egyszer Szt.-Tamás felé 
mentünk s ott vele találkozván, kérdeztem tőle tréfásan, 
hogy: te Károly, nem félsz-e? Ő dunnyogva (mert most 
így beszélt) visszakiáltott: »Nem félek, mert a haláltól 
diplomám van, hogy engem többé nem fog bántani.« —- 
1853-ban Bonyhán találkoztam vele, hol gr. Bethlen Kamiló 
úgyszólva kegyelemből tartotta 1867 szeptemberben M.- 
Vásárhelvtt még egyszer vacsoráltam vele, továbbá Szalay 
Pali, Sárkány Fábi tanuló társaimmal. 1869-ben a honvéd- 
menházba került s most két-három éve Kohón halt meg 
gr. Teleki Sándor udvarában, hova a nemes gróf kegye
lemből vette magahoz a menházból. Szegény jó íiu,
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mennyit szenvedtél te szász létedre a magyar hazáért l 
Oh ha minden szász ilyen lett volna 1848/49-ben! Ad
jon az ég neked örök nyugalmat a földben, mit a földön 
hasztalan kerestél!!

5. Kivonulás Déva—Temesvár felé.
1849 ápril elején lehetett, hogy Bem apó megindí

totta seregét Déva felé s ezóta már én is részt vettem a 
hadjáratban. Devecseri Miklós Károly tanulótársam s most 
huszárbajtársam lelkesedve beszélte el nekem a Szász- 
Sebesnél, a Kenyérmezőn, a Szászvároson, a Piski hídnál 
történt téli csatákat, de nekem igen rosszul esett, hogy 
én mindezekben részt nem vehettem. »Hadd el bajtárs, no 
búsulj, mert még lesz részed b e n n e í g y  vígasztalt . . . .  
A piskii hídnál még nyoma se Trolt a február 8-án tör
tént ütközetnek. Egy sírhuL. m jelezte azt már ak
kor. Hová tették az ott elhullottakat?

Dévához közeledve, megtudtuk, hogy a várban osz
trákok vannak s hogy baj lesz e miatt a városba bevo
nulni. ügy is volt. Előbb a gyalogság vonult be, nem 
tömegben, hanem szétszórva, s a mint a városba érkez
tek, a házakba vonultak. Azután az ágyuk vágtatva 
mentek a piaczra s onnan a curia előtt letértek a várhegy 
alá a proviant-ház udvarára, honnan a várból nem lát
hatták. Ugyanezt az utat tettük meg mi is — a huszá
rok — szintén szétszórtan és vágtatva, mialatt a várból 
szünet nélkül ágyuztak, de bennünk kárt nem tettek.

Néhány ágyúgolyót Déván még 187Ó—73-ban *is 
láttam a dévai róm. kath. piaczi kápolna és a Bodóné 
háza falában, mely ház a franciskánus zárda közelében 
feküdt. Ezeket az ágyúgolyókat a husvéttól pünköstig tartó 
ostrom alatt lőtték oda a várból. Önként érthető, hogy 
a míg mi Déván voltunk (6—8 nap), a vár miatt a vá
rosban nem mutatkoztunk, mert ha csak két ember volt
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is együtt, a várból rögtön oda lőttek. Egy-egy merész 
baka meg is adta az árát, mert lelőtték az utczán le- 
génvkedőt.

Déváról éjszaka 12 óra körül indultunk el Lesnyekre 
ápril 16-án. A legnagyobb csendben vonultunk ki s a 
várbeliek mégis észrevették. Jól hallottuk az őr >Gewehr 
aus!« kiáltását; erre lobbant az ágyú, süvöltött a golyó, 
de nem talált egy sem. Csak Ssőcs Józsi huszárpajtás
nak verte a sarat szemei közé egy golyó, mely az or
szágút sánczának oldalába csapott le. A régi verbunkos 
József-huszár kissé be lévén csípve, pökdösni és aztán 
iszonyúan kezdett káromkodni a németre, a ki őt így 
megcsufolta. Mi ezalatt a lőtávolon már túl voltunk 
ágyúinkkal együtt és hahotára fakadt egész századunk a 
Szőcs Józsi epéskedésén *

ügy emlékszem, fcgy-ttfeván az uj naptár és Boh
rán az ó naptár szerinti husvétot töltöttük. Dobrán a 
nagy-utcza egyik végén emeletes vendéglő volt, melyben 
a tisztek számára főztek ebédet, ügy 10—11 óra lehe
tett délelőtt s én épen Miklós Károly barátomat nyír
tam, midőn kiabálást haliánk : tűz van, tűz van ! Mi épen 
a nagy-utcza derekán voltunk szálláson, egymással szem
ben. Ledobtam az ollót és fésűt s kiszaladtam az udvarra, 
onnan az utczára s látva, hogy nemcsak a nagy ven
déglő ég, de a nagy szél miatt a két házsoron is ro
hamosan közeledik felénk a tűz, én haza szaladtam, de 
ekkor már a füst és tűz odáig ért. Nem volt időm nyer
geim, hanem a nyerget bal karomra s Muszka nevű fekete 
lovam kötőfékét jobb kezembe kapva, az istállóból az 
udvarra s onnan az utczára siettem, midőn a két sor ház 
már előttem is égett, egészen a község végéig. Lovam 
megbokrosodott, de szerencsére ő is arra húzott, a merre 
a szél fújt. Ő ragadott ki a rémítő füsfből és lángból s 
kirepített a mezőre, mert a kötőféket görcsösen szorítot-

Koós F . „Életem és Em lékeim .u 1 3
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tam. így menekültek ki e rohamos ttizből mások is, csak 
egyetlen oláh túladott meg pinczéjében, a hova bebújt 
volt. A mezőről a tűz megszűnése után, a község más 
részében kaptunk szállást. Nem emlékszem, hogy meddig 
maradtunk Dobrán, csak arra, hogy minden nap gyako
roltak minket a lovaglás- és kardforgatásban. Itt gyako
roltam igazán a hatvágást s egyéb tudnivalókat. Midőn 
Déváról Lesnyékre mentünk, itt egy d. u. a mi szakaszunk 
kirándult hajtó vadászatra egy közeli oláh községbe. Két 
oláh tribün, kik ellenünk kémkedni voltak Jankutól le- 
küldve, észrevette közeledésünket s futásra vették kis lo
vaikon a dolgot, de latva, hogy a huszár-lovakkal nem 
versenyezhetnek, leugrott mind a kettő lováról és gyalog 
kezdett szaladni. Egy pár perez alatt elcsíptük mindket
tőt s hadnagyunk a községben az oláh templom előtt csak 
úgy lóhátról pisztolyokkal lelövette őket. Ezeknek meg
esett a kémkedés! Egyik ugyancsak állította, hogy ha 
életben hagyjuk, annyi rejtett kincsre vezet, hogy nem 
js képzeljük, de mi erre jót nevettünk. Tudtuk, hogy 
Janku vagy oláh csordája leendene az a rejtett kincs. Itt 
Lesnijeíten állott be hozzánk egy Galgóczi nevű kis ter
metű magyar fiú, ki a magyar nyelvet hunyadmegyeiesen 
húzta-vonta. Lesnyekről Dobrára, onnan Facsétra s az
tán Lúgosra vonultunk. Ott volt már az öreg Bem, a ki 
a sereg egy részével Hátszeg Karánsehes felől nyomult 
Lúgosra. Hátunk mögött tehát csak Gij.-Fehérvártt és 
az abrudi havasokban maradott ellenség, Auguszt várpa
rancsnok és Janku Abrahám oláh király alatt. Lúgoson 
beszélték azon ismerőseim a Tolnai-féle zászlóaljból Vályi 
János (most szt.-péteri ref. pap), Molnár Károly koron- 
kai s mások, hogy Karánsebesről Lúgos felé nyomulva, 
hajnalban az osztrák előőrsre bukkantak; Petőfi S. is az 
előcsapathoz csatlakozott s kevés hiányzott, hogy le nem 
durran tolták Visszanyargalt az öreg Bem kocsijához és



jelentette, hogy mi történt. Az öreg úr rossz néven vette, 
hogy a költő így koczkáztatta életét és szigorúan rápa
rancsolt, hogy azt többé ne merje tenni. Azon napon a 
Tolnai-féle 87-ik honvéd-zászlóalj igen kitüntette ma
gát, de ezt megelőzte az a körülmény, hogy a feléjök lőtt 
ágyúgolyók süvöltésére guggolni kezdettek. Ezt Bem meg
pillantván, oda izent, hogy mondják meg annak a zász
lóaljnak, hogy : »Ich will keine Enten habén*, azaz : »Nincs 
ruczákra szükségem « A fiuk megröstelték a dolgot, rohamra 
mentek s pár ágyút is elfoglaltak, ügy hallottam, hogy 
ezen alkalomból irta volt Petőfi a székelyekhez azt a 
költeményt, hogy: »Csak nem fajult el a székely vér.« 
Így beszélték ezt akkor Lúgoson, a honnan csatarendben 
vonultunk Temesvár felé 1849 ápril 24-én; az osztrákok 
egy lövéssel sem tartóztattak. A Temes vízén a hidat 
meggyujtották s míg a mieink elolthatták és járhatóvá 
tették, addig beszaladtak Temesvárba.

6. Temesvár alatt.
Minket az öreg úr a verseczi országúira kerített le 

s hajnalban egyszer csak feltűnt előttünk a híres vár, 
melyet körül kellett zárnunk, mialatt Pereczi alezredes 
is nyomult a gyárváros felé. Mikor ott délig pihenve, is
mét lóra ültünk, — Prouy őrnagyunk a lovon ülő öreg 
Bemtől hozzánk nyargalt és tört magyarsággal így ki
áltott: »Huszárok, a tábornok úr azt kérdezte tőlem, 
hogy hány kardom van? Én azt feleltem, hogy annyi, a 
hány huszárom. Jól feleltem?« — >Jól, éljen az őr
nagy !« — s ezzel csatarendbe állva, a kis sereg nyomult 
az országút mellett Josefstadt külváros felé.

Balra feküdt Freidorf sváb község, jobbról puska
poros torony jól bekerítve. Már csaknem a város szé
léig jutottunk, midőn az elővárosból kirohant egy század 
pikás uláhnus. > Rajta!« kiáltással rajok csaptunk, de
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villámgyorsan visszaszalarltak az elővárosba, mi utánok..„ 
s talán a várig rohanva, együtt szaladtunk volna be ve
lük a várkapun a csapdába. Azonban az öreg visszaté
ríttetett, mert a puskaporos torony irányában a várból 
nyomultak ki az osztrákok. Bem akkor is lovon ült s mi 
ágyufedezeten. Az öreg tüstént tüzet parancsolt, a hat ágyú 
eldördült egyszer-kétszer s odaát az osztrákokat a golyók 
olyan zavarba hozták, hogy mozdonyozni sem bírtak; 
lövés viszonzása nélkül rohantak vissza a várba, a mi 
nagy örömünkre. — Én is már azon huszárok közé kez
dettem magamat számítani, a kik már szagoltak lőport s 
hallottak ágyugolyó-síivöltést.

A következő éjszakát Freidorf közelében, lovunk 
mellett állva töltöttük s csak felváltva szundikáltunk. Én 
1848 tavaszán olvastam volt a m.-vásárhelyi temetőben br. 
Eötvös »Magyarország 1514-ben« czímű regényét, mely
ben Temesvár is szerepel s így mindig eszemben forgott, 
hogy vájjon nem jutunk-e Dózsa csapatainak sorsára, ha 
Rukavinának felszabadító serge érkezik. Puchner ezt meg 
is próbálta Orsováról, de visszaveretett, a Bácskában tá
borozó Jellasicsnak meg mi mentünk elébe, mint alább 
elbeszélem.

Freidorf mellett tanyát ütöttünk, sátrakat csináltunk, 
de lovainkkal együtt a sok májusi esőzés miatt nagyon 
sokat szenvedtünk. A csizmám a szó teljes értelmében 
lerothadt lábaimról és beteg még sem voltam. Igaz, hogy 
a bánsági rossz víz helyett legtöbbnyire vörös bort ittunk 
s nekem ez használt. Hajam a szilágy-somlyói typhus 
miatt elhullott volt, de már ekkor friss hajam kezdett 
nőni s ez máig is (1888 junius 11-én) szolgál, ha szür
kén is. Ápril hátralévő részét és májust egészen a frei- 
dorfi táborban töltöttük. Ezalatt az osztrákok három íz
ben törtek ki a várból. Először a puskaporos toronytól 
keletre, annak közelében voltunk egy délután felállítva.
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Agyúink a vár felé voltak irányítva, mi lovainkról leszáll
tunk és beszélgettünk. Jól láttuk a mint a vár faláról 
reánk spekuláltak. Egyszer lélekszakadva szaladtak be az 
előőrségről Almáéi Domokos, Szabó Imre tanulótársaim 
s most huszár-bajtársaim, jelentvén, hogy jőnek a kutyák! 
Az osztrákok minket Kossuth-kutyáknak, mi őket egy
szerűen kutyáknak neveztük Lóra kaptunk. Oda csaptak 
le a golyók és az egyik ágyúgolyó az első lövésből Vil
lám ezredest, ki a mi ágyúink előtt sétálva szivarozott, 
kettészakította. Még néhányszor ismételték a lövést; a 
mieink gyorsan felmozdonyoztak s rendben Freidorf alá 
húzódtunk, az osztrákok meg vissza'a kőkalitkába.

Ismét egy délután épen Freidorfnál támadtak meg. 
Szép idő volt. Az ágyúgolyók csak úgy repültek felénk, 
de messziről lőttek s míg hozzánk jöttek, úgy elfáradtak, 
hogy gurulásukban megállották s a sváb gyermekekt 
12—13 éves fiuk ujjongva kapták fel és vitték be Frei- 
dorfra. Ott volt ekkor az öreg Bem is. Lóra ült és kijöt, 
a freidorfi róm. kath. sváb paptól, a hol szállva volt. 
Egy darabig hagyta, hogy püffögtessenek, hanem egyszer 
aztán a Béga-csatorna mellett a mi ágyúink is üdvözöl
ték őket. Rögtön elhallgattak és a várba visszahúzódtak.

Harmadszor egy több napi esőzés után korán reg
gel támadtak meg lágerünkben. Ekkor már közelebb jöt
tek és több kárt tettek, mert a puskák nálunk megvi- 
zilliek s így csak szuronynyal és karddal vertük vissza 
eket, a honnan kijöttek. Ekkor mintegy 90 halottunk 
volt s a freidorfi temetőbe temettük őket.

Ebben a csatában épen velünk szemben volt fel
állítva az osztrákoknak néhány röppentyűje, melyekkel 
keményen tüzeltek, Freidorfot akarván felgyújtani; de 
golyóik addig nem hatoltak. Minket rohamra rendeltek a 
röppentyűk ellen s mikor csaknem oda érkeztünk, élőnkbe 
állott egy század uláhnus, kikkel összecsaptunk. Egy na
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gyón jó lovas uláhnus-tiszt egész századunkat megkerülte; 
közülünk többen utána iramodtak, de nem érhették utói. 
Visszanyargalt századához. Nyárád-szeredai György Sán
dor huszár-bajtársunk lova az uláhnus pikák zászlócskái
tól megijedve, úgy megbokrosodott, hogy nem bírt vele. 
Megeresztette a kantárszárat, vagy a zabla szakadt el, s- 
az uláhnusokon keresztül törtetvén, az egész osztrák tá
boron átvágtatott. Neki semmi baja sem történt, holott 
ugyancsak lőttek utána, de a lova sebet kapván, elbotlott 
s a huszárt elfogták és bevitték a várba és ott volt az 
ostrom felszabadulásáig, augusztus 10-ig. Baj társai az üt
közet után keresték a csatatéren a halottak között, de 
nem találták. Másnap kémünk meghozta a hírt, hogy egy 
huszárt elfogtak s a kaszamátákba csukták. Haza került 
később Ny.-Szeredába, de már elhalt. Sokszor elbeszélte 
odahaza ezt a huszár-mai heurt.

7. Temesvár ostroma.
Május hó 23-án már mi mentünk be a Józsefvá

rosba s ott a piaczon a Béga-csatornához érkezve, az 
ágyukat a csatorna sáncza mögé állítottuk. A golyókat 
kohóban hevítették tüzesre s az ágyukba földet tömtek,, 
rá a golyókat s így kívántunk ezekkel nekik jó reggelt. 
Ők is hamar talpra állottak és viszonozták keményen az 
üdvözlést. Nem hallottam addig soha ilyen rengeteg ágyú
zást.. Ez tartott kora reggeltől 4 órától 9-ig. A mi sza
kaszunk egy udvaron volt elhelyezve. Egyszer a várból 
odavetettek egy bombát, a mely devecseri Miklós Károly 
tanulótársamat és legkedvesebb barátim egyikét, ki mint 
tizedes széltől állott, lováról leütötte s nyomban elpat
tanván mellette, derékban kettészakította s olyan gödröt 
vágott oda, hogy abba be is temethettük volna, ha kissé 
még mélyebbre ássuk. A kődarabok és föld, melyet a 
bomba ránk szórt s az iszonyú csattanás, úgy megrémí
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tették lovainkat, hogy valamennyi egyszerre mind két 
lábra ugrott, mintha repülni akartak volna. Senki sem 
esett le lováról s másnak nem történt semmi sérülése. 
Ezt a jelenetet soha sem felejtettem el.

Az ágyúzás után egy sváb fiú huszár-pajtásommal 
ott maradtam az udvaron, a kaput betettük s lovainkat 
a tornáczhoz kötve, a kertbe hátramentünk; onnan a 
harmadik szomszédba előkerültünk s vettünk egy aszta
lostól 3 forintért — a pénzt Makrai Kálmán adta — egy 
fehér fenyőfa-koporsót, ezt két asztalosinassal az udvarra 
vitettük s Miklós Károly szétroncsolt testét abba belé- 
tettük; beleit a karabélyom vesszőjével gyűjtöttem össze. 
A koporsót leszegeztük s ismét lóra kapva, kinyargaltunk 
a város végére, hol egy sváb fiút kaptunk, ki üres sze
kérrel s két lóval szaladott ki ijedtében a városból. Kény
szerítettük visszatérni s a mi udvarunkra behajtani. Ott 
gyorsan feltettük a koporsót a szekérre és vágtatva haj
tattunk ki a városból Freidorfra s ott délután szegény 
derék baj társunkat örök nyugalomra tettük le.

Előző napon, mintha érezte volna halálát, nagyon 
szomorú volt, mindenkitől búcsúzott és bocsánatot kért, 
ha megsértette; így tőlem is. Ő 1848-ban késő őszszel 
menekült be Devecserről Kolozsvárra, a hol velem talál
kozva, nagyon megörvendett és tüstént felcsapott közénk. 
Az erdélyi hadjáratban teljesen részt vett. Szász-Sebesen 
mellőle lőtték le egy ablakból Mátyás Károly bajtársun
kat és sebesítették meg az ő lovát. — Pihenj csendesen, 
felejthetlen barátom! Halálát 1869-ben a m.-vásárhelyi, 
akkor Szász Béla által szerkesztett »Székely Közlönye
ben is híven megírtam. »Dulce et decorum pro patria 
móri!« . . .

Mialatt az ágyúzás köztünk és a várbeliek között 
javában folyt, a Józsefváros nyugati vége felől kemény 
puskatüz keltette fel figyelmünket. Minket tüstént oda
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indítottak s azalatt az ágyukat a bakák fedezték. Még 
sötét lévén, a város szélén keményen folyt a puskatűz. 
Oda érkezve, azonnal a város végén lévő füzesbe meg
húzódott ellenségre rohantunk. Legnagyobb bámulatunkra 
az ott lévő katonaság >Éljen a magyar!* kiáltással foga
dott. Ekkor tűnt ki, hogy a minket megtámadott ellenség 
emberei a várat észak felől zároló Vécsei seregéből valók 
voltak. Prouy őrnagyunk előbb nem ismervén fel őket, 
éljenzésükre így kiáltott át: >Jól van, jól, de tegyétek le 
a fegyvert.* A bakák válasza ez volt: »Még az Istennek 
sem!« Erre aztán észrevette Prouy,?hogy nem a várbe- 

• bekkel, hanem magyarokkal van dolgunk. Innen ismét 
visszatértünk a piaczra.

Ezen csata után való éjjel történt az imént említett 
füzesben, hogy századunkat kirendelték egy pár száz, ásó
val, kapával ellátott rácz és oláh munkással, kiknek fel
adatuk volt sánczot ásni a várral szemben. A munkások 
elkezdettek lármázni, hogy a várból vegyenek észre. Mi 
eleget csendesítettük, mert ha észrevesznek, a várból oda 
lődöznek, de az atyafiak még hangosabban kiabáltak. 
Nemsokára oda kezdettek a várból ágyuzni. Az atyafiak 
futásnak eredtek, de mi nemcsak a kard lapjával, hanem 
élével is kezdettük őket visszaterelni. Néhány elesvén 
közülök, visszatértek. Bezzeg nem volt többé lárma s 
reggelre az ostromágyuk telepe készen volt.

Megemlítem itt azt is, hogy a Freidorf alatt töltött 
heteken az öreg Bem három kémet lövetett főbe, kik 
közül — mint mondák — egyik szinész volt. Mindenik 
mondott halála előtt valamit. Az első így szólott: »Sok 
ártatlan vért ontanak ki forradalom alatt.« A másik: »Én 
ártatlan vagyok.* A harmadik: »Én a császárért halok 
meg!* . . .

Temesvár alatt egy délután előőrsön voltam, igen 
közel a Józsefvároshoz. Egyszer látom, hogy egy német
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polgár integet felém. Hozzá siettem s ő arra kért, hogy 
vezessem- Bemhez. Intettem a kissé hátrább lévő pajtá
soknak ; onnan a tizedes és egy közhuszár tüstént ott 
termettek s én a dolgot előadva, még kaptam egy huszárt 
és emberemet bekísértük Freidorfra az öreg Bemhez a 
parochiára. Ott átadtam a napos tisztnek s elmondtam, 
hogyan találkoztam vele. Ez a német adta hírül, hogy 
legyünk készen, mert másnap kitörnek a várbeliek. Ek
kor lődözte meg őket az öreg apó a Béga mellől.

Egyszer körüljárta a várat az öreg úr s minket egy 
patak mellé állítottak, hogy ott várakozzunk reá. Nagy 
eső kapott oda, a patak erősen megnőtt s ezalatt az öreg 
úr kocsiban kíséretével odaérkezett. Jelentette hadna
gyunk, hogy a patak igen megdagadt s nem mehet át. 
Az öreg úr kihajlott a kocsiból s csak ezt mondta: »Vor- 
w árts!« Látva, hogy nem tréfálkozik, néhányan leugrál
tunk lovainkról, a kocsiba kapaszkodtunk és szerencsésen 
átvittük. Lovainkat bajtársaink áthozták s mi ismét lóra 
ülve, gyors ügetésben kisértük be Freidorfra. Kocsijából 
csurgott a víz, de föl sem vette. Ez egyszer szakaszunk
nak megengedte, hogy Freidorfra mi is bemehessünk s 
ott megszállva, ruháinkat megszáríthassuk. Ennyit vol
tam egy hónap alatt födél alatt. Más sem igen többet.

Volt a Józsefváros közelében a Béga mellett egy 
pompás, kétemeletes szélmalom. Ehhez jártunk előőrsre 
s igen sokszor felmentünk és távcsővel számítgattuk a 
vár-ágyukat, szemléltük a sánczokat, bástyákat. Ezt a 
várból is igen jól látták és egyik kitörésük alkalmával 
felgyújtották a malmot s mialatt az porig égett, mint egy 
óriási fáklya és folyt az ágyúzás, a józsefvárosi szép sé
tatér fáit is levágatták, hogy ne zavarják a látást s ne 
adjanak nekünk menhelyet. Ezért nagyon bosszankod
tunk, pedig tudhattuk volna, hogy minden ellenfél annyi 
Lárt tesz ellenfelének, a mennyit csak tehet. Fiatalok 
voltunk mi ahhoz.
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Mikor a várat körülzároltuk, Bem felszólította Ru- 
kavina várparancsnokot, hogy adja fel a várat, mert így 
meg amúgy áll a magyar ügy. Rukavina azt izente ki, 
hogy »majd akkor feladja, mikor a zsebében zsebkendője 
meggyül.«

Egyik huszár-pajtásomat, ki azelőtt József-huszár 
volt, Süli Károlynak nevezték. Jó borivó, tréfás kedélyű 
bajtárs, ki nyomorúságainkból is tréfát űzött és minket 
megnevettetett. Mikor pl. úgy megéheztünk, hogy zöldet- 
vereset láttunk, hirtelen elkiáltotta magát: »Fiuk, kinek 
kell szalonna, mert dobom el.« Egyszerre kiáltottuk, hogy 
énekem, nekem N — »Majd ha lesz!* lön a válasz s így 
folyt a sok huszár-élcz. Sokszor mondotta nagy mérge- 
sen, hogy ha a várat bevehetjük, ő legelőbb apját, azt a 
gaz Pecsovicsot fogja felakasztatni. Apja Kiss Ernő tá
bornoknál volt gazdatiszt és a ráczok elől menekült a 
várba. Stili csak huszár-mulatságból mondotta azt.

Naponta jobban-jobban beleéltem magamat a huszár
életbe. Egy-egy czifra buszár-miatyánkot már meg-meg- 
eresztettem, hanem a milyet egyszer egy Vilmos-huszár- 
tól hallottam azért, mert káplárja két kandérral a kútra 
küldötte vízért, olyant nem hallottam soha, sem azelőtt, 
sem azután. A hajam borzadozott annak hallására s any- 
nyira megundorodtam a káromkodástól, hogy azután 
ügyeltem a számra.

8. A táborozás nyomorúságai.
Nem azért volt keserves a temesvári lagerezés, mert 

egy hónap alatt háromszor kitörtek a várbeliek s egyszer 
mi üdvözöltük őket; nem is azért, hogy táborban éltünk 
s levetkőzni nem lehetett, hanem a borzasztó sok elő- 
őrködés és éjjeli-nappali portyázás miatt, melyekkel egy
mást szünet nélkül nyugtalanítottuk. Az esős, sötét éj
ben minden 10 — 12 perez alatt meg-megvillant egy-egy
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várágyu s a néma csendbe beledördült, úgy hogy alvás
ról kivált eleintén szó sem lehetett. Portyázás alatt a  
koromsötétségben el-eltévedtünk a síkföldön s alig bírtunk 
haza találni.

Ez a nyughatatlan helyzet vált tűrhetetlenné s csak 
a kimeríthetetlen ifjú erő és kedély mentettek meg a vég
pusztulástól. Azonban junius elején felváltotta seregün
ket a báró Vécsei hadteste s mi a vár alól felkerekedver 
előbb Nagy- Becskerekre és onnan Török-Becsére nyomul
tunk, hol a Guyon hadtestébe osztattunk be, tehát Bem 
apótól végleg megváltunk, minthogy ő visszament Er
délybe.

Nagy-Becskereken és Török-Becsén sokat vesződtünk 
a rácz nőkkel mint szállásadóinkkal, mert nem akartak 
semmit ennünk adni, pénzért sem. Férjeik, fiaik Titel- 
ben voltak a Jellasics táborában s minket úgy tekintet
tek, mint a kik okai vagyunk annak, hogy a hű nő fér
jét, a leány meg szeretőjét nélkülözi. Szigorúan kellett 
venni a dolgot, mert másképen éhen is elveszhettünk 
volna közöttük. Egy-egy nyersebb huszár meg is kard
lapozta háziasszonyát, a mi miatt ez aztán panaszra sza- 
ladott s ebből nagy perpatvar kerekedett. A tisztek is 
jól tudták, hogy a rácz nők a hibásak s mégis büntetni 
kellett a bevádolt huszárt, hogy a fegyelem ne lazuljon 
meg. A büntetés pár napi szoba-árestom volt.

Nem tudhatom, hogy hány honvéd bajtársunk alusz- 
sza a freidorfi r. kath. temetőben az igazak álmát, jel
telen sírokban? Két-háromszázan lehetnek, kik részint 
a csatákban, részint a harczban kapott sebeik következ
tében a kórházban hunytak el. A török-becsei r. kath, 
temetőben pedig egy pár száz lehet azok száma, a kik 
kolerában pusztultak el. Mind a két temetőből hiányzik 
az emlékkő, legalább máig (1888 junius 12.) Az utókor 
hálásabb leend e hősök iránt. Hadd haljak én meg leg
alább ebben a boldogító hitben. . . .
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A rossz ivóvíz, a mocsári büzhödt levegő, a forró 
júniusi napok s a szünet nélküli előőrsi szolgálat, por
tyázás, rendetlen étkezés, éjjelenként a tenger-sokaságu 
éhes zümmögő szúnyog miatt felette sokat kellett szen
vednünk.

Erdélyrészi embernek fogalma sincs arról a sok utá
latos szúnyogról, mely minket Nagv-Becskereken és Tö
rök-Becsén szünetlen ostromolt lovastól együtt. Az ottani 
lakosok szőrkelméből készített függönyökkel, lepedőkkel 
kerítették körül alvó-helyeiket, mert azon a kelmén a 
rszunyug át nem mehetett, de mi huszárok csak nem 
azért mentünk oda, hogy lepedőbe takarjanak a szúnyo
gok ellen. Főleg éjjel az előőrségen, s magában a láger
ben lovainkkal együtt csaknem az őrülés környékezett 
a sok szunvogcsípés miatt. A ló szünetlenül kopálódzott 
lábaival, rázta le s fel fejét, forgatta farkát s e nyugta
lan állapotában a huszár azt sem tudta, hogy az ellenség 
felé tekintsen, avagy arra ügyeljen, nehogy lova földhöz 
vágja s kínjában nyakába vegye a világot. — Ilyen czu- 
dar ellensége volt lovainknak nappal a tengernyi légy, 
göböly. Főleg, ha a lovon valami sérülés volt, ellepték 
azt úgy a legyek, hogy undorodás volt reá nézni. Em
lékszem egy Csáki Balázs nevű bajtársam sebesült lovára 
még ma is . . .

Ilyen viszonyok között közénk ütött a kolera s a 
ki beléesett, oda is veszett. Emlékszem Miskolczi István 
huszár-tizedesre, a ki a kolozsvári ref. tanodában végezte 
volt a bölcsészetet, mint én a m -vásárhelyiben. Szép 
testalkatú, szőke, magas termetű fiú volt, valóságos iíju 
nserfa, s ime 24 óra alatt sírba került! Én fogtam be az 
örök álomra szemeit. Nagy Sándor huszár-baj társam arra 
is ugyancsak bíztatott, hogy én mondjak felette sírbeszé
det. Erre nem volt szükség, de részemről sem volt ku
rázsi. Jakab Elek főhadnagy az első században, párén-
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tálta el, Géléi Károly huszár-tiszttel egyszerre. Utánam 
Prony is intézett néhány bíztató szót. Ez Török-Becsén 
történt julius hóban. Ott pihennek a kolera áldozatai. . .

Mikor Deésen huszárnak állottam, Incze prinezipá- 
lisoranak a kocsisa is, egy láposi magyar fiú, beállott hu
szárnak s ennek kedvéért aztán Zsuzsi a szolgáló is el
jött vele markotányosnőnek. Török-Becsén együtt voltunk 
szálláson egy magyar földmívesnél. Zsuzsi, mihelyt sze
rét tehette, puliszkát főzött túróval, tejjel s mi mohón, 
ettük a rég nélkülözött erdélyi mindennapi tápszert. Egy 
ízben déltájt épen akkor érkezett haza házigazdánk a 
szántásból, midőn mi néhányan a túrós puliszkát ugyan
csak nyakaltuk. »Isten áldja meg az ebédjüket, huszárok!« 
így üdvözölt. Erre Zsuzsi felpattant és a maga helyére 
tuszkolta gazdánkat, kínálván amúgy magyarosan, hogy 
»szeresse a mi ebédünket.* A gazda gyanakodó szemeket 
vetett az előtte ismeretlen eledelre skérdé: »Hát e mi?« 
Zsuzsi a gazda kezébe nyomította villáját és ugyancsak 
bíztatta, hogy lásson hozzá. Gazdánk, látva, hogy mi 
milyen jóízűen eszszük azt a gyanús ételt, ráfanyaladott 
s egy falatot szájába tett, de erre hirtelen felugrott, félre
fordult s a falatot markába kiköpve, földhöz vágta, ha
raggal mondván: »Nem eszem én Isten-sz . . t, hiszen ez 
disznónak való.« Mi erre olyan hahotára fakadtunk, hogy 
alig volt vége-hossza.

9. Kihágásom, és a magyar-becsei ütközet.
Török-Becsén egy bolondot tettem, mely oka lett 

annak, hogy tizedes soha sem lehettem, hanem mint 
közhuszár szolgáltam végig édes hazám szent ügyét, a 
mire azonban ma is (1888 junius 14-én) büszke vagyok 
e szó nemesebb értelmében. Török-Becsén egy vasárnap 
délután többen egyik vendéglőben az elégnél többet ittunk 
s azután kimentünk a sétatérre a Tisza partjára s ott
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muzsikáltattuk magunkat, a minket kisérő czigányokkal. 
Történt ezalatt, hogy egyik jókedvű huszár, az Incze volt 
kocsisa, kardját kirántván, egy szép fiatal csemetét a 
sétatéren lecsapott. Hirtelen ott termett Bánfy János ez
redes, kit én nem ismertem s a huszár elé állván, ha
raggal kérdezé tőle: »Hogy hínak?« A huszár mosolyogva 
feleié: »Mihálynak.« Erre mi víg ficzkók hahotára fakad
tunk, a minek hallására sok tiszt és nép gyűlt oda cso
dát látni. Bánfy látva, hogy Mihályival nem sokra mehet, 
ogy másik huszárhoz fordult s ettől is olyan választ ka
pott. Nem tudom, hogy hányadik voltam, a kihez Bánfy 
fordult, de én is ezt feleltem: »Ferencznek.« Erre dühbe 
jött az ezredes s engem mellbe lökve, szitkozódott, hogy 
így meg amúgy megtanít ő minket s patró után kiáltott. 
Míg a patró odaérkezett, mi sem kíméltük szánkat. De 
hát miért is kötött ki velünk, ha látta, hogy felöntöttünk ! 
A patró megérkezett s a sétatérről elkísért, de a piaczon 
elbocsátott s mi hazamentünk és lefeküdtünk.

Másnap Takács alhadnagy elvette kardomat s en
gem a Tisza partján lévő várdára kisért s ott átadott a 
profosznak. Már ott találtam még egy bajtársamat, Onucz 
János nevű kitűnő lovaglót. Alig telepedtünk le, midőn 
túl a Tiszán Magyar-Becse előtt megdördültek az ágyuk. 
A Török-Becsén lévő tartaléksereg erre felriasztatván, 
rohant át a Tiszán a két város között lévő hajóhídon. 
Az ágyú- és puskatűz mind élénkebb lett, de egypár órai 
heves tüzelés után mindinkább távozott. Ez azt jelen
tette, hogy a mieink Földvár felé visszanyomták a támadó 
Jellasicsot.

Az én Onucz pajtásom a riadalom alatt eltűnt; én 
a Tisza partján sétálgattam s néztem az ágyuk lobbaná- 
sát, hallgattam a gólyák fütyülését, bömbölését. A mieink 
estefelé érkeztek vissza Török-Becsére. Én kimentem 
megnézni századunkat. Ekkor látám, hogy Onucz hátra
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húz a sorból, kardját a nyereg kápájára akasztva, lovát 
átadta pajtásának és felém tartva, mondá: * Menjünk be 
a czukházba.« Bementünk az udvarra, de alig félóra 
múlva jött egy tiszt és bevitt egy szobába Tóth Ágoston 
tábornok ebbe. Ez figyelmeztetett, hogy jövőre többet 
olyan dolgot ne tegyünk, mert főbelövet. >Most haza
mehetnek !«

Ennyi csínyt tettem huszár-életemben s ennek is 
megadtam az árát, mert midőn néhány nap múlva, egy 
napiparancs leírása végett káplárunk Szentpáli Miklós he
lyett Bánfy ezredes szállására mentem, ez tudtomra adta, 
hogy én alatta káplár soha sem fogok lenni. Egy szót 
sem szólva, ^jobbra át« és hazamentem s más irta le a 
napiparancsot.

Ebben az ütközetben esett el Kvizhai hadnagy, a 
galaczi ref. pap fia, és sebesült meg marosszéki kis-gör- 
gényi Deési Károly hadnagy a Tolnai 87. honvédzászló
aljban, kinek lábikráját sodorta le egy ágyúgolyó, de sú
lyos sebéből kigyógyult s még 1869 őszén is Görgényben 
meglátogattam, ügy tudom, már meghalt.

10. Szent-Tamás alatt.
Az említett ütközet után — nem tudom, mi okból 

— Beodráig vonultunk vissza, de onnan tüstént vissza
fordítottak Török- s innen át a teljesen leégett Magyar- 
Becsére, majd Szent-Tamás alá, mely hasonlóképen porig 
le volt égve, csak egy fafeszület állott épen egy leégett 
templom előtt; a góbék a 87-ik zászlóaljból ezt is kivág
ták és puliszkát főztek mellette.

Szent-Tamásra éjszaka mentünk. A kifáradt huszár 
úgy alszik lován, mint a kanapéban, ha a ló csendesen 
mehet. Az ilyen alvó huszárt csintalan pajtása úgy tré
fálta meg, hogy megcsípte az alvó huszár lovának kan
tárát s a sorból szépen kivezette, a vonuló seregtől 2—3
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száz lépésnyire. Ekkor a kantárt elbocsátván, saját lovát 
sarkantyúba kapta s visszavágtatott helyére. Az alvó hu
szár lova egyedül maradván, ő is rohant gazdájával az 
előtte vágtató ló után. Persze, hogy kapaszkodott fűhöz- 
fához ilyenkor a felriadt huszár, nem tudván magát tá
jékozni, hogy mi történik vele. Lova beszaladt vele a 
sorba, a honnan kivezették. Ekkor hallottunk aztán olyan 
huszár-imádságokat, milyeneket még éjjel sem bír el az 
ég. Soha sem volt az ilyen csínynek gazdája, csak napok 
múlva, poharazás között nevettük el újra.

Szt.-Tamás, a ráczok e szétrombolt fészke, a Fe- 
rencz-csatorna mellett fekszik. Egy napon délelőtt többen 
megfürödtünk benne. Én úszás közben le-leereszkedtem 
a víz fenekére. — Egyszer valami gömbölyű tárgyról le- 
síklott jobb lábam. Felsiettem a mély vízből a víz szí
nére, hogy lélegzetet vehessek s aztán ismét leereszked
tem s megcsíptem a gömbölyű tárgyat két kézzel és fel
siettem vele a víz színére. A fürdő pajtások hahotára 
fakadtak s én eleinte nem tudtam, mit nevetnek, mert 
szemeimet nem bírtam kinyitni; de hirtelen bal hónom 
alá kaptam a gömbölyű tárgyat s jobb kezemmel s lá
baim segítségével siettem a part felé. Csak ott vettem 
észre, hogy én egy emberfejet hoztam fel a csatorna fe
nekéről, melyről az alsó áll már hiányzott s a haj le 
volt már kopva. — Perczel Mór 1849. husvétkor vétte 
volt be a ráczok ezen erős fészkét s akkor eshetett e 
fő tulajdonosa a csatornába.

Ezen időben történt, hogy korán reggel átkeltünk 
mi huszárok a csatornán és csatarendben haladtunk Te- 
merin felé; de már 8 óra körül megpillantottuk a Jel
lasics könnyű lovasságát, mely az országúton velünk 
szembe jött. Visszafordultunk s szép rendben húzódtunk 
a csatorna felé. Ezen visszavonulás alatt köpenyegem le
esett s én nem vettem rögtön észre, de tisztában voltam,
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hogy nem rég eshetett le. Egyedül visszafordultam s 
kardommal felkaptam és a mieinkhez visszavágtattam. 
Röpítettek utánunk egy-két háromfontos ágyúgolyót, de 
ezek senkit sem találtak.

Ezt a kémszemlét Kollman ezredes vezette. Mi a 
csatornán is szép rendben áthúzódtunk s helyet foglal
tunk. Seregünk már kész csatarendben állott; a fák né
mileg elfödtek a közeledő Jellasics serge elől. Egy osztrák 
lovas-tiszt nagyon közel jött a csatornához, minket ki
kémlelendő. Ekkor egy ágyú tőlünk megszólalt, de nem 
találta a tisztet, a ki villámsebességgel vissza nyargalt 
övéihez. Úgy látszik, hogy az az ágyú Guyon engedelme 
nélkül süttetett el, mert ez roppant méregbe jött s lehordta 
a tüzéreket. Azonban Jellasics ágyúi csakhamar megszó
laltak s erre a mieink is. Folyt az ágyutüzelés délutáni 
1 óráig, de bennünk semmi kárt sem tettek, csupán egy 
bakának súrolta meg a lábafejét egy gránátdarab.

Jellasics re infecta visszahúzódott Temerin felé, mi 
pedig Magyar-Becsére. Itt letelepedtünk lágerbe, s innen 
álltuk az előőrséget Földvár felé. Magyar-Becse teljesen le 
volt égve, a magukra maradott kutyák a mezőn és sző
lőkben tanyáztak s annyira elszaporodtak s elvadultak, 
hogy fegyvertelen ember egymagára a mezőre, a szőlőbe 
nem mehetett, mert széttépték volna. Sőt a mi több, 
még a lovas előőrsöt, a portyázó huszárokat és bakákat 
is czudarul meg-megtámadták. Ezt nagyon zokon vet
tük a kutyáktól s ezért egy reggel a Kabos-féle 78. hon
védzászlóalj csíki székely közvitézei valóságos hajtóvadá
szatot rendeztek ellenök a mezőn és szőlőkben s neki- 
szoritották őket a Tiszának, nagyon sokat lelődözve kö
zülök. Volt aztán ezért hadd-el-hadd! — Ellenség előtt 
állva, minden ok nélkül puffogtatni, nem is volt tréfa; de 
a kutyáktól így megszabadultunk.

Koós F . „Életem és Em lékeim .4* lt
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11. Összezördülés Prouy őrnagygyal.

Itt történt velünk julius 14—15-én az az eset, me
lyet Jakab Elek »Szabadságharczunk« czímti müvének
9-ik füzete 541. lapján ártatlannak nevez, de aztán me
rőben elferdítve adott át a történelemnek. Kötelességem
nek tartom azt úgy adni elő, a mint volt, mert száza
dunkban s kezdetben épen szakaszunkban történt s így 
közvetlen szemtanúja voltam az egésznek. Megjegyzem 
itt, hogy én ezt a történetet bőven leírtam 1870 nyarán 
Déván a Magyar-utczában az Appelné kertjében s meg 
is jelent a néhai Papp Miklós barátom által szerkesztett 
kolozsvári »Magyar Polgár* czímti naptár 1871-iki évfo
lyamában, de a mely ma nincs birtokomban.

A dolog így történt: A magyar-becsei lágerben mi 
magunk főztünk magunknak; minden szakasznak volt egy 
hatalmas üstje, melyben megfőzték naponta a jó papri
kás marhahúst. Egy délben — julius 14-én lehetett — 
a párolgó üst körül álltunk a kezeinkben lévő csáskával. 
Az éhség a hús szagától még inkább ösztönzött. Az osztó 
huszár alig bírt eleget tenni követeléseinknek. A ki az 
üst közelébe férkőzhetett, az hamar kapott, a ki hátrább 
állott, az békétlenkedett. Egy ilyen békétlenkedő huszár, 
rettegi Körösi nevű, elveszítvén türelmét, hogy ő reá 
még nem kerül a sor, méregbe jött s a kezében lévő 
nagy darab kenyeret az előtte álló bajtársak fején ke
resztül az üstbe dobta, mondván: »Egye meg ezt is !« 
Igen ám, de a kenyér a forró zsiros levet az ételt osz
togató huszár szeme közé csapta. Ez a huszár egy ud
varhelyi csizmadia fia volt, kit mint káplárt tettek volt 
hozzánk néhányad-magával a maros-vásárhelyi otthon
maradt századból s kit, mivel soha csatában nem volt, 
lőport nem szagolt, — mi harczedzett huszárok lenéz
tünk, de káplár lévén, szerette henczegni. E huszárkáp-
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lár ordítani kezdett, hogy szemei kiégtek. Lett erre lár
ma, zaj amúgy huszárosán.

Oda gyűltek a tisztek, oda Prouy őrnagy is, kit az 
egész história nagyon felbosszantott s e sértő szavakat; 
„rabló, zsivány /“ használta a szakasz összes emberei el
len. Ez aztán minket hozott dühbe, hogy nem vagyunk 
mi rablók, zsiványok! Az egész század magáévá tette 
ügyünket. Az 1-ső századnak, melyben Jakab Elek szol
gált, nem volt ehhez az afFaire-hez semmi köze.

A mi századunk kéttagú küldöttséget menesztett 
Prouy őrnagyhoz, hogy kérje fel, miszerint vonja vissza 
sértő szavait, mert ha mi rablók, zsiványok vagyunk, ak
kor a hazát vele becsülettel nem szolgálhatjuk. Prouy 
még inkább méregbe jött s fentartotta, a mit mondott. 
Mi meg erre azzal feleltünk, hogy kardjainkat az őrmes
tertől a közvitézekig leoldottuk és halomra hánytuk, ki
jelentvén, hogy Prouy alatt nem szolgálunk.

Nagy bolondság volt ez tőlünk, mert ellenség előtt 
állottunk. Bem megtanított volna ezért. De halljuk to
vább! Prouy látva, hogy mi fene gyerekek vagyunk, 
rögtön beirt Török-Becsére Bánfy János ezredeshez, hogy 
siessen ki hozzánk, mert baj van. Egyúttal összehívatott 
bennünket s huszáros őszinteséggel kijelentette, hogy ő 
mérgében elszólta magát, ne haragudjunk reá, hanem 
vegyük fel kardjainkat, mert ellenség előtt állunk. Szavai 
ezek voltak: »Hát barátim, vitézek, polgártársak, vagy 
hogy is nevezzem magokat, tudják, hogy én tüzes fran- 
czia vagyok. Én megsértettem a századot. Engedjenek 
meg nekem. Éljen a század!!« — »Éljen az őrnagy!« 
hangzott fel erre s a kardok ismét fel voltak kötve, a 
béke és csend helyreállott, legalább így hittük, s jóízűen 
ebédeltünk.

Még az napon, a kardok felkötése után pár órával, 
midőn épen gyalog, kardgyakorlatokat tartottunk, ott ter-

14*
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mett báró Bánfy János ezredes Török-Becséről s a mi 
századunkat egyetlen hosszú sorba felállítva, ilyenformán 
beszélt: »Huszárok! Alig néhány napja, hogy néhány 
huszár önök közül beszennyezte^) a század becsületét.« 
(Ez nekem is szólott. Azért, mert egy kicsit én is be- 
csiptem volt a többiekkel együtt, mert mint a többiekr 
úgy én sem mondottam meg neki nevemet.) »Huszárok f 
felhívom ezennel, — így folytatá — hogy nevezzék meg 
a bujtogatókat, kik kardjaik lerakására bíztatták, mert 
ha nem adják ki őket, én ezredesi becsületemre mondom 
— itt jobb kezét szívére tette — hogy megtizedeltetem 
önöket.*

Erre Stili Károly közhuszár-pajtásunk így felelt:
»Ezredes ú r ! Ne tizedeltessen, hanem harmadoltasson 
minket, de bujtogatókat megnevezni nem fogunk; mert 
közöttünk bujtogatók nincsenek.* — »Ugy van! — kiál
tottuk mindnyájan — közöttünk bujtogatók nincsenek!«

Bánfy ezredes erre ismét felhívott, hogy két perez 
alatt adjunk választ, mert ha nem . . .!

A század Demeter Dénesi és Szász Károlyt kérte 
fel, hogy foglalják Írásba a választ. Szász K. akkor még 
közlegény volt, Demeter Dénes pedig tizedes. Ezek ketten 
egy sátorba vonultak, hol Demeter így szólott Szász Ká
rolyhoz : »Végy irónt elő, mert én úgy reszketek a méreg 
miatt, hogy nem bírok Írni « A választ szóról-szóra így 
fogalmazták meg: »A század maga között bujtogatót tel
jességgel nem ismer s nem is akar ismerni. Ennélfogva 
a tizedelést mint törvényes elítélést, hideg vérrel elvárja.* 
Ezen fogalmazványt elolvasták a század előtt, mely azt 
szóról-szóra elfogadta, kivéve a 6-ik szakaszt, me(y ak
kor előőrsön volt, s elküldöttük Bánfy ezredeshez, a ki 
erre egy szót sem felelt, hanem lóra ült és ellovagolt.

Másnap korán reggel felkerekedtünk s bevittek a 
táborba Hegyes község közelébe; helyünket egy század
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Ferdinánd-huszár foglalta el. Alig hogy megérkeztünk, 
leszállíttattak lovainkról, elvették kardjainkat s két köz
huszárt, Körözsit és Onucz Jánost két dobra fektetve, 
két bakakáplárral 25—25 botot vágattak rájok ott előt
tünk . . . .  Miért épen erre a kettőre? Azt hiszem, hogy 
tiszteink ajánlatára, mert mind a két huszár kocsis, ille
tőleg rettegi Kőrözsi kovácslegény, Onucz János pedig 
lovászlegény volt azelőtt, ügy gondolkozhattak, hogy ilyen 
állapotú legényekre inkább ráfér a 25 bot, mint müveit 
fiukra, kik a királyi táblától és kollégiumokból állottak 
be önkéntes huszároknak. Arra is számítottak, hogy ilyen 
állapotú közhuszárok megbotoztatása nem fog közöttünk 
olyan visszahatást szülni, mint ha két müveit fiún követ
nék el.

Ebben nagyot csalódtak. A botoztatás után ugyanis 
Guyon fehér lovon ülve, felszólittatott, hogy öt perez alatt 
adjuk ki a bujtogatókat, mert ha nem teszszük, rögtön 
megtizedeltet. Azt hitte, hogy ezzel reánk ijeszt. S mi 
történt? Kilépett a sorból Székely József nevű tizedes, 
láposi fiú, s a tábornok előtt megállván, mondá:

>Tábornok úr! Én tegnap nem tettem le kardomat, 
mert épen akkor előőrs*váltáson voltam; de helyeslem, a 
mit századunk tett s így osztozkodni kivánok bajtársaim 
sorsában.«

»Was sagt er?« *— kérdezé Guyon.
Megértették vele.
»Jó, — feleié a tábornok — mars be a sorba!«
Ezután kilépett Szász Károly közhuszár, ma nyárád- 

szeredai ref. pap és szóról-szóra ezt mondá:
»Tábornok úr! Nem tudom, hogy ezen ügy miként 

terülhetett a tábornok úr elé. Igaz ugyan, hogy mi össze
vesztünk őrnagyunk- s volt századosunkkal, de vele ki is 
békültünk. Ennélfogva senkinek sem lett volna joga ezt 
az ügyet bolygatni s a tábornok úr elé hozni. . .«
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»Nincs papra szükség!« — lön a válasz s Szász
K. a sorba utasittatott. Ő a senki alatt Bánfy ezredest 
értette s ez még rosszabb vért csinált.

Fene gyerekek ezek! — gondolhatta magában Guyon. 
Most rom kath tábori papját küldötte hozzánk, hogy 
beszéljen rá minket, hogy adjuk ki a bujtogatókat. Ezr 
kezében a feszülettel, a Jézus Krisztus nevében és ennek 
kínszenvedéseire kezdett kérni, hogy ne ölessünk meg 
annyi ártatlan huszárt, hanem adjuk ki a bujtogatókat. 
Ennek aztán Stili Károly olyan huszáros választ adott, 
a melytől megrémülve, otthagyott minket s Guyonhoz: 
menve, valamit mondott neki.

Guyon erre láthatólag haragra lobbant, s kiadta a 
parancsot, hogy számítsanak meg minket s minden tize
diket kiállítva, a sor előtt térdeltessék le. Ez is megtör
tént. Én — jól jut eszembe — épen kilenczedik voltam 
a számlálásnál s a tizedik egy láposi fiú, a ki olyan sze- 

Qjtid volt teljes hadjáratunk alatt, mint egy bárány. Ilyen 
a sors !

Mi lesz már most! ? Hátunk mögött hat ágyú le- 
mozdonyozva s a tüzérek égő kanóczokkal lövésre ké
zen ; jobbról és balról lovasság és gyalogság csatakészen. 
Talán azt hitték, hogy kard és ló nélkül is fellázadunk?... 
A mi markotányosnőink sirtak, jajgattak ; mi némák 
voltunk, mint a sír.

Megható jelenet volt ez s még meghatóbb, a mi 
erre nyomban következett. Kiléptek a sorból Demeter 
Dénes és láposi Szász Dani — mind a kettő tizedes — 
s Demeter jól beszélvén németül, így szólt Guyonhoz: 
»Tábornok úr! Ellenség előtt állunk, ma-holnap üt
közetünk lesz; kérem, ne lövessen főbe ennyi huszárt 
ártatlanul, kik eddig oly sok ütközetben vettek részty 
hanem lövessen minket kettőnket főbe, mert mi voltunk 
a bujtogatók.«
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Guyon láthatólag jól fogadta ezt a nyilatkozatot s 
rögtön sorba küldötte vissza a letérdepeltetett huszárokat; 
az említett két huszárt pedig ott a mezőn tőlünk pár 
száz lépésre siralomházba küldötte, hogy készüljenek el 
a halálra, mert délután fogja főbelövetni őket. A mi szá
zadunkat azon a helyen őriztette tovább is; nem bocsá
tott közülünk senkit a két huszárhoz s nem engedte 
meg, hogy valaki még szóhoz jusson

A Guyon papja azonnal ott termett a két huszár
nál, mert a mezőn voltak Isten szabad ege alatt, síra- 
lomházban. Mit beszélt velük, nem tudom, csak arra 
emlékszem, hogy délután mind a kettőnek oda vezették 
lovát és ők lovaik fejére borulva, azokat homlokon csó
kolták Ez annyira megható jelenet volt, hogy mi, a kik 
ezt távolról láttuk, mélyen megrendültünk és önkényte
lenül könybe borultak szemeink.

Nemsokára, t. i. julius 16-án délután 4 óra körül 
ismét fegyverben állott az egész tábor. Hat baka szeme
ink előtt töltötte meg fegyverét; a két huszárt el övezett ék 
s letérdepeltették; szemeiket be akarták kötni, de mind
kettő félredobta a kendőt, kijelentvén, hogy szemébe 
akarnak nézni a halálnak. Még egy perez . . .  és ekkor 
sebes vágtatva rohant egy tiszt, jobb kezében fehér ken
dőt lobogtatva s tele torokkal kiáltva: »Pardon, pardon!* 
A két halálra Ítélt erre talpra ugrott s az egész tábor 
eget harsogtató »éljen*-be tört ki A két derék bajtárs 
nyomban hozzánk rohant s Szász Dani és Demeter Dé
nes egymásután nyakunkba borultak. Sírtunk, mint a 
gyermekek, az öröm miatt. . . .

Lovainkat, fegyverünket visszakaptuk s nyomban 
megvettünk egy hordó bort és ittunk, vigadtunk, mint 
soha azelőtt. Mikor legjobban folyt a poharazás, elkiáltja 
magát Prouy őrnagyunk: »Talpra, sorba fiuk, itt jön 
Guyon tábornok!« — ügy tettünk s Guyon lóhátról tört



216

magyarsággal így szólott: »Nvelv vanik, meglátjuk kard 
vanik ?« A többit németül mondotta s Prouy őrnagy 
utána mondotta, hogy nemsokára csatánk lesz s a tá
bornok elvárja, hogy kitüntetjük magunkat s a mai na
pot vitézségünkkel elfeledtetjük. »Éljen a tábornok! Reánk 
számíthat!« lön a felelet, s aztán 9—10 óra között lefe
küdtünk.

Hibás volt-e az a két huszár? Ők bujtogattak-e fel 
minket arra, hogy kardjainkat halomra rakjuk? Ma, hat
vanadik évemben 1888 junius 15-én, az esemény 39-ik 
évfordulóján is azt mondom, hogy egy hajszállal sem vol
tak hibásabbak. mint mi mindnyájan, t. i. az egész szá
zad. Azonban épen ezért hálára kötelezték maguk iránt 
egész századunkat, annyira, hogy e hála csak akkor fog 
eltűnni, midőn az utolsó huszár is meghal a Mátyás
huszárok divíziójának második századából. — Szász Da
nival azóta még kétszer találkoztam : de erről majd ké
sőbb. Most lássuk a hegyesi ütközetet.

12. A hegyesi ütközet.
1849 julius 17-én hajnalban arra ébredtünk fel, hogy 

az ellenség puskagolyói az Ogulini-ezred egyik zászlóalja 
puskáiból lovaink között fütyörésztek. Hirtelen 'talpra 
ugrottunk, lóra. kaptunk, midőn egyszerre ott termett 
Guyon s ő maga parancsolta a rohamot, mert látva, hogy 
mily gyorsan lóra kaptunk, egyenesen hozzánk vágtatott. 
Midőn az első rohamból visszatértünk, Guyon tapsolt s 
így kiáltott: »Bravó, bravó! noch einmal!« azaz: még 
egyszer! — Azalatt az ágyukat rendbe hozták s kartácsra 
töltötték. Guyon és a tüzér-őrnagy is buzdítottak a má
sodik rohamra. Jól hallottam a tüzérőrnagy ezen felkiál
tását: »Huszárok! az Istenért kérem, rohanják meg őket 
még egyszer, mert másképen veszve vagyunk.* Másod
szor is rohantunk, de midőn az ellenséghez közel voltunk,
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egyik századot jobbra, a másikat balra vezényelték s így 
úgyszólva kaput nyitottunk az ágyuknak; a kartácsok 
aztán halomra lőtték az ellenséget. Ekkor ismét megro
hantuk őket, de már szaladásra vették a dolgot s többé 
nem volt idejök tömegbe állni és reánk tüzelni. Mindkét 
részről az ágyuk kezdettek bömbölni. így nyomultunk 
előre, őket szünet nélkül magunk előtt kergetve, egész 
délelőtt a verbászi sánczokig.

Az első roham után jól hallottam, midőn Prouy őr
nagy ezt kiáltotta: »AYó's százados úr, vegye át a divízió 
vezényletét!« Kivont kardja markolatát keményen rá
nyomta jobb lágyékára s hátra ment. Tudtuk mindjárt; 
hogy megsebesült. Több ütközetben nem is vett részt. — 
Még egyszer láttam sápadtan Lúgoson s azután 1851- 
ben polgári öltözetben Maros-Vasárhelytt. Kórod-Szent- 
Mártonban halt meg az 50-es években az egyik legvité
zebb huszár azok közül, a kik a Kossuth íéle »félisten* 
nevet méltán megérdemelték. Van-e síremléke, nem tu
dom. Áldás poraira! . . .

Ágyuütegünk őrnagya épen ezt kiáltotta: »Kartácsot 
az ágyukba!* — midőn, mintha villám ütötte volna meg 
lováról hirtelen lefordult; a ló szabadon érezvén magát, 
szemeink láttára átnyargalt az ellenséghez. Az őrnagy 
kétszer is felugrott a földről s jobbkezét szíve tájékára 
nyomva, kétségbeesett hangon mondá: *Jaj a szívem! 
jaj a szívem!* mialatt egy-egy tántorgó lépést tett. Egy
szer aztán lebukott arczra s halva volt. Nem tudom, 
hogy hitták, de ez a haldoklási jelenet annyira megraga
dott, mintha ma is előttem állana.

A verbászi szőlőkben délután 1—2 óra felé erős 
állást foglalt az ellenség s irgalmatlanul ágyuzott reánk. 
Mi helyben állottunk, ágyúinkat fedeztük. Én a második 
sorban állottam s így szóltam kolozsvári Lévi Ferencz 
kedves jó bajtársomhoz, egy gazdag szíjgyártó fiához : »Te
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Feri, én hátra húzok; kérlek, fogd meg lovamat, tüstént 
itt leszek.«• Meg is tette; de alig szállottam le, midőn 
egy ágyúgolyó süvöltött el mellettem; felugrottam, de már 
ekkor Lévi Feri keservesen jajgatott: egy ágyúgolyó jobb 
kezét, mely jobb lábára volt nyugtatva, úgy találta, hogy 
kezét és lábát is összezúzta. Nyomban hátra vitték, de- 
többé sohasem láttam; haza sem került, mert 1864-ben 
tudakozódtam utána Kolozsvárit, de azt mondták, hogy 
elveszett. Én a sorba rögtön beálltam. Ha lovon lettem 
volna, én is kaptam volna belőle, úgy állottunk.

A mi ágyúink nem bírván elnémítni az ellenség 
ágyúit, hoztak oda még -egy üteget s ezekkel együtt szór
ták az ellenségre a mieink a golyókat Nemsokára nem 
viszonozták a szőlőből a lövéseket s erre minket előre 
küldöttek. Nem volt ott már egy élő lélek sem, csak né
hány halott tüzér és néhány nehéz sebesült. Átszaladtak 
a Ferencz-csatornán, de ágyúink a vízen át is zaklatták 
s mi nyomban utánok nyomultunk és este Kis-Kér nevű 
sváb faluba érkeztünk. Jellasics eleblábolt s a svábok 
azt jegyezték meg, hogy: »Ugy szaladtak az osztrákok, 
hogy azt hittük, egész falunkat, még a házakat is futásra 
kerítik.* De a házak, meg azok lelkes lakói nem szalad
tak utánuk, hanem minket derekasan elláttak fehér ke
nyérrel, szalonnával, borral. Ott a verbászi szőlőkben lőt
ték keresztül marosszéki kebelei Nagy Samu századost 
a Tolnai zászlóaljából, ép abban a pillanatban, midőn a 
Ferencz-csatornán át rohamra vezette századát. Egy rácz. 
golyója a mellén bement és a hátán kijött. Őt erre hátra 
vitték, de győzelmes százada a csatornában zsúfolva léva 
terhe? hajókon keresztül rontott s így a hajókat elfog
lalta. E hajókban tömérdek élelmiszer, kenyér és zab
volt felhalmozva, a mi akkor embernek és lónak nagyon 
jól fogott. — Nagy Samu súlyos sebéből kigyógyulván, 
ma is él (1889.) és a marosi és m.-vásárhelyi egyházak 
kitűnő főgondnoka.
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Meg kell említenem, hogy a derék svábok minket 
mindenütt kiváló szívességgel fogadtak s a szó teljes ér
telmében megvendégeltek ; lovainkat is ők tisztították meg 
s szépen felnyergelve vezették elő, hogy felüljünk.

A hegyesi ütközetben elesett honvédek jeltelen sír- 
bán aludtak 1887-ig. Ekkor állítottak közös sírjok föló 
emlékoszlopot, melyre ezt Írták:

„Síremlék vagyok én, száz vértanú nyugszik alattam,
Kik hónukért, honodért estek el itt e mezon.
Szent végrendeletük hálásan vésve szívedbe,
Add unokáidnak még ezer évig odább.
Honfi! szeresd a hazát: Élj, halj érette. Csak akkor 
Lesz bármely sorsban nagy, szabad és a tied.

Az 1849 julius 17-iki ütközet emlékére 1887 julius 17-én.u 
Tehát nem 14-én, mint ezt Jakab Elek Írja emlí

tett művében.

13. Apróbb hadi élmények.
Ezen ütközetben tanúsított önfeláldozásunkkal kivív

tuk az általános elismerést. Guyon nagyon megszeretett 
minket és a marosszéki Tolnai-féle honvéd-zászlóaljat. r 
kik hasonlólag kitüntették magukat Szerette s szívesen 
hallgatta harczias székely-magyar dalainkat, úgy a maros
székiekét is. Volt ott egy lángveres hajú m -vásárhelyi 
fiú, Lakatos István, ki az előttem való gradusba járt s- 
így 1846/47-ben együtt jártunk. Bátyja Károly is épen 
olyan veres hajú, de rossz tanuló volt. Guyon mindig ne
vetett, mikor Lakatos Pistát látta s nem fért a fejébey 
hogy lehet székely ember ilyen czimber-féle hajú. Pista 
és bátyja is a szabadságharcz után papok lettek, de már 
elhaltak. Apjok czizmadia volt s a szent-Miklós utczában 
lakott.

1849 julius 18-án nyomultunk Jellasics után. Azt 
hittük, hogy megvár a római sánczokban. Előcsapatunk 
ért legelőbb oda, melyben én is voltam. Tüstént végig
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terültem a sánczon, hogy mondhassam el, ha el nem 
-esem, hogy a római sánczokon én is heverésztem.

Onnan Temerinbe érkeztünk, a mely épen úgy porrá 
volt égetve, mint Szent-Tamás. Itt jött elünkbe Péter- 
váradról egy szakasz huszár, kik tiszták voltak, még arcz- 
bőrük sem bámult meg. Nem úgy ám mi, kik egész nyá
ron alig voltunk födél alatt. Arczunk megégett, arczbőrünk 
mint a kígyó bőre, meg-megvedlett, ruháink kopottak 
lettek; de annál fényesebb volt jókedvünk, hogy Jellasi
csot istenigazában elpántolhattuk.

A mint Temerin alól Vilova felé nyomultunk este
10—12 óra között, egyszer csak ügetést vezényeltek s 
-ebből csakhamar vágtatás lett. E vágtatás alatt történt* 
liogy az utánam vágtató huszár lovának zabláján az ál
lazó elszakadván, a lovat nem bírta fékezni s ez engemet 
fejével úgy hátba ütött, hogy a mi levegő tüdőmben volt, 
egyszerre kiugrott. Én levegő után kapkodtam a futás 
alatt s csak egy hajszálon múlt, hogy lovamról le nem 
buktam, mi ha megesett volna, a lovak összetapostak volna. 
Megálláskor bajtársam kért, hogy ne haragudjam, mert ő 
nem volt oka.

Az éjszakát a bevett szokás szerint a szabadban 
töltöttük. Még éjjel tudtunkra adták, hogy mindenik zászló
alj és huszár-divízió miféle kitüntetésben fog részesülni, 
ha sikerülend Titelt bevenni s Jellasicsot a Dunán átug- 
rasztani. Erre azonban Jellasics is készen lehetett, mert 
a menekülő szekérsor egész porfelleget vert másnap. Mi 
Vilova felől támadtunk hajnalban. Ágyúink bömböltek ke
ményen, a puskák ropogtak szünet nélkül, reggeli 7—8 
-óráig. Ekkor beszüntették a tüzelést. Vilova bevétele 
ekkor meghiúsult, azonban ez csak idő-kérdés lett volna, 
ba a sors másképen nem intézkedik.

Egyszer csak híre futott, hogy megyünk Szegedre. 
ügy Ion, Julius 26 körül, este felszedtük sátorfánkat s
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megindultunk a sok leégett község romjain visszafelé. A 
milyen szép, dús volt a vegetatió, ép oly szomorító voltT 
a mit a vadállattá fajult emberek tettek, összeégetvén 
minden községet a Bácska azon részében, melyen az út 
Vilovától Földvár, Magyar-Becse felé vezet.

Itt történt e visszavonulás alatt, hogy Szőcs Józsi 
huszár bajtársunk egy kútból vizet merítvén, onnan em
beri nyöszörgést hallott. Jól beszélt ráczul s lekiáltott a  
kútba, hol egy térdig vízben álló vén ráczné nyöszörgött/ 
Józsi addig biztatta, míg beállott a vederbe és kihúzta a 
vén banyát. Félt, hogy megölik a magyarok, azért szö
kött a kútba, de senki sem bántotta.

Magyar-becsei éjszakázásunk alatt veszett el maros
vásárhelyi Engedi István huszár pajtásunk. Erősen ivott 
a máskép szelid fiú s valószínű, hogy delirium tremensbe 
esett és a Tiszába ölte magát. Atyja mészáros volt s a 
kollégiumhoz közel lakott, a Sáros-utczában. Ez a fiú 
rendkívül hasonlított Várady Károly tanfelügyelő bará
tomhoz.

Szeged és Zenta között voltunk s egy reggel a sza
lonna és kenyér fogyasztása után épen pihentünk, midőn 
egyszerre roppant dörgés rázkódtatta meg a levegőt. Pil
lanat alatt lovainkon voltunk. Mi volt ez? — ezt kér
dezte mindenki szomszédjától, mialatt a szép rónán szerte
szét tekintettünk. Néhány perez múlva óriási füstoszlopot 
pillantottunk meg, a mely Szeged felől emelkedett. Most 
már sejtettük, hogy mi lehet, t. i. hogy a lőporgyár fel
robbant, s ez minket nagyon elbúsított.

Szegedre érkeztünk a délutáni órákban s a piaczon 
állítottak fel. Iszonyú éhesek, szomjasok voltunk s még 
vizet sem kaptunk, a mi nagyon elkeserített. Guyon a 
kövér polgármestert ott előttünk összehordotta, de mi az
zal jól nem laktunk. — A képviselőház tagjai már ott 
voltak s egy emeletes ház ablakaiból néztek le reánk.
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Deák Farkas kedves barátom és tanulótársam azon nap 
Szegeden volt és sokszor beszélte azután M.-Vásárhelytt 
a kollégiumban, hogy iszonyú rémületet okozott volt az 
országházban a lőporgyár felrobbanása.

Szeged a szárazföld felől, azaz a Tisza jobb part
ján körös-körül földsánezokkal, erődökkel nagyon meg 
volt erősítve. Ezen erődök egy részét jól láttuk, midőn 
a városba bevonultunk s mi azt hittük, hogy azok körül 
fogunk táborba szállni s azokban és azok mellett fogjuk 
az utolsó élethalál-harczot megharczolni. Molnár Károly 
kedves tanulótársammal, ki a Tolnai-zászlóaljban szolgált, 
egyszer Török-Becsén egy tutajon ülve s lábainkat a Ti
szában mosogatva, úgy okoskodtunk, hogy elvégre vala
hol összpontosítni fogják az egész magyar sereget s ott 
vagy győzni fogunk, vagy egy lábig elhullunk. Most Sze
gedet gondoltam ilyen pontnak.

De nem így történt. Éjszakára ugyanis kivittek Do- 
rozsma község alá; ott nagy későre kaptunk egy kevés 
kenyeret és szalonnát s lovaink számára szénát és zabot, 
Dorozsmán ivóvizet. — Más nap zászlószentelési ünne
pélyünk volt; Kossuth neje volt a zászlóanya, de nem 
tudom már, hogy melyik honvéd-zászlóaljé volt az a 
zászló. Annyi bizonyos, hogy ez volt 1849-ben az utolsó 
zászlószentelés.

14. A szöregi ütközet.
Harmadnap felkerekedtünk és legnagyobb bámula

tunkra átvonultunk Szegeden és a Tiszán Szöregre s ott 
ütöttünk tábort, a Tisza partja közelében. Én egyszer le 
s fel járkálva a Tisza töltésén, valami 50—60 ágyút 
számláltam meg. A töltés és a Tisza széle között nagy 
térség terült el. Az ütközet augusztus 5-én délután 1 
óra felé itt folyt késő. estig. Ilyen iszonyú tűzben még 
nem voltam addig. Mindkét fél érezte, hogy ez fog dön



teni sorsa felett. Az ágyuk és gyalogság irtóztató tüzelést 
vittek végbe. Mi ágyufedezeten voltunk. Egyszer az előt
tünk működő ágyuk elhallgattak. Századosunk odaparan
csolta szakaszunkat, hogy a tüzéreket kardlappal is kény- 
szerítsük a lövések folytatására. Odarohantunk s én rá- 
rivaltam egy tüzérre, hogy miért tette le a golyókat, 
miért áll ott s miért nem viszi gyorsan ágyújához? »Meg- 
ölhetsz huszár, ha akarsz, de nem bírom tovább; én 
ma még nem ettem« — lön a válasz. Ezt máig sem felej
tettem el.

Az ütközetet Haynauval szemben elvesztettük s az 
üldözésnek csakis a késő este vetett véget. Az egész 
vonalon ki voltunk jó, erős állásunkból verve. — Mi a 
balszárnyon állottunk. Jakab Elek azt Írja, hogy igen le- 
liangolólag hatott, reánk annak tudata, hogy az ifjú csá
szár-, a leendő magyar királylyal állottunk szemben. 
Igaz, de az is igaz, hogy nem annak tudata miatt vesz
tettük el azt az ütközetet, hanem a túlnyomó ellenség, a 
fegyvertelenség és az éhség vertek ott meg minket. Egész 
zászlóaljak voltak vaslándzsákkal fölfegyverezve. Ezek 
számára elég volt pár ágyúgolyó, hogy csirkék módjára 
szétszaladjanak. Valljuk meg azt is, hogy S z e g e d r e  
é r k e z é s ü n k  u t á n  a l e h e t ő  l e g r o s s z a b b u l  vol 
t u n k  é l e l mezve  e g é s z e n  a f e g y v e r  l e r a k á s i g ,  
a u g u s z t u s  17-ig.

A szöregi sánczokban vívott, de elvesztett ütközet 
után késő este, a mint hátráltunk, egyszer nagy jajgatást 
hallok. Erre hallgatózni kezdettem s láttam, hogy a jaj
gató lóháton felénk közeledik. Lovamat visszafordítám s 
a jajgatóhoz érkezve, látám, hogy az Galgóczi Károly 
huszártársunk, a ki Lesnyeken állott volt be huszárnak. 
Fejéről hiányzott a csákó és látám, hogy rútul össze van 
karddal vagdalva. Én a legközelebbi községig mind mel
lette mentem s ott egy házhoz beszállva, sebeit kimostam,
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az úton a század orvosától tépést kértem s miután haját 
ollóval levágtam s lefityegő fejbőrét helyre rakosgattam, té
péssel jól beraktam s bekötöttem. Reggel nagyon el volt 
gyengülve és e miatt ott hagytam.

Nem tudtam soha 1870-ig, hogy él-e még vagy meg
halt sebeiben; de 1870-ben Déván a Magyar-utczában 
Pogány Ráki-néni házában lévő szállásomon beállott hoz
zám egy kis termetű, összetöpörödött s őszbeborult férfiú 
és úgy mutatta be magát, hogy ő Galgóczi Károly, kit én 
a haláltól 1849-ben megmentettem; most azért jött be, 
hogy nekem megköszönje. Elbeszélte, hogy az osztrákok 
ott, a hol én hagytam, megtalálták s Temesvárra szál
lították a kórházba, hol felgyógyulván, haza bocsátották, 
minthogy katonai szolgálatra képtelennek találták. Ekkor 
már nős és több gyermek atyja volt.

Hátrálásunk négy egész napig tartott, mialatt az el
lenség szünet nélkül sarkunkban volt. — Kikin dán, míg 
egy házhoz bementem, hogy valami ennivalót vegyek, 
lovamról valaki lelopta montur-zsákomat, a melyben fe- 
hérnémümen kívül egy rend nyárit polgári ruhám is volt 
s e miatt igen megszomorodtam. Az élelem-osztás elma
radt, pénzért is alig kaphattunk valamit a községekben 
Egy helyt egy pohár tejért egy forintot adtam. Az utón 
törökbuzát tördeltünk s a hol egy-egy keveset megáll- 
hattunk, szénatűz mellett megsütögettük, a mit pedig meg 
nem ettünk, az abrakos-tarisznyába raktuk.

Egyik napon délben épen húsfőzéssel foglalkoztunk, 
midőn az ellenség meglepett s az ágyúgolyók közinkbe 
hullottak. »Rajta, lóra fiuk!« — Néhány perez alatt már 
atakba vezettek a vasas németek ellen, kiket vissza sza
lasztottunk ágyúik mögé; de Erős Elek századosunk igen 
előre rohanván, elfogatott, Az atakban a kék inges Hunyadi
huszárok is résztvettek.

Sebesi Pista a József-huszár verbunkosoktól lépett
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volt át hozzánk. Kisdet termetű, csinos fiú, de hallatlan 
felénk volt. Mindig gondoskodott egy-egy tiszti lóról, azo
kat ápolgatta, tisztogatta; ha csatára trombitáltak, lóra 
kapott s egy-két tiszti lovat is magához vevén, oda sietett, 
a hol tudta, hogy nincs ellenség. Itt azonban megjárta, 
mert midőn az első ágyulövésre ismét szaladni kezdett, 
egy ágyúgolyó utolérte s fejét elsodorta. . . . Lám, hogy 
sorsát senki sem kerülheti e l!

Egy másik, Elekes Pista azelőtt kocsis volt s Deésen 
állott be közénk; ő is épen olyan félénk volt, holott iz
mos, kemény kötésű legény volt. Ez a piskii ütközetben 
valahogy a sorban maradott, de az első ágyuszóra hátra 
húzott és szaladni kezdett Déva felé. Gr. Bethlen Gergely 
őrnagyunk egy pillanat alatt utolérte szép »FecskéHével 
s rákiáltott: »Hová szaladsz« ? — »Hogyne szaladnék, 
mikor mind csak reám lőnek!« válaszolt Elekes. Ezzel 
sokat bosszantottuk, de nem használt; gyáva maradt mind 
végig. Utoljára 1850-ben Tancson láttam, hová épen ak
kor lépett be, midőn hős tetteit a papnak beszélgettem. 
Enni adtak, s aztán eltűnt.

Nem ilyen volt Demeter Dénes kit Hegyes alatt 
szinte főbelövetének. Ő, midőn a vasasokra rohantunk, 
egyenesen azoknak őrnagya mellé termett s rászegezte 
pisztolyát, de ez csütörtököt mondott. Demeter mint a 
villám, vissazfordult. Ebben az atakban kapott Mentő- 
vics Ferencz baj társunk — ki azelőtt gyógyszerész volt 
s Deésen állott be huszárnak — jobb karjára olyan vá
gást, hogy azt le kellett vágni. Mikor karját fűrészelték, 
akkor is szivarozott. Nem tudom, mi lett belőle, meg
gy ógyult-e, vagy belehalt. Jó énekes, víg czimbora s igen 
becsületes fiú volt; tőle tanultuk meg dalolni a »Mi füs
tölög ott a síkon távolban« czímü dalt, melyet egész szá
zadunk dalolgatott.

Szabó Imre pajtásom- és volt tanulótársamnak a
15Koós F . „Életem és Em lékeim .u
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jobb kezefejét érte a kardvágás, úgy hogy a kard kiesett 
kezéből és többé kardot nem foghatott. Szerencsésen 
hazakerült M.-Vásárhelyre, hol édes apja a szt.-Györgv- 
utczában jómódú szíjgyártó volt, a ki Török János pro- 
fessorunkkal 1848 őszén mint kezes szintén Szebenbe 
hurczollatott volt. Szegény Imre a tanácsnál kapott ir- 
noki állomást s ott kínlódott több évig; többre nem vi
hette, mert ivásnak adta magát s 1869-ben deliriumban 
pusztult el.

Súlyosan megsebesült s elfogatott még egy Besze 
nevű pajtásunk, de kigyógyult s előkerült, mert 1850. 
vagy 51-ben Maros-Vásárhelytt beszélte el szenvedéseit; 
azután többé nem láttam. — Én nem kaptam sebet, de 
a következő éjen egy ló egyik czombomra lépvén, irtó
zatos fájdalom riasztott fel. Szerencsémre nem volt patkó 
azon a lábán s így nem lettem maródi.

Mondám, hogy a vasas divíziót visszakergettük, de 
a német erre ágvuzni kezdett. Közel állott hozzánk a 
Károlyi-huszárok egy százada. Ezek közül egyet egy ágyú
golyó kettészakított; a szerencsétlen felemelkedett lován 
a kengyelvasakban, elordította magát s ezzel lebukott. 
Ilyen ott az élet! ! . . . Azonban bármennyire feláldoztuk 
is életünket, tartóztattuk az ellenséget, hogy azalatt a 
gyalogság és ágyúink előre menve, valahol állást fog
laljanak, a mi csak aug. 9-én történhetett meg. — Ezen 
hátrálás alatt egyszer egy széles sánczon kellett átugrat
nunk. Néhányan belé is estek s köztük Makrai Kálmán 
hadnagyunk is, de egy huszár-társunk, Gráf nevű szász 
fiú szerencsésen megmentette.

15. A temesvári vesztett csata.
Hogy mit állottunk ki augusztus 5-étől 10-éig, azt 

toll nem képes leírni. Végre felvirradott augusztus 10-ike, 
a temesvári ütközet véres napja, mely reggel a hajnali



szürkületben vette kezdetét és csak az esteli sötétség ve
tett véget. A mitől ápril hóban tartottam, augusztus hó
ban mégis beteljesedett.

Mint 1514-ben a pórlázadásnak, úgy 1849-ben 
Temesvár alatt dőlt el sorsa a magyar nemzetnek. I b i i 
ben a nemzet csak egyik osztálya veretett három száza
dos rabszolgaságba, de 1849-ben, mint Bolyai megjósolta 
volt már 1848 márczius 26-án, a magyar nemzet sza
badsága szállott egy időre sírba. A történelem logikája 
igazságos! 1514-ért, Mohácscsal (1526.) fizetett; 1849*ért 
Solferinóval (1859.) és Königgrátzczel (1866.)

Még sötét volt, midőn lóra ültünk s alighogy pity- 
mallani kezdett, tüstént meglobbantak az ellenség ágyúi 
és süvöltöttek felénk is a golyók. Minket forgatni kez
dettek jobbra, balra, előre és hátra. E forgások alatt 
megpillanték szomszédom, egy magyar-láposi barna bajtárs 
oldalán egy igen nagy kulacsot. »Mi van a kulacsban, 
pajtás?« kérdezém tőle. — »Barátom! pompás jó víz, 
de az Istennek sem adok belőle.« Túlról villant ekkor 
az ágyú s egy golyó ezer darabra sújtotta a nagy kula
csot; a fiú felkiáltott. »Jaj, Istenem!« Azonban neki az 
ijedségen kívül semmi baja sem történt, csak az atillájá
nak szárnya volt összetépve. »No lám, — mondám, — 
milyen hamar adál belőle az Istennek.« . . .  Az Isten 
nevét hiába fel ne vedd!! . .

Egész nap oroszlánokként harczoltunk, de »Tiz 
ennyi volt az ellen, Győzni nem lehetett.« Napnyugta 
leié már a vár alatt álltunk Mihalén község mellett, az 
országúton és ettől jobbra az erdő felől. Az erdő szélén 
pillantottam meg egy fához támaszkodva koronkai Mol
nár Károly tanulótársamat és barátomat, az éhségtől, fá
radságtól kimerülve. Az abrakos tarisznyámban volt egy 
darabka száraz kenyerem, egész nap nem ettem s mégis 
ledobtam neki s tovább mentem; de ő felvette, megette
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s haza került. Otthon elbeszélte szüleinek, hogy én men
tettem meg életét s ezért édes anyja és testvérei az 50-es 
években még inkább tiszteltek s szerettek engem, mint 
valaha. Sokszor kimentem Károlyhoz Szt.-Benedekre. 
Eszter és Johanka nővérei már szép serdülő leányok 
voltak. Károly 1881-ben halt meg Sz.-Udvarhelytt május 
15-én. Isten poraiban is áldja meg! . . .

Mészáros, Guyon, Dembiczky fővezéreink ott állot
tak Mihalén alatt az országúton nap haladat felé 1849 
augusztus 10-én. Az ütközetet már akkor elveszítettük. 
Az osztrák-muszka sereg irtóztató ágyúzást vitt végbe, 
hogy éjszakára a vár alá juthasson és Rukavinát négy 
és fél hónapi fogságából kiszabadíthassa. Oly végtelenül 
le voltak sújtva az említett magyar vezérek, hogy ahhoz 
foghatót soha sem láttam. Nem is csoda, mert ők tudták 
igazán, hogy mi várakozik a hazára és ő reájok e nap 
után. Bem is megérkezett a délutáni órákban az ütkö
zetbe ; mi óriási éljennel fogadtuk s ő irtóztató ágyúzást 
vitt véghez, de mind hasztalan: a túlnyomó erőt, a mi 
elcsigázott és kiéheztetett seregünkkel megverni ő sem 
tudta. Mi még akkor nem tudtuk, hogy Erdély teljesen a 
muszkák kezébe került. Az augusztus 10-iki ütközet után 
nem volt többé ott magyar sereg, csakis annak roncsa- 
léka. — Istenem! minő fényes reményekkel indultunk 
volt ki Lúgosról ápril hóban és hová lettek most e szép 
remények!!

Egész éjszaka mentünk étlen-szomjan, mi is, lovaink 
is. Csak hajnalkor állottunk meg talán Répás nerü köz
ségben, hol a kertekből almát, szilvát szedtünk s lovaink 
a kert fűvét rágták. Seregünk az éhség és kimerülés ál
tal szétzüllött; nem volt ember, a ki abból harczképes 
sereget tudott volna többé csinálni.

Lúgoson két éjszaka egy istálló jászola alatt húztam 
meg magamat; inkább ültem, mint feküdtem. Akkor 20
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dves és 10 hónapos, ma 59 éves és 8 hónapos vagyok, 
de tiszta lélekkel írom, hogy életemben soha olyan irtóz- 
tató két éjszakát nem virrasztottam át. Pedig sokon 
mentem én keresztül — mint látni fogjuk — azon 37 
év és 10 hónap alatt, mi azóta fejem fölött átrepült. 
»Mi lesz most már hazánkból, alkotmányunkból, nagy 
államférfiainkból? Lengyelország sorsára jutunk, vége a 
magyar nemzetnek; s mi lesz azon ifjúságból, mely ha
zája védelmére az iskolákat odahagyva, végig harczolta 
e véres harczokat; most a sok fényes jövőbe vetett hit 
s remény ime szétfoszlott és százszor szerencsétlenebbek 
lettünk, mint a kik elhullottak, mert azok megpihentek, de í 
nekünk látnunk kell, hogyan gyilkolják meg nemzetünket. 
Koldusbotra jutunk és hazánkban bujdosó, nyomorult, 
megvetett népség leszünk ! . . .« Ilyen s ezekhez hasonló 
sötét gondolatok gyötörtek egész éjen át s reggel úgy( 
néztem ki, mintha a sírból húztak volna ki. I,

Lúgoson ettünk — s én életemben először — olyan 
gulyáshust, a melyben egy mákszemnyi só sem volt. Va
lami rosszabbat annál soha sem ízleltem; evésről szó 
sem lehetett. Némelyek behintették lőporral, de én szá
raz kenyeret ebédeltem. — Ekkor vonult át Lúgoson 
Kossuth, míg mi ott voltunk, de én nem láthattam őt 
sem ott, sem Szegeden.

Egy reggel felkerekedtünk s megindítottak minket 
Kacséi felé. A városból kiérve, lankás hegyoldalon vezet 
fennebb-fennebb a jó országút Erdély felé. Ezen a he
gyen lépésben mentünk fölfelé s Benko József pajtásom és 
tanulótársammal épen arról beszélgettünk, hogy hiába
való volt Lúgoson Bemnek minden biztatása, mondván, 
hogy két hét alatt Budapesten s egy hónap alatt Bécs- 
ben leszünk, mert lám vége mindennek. »Már hogyan is 
lenne vége!« — szólalt meg ekkor mellettünk előmenve 
Jakab Elek 1-ső századbeli főhadnagy. »Ha még önök is
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ilyen véleményt táplálnak, mit várjunk a kevésbbé mű
velt legényektől?* Főbből aztán közöttünk rövid eszme
csere keletkezett, melynek végeredménye az volt, hogy 
sem ő minket, sem mi őt nem bírtuk meggyőzni.

Végtelenül le voltunk verve és elcsüggedve s ezt 
még fokozta az a hír Facséton, hogy a dévai vár, me
lyet mieink pünköstkor bevettek, őrséggel és élelemmel 
elláttak — levegőbe röpült, s hogy a muszkák már Dé
ván vannak. E hírre a Vécsei táborának roncsai s ál
talában mindazok, a kik nem voltak erdélyiek, szemünk 
láttára felkerekedtek s a Maros völgye felé vonultak; így 
csak mi erdélyiek mentünk szembe a muszkákkal s hoztuk 
hátunkon Lúgosról az osztrákokat. — Lesnyeken vesztettem 
el azt a bárász dohányzacskómat, melyet 1847 nyarán 
Topliczán Kolbász Annától kaptam volt emlékül s ez 
ideig gondosan megőriztem. Sokáig kerestem s hogy nem 
találtam meg, ez nagyon rosszul esett

Lesnyeken lóra ültettek s a hős Giiyon tábornok 
élőnkbe állva, érzékenyen búcsúzott el tőlünk. »Isten 
áldja meg a becsületes Mátyás-huszárokat a derék fiukat!* 
Ilyenformán végezte fojtott hangon búcsúját, s aztán el
lovagolt, hogy többé ez életben ne lássuk. — 1866-ban 
Konstantinápolyban Czakó János barátom háza tetején 
távcsővel Skutariba át nézegettem. Czakó figyelmeztetett,, 
hogy amott azon fehérlő síremlék alatt (Juyon tábornok 
van eltemetve. Egy sóhaj volt minden, a mivel hős tá
bornokunk dicső emlékének szolgálhattam.

Lesnyekről Dévára jöttünk; ott találkoztam több 
tanulótársammal, a kik a 12-ik honvéd-zászlóaljban szol
gáltak s kik engemet még múlt téltől halottnak tartottak,, 
mert azt hallották, hogy a szilágy-somlyói kórházban meg
haltam volt. A mint lovamon megpillantottak, hozzám ro
hantak s én leugorva lovamról, örömükben össze-vissza 
öleltek és csókoltak. Csak most láttam s éreztem, hogy
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milyen őszintén szerettek engem e hű barátaim. Név- 
szerint emlékszem: Szathmári Ferire, Suba Józsira, orosz
faji Molnár Károlyra, Szalai Palira és Sárkány Fábiánra, 
kik közül ma már (1888 junius 20.) csak Szatmári Feri 
van életben, ki mint földbirtokos Egerbegyen él.

Lesnyekről éjszaka utaztunk el és Dévára 1849 aug. 
17-én korán reggel vonultunk be. Bem a postamesternél 
volt szállásban, de onnan augusztus 18-án déltájt a vár 
alatt Veczel felé elmenekült, Guyon tábornok s egy század 
lengyel lovas kíséretében. Én Benkő József huszár baj- 
társam- és tanulótársammal fölmentem aug. 18-án délelőtt 
a dévai vár romjaira, mert a szép kis sasfészek, melyet 
a mieink elfoglaltak, élelemmel és őrséggel elláttak, 1849 
aug. 14-én légberöpíttetett. Azt beszélték, hogy egy sáncz- 
káplár, ki az osztrákoktól maradt hozzánk, röpítette volna 
levegőbe.

A rombolás iszonyú volt, mert ép szoba egy sem 
maradt, csak egypár puszta fal s a kút feletti bolthajtás 
maradtak fenn. Az egy századnyi honvéd-őrségből állí
tólag 9 maradott életben. Nádasi József magyar-régeni 
fiú is ott volt s életben maradván, ő beszélte, hogy épen 
a kútnál volt s úgy menekült meg. A hullák már akkor 
a vár keleti részében össze voltak halomba gyűjtve. Ir- 
tóztató volt ennyi honvéd hulláját így együtt látni. Fel 
voltak puffadva, mint megannyi hordó és arczaik annyira 
megdagadva, hogy azokra édes anyjuk sem ismert volna. 
A romok között az udvaron a szétzúzottak testrészei a 
roncsok között terültek el.

Oh, milyen szívtépő látvány volt az, mintha most 
is látnám ! . . . E rom a te képed volt, magyar hazám! 
Dicsővé, nagygyá akartunk tenni; ezért áldoztuk fel vé
rünket, jövőnket — s ime mi lön a jutalom: rom és 
pusztulás!

A dévai vár alatt az országúton augusztus hó 17-én
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reggel egy huszár hullája s ehhez közel az út sánczán 
kívül a réten három oláh hullája hevert. Ezek — a Janku 
Ábrahám katonái — megtámadták volt előcsapatunkat s 
ekkor hullott el mind a négy.

16. A dévai fegyverletétel után.
A fegyverletétel este történt a városon kívül a Szt - 

András felé vivő út melletti réten. A muszkák a fensík- 
ról leereszkedtek s minket körülfogtak. Még azon éjszaka 
elindítottak s mi augusztus 19-én a piskii hídnál, 20-án 
reggel a Szászváros alatti réten állottunk meg. A piskii 
hídnál egy kozák megpillantván szép fekete s kitűnő hús
ban lévő, »Muszka« nevű lovamat, jelekkel tudatta, hogy 
lovat akar velem cserélni. Megtörtént. — Én fájó szív
vel vettem búcsút kedves lovamtól. Nem volt mit tenni, 
hisz úgy is elvehette volna, mert augusztus 20-án dél
után elvették mindnyájunktól a lovakat s a tisztektől a 
kardokat. Eleget zúgolódtak ők ezért, de meg kellett tör
ténni. Pedig a capitulatió meghagyta volt tisztejinknek a 
kardot és lovat. De melyik az a capitulatió, melyet ve
lünk szemben tiszteltek volna ?. .. .

Aug. 20-án a szászvárosi réten heverészve, egyszer oda 
jött hozzánk egy fekete öltözetű, erős barna férfiú, hátán két
csövű fegyver volt s egy köpczös, jól kihízott lándzsás oláh 
paraszt kisérte. Hozzánk érkezve, így szólott: »Én az urat 
jól ismerem, kihez is van szerencsém?* Ezt Jakab Elek
hez intézte. Jakab jól rá sem tekintve, feleié: »Nekem 
nincs szerencsém s nem is akarom az urat ismerni.« A 
fekete férfiú: »Látom, hogy uraságodból az elkeseredés 
szól. Én, mikor ezt a puskát váltamra vetettem, el voltam 
határozva, hogy: Őri cu pu^cá, őri cu fim iá (akár fegyver
rel, akár kötéllel), de végig fogok küzdeni. Mi győztünk, 
önök vesztettek.*__ A »mi győztünk*-re mi hangos ne
vetésben törtünk ki, s erre a fekete ember kísérőjével
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a  czigánybőrű hős Nagy-Enyed Herostratusa, Axente Se- 
veru volt, a kit a pópa aligha keresztelt Severunak. Köl
csön vehette ő is ezt a nevet, mint Pap Sándor, a bo- 
doni oláh pap fia a Papin llavianu czifra nevet.

A sok éhezés, nélkülözés és levertségünk daczára 
lekaczagtuk Szeveru uramat, ki azt hitte Aesopus legyé
vel, hogy ők húzták ki az osztrákok szekerét a sárból. 
— Megbocsátja-e valaha neki Isten, hogy Enyed fegy
vertelen lakóit télnek idején éjszaka megtámadta s adott 
becsületszava daczára legyilkoltatta. a várost és ebben a 
Bethlen-tanodát porrá égette? . . .

Augusztus 21-én a kenyérvízi hídnál a tiszteket 
külön választották az altisztektől és közlegényektől. Min
ket Alvincz felé Gyula-Fehér várra, a tiszteket Szászsebes 
felé Szehenhe kisérték. A piskii 1849 február 8-iki és a 
kenyérmezei 1479 október 13-iki dicsőségteljes csata
térek reánk nézve most gyász- és keserv-térekké változ
tak. Milyen boldogok voltak hozzánk képest azok a di
csőült honfiak, kik e két csatatéren a hazáért s a ma
gyar nemzet szabadságáért halhattak meg! Ők halhatatlan 
nevet vívtak ki maguknak a történelem lapjain; míg ne
künk csak a megaláztatás keservei jutottak osztályrészül.

A minket Déváról Gy.-Fehérvárra kisérő orosz gya
logság és lovasság velünk elég emberségesen bánt. A 
falusi oláhokat, kik nekünk még ivó-vizet sem akartak 
adni s a kertekből gyümölcsöt, hagymát requiráló hon
védeket botokkal támadták meg, irgalom nélkül megver
ték. Ekkor látta át a pór oláh, hogy többre becsül min
ket a muszka is, kik hazánk szabadságáért harczoltunk, 
mint őket, kik rablás-, gyújtogatással, fegyvertelenek le- 
gyílkolásával utáltatták meg magukat még a muszkák 
előtt is . . .

Gyula-Fehérvártt az összes hadi foglyokat előbb a



rom. kath. püspök — akkor csik-tusnádi Kovács Miklós 
volt a püspök — kertjébe telepítették le. A róm. kath. 
püspök a gyula-fehérvári várba zárkózott volt, a miért a 
magyar nemzet előtt épen oly népszerűtlen lett, mint 
Saguna gör.-kel. oláh püspök. A püspök kertjében a sok 
éhség, kimerülés, rossz víz miatt kiütött közöttünk a ko
lera. Iszonyú volt látni, mily gyorsan hullottak el e ra
gályban a legerősebb harczfiak s miként hurczolták el 
onnan lábaiknál fogva a hullákat a leggúnyosabb meg
jegyzések között a falukról odaparancsolt czigányok. Nap
jában csak egyszer kaptunk ételt s az is milyen étel volt!

Csakhamar meglátogatott ott minket br. Augnst, a 
várparancsnok, talán azért, hogy a foglyok nyomorán 
legeltethesse szemeit. Mikor felénk közeledett, mi nem 
állottunk fel, hanem a fa alatt az árnyékban heverész- 
tünk. Ránk vetette kárörvendő szemeit, feje erősen resz
ketett s gúnyosan tnondá : »Ah, ah, Kossuth-huszáren !« 
Mi úgy tettünk, mintha nem is hallottuk volna, csak én 
mormogtam utána daczoson : »Persze hogy azok*, s ő 
kíséretével tovább czammogott. — Minő változása a sors 
kerekének ! 1848 tavaszán épen ő dicsért meg a m.-vá- 
sárhelyi ref. kollégium játszóhelyén, hogy milyen ügyesen 
betanultuk a katonai gyakorlatokat, és most épen ő gú
nyolódott velünk! Sic fata tulerunt s nekünk tűrni kellett 
ezt attól, a ki a muszkák nélkül a mi foglyunk lett 
volna!

A püspöki kertből, minthogy az idő is esősre for
dult, bevittek a városba s minket Mátyás-huszárokat a 
»Nap« czímü vendéglőbe csuktak be, honnan a piaczra 
csakis egy fegyveres katona — naszódi oláh határőr — 
kíséretében mehettünk ki. Én Benkő József bajtársam
mal (ki ma ügyvéd és családjával Bethlenben lakik) pár 
éjszaka a tekepályában háltam, hol a fövényét összese- 
pergettem egy csomóba s az volt a párnánk. A huszá
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rok mind a »Nap« vendéglőbe voltak zárva, a gyalogság 
pedig a zsidó, szász és ev. ref. templomokba.

A Napnál az istállóban négyen, mind m.-régeniekr 
egy szögletben foglaltunk szállást, melyen augusztus 22- 
től szeptember 1-ig háltunk; ezek a következők voltak: 
Márk János és öcscse József, Koós Mihály és öcscse Fe- 
rencz, azaz én. Nappal a kugliban időztünk. Néha ki is 
mendegéltünk a zsidó templomba az ismerős bakákat 
meglátogatni. A Tolnay őrnagy marosszéki zászlóalja 
volt oda zsúfolva s azok között sok ismerősünk, barátunk 
volt még a kollégiumi életből. Az oláh őrök okkal-mód- 
dal kibocsátottak. — Rendes táplálékról szó sem volt. 
A jólelkü fehérvári nők s köztük a zsidó nők is hoztak 
csaknem mindennap csebrekkel meleg ételt, de erre is 
elmondhattuk, hogy: »hat medvének egy vaczkor.« A 
szemes, a tolakodó még csak kapott belőle valamicskét,, 
de a szemérmes ajtó mögé került. Egy-egy kanállal 3 — 
4-en ettünk ; a ki nem akarta kiadni kezéből a kanalat,, 
az még csak jóllakott, de a többi nézhette a napot.

A fogság ezen unalmas napjait mese, adoma s a 
hadjárat élményeinek elbeszélésével rövidítettük. — Senki 
sem tudta, hogy mi fog velünk történni. Haza hiába gon
doltunk ; a közlekedés még nem lévén biztos, szülék, ro
konok nem tudták, hol vannak övéik. Sőt ha tudták, sem 
mertek volna Gy.-Fehérvárra jönni, tartván az oláh lánd- 
zsásoktól. Egyelőre szökésre senki sem gondolt s ha gon
dolt, sem merte megkísérlem a lándzsás oláhok miatt,, 
kik akkor ugyancsak uraknak érezték magukat — az oro
szok kegyelméből.

Egy napon a piaczon őgyelegve, megpillantottam egy 
lovas szekér mellett Suba Józsi volt tanulótársamat és 
12-ik honvéd-zászlóalj beli derék őrmestert. Mellette ál
lottak édes apja György és nagybátyja ludasi Nyerges Jó
zsef. Suba Józsinak polgári ruhát is hoztak, átöltözteték
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és ügyesen kilopták Cy.-Fehérvárról. Ez már aztán ben 
nünk is fölkeltette a szabadulás vágyát. De hogyan? ez 
volt a bökkenő.

Ezalatt elkezdődött a sorozás is. Ez elől már csak
ugyan meg kellett szökni. Osztrák katona semmi áron 
:sem akartam lenni. Már gyermekkoromban volt alkal
mam látni, hogy milyen kegyetlenül botozzák ott a köz
embert ; ezért undorodtam leginkább az osztrák katonás
kodástól, kiket mint volt ellenségeinket különben is lel
kűnkből gyűlöltünk. Csak az volt a baj, hogy elszökni 
veszélyes volt; féltünk; hogy elfognak s visszahozva, ke
ményen megbüntetnek. S az sem volt bizonyos, vájjon 
nem verik-e agyon az elfogottakat a lándzsás oláhok.

17. Szökésünk Gyula-Fehérvárról.
Hol a szükség legnagyobb, ott a segedelem leg

közelebb.
Márk János 1848 novemberben egy székely lovas

tisztnek, ki az agyagfalvi népgyülésre s onnan az Urbán 
elleni hadjáratra köpeny nélkül indult volt el, Magyar- 
Régenben Éltető Józsefnénél, kinél e tiszt szálláson volt, 
egy köpenyt szerzett, mely megért 3 forintot s azt min
den díj nélkül átadta neki. A székely tiszt megköszönte 
volt s Márk azt már régen elfeledte. Midőn Gy.-Fehér
várit a püspök kertjében a fák alá letelepedtünk, nem
sokára egy könnyülovas-tiszt — cheveaux legers — állott 
meg a fogoly Márk János Kossuth-huszárkáplár előtt, ki 
magához intett a fa alól, mely alatt pihentünk volt. Márk* 
kissé meghökkent, hogy mi baja lehet vele annak az osz
trák tisztnek, de mégis talpra ugrott és hozzá ment, kö
szönvén annak katonásan. Márk kezdette meg a beszé
det, mondván: >Mit kíván tőlem?*

»Semmit, — mondá a lovas-tiszt — csak szívessé - 
gét akarom viszonozni. Nem ismer-e reám? Én voltam
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az a székely tiszt, kinek ön Magyar-Régenben Éltető né
ninél múlt évben ingyen köpenyeget szerzett. Én most 
viszont szolgálni kivánok önnek. <

* Éhesek vagyunk« — monda erre Márk János.
A tiszt egy kétforintos bankót adott át erre Márk

nak s megígérte, hogy még fel fogja keresni. Az Urbán- 
bankó ugyancsak jól fogott.

Most a szabadulás vágya ismét eszébe juttatta Márk
nak azt az osztrák tisztet, kit addig lesett a vár és vá
ros közötti úton, míg egyszer megpillantván őt, hozzásie
tett és felkérte ígérete beváltására, t. i. hogy legyen se
gítségül megmenekülésére. A tiszt kevés gondolkodás után 
meghagyta, hogy a kikkel Márk haza akar menni, írja 
fel azok neveit egy félív papírra, s azon a helyen legyen 
ismét egy félóra múlva, midőn a városból vissza fog térni.

Márk János rögtön leírta 24. magyar-régeni és kör
nyékbeli honvéd nevét egy félív papírra s a kitűzött 
helyen a tisztnek át is adta, a ki azt a várba vitte, de 
meghagyta Márknak, hogy a vár sánczában a csörgő 
mellett várakozzék rá, mert rögtön vissza fog térni. Sza
vát be is váltotta. A névsor alá oda volt ütve a kétfejű 
sas és Klokocsán alvárparancsnok neve s ezek biztosí
tottak aztán, hogy bármerre elutazhatunk. Meghagyta 
azonban, hogy Poldosi György*) főbíróval is Írassa alár 
a mi nagy bajjal szintén megtörtént. A záradék ennyiből 
állott: »Mint hadképtelenek, katonai parancs következté

*) Koncz József, ma m.-vásárhelyi ref. tanár barátom is ilyen
formán szabadult ki Gy.-Fehérvárról, azzal a különbséggel, hogy d 
maga irta a certificatot s Poklosi aláírását utánozta, a mint tudta, 
s valami 25—30 székely fiúnak, kiket ismert, nevét bele jegyezte 
és a ki olvasni sem tudott, annak a kalapjára tűzte s a többi ment 
utána. Az oláh őr kérdezte a város végén: „Este pazsura?“ A 
székely fiú kalapjára mutatott s így felelt: „Védi mé!“ (Látod!) 
így hozott Koncz J. haza egy szakasz székely fiút Bözödre és a 
szomszéd faluba.
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ben, Tordamegye felső kerületébe hazabocsáttatnak.« — 
Ezt a főbíró másképen meg nem tette volna, ha a pá- 
zsurát — kétfejű sast — nem látja a papíron ezen elő- 
irattal: »Kriegsuntauglich in ihre Heimath entlassen.«

Márk J. így fölfegyverkezve, sietett hozzánk a »Nap
hoz^, s ott nagy örömmel nekem és két társunknak meg
mutatta a pázsurát. Az úton azonban figyelmeztette odáig 
az ismerősöket, hogy hol várakozzanak reánk. Mi is 
örömmel fogadtuk a jó hírt és megtettük a készületeket, 
tudván, ho^y társaink odakünn hol várnak reánk. Rög
tön ki akartunk menni a * Naptól*, de az őr nem akart 
kibocsátani. Az oláhokat magyarok váltották volt fel s 
ezek szigorúbbak voltak az oláh határőröknél. Nem te
hettünk mást, mint azt, hogy a káplárnak megígértük, 
hogy neki is édes pálinkát veszünk, így aztán kibocsátott 
a piaczra, velünk jővén a pálinkára ő is. Márk János 
legelőbb is a káplár számára vett s fizetett ki egy fer
tály rózsolist. A káplár erre úgy megérzékenvült, hogy 
egy negyedórái időt engedett nekünk a piaczon való 
bolygásra.

Mi azonban sarkon fordulva, tüstént Enyed felé 
vettük utunkat. A város végén oláh határőrök voltak; 
az őr e szavakkal riadt ránk: »Ho, statí in locü, ce fel 
de ómeni suntetí?* azaz: álljatok meg, miféle emberek 
vagytok! Márk diadallal, de mégis szorongó szívvel mu
tatta meg a pázsurát. »Mehettek, becsületes emberek 
vagytok!* — lön oláhul a válasz.

Túl voltunk a sorompón; de most meg attól tar
tottunk, hogy ha a káplár észreveszi eltűnésünket, lármát 
csap és akkor lovasságot ugrasztanak utánunk. Félsze
münk tehát mindig hátra nézett, hogy ha utánunk talál
nak iramodni, beszaladunk a törökbuzába s ott elszéle- 
dünk. Szerencsénkre nem jött senki utánunk s mi ugyan
csak siettünk Tövisen át a romokban heverő N.-Emjedre
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éji szállásra. Csakis a gorbói templom romjainál pihen
tünk egy keveset. Az utón mindenik lopott egypár csü 
törökbuzát, hogy legyen vacsorára való.

Már jó sötét volt, midőn a leégett városba beér
keztünk és ott a volt gyógyszertárban tüzet raktunk s e 
mellett a lopott törökbuzát megsütögettük. Mi, t. i. a 
Márk és Koós testvérek e tüzhez nem térhetvén, egy 
m.-régeni czigány honvéd az oldalszobában csinált szá
munkra, mint a szökevények értelmesebbjei számára tü
zet s ott háltunk. Szomjunkát a patak vizéből oltottuk. 
A kutakra nem is gondoltunk; feltételeztük, hogy itt is 
hullák lehetnek azokban, mint Szent-Tamás környékén. 
Egy kovácsmester jött hozzánk a Varczagás-utczából, kér
dezvén, hogy honnan jövünk és hová igyekezünk. Ez va
lóban azt állította, hogy a kutak tele vannak hullákkal s 
vizet az egész városban nem lehet kapni; van ugyan egy 
jó forrás, de az nagyon messze esik. Csak most örven
dettünk meg igazán, hogy a patakból hozattunk vizet.

Enyeden akkor azon kovácson kívül más embert 
nem láttunk. Már láttam leégett és elhagyott várost és 
községet, mint Magyar-Becse, Szt.-Tamás, Temerin s még 
annyi más, mind romokban hevertek; de nekem egy se 
tűnt fel olyan rémesnek, mint Enyed. Talán mert éjjel 
s mint menekülő láttam a leégett kollégium és egy egész 
város égre nyúló kormos falait.

Másnap olyan korán indultunk ki e romok közül, 
hogy a miroszlói kőhídnál virradtunk meg. Délelőtt 10 
óra körül Décse község közelébe érkeztünk, melynek te
metője épen az országút mellett feküdt s melyben épen 
sírt ástak. Mi bementünk a temetőbe s olvasgattuk a 
síriratokat. A sírásók elbeszélték, hogy nincs se papjok, 
se mesterök s ma is csak úgy temetnek el egy becsüle
tes embert pap és kántor nélkül. Elfogták vagy megölték 
volt a belső embereket, erre nem emlékszem, hogy mi



240

ként beszélték el. Én a sírásóknak ételt és italt hozó 
atyafinak megmondottam, hogy csak siessenek a halott 
kihozásával, mert mi honvédek tisztességesen eltemetjük, 
tudunk énekelni, imádkozni, mert diákok voltunk. Ki is 
hozták a halottat s mi szépen elénekeltük. Én és Simon 
Elek — ki később szintén ref. pap lett — vittük a fő
szerepet. A jószívű décsei ref. hívek barna lágy kenyérrel 
és pálinkával vendégeltek meg ott a helyszínén, s nagy 
hálálkodások között váltunk el egymástól. Ilyen temetés 
sem történt több Décsén . . .

Adtak még az útra is kenyeret és friss marhahúst. 
A kenyeret elvettük, de a húsból csak Márk Jóska gyúrt 
tarisznyájába egy jó darabot. Egy malomnál, talán a ko- 
csárdinál, Márk .1. kérte a molnárnét, hogy süsse meg 
neki azt a darab húst, de a molnárné vonakodott. Erre 
Márk J. ezt a húst is földhöz sújtotta s mi tovább bal
lagtunk az Aranyos felé. Odaérkezve, az oláh hidas nem 
akart átvinni, ezért néhányan a vízen gázoltak á t ; de 
minket szép szó- és jó pénzért mégis csak átszállított. Itt 
történt, hogy a szél kikapta fejemből piros sipkámat s 
így hajdonfővel maradtam. Azonban az oláh hidas meg
sajnált és egy nagy zsíros oláh kalapot nyomott fejemre. 
A bal partra érve, ugyancsak haladtunk, hogy éjszakára 
Maros-Ludasra Nyergesékhez érkezhessünk, kik négyün
ket igen szívesen láttak, a többiek a községben elszé- 
ledtek.

Veresmarton történt azon napon, hogy néhány oláh 
legénynyel találkoztunk, kik minket megpillantván, gú
nyosan kiabáltak reánk: »Écá kentesí si Kokos-huszári!« 
azaz: ni az önkéntesek és Kossuth-huszárok! — Márk J. 
azonban jól tudván oláhul, bátran erős hangon oda ki
áltott: »Ne higyjétek el magatokat mert öt fala van a 
keréknek s egyszer egyik, máskor a másik kerékfal kerül 
alól.« A vitéz legények megértették a,hasonlatot, mert
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elnémultak, mint a hal s mi tovább haladtunk, dicsérve 
Márk .J. praktikus eszét.

Maros-Ludason a hegyen a gróf Toldalagi-féle ud
varban laktak akkor Nyerges Ferencz és József testvérek, 
velük édes anyjok Deák Mária, kik szüléimét M.-Régenből 
igen jól ismerték. Édes atyjok ott is halt meg. Az öreg 
Nyergesné annak rendi szerint asztalt téríttetett, mint úri 
háznál szokás ; de ez nekünk olyan különösnek tűnt fel. 
Elszoktunk volt az asztalról való étkezéstől. Nem bírtuk 
hirtelen tájékozni magunkat, hogy hol is ültünk utoljára 
asztal mellett. Valahol Török-Becsén s ott is csak kivé
telesen, de azután sehol.

Vacsora után az öreg Nyergesné kezdette előszedni 
a kasztenből a szép fehér lepedőket és párnahajakat.

»Kinek azokat, néni lelkem?« — kérdezém.
* Magoknak, édes öcsém uram« — lön a válasz.
»Kérem, édes néni, ne fáradjon, mert mi kimegyünk 

a csűrbe a szénába, ott a mi helyünk, ott fogjuk hagyni 
a vendégek egy részét, de nem itt a szobában.«

Á háziak elértették s mosolyogva egyeztek bele, 
hogy a csűrben háljunk.

Korán reggel megindulva, a kutvfalvi révnél egy 
egész honvéd-tábort találtunk, mert a Radnóton egy éjjeli 
szálláson lévő császáriaktól tartottak s e miatt nem mer
tek tovább menni. Mi azonban bízva pázsuránkba, mint
hogy Márk J. a hajó haszonbérlőjét, Boér Jánost jól is
merte , ez minket azonnal átszállított sőt négyünket 
kenyérrel is megkínált — a mi akkor nagy szívességet 
árult el.

Kutyfulva és Eadnót között szembe jött velünk er- 
nyős szekéren egy cs. kir. őrmester életepárjával. Ez min
ket megállított és Simon Elek beteges honvédnek új kö
penyét nagy káromkodások között nyakából lekerítette, 
szóval rabolt az őrmester. Mi nem ellenkeztünk vele, ha-

Koós F . rÉ!etem és Em lékeim .4* 1 6
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nem tőle szabadulva, haladtunk Radnót felé, sajnálva sze
gény Simon Eleket.

Azonban csakhamar megpillantottuk a Radnótról 
jövő császáriakat is, kikkel hogy ne találkozzunk, az 
útról letérve, az uradalmi csűrök felé vettük az utat Egy 
lovas tiszt azonban hozzánk vágtatott s kérdezte, hőgy 
miféle emberek vagyunk s hová megyünk? Mi feleletül 
megmutattuk az útlevelet s mondottuk, hogy azért hagy
tuk eí az országútat, mert egy őrmester társunkról le
húzta a ruhadarabokat s attól tartottunk, hogy mi is úgy 
járunk, ha a katonasággal szembe megyünk. »A császár 
katonája nem rabló, mint a magyar; ha becsületes em
berek, térjenek vissza az országúira« — lön a gőgös 
válasz.

Szót fogadtunk és Radnóton, Csapón, Szent-Pálon 
át Vidrátszsgre igyekeztünk, hol Suba György, a gróf 
Haller Ignácz tiszttartója, kinek neje Nyergeséknek test
vére, fia pedig tanulótársam volt, — igen szívesen látott 
s éjszakára is ott marasztottak. Ide azonban csak én és 
Márk János mentünk be, mert a többiek a vidrátszegi 
fogadótól egyenesen mentek Nyárádtőre és onnan Maros- 
Vásárhelyre. — Suba Györgynek volt akkor egy 12 éves, 

barna nyúlánk leánykája, kinek életemben olyan fontos 
szerepe lön később 1853—1856-ig. Szép termete, sze- 
lid arcza, ragyogó fekete szemei nekem már akkor fel
tűntek. . . .

Másnap reggel Vidrátszegről Suba József atyja sze
kéren küldött be minket M.-Vásárhelyre, hol Márk J. ba
rátom Csíki Rebi egykori gazdasszonyához szállott meg, 
de az ott szállásban lévő császári katonák már a követ
kező éjszaka rátörtek, összeverték és az utczára kilökték, 
úgy hogy Herbert orvoshoz szaladott a szomszédba és ott 
húzta meg magát. Mondanom sem kell, hogy ruháját, 
pénzét elrabolták. Reggel maga Herbert orvos ment pa
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naszra a császári térparancsnokhoz, ki egy őrmestert kül
dött a helyszínére s így Márk J. visszakapta ruhadarab
jait, de pénze oda veszett. A katonákat a szállásról 
elvitték. — Bem tábornok ezeket rögtön főbelövette 
volna . . .

Én M.-Vásárhely tt özvegy Lőcsei Lászlómhoz men
tem. Férje és fia László, az én tanulótársam azelőtt egy 
évvel még életben voltak s most már mind a kettő a 
sírban volt; az özvegy két leányával és Sándor nevrü há- 
^as fiával maradott hátra, de nős fia nem lakott vele. 
igen szívesen fogadott s talán két napot töltöttem nála. 
Oláh kalapom helyett férjének egy házi sipkáját adta ne
kem, mely akkor nekem igen jól fogott s emlékül meg 
is tartottam egész 1855-ig, a mikor Szőllősy Pista — ma 
jeddi ev. ref. pap — tanulótársamnak adtam egy ruha
tartóval együtt, melyet, midőn Bukurestbe mentem, tőlem 
megvásárolt. Megkértem, hogy arról a szegről a sáskát 
(a sapka tréfás neve) soha le ne vegye.

M.-Vásárhelyit akkor nagyon sok volt a menekült 
honvéd, kik a fegyverlerakás után Déváról és Zsibóról 
hazafelé siettek. Rongyosak, kiéhezettek s levertek va
lónak mindannyian; de a m.-vásárhelyi lelkes polgárság 
igyekezett, a mint csak tőle telt, enyhíteni szenvedésein
ket és segíteni, hogy tovább utazhassunk — tudniillik 
kiki a maga szülőföldjére.

18. Otthoni — Szegénységem s kilátásaim.

A mi csapatunk 1849 szeptember 4-én délután in
dult ki M -Vásárhelyről Szász-Régen felé. Nem emlékszem 
ma már e csapat tagjaira, csakis következőkre: Márk 
János, Koós Mihály bátyám, Réthv Mózes, Nádasi József 
•és én; pedig voltunk 10—12-en. A mint a városból ki
érkeztünk, a Postarét mellett — a hol Török és társai

16*
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aluszszák a vértanuk álmát — elhaladtunk, szekérzörgés; 
és éles csengettvühang figyelmeztetett, hogy vonuljunk az 
országút közepéről annak szélei felé. A lószekér minket 
hamar utóiért és hirtelen megállva, egy érczes férfi-hang 
így szólalt meg: »Jó napot, Koós úr! honnan jőnek és 
hova igyekeznek ?« Ez a kérdés hozzám volt intézve E 
férfi nyárád-szeredai Szász György tancsi ev. ref. pap 
volt. A szekéren többen voltak. Én megmondottam, hogy 
Déván letettük a fegyvert, hogy Gy.-Fehérvárról gyalo
golunk s Régenbe sietünk. Szász Gy. pap engem a kollé- 
giumból ismert, hová neki is 1848 előtt két fia járt.
»Szegény fiú, — mondá a pap — mi lesz most már 
magából!« Én olyanformát mondhattam, hogy: »Ezt a 
jó Isten tudhatja.« Ezzel minket ott hagyott.

Mi N.-Ernyében háltunk, édes anyám testvérénél 
Botli Mihálynénál, Juczi néninél, természetesen a széná
ban — Másnap Szentkirályi János gernyeszegi ev. ref. 
pap és esperesnél ebédeltünk és estére begyalogoltunk 
M.-Régenbe, a hol én Kádár Szabó Jánosnéhoz, édes 
anyám testvéréhez szállottam meg. Juliska nénémnek hit
tam. Ez a szegény asszony már akkor kisírta volt sze
meit, mert midőn a muszkák Magyar- és Szász-Régent 
Vécs felől véletlen megrohanták — mikor Bem még Sze- 

retfalvánál csatázott — férjét elfogták és úgy elvitték 
magukkal, hogy hírét sem hallotta. Öt apró gyermekkel 
maradott; de ki bajlódott akkor egy szegény magyar 
családdal, mikor hitünk szerint a haza is el volt veszve 
s mi abban földönfutók lettünk. Nem tudtam levetni a 
bőrös huszár-nadrágot, a csiga-gombos atillát} mert nem 
volt mivel felcseréljem, csak a sarkantyút húzattam le 
csizmámról.

Elmentem csakhamar Unokára a Bonga családhoz, 
remélve, hogy talán ott kibújhatok majd a huszár öltö
zetből. — Nem volt kilátás, azaz, hogy én sem szóltam,
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volna kibújni abból az öltözetből. A mint Unokára men
tem, Beresztelkén túl utolértem egy jó termetű oláh pa
rasztot s keveset tudván oláhul, szóba ereszkedtem vele. 
Körtvélykapui volt s Szász-Régenbőí sietett haza, hová 
fegyvereket szállított be és éltette a császárt — imperatu
— hogy békességet csinált az országban, ilyeténképen: 
»Sé tráiéscá séracuN azaz: éljen szegény! Én is utána 
mondottam, hogy: »Éijen szegény* s mosolyogtam egy- 
ügyüségén. »Hogyan ne volna szegény — így okoskodék,
— midőn a muszka czár katonái hozták haza.« — Po
litizált akkor a maga módja szerint minden ember. — 
Mi is hittük, hogy pár hónap alatt ismét lovon le
szünk . . .

Csak pár napot töltöttem Unokán s egy csütörtök 
nap reggelén Kati nénémmel tértem vissza Szász-Régenbe. 
Midőn a sz.-régeni szőlőhegy alá érkeztünk, szembejött 
velünk egy szakasz könnyű osztrák lovas, kiknek oly sok 
alkalmuk volt múlt télen a Kossuth-huszárok elől sza
ladni. Mihelyt huszár-ruhámat megpillantották, egyszerre 
többen felkiáltottak rengeteg kárörömmel: »Ah, ah, Kos- 
suth-huszár!« s ezt többször ismételve, röhögtek. En egy 
szót sem szóltam, hanem egész némán haladtam el mel
lettük, de meggyőződtem e röhögésből, hogy ki kell bújni 
a  huszár-öltözetből, mert másképen még baj lehet.

Következő vasárnap templomba mentem s ott olya
nokat hirdetett ki Málnási József öreg papunk, melyek 
még inkább meggyőztek, hogy nemcsak a huszár-öltö
zetet kell levetnem, de a községből is mielőbb úgy el kell 
tűnni, hogy ne tudják, hogy hová lettem. Ezt tanácsolták 
jó embereim is, pl. Málnási a pap, ennek fia Elek, Gál 
Domokos és Szabó István, az én kedves praecepto- 
rom stb.

Még csak most éreztem ismét igazán, hogy milyen
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elhagyatott, szegény vagyok, kinek egy egy ebédet szíve
sen ad ma egyik, holnap másik, de egy nadrágot és ka- 
putot senki sem ad s én 21 éves koromban nem vagyok 
képes önerőmön megszerezni... — Megemlítem, hogy én 
azon idő alatt állandóan özv. Éltető Józsefnénél laktam 
s a miben segíthettem, szívesen tettem, pl. szénahordás
nál a szénát a boglyából a szekérre feladogatni s oda
haza leadogatni. A lószekérrel ide-oda járni, t. i. a me
zőre ; de tanításról akkor még szó sem lehetett.

Végre találkozott egy szegény asszony, t. i. Kádár 
Szabó Jánosné, Juliska néném, a ki megszabadított engem 
a huszár-öltözettől, még pedig elég sajátságosán. Meg- 
súgá egyszer, hogy van neki elég kelméje, csak legyen 
a ki megkészítsen egy rend öltözetet számomra. Bevitt 
a hátsó szobába, melyet kamarának használt s ott egy 
darab helyen a földet félrekaparva, kiszedett egy rakás 
haszontalan, tarka-barka vékony nyári kelmét.

»Hát ez honnan van?« — kérdezém
»A székelyek dobálták ki a boltokból, mikor Szász- 

Régent felgyújtották s mi aztán fölszedegettük és kihor
dottuk; más is úgy tett* — feleié erre.

»Hát ha megtudják, mi lesz akkor ?«
>Nem tudja ezt senki.«
Nincs miért tagadjam: ebből választottam ki egy 

öltözetre valót s Juliska néném valakivel megcsináltatta. 
Nem ért az két forintot, olyan vékony és gyenge voltr 
de legalább letehettem a bőrös nadrágot és atillát. Pár 
nap múlva valaki megszagolta azt a kelmegyüjteményt és 
szépen beszállították Szász-Régenbe; de szerencsére Ju
liska néném csak az ijedséggel maradt s én akkor már 
nem voltam ott. Ez 1849 szeptember hóban volt.

1877-ben Régenben jártam s a szegény öreg Ju
liska nénémnek özv. Éltető Józsefnénél egy rend ruhára
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valót adtam, mondván : * Fogadja el ezt tőlem, mert keed 
is adott nekem, mikor volt miből.« Elfogadta, de sirva 
fakadott. — Szegény szerencsétlen asszony! Férje talán 
két év múlva került haza Morvaországból; 50 éves lehe
tett s mégis besorozták s elhurczolták. Míg oda volt, 
azalatt az asszony bújában inni kezdett, sokat elprédált. 
Midőn férje haza került, akkor meg. ez kezdette verni iszá- 
kosságáért és prédálásáért. Férje azonban egy évre el
halt s most már igazán özvegyen maradott, 5 apró gyer
mekkel. 1878-ban halt meg igen nagy szegénységben. 
Temetésére Éltető Albert utján Beszterczéről tiz forintot 
küldöttem. Hálás voltam iránta, mert hozzám jó volt. Az 
Isten nyugtassa meg!! Gyermekei ma nagyon szegények, 
a napszámosok sorába estek.

Szeptember vége felé lehetett, midőn Tancsról leve
let kaptam tiszt. Szász György ev. ref. paptól, melyben 
felhívott, hogy menjek el hozzá és tanítsam gyermekeit 
addig, a míg jobb állást kaphatnék. Én ezt a legnagyobb 
örömmel fogadtam és siettem eltűnni M.-Régenből, mert 
ott már beült volt a Hegy esi Ferencz curiájába egy csá
szári biztos és fogdostatni kezdette a vidéki nemeseket, 
kik a szabadságharcz alatt valami hivatalt viseltek, Mi
előtt azonban elmennénk, ide jegyzem azt, a mit Sz-Régen 
égéséről 1877-ben hallottam Beszterczén t. Vályi Elek ev. 
ref. esperes barátomtól.

»Berzenczei László Abafáján volt, midőn Sz.-Régem
ben a tűz kiütött; Vályi lóhalálában szaladott Abafájára 
Berzenczeihez s kérte, hogy akadályozza meg a város el
égetését. Berzenczei erre ezt felelte: »Hadd égjen !« — 
No, el is égett, de erre nemsokára következett a m.-vá- 
sárhelyi rút vereség, Berzenczei menekülése és ezzel az ő 
teljes bukása, mert a szász-régeni tűz lángja az ő poli
tikai szereplésének szárnyait is elégette. Ha Sz.-Régen
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elégetése s kirablása helyett Beszterczére siet vala: TJr- 
bánt Bukovinába űzhette volna s vele Puchnernek jobb 
kezét levágta volna. Nem termett ő olyan komoly dolgok 
kivitelére, mert nem volt katona és így Urbánnak időt 
engedett, hogy magát ismét összeszedje s Kolozsvárt el
foglalja.

Azonban mellőzöm a combinatiokat s visszatérek 
önmagam sorsának írásához.



V. R É S Z .

Magán tanítóskodásom Tancson 1849—50.
1. Tancs község.

lancs 1848-ig egy szerényke magyar jobbágy-község 
Sz.-Régentől északnyugatra. Beresztelkén, N.-Fülpösön át 
jutunk oda, Sz.-Régentől gyalog lehet 2 órányi távolságra. 
Északi szomszédja Kozmatelke, hol Barcsai fejedelem ma 
is jeltelen sírban aluszsza az örök álmot; keletre Kis-Fül- 
pössel, délre N -Fülpössel, délnyugatra és nyugatra Unoka 
és Faragó községekkel határos. Földesura gróf Teleki 
Miklós volt, ki és neje csak közelebb haltak el s derék 
fiók Gusztáv pedig csak is e hó 25-én (1888 junius)- 
Innen írja a család magát »Tan esi« gróf Telekinek. Egy 
patakocska szűk völgyében fekszik e község, mely völgy 
északról délre ereszkedik s N.-Fülpösön alól a Luczpatak 
völgyébe oszlik. A tancsi magyarság és kevés oláhság 
a Teleki család jobbágya volt s 1848 őszén czudarul 
viselte magát, mert Urbánhoz csatlakozott és az oláhok
kal együtt rabolta ki a Teleki Miklós gróf ottani udvarát. 
Midőn Tancsra mentem s tiszt. Szász Györgytől megér
tettem, hogy tőlem mit vár, ajánlatát elfogadtam és rög
tön nekifogtam a reám várakozó komoly munkához. Négy 
fia volt, u. m Samu, István, Károly és György. Samut 
a Vl-ik gymn. osztály tantárgyaira, Istvánt a 11-ik osz
tályéra, Károlyt az I-re, Gyurit meg az irás-olvasásra
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kellett előkészítenem. Alig ment híre, hogy Szász Gy. 
papnál tanító van, rögtön odahozták: 1. Gernyeszegről 
Szentkirályi Lajost az esperes fiát, 2. Szépiákról Péterfi 
Sándort és Vészi Károlyt, 3. onnan helyből Kölönte, a 
gróf' prefectusa egy kis fiát Károlyt. — Volt tehát csak
hamar 8 tanítványom s ez nem volt elég, mert egy reg
gel a becsületes lelkű pap így szólott: »Édes Koós ú r ! 
féltem magát, mint volt huszárt, hogy elfogják és bezár
já k ; de tudok egy módot, mi által itt biztonságban lehet.« 
»Mi volna az?* kérdém hirtelen »Hát van itt egy Mol
nár István nevű jómódú szájas paraszt, a kinek életét 
én mentettem meg. Ennek van egy Miklós nevű fiacs
kája. Fogadja el ezt a fiút s tanítsa itt nálam ingyen s 
akkor jót állok, hogy nem leend nálunk bántódása.« Én 
a legnagyobb készséggel ajánlkoztam s így a kis Molnár 
Miklóst délután már atyja felhozta a papilakba, melynek 
oldalszobája volt a tanterem és az én hálószóbám. E 
szerint volt összesen 9 tanítványom, kiket következőképen 
osztottam be:

Az í-ső osztályba: Szász György és Molnár Mik
lós; a 11-ik osztályba: Szász Károly és Kölönte Károly; 
a Ill-ik osztályba: Szász István, Vészi Károly és Péterfi 
Ferencz; a IV-ikbe: Szász Samu és Szentkirályi Lajos.

Mielőtt magántanítói tisztem leírásában tovább men
nék, eszembe jutott itt és leírom tanulságul e sorok Írója 
az ezeket olvasónak, hogy hogyan jártam én M -Régenben 
egyszer az özv. Éltetőné asztalánál, mialatt ott lakiam 
184*9 szeptember hóban. A csűrös kertben szénahordás- 
sal foglalkoztam, midőn délben oda jött Éltető Titi, a na
gyobbik leány és beszólított az asztalhoz, a melyhez a 
háziak és még két elég csinos magyar leány már hozzá 
ültek. Én rendesen az asztal végén ültem s köszöntve az 
idegen leányokat, helyet foglaltam akkor is. Egy csütör
tök nap volt. Akkor nem volt egyéb beszédtárgy, mint
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a haza és a szegény magyar menekültek, kik már akkor 
Yiddinbe voltak letelepítve. Többek között szóba jött egy 
tordai ügyvéd is, ki a szabadelvű párthoz tartozván, már 
1848 előtt czikkezett a lapokban s jó neve volt mint 
jornalistának. A szabadságharcz alatt őrnagy lett va
lami vadász-csapatnál, melyet tréfásan tyukász-csapatnalc 
neveztünk. E csapat rongyos legényei panaszolták nekünk 
Gy.-Fehérvártt, hogy az ö őrnagyuk milyen pompás ruhá
ban járt s mennyi pénze volt, de a legénység ágrólszakádt 
rongyos volt és iszonyú sokat éhezett. Én az illető ügy
védet csak a lapokból ismertem, de iratai után nagyon 
tiszteltem s most ilyeneket hallva felőle, nagyon zokon esettr 
hogy a kit annyira tiszteltem, abban annyira csalódtam s 
ezt magamnak nagyon megjegyeztem. A két idegen leány 
nagy részvéttel beszélt az őrnagy felől s egyik egyebek 
között így szólott: ^Nyugodtan, és tiszta szívvel bujdos
hatok.* Én erre rögtön ezt a megjegyzést tettem : »Ugy 
van, nyugodtan, de tele zsebbel, mert gondoskodott ma
gáról ; eleget éheztette, rongyoskodtatla zászlóalját...«  E 
nyilatkozatomra síri csend lett az asztalnál, a két idegen 
leány vérvörössé pirult, s én ezt meg nem foghattam. A 
csendet az öreg Éltetőné szakította félbe, mondván: »Ka* 
tona s épen huszár«, és reám s aztán a leányokra te
kintett.

Vége volt a jó hangulatnak s én siettem az asztal
tól felkelni s valamiért a szobából kiosonni. Tüstént utá
nam sietett Éltető Kati, a kisebbik házi leány s így szó
lított meg csendes halk hangon: »Feri, az istenért, mit 
tett? hisz ezek a leányok az őrnagy testvéreiU Nagyon 
megrösteltem a dolgot, de már megtörtént volt s szépít- 
getéssel nem tehettem volna jóvá. Még ma is sajnálom7 
hogy ilyen gyöngédtelen voltam irántuk, főleg azért, mert 
lehetett mendemonda mindaz, a mit az őrnagyról be
széltek. Ez az ügyvédből lett őrnagy, tordai Szabó Lajos



252

volt, de testvéreinek neveit nem tudom Akkor láttam 
okét először és utoljára. Ezt a példabeszédet: »Ne szólj 
:szám, nem fáj fejem* így is mondhatjuk: »nem fáj szí
vem*. Nekem e miatt sokszor fájt azóta szívem, mert 
sértegetni s pláne nőket a legnagyobb durvaságnak tar
tottam s tartom. Élnek-e még Szabó és nővérei? Nem 
tudom.

2. A tancsi honvédek.

Ide írom még azoknak a honvédeknek neveit, kik 
velem együtt Tancson húzták meg magukat a fegyverle
rakás után. 1. Mészáros Károly tüzértiszt, a gr. Teleki
udvarban tartózkodott égy ideig s ott olvasgatta nekem 
ol Szemere Bertalan Utazását, melyet igen érdekesen fej
tegetett, főleg azon leveleket, melyekben Szemere elhunyt 
nővére emlékét örökítette meg. Itt Brassóban is újból 
-elolvastam 1885-ben Szemere Utazását s most is jól esett 
Mészáros fejtegetéseire visszaemlékeznem. Valódi, vagy 
álneve volt-e a Mészáros, nem tudom; de tény, hogy 
€gy reggel csak hűlt helyét találtam szobájában, ügy el
tűnt, hogy többé soha hírét sem hallottam. 2. Nyárád- 
szeredai György Lajos a 12-ik honvéd-zászlóaljban szol
gált és Tancsra húzódott, mert Szász Gy. pap neki anyai 
nagybátyja volt. Magával hozta leány testvérét is, Esztert. 
E szerint a papnál naponta 10-en ettünk, u. m .: 1. A 
pap és neje, négy fia, én, György L. és nővére Eszter s 
Szentkirályi Lajos. Elég volt egy szegény kálvinista pap
nak! 3. Keresztes Miklós és 4. Mihály, az ottani ref. kán
tortanító két fia, kik szintén a 12-ik honvéd-zászlóaljban 
szolgáltak. 5. Én mint huszár-o&s/fos, csakhogy a nyug
díjról magamnak kellett gondoskodnom... 6. Vér, előbb 
Triff, a ki a 12-ik zászlóaljban hadnagy volt.

Jól sejtette Szász Gy. pap, hogy bizonyosan zaklatni 
fogják a volt honvédeket s jó lesz, ha pártfogókról gon
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doskodik. Alább elbeszélem a zaklatásokat is, most vissza^ 
térek magántanítói tisztem leírásához.

Meg kellett a mindennapit keresni, kinek semmije 
sem volt. A kard a dévai mezőn a muszkák kezébe ke
rült s e helyett az én kezembe egyszerre annyi tankönyv, 
hogy ugyancsak főtt bele fejem. Meg kell azonban valla
nom, hogy mi volt honvédek a könyvet csak abban a 
boldog hitben vettük kezeinkbe, hogy ma-holnap, legfen- 
nebb 1850 tavaszán ismét karddal, puskával fogjuk fel
cserélni. Nem akartuk elhinni, hogy mindennek vége van 
s ez a hit boldogítókig hatott reánk.

Nekem nagyon sokat kellett tanulni, hogy taníthas
sak. A latint tudtam, s igy Cicero beszédeit könnyű szer
rel fordítottam s a hol megakadtam, segítettek a szótár 
és commentár. Legtöbb dolgot adott a mennyiségtan és 
mértan. Szerencsémre már értettem a németet annyira, 
hogy Wegá-t használhattam. A számtant is egészen új
ból kellett tanulnom s annyira vittem, hogy az algebrát, 
gyökvonást is pompásul tanítottam s épen ez mentett meg 
a besoroztatástól, a mint ezt alább leírom. Tanítottam még 
Cornelius Nepost, Phaedrus meséit, földrajzot, magyar 
történelmet. Egyebekre nem emlékszem már, csak arra, 
hogy a két kezdő fiút irni-olvasni nagyon hamar megta
nítottam, a min mindannyian csodálkoztak.

Óratervem d. e. 8—12-ig, d. u, 2—5, sőt 6-ig is ki
terjedt mindennap, a vasárnap kivételével. A nagyobb 
fiukat karddal, de csak fakarddal, vívni is megtanítottam. 
Ezen órákra este és korán reggel kellett elkészülnöm s reám 
nézve ez nem hogy teher lett volna, hanem valóságos ál
dás. A munka nem fárasztott el, hiszen akkor 21 éves 
voltam s léptem a 22-ikbe. Azért még arra is volt időm, 
hogy át-átmentem az öreg Keresztes ref. kántortanító
hoz, a kinek volt egy rossz zongorája, melyen én az 
öreg úr mutogatása után elkezdettem minden kóta nélkül
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és a tél folyama alatt annyira vittem, hogy tavaszszal né
hány próba után a templomban is orgonáltam míves- és 
vasárnapokon. Az öreg úr büszke volt tanítványára és 
én tanítómra, a kit így sokszor helyettesítettem Egyszer 
a templomban próbálgattam déltájt egy éneket az orgonán. 
A templom előtt ment el ép akkor egy Deési János nevű 
falusi gazda, a ki unokái Koós András leányát Zsuzsán- 
nát, tehát unokatestvéremet bírta nőül s én őket meg
meglátogattam. Volt egy 5 éves, Mihály nevű fiacska jók, 
a ki engem nagyon megszeretett. Ezt a fiút atyja kezén- 
fogva vezette hazafelé. A fiúnak feltűnt az orgonálás és 
így szólt: »Atyám! ki orgonái most a templomban?« 
Atya: »Ferencz bátyád.« Fiú: »Ferencz bátyám orgonái? 
Hát mikor lett belőle kutya? . . .« Az atyja nagyot ne
vetett e naiv kérdésre s alig várta, hogy nekem elbeszélje. 
Még ma is — 1888 julius 8. — nevethetném ezen ár
tatlan kérdésen. A gyermek sokszor hallotta otthon a 
kutyáról azt, hogy a kutya itt, meg ott orgonáit, de ő 
ezt a kutya-orgonálást soha sem hallotta. Azt hitte tehát, 
midőn az orgona hangját hallotta s erre az én nevemet 
emlegetni, hogy belőlem kutya lett . . . Boldog együgyű 
kor, midőn senkit sem sértünk, sőt mindenkit felvidítunk. 
Való igaz, hogy ilyeneké a mennyeknek országa.

Akkori tanításom szép emléke még ma is, hogy 
Magyarország összes megyéinek neveit egy szuszra el 
tudom számlálni. A (faray »Árpádok« czímü költeményeit 
tanítványaimmal mind megtanultam könyvnélkül, de ma 
azokból egyet sem bírnék elmondani. Számtani és mér
tani ismeretemnek öntanulással ott vetettem meg alapját. 

IS itt már elbeszélhetem, hogy hogyan mentett meg en
gem a besorozástól az algebra. 1849 október—deczember- 
ben nem háborgattak, de 1850 elején már hírt vettem 
Magyar-Régenből, hogy mostoha anyámat felhívták, hogy
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mondja meg, hol vagyok. Mostoha anyám azt felelte, 
hogy ő nem tudja. Kezdettek sorozni mindenfelé s főleg 
a volt honvédekre vadásztak. Mindegyre jött a biztostól 
a rendelet, hogy ha volt honvéd bujkál a faluban, azt ad
ják ki, jelentsék fel, mert ellenesetben 500 írt. pénzbün
tetéssel sújtják a községet. Taneson senki sem gondolt 
arra, hogy minket s közelebb engem feljelentsenek.

Akárhányszor megtörtént, hogy maga a község bi-l 
rája, néha egy-egv esküdt bejött a paphoz és megsúgta, 
hogy most menjek el hálni ide meg oda, egy-egv paraszt
hoz, vagy valamelyik szomszéd faluba, mert jő a biztos 
úr Kozmatelkéről s a paphoz fog szállni. Néha ott ka
pott a biztos úr, t. i. én az oldalszobában voltam s ő be
toppant nagy kardosán a nagy szobába s ott beszélgetett 
a pappal és papnéval, úgy a hogy bírták, kit németül kit 
oláliul. A biztos úr bukovinai oláh fiú s kiszolgált cs. 
kir. őrmester volt s rengeteg nagyra volt uniformisával és 
kardjával. A papot respektálta, mert az első találkozásuk 
alkalmával a biztos pattogni kezdett, a rebelliseket szidta • 
de Szász György komolyan odamondott neki s ekkor tré
fára fordította s azóta látszólag jó embere lett papunknak. 
Jöhetett, mikor tetszett, mert a honvédeket egyszer sem 
láthatta. A falusiak gondoskodtak, hogy mi ne legyünk 
lába alatt. Egyszer este toppant be a biztos úr (domnu 
Comisar Popescu) s én az oldalszobába szorultam. Kije
lentette, hogy ott akar vacsorálni. Az áldott, nemeslelkü 
papné kétségbe volt esve, mert az oldalszobából csak a 
nagy szobán át lehetett a szabadba jutni. Ablaka a kis 
szobának kettő volt, de nagyon kicsinyek, azokon lehetetlen 
volt kibújni. Én hallgattam az oldalszobában, mint a nyúl 
a bokorban. A papné találta ki a kiszabadulás ügyes 
módját. Bejött az oldalszobába, mint valami éléskamrába, 
kezében hozva valami élelemszert. »Ne hogy gyertyát 
gyújtson! — súgta halkan, — Ügyeljen, mit mondok. Én a
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plattenben — a nagy szobában — úgy igazítom meg a 
tüzet, hogy a fa ne égjen, akkor bezárom a platten-ta- 
karéktűzhely ajtajának szelelőjét, hogy ha ég, se terjedjen 
a szobába világosság; mikor ez meglesz, az asztalon el
koppantom a gyertyát. (Faggyugyertya, koppantó járta 
még ott akkor; mili- vagy síearingyertyára nem telt.) 
Mikor a gyertyát elkoppantom, álljon készen és a korom 
sötétségben lépjen ki a nagy szobába, onnan a pitvarba 
s aztán a merre akar.« Ez a hadi, azaz hogy szökési 
terv pompásan sikerült. Egyszerre nagy nevetés támadt 
a nagy szobában, melyből Popescu úr hangja túlhaladta 
a papét. Nevették, hogy a papné ügyetlenül koppantott 
és sötétségben hagyta őket. Én e nevetés alatt, a korom
sötétséget felhasználva, kisurrantam az oldalszobából a 
nagy szobába, onnan a pitvarba, innen az udvarra s aztán 
lla-berek! . . . Ma már nem tudom, kihez mentem hálni, 
de arra emlékszem, hogy a faluban maradtam s csak 
másnap- kerültem haza, miután megtudtam, hogy Popescu 
úr hazautazott.

Azonban sorsát senki sem kerülheti el és így ne
kem is találkoznom kellett Popescuval. Mielőtt ezt a ta
lálkozást leírnám, megemlékszem egy Széplakon töltött 
éjszakámról, mely szinte életembe került.

3. A széplaki éjszaka 1850.
1850 elején kemény téli időben egy reggel besétál

tam Sz.-Régenbe. Czélom az volt, hogy magyar-régeni 
ismerőseimet látogassam meg. A szász-régeni piaczon ta- 
á lkoztam Miska bátyámmal, a ki Széplakon lakott a He
gy esi-Vári-féle udvarban, melynek gondozása egészen rá 
volt bízva. Hegyes is bujdosó volt s neje azelőtt Váriné 
M.-Régenben lakott. Bátyám azt tanácsolta, hogy ne mu
tassam magamat M.-Régenben, hanem siessek vissza 
Tancsra, akár menjek ki pár napra hozzá Széplakra,
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mert ott az udvarban elég szoba van s pár napot együtt 
jól eltölthetünk. Úgy is történt. A sz.-régeni nagy ven
déglőben megebédeltünk s délután két lovas szánon re
pültünk Széplak felé, hová estszürkületben érkeztünk; 
tehát olyan időben, midőn már nem lehetett felismerni, 
hogy kik ülnek a szánon és kik hajtottak az udvarba. Mi 
azonban semmi rosszat sem sejtve, mihelyt megérkeztünk, 
kényelembe helyezkedtünk s egy pohár bor mellett vártuk 
a vacsorát, mialatt az átélt csatákat s a kiállott szenve
déseket felujítgattuk és jövendőnk felől terveket csinálgat- 
tunk, Most már érett ész.szel jó testvérek voltunk. Egyszer 
nagy kutyaugatás és kapudörgetés riasztott fel. Bátyám 
kiszaladott, hogy lássa, mi történik. Én téli felsőmet kap
tam magamra s pálczámat kerestem elő. Nagyon helyesen 
tettem, mert pár másodpercz alatt bátyám bekiáltott az 
ablakon: »Öcsém, menekülj a csűrös kert felé, mert más
képen veszve vagyunk!«

Egy pillanat alatt kiugrottam az ajtón és a jelölt irányban 
szaladtam. Jól hallottam, hogy a nép döngeti a nagy ka
put és bebocsátást követel. Én a csűrös kertből a nagy 
kertbe szaladtam hátra s ott a magas deszka - kerítésen 
átmásztam. A mezőn voltam s pillanatra megállottám, 
ha hallok-e valami zajt, lármát, de oda nem hallatszott. 
Néma csend volt s kemény hideg; a csillagok ragyogtak 
felettem. Most már merre vegyem éjnek idején az utat? 
A hó és csillagok világítottak s én egyenesen Vészi Ká- 
rohj tanítványom atyjának háza fele irányoztam lépteimet, 
melyet, midőn estefelé a községbe érkeztünk, Miska bá
tyám megmutatott volt s ez volt szerencsém. Oda érkezve, 
egy ablakon halkan kopogtattam s bebocsátottak, de nem 
engedtem, hogy gyertyát gyújtsanak, hanem csak a sötét
ben beszéltem el kalandomat. Vészi becsületes magyar 
nemes volt. A széplaki ev. ref. papot 1848 őzsén Urbán 
cs. kir. ezredes naszódi határőrei főbelőtték. Én is ismer-

17Koós F. „Életem és Emi ékeim. “
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lem ezt a derék ref. papot, neve Péterji volt, de kereszt
nevét nem tudom. Özvegyet és két fiút hagyott hátra. 
Vészinek ezalatt elhalt neje és ő az özvegy papnét vette 
nőül s ekkor már együtt éltek. Vészinek fia Károly és 
az özv. papnénak fia Ferencz voltak Taneson tanítványaim 
s így ha megdöbbentek is ilyen váratlan látogatásomon, 
mégis szállást adtak s én azonnal lefeküdtem. Alig egy 
óra múlva ismét kopogtatott valaki az ablakon. Megdöb
bentünk, hogy az oláhok jöttek oda, de csakhamar meg
győződtünk, hogy nem az oláhok, hanem Miska bátyám 
volt. Őt is bebocsátották, fél csizmája ekkor is kezében 
volt, a mint a szobából kiszaladt és futásra vette a dol
got. Az oláhok azalatt betörték a kaput s keresték bá
tyámat és Hegy esi Ferenczet, mert engemet Hegyesi Fe- 
rencznek tartottak s azért törtek az udvarra, a hol minden 
zugot felkútattak s miután minket nem találtak, haza szé- 
ledtek. Szegény bátyámnak a féllába elfagyott volt és 
sokáig szenvedett vele, talán haláláig. En korán reggel 
talpon voltam és kerülő utakon gyalog visszamentem 
Tancsra, a hol elbámultak, midőn kalandomat elbeszéltem. 
Azután nem mentem többe M.-Régenbe.

Mint fennebb már említém, elvégre mégis összeke
rültem egyszer domtiu Popescu albiztossal s ez javamra 
vált. Az eset következő: 1850 tavaszán történt, hogy az 
oldalszobában nyugodtan tanítottam Szász Samut és Szent- 
királyi Lajost az algebrára. Emlékszem jól, hogy épen 
egy osztási míveletet dolgoztunk ki s midőn már-már meg
oldottuk, kardcsörgetés riasztott fel s ime Popescu előt
tünk állott! . .. Végig nézett előbb engem s aztán a fe
kete táblán a tenger-sok betűt, plus és minus jegyet 
s csakhamar felém közeledve, vállamra tette nagy kevé- 
lyen jobb kezét s fejét felkapva, büszkén így szólalt meg 
németül, mialatt a táblára egy pillantást vetett: »Ezekből 
kitűnik, hogy ön nem volt rebellis Kossuth-katona, mert
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ha lett volna, úgy ezeket ma nem tudná tanítani. Nicht 
wahr ?« — »So ist es!« felelém szenteskedő képpel; 
pedig én azt gondoltam magamban, hogy: szamár vagy 
atyafi! . . .

Aztán bíztatott, hogy végeztessem be a míveletet 
ott előtte. Megtettem. Ezalatt előkerült Szász György pap 
is, kinek domnu Popescu engem mennyre-földre agyon
dicsért, hogy milyen mathematiker vagyok s hogy meg
látszik, hogy nem szolgáltam azt a rebellis, szökevény 
Kossuthot. A jólelkü pap is mind helybenhagyta, a mit 
Popescu úr mondott, de midőn ebéd után onnan elment, 
heted-hét-országra szóló kaczagásban törtünk ki domnu 
Popescu ostobasága felett.

Azonban jól volt ez így, mert attól fogva nem volt 
olyan ember a környéken, a ki Popescuval elhitette volna, 
hogy én rebellis katona lettem volna. Ő védelmezett a 
titkos feladók ellen s így egész őszig teljes biztonságban 
éltem s működtem Tancson.

Minthogy orgonáim már meglehetősen megtanultam 
azzal kezdettem ábrándozni, hogy valahol mester leszek 
s megnősülök. Hogy ki lett volna a boldog tnesterné, 
ezzel még nem voltam tisztában, mert kettő között kel
lett volna választanom, ha ők is így éreztek volna. Az 
egyik Gál Lila volt Kis-Fülpösön, Gál Gyuri tanulótár
sam testvére, kit Nagy Albert mostani beresztelki pap s 
tanulótársammal még 1849 őszén vasárnap délutánokon 
meg-meglátogattam. Csinos leány volt s nem volt idegen 
hozzám, sőt egyszer egy karika aranygyűrűjét is nálam 
felejtette; de szülei másképen gondolkodtak, a gyűrűt 
nagy mérgesen hazaküldöttem s ezzel vége volt ábránd
jaimnak. — Gál Lila 1851-ben Nagy-Fülpösre ment férj
hez s első gyermekével szülésben elhalt. Még a kollégi
umba is hozták a hírt, hogy haláláig búsongott utánam.

A másik Kolbász Anikó volt, a topliczai leány, ki
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ről Tancson azt hallottam, hogy most egy közeli faluban 
lakik. Egy vasárnapon pálczát vettem kezembe és Faragá 
falun át elsétáltam a nevezett faluba, Fagocsára. Felta
láltam, de nem a leányt, kit kerestem, hanem a menyecs
két . . .  Alig volt kéthónapos asszony. Tehát újabb csa
lódás . . . .  s így füstbe ment az a tervem, hogy mest' 
uram leszek és megházasodom. Olyan terv volt ez, me
lyet csak én tudtam s más senki sem. Más volt felölem 
elvégezve s én nyugodtan mentem szembe sorsommal.. .

4. Jőnek a magyarok! 1850.
Szentül hittük mi is, hogy a dolgok úgy nem ma

radhatnak s hogy Kossuth vissza fog még térni. Táplálta 
e hitünket az úgynevezett »Kossuth búcsúja«, mely or
szágszerte el volt terjedve kéziratban. »Megdördülnek 
még Albion ágyúi* ez volt a kiolthatatlan hit. A mily 
mértékben kezdett a Wohlgemuth, majd a Schwarzenberg 
absolutisticus kormány - rendszere hazánkra nehezedni, 
másfelől ép olyan erősen éledett s terjedett kebelünkben 
ama meggyőződés, hogy ez így nem maradhat. Az ab
solutisticus kormány-rendszer behelyezkedett idegen hi
vatalnokaival, előbb provisorisch, majd definitiv; de ez 
mind nem használt semmit, mert mi mindig jövevények
nek tekintettük a bukovinai, galíciai, csehországi beam- 
tereket, kiknek innen mielőbb el kell pusztulniok. Ilyen 
hit mellett nem csoda, ha minden legkisebb esemény 
felvillanyozott, sodrunkból kihozott.

Ez történt 1850 tavaszának vége felé velünk is, a 
másképen csendes kis Tancs községben. Egy délután az 
öröm- és meglepetéstől elragadtatva, rohant be kis szo
bámba, hol tanítással foglalkoztam, egyik kisebb tanít
ványom s így kiáltott be hozzánk: »Praeceptor úr, ágyuz- 
nak, itt vannak a magyarok: Besztercze felől hallszik az 
ágyúzás!« Pillanat alatt mind kiszaladtunk a czinterembe,
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hol a fegyvergyakorlatokat tartottuk. Valóban hallszott is 
valami tompa zúgás, mely hasonlított a nagyon messziről 
jövő ágyuszó hangjához. Örvendezni kezdettünk mindany- 
nvian. Le-lefeküdtíink a földre s füleinket a földhöz 
nyomva, a zúgást még tisztábban hallottuk. Mind többen 
jöttek a czinterembe s mindenki ágyu-hangot hallott. — 
Tehát jőnek a magyarok! Pár nap alatt Sz.-Régenben 
lesznek s aztán . . . !

Ekkor kijött az áldott emlékű papné is, hogy tudja 
meg, mi okozta a mi örömünket. Miután megmondottuk, 
szelíden mosolygott a jó lélek és egyik fiának mondá: 
»Fogd meg azt a kakas-pulykát és vidd ki a czinterem- 
ből.« A fiú megcsípte s kivitte a nagy kanpulykát, a 
nélkül, hogy ebből mi valamit következtettünk volna. — 
Miután a pulykát kivitte a fiú. a papné mondá: »No, 
hallják-e most is az ágyudörgést ?« Nem hallottuk többé; 
a papné szelíden mosolygott s bement. A mi örömünk, 
harczias kedvünk is tüstént lelohadott s röstelni kezdet
tük, főleg mi kiszolgált honvédek, u. m. a két Keresztes 
fiú János és Mihály, György Lajos és én. A pap pedig 
jókat nevetett még azután is a mi füstbement harczias 
örömünkön . . .

A levegőben volt akkor a bujdosó magyarok haza- 
várása s e tekintetben mi is csak a közvéleménynek vol
tunk tolmácsai.

Reményeinkben nem kevéssé élesztett minket gr. 
Teleki Miklós titkára, kinek nevét nagy sajnálatomra el
feledtem. A gróf akkor Budapesten lakott családjával, de 
Kölönte József nevű tancsi prefectusával folyvást levele
zésben állott. Ezen az utón irt többször a gróf titkára 
Szász György tiszteletesnek, a kivel baráti viszonyban 
állott, s daczára, hogy a gróf a conservativ párthoz tar
tozott, a titkár a szabadságharcz híve volt és soraival 
lelkesített, bíztatott. Egy ízben nagy örömmel írta, hogy
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a muszka czárnak a magyarhoni hadjárat összesen 65 
ezer emberébe került volt, kiket a magyar golyók és a 
kolera pusztítottak el. Továbbá, hogy midőn Kossuth 
neje és gyermekei Budapesten hajóra ültek, hogy Kiutha- 
hiába menjenek, a nép igy búcsúzott el tőlük: »A viszont
látásig, tiszteljük az édes atyjukat.* — A »Tánczoljátok 
leányok* czímü költeményt is ő küldötte meg. Egyszer 
pedig a pesti nemzeti színházban volt valami tüntetés és 
azt mint szemtanú írta meg. A csendőrök kegyetlenkedteky 
ütötték-verték az ifjúságot és sokat befogtak.

Nekünk nagyon tetszett ez a mozgalom, mert élet
jelt láttunk benne s szentül hittük, hogy az aradi vérta
nuk, a gr. Batthyáni Lajos, báró Perényi, Szacsvay, Csányi 
és annyi sok más ártatlanul kivégzett drága hazafi szent 
vére, bosszúért kiált fel az egekre.

Egyszer az öreg Erese sárpataki ref. mester azzal 
a hírrel állott be hozzánk, hogy Kossuth megindult tá
borával hazafelé. A zászlókra, melyek alatt serege jőy 
halálfejek vannak festve. Mi érdekkel hallgattuk és szen
tül hittük, a miket az ő elkeserített édesatyai és férji 
szíve óhajtott. Említettem fennebb, hogy János nevű ki
tűnő fiát az oláhok agyonverték s hogy neje e miatt 
megőrülvén, így bolyongott a vidéken, míg elpusztult.

Nemsokára kezdettek szárnyra kellni a czifrábbnál 
czifrább anekdoták. A hű szászok és oláhok is, kik a 
magyar nemzet kiirtására fegyvert fogtak volt, kezdettek 
kiábrándulni. — Egyes gyilkos oláh papok és volt pre- 
fectek elfogadták a kiontott ártatlan vér és leégetett 
helységek jutalmául a Bécsből küldött kereszteket, czí- 
meket, minő volt pl. Bálint pópa, Axente Severu, N.-Enyed 
Herostratusa és annyi más, de Janim Abrahám vissza
utasított minden kitüntetést. A havasok királya kiábrán
dult s még életében megbűnhődött. Kiábrándult lassan
ként a szász és oláh natió is.
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Ekkor keletkezett a következő anekdota is : Talál
kozik a pórszász az oláhval s kölcsönösen kezdenek az 
idők mostoha járása felett panaszkodni: »Mit nyertünk, 
hogy a magyarok ellen feltámadtunk?* kérdi a szász. 
Az oláh igv fejtette meg: »A császárhoz hűtlen magyar 
nyert egy sz . . t, az oláh, ki hű volt a császárhoz, nyert 
kettőt s a szász, a ki leghívebb volt, nyert hármat « Az 
ilyen anekdótákat, mihelyt meghallottuk, mindenfelé ter
jesztettük és segítettünk megnevettetni másokat is, miután 
mi kimulattuk azon magunkat.

5. Ismeretségeim Taneson s a vidéken.
Azon idő alatt, mig Taneson tanítóskodtam, vasár

naponként néha-néha átsétáltam Unokára is, a hol Bon- 
gáék s apám testvérei még életben voltak. Volt akkor 
ott egy Nagy Sándor nevű lé vita s egy. Erese Mihály nevű 
nadrágos egyén; ezeken kívül az egész kis falu mind pa
rasztokból állott. Engem igen szívesen fogadtak s így szí
vesen mentem oda, a mikor lehetett. Egy alkalommal 
Koós Samunál, apám egyik öcscsénél háltam. Korán reg
gel bejött hozzá egy hatalmas termetű oláh paraszt. Én 
még az ágyban voltam. Sokáig beszélgetett Samu bá
tyámmal. Mikor aztán elment — de csak miután pálin- 
káztak — beszélte el Samu bátyám ennek az oláhnak va
lóban érdekes történetét, melyet ide írok, de nevére nem 
emlékszem, pedig még most is (1888 jul. 12) úgy tet
szik, mintha előttem állana.

Ez a pór oláh 1848-ban a környéken társaival szét
járva, ölte, gyilkolta a fegyvertelen magyarokat és kira
bolta őket; 1849 tavaszán kézrekerítették a magyarok és 
főbelövésre ítélték s ezt rajta a körtvélykapui határon, 
mely az unokáival határos, végre is hajtották. Sírja meg 
volt ásva, ennek szélére letérdeltették és három katona belé 
lőtt. Az oláh arezra bukott, vére patakzott, de a végrehaj-
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ség elöljáróira bízva, hogy temettessék el. Az oláh azonban 
nem halt meg: éjszaka bemászott a faluba s ott minden 
orvos nélkül, csakis a falusi vén oláhnék által gyógyítva, 
teljesen meggyógyult és 1850-ben ugyancsak fogatta el, 
a  hol csak tehette, a volt honvédeket. Én ezt megtudva, 
azután ritkábban mentem Unokára.

1850-ben junius végén bementem tanítványaimmal 
M.-Vásárhelyre s ott Szász Samu és Szentkirályi Lajos 
letették a Ví-ik gymn. osztályból a vizsgát jó eredmény
nyel. Volt öröm e felett s még inkább a felett, hogy 
öszszel mind bemehetünk a kollégiumba. A vizsgán át
esve, fürödni mentünk a Marosra. Velünk volt Iíele- 
csényi Károly barátom is, a kivel 1850—1853-ban 
együtt hallgattuk a theologiát s kinek atyja férfiszabó 
az »Ebhaton« (Kazinczy-utcza) lakott. A Maroshoz kö
zeledve, néhány vásott német gyerek valami léhaságot 
követett el; én rajok rivaltam, hogy nem szégyenlik-e ma
gukat? Kelecsényi barátom megragadta hirtelen a karo
mat s rémülve mondá: »Áz Isten nevére kérlek, mit tet
tél? hiszen azok a Ruili rendőrkapitány fiai!« — »Bánom 
is én, ha akárkiéi!« felelém. — A gyermekek elkotródtak, 
de Kelecsényi még másnap is félt, hogy elfognak. Ez 
most nem történt meg; de a példabeszéd szerint : a mi 
késik, nem marad.

Fürdés után a városi sörházba mentünk. A zenélő 
czigányok hozzánk sandaroltak, hogy húzzanak egy nó
tát. »No legyen, — mondám — húzzad a Rákóezy-in- 
dulót.« A prímás elrémülve tekintett reám, hogy a Rá- 
kóczy nevét hangosan ki mertem mondani, Kelecsényi pe
dig fülembe súgta, hogy ne bolondozzam, mert bizony ma 
bekísérnek; ezek mellett figyelmeztetett pár gyanús em
berre, a kik mint titkos rendőrök, engeinet mint ott idegent, 
szemmel tartanak. Az ebéd alatt pár régi jó csárdást 
mégis megkoczkáztattam s azután haraggal telve hagy
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tam ott M.-Vásárhelyt, a hol a kémek miatt már beszélni 
sem lehet.

Bezzeg nem így éltünk mi Tancson! Ez egy da
rabka 1848-as föld volt reánk nézve, de a vásárhelyieket 
Ruth már megpuhitotta.

A múlt télen még berándultam volt Tancsról Ger- 
nyeszegre s onnan Szentkirályi János esperestől két szép 
leánynyal szánon M-Vásárhelyre. Ez a két leány: Szent- 
királyi Biri, az esperes leánya és Dimén Jozefa, a feí- 
vinczi s később bukaresti ref. pap leánya volt, a kit ké
sőbb Varga Samu, a mai tekei ref. pap vett nőül. M.- 
Vásárhely felé haladva, egyszer azt kérdezte Biri tőlem, 
ha ismerem-e Varga Samut. Én: »ismerem, túlszigoru s 
nekem goromba praeceptorom volt a poeticában.« Erre 
Dimény Józéfa elpirult, de semmit sem szólott. Csak más 
nap beszélte el nekem Biri, hogy Józéfa a Varga je
gyese, kik évek óta szeretik egymást. Varga 1848-ban 
lejött a német egyetemről Berlinből s honvédnek állva, 
a Tolnay-zászlóaljban szolgált; de most Olaszországban 
osztrák közlegény. Én nagyon megrösteltem, hogy újból 
^eljárt a szám s nagy gyöngédtelenséget követtem el.

Akkor még nem volt M.-Vásárhely úgy megpuhítva 
s emlékszem, hogy a >Fehér hajóhoz* czímzett vendég
lőben fölkerestem Szentkirályi esperes nagyobbik fiát, 
Gábort, ki akkor vette volt nőül özvegy Mohainét, koók 
jómódú birtokosnőt, s vele mint volt honvéddel kipoliti- 
zálthk magunkat. Szentkirályi Biri, mikor már én a kol
légiumba bementem tanítványimmal, férjhezment volt 
Bitay Mihály ev. ref. paphoz, talán 1851-ben, de alig 
élt férjével 6 hétig a csekefalvi parochiában, mert férjét 
elfogták és 5 évet töltött Josefstadtban a fogságban. — 
Szegény Biri terhesen maradott; visszament szüleihez 
Gernyeszegre és ott szülte s nevelte első gyermekét, míg 
férje haza szabadult. Bizony tiszteletreméltó hü nő volt
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s ma is boldogan él férjével Udvarfalván. Egyik fiók Béla 
épen itt Brassóban most ev. ref. segédpap, igen szép 
képzettségű; szerény ifjú, ki épen ma (1888 julius 12.) 
küldötte el jegyét, melyben tudatja, hogy eljegyezte Ba
rabás Károly itteni ev. ref. egyházi gondnok, asztalos- 
mester leányát, Búzát. Szülei igen derék magyarok. A 
Bitay szülei is még ma is édesen emlékeznek reám.

Bizony csudálatosak a végzet útai!!
Gernyeszegen gr. Teleki Domokos titkára Gyulai 

Pál volt, kivel Szentkirályi János esperes házában is
merkedtem meg s kit ott a leányok ugyancsak biztattak, 
hogy írjon költeményeket. E leányok Szentkirályi Biri, 
Anikó és a kiváló szép Gáti Terka voltak. Biriröl imént 
írtam; Anikó Csejdl István m.-nemegyei paphoz ment 
férjhez. Mikor 1855-ben Bukurestbe mentem, Anikó még 
leány volt s midőn 1876-ban vele Nemegyén találkoztam, 
már élemedett asszony. Igen szelíd természetű, csendes, 
de eszes leány volt. Csejdi I. ma somkereki pap. Gáti 
Terka, kire igazán rá illett, mit Petőfi mondott, hogy: 
>Tündér-arczod tejben úszó rózsája* s ehhez gyönyörű 
fekete szempár, Bodola Jánoshoz ment férjhez.

Itt még Szabó Samuról emlékezem meg, a ki nem 
más, mint a kolozsvári ref. középtanoda mostani egyik 
jeles tanára s néhai Nagy Péter ref. püspök veje. 1850 
telén mint asztalosinas tartózkodott Szabó S. Gernyesze- 
gen, tehát az akkori szólás szerint ő is bujkált. Én ott 
ismerkedtem meg vele a Szentkirályi esperes házánál 
hová midőn belépett, az inas-sipkát és kötényt letette s 
közénk telepedve, a guitárt kezébe kapta és pompásan 
játszotta a népdalokat. A falusiak nem sejtették, hogy 
ezen inasban ki lappang Gernyeszegen. Szabó 1848/49- 
ben honvédtüzér-tiszt volt s így volt oka a bujdosásra, 
— Meddig inaskodott ott, azt nem tudom, de tény, hogy 
a besoroztatást ilyen módon kerülte ki. A 60-as évek
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ben maros-vásárhelyi ref. tanodái tanár volt s ott lapot 
is szerkesztett, melybe Bukurestből én is sokat írtam s- 
akkor újítottuk meg régi ismeretségünket, mely ma is 
fennáll.

Mielőtt magántanítóskodásom történetét bevégezném,, 
feljegyzem itt, hogy mi sors érte Popescu albiztost. Ez 
a gőgös oláh paraszt nem tudá ugyan Horacius ezen 
mondatát: »Rem facias rém, si possis recte, si nonr 
quosque modo«, de azért pompásan gyakorolta. Előbb 
megelégedett egy-egy nyullal, őzzel, farkasbőrrel, tojással,, 
csirkével; de a franczia példabeszéd szerint: »L’appetit 
vien en mangeane*. Lassan-lassan asztalán feledtek 10T 
20, 50 forintot s így tovább; utoljára a korsó addig járt 
a vízre, míg egyszer nyaka szakadott.

Már a kollégiumban voltunk, midőn egyszer, talán 
1852-ben, híre jött oda is, hogy ellene a sok vesztege
tés miatt fegyelmi vizsgálatot indítottak és hivatalvesz
tésre ítélték. Nem ment üres tárcsával vissza Bukovi
nába feleségével. Ő is elmondhatta, hogy: »sic transit 
glória mundi.«

Mi erősen meg voltunk győződve, hogy így fog járni 
előbb-utóbb az egész osztrák hivatalnok-sereg, kik mint 
éhes hollók a hullát, úgy szállották meg édes hazánkat 
1849 végén s kiket mi magyarok kimondhatatlanul gyű
löltünk és várva-vártuk Kossuthot, hogy szabadítson meg 
valahára tőlük. . . .

6. Búcsú Tancstól.
1850 szeptember 1-én úgy jöttem el Tancsról, hogy 

soha többé oda vissza nem mentem; de az ott töltött 
10—11 hónap életem legkedvesebb emlékei közé tarto
zik. A legmélyebb hálával vagyok eltelve ma 60 éves* 
koromban is néhai Szász György ev. ref. pap iránt, ki 
engem űgyszólva az utczáról házába fogadott s ezzel éle
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lemnek uj irányt jelölt; továbbá Szentkirályi János ger- 
nyeszegi ref. pap és esperes iránt, ki a tankönyvek meg
választásában atyai utasításokat adott, a nyelvek tanu
lására buzdított. Ezen két ref. pap és az ő kedves csa
ládjuk körében párolgóit el rólam lassanként az úgyne
vezett »lager-szag«, huszáros hetykeség. Káromkodó nem 
voltam ugyan huszár értelemben; de a lágerben, a kü
lönböző viszonyok és életmód között reám is elég szög
letesség, huszáros fogás ragadott, a mint ezt a Szabó 
Lajos nővéreinek és Dimény Józéfának adott feleleteim
ből mindenki megítélheti.

A társalgásbani finomodáson kívül igen nagy elő
nyömre szolgált az öntanulás, melyre helyzetemben, ha 
eredményt akartam felmutatni, rá voltam utalva. Én va
lóban sokat tanultam azon 10—11 hónap alatt. Megket- 
tőztetett szorgalmat tejtettem ki az önképzésben, a latin 
s német nyelv, számtan, mértan, földrajz és történelem 
tanulásában. Csakis ennek tulajdoníthatom azt, hogy a 
kollégiumba visszamehettem s ott a theologiára felbocsát
tatva, a különböző tantárgyakat nemcsak megbírtam, de 
osztályomban mindig első és eminens voltam. — Azért 
Tancsot ma is úgy tekintem, mint életpályám alapkövét 
s reá és az említett két ref. pap családjára a legmélyebb 
hálával s kegyelettel emlékezem vissza.

Szász György még 1852. vagy 53-ban elhalt tüdő- 
gyuladásban; Szentkirályi János a 60-as években, talán 
1867-ben. Az özvegy Szász György né (Nagy Eszter) a 
m.-régeni, özv. Szentkirályi Jánosné a magyar-nemegyei 
ref. sírkertben aluszszák az igazak álmát. Mind a két 
papné példányképe volt az igazi prot. papnéknak, vala
mint férjeik a valódi református papoknak. Szász Gy. 
Tancson, Szentkirályi J. esperes Gernyeszegen vannak 
eltemetve. — Ha gazdag ember volnék, e két ref. pap 
és papné emlékét alapítványokkal örökíteném meg a ref.
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kollégiumban Maros-Vásárhelyen s ezt ők tőlem valóban 
meg is érdemelnék, hogy a szétszórt csontok megeleve
nedjenek. Ha nem tehetem ezt meg: úgy legyenek meg
örökítve e szerény sorok által, melyeket a legforróbb 
hála és kegyelet irat velem.

Életem sajkája a tancsi csendes sziget békés kikö
tőjéből ismét a nyílt tengerre indul, melyen a hullámok 
dobálják hátukon hol fel a magasba, hol le a mélységbe ■ 
de iránytűmet, a becsületet soha sem veszítettem el s így 
a hullámok nem oltották ki életemet, hanem öt évi küz
delem után ismét kikötőbe értem, t. i. 1855-ben.

A bukuresti ref. parochia volt az oláh tengerben 
az a sziget, melyhez az ötödik év tavaszán életem saj
káját kikötöttem. — De addig kép és hasonlat nélkül, 
híven és igazán fogom itt leírni, hogy miket szenvedtem, 
minő képzettséget szereztem, milyen élet és politikai vi
szonyok között éltem s ki volt az a leány, kiben élet- 
küzdelmeim jutalmát reménylettem, de a kiben irtózato
san megcsalódtam . . .

Isten hozzád, csendes, kis község! Isten veletek, 
nemes jótevőim! Előttem mindig kedves emlékezetek, jó
ságtok csak szívem utolsó dobbanásával fog elmosódni; 
de ha van a síron túl is egy újabb élet, ott is hálával 
fogom neveteket említeni! Áldjon meg titeket a szeretet 
istene poraitokban is! — A szívtelen így szólna: »Én 
szolgáltam nektek s ti megfizettetek.« Én ezt mondom: 
Szolgálatom csekély volt, ti ezt nekem egy élettel fizet
tétek meg, melyet én úgy külföldön, mint idehaza édes 
nemzetem, kedves magyar hazám szolgálatára szenteltem 
eddig s szentelni fogok vég perczemig.



VI .  R É S Z .

Ismét kollégiumi élet 1850—1855.
1. Indulás Tancsról Maros-Vásárhelyre.

Végre felvirradott a várva-várt nap reggele, s mi 
Tancsról egyszerre heten rukkoltunk be a m.-vásárhelyi 
kollégiumba, u. m. a négy Szász fiú, Samu, István, Ká
roly, György; Kölönte Károly, Molnár Miklós és én. Leg
nehezebben vált meg fiától Molnár Miklósnak édes anyja 
s még a f . . .  vei is etette azt, a ki az ő kedves fiát mel
lőle elbolondította . . . Azonban apja szilárdul állott s az 
anya keserves könyüivel kárpótolta magát.

Mikor mi a kollégiumba behajtottunk, azaz : hogy 
mellette megállóit szekerünk, ott már ismerősök fogadtak, 
s mi a nagy épületben földszint foglaltunk el egy szobát 
a dislocatioig. A kollégium udvarát felverte volt a dudva, 
de a begy ült gyermekek, a nélkül, hogy ezt valaki paran
csolta volna, nekiestek a dudvának s pár óra alatt mind 
kilépték. Olyan jól esett látni ezt az önkéntes hangya
munkásságot !

A kollégium a szabadságharcz alatt kórházzá volt 
alakítva s így a szobákat még most is tisztogatták chlor- 
mészszel. Azonban az osztrákok a nagy auditórium mö
gött lévő két szobát és az annak közelében fekvő classi- 
sokból hármat, most sem adtak vissza, ők is kórháznak 
használták és a nagy curiától. az auditóriumtól a classi-
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sok soráig deszka-kerítéssel zárták el azt az öt szobát. 
Ez nekünk egész év alatt igen sok bajt okozott.

Feljegyzem itt, hogy az első apparitor 1850-ben én 
voltam, s mikor a tanárokat az első tanári gyűlésre 
összehívtam, mindenik mosolyogva fogadott örömében, 
hogy ezt a napot még egyszer megérhették. Tanáraink 
ezek voltak: 1. Bolyai Farkas, 2. Török János, 3. Szász 
István, 4. Dózsa Elek, 5. Erese János, 6. Hegedűs János. 
Már az első tanári gyűlésben elhatározták, hogy minket 
is, a kik nem végeztünk 2 évig jogot, felvesznek kegye
lemből a theologiára, de komolyan figyelmeztettek, hogy 
aztán tanuljunk, mert másképen baj lesz. Megígértük s 
megtartottuk.

1846-ban 49-en subscribáltunk; 1846 szept. 1-én 
hozzánk jöttek Enyedről László Ignácz és Benkő József, 
tehát 51-en kezdettük meg a diáki életet és ime négy év 
múlva csak haton léptünk be ismét a kollégiumba a theo
logiára, u. m .: 1. Deák Farkas, 2. Fábián György, 3. Hor
váth Sándor, 4. Koós Ferencz, 5. László Ignácz, 6. Szől- 
lősi István, a mai jeddi pap. Azonban papi vizsgára csak 
négyen állottunk 1853-ban. Az előttünk járt osztályból 
a theologiára bejöttek: 1. Ferenezi Ferencz, 2. Urr György, 
3. Horvát Gáspár, 4. Móré Károly, 5. Nagy Domokos. A 
minket három évvel megelőzöttekből: 1. Vájná Sándor,
2. Csombor János, 3. Balog András, 4. Kelecsénvi Ká
roly, 5. Mihály Gergely. A minket két évvel megelőzött 
osztályból: 1. Nagy Dani, 2. Fethő György, 3. Báthory 
János, 4. Szász Károly, 5. Pap Samu, 6. Fábián Simon,
7. Fábián Ferencz, 8. Bodor József, 9. Simonfi Sámuel. 
E szerint egyszerre összesen 25-en voltunk első éves theo- 
logusok. Az említett négy osztályban, midőn 1848-ban 
a téli vizsgát megadtuk, voltunk összesen 148-an s 
most 1850 szeptember 1-én 25 tért vissza, hogy tanu
lását tovább folytassa: a 123 ifjú egy része elhullott a
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szabadságharczban, a másik része besoroztatott osztrák 
katonának, a harmadik rész otthon maradott gazdáskodni. 
Ha az összes erdélyrészi kollégiumokból ilyen biztos 
adatokkal bírnánk, mint én bírok, előttem lévén a m.- 
vásárhelyi ref. főtanoda 1846/47. évi nyomtatott vizsga
rendje : csak akkor láthatnék meg igazán, hogy mennyit 
veszített az erdélyi magyarság 1848/49-ben az értelmiség 
köréből. Mi csak roncsai voltunk annak a 148 ifjúnak 
és e roncsokat is mennyire összezúzta a Schwarzenberg 
absolut kormánya 1852-ben! . . .

2. Magán- és kosztos-tanítványaim.
Reám nézve életkérdés volt, hogy kosztos- és ma

gántanítványt kapjak, mert ezek nélkül nem maradhattam 
volna a kollégiumban. A nemeslelkü tanárok ezt jól tud
ták és gondoskodtak erről. Kosztos tanítványaim lettek : 
Erdélyi József és Imre, Erdélyi József jómódú asztalos- 
mester fiai. Erdélyi saját házában lakott a klastrom-ut- 
czában, 6—10 legénynyel dolgozott és gazdag asztalt 
adott. Oda jártam le a két fiúval mindennap délben és 
este. A reggeli az én gondom volt. Erdélyi József fele
sége Bálint Anna volt, egy férfiszabó leánya, kitűnő gaz- 
dasszony és szerető édes anya. Volt a háznál két leány- 
gyermek is, u. m. Zsuzsika és Anna, a fiuknál kisebbek. 
Délben és este előbb a mesterlegények ettek s azután a 
család — melynek 1850 szeptembertől 1855 márcz. végéig 
én is tagja lettem — oly szép egyetértésben, melyre még 
ma is (1888. julius 15.) édesen emlékszem vissza. Ezen
kívül kaptam még több magántanítványt, pl. 1. Erdélyi 
Lászlót, a hasonnevű lotteria-tartó fiát. Ez a szerencsét
len gyermek kleptomániában (lopásdüh) szenvedvén, e 
miatt apja annyit verte, kínozta, hogy egy év alatt bele
halt. Jól is járt, mert börtönben veszett volna el előbb- 
utóbb. 2. Lenárd Domokost, egy szűcs iparos szelíd lelkű
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fiát, 3. Boda Sándor és József ikertestvéreket; apjuk jó
módú varga volt a Kis-szentkirály-utczában. 4. Éltető 
Albertét. 5. Kájzer Sándort, 6. Szígyártó Józsefet Ma- 
gyar-Régenből. Volt még több is, de ezek nevei már nem 
jutnak eszembe.

Szeptember elején 1850-ben megtartottuk a dislo- 
catiot s én az első sorra estem, a grádicsoktól a máso
dik szobába, melyben Böjthe János, a mostani köbölkuti 
ref. öreg pap volt a primarius, én a secundarius. László 
Ignácz, később farczádi s 1889 okt. 20-án Erdő-Szent- 
Györgyön elhalt ref. pap barátom a felső sorra esett; e 
miatt felbosszankodva, leszaladott Szász István rector- 
professorhoz panaszra. A szelíd, nyugodt lelkületű igaz
gató a panaszt meghallgatván, igy szólott: »Ne zúgolód
jék, kérem, hanem gondolja meg, hogy hányán vannak 
e hazában és külföldön, a kik boldogoknak mondanák 
magukat, ha az ön szobájában lakhatnának « Ez a meg
jegyzés teljesen lehűtötte tanulótársamat és elfoglalta la
kását. Berendezkedtünk uj szobáinkba és hozzákezdet
tünk a tanuláshoz és tanításhoz.

3. Miket tanultunk 1850/51-ben P
Iskolai bizonyítványom, melyet 1855 febrár hó 17-én 

vettem ki, kezeim között lévén, ide írhatom abból azon 
tantárgyakat, melyeket 1850/51-ben tanultunk. 1. Hittan, 
2. egyháztörténelem, 3. homiletica és egyházi beszéd-írás. 
Ezeket tanította Török János tanár. 4. Zsidó régiség, ta
nította Szász István. Év végén mindezen tantárgyakból 
kitűnő osztályzatot kaptam s osztályomban első voltam. 
Emlékszem azon komikus jelenetre, midőn lőrinczfalvi 
Fábián Ferencz, a mostani telei ref. pap barátom a zsidó 
régiségből felelvén, a cursusba pillantott, de a szót rosz- 
szul olvasván, mondá: »A zsidók között uralkodó betegség 
volta tejhus (e helyett: tiphus). Erre olyan kaczagásban

Koós F . „Életein és Em lékeim .“ 1 3
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törtünk ki, hogy maga a komoly Szász István tanár is 
nevetni kezdett. Sokat is ingerkedtünk ezután Fábiánnal, 
a mit ő nagyon restéit.

Tanulásunkban szépen haladtunk, legalább a na
gyobb rész, de voltak gyengék is. Nagyon bosszantott 
azonban az, hogy a kollégiumból a nagy auditórium mö
götti 5 szobából nem költöztették ki a katonákat. Ezt mi 
a szobában íenhangon beszélgettük s így a gyermekek is 
hallották. Ezek aztán kapták magukat s mihelyt bees
teledett, kövekkel kezdették dobálni a katona-őrt, a ki a 
nagy auditórium mögött sétálgatott. Lett ebből nagy riada
lom, vizsgálat, de gazdája nem akadván, minket büntettek 
meg azzal, hogy mi diákok őriztük felváltva egész éjsza
kákon át 1851 tavaszáig a katona-őrt a gyermekektől; 
akkor aztán végleg kiköltöztették a betegeket s mi el
foglaltuk a szobákat, miután azokat desinficálták.

A nagy kaputól balra két szoba van, ezek egyikébe 
költözött Szász Károly barátom s volt huszár pajtásom. 
1852 telén történt vele az, a mit itt leírok. Szász Károly 
télen nagyon korán szokott felkelni s gyertyánál tanulni. 
Szobájának ablaka a szt.-Miklós-utczára nyílott. A tűzi
fát áruló kibédi székelyeknek a volt szokásuk, hogy csü
törtökön hajnalban már beérkeztek a fával a szt.-Miklós- 
utczába s ott lerakták a fát és újból felrakták, hogy a 
mesterséges rakással mutasson az többet, mint a mennyi 
valóságban. Az oláhok Bukurestben épen így tettek. Egy 
székely atyafi épen Szász Károly ablaka alatt dobálta 
szálanként a fát a szoba tálához, melylyel olyan dönge- 
tést vitt végbe, hogy Szász K. nem bírt e miatt tanulni. 
Felkelt tehát s az ablakot kinyitván, kérte az atyafit, 
hogy ne döngessen. Azonban az ablakon kemény vasros
tély volt s az atyafi azt hitte, hogy a diák ott börtönbe 
van valami hibájáért zárva. Nem vette figyelembe a ké
rést, hanem tovább is döngetett. Erre Szász K. egy jó
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pohár vízzel, a mint a rostélytól tehette, leöntötte a szé
kelyt s minthogy kemény hideg volt. nem volt ez valami 
kedves mulatság a székelyre nézve, ki e miatt félbosszan
kodva, haragosan bekiáltott: »Ott rothadj gazember, ott 
rothadj!« Mennyit nevettünk ezen, midőn Szász K. ezt ne
künk elbeszélte! Azonban volt is az átoknak foganatja.

Szász Károly barátom kis termetű, barna, eleven 
fiú volt, ki mindig lábujjhegyen járt, hogy nagyobbnak 
látszassék. Egyszer még is megjárta. Szép holdvilágos 
este kapuzárás előtt a szt.-Miklós-utczában sétáltam vele, 
jobb karomat nyaka körül fektetve. Így, úgyszólva hó
nom alatt, még kisebbnek látszott. A Teleki-könyvtár 
előtt találkoztunk két székely leány cseléddel, kik minket 
előbb említett helyzetben látva, megállották s mindkettőn
ket végignézve, az egyik így kiáltott fel: »Ahajt megy a 
esép a hadarójával!« Károly barátom erre méregbe jött, 
mert gyenge oldala volt érintve s szidni kezdette a le
ányokat huszárosán, de azok elszaladtak. — Én ezt el
beszéltem tanulótársaimnak s nagyon sokszor ingerked- 
tünk Károly öcsémmel, a ki azzal vigasztalta magát, 
hogy Kelecsényi Károly sem nagyobb, mint ő. Erre meg 
én mondottam egy este a kollégium előtt egy élczet, 
melyet nagyon zokon vett volt. Épen vacsoráról mentem 
haza s többek között Kelecsényi is ott állott a kapuban, 
roppant tarka új kaput, mellény- és nadrágban. Odaérve, 
hirtelen nem ismertem fel, de közelebbről megnézve, 
mondám: »Te vagy Károly? azt hittem, hogy egy varas
béka jött elő a kő alól « Volt erre nevetés; ő nagyon meg
haragudott, de másnap megbékéltünk. Ilyen a deákélet!

Szó sem volt róla, hogy mi a szabadságharcz alatt 
használt veres sipkákat most 1850 51-ben hordhattuk 
volna. Kitaláltuk ennek is a módját: összeszedettük a 
városról a veres sipkákat s azokét a volt huszárokét, a 
kik megőrizték s odaadtuk tanítványainknak. Mikor a

18*
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várbeli vagy a kis templomba mentünk a gyermekekkel 
igen jól esett látnunk a sok apróság fejében a sok szép 
veres sipkát. Veres galléros köpenye csak egy gr. Rédey 
Lajos fiúnak volt, de egyszer Gráf brassói szász osztrák 
tábornok szerencséltetett a nagy auditóriumban látogatá
sával 1851 őszén, midőn Dózsa Elek tanár épen Horacius 
»De arte poeticád-ját magyarázgatta nekünk. Szépen for- 
dítgattunk, de ő azt szerette volna, hogy ne magyarra,, 
hanem németre fordítsuk . . . Egy sem volt közöttünk, a 
ki erre vállalkozott volna. Buzdított, még pedig magyar 
nyelven, hogy tanuljunk meg németül, mert — úgy mond 
— ha én most nem tudnék magyarul s önökhez németül 
szólnék, annyi volna, mintha ugatnék önöknek. A ki csak 
egy nyelvet beszél, a kutyánál alig több «

Dobálhatta a fotelen borsót a falra. Soha sem gyű
löltük erősebben a német nyelvet, mint akkor. Csak 3—4-en 
tanulgattuk, hogy taníthassuk, a többi hallani sem akart 
felőle s még a gyermekek is utálták. Persze, hogy tőlünk 
ragadott rajok is Gr. Rédey Lajosnak a köpenyén, mely 
fehér finom posztóból volt, erős vörös színű gallér volt. 
Gráfnek ez feltűnt, megkérdezte, hogy hívják, s miután 
hallotta, hogy gróf, szelíden figyelmeztette, hogy rakja 
le, mert azt csak a császár katonái viselhetik. A gróf 
egyik túlságból a másikba esett, mert a következő va
sárnapon már magas tetejű kalappal jött a várbeli temp
lomba. Mi ott a templomban összebeszéltünk, hogy haza
érkezve eligazítjuk a magas tetejű baját, ügy is történt: 
a kollégium kapuja alatti folyosón valaki kiütötte fejéből 
s pár perez alatt tönkre volt téve a szép czilinder. Ki 
tette? Azt kellett volna kitudni. Nem volt annak gaz
dája ! A gróf leszaladott Szász I. rectorhoz; mit mond
hatott neki, nem tudtuk meg; de tény, hogy czilindert 
többé nem mert feltenni.

Gráf leczkét is tartott nekünk a császár iránti hü-
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ségről, mérgesen emlékezvén meg a bécsi prágai, gráczi, 
debreczeni rebellis diákokról. Lehet, hogy valahol macska
zenét kapott tőlük. Deák Farkas az első pad végén ült 
s közel állott hozzá a generális, mintha épen hozzá be
szélt volna. Egész tudatlan képet vágva, kérdé Farkas 
barátom a generális úrtól: »Tábornok úr kérem, hát 
másutt is olyanok voltak a diákok? Gráf elvörösedett s 
mérgesen feleié: ^Olyanok, de megtanítom én magokat!«

4. A bankócsináló diákok.
Az 1851. évi január hó elején kezdődött szorgalom 

időre azzal a szomorú valósággal mentünk a kollégiumba 
Tissza, hogy több diákot bankócsinálásért befogtak. Ezek 
voltak: 1. Varró József senior, később bürkösi ref. pap, 
ki már a 60-as években elhalt. Nőül vette volt a ma is 
■élő Nagy Antal m.-vásárhelyi ev. ref. tanító leányát Lilát, 
a ki 1869-ben, midőn én is M.-Vásárhelyre kerültem, 
atyja házától másodszor ment férjhez Szentkirályi Lajos 
tancsi volt tanítványomhoz s ma is alsó-balázsfalvi ev. 
ref. paphoz. 2. Sz . . . . .  F . . . maros-vásárhelyi fiú, 
1848-ig tanulótársam, a szabadságharcz alatt a XTI-ik 
zászlóaljban hős őrmester. 3. Csíki Lajos. 4. Sza
kács Lajos; ez oroszfáji fiú s Csiki Lajosnak ta
nulótársa volt. 5. Csíki Gusztáv, a Lajos bátyja, mint 
volt honvéd, de azon időben nem jött vissza a kollégi
umba. Ez az öt szeles fiatal ember összebeszélt, hogy 
ők apró félhuszasos, úgynevezett Almási-bankót fognak 
készíteni s azokat forgalomba hozni. Szakács Lajos és 
Csiki Lajos ügyes rajzolók és metszők voltak, de a fő
mester Szakács volt s ő rántotta bele a többieket is. A 
bankó-sajtó Sz . . . . Feriék házában volt az »Ebháton« 
(Kazinczy-utcza) felállítva és működésbe hozva. — Nem 
sok ideig folytathatták e csaló mesterséget.

Csiki Lajos a kollégiumban lakott az első soron. Urr
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György tanulótársunk — ki később a m-vásárhelyi kol
légiumban 1864-ben rendes tanár lett — sejtette megr 
hogy Csíki nem jóban jár s jelentést tett Szász István 
rectornak. A jószívű tanár neheztelt, hogy miért mon
dotta meg neki a dolgot, mert most már eltussolni le
hetetlen volt.

Ruth városkapitány tehát értesittetett, ki a bankó- 
csinálókat este munkaközben lepte meg, de Szakács nem 
volt ott. Sz . . . . t, Varrót és Csíki Lajost ott helyben 
letartóztatták s a székház börtönébe záratták. Az ügyes
és vakmerő bátorságu Csíki Guszti is ott volt, de neki 
sikerült az ajtón kiugrani s az ott állott őrt földre lökver 
megszabadulni. Kimenekült Törökországba, a hol mint 
szobafestő halt meg 1860-ban Viddinben, rossz társaságba 
keveredvén. A legbünösebb, t. i. Szakács Lajos, másnap 
reggel hírét hallván a veszélynek, lejött a kollégium felső 
emeletéről a kapuba s ott a karfához kötve egy nyer
geit idegen lovat találván, felugrott rá s úgy elment, 
hogy jó ideig hírét sem hallottuk. Mindenesetre nagy 
ügyesség volt tőle. Ez a Szakács Lajos tanulótársa volt 
Csíki Lajossal együtt Koncz József öreg barátomnak. Sza
kácsnak szenvedélyévé vált a bankócsinálás s így később 
is foglalkozott ezzel. Az alvinczi Deák-féle társaságban 
is ott volt s úgy tudom, már kiszabadult. Elzüllött zseni 
volt s elég kár érette.

A három elfogott diákot 1851 január hó első nap
jaiban szemünk előtt szekerekre rakva, Kolozsvárra vit
ték. Én a székház előtt mind a háromtól elbúcsúztam s 
megkönveztem őket, mert mindenik jó barátom volt; 
Csikitől sokat tanultam guitározni, Varró is szép bassus 
hangú s jó guitározó volt. Ez a három diák Kolozsvárit 
egy félévig volt fogva; ezalatt párszor írtam nekik s ők 
is nekem. Megigértem, hogy a nyári szünidő alatt gya
log is elmegyek s meglátogatom őket; ez nekik igen jól
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esett, de nem volt szükséges oda mennem, mert ők ér
keztek haza mindnyájunk nagy örömére. Csíki Lajos 
édes anyja ugyanis felment Bécsbe s ott nem járt ered
mény nélkül, mert a fiukat nem mint bankócsinálókat, 
hanem mint csalókat csak tíz napra ítélték el s ezt is 
be tudván a vizsgálati fogságba, rögtön szabadon bocsá
tották. — Csíki L. édes anyjával 1851 október hóban 
felment Bécsbe, de egy évig sem volt ott, mert 1852 tava
szán mellbetegségben elhalt. Talán jó is volt igy, mert 
1852-ben velünk ismét börtönbe került volna.

Urr Györgynek a kollégiumi ifjúság nem tudta meg
bocsátani, hogy ezeket a fiukat följelentette. Nagyon sok 
keserűséget kellett e miatt neki elnyelni tőlünk s nagyon 
sokszor hangzott füleibe a »Judás« név.

5. Fegyverek a kollégium pinezéjében.
Hogy a pohár még inkább megteljék, két fiatal diák, 

u. m. Antal Elek és Székely Lajos még egy nagyobb 
bolondságot vittek véghez. 1851 tavaszán egy este ré
mülve szaladtak fel a szobába apró tanítványaim, Éltető 
Albert, Szígyártó József, Kájzer Sándor s lelkendezve tu
datták, hogy a kollégium pinezéjében a Logica classis 
alatt katonafegyverek vannak eldugva. A gyermekek hu- 
nvócskát játszottak és így bukkantak a puskákra s mint
hogy a pinezének nem volt ajtója, ők oda is bementek 
elbújni. Böjthe János, a mi primariusunk tüstént leszala- 
dott Szász István rectorhoz s a rector jelentést tett a 
rendőrkapitányhoz, Ruth uramhoz. Nemsokára a legkomi- 
kusabb jelenetnek valánk tanúi. Ruth uram négy rend
őrrel berukkolt a kollégiumba. — Elől ment a kapitány 
kivont gyiklesőjével, hősies léptekkel egyenesen a pincze 
felé tartva. Utána a négy csendőr szuronyos, bizonyosan 
töltött fegyverrel. A hős kapitány rohant be az üres 
pinezébe s a legények rohamléptekkel utána. Elnyelte
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diadallal léptek ismét ki, magukkal hozván, két katona
puskát s nem többet. A hősök is restelték a dolgot s a 
zsákmány nyal elsiettek. A dolog története pedig a volt, 
mint másnap megtudtuk, hogy Antal Elek és Székely 
Lajos volt honvédek Örmény Kati kosztadó asszonynál 
beszédbe ereszkedtek valami oláh ajkú közbakákkal és 
szó szót hozván ki, fogadást tett a két honvéd, hogy 
ők az oláhoktól még most béke idejében is el bírnák venni 
fegyvereiket. Szavukat be is váltották s ha a gyerekek 
véletlen rá nem találnak a puskákra, bizonyosan vissza 
is vitték volna.

így azonban keservesen meglakoltak, mert a dolog 
kitudódván, Heydte osztrák ezredes, ki a sáros-uteza vé
gén lakott a várbeli templom felőli utczasarkon, azt kö
vetelte, hogy a két diákot a rector maga vigye le hozzá. 
Szász rector és én mentünk le a két bűnössel (?) Heydte- 
hoz s miután a napos tiszt bejelentett, kijött az előszo
bába s a rectorhoz szólva, ez bemutatta, illetőleg jelen
tette, hogy itt van a kivánt két diákkal. Heydte végig 
nézett rajtok s aztán reám pillantva, kérdé Szász rec- 
tortól: »Und dieser da?« Szász azt felelte, hogy én csak 
lekisértem a másik kettőt. A két diákot egy őrmester 
átvette s felkisérte a várba, a hol mindenikre 25 botot 
veretett s aztán besoroztatta őket. Megesett szegényeknek 
a tréfa; de olyan időben éltünk akkor, melyben mi le- 
igázott rabszolgáknak tekintettünk s velünk úgy is bán
tak, kik 1848/49-ben előlünk Bukovinába és Oláhországba 
szaladtak s ott is maradtak volna, ha a muszkák haza 
nem hozták volna.

Azonban köztudomású dolog, hogy a gyáva, ha fe
lülkerül, kegyetlen szokott lenni. így volt akkor is, mert 
rajtunk is beteljesedett: Vae victis . . .

—  2öO —
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6. A polgárság szelleme.
A maros-vásárhelyi polgárság szelleme minden pu* 

hítási kisérlet daczára törhetetlen és hazafias volt. Akár
melyik tisztességes polgárnál, kereskedő- és iparosnál ott
hon éreztük magunkat s kedvünkre kiönthettük, a mi 
szívünket nyomta, mert köztük áruló nem volt. Talán 
épen e szellem észlelése bátoríthatta a városi és vidéki 
intelligencziát arra, hogy kezdjen valamihez a gyűlölt 
osztrákok elűzésére A rémuralom mindinkább nyom
kodta körmeit a hazafiak testébe. A nemzet nevezete
sebb férfiai már kiszenvedtek a vérpadon, bitófán, s egy 
jó része börtönökben sinylődött. A kegyetlen nyomás 
visszahatást szült — s mindenki várta, hogy történjék 
valami.

Még 1851 elején történt, hogy a maros-vásárhelyi 
várba zárt magyar foglyok egy éjszaka a falon lebocsát
kozva — kötelet használva erre — szerencsésen meg
szöktek. A mennyire örvendettünk ennek, annál inkább 
búsultunk, midőn néhány nap múlva, vasba verve hoz
ták vissza őket s ezek között Jenei Józsefet. Csak Bctr- 
dócz rom. kath papnak sikerült Moldovába átjutni s ott 
egy bojárnál 1854-ig kertészlegény képében lappangani; 
de akkor az osztrák hadsereg a Duna-fejedelemségekbe 
vonulván, Bardócz átmenekült a Dunán s még 1866-ban 
is Konstantinápolyban tartózkodott. Ott írta volt hoz
zám, midőn én is 1866-ban Konstantinápolyban voltam 
Czakó Jánosnál, azt az ajánlatot, hogy ha találkozást 
adok neki, ő fölfedezi előttem Czelder minden bűneit. 
Nem fogadtam el a rendez-voust.

Később hazajött, 1869-ben Maros-Vásárhelytt is 
megfordult, de az 1848/49-iki forradalmi tüzes szónok
nak már csak romja volt az. Agyonitta magát s többé 
hasznavehetlen volt. Bizonyos, hogy nagy lelkierő kell 
ahhoz, hogy a viharos napokban rendületlenül megáll
hassunk !
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7. A legatió.
Megbecsülhetetlen intézmény volt s a hol fennáll, 

még ma is ilyen, a ref. kollégiumokban az úgynevezett 
legatió, vagyis a kilenczvenes diákoknak az ünnepekre 
való kibocsátása a módosabb ref. egyházakhoz prédiká- 
lás végett. A legatió szétosztása az első bíróság vagy 
particularis sedria feladata volt a contra elnöklete alatt, 
mely testületet az esküdtek (juratusok) és köztanítók 
(publicus praeceptorok) képezték. A sátoros ünnepeket 
megelőző szorgidő utolsó napján összegyűltek a diákok 
a nagy hallgató-terembe (auditóriumba) és ott a contra 
hangosan felolvasta, hogy ki-ki melyik egyházhoz fog le- 
gatióba menni. A jobb egyházak természetesen a nagyobb 
diákoknak jutottak, a gyengébbek pedig a fiatalabbaknak. 
Megtörtént azonban az is, hogy egy-egy ekklézsia előre 
kikérte magának a legátust tekintet nélkül arra, hogy a 
sorrend szerint megilleti-e vagy nem azon ekklezsia a 
kikért fiatal diákot. Az ilyen kikérés rendesen nagy zú
golódást. keltett az idősebb diákok között, mert kor és 
sor szerint őket illette volna a jobb ekklézsia, de ezen 
nem tudtak segíteni, mert az ekklézsia illetőleg annak 
módosabb tagjai díjazták a legátust, már pedig ők annak 
óhajtották adni a tiszteletdíjt, a kit előre kiszemeltek.

Én is korán részesültem abban a kitüntetésben, 
hogy a magyar-régem ref. ekklézsia több ízben kikért 
legátusának 1850-től fogva. Nem is voltam én másutt 
legátus egész életemben, mint Magyar-Régenben, egyszer 
Vajda-Szentivánon és egyszer Bonyhán, de ez utóbbiakat 
már én választottam.

A legatiók szétosztása után siettünk a kollégium 
nyomdájában nyomtatott ünnepi ajánló levelekből — con- 
ceptus — annyit megszerezni, a hányra számíthattunk, 
hogy az ekklézsiában elhelyezhetjük.

Ezen conceptusokat többnyire Szász István rector-
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proíessor fogalmazta a nála megszokott vallásos költészet 
ihletett hangján, melyeket akkor minden egyházban köz
kedvességgel fogadtak úgy az egyház papjai, valamint a 
patronusok.

A conceptusban üresen hagyott helyeket az illető 
egyház, a patronus és saját nevünkkel kitölt vén, levél
alakba fogtuk, czimeztük és a contránál álló kollégiumi 
pecsétjével rendesen ostyával lepecsételve, zsebre raktuk 
és a még hátralévő időt prédikáczió-tanulásra fordítottuk; 
mert a jó nevű legátus mindig írás nélkül szokott pré
dikálni.

A távolabb eső ekklézsiákba — minő volt 1848 előtt 
pl. a brádi ref. ekklézsia — a diák ünnep előtt 5—6 
nappal elindult egy szolga kíséretében az apostolok lo
vain, t. i. gyalog. Ünnep szombatján már mindenik le
gátusnak a kijelölt ekklézsiában kellett lennie. Legelőbb 
a helybeli lelkésznél tette tiszteletét, a ki rendesen a le
gátus elszállásolásáról gondoskodott. A szállás többnyire 
a lelkésznél, mesternél, a curátornál vagy valamelyik 
patronusnál volt. Még ünnep szombatján elhordozta a le
gátus a patronusokhoz az ajánló-leveleket s egyúttal be
mutatta magát az illetőknél. A fiatal legátus mindenütt, 
de főleg leányos háznál szívesen látott vendég volt.

Ünnep első napján délután a vecsernyén már a le
gátus prédikált, s ha ezen első fellépésével megnyerte a 
hivek szívét, — akkor jól volt dolga az egész ünnepen: 
ebédre, vacsorára hítták mindenfelé, hogy azt sem tudta, 
kihez menjen, hogy a többieket meg ne sértse. Az ün
nep másod napján délelőtt a legátus prédikált, délután 
csak bibliát olvasott, de harmadik nap délelőtt ismét ő 
prédikált. E szerint három prédikácziót okvetetlen be 
kellett tanulni a legátusnak, ha azt akarta, hogy becsü
lettel megállja helyét. Az ünnepet harmadnapján délután 
a helybeli lelkész rekesztette be.
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A legátus pedig ünnep után való napon ismét sorba 
Tette a pafronusokat, kiktől a tiszteletdíjt zsebre dugva, 
.alázatosan megköszönte és ajánlotta magát továbbra is 
a patronus és a nagyságos asszony kegyeibe. A fiatal 
leányok irulva-pirulva nyújtottak kezet a legátus urnák, 
a ki nem egy szerelmi kalandba keveredett egy évben 
három ünnepen, három ekklézsiában. Az ilyen ismeret
ség némelykor házasságon végződött, de a legtöbb ízben 
csak álom- és nyári futó esőhez hasonlított. — Ma a 
vasúton kötött ismeretségeket lehetne a legátusok egykori 
ismeret-kötéseihez hasonlítani. Beülünk a koupéba, meg
ismerkedünk a kedves barnával, szőkével; vígan repülnek 
uz órák reggeltől délig, néha estig is, de ekkor megáll 
a vonat, mi kiszállunk, a szép, a kedves leány papájával 
tovább megy. Első és utolsó találkozás az életben. Ilyen 
volt a legátusoké is . . .

És mégis áldott intézmény volt a ref. kollégiumok
ban az a legatio! Akárhány szegény diák volt, mint ma
gam is, a ki a legatioból szerezte be egész évre a ruhá
zatot, abból vásárolt magának papi könyveket. Én is 
ebből szereztem meg Herder, Reinhardt és Kisfaludy Sán
dor összes műveit.

Azonban nagyobb, megbeesülhetetlenebb volt ezen 
.anyagi haszonnál az a szellemi, erkölcsi előny, melyben 
a legátus részesülni szokott. A conceptus által művelt 
úri családokkal jött érintkezésbe, a kikhez másképen soha 
sem lett volna jogczíme beköszönteni. Az ilyen csalá
doknál nyílt alkalma legelőbb a szegény sorsú diáknak a 
finomabb társalgást, illemesb magatartást asztalnál, ház
nál ellesni és azt előnyére fordítani. A házi úr, néha 
meg a házi nő vetettek föl kérdéseket, melyekre pirulva 
kellett magunk előtt bevallani, hogy nem tudunk feleletet 
adni. Siettünk tehát, miután a kollégiumba visszatértünk, 
a  dolognak utána járni, utána olvasni, hogy adandó al-
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kálómmal a dologhoz hozzászólhassunk. Szóval a lega- 
tio öntanulásra serkentett, már pedig az ilyen tanulás- 
által szerzett ismeret a legmaradandóbb szellemi kincs.

Az absolutizmus szomorú korszakában a concep- 
tust s vele a legátust elfogadó magyar úri családok őriz
ték meg a legtisztább hazafiságot s ilyenek körébe be
jutni s velük napokat tölteni, feledhetetlen nyomokat 
hagyolt az élet tavaszán lévő fogékony legátusok kebe
lében. Egy Kemény Samu báró, V.-Szentivánon, Teleki 
Domokos gróf Gernyeszegen, Bethlen Farkas gróf Bonyhán,. 
mint tűzoszlopok állottak és világítottak előttünk ama 
sötét napokban s kiváló kitüntetésnek tartottuk, ha le- 
gatió alkalmával családi körükbe befogadtak s a napi 
eseményekről velünk beszédbe ereszkedtek.

Ünnep után duzzadt erszénynyel és sok kedves em
lékkel eltelve siettünk vissza a kollégiumba, hol elsa 
dolgunk volt, a hallottakat egymással közölni. A fiatal 
szív olyan bizalmas és közlékeny ; mert még nem dúlt 
a csalódás kigyója szíve paradicsomában . . .

Épen azért nem titkoltunk mi el egymástól semmit. 
Mindenik tudta a másiknak apró csinját-binját, de ellene 
soha fel nem használta. Víg órákat szereztünk egymás
nak s ebben találtuk legfőbb boldogságunkat . . .

Való, hogy anekdota is került ki a legátusról száma 
nélkül. Ezeket az öregebb diákoktól már 1848 előtt elta
nultuk, majd mi is toldottunk hozzá és úgy adtuk át az 
utódoknak. De ezen anekdoták legtöbbje magában véve 
ártatlan dolog volt, a legátus esetlen, faragatlan modorát, 
szerelmi kalandjait örökítették meg s még ezeknek is 
megvolt nevelői hatásuk a legátusra nézve, a ki a hallott 
anekdotán okulva, összeszedte magát, ügyelt nyelvére, 
modorára, hogy hasonló anekdotákra ne adjon alkalmat.

A legatió azon áldott intézmény volt, melyre a diák 
még ősz hajakkal is a legédesebben, leghálásabban emlé
kezik.



8. Visszapillantás az 1850 51-ik kollégiumi tanévre.
A mi a tanulást illette, aránylag nem volt panasz. 

A tanárok és tanítók a német nyelv kivételével más tan
tárgyakból tanítványaikkal meg voltak elégedve. Azonban 
a kollégiumban volt kórház katona-őrének megdobálása, 
a bankóhamisítás és a puskák históriája azt a gyanút 
táplálta a mi ellenségeink kebelében, hogy a m.-vásárhelyi 
ref. kollégiumban forradalmi szellem uralkodik s hogy 
ott valamin törjük fejünket és ezért, a mint később ki 
is tűnt. folytonosan szemmel tartottak, sőt kémeik be
jártak a kollégiumba.

Az 1.850-iki karácsonyt többedmagammal M.-Ludason 
töltöttem. Ott voltak Nyerges Feri bátyánknál Tokaji 
János ifjú nejével, Sárkány Fábián, Suba József tanuló
társaim s ez utóbbinak akkor 1.4-ik évben járó nővére, 
továbbá Tokaji János bogáti pap nejének szép kis leány
testvére, Blanka. Mi nemcsak vígan töltöttük az ünne
pet. de azt is megtették a leányok, hogy a zsandárt be- 
kapatták s nemzeti színű kokárdát nyomtak a mellére. 
— Suba Józsi nővérét, ki szelíd, félénk leányka volt, 
szép karcsú termete- és fekete szemeiért s még inkább 
nyájas modoráért kedvteléssel nézegettem. . . .

A húsvéti ünnepen s a pünköstin is M.-Régenben 
voltam legátus. A tutajozás nagyon jól jövedelmezett s 
ezt én is megéreztem, mert igen jól fizették a legátust: 
25 frtot is kaptam. A pünkösti szünidőn lehetett, midőn 
a ma is élő özv. Éltető Józsefnénél két gazdag aradi 
kereskedővel ismerkedtem meg, kik a haza sorsa felől a 
legkétségbeejtőbb nézeteket tápláltak Éltetőnével együtt. 
Sokat vitatkoztam velük, hogy nemzetünk nem halhat 
meg. Ők a lengyelekre hivatkoztak; én azt vitattam, 
hogy helyzetünk nem azonos a lengyelekével, mert mi 
önként felszabadítottuk a jobbágyokat stb. Azt is mon
dottam, hogy olyan a magyar nemzet, mint a ruganyos
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labda: földhöz csapta a muszka, de mikor felpattan, még 
magasabbra fog ugrani. Én nem bírtam soha elhinni, 
hogy vége van Magyarországnak. Igaz, hogy fiatal vol
tam s a fiatal nem örömest válik meg hitétől. . . . Ma is 
olyan jól esik, hogy e hitem soha sem hagyott el még 
a sötét börtönben sem, még külföldön sem, sőt még ott 
lettem igazán erős rendíthetetlen azon hitemben, hogy 
nem halt meg a magyar.

9. Az 185152-iki tanév.
Az 1850/5l-ik évet kitűnővel végeztem s ezért 

J 851 végén engem ért az a kitüntetés, hogy a kollégium 
könyvtárőre lettem. Böjtbe János primariusom s addigi 
könyvtárőr köbölkuti pappá választatván, nekem adta át 
a tanári kar határozatából a könyvtárnokságot, ő pedig 
nőül vette Viski koronkai pap leányát és kiment új 
pályájára. Én az 1851-ik évi nagy szünidőn a kollégiumban 
maradtam és a könyvtár kitakarításával töltöttem az idő 
legtöbb részét, mely évek óta nem lehetett kiporolva, 
mert csak madárfészket számtalant kellett az ablakokból 
letakarítanom, a könyveket egyenként leporolni, a polczo- 
kat kiseperni s az egyes szak-thékákra új feliratokat 
készíteni. Nagyon jó volt, hogy így tettem, mert 1852 
nyarán nagy látogatója volt a könyvtárnak: /. Ferencz 
József ő Felsége.

1851 szeptemberben újabb kitüntetésben részesül
tem. Hunyadmegyei Bágya Károly hozzánk hozta Enyed- 
ről 3 fiát, u. m. Gábort, Zsigmondot, — ma (1888) szol- 
gabiró — és Károlyt. A két utóbbi tanítványom lett, Gábor 
mint novicius diák felügyeletemre bizatott. Ezen kívül 
dr. Bélteki Zsigmond jeles orvos és a kollégium curátora 
reám bízta Károly nevű fiát, hogy készítsem elő a II-ik 
gymn. osztályra magánúton, azaz lejártam minden nap 
4 —5-ig a házhoz a szt.-Gvörgy-utczába a doktorhoz s
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a kitűnő eszű fiút ott tanítottam. Anyagi gondoktól men
ten kezdettem meg tehát az 1851/52. évet.

Tantárgyaink ezek voltak: 1. Kér. erkölcstan, 2. 
egyháztörténelem. 3. biblia-magyarázat, 4. görög régiség,
5. ethiea philosophia, 6. phisica, 7. ehemia, 8. botanica. 
A három elsőt tanította Török János 1852 január köze
péig, a 4-iket Szász István, az 5-iket Molnár János, a
6. és 7-iket kezdetben Bolyai s azután id. Szász Károly, 
a 8-ikat a ma is élő Hegedűs János enyedi tanár.

Tanáraink közül egyszer nagyon komoly leczkét 
tartott nekünk Török János az exegesis revocatióján. 
Szt.-János evangéliumának I-ső fejezetét tanultuk; nehéz 
volt megérteni a Török nehézkes, erőltetett fordítású 
stilusát s minthogy nem bírtunk felelni s egyik a másik 
után azt feleltük, hogy »nem készülteim, ő elkomolyodva 
ilyenformán beszélt: »A nemzet virága a csatatereken 
maradott, férfiai bujdosnak idegen földeken, egy része 
börtönökben sinlődik ; önök és mi tanárok meg lettünk 
kiméivé. Isten alkalmat adott, hogy taníthassunk s önök 
tanulhassanak, és önök azzal felelnek, hogy: »Nem ké
szültem^ Gondolják meg, hogy nem csupán önökről 
van szó, hanem a magyar nemzetről; mi lesz ebből, ha 
művelt fiai nem tanulnak?« stb. Beszéde úgy meghatott 
mindnyájunkat, hogy többé nem volt eset rá, hogy va
laki ajkain kibocsássa ezt a szót: »nem készültem«.

A jó öreg Bolyaitól most is keveset tanulhattunk 
tantárgyából, de annál többet talpraesett mondataiból. 
Midőn az egyes ütközeteket beszéltük, melyekben részt 
vettünk, egyszer így szólott: »Nem jól volt, nem jól 
volt! Lett volna Széchényi: Mózes és Kossuth: Áron, 
akkor bejutottunk volna az Ígéret földére, de így Isten 
tudja, meddig fogunk a pusztában bujdosni.«

Más alkalommal feljött a kollégiumba s engem fel
szólított, hogy keressem ki a phisikai eszközök szertára-
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ból a patkót. Nem bírtam megtalálni, mert 1848 őszén 
az oláhok betörtek e szertárba is és ellopták a mágne
ses vasat. E miatt nagyon nyugtalankodott, le s fel sé
tálgatva a nagy teremben, a hova én is kijöttem a ka
tedratói balra eső kis szertárból. Hirtelen feléin sietett 
s halkan mondá: »No nem baj; nagyobb mágnes veszett 
el annál, tudja-e ?«

»Miféle mágnes ?« — kérdém
Szétnézett, ha nem hallja-e még valaki, s mondá: 

»Az a mágnes, a melyik a nemzet szívét a királyéval 
összetartotta; az lesz még valaha a bölcs ember, a ki 
azt megtalálja!«

Ki tudta volna ezt a megjegyzést elfelejteni? Á jó? 
ritka nemes szívű öreg nem érte meg a kibékülést s így 
nem tudta meg, hogy ki az a bölcs, a ki a mágnest 
megtalálta. . . .

10. Szász Károly tanár és fiai.
Dolgunk ez évben tenger-sok volt, de ifjú hévvel 

és lelkesedéssel teljesítettük. — Az öreg Bolyai Farkas 
1851 október hó 8-án nyugalmaztatását kérte és meg is 
nyerte a kollégium elöljáróságától s a főconsistoriumtól, 
teljes tanári fizetése és szállása meghagyása mellett. He
lyébe ideiglenes minőségben id. Szász Károly nagy-enyedi 
tanár lépett, a ki akkor Maros-Vásárhelyt báró Kemény 
Pál Ebhát-utczai házában lakott, egy ideig az udvar hátsó 
részében egy oly épületben, melyet azelőtt asztalosmű
helynek használtak, majd a nagy épület emeletén. Gyer
mekei közül vele voltak: Gyula, Domokos, Béla, Jula és 
;na is élő neje.

A kitűnő tanártól lelkesedéssel tanultuk a vegytant 
és néhányan mennyiségtani előadásait is hallgattuk a 
VIJ—VIII. osztályosokkal a nagy hallgató-teremben. A 
vegytani órákat a kis teremben tartotta. Tantárgyait

19Koós F . „Életem ás Em lékeim .1
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kidolgozta s mi leírtuk; magyarázatai olyan tiszták, vi
lágosak voltak s mindig kísérletekkel összekötve, hogy 
alig volt neki gyenge tanítványa. Ehhez járult kérdve 
fejtegető módszere, melyet úgy intézett a felkérdezetthez, 
hogy ez arra — ha a tantárgy magyarázatára s a kísér
letekre figyelt — okvetetlen jól felelhetett.

Én kitűnő tanítványai közé tartoztam s nagyon sze
retett. Talán innen van, hogy fiaival ma is a legszebb 
barátságban élek. Jula leánya egy Horváth Samu nevű 
mérnökhöz, szép szőke férfiúhoz ment ott férjhez, de 
már elhalt s úgv tudom, Gerenden van eltemetve. Szász 
Károly fiai közül Domokos, a mostani erdélyi ref. püs
pök hasonlított arczban leginkább apjához, de apja nem 
volt olyan kövér, bár ő is testes, jól megtermett, szép 
férfiú volt.

A mennyiségtani egyik óráján a feladott algebrai 
tétellel megakadt a felelő és sehogy sem bírt eredményre 
jutni. Az öreg úr is utána nézett, de nem bírta a hibát 
megtalálni s e miatt csodálkozását fejezte ki. Domokos 
hívatlanul kilépett a táblához és megmutatta, hol a hiba. 
Édes atyja erre örömmel mondá: * Ember légy, fiu!«

Egyszer meghagyta nekem, hogy vigyek le szállá
sára a könyvtárból egy könyvet másnap reggel 6 órakor. 
Ott voltam a megmondott időben. Az apa és három fia, 
u. m. Domokos, Gyula és Béla egy szobában háltak s 
midőn benyitottam, mélyen aludtak; de az öreg úr, mi
dőn épen vissza akartam vonulni, fölébredt és utánam 
kiáltott, mondván: »Gsak jöjjön, jöjjön be. Látja, milyen 
restek az én fiaim N E hangos beszédre Domokos kapta 
föl legelőbb fejét a párnáról s apjára pillantva, így szó
lalt meg: »Tőled tanuljuk, (t. i. a hosszú alvást), apánk 
fiai vagyunk.« Az öreg úr rögtön visszavágta: »Ne mi
lyen okos ez a Domokos!«

Gjula akkor 17—18 éves novicius diák volt s ősi



2 9 i

szokás szerint elkezdett keményen szivarozni. Atyja fi
gyelmeztette, hogy ne szokja meg, hagyjon fel a sziva
rozással. »Ime, úgymond, én harmincz évig dohányoz
tam s most a monopólium miatt elhagytam.< — »Könnyű 
neked, ha harmincz évig dohányoztál, most elhagyni ; én 
is el fogom majd 30 év múlva hagyni!« — feleié Gyula. 
Folytatta is; de egy leczkén Szász István tanárnak va
lami goromba szót vetett oda, miért ez öt tüstént úgy 
lehordta, hogy a kollégiumot otthagyta s Fiúméba ment 
a kereskedelmi iskolába.

11. Az idők borulnak.
Folytattuk a tanulást és tanítást, de volt valami 

nyomasztó a levegőben. Szegény Síliiüsd Ferit ez őszön 
szemünk előtt verte vasra a csendőr és vitte Szebenbe. 
Ez megdöbbentett, mert nem tudtuk okát s így mind
nyájan, kik honvédek voltunk, készen lehettünk, hogy 
egyenként becsipnek és elhurczolnak.

A rögtönítélő bíróság is működött: akasztás a Posta- 
réten és főbelövés a kollégiumi játszóhely déli oldala 
mellett hajtatott végre. Az akasztásokra nem voltam ki
váncsi, mióta Baternait és társát Kolozsvárit megfulni 
láttam, de a főbelövés katonadolog lévén, két székeiyt 
(egyik mellett Péterfy József esperes, a másik mellett 
Kovács Áron segédpap volt a vigasztaló), minthogy épen 
a kollégium előtt vitték ki s igen sok nép kisérte őket, 
én is kimentem. A játszóhelyhez közeledve, vérig sértett 
egy szász fiú ezen gúnyos kiáltása : »Éljen a magyar !< 
a mire társával hahotára fakadóit. Szerettem volna szájba 
ütni, de kerülni kellett a botrány-csinálást. A szabadság- 
harcz alatt ez volt a rohamra száguldó honvédek jelszava 
s a szász fiú ezt Szeben bevételekor valamelyik ágy alól 
hallgatta s úgy ragadott bele füleibe.

A két székely csekély értékű rablást követett volt
19*
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el s ezért lövettek főbe. Mind a kettő családos volt. Ha
nem jónak látták a rémuralmat a maga egész valóságá
ban bemutatni és fentartani s épen ezzel idézték elő a 
titkos összeesküvéseket s a rémuralom megdöntésének 
ábrándos terveit. Tudták ők jól, hogy mi készül ellenük, 
mert a magyar nem tud titkot megőrizni, nem forradalmi 
elem; de hagyták, hogy minél többen kerüljenek bele, 
hogy aztán hitük szerint teljesen kiirtsák a nemzetből a 
forradalmi elemet.

Török János tanárunk 1851-ben a szüreti szünidő 
végén bejött a kollégiumba, kinyittatta velem a raktárt s 
ő meg másodmagával egy nagy ládát nyitott ki, de nem 
emlékszem, hogy ki volt a másik, és valami iratokat vett 
ki abból, mondván, hogy Tordára kell utaznia. Akkor 
már a hívek toborzásában fáradozott.

A következő télen sokszor hallottuk, hogy Török 
János tanár, Raffi a minorita zárdafőnök, Albert János 
ref. pap, Dohai ügyvéd, Topler ügyvéd és mások, most 
itt, majd amott jókat mulattak. Nem csináltunk belőle 
semmi nagy dolgot, mert mi is főleg a »HokD czímü 
vendéglőben a Poklos-utczában (ma Deák F.-utcza), mi
kor pénzünk volt, egy-egy görbe estét megengedtünk ma
gunknak. Az is feltűnt, hogy Muzsnai Pál, ma paniti 
ref. pap, Deák Farkas, Horváth Gáspár, ma tanár M - 
Vásárhelytt, Nagy Dani a paniti, mindig együtt sétáltak, 
jöttek-mentek; de ebből sem sejtettünk semmit, mert mi 
is csak úgy pajtáskodtunk, a kik egymással inkább ro
konszenveztünk. Azt is láttuk, hogy Dimény Lajos tanuló- 
társunk, m.-vásárhelyi fiú nagyon gyakran eljárogat Tö- 
rökhez. Ez csak annyiban érdekelt, mert a furfang kita
lálta, hogy Töröknének rakja a szépet, lévén az igen 
szép asszony és Dimény L. is igen csinos fiatal ember • 
de ő ekkor nem járt már velünk a kollégiumba, nem 
akarván unitárius létére ref. theologiát végezni és ref-
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pap lenni. Oescse Farkas, ma M.-Vásárhelytt orvos, mint 
'dassista a kollégiumba járt.

Mindezekkel mi csak legfennebb időtöltésből baj
lódtunk s egész télen, mikor tehettük, egy-egy polgár- 
háznál esti mulatságokat csaptunk s jókat tánczoltunk. 
Azonban feltűnt, hogy a mulató háztól a kollégiumig más
nap fehér paszuly jelölte a helyet. Gúnyiratokat találtunk 
ablakunkban, kik a földszint laktunk, melyekben főleg az 
olyan leányok, anyák és fiatal asszonyok voltak leteremtve, 
a kik nyilvános bálokba merlek elmenni s ott a czilin- 
deres, frakkos beamterekkel tánezolni. Mi meg azért vol
tunk kigúnyolva, hogy ilyen komoly időben nem szégyel
ljük mulatságokat rendezni.

Csak 1854-ben tudtam meg, hogy mindezt a szt.- 
Miklós-utczában lakó pár asszony és leány írta s terjesz
tette ; a paszulyt is ők hintették; de neveiket ma sem 
említem, mert kezet adtam rá, hogy soha senkinek el 
nem árulom. Mindannyian lelkes honleányok voltak s 
ma már talán nem is élnek.

1851-ben — őszszel-e vagy korábban, nem emlé
kezem — összebeszéltünk, hogy tanuljunk francziául. 
Ezek : Urr György, Deák Farkas, Horváth Gazsi és én 
voltunk; hetenként három órát vettünk és egy hónapra 
12 frtot fizettünk, tehát egyre esett 11/a frt. Tanítónk 
Debours nevű született franczia volt s a mennyire csak 
időnk engedte, szorgalmasan tanultuk Ollendorf német- 
íranczia nyelvtanát, mert így a németben is gyakoroltuk 
magunkat.

így ment ez 1852 junius 10-ig, a mely nap reánk 
nézve rettenetes nap volt. Ebben az évben fizettem meg 
Ugrai nevű puskaművesnek azt az egycsövű puskát, me
lyet 1848-ban adott volt át nekem, hogy a gyakorlatokra 
kijárhassak, de a melyet tőlem valaki ellopott. Nem em
lékszem, hogy mennyit fizettem, talán 10—12 forintot,
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de arra igen ma is. hogy e fizetés nekem nagyon zokon 
esett. Meg kellett tennem, mert attól tartottam, hogy bíró 
elibe viszi a dolgot s az még rosszabb mulatság lesz. 
Török tanárnak is akkor fizettem meg azt a 3 frtot, 
melyet nekem 1848 tavaszán adhatott. Adósságom más 
nem volt, mert én az adósság-esinálástól teljes életemben 
irtóztam s ha mégis megtörté it, hogy kölcsönvettem: 
abba jártam, hogy megfizessem. A könnyelmű, adósság
csináló s ebből folyólag rossz, pontatlan fizető embert 
még ma is utálom.

12. Török János és társai elfogatása.
1852 január hó 24-én egy reggel épen szobánk 

(Frankfurt) ablakánál álltam, midőn szegény Török János 
theolog-tanárunk, a kin téli bunda volt, három csendőr 
között házából kilépett s az Ebhát-utczán a vár felé kí
sértetett. Török szállása a kollégiumhoz legközelebb fekvő 
tanári szállás volt, mely mellett a kollégium felőli oldalon 
1848 előtt még egy faház is volt, a melyben Gombás J. 
csizmadia s Varga Samu, Hegyesi Miklós magán-tanítvá
nyával lakott. Gombás fia volt a mai m - vásárhelyi vá
rosi pénztárnok, az én tanulótársam, ki gyenge tanulór 
de igen becsületes, jó fiú volt. Ez a faház még 1848 
előtt lerontatván, a Török szállásának udvara s kertje- 
ez által megnagyobbíttatotf, kényelmesebbé tétetett, mit 
ő mint buzgó tanár meg is érdemelt.

Megdöbbentünk Török elfogatásán, mert 1848-ban 
is elfogatván, Szebenbe hurczoltatott, honnan csak 1849 
márczius 10-én Szeben bevételekor szabadult meg. Vég
telenül sajnáltuk e meleg keblű, jó tanárt és igaz magyar 
hazafit. Mi fog vele történni? ki fogja az ő tantárgyait 
most már tanítani? E felett aggódtunk, midőn hírül hoz
ták, hogy Albert János ev. ref. papot a kis templom 
melletti szállásáról,. Raffi zárdafőnököt s Horváth Károlyt
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is elfogták és a várba hurczolták s onnan aztán Szebenbe 
szállították. — Szegény Horváth Károly indult lépéseket 
tenni Török kiszabadítására s a kinél zörgetett, az nevét 
kérdezvén, úgy tartóztatta le. ^Sajnálom — mondá Hor
vátiénak, — de parancsom van önt is elfogatni.« Horváth, 
elmenekülhetett volna, de nem tette s ez teszi az ő vér
tanúi nevét az utókor előtt még tiszteltebbé.

Nem emlékszem, hogy kiket fogtak volt akkor ott 
még el, de pár nap alatt híre futamodott, hogy ország
szerte nagyon sok derék hazafit fogtak el és hurczolták 
Szebenbe. A kik ez elfogatásiból bővebben akarnak tudni, 
azokat a Deák Farkas »Fogságom története« czímü munka 
olvasására kérem fel

A kollégium ifjúsága, főleg kik honvédek voltunk, 
igen megdöbbentünk s aggódtunk, hogy mit hoz a hol
napi nap . . .

Ezen időben történt, hogy Deák Farkas barátomtól 
megkapjam volt Sárosy Gyula ily czímü költeményét: 
»Ponyvára került aranytrombita. Az örök igazság paran
csolatából mondva csinálta Sárosy Gyula.' Nem mertem 
a kollégiumban elolvasni, hanem levittem mellényem alatt 
Erdélyihez és ott olvasgattam el, míg az asztalhoz hittak. 
Nem tudom, hogyan történt, elég az, hogy Farkas bará
tom egyszer kéri vissza s én nem találom sehol. Nem 
is képzeltem, hogy mi történhetett vele. Talán valamelyik 
barátomnak odaadtam; talán valaki ellopta; talán . . . .  
Mindenre, csak arra nem gondoltam, a mi valóban meg
történt.

Egy ebéd után az Ebháton betértem Szathmáry 
János könyvkötő barátomhoz, ki még nőtlen lévén, csak 
egy cseléddel lakott az atyai ősi házban. A mint belép
tem, bámulva látom, hogy az én »Arany trombitámat ol
vassa s engem kitörő örömmel fogadván, kezd nekem 
abból nagy tűzzel olvasni.
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> Kié az a nyomtatvány ?« — kérdém tőle.
»Tudom is én! — feleié — most az enyém; a 

szolgálóm kapta egyik reggel kapum előtt és behozta.«
A mint elbeszéltem neki. hogy hogyan jártam, tüs

tént visszaigérte, csak arra kért, hogy estig hagyjam 
nála s akkor vacsoráról jőve, nézzek be hozzá s vigyem 
haza. így jutottam én ehhez a veszélyes trombitához, 
melyet tüstént visszaadtam Farkas barátomnak.

Mikor fogva voltam eszembe, jutott a trombita is. 
aggódtam eleget érette, ha vájjon nem kapták-e meg 
Farkasnál; de nem kapták volt meg s ez nagy szerencse 
volt reám nézve is. Ő is csak olvasás végett kapta s 
visszavitte a városba annak, a kitől kapta. Nagyon va
dászták az osztrákok ezt a trombitát s volt is miért.

„Mert a népszabadság felséges egy plánta,
Csak oly földben terem, melyet golyó szánta;
Vér az ő trágyája s úgy virul kedvére,
Ha golyóbis zápor hull le a tövére.“

Erre ma is emlékszem belőle, de ez még a szeli- 
debb része volt. A jogait kétségbeesésig védő nemzet 
dalnokainak több szabad, mint más halandónak. Eleget 
raboskodott ezért Sárosy Gy. is, ki végre deliriumban 
veszett el.

13. Bodola Sámuel. Antal János püspök.

A nagy-enyedi tanárok közül Szász Károly és Bo
dola Sámuel Maros-Vásárhelyre költöztek volt. Oda me
nekült volt még 1848 őszén Antal János öreg ref. püs
pökünk is. Török János elfogatása után Bodola Sámuel 
a helyettes püspök — mert Antal J. már el volt gyen
gülve — kezdett minket tanítani a Török által előadott 
tantárgyakra, u. m. egyháztörténet- és exegisre.

Az öreg Bodola Sámuel termetére igen nagy, szá
las férfiú volt, a 60 év körül. Különösen lábai és kezei
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voltak szembeszökő nagyok. Szúró, metsző s lesújtó él- 
czei híresek voltak s e miatt nagyon ügyeltünk, hogy ki
kerüljük ránk irányzandó élczeit, melyekben némelykor 
a gorombaságig ment. Ezt leszámítva, kitűnő tanár, az 
ifjúság őszinte barátja, pártfogója volt. Engem haláláig 
őszintén szeretett s nagy hálával tartozom emlékének, 
mert velem sok jót tett.

A legelső revocation, midőn engem még nem ismert, 
kérdezte, hogy mit tanultunk, t. i. a Török cursusából 
az egyháztörténelemből s legelőbb engem szólított fel. 
Elmondottam a pápák világi hatalmának emelkedését, s 
midőn elvégeztem, így szólt: »Ez mind úgy lehet, Koós 
rir; de ha az én cursusomban így állana, a feleségem 
épen most hevít be a kemenczébe s én hazavinném ezt 
a cursust — itt néhány ívet felmutatott — és ezt mon
danám: Feleség! nesze ez a cursus, hevíts be vele, mert 
ón többet soha sem tanítok.« . . . Erre a bajtársak ne
vetni kezdettek; én elpirultam s egy szót sem szólva, 
leültem. — Hanem pár hét múlva én is kedvencze let
tem, mint néhányan mások is, pl. Nagy Dani, Urr Gyuri, 
Horváth Gazsi, és soha több élczet nem mondott nekem, 
sőt tartózkodott, hogy ne bántson.

Antal János ref. püspököt M -Vásárhelytt ismertem 
meg ez időtájt. A szt.-Miklós-útczában lakott egy sze
rény földszinti zsindelyes házban a 300 ezer ref. hívek 
agg püspöke s ott is a fia és nem saját házában. Egy 
ízben lehivatott engem mint könyvtár-őrt, a minek én 
megörvendettem, mert látni vágytam őt. Arra kért, hogy 
vigyek le neki a könyvtárból egy (már nem emlékszem, 
latin avagy görög) könyvet. Megnevezte a columnát, meg 
a polezot s még azt is megmondotta, hogy hányadik könyv 
a  sorban. »Legalább — mondá — mikor éli könyvtár-őr 
voltam, ott állott.« Valóban épen ott is volt s én tüs
tént levittem neki.
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Akkor már 8 4 -8 5  éves lehetett s nagyon elgyen- 
gültnek látszott Meg is halt már 1852. vagy 1853-ban. 
Temetésén is jelen voltam mint harmonista és a temetés 
után a Szentkirály-utczában másik fia dr. Antal László 
házánál mindnyájunkat megkínáltak ozsonnával. Ott vol
tak Bodola Sámuel helyettes püspök, tanárunk és Hege
dűs Lajos m.-vásárhelyi pap, ki engem megpillantván, 
valamit kérdezett tőlem. Ott termett Bodola is és Hege
dűshez fordulva, mondá vidáman: *Te Lajos, ne tedd a 
szépet annak a fiatal embernek, mert ez nem fog vasár- 
nap helyetted prédikálni.«

Erre Hegedűs roppant zavarba jött, mert nem er
ről beszélt volt velem; de én kisegítettem őt, mondván: 
»A legszívesebben prédikálok, ha a tiszteletes űr megen
gedik — Erre helyreállt a béke, s én a következő va
sárnap életemben legelőbb prédikáltam a várbeli temp
lomban. Kár, hogy nem tudom, mikor történt, de annyi 
tény, hogy az Antal János püspök torán Ígértem meg 
Hegedűsnek s meg is tartottam.

14. Dózsa Elek elfogatása.
Dózsa Elek kitűnő jogtanárunk nekünk az 1851/52. 

évben az egyházjogtant tanította, de 1852. május 9-én 
elfogatván, Szebenbe és onnan .losefstadta vitetett s így 
mi ezen tantárgyból osztályzatot nem kaptunk. Komoly, 
méltóságos tekintetű, barna férfiú s kitűnő szónok és jog
tudós volt, ki iránt a legnagyobb tisztelettel viseltettünk, 
mert úgyszólva szemei előtt nőttünk volt fel.

Az Ebháton voltam, midőn a csendőrök szekérre 
ültették s a várba kisérték.

1852 őszén történt, hogy az egyik Boda fiút d. u. 
5 órakor az asztal alá ültettem, de mert nagyon nyávo
gott, mondám, hogy bújjék be ágyam alá. Megtette, de 
ott rögtön elhallgatott. Én e kö/ben felöltöztem szebb
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ruháimba s kimentem a városra, — hihetőleg valamelyik 
leányos házhoz — honnan csak este 9 órakor mentem 
haza. Az első első emelet folyosóján találtam a Boda 
ikertestvérek édes anyját, a ki nagyon haragudott, hogy 
fiát ilyen sokáig tartom árestomban. Nekem csak ekkor 
jutott eszembe, hogy az egyik Boda fiút árestomba tet
tem s ott is felejtettem. Lecsendesítém a méltán haragvó 
anyát, ki hazavitte fiait, de nem mondotta meg, hogy pa
naszra járt Dózsánál.

Másnap délelőtt lehivatott Dózsa Elek tanvezető ta
nár, de nem tudtam, hogy miért hivat. Mikor megmon
dotta, hogy tegnap este Bodáné nála járt s kérdezte, hogy 
miképen történt a dolog, én a legőszintébben megmon
dottam s bocsánatát kértem Erre a nemes lelkű tanár 
ezt mondá: »Soha se büntesse, ha nem tanul diákul, 
mert abból úgy is varga lesz s akkor édes-mindegy 
lesz, ha egy vagy két levéllel többet vagy kevesebbet 
tanult.*

Ez 1852 tavaszán történt, Dózsa elfogatása előtt 
nem sokkal. Nem is bántottam többet a fiút, a kiből 
csakugyan varga lett és 1870 ben M.-Vásárhelytt a kis 
templom melletti új iskolában szállásomon föl is keresett; 
ezt tette édes anyja is, ki ekkor már özvegy és szegény 
sorsban volt.

15. Fogságom 1852 junius 13-tól.
Szorgalmasan tanulva és tanítva, repült az idő. Hus- 

vét és pünköst ünnepeken Magyar-Bégenben voltam legá
tus. — Alig hogy a piinkösti szünidőről visszatértünk és 
élményeinket a ref. temetőben egymásnak vígan beszél
gettük, 1852 junius hó 13-án vasárnap reggel 4 órakor 
egyszer nagy dörgetést hallék a kollégium kapuján, mely-' 
nek közelében laktam. Kiküldöttem egyik tanítványomat, 
hogy tudja meg, ki és miért dörget. Alig tette ki lábát az.
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ajtón, már visszaugrott, mondván: »Jaj, tanító úr, a ka
tonák !«

Még be sem végezte s nyomban nyílt az ajtó; elől 
jött egy hadnagy kivont karddal s utána egy fegyveres 
köz vitéz, polák fiuk voltak. A hadnagy így kiáltott fel: 
»Also eine Fost! Niemand soll sieh rühren!* — S ezzel 
megfordult, de a köz vitézt ott hagyta, a ki lábhoz tette 
szuronyos puskáját és némán állt ott, mintha odaszegez
ték volna. Én kaptam legelőbb polákot, de utánam egy 
néhány perez alatt minden szoba részesült ebben a ki
tüntetésben.

Szerettem volna felkelni s felöltözni, de az őr ke
zébe kapta fegyverét s reám ordított: »Nicht rührenU 
mialatt reám czélozott. Láttam, hogy tüstént lelő, ha 
megmozdulok; tehát csendesen maradtam. A hadnagy 
végezvén feladatát, ott termett ismét és megengedte, hogy 
felöltözzünk előtte s aztán távozott, de én asztalom mel
lől s a gyermekek a ládákról nem mozdulhattunk meg. 
Egymáshoz nem szólhattunk. Én akkor könyvtár-őr, szo
bánkban pedig primarius voltam. Secundarius volt koóki 
Mohai Károly, tertiarius gernyeszegi Szentkirályi Lajos, 
a ki ma alsó-balázsfalvi pap Besztercze-Naszódmegyében. 
gyermekek, mint tanítványaim ott voltak: M.-Régenből 
Éltető Albert, Kájzer Döme és Szígyártó József; többekre 
nem emlékszem. A gyermekeket egyenként kibocsátották 
egy őr kíséretében az árnyékszékre, de minket s főleg en
gem semmi áron sem. Mindebből átláttam, hogy reám 
vásott foguk, csak azt nem tudtam, hogy mit vétettem-

Délelőtt 10 óra tájt bejött Bilcz csendőr-százados 
és nevemet kérdezve, leült asztalom elé s felszólított, hogy 
adjam oda asztalom kulcsát. Átadtam s ő minden da
rabka papirt legapróbbra átolvasott s némelyeket félre
tett. Ezek között volt egy nagy szorgalommal és gonddal 
irt naplóm, melybe az általam elolvasott könyvekből a
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szebb helyeket beírtam. Volt még néhány költemény isr 
de nem valami veszedelmes. Asztalomon állottak Kisfaludy 
Sándor összes müvei 6 kötetben és Herder összes müvei 
10—12 csinos kötésben. Mindenik kötet sarkán ott ál
lott aranyos betűkkel vezetéknevem. Ezzel Szathmáry 
János könyvkötő barátom lepett meg, midőn ezen köny
veimet, darabját félhuszasért bekötötte. A százados köny
veimet is egyenként átforgatta: aztán ruhaszekrényemet, 
abban mindan darab ruhát s azoknak zsebeit és végre 
ágyamat is a legnagyobb részletig. E munkáját végezvén, 
naplómmal s pár költeménynyel eltávozott ; mert másokra 
nem is tekintett. Azalatt a Sáros-utczát és Ebhátot el
lepte a bámuló népség apraja-nagyja. Bilcz távozása után 
kimehettem egy őr kíséretében az árnyékszékre. Ekkor 
láthattam csak, hogy minden szobában — mert az ajtók 
nyitva voltak — egy-egy fegyveres lengyel áll. Horváth 
Gáspár ma m.-vásárhelyi ref. tanár barátom, épen szom
szédomban lakott s visszajövet megpillantottam s kérdém
tőle: »Hát téged megvizitáltak?«

»Meg!« — feleié.
>Mit vittek el?«
»Csak azt a golyót, melyet a szeretfalvi ütközetben 

hasamba kaptam.«
A polák látta, hogy szót váltunk, de engedte, ügy 

is megvizitáltak már.
Délben rendkívül nagy bajjal engedték be az ebé

det, melyet a jólelkü Erdélyiné négy szép csészében, egy 
asztalos-tanoncz által felküldött. Nagyon keveset bírtam 
enni, a többit megették a szolgák. Ebéd után ledőltem 
ágyamra, de nem bírtam elalunni. Mohai, Szentkirályi 
nyugodtak voltak önmagukat illetőleg, de miattam ők is 
aggódtak; a gyermekek pedig a ládákon ülve, sóhajtoztak 
s némelyik kényekre is fakadott.

így telt el e kínos nap, mialatt az őröket párszor
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kicserélték, egész d. u. 5 óráig. Ekkor ismét belépett Bilcz 
és hozzám jőve, mondá: »Készüljön és jöjjön*

Én csak ennyit kérdeztem: ^Elvisznek a városról?* 
»Most nem!* — lön a válasz.
Előbb azonban átadtam a könyvtár és raktár két 

nagy kulcsát, és mondám Bilcznek: »Szíveskedjék ezeket 
átadni Szász István rector-professor úrnak.*

Átvette a kulcsokat s engem átadott egy fegyveres 
őrnek, a ki ép ott állott akkor őrt s meghagyta, hogy ki
sérjen át a székházhoz Ezt azonban két zsandár végezte, 
kik a kapunál tőle átvettek és a kollégiummal szemben 
lévő székházhoz vittek át, a mely akkor Landesgericht, 
azaz országos törvényszék helyéül és börtönül használ
tatott. A nagy terem, melyben 1848-ig a márkális gyűlé
seket tartották, melyben annyi pietással hallgattam Dózsa 
Elek kitűnő szónoklatait, Berzenczei László izgató beszé
deit, gróf Miké Imrének 1847-ben mint királyi biztosnak 
kitűnő megnyitóját, gr. Toldalagi Ferencz főtiszt és elnök 
aggályos arczát és annyi másokat, — most közfalak ál
tal több apró szobává volt alakítva.

Ezek egyikébe vitt a két zsandár, a hol már ismét 
vetkeztették, vizsgálták az előttem odahurczolt barátai
mat, u. m .: 1. folyfálvi Nagy Danit, egy novitius gyer
mekdiákot, 2. vajai Horvát Gáspárt, 8. nvárád-szeredai 
Szász Károlyt, 4. erdő-szentgyörgvi László Ignáczot, 
5. m.-vásárhelyi Bodor Józsefet, 6. ludvégi Garda Józse
fet; 7. Deák Farkast egyenesen a várba vitték; 8. Orbán 
Józsefet, ki később balavásári ref. pap lett, 9. Albert 
Mártonnal együtt a városházához zárták; 10. Muzsnai 
Pált, a mostani paniti ref. papot még azon napon oda
hozták a székházhoz, és pár nap múlva Yajda-Szentivánról 
11. Ferenczi Ferenczet, ki a theologiát otthagyván, báró 
Kemény Sámuel titkára lett. — Ugyancsak pár nap múlva 
kicserélték a folyfálvi Nagy Danit a paniti Nagy Danival,
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a theologussal. Ez a fiú tudta, hogy ő van a rováson 
és nem az a kis fiú, a ki az ő nevét viselte; lett volna 
ideje, hogy elszökjék, de nem tette, hanem nyugodtan 
bevárta, a míg észreveszik a tévedést és kicserélik. — 
Nem emlékszem, hogy többen lettünk volna.

Mikor Horváth börtön felügyelő engem megvizsgált, 
a zsebemben egy Rákóezy-féle »Dro Libertate* feliratú 
rézpénzt talált, melyet én a kollégium kis pénzgyüjte- 
inénve számára tartogattam, mert az a gyűjtemény az 
én felügyeletem alatt állott. Horváth azt elvette s mikor 
kiszabadultam, sem adta vissza.

16. A börtönben. Fogoly-társaim.
A megmotózás után engem le v ittek a földszintre, 

hol egy vasalt ajtót megnyitott Horváth s oda beküldött. 
Ott még négy rab volt, de egyet onnan kiparancsolt s 
én foglaltam el helyét. Estére beadtak kollégiumi ágyne
műmből egy párnát és egy paplant. Rabtársaim, bűnvádi 
vizsgálatt alatt állva, ezek voltak: í. Buzogány László 
tordai mészároslegény, ki vádolva volt, hogy megölte 
szekeresét, kakasdi Dózsa Imrét, Dózsa Gergely tanuló
társam édes atyját, M.-Vásárhely és Nyárádtő között s a 
hullát a tórökbuzába lökte és a kétlovas szekérrel el
hajtatott. 2-ik társam, kinek nevére nem emlékszem, egy 
élete delén álló, termetes székely volt, ki saját vallomása 
szerint azzal volt vádolva, hogy az [erzsébetvárosi ör
mény templomot kirabolta; 3-ik egy m.-vásárhelyi fiatal 
mészároslegény, de ennek sem jut neve eszembe; ez lo
pott ökröket vágott volt le.

Íme, milyen társaságba kerültem a hírneves Táp- 
ferner hadbíró grátiájából! Szobánk az a szögletszoba 
volt, mely a székház nagy kapujával szemben a jobb szög
leten fekszik és előtte folyosó vezet a hátsó kis udvarra. 
Ezen szobának csak egy ablaka van, mely a nagy g ud
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ki lehet látni. Csakhogy gondoskodtak arról, hogy ki ne 
nézhessünk, mert az ablak be volt kívülről úgy deszkáz- 
va, hogy magából a kék égből is alig láttunk valamit, 
de az udvaron épen semmit.

Az ajtó, melyen kifelé nyíló lappancs volt, hol az 
ételt beadták, a kis folyosóra nyílt s 24 órában egyszer, 
t. i. reggel 6 órakor nyitották meg 10 perezre, mialatt 
mi a folyosón megmosdottunk s egy idegen rab kis hordó
ból álló árnyékszékünket kivitte, kiürítette és ismét vissza- 
hozta. A szoba hossza és széle egyforma, krbl. P / 2  öl volt. 
Bútorunk egy pricscs, ezen 4 szalmazsák, 3 szalmapárna, 
3 pokrócz, mert nekem egy párnát és paplant kegyesen 
beadtak. Szabad terünk, a mi a pricscstől még megma
radott, a keleti és északi oldalon nem volt egy méter 
széles. Egyszerre csak egy rab sétálhatott benne, olyan
formán, mint a farkas a vasketreezben szokott.

1852 junius 13-án d. u. 6 órakor már ott mozog
tam, a hogy bírtam. A három rabtárs részvéttel nézett 
rám, mert tudta, hogy nem öltem, nem raboltam, Azelőtt 
pár nappal olvastam volt Jókainak egy elbeszélését, mely
ben valami orosz ifjak szerepelnek, kiket a honszeretet 
börtönbe juttatott, de a hol férfiasán viselték magokat, 
nem panaszkodtak. Feltettem magamban, hogy én is kö
vetem példájokat.

A mint ott le s fel mozogtam, egyszer megszólal a 
nagy szakálu rab, mondván : »Én az urfit ismerem, az 
urfi m.-régeni s ott volt múlt évben husvétkor is legátus: 
én is ott voltam székálló legény a Kájzer Jánosék mé
szárszékében.«

»Hogy hívják magát?« — kérdém nem kis érdekkel, 
hogy ismerősre találtam.

»Az én nevem Buzogány László. Én jól tudom, 
hogy az urfi nem ölt meg senkit s hogy nem lopott; de

— 30 í  —
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azt is gondolom, hogy a császár ellen tett valamit. Már 
én csak azt mcndom az urfinak: Ne szólj szám, nem 
fáj fejem!«

Kezdettem érdeklődni ez ember iránt, a ki, mint 
látám, tanácsokat akart adni. »Nem öltem, nem loptam; 
— felelém — de még a császár ellen sem vétettem tud
tommal semmit.*

»Helyes! — mondá erre, — így kell majd vallani is.«
»Hol?« — kérdém hirtelen.
»Hát ott a birák előtt*, — Ion a válasz.
Mind jobban belementünk a részletekbe s engem 

egy hét alatt megtanított, hogy tagadjak mindent.
»A biró, — mondá egyebek között — midőn leg

előbb leviteti innen s oda állítja maga elé, igen nyájasan 
fogja fogadni s a legjobb szívet mutatja az urfi iránt; 
de midőn azt lógja kérdeni, a mit az urfitól meg akar 
tudni s erre nem felel az ő kedvére: akkor akkorát fog 
ugrani, hogy azt hinné, hogy a plafondot fejével kiüti; 
de ordít is, mint a medve dühében. Azonban az urfi fel 
se vegye, mert az urfit nem szabad, hogy megbotoztassa.«

Egy szóval Buzogány engem előkészített a kihall
gatásra — »Verhör«, — melyről nekem fogalmam sem 
volt, mert én soha sem voltam, még a tanári szék ebbe 
is idézve.

Egy egész hét s talán még több is beletelt, mig 
engem kihallgatásra vittek. Addig Buzogány engem min
den nap s főleg este híven tanított egyre, t. i. hogy 
tagadjak mindent. Ezt tette az, hogy: »ne szólj szám, 
nem fáj fejem.« — De minő hét volt az reám nézve! 
Sötét, büdös kis szobában tétlenül ülni, heverni el a 
hosszú júniusi napokat, úgy hogy a napot se feljönni, se 
lemenni ne lássuk. Ilyen forró napokon az árnyékszék
kel egy szobában lenni s naponta háromszor ott enni: 
valóságos őrülés fogott volna el, ha nem vigasztalt volna

Koós F . „Életem és Em lékeim .u 2 0
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az és nem osztogatott volna tanácsokat az, a ki Dózsa 
Imrét hátulról bárójával hidegvérrel ütötte le, mint az 
ökröt. — Nappal a tétlenség, unalom, éjjel a tengernyi 
bolha: ez volt időtöltésünk.

Buzogányra este 8 óra körül rávertek egy mázsás 
golyót a lábán lévő békóra, mert a múlt télen ebből a 
szobából a kéményen kibújt a padlásra, ott egy ruha
szárító kötelet találván, azon leereszkedett a kis udvarra 
s onnan a korláton átszökött Török tanár kertjébe. Egy 
hétig keresték, de végre is megkapták egy padláson va
lami szennyes ruhák között. Ezért vasalták meg most 
minden éjszakára. Rajtam egyáltalán nem volt vas, de a 
legtöbb diák ezt nem kerülte el; talán Garda Józsi, most
n.-enyedi tanár, Ferenczi Ferencz és én kerültük volt 
ki a vasat.

Egy napon becsukatásom után keserves jajkiáltás 
riasztott lel minket s mi mélyen megindulva hallgattuk. 
Még a templomrablónak is volt érző szíve. Én a hangot 
megismertem, de okát nem bírtam kitalálni, mert szobá
ból jött s nem az udvarról. Délben az ételt beadó haj
dúnak volt annyi embersége, hogy megmondotta, ki és 
miért sirt. Horváth Gáspár barátunk siratta édes apját. 
Ez a becsületes öreg vajai ref. mester volt. Három fia 
volt, u. m. Ádám, akkor gyalakuti ref. pap, Gáspár és 
Samu; ezek közül kiválóan kedvencze volt Gáspár, a ki 
kitűnő tanuló volt. Midőn meghallotta, hogy legkedve
sebb fiát elfogták, e gyászhír tüstént kioltotta életét. — 
Szerették volna a keservesek, hogy Gáspárt akár a leg
szorosabb őrizet alatt is, bocsássák ki Vajára atyja te
metésére, de erről a hadbíró hallani sem akart. Ez esett 
végtelen rosszul Horváth Gáspárnak és mindnyájunknak, 
kik őt őszintén szerettük.

Mikor a börtönből kiszabadultam s ő még ott ma
radt a székháznál, őszszel sokszor vittem számára görög-
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jdinnvét. Testvérét Samut, ki később tanító lett, magam
hoz vettem és pártfogoltam egész 1855 tavaszáig. Óreg 
ódes anyja és Jula nevű húga, ki szép leány volt, több 
ízben meglátogattak engem a kollégiumban. Ezt a Julát 
azután többé soha sem láttam, de 1884-ben Molnár (Iá- 
bort, az ő fiát beszereztem a hosszufalusi faragászati is
kolába, melyet kitünően végzett és ezután 8 évig katona 
volt. ügy tudom, hogy jelenleg M.-Vásárhelyit lakik. .

Az én nyárád-szeredai Szász Károly barátom egyik 
rabtársa egy hirtelen-barna rabló czigány volt. A töb
bieket is mind rablókkal zárták össze, hogy egymássá^ 
ne érintkezhessünk s hogy annál hamarább megundorod
junk a fogságtól és valljunk magunkra olyanokat is, a 
miket soha sem tettünk. — Szász Károly később beszélte 
el, hogy mikor elfogták, volt egy kétforintos Kossuth- 
bankója, s hogy nála meg ne kapják, a szó teljes értel
mében megette. »Te épen ellenkezője vagy — jegyzé 
meg egyik barátunk — a kétfejű sasnak, mert az, mint 
tudva van, aranyat-ezüstöt eszik, de a te bankódból soha 
sem lesz arany.« Jót nevettünk ezen a találó ötleten.

Bezáratásom után Siklódig a börtönőr, pár nap múlva 
kinyitván ajtónkon a leppentytit, kérdezte tőlem, hogy 
nem kivánok-e valamit? Én csak azt kértem, hogy bár 
a Bibliát adja be olvasás veget. Szivart úgy is hiába 
kértem volna. A börtönőr elment s én soha sem kaptam 
meg a Bibliát. Csak tudni akarták, ha vájjon unom-e 
magamat. Ezt tudhatták volna a nélkül is.

Rabtársaim nagyon szerettek, mert Erdélyiné nekem 
reggel kávét s kiflit, délben három és este egy tál ételt 
küldött. Én felette keveset bírtam enni abban a förtel
mes büdösségben. A kávét, mint a vizet felhajtottam, a 
kiflit rabtársaim ették meg. Délben is keveset bírtam 
^nni, s miután az ételhez kést és villát nem engedtek 
be, hanem mindent kanállal kellett ennem: a húsféléknek

20k
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legnagyobb részét rabtársaim ették meg. A kinek a vá
rosról kosztot nem küldöttek, az olyan a rabok ételéra 
szorult. A rabtartás díja naponta félhuszas volt. Ez ma
gában elég kevés, naponta háromszor enni belőle; de ne
kem ezt sem adták ki soha, nem is kértem. Én a ma
gam kosztján voltam a Tapferner vendége. Azonban a 
félhuszas napi tartásdíj mellett is Siklódi uram, a koszt
adó börtönőr, igen jó húsban volt feleségével együtt, míg 
a rabok soványodtak és halálsápadtak lettek a rossz koszt 
és büdös levegő miatt.

17. A kihallgatás (Verhör).
Körülbelül 9 — 10 napig voltam a börtönben, Buzo

gány Laczi tanítványa, midőn egy délután 3—4 óra kö
zött nagy csörömpöléssel kinyitotta Horváth börtönfel
ügyelő az ajtót s felszólított, hogy hamar öltözzem fel. 
Megjegyzem, hogy én fogságom alatt mindig csak ingben 
és lábravalóban ültem. Csak annyit kérdeztem, hogy el- 
visznek-e M.-Vásárhelyről, midőn 3 zsandárt is megpil
lantottam. »Nem viszik« — lön a válasz. Egy pár perez 
alatt készen voltam. A két fegyveres zsandár közre fo
gott, a káplár elől ment. A székház udvaráról kimenve,. 
a kollégium előtt a Sáros-utczán vittek le a piaczra a 
Görög ,Józsi-féle házhoz, mely ma a takarékpénztár tu
lajdona.

A hadbíróság a felső emeleten volt ; egy tágas te
remben zöld posztóval terített asztal mellett ülve s össze
sen négyen voltak. Ezek közül csak egyet ismertem s 
ezt is csak látásból, a nagy bajuszu Herszényi cs. kir. 
gyalog-századost. Mihelyt a terembe léptem, a 3 zsandár 
kiment az előszobába; egy barna, sovány képű, szikár 
férfiú egész udvariasan elémbe jött s engem karonfogva 
egy székhez vitt, mialatt ördögi mosolygások között 
kérdezte:
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»Sprechen Sie deutsch?«
Nem feleltem semmit, mert Buzogány megtanított, 

hogy egy szóval se áruljam el, hogy tudok avagy bár 
órtek németül, mert így a bírák fesztelenül beszélgethet
nek előttem németül s abból is tájékozhatom magamat. 
Miután leültem, kezdődött a szokott kikérdezés, pl.: Hová 
való? hány éves? stb. Mikor ezt kérdezte: »Élnek-e szü
lei?* s én erre azt feleltem, hogy anyámat nem is is
mertem s az atyám 15 éves koromban elhalt, erre Tap

ferner krokodil módjára felsóhajtott: »Szegény, szegény 
szülék! ha élnének és látnák, hogy milyen megromlott 
fiók vau!*

Erre megteltek szemeim kényükkel mérgemben, 
mert tudtam, hogy én szüleim nevére szégyent nem hoz
tam. Tapferner e felindulásomat megpuhulásnak véve, 
kérdéseivel egész kereszttűzbe fogott. Ismerem-e ezt meg 
azt a diákot? — »Igen látásból, lön a válasz. Buzogány 
megtanított, hogy be ne ismerjem, hogy valakivel intim 
barátságban élek, mert ez által magamnak is, barátimnak 
is megnehezítem helyzetét. Ha valamelyik barátom még 
nem lenne befogva, de bevallom, hogy vele szoros ba
rátságban élek, tüstént becsípik. Megfogadtam Buzogány 
tanácsát. Egyetlen egy diákkal sem voltam intim barát
ságban, mindeniket csak látásból ismertem. Eleget mér
gelődött e miatt Tapferner, de nem írathatott a jegyző
könyvbe egyebet, mint a mit beismertem,

Nagy későre kirukkolt, hogy miért vagyok elfogva. 
Ő, úgymond, biztosan tudja s valljam meg én is, hogy 
a Mazzini proclamatioit terjesztettem Erre határozottan 
és a szokottnál erősebb hangon kijelentettem, hogy nem 
igaz, hogy hazudott a ki mondotta s hogy tessék azt 
ölömbe állítani, hogy mondja szemembe. Ezt oly felin
dulással mondottam, hogy könyeim is megeredtek, sze
meimet azonban gyorsan megtörültem, mialatt a négy
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hyéna összenézett. Látva Tapferner, hogy nem ismerek 
senkit, hogy kereken tagadok mindent, így szólott: »Vissza
küldöm önt a börtönbe s félévig többé nem fogom ki
hallgatni ; addig lesz ideje magába szállni és mindent 
őszintén bevallani.*

Erre ismét hangosan mondám: »Ott tarthat hadbíré 
úr engem akár az örökkévalóságig, mert én olyant, a 
mit nem tettem, nem fogok magamra vallani.*

Vissza is vittek a zsandárok három órai nyaggatás 
után börtönömbe, hol miután Buzogánynak elmondottam 
a kikérdezés részleteit, ő velem nagyon meg volt elé
gedve. Én ma is azt mondom, hogy Mazzini-proklamá- 
cziókat nem kaptam s nem terjesztettem. Csak is any- 
nyi volt, a mit tettem, hogy egy német lapból lefordítot
tam volt Mazzininak egy kiáltványát, de azt én senkive 
sem közöltem Erdélyi József asztaloson kívül, s nem is 
találta meg azt Biltz nálam.

Meglehet, hogy Erdélyinek valahol eljárt a szája, de 
aztán annál ügyesebben viselte magát, midőn Tapferner 
őt is felkisértette és kihallgatta. Akármit kérdezett tőle 
Tapferner, ő mindenre ezt felelte: »Én instálom a nagy
ságos urat, Mazzini nevű diákot a kollégiumban nem is
merek*, s ehhez olyan bárgyú képet vágott, hogy Tapferner 
végre türelmét veszítve, kinyitotta az ajtót s az ott állé 
zsandárnak, ki Erdélyit lekisérte, ezt kiáltotta: »Werfen 
Sie diesen hinaus, denn er ist verrückt.* Én ezt Erdélyi
től csak kiszabadulásom után tudtam meg és nagyon sok
szor jókat nevettünk rajta.

Kihallgatásom után nemsokára egy reggel így szólott 
hozzám az a székely, a ki az erzsébetvárosi örmény- 
templom felverése- és kirablásáért volt befogva: »Urfit 
ne búsuljon, mert minél előbb ki fog szabadulni. Azt ál
modtam, hogy egy fehér galamb ide szállott az ablakra 
és az urfit nevén szólította s aztán elrepült «
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Nevettünk rajta, de mégis szerettem volna, hogy 
beteljesedjék álma.

18. Hat diák rab együtt.
Be is teljesedett, ha nem is egészen. Pár nap múlva 

ugyanis egy délután ismét csikorgóit a kulcs, megnyílt az 
ajtó és Horváth börtönfelügyelő állott előttem s mondá, 
hogy öltözzem fel. Ismét kérdezém, ha elvisznek-e a vá
rosról ? »Nem, — feleié— csak a szomszédszobába.«

Egy hajdú felvette ágyneműmet s áthozta a jelölt 
szobába, a mely ugyanazon folyosóban balra a kis ud
varra nyíló ablakkal bírt, de ajtója ennek is ebben a fo
lyosóban volt. A szoba szépen ki volt súrolva, a prics- 
csen tiszta szalmazsákok. Mihelyt beléptem s a hajdú 
ágyneműmet letéve, távozott, rám zárták az ajtót. No, gon
dolám magamban, ez szép kirepülés, szép fehér galamb ! 
Egyedül egy szobában, minden könyv, írószer nélkül. Mi 
lesz ebből!

A mint így magamban tépelődve le és fel járkáltam, 
ime ismét zörögnek a kulcsok, csattan a nagy zár. nyílik 
az ajtó és belépett, ágyneműjét hozva, László Ignácz ta
nulótársam, volt farczádi s tavaly elhunyt ref. pap bará
tom. Ránk zárták az ajtót, de mi úgy megörvendettünk, 
hogy egymás nyakába borultunk és öleltük, csókoltuk 
egymást. Most már legalább ketten voltunk.

Alig néhány perezre hozták Szász Károlyt, a mostan: 
nyárad-szeredai ref. papot, utána Garda Józsefet, a mos
tani n-enyedi theologiai tanárt, ezután Bodor Józsefet? 
a ki szintén ref. pap lett, de már a 60-as években el
halt s ott van eltemetve a m.-vásárhelyi ref. temetőben. 
Végre behozták Jerenczi Ferencz tanulótársunkat is, a 
ki, mint fennebb írám, báró Kemény Sámuel titkára lett 
volt; jelenleg N.-Enyeden lakik.

Tehát hatan valánk együtt. Minő öröm volt az
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hogy legalább együtt lehetünk — habár a börtönben is! 
Soha életünkben nem nevettünk annyit, mint azon az 
egész éjszakán, kivilágos virradtig. Mindenik elbeszélte 
a rablókkal töltött idejét s azoktól szerzett tudományát, 
melyek oly komikusak voltak, hogy a sok nevetés miatt 
nem tudtunk hová lenni s azon vettük észre, hogy a nap 
a kis udvarra nyíló ablakon reánk sütött. A Szász Ká
roly ezigánya és az én Buzogányom tanácsadásai játszot
ták a főszerepet.

Örökre sajnálom, hogy miután kiszabadultam, nem 
írtam le az azon éjszaka történt beszélgetésünket; de nem 
mertem, mert attól tartottam, hogy ismét elfoghatnak s 
kezeikbe kerül második naplóm is, mint került volt az 
első. Ez a napló pedig meggyüjtötte volna bajunkat.

Akkor észleltem legelőbb, hogy mi az az eszmék 
társulása s hogy minő nagy hatalma van a léleknek a 
test felett. Börtönben úgy örvendezni, mint mi tettük, 
erről még álmodni sem tudtam volna. Hanem aztán az 
erre következett éjszakán a test került ám felül és kivette 
jussát. — Azután így összesen is kezdettük unni a rab
ságot. A megszokás vagy együttélés is. miután kibeszél
tük magunkat, unalmassá kezdett válni a hosszú na
pok alatt.

Szerencsénkre azonban mind több-több szórakozást 
kaptunk. Kezdettek naponta dél felé egv-egy órára a kis ud
varra kibocsátani. Oh, milyen jó volt az a levegő! Csak a 
börtönből kilépve, tudja az ember igazán megbecsülni 
a szabad levegőt. Egész óra alatt sétáltunk, beszélgettünk 
s ez az óra oly hirtelen elrepült, mint valami tündéri 
álom. A szegény székely hajdúnak volt is aztán dolga, 
midőn eljött az idő, hogy betereljen börtönünkbe. Kért, 
haragudott, fenyegetett, de azért mi egy-egy negyeddel 
mégis megtoldottuk a szabadság-időt. Midőn ismét ránk zár
ták az ajtót, újból elfogott a búsulás a tétlenség alatt.
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19. Horváthné, a börtönfelügyelőné.
Helyzetünk azonban nemsokára némileg jobbra for

dult, a mit Horváthnénak, a börtönfelügyelő nejének kö
szönhettünk. Egy délután ugyanis megnyílt a kis lappancs 
és egy női arcz tekintete tűnt elő. A nő tüstént ezt kér
dezte: »Itt van-e Koós Ferenez úr, s ha itt, melyik az?«

Oda siettem az ablakocskához és mondám: »Én 
vagyok, mit parancsol ?«

Erre fejét az ablaktól hátra vonván, egy pompás, 
kerti virágból kötött bokrétát nyújtott be, mondván : »Tes
sék ezt tőlem elfogadni s mondja meg nekem gyorsan, 
ha valamire szüksége volna.«

Én e nőt nem ismertem s gyanakvólag kérdezőm: 
* Kihez legyen szerencsém s minek köszönhetem én ezt 
a kitűnő szívességet ?«

»Ne tartson semmitől, én jóakarója vagyok. A kö
zelebbi tavaszon színházba mentem, de minden hely el 
volt foglalva; ön egyik pad végén ült s engem megpil
lantván, helyéről felugrott s így szólt: Nagysám, tessék 
leülni, én férfiú vagyok s állhatok! . . . Feketébe voltam 
öltözve, — folytatá — hát most sem emlékezik ?«

»De most már emlékszem!« — felelém megindultam 
A bokréta már kezemben volt.

»Én a börtönfelügyelő neje vagyok s hozhatok ön
nek egyetmást; ne tartson semmitől!* — szólt biztatólag.

Megköszöntem hallatlan jószívűségét s csakis arra 
kértem, hogy küldjön avagy hozzon néhány szivart, me
lyet éjszaka elfüstölnénk, tudva, hogy nappal nem szabad.

* Meglesz!« — mondá, s aztán a lappancsot bezár
ván, eltávozott.

Mindnyájan meg voltunk lepetve e szívességen s mi 
tagadás: olyan is volt közöttünk, a ki azt hitte, hogy e 
nőt küldötték hozzánk, hogy ő tudja meg tőlünk azt, a 
mi Tapfernernek nem sikerült.



Ez hiú aggály volt, mert ez a nő több ízben eljött 
s a mit kértem, el is hozta, de soha sem kérdezte még 
azt sem, hogy miért vagyok fogva. Behozta franczia 
nyelvtanomat is, a melylyel pompásan lehetett ölni a 
börtön kínosan telő óráit.

Megtudta ezt S ik ló d in a börtönmesterné s nem 
hogy elárulta volna Horváthnét, hanem vetélytársnője 
lett. Eljött ablakunk alá késő este s ott beszélgettünk 
vele; hordotta be a külvilági híreket, a melyek minket 
érdekeltek. Hozott ő is szivart s egyéb apróságot. — 
Áldja meg őket az isten még poraikban is, ha már el
haltak ! . . .

Ilyen viszonyok között már türhetőbben töltöttük a 
börtöni napokat s még danolni is hozzáfogtunk. Emlék
szem, hogy nagyon sokat danoltuk ezt a költeményt: 

„Felkötöm a kardomat ,
Úgy védem a hazámat.
ügy-e jól teszem, úgy-e jól teszem,
Hogy én a hazámat igazán szeretem!“

A szegény hajdúk nem egyszer kértek mennyre- 
földre, hogy ne zavarjuk a börtön csendjét.

Hanem mindennek daczára ehelfogott a bú és le
vertség, ha sorsunk bizonytalanságára gondoltunk s ilyen
kor ingerlékenyek voltunk és egymással is összeszólal
koztunk, de csak azért, hogy nemsokára ismét jó barátok 
lehessünk. Valami megnevezhetetlen érzés is volt az, 
mely minket koronként elfogott.

De hát csuda volt-e ez ! Húsz-huszonnégy évesek 
voltunk, életünk legszebb korában, tanulói pályánknak 
— az egy Garda Józsit kivéve — már-már végén. Várva- 
vártuk, hogy az életbe kiléphessünk, papi pályánkon ha
zánknak szolgálatára lehessünk, és családot alapítsunk. 
És most mind e szép remények halomra voltak dűlve, 
mint a gyermek kártyavára, s mi a szorgalom, a köz
vizsga legszebb napjain a börtön falai között sinledeztünk.
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Mikor Bodola h. püspök tanárunk megtudta volt, 
hogy tanítványai közül kik vannak elfogva, így szólott 
mélyen meghatva: ^Leszedte a német tanítványaim tej
fölét !« s mikor kiszabadultunk, előbb hárman s később 
ismét három: úgy örvendett, mintha édes atyánk volt 
volna.

De mi volt a mi szenvedésünk ahhoz mérve, a mit 
Deák Farkas, Horváth Háspár, Muzsnai Pali és Nagy 
Dani 1852-től 1857-ig kiállottak!

Levertségünket egy-egy komikus jelenettel igyekez
tünk elűzni. Pl. br. Kemény Pálvé volt az a kegyes nő, 
a ki azóta, hogy haton együtt voltunk, nekünk ebédet 
és vacsorát küldött. Nem tudta, hogy nekünk kést, villát 
nem adnak. Hatnak jó darab hús kellett a paradicsom
mártás mellé. Jó darabot kaptunk is, de nem volt mivet 
szétdaraboljuk. Bodor Józsi barátunk egyszer kezébe 
kapta a paradicsom-mártásban megforgatott húst és egyik 
oldalát hatalmas metsző fogaival megragadta. Fogai erő
sebbek voltak, mint jobb keze, melyben a húst tartotta 
s egyszersmind húzta, hogy szakítsa ketté a nagy dara
bot. Azonban a szívós hús nyúlt-nyúlt egy darabig, de 
egyszer kezéből kiszalasztotta s erre a ruganyos, para
dicsom mártásos hús úgy képen csapta Józsi barátunkat, 
hogy homloka, szemei, orra nem látszottak a paradicsom
mártástól. E jelenetre mi olyan óriási kaczagást vittünk 
véghez, mialatt Józsi barátunk a mártásból kikapaszkodni 
igyekezett, hogy az őr is megsokalta odakünn s a lap- 
pancson betekintett, hogy lássa ő is, min nevetünk. Olyan 
víg jelenet volt ez, s oly sokszor elmulattunk azután is 
rajta, hogy ma 36 év múlva (1888 julius 22.) is alig 
bírtam a nevetéstől e sorokat ide írni.

Egy alkalommal rátámadtunk Józsi barátunkra, hogy 
ne pipázzék olyan erősen, mert a füst megfojt mindnyá
junkat abban a szűk lyukban. Józsi barátunk egész ko
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molyán így szólott: »A pipa nekem elementumom!« — 
Lett erre aztán börtönt rengető nevetés és évelődés Józsival.

Bodor Józsi egyébként komoly, jó fia volt, de ez a 
két jelenet tönkretette az ő komolyságát is.

Egy másik komikus jelenetünk szereplője Szász Ká
roly barátunk volt. Ő annyiszor hallotta templomban és 
temetőben prédikálni az öreg Hegedűs Lajos ref. papot, 
hogy az öreg úrnak hangját, mimikáját teljesen s annyira 
elsajátította, hogy ha csak a hangos prédikácziót hallot
tuk, de a szónokot nem láttuk, megesküdtünk volna rá, 
hogy Hegedűst halljuk prédikálni, imádkozni. Nem volt 
•ez nála gúnyolódás, hanem a legnagyobb tökélyre vitt 
utánzás. — A temetőbe jártunk tanulni s ott nagyon sok
szor hallottuk prédikálni Hegedűst. Ily módon tanulta el 
az utánzást. Mikor a halottat már eltemették s a gyász - 
gyülekezet a temetőből eltávozott, Pap Samu barátunk
nak felkötöttük egy fekete nyakkendővel állát, mint a ha
lottnál szokás és fölfektettük egy sírra; ekkor Szász K* 
mint pap a fejéhez állott, mi a keservesek a halott mel
lett kétfelől és lábánál foglaltunk állást. Szász elkezdette 
a halotti imát, szóról-szóra a mint Hegedűstől eltanulta, 
de nem volt képes elmondani az akaratlanul kitörő ka- 
czagás miatt. A halott is felugrott, mert valamelyik kópé 
•egy kórós fűszállal megpiszkálta az orrát s a feltámadott 
halott síron át, síron le és fel szaladott a kópé után, 
hogy tanítsa meg becsületre, mialatt a fekete kendő még 
mindig ott nyújtózkodott álla körül.

Az ilyen jelenetek is eszünkbe jutottak s nevettünk 
rajtok a pricscsen, — midőn egyszer egy délután az ud
varról csakugyan Hegedűs hangját hallottuk, a mint egy 
rab felett imádkozott. Nosza, Károlynak sem kellett biz
tatás : elkezdett ő is imádkozni közöttünk. Egyszerre két 
Hegedűs! Ez olyan jelenet volt, hogy most is alig bírom 
leírni a nevetés miatt.
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Eszünkbe jutott a székely atyafi átka is, melyet a 
Szász Károly fejéhez sújtott volt a múlt télen s ezen is- 
jóízüeket nevettünk s ingerkedtünk Károly barátunkkal^ 
hogy megfogta a székely átka: »Ott rothadj, gazember!*

Meglátogatott börtönünkben, midőn már haton együtt 
voltunk, Lázár Adám cs. kir. törvényszéki bíró is, ki
nek édes apja Lázár János maros-vásárhelyi polgármester 
volt. Mi arra kértük Lázár Ádámot: engedjék meg, hogy 
naponta egy-egy órát a szabadban, t  i. a hátsó zárt ud
varon sétálhassunk és hogy könyveket kaphassunk. »Nem 
lehet!« — lön a válasz. Azonban kérésünket mégis tel
jesítették. Volt-e ebben része Lázárnak, nem tudom.

A fennebb említett két nő és br. Kemény Pálné 
szívességéből könnyebben teltek egymás társaságában 
egymásután a napok, de az a tudat, hogy mégis rabok 
vagyunk, hogy nem tudjuk, mi sors várakozik reánk: 
Szebenbe fognak-e küldeni s onnan Csehországba, vagy 
kibocsátnak és visszamehetünk a kollégiumba tanulmá
nyainkat folytatni, — ólomsulyként nyomta szívünket.

Bizony igaz marad örökre, hogy ha a sír az Olym
pus tetején is csak s ír : úgy a börtön is, ha czukorral 
tartanak is benne, ha megaranyoznák is, akkor is csak 
börtön. Művelt s hozzá még legszebb korban lévő fiata
lokra nézve valóságos élve-eltemetés. Ördögi lelke volt 
annak, a ki a politikai meggyőződés büntetésére a bör
tönt kitalálta!

20. Szabadulás a börtönből.

Ütött végre hármunk számára a szabadulás órája. 
Egy délután két zsandár egy káplárral megjelent börtö
nünk előtt, a kulcs csikorgott, az ajtó megnyílt s mi mind 
a haton talpra állottunk. A káplár Koós Ferencz, Fe- 
renczi Ferencz és Garda József nevét hangoztatta s fel-
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elvisznek-e a városról ?«

»Nem tudom« — lön a válasz.
Szorongó szívvel követtük a zsandárokat. A székház 

kapuján kilépve, egy fájó tekintetet vetettünk kedves ott
honunkra, a kollégiumra, melynek kapujából és ablakai
ból barátaink bús tekinteteivel találkoztunk. A Sáros-ut- 
czán felhaladva, ismét a Görög József háza felé vittek, 
mely előtt már a nép gyülekezni kezdett, gondolva, hogy 
minket bizonyosan Szebenbe kísértetnek. Némán halad
tunk el a ránk bámuló tömeg előtt, s egyenesen abba a 
szobába vittek fel, a melyben azelőtt Tapferner hadbíró 
gyötört meg mindnyájunkat.

A zsandárok az előszobában maradtak, minket egy 
előttünk ismeretlen polgári tisztviselő fogadott. Némán 
állottunk előtte. Nemsokára egy másik hivatalnok jelent 
meg, kezében három ív papirost tartván, melyeket egy 
asztalra letett s felénk fordulva és neveinken szólítva, 
mondá: »Önök szabad lábra helyeztetnek, de kötelesek 
ezen kötelezvényeket aláírni; felolvasok egyet, mert mind 
a három egyet tartalmaz^

Tartalma ilyenforma volt: »Én alólirt kötelezem 
magamat, hogy azokból, a miket tőlem a vizsgálaton 
kérdeztek, senkinek sem fogok egyetlen szót megmondani. 
Ha azonban mégis megmondok és ez tudomására jut a 
hadbíróságnak, kötelezem magamat, hogy minden ítélet 
nélkül önként alávetem magamat annak, hogy a komá
romi sánczfogságba 5 évig be legyek zárva.«

»Készek-e ezt aláírni?« — kérdé, miután felolvasta.
»Igenis, készek vagyunk*, — lön mindhármunk 

részéről a válasz.
Aláírtuk s azzal magunkat meghajtva, távoztunk. 

Az előszobában már nem volt zsandár s mi a lépcsőkön 
lefelé az utczára siettünk, tudatva oda érkező diák bará-
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tahikkal, hogy szabadok vagyunk. Volt aztán erre öröm 
és ölelkezés! Ott termett Erdélyi József, az én prin- 
czipálisom is, megölelt, megcsókolt ő is és karonfogva 
vitt hazafelé, mondván, hogy áldott jó neje- és gyerme
keinek akar legelőbb is örömet szerezni azzal, hogy en
gem bemutasson nekik.

Alig hogy haza érkeztünk s a viszontlátás örömér
zete okozta izgatottságon túlestünk, sietett elbeszélni a 
Mazzini diák históriáját, melyet f'ennebb már említettem. 
Nevettünk rajta a megpukkadásig. A vidámkedvü beszél
getés alatt úgy szólva repült az idő s én vacsora után 
siettem fel a kollégiumba szobámba, a hol tanulótársaim 
közül, kik még ott voltak, várakoztak reám, s hová a 
a börtönből ott hagyott ágyneműmet s apróságaimat már 
átszállították volt.

A vizsgát már megadták volt s az ifjúság nagyobb 
része haza takarodott. Csak a theologus diákok közül 
voltak még néhányan jelen s a városi gyermekek kezdet
tek másnap felszállingálni, hogy láthassák a kiszabadult 
diákokat. — Tanulótársaink azzal a jó hírrel leptek meg, 
hogy a tanárok, miután nem saját hibánkból maradtunk 
le a közvizsgálalról, minket egyhangúlag úgy osztályoz
tak, mintha vizsgálatra állottunk volna. Ez nekem igen 
jól esett.

Három bajtársunk, u. m. Szász Károly, Bodor Jó
zsef és László Ignácz egy-két havi, hosszú vasban, de 
együtt töltendő börtönre ítéltettek. Bűnük az volt, hogy 
mindeniknél egypár Kossuth-bankjegyet találtak.

21. I-ső Ferencz József látogatása.
Mikor ő Felsége í-ső Ferencz József ifjú császár 

Erdélyben tett kőrútjában Maros-Vásárhely re érkezett, én 
már szabad voltam s a piaczon egy kocsiból szemléltem 
a bevonulást. Legelőbb a piaczi rom. kath. templomba
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sietett be. Nem emlékszem, hogy valami nagy lelkesedés
sel fogadták volna. Nem csoda, mert akkor nagyon sok 
volt M.-Vásárhelytt és környékén a gyászoló család, me
lyekből itt a kenyérkereső apa, amott a szép reményű 
ifjú börtönben sinledeztek, holott még az 1848/49. évi ál
dozatok emlékét sem bírták volt elfeledni. Tény azonban, 
hogy Péterfy József m.-vásárhelyi ev. pap és esperes, to
vábbá dr. Knöpfler Vilmos igen sokat fáradoztak abban, 
hogy a fogadtatás sikerüljön. Különösen az esti fáklyás
menet és kivilágítás a dr. Knöpfler érdeme volt.

Ő Felsége megérkezése előtti reggel korán dörge- 
tett valaki szobám ajtaján. Siettem fölkelni s magamat 
kissé rendbe szedve, ajtót nyitottam. A jó öreg Bolyai 
állott ott s így szólott: »Jöjjön maga is!«

»Hová, professzor ur?« — kérdém tisztelettel.
»Koszorút kötni. Hát nem tudja, hogy holnap ő 

Felsége itt lesz!«
»Nincs erre kedvem, professor úr. Tetszik tudni, 

hogy csak most szabadultam ki a börtönből, melyben 
még sokan szenvednek közülünk.«

Az öreg úr nagy szemeket vetett rám s szobámba 
lépve, halkan mondá : »Maga bizony jő. Segítsen maga 
is, hogy takarjuk el koszorúkkal azt az oda akasztott 
professort, hogy ő Felsége ne lássa meg.«

Egy szót sem szóltam többet, hanem mentem ko
szorút kötni. Eszembe jutott, hogy szegény Török János 
tanárunk Szebenben van fogva s hogy az öreg úr erre 
czéloz.

Transparent is készült ő Felsége tiszteletére, melybe 
a latin szövegű üdvözlő verset a jó öreg úr írta s a 
melyre ma is emlékezem:

„Ante diem divum rapuere fata Josefum.
Plaudite, dum rediit florente juventa,“

Irt ezenkívül még magyar és hosszabb latin üdvözlő
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költeményeket, melyeket ki is nyomtattatott. Midőn a  
tanári kar a Görög-házban ő Felségénél hódoló tisztele
tét tette, ő Felsége a jó öreg urat megszólítással tüntette 
ki. — A ref. kollégiumba ő Felsége egy délelőtt jött be. 
Kísérete közül emlékezem Grüne tábornokra és Schwar- 
zenbergre, Erdély akkori kormányzójára. Az a kevés di
ákság, mely a szünidő daczára a kollégium kapujában, 
illetőleg a kapu alatt várta, olyan hangos éljennel fogadta 
ő Felségét, hogy csak úgy zúgott bele a kapu alja. Ő 
Felsége egyenesen a nagy terembe s onnan a könyvtárba 
lépett, melynek ajtójánál, mint könyvtár-őr, én állottam 
s hajtottam meg magamat leghódolóbb tisztelettel. Ő Fel
sége kalauza a könyvtárban Szász István rector-professor 
volt. A könyvtár közepén álló nagy columnát ö Felsége 
és kísérete egészen megkerülték.

Az egész látogatás alig vett 3—4 percznyi időt 
igénybe. Onnan lejőve, a kapu alatt álló diákok ismét 
hangos éljenzéssel fogadták ő Felségét, ki a curiára sie
tett 's onnan egyenesen a classisok felé s egyik osztályba 
ott is belépett, de midőn onnan kilépett, volt dolga a 
zsebkendőknek. Tudvalevő dolog, hogy a nagy szünidő 
alatt millió bolha van a kollégium szobáiban, osztályaiban 
s ő Felségét erre senki sem figyelmeztette. A diákok, 
midőn ő Felsége a kapun kiment, harmadszor is zajosan 
éljenezték, a mi ő Felségének láthatólag jól esett.

Ezután ő Felsége a székháznál lévő rabokat is 
megnézte. László Ignácz, Bodor József és Szász Károly 
diák-barátaink hosszú vasban voltak már akkor és állva 
fogadták ő Felségét, míg a közönséges rabok térdre esve 
fogadták. Ez feltűnhetett ő Felségének, mert megkérdezte, 
hogy kik azok a fiatal emberek, s miért vannak fogva.

Ö Felsége megérkezése napján tenger-sok oláh pa
raszt jött volt be M.-Vásárhelyre. Valószínű, hogy a be- 
amterek parancsára csődültek volt olyan nagy számmal

Koós F . „Életem és Em lékeim .“ 21
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be s a vár északi oldalára, de nem belől a várban, ha
nem kívül az oldalon helyezték el őket. Azt beszélték, 
suttogták, hogy ellentüntetéstől tartottak a városiak ré
széről s azért esődítettek be annyi oláh parasztot, hogy 
szükség esetén kéznél legyenek. Ez fölösleges volt, mert 
ugyan bizony kinek jutott volna eszébe az ellentüntetés 
és mi czélja is lehetett volna annak? — Hanem annyi 
tény, hogy a hozzánk becsődített cseh, morva és galicziai 
beamter-had nem találkozott részünkről sehol rokonszenv- 
vel. Hasonlóképen, sőt még inkábbb gyűlöltük az olyan 
magyart, a ki akkor hivatalt vállalt, mert ezeket valósá
gos hazaárulóknak tartottuk.

Ő Felsége M- Vásárhelyről Szász-Régenbe, onnan 
Beszterczére, majd Kolozsvárra utazott. Minő különbség 
volt ez és az 1887. évi erdélyi utazása között! . . . Ak
kor a magyar nemzet leigázva, a hazafiak színe-java ré
szint börtönökben sinledezett, részint idegen országokban 
bujdosott. A sajtó a legszigorúbb ellenőrzés alatt állott. 
Az ember még saját cselédjétől is félt, minden ismeret
lenben egy-egy kémet látott, s nem is ok nélkül. Akkor 
senki sem volt a felől biztos, hogy ha este lefekszik, 
vájjon nem fogják-e a következő éjszakán a zsandárok 
elhurczolni, úgy hogy soha se lássa többé nejét és gyer
mekeit. így fogták el a szinházban egy előadás után 
szemünk láttára Topler Gyula tanulótársunk édes atyját 
Simont és annyi másokat.

Most pedig, t. i. 1887-ben ő Felségét egy alkot
mányos szabad nemzet fiai vették körül Kolozsvártt. A 
koronás király olyan jól érezte magát hű magyarjai kö
zött ! Oláh népcsődületre nem volt bezzeg szükség. Poli
tikai meggyőződését az alkotmány keretén belől mindenki 
nyilváníthatja a lapokban s ezért czigányok, rablók közé, 
bedeszkázott ablaku börtönbe senkit sem hurczolnak. 
Nemzetiségeink, kik a szabadságharcz alatt ránk támad
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tak, mint bérencz vérebek fogtak kezet az idegen beam- 
terekkel. Ma ugyanezek lapjaikban a leggyalázatosabban 
írnak; izgatnak ellenünk.

Elítél ugyan egyet-egyet az izgatok közül ottan- 
ottan az esküdtszék, de mi ez ama szigorhoz képest, 
midőn az író annak is ki volt téve, hogy megbotoztat- 
jákLÉs a nemzetiségek túlzóinak még sem kell a magyar 
alkotmány!

22. Ki volt árulónk?
Ma is azt kérdezem, hogy tulajdonképen ki árult 

el minket? . . . Árulással kis-görgényi Biró Mihályt és 
Bimm Lajos volt tanulótársunkat vádolták azon időben 
leginkább. A levéltárak titka fog ez lenni még sokáig. 
A mi életünkben erről bizonyost nem mondhatunk, nem 
fogunk tudhatni. Annyi tény, hogy az említett két ha
zánkfia szintén elfogatott s Szebenbe vitetett, de onnan 
csakhamar szabadon bocsáttattak. A szebeni börtönök
ből szivárogtak volt ki azok a vészhírek, hogy az említett 
két egyén árulta el véreit. A szebeni foglyok bizonyo
san a vizsgálatok alapján alkották meg ezen meggyőző
désüket s valószínűen abból is, hogy ezek az összeeskü
vés titkaiba be voltak avatva és mégis olyan hamar haza 
bocsáttattak.

Mindez azonban csak feltevés volt. Csakis annyi 
bizonyos, hogy Bíró Mihály és Dimén Lajos a kiszaba
dulás után egyszerre élő-halottakká váltak. Biró élve 
temette el magát kis-görgényi birtokába, tapasztalván azt, 
hogy tőle mindenki irtózattal fordul el. Igaz, hogy 1870- 
ben Biró Mihály br. Orbán Balázs ellen, ki ői Marosszék 
leírásában árulással vádolta, sajtópert indított s azt meg 
is nyerte; de a közvélemény mégis továbbra is megma
radott a Biró elleni utálatában. Röpíratot is íratott volt 
önvédelmére maros-vásárhelyi Orbán Józseffel 1870-ben,

21*
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melynek jeligéje ez volt: »Fiat justitia, pereat mundus«r 
de ez sem használt semmit. Haláláig közmegvetés és 
utálat embere volt. Megszolgált-e ezen rettentő bűnhő- 
désre? Én nem tudom, a történelem ki fogja egykor de
ríteni s rehabilitálja, vagy halálában is sújtani fogja — 
rettentéstil és tanúságul, hogy mi sors várakozik az áru
lókra itt a földön és még a föld alatt is. . . .

Dimén Lajossal is ép úgy történt. Mi, kik őt éve
ken át a legkedvesebb barátaink sorába számítottuk, ki- 
szabadulása után tőle megvetéssel fordultunk el. Fájt ez 
nekünk is, de másképen nem tehettünk. Nem hallgattuk 
ki soha s ezt rosszul tettük. Ő látva, hogy M.-Vásár- 
helytt többé nem maradhat, otthagyta szülővárosát, édes 
anyját és Eliz s Farkas nevű testvéreit s kibujdosott Ma
gyarországra, hol gazdatiszt lett és megnősült, de élete 
delén gyermektelenül halt el abban a kínos tudatban, 
hogy őt kortársai árulónak tartják.

Én még egyszer beszéltem vele 1862-ben Pesten 
az »Arany sas« vendéglőben, hol akkor mostani nőmmel 
Bécsből jövet, pár napra megszálltam volt a nyári szün
idő alatt 1862 aug. 20-án. Egy pinczér mondá, hogy 
van ott a vendéglőben egy úr nejével, a ki azt mondja, 
hogy a tiszteletes úrnak tanulótársa volt. Én azonnal 
siettem a megjelölt szobába s ime Dimén Lajos állt előt
tem, élete legszebb férfikorában! Olyan jól esett a vi
szontlátás tíz év múlva neki is, nekem is !

Szegény Deák Farkas beszélte 1886-ban itt szállá
somon, hogy ő Dimén Lajosnak teljesen megbocsátott s 
vele jó viszonyban volt egészen Dimén haláláig, mely 
1880 körül történt. Azt vette a fejébe ez a Dimén La
jos, — mint Deák Farkas nekem beszélte — hogy ő nem 
élhet tovább, mint 40—45 évet, s ez a gondolat annyira 
nyomta lelkét, hogy az meg is ölte élete delén.

Hibás volt-e, nem tudom. Annyi azonban tény,
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hogy 1854-ben, midőn Török János tanárunkat Maros- 
Vásárhelyit felakasztották, a siralomházban Kovács Áron 
m.-vásárhelyi ref. pap volt mellette és ennek is azt pa
naszolta Török, hogy Dinién Lajos még olyanokkal is 
vádolta őt Szebenben, a miben egyáltalában nem volt 
része. Ezt nekem Kovács Áron barátom 1869. és 1870- 
ben több ízben említette. Akármint volt, szegény Dimén 
Lajos is, épen mint Biró Mihály, már ebben az életben 
keservesen meglakolt.

Nem lehet rettentőbb állapot, mint árulással vádol- 
tatni s ebből magunkat nem bírni kitisztázni! Ilyen volt 
a Biró és Dimén állapota halálukig. — Nekem talán még 
síromban is jól fogna esni, ha a történelem Dimén La
jost valaha kitisztázná. . . .

23. Eresei János tanár halála.
Ebben az évben halt meg a maros-vásárhelyi kol

légium egyik tudós, de szerencsétlen tanára, Eresei Já
nos. Borotvával vágta el egy éjszaka önmagának nyakát. 
Felöltözve egy nagy karosszékbe ült s a borotvát, hogy 
szilárdul álljon, egy zsebkendővel keményen megkötötte 
s úgy vágott bele balkézzel nyakába. Fejét lehajtotta az 
előtte lévő asztalra s úgy folyt el vére. Övéi erről mit 
sem tudtak reggelig s ekkor már halva volt. Hogy mi 
ok vezethette erre a végzetes elhatározásra, sokan sok
féleképen magyarázták. Szép neje s egyetlen 2—3 éves 
leánykája volt, midőn öngyilkossá lett. Elég, ha tudjuk, 
hogy huzamosb idő óta szélütött volt. Jobb kezét és 
jobb lábát alig bírta vonszolni s e miatt nem is tudott 
feljárni a kollégiumba, hanem mi jártunk le hozzá lecz- 
kére az Ethica philosophia tanulására. Ehhez járult még 
nagymérvű siketsége is, mi miatt a vásott fiatalság sok 
kihágást követett el vele szemben.

Eresei János termetére nézve kisded, vézna ember
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volt s már koros, midőn megnősült. Mint tanár, szép 
képzettséggel b irt; Logicá-ját nyomtatásban is kiadta volt 
s ha nem lett volna siket, egyike lett volna a legkitűnőbb 
tanároknak. Én is megjártam vele két ízben.

Először 1846 végén lehívatott szállására (a régi 
baromvásár-utcza szögletén lakott) és mindenképen rá 
akart venni, hogy mondanám meg, kik lármáznak az ő 
leczkéjén »Maga szegény fiú, beszéljen igazat, magának 
szüksége van a pártfogásra*, — s több efélékkel akart 
rábírni. Én váltig azt állítottam, hogy nem tudom, nem 
láttam. Utoljára is ajtót nyitott s kiutasított, mondván: 
»Maga is olyan hitvány ember, mint a többi!* — s eb
ben aligha igaza nem volt. Tanultam ugyan komolyan 
az ő tantárgyait is, kitűnő osztályzatot kaptam tőle; de 
hogy ne léháskodtam volna én is a többiekkel, erről szó 
sem lehet. Azonban árulkodni nem volt természetem s 
így még jól esett, midőn ajtót mutatott s faggatásaitól 
megszabadultam.

A másik esetem vele 1851/52-ben történt, midőn 
házához lejártunk. Feleltem neki — igazán mondom — 
minden súgás nélkül s tudtam is, mit feleltem és mégis, 
miután a feltett tételt megfejtettem, ilyenformán szólott 
hozzám: »Nekem úgy tetszik, hogy magának az ágyúgo
lyók valami bajt okoztak a fejében; maga most nem felel 
olyan jól, mint 1848 előtt.* Erre az osztály roppant ka- 
czagásban tört ki, mert mindenik tudta, hogy most is 
épen olyan jól helyt áll az eszem, mint 1848 előtt s így 
a professor úr hallásában van most is a baj.

A szabadságharcz alatt a bölcsészet tanára is föl
lelkesült volt, fegyvert szerzett magának s azzal díszelgett 
az utczákon, csupán jó példaadás kedvéért, mert hogy 
tűzbe menjen, erről gyenge testalkata miatt álmodnia 
sem lehetett. Irt pár forradalmi költeményt is, de én 
ezeket nem olvastam. A forradalom után nagyon félt,
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hogy baja lesz katonásdiságáért és költeményeiért, de 
nem bántották.

Midőn elhalt, nála lakott egy Leitschaft nevű sze- 
beni szász, ki 1848/49-ben szász lovas önkéntes volt és 
azután M.-Vásárhelyit törvényszéki bíró. Ez el is vette 
azután Eresemét s én velők 1870-ben ismerkedtem meg 
Déván, a hol Leitschaft már mint alkotmányos korszak
beli törvénybíró volt. Az Ereseitől maradt kis beczéből 
szép leány fejlődött s pirulva hallgatta, hogy én őt 2—3 
éves korában karjaimon hordozhattam. Ott férjhez is 
ment Miklós Lajos székely ügyvédhez, de ez nemsokára 
elhalt, s azután másodszor is férjhez ment Kolozsvár 
környékén.

Leitschaft beszélte nekem Déván, hogy a piskii üt
közetből 1848 február 9-én estefelé azért retiráltak meg 
a császáriak, mert a pokoli ágyúzás mellett még a ha
talmas éljenzéseket is hallották s azt hitték, hogy Bem 
újabb segítséget kapott s rohamra készül ellenök. Ugyan
csak ő beszélte, hogy február 10-ére virradólag Szász
városon mély álomba merült az egész osztrák sereg és 
kicsinyben múlt, hogy nem kapták őket ott ágyban a 
magyarok »Es kommen die UngarenN — ezzel riasztotta 
fel ágyából legénye őt is. Alig volt ideje lóra kapni és 
megszaladni. Általában az a folytonos zaklatás, melyet 
a piskii ütközet után előbb Álvincz és Szász-Sebesig, az
után pedig Szebenig ki kellett állani a császáriaknak, tette 
őket tönkre a nagy hidegben és sok nélkülözés között. 
Az egyszer megvert ellenséget zaklatni, ennek nyugtot 
nem engedni, ehhez ugyancsak értett Bem apó; de ér
tettek az osztrákok is, pl. Vízaknától Piskiig és Szeged
től Lúgosig.

Eresei tanár temetésére az egész kollégiumi ifjúság 
kiment. A háznál Nagy János ev. ref. kántorral »Te 
benned bíztunk« XC-ik zsoltárt énekeltük, de hogy ki
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mondott felette imát, arra nem emlékezem. Az ev. ref. 
temetőben a Vályi Károly postamester kertjének végébe 
temettük el, s azután is, mint azelőtt, oda jártunk ta
nulni és sokszor sajnálkoztunk végzetszerü halála miatt 
e tanár felett, ki ha nem lett volna siket, egyike lett
volna a legkitűnőbb tanároknak.

** *
Ennyi veszteség és csapás között vergődtünk mi át 

a kollégiumban az 1851/52-iki tanévben. Elvesztettük 
Török János, Dózsa Elek és Eresei János tanárainkat. 
Tanulótársaink közül előbb Szebenbe s azután Josef- 
stadtba hurczolták: 1. m.-vásárhelvi Deák Farkast, 2. 
vajai Horváth Gáspárt, 3. paniti Nagy Danit, 4. vajai 
Muzsnai Pált. Hogy Albert Márton (később makfalvi ta
nító a br. Veselényi-féle népiskolában) és Orbán József 
(később balavásári ref. pap, de már elhalt) mikor szaba
dultak ki, nem emlékszem Annyi azonban tény, hogy 
€ fogság minket még elválhatlanabb barátokká forrasz
tott s úgy az elítélt, valamint a kiszabadult diákok a 
kollégiumban és a küléletben a hazaszeretet bizonyos 
nimbusával voltak övezve s mindenki által őszintén tisz
telve, mialatt a szerencsétlen Biró Mihály és Dinién La
jos élőhalottakká váltak a közvélemény előtt.

24. Az 1852 53-iki kollégiumi év.
A leírtak után átmegyek az 1852 53-ik év történe

tének elbeszéléséhez.
Ebben az évben Bodola Sámuel helyettes ref. püs

pök tanította a kis tanteremben: 1. a bibliamagyaráza
tot, 2. a hittant és 3. az egyházi szónoklattant. Molnár 
János, ki a Török János helyét és szállását foglalta el, 
tanította a Theologica Encyclopediát és bibliai beveze
téstant. Mindezeket kitűnően végeztem s az öreg Bodo- 
lától, ki akkor már 40 évig tanárkodott s tantárgyait a
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legalaposabban bírta és tanította, sokat tanultam. Nem 
mondhatom ezt szegény Molnár Jánosról, a ki más pá
lyára készült volt s csak kényszerűségből vállalta el a 
helyettes tanári állást. Cursusa, melyet Rosenkranz né
met tudós után készített, valóban emészthetetlen volt. A 
legjobb fiuk is alig bírtak tőle valamit tanulni. E miatt 
ő is igen bosszús volt és igen sokat zsémbelt. Én egy
szer megénekeltem egy tréfás költeményben egész osztá
lyunkat, jelezve, hogy kinek mit mondott s kiki hogyan 
védelmezte vele szemben magát. A költemény inkább 
kedélyes, mint sértő volt s ezért tanulótársaim zajos kedv
vel fogadták, midőn a kis teremben felolvastam előttük. 
Ma már csak az első versszakra emlékszem, a mely így 
hangzott :

„Csépel, csereg Csűri,
De nem hull a magi;
Czinczi őtet segíti,
Haj nem sokra viheti!

Mondja jobban domine !
Vagy talán nem tanult-e?
Instálom, én tmúltam,
De olyat soh’ se láttam :
En örökké magolok,
S egy szemet se kaphatok. “

Kezeibe került ez a költeményem Molnárnak is, kit 
Czinczendorf német tudós után neveztem el Czinczinek, 
s ezért neheztelt reám, de nem árthatott, mert neki is 
felelgettem. Csűri pedig nem volt más, mint Móré Károly 
tanulótársunk, a mai bükkösi ref. pap, kit ezután is ezen 
melléknévvel tiszteltünk meg, de nem haragudott ezért, 
mert őszinte jó barátok voltunk. Akkor még nem tudtam, 
hogy Csűri czigányul kést jelent.

Azonban a Molnár tanárkodása nálunk komoly for
dulatot vett. Összebeszéltünk, hogy én — ki dr. Bélteki 
Zsigmond főcurátornál magántanító voltam — vigyem le
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a cursust a doctor úrhoz s kérjem meg, hogy olvassa 
azt át, mert mi nem bírjuk megtanulni, Molnár pedig 
minket szünetlenül korhol s még meg talál seeundázni s 
abból baj lesz, mert mindnyájunkat besoroznak osztrák 
bakának, mint rossz tanulókat. A dr. és főcurátor átvette 
Molnár cursusát, én elmentem magánórám megtartására- 
Alig voltam ott félóráig Bélteki Károly kedves tanítvá
nyommal, midőn az öreg úr nagy jajgatva betoppant 
kis szobánkba s a cursust az asztalra vágva, mondá: 
»Jaj, jaj, jaj! az ördög vigye el a magok cursusát!« — 
Rögtön felszaladott Szász István rector-professorhoz.

Másnap az egész osztályt lerendelték a tanárszék 
elibe ad audiendum verbum Mi lesz most m ár! A né
met bezár, a professoratus kicsap ; mi lesz belőlünk?

Ebből a hínárból Válvi János, a mostani szentpéteri 
ref. papnak s kedves tanulótársunknak egy tréfás ötlete 
rántott volt ki. T. i. a nemes szívű Szász István rector 
atyailag kezdett minket mustrálni, hogy mit cselekedtünk, 
hogy tudjuk-e, mért állunk a tanári szék előtt? Erre 
Vályi János közbeszólott: »Hát azért, hogy intse meg a 
tanári szék Molnár urat, hogy ne tanítson ilyen cursust.«

A tanárok erre jót nevettek s Szász így szólott: 
»Mit, hát azért állnak önök itt, hogy mi ne önöket, ha
nem a tanárt intsük meg ? Elmehetnek, megkapják az 
ítéletet.«

Meg is kaptuk, mert Molnár azt a tantárgyat többé 
nem tanította.

Varga Samut, a volt tekei ref. papot, ki minket a 
poeticában tanított, bízták meg s tőle aztán jó kedv
vel és sikerrel tanultunk. Ő azonban nem maradt ott 
s azután sem lehetett rendes tanár, mert mint rebellist, 
a kormány nem akarta elismerni; elment tehát Tekébe 
papnak. Molnár János unokája volt néhai Antal János 
ev. ref. püspöknek, mert édes anyja a püspök leánya



331

volt; édes atyja Molnár Sámuel is m.-vásárhelyi tanár 
volt s dr. Borosnyói János sokszor emlegette nekem Bu- 
kurestben, hogy igen eszes és jó hírnevű professor volt. 
Szegény Molnár János is már a 60-as években elhalt a 
kászoni vagy a kovásznai fürdőn s halva vitték haza 
M.-Vásárhelyre. 1855 február 17-én kiállított iskolai bi
zonyítványomat ő is aláírta.

Az ő esetéből pedig az a tanúság, hogy nem kell 
soha senkire olyan szakot bízni, a mire nem készült, s- 
ha rábízzák, ne fogadja el. Lám, más tantárgyakat ő isy 
melyekre készült volt, sikeresen tanított. Hanem az is 
igaz, hogy akkor a tanárokban nem igen lehetett válo
gatni. Ez a tanárom tette volt 1854-ben rólam a követ
kező megjegyzést: »Koós barátom, maga nagyravágyó 
ember lesz!«

»Miből következteti ezt tanár úr ?« — kérdém meg
ütközve.

»Abból, — válaszolá — hogy a sorokat nem Írja 
egyenesen, hanem mind felfelé siet.«

Antal János ref. püspök elhalván, a szomorú-jelen
téseket Molnárnál czímeztük s ekkor tette ezt a meg
jegyzést. Megokolásából láttam, hogy csak tréfált s így 
is igyekeztem hibámat helyrehozni.

Cantus praeceptor két ízben voltam, u. m. 1847/48- 
ban a JII-ik gymn. osztályban és 1850/51-ben a IV-ik 
gymn. osztályban. Az 1847/48-ik évben azonban csak 
1847 szeptembertől deczember végéig tanítottam, mert 
tüdőgyuladásom s a február utáni nagy nemzeti mozga
lom abbahagyatta velem is e tisztet. Azonban 1850/51- 
ben végig lanítottam a IV-ik osztályt, de tanítványaim 
közül csak kettőre emlékszem, u m. Baló Sándorra,, 
most kolozsvári pap, és (iruzda Domokosra, tövisi ref. 
pap. Emlékszem, hogy kótatant és a zsoltárokat tanítottam 
s hogy rajtam ugyan ki nem kaptak a nebulók, mint mi
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1845 46-ban Madaras Palin a logicában. A cantus prae- 
oeptorság általában népszerűtlen valami volt s nem igen 
kapott rajta senki.

25. Ismeretségem Suba Ninával.
Ez iskolai évben, 1853-ban történt Suba József volt 

tanulótársam és barátom édes anyjának, Nyerges N. ha
lála Vidrátszegen, a hol József gazdatiszt volt atyja he
lyében a gróf Haller Ignácz agglegény udvarában. A te
metésre engem is kivitt volt s az elhunytat a szőlőbe 
temettük férje néhai Suba György mellé, a ki Gegesből 
származott ki a megyére s nejét, Nyerges Péter leányát 
Magyar-Régenből vehette, mert Suba Józsival még ott 
kötöttem ismeretséget.

Nővérére már 1852 őszén kezdettem komolyan pil- 
lantgatni, midőn varrni tanult Baranyai nevű férfiszabó 
leányától, Anikótól. A mai Kazinczv-utcza végén, a kol
légiumból menve, a bal soron az utolsó szögletház volt 
.az s ennek oldalszobájában varrogattak az utczára nyíló 
ablaknál Baranyai Anikó, Zsizsika és a Józsi nővére Suba 
Nina, ki akkor 16-ik évében járt. Én ott jártam Erdé
lyihez kosztra minden délben s így volt alkalmam menet 
és jövet az ablakra pillantani és a leányoknak köszönt- 
getni, mit ők szívélyesen fogadtak mindannyiszor s főleg 
Nina érdeklődött irántam, mert szép, nagy fekete szemeit 
rajtam felejtgette. Én már 24-ik évemben jártam s még 
sem találtam ürügyet arra, hogy a Baranyai-házhoz be
juthassak s így csak ablakon át kezdettük egymást meg
ismerni, egymás iránt valami szokatlan érzelmet érezni.

Kaptam tehát az alkalmon, hogy anyja temetésén 
ott lehessek s vele közelebb megismerkedhessen!. Milyen 
is ez az élet! Halál szüli a feltámadást! . . . Mikor Vid- 
rátszegről másnap hazamentem, már éreztem, hogy ko
molyan szeretem azt a barna, magas termetű, szende
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képű kis leányt. Azonban nem szóltam senkinek erről 
s vele is keveset beszéltem, még vigasztalni sem mertem.

A temetőbe és vissza gyalog mentünk; Nina Tokaji 
Jánosné Kis Elizával ment, a ki neki unokatestvére volt. 
Feltűnt azonban nekem, hogy az anyja halálával egész 
árvaságra jutott csinos leánykának nem volt anyja szá
mára egyetlen könycseppje. Én ilyent még képzelni sem 
tudtam; hiszen mikor én 15 éves koromban apám halá
láról értesültem, csaknem halálra sírtam magamat. Ké
sőbb, midőn szorosabb viszonyba léptünk, említettem ezt 
neki s ő azt monda, hogy anyja temetése után, midőn a 
háznál csak bátyjával maradott, csak Isten tudja, hogŷ  
milyen sokat siratta édes anyját. Elhittem.

1853 husvét ünnepén Szőllősy István mostani jeddi 
pappal voltam Bonyhán legátus. A gróf Bethlen Farkas 
udvarában voltunk szállva s a gróf vendégei voltunk, ki
nek akkor két szép növendék leánykája s egy Árpád 
nevű kis, veres mellényes, bő gatyás fiacskája volt. A 
gróf és neje minket igen szívesen láttak s asztalnál ve
lünk sokat beszélgettek. Érdekelte őket rövid fogságom 
elbeszélése.

A nemes szívii gróffal még egyszer, 1864-ben 
Kolozsvárit találkoztam, mint bukuresti pap, Kálvin 
háromszázados ünnepén s még akkor is híven emlékezett 
reám. Gróf Bethlen Árpádnak 1870- vagy 71-ben Déván 
egy majálison beszéltem el, hogy hol találkoztam én vele 
először; ugyanezt beszéltem el ott egyik már férjezett 
nővérének, Horváthnénak. Mind a kettőnek jól esett, 
hogy szüléikről és róluk annyi idő alatt sem feledkez
tem el.

Akkor írtam ott Bonyhán a legelső szerelmes ver
set Suba Ninához; jele, hogy már akkor komolyan és 
forrón belészerettem. Ezt a költeményt azonban az első 
versszakon kívül teljesen elfelejtettem.



„E nap viruló korányát 
Hőbben nem áldhatom,
Mint ha szüm érzeményeit

Önnek feltárhatom_ _ _ _ _u

Alább:
„Csalogánydal báj-zenéje 
Yirraszszon ön felett,
Míg engemet álmában is 
Igazán s hőn szeret.u

A költemény kedvesen lön fogadva s arra híven 
emlékszem, hogy 1853 őszén ott maradtam Vidrátszegen 
éjszakára is. Józsi lefeküdt s mi, a két ifjú szerelmes, 
csókok tengerébe fürödve, fogadtunk egymásnak örök hű
séget. . . . Csak éjfél után 1 óra felé ment az oldalszo
bába lefeküdni. Én bátyjával egy szobában háltam. Soha 
sem voltam addig olyan szerelemittas és olyan boldog.

Nemsokára megtudták viszonyunkat barátink s is
merőseink és mindnyájai szívből gratuláltak nekem is, 
neki is.

Mi is voltaképen az az első szerelem! Mikor a me
zők mind érettünk virágoznak s minden virágban őt, a 
feledhetlent látjuk; . . . mikor a madarak mind nekünk 
Hanoinak s e dalokban csak ő reá gondolunk; .. . mikor 
a nap csak nekünk jő fel legszebben, mert a nap képé
ben is csak őt látjuk, őt üdvözöljük; . . .  mikor a búcsúzó 
nappal Istenhozzádunkat csak neki küldjük s kora reg
geltől késő estig csak az ő képe ad erőt, kedvet a mun
kára; . . . mikor az álom is kerül, míg őt imánkba nem 
foglaltuk s álmaink tárgya is csak ő, csak ő; . . . mikor 
a hold szelíd sugarai az ő képét veszik dícsfénynyel kö
rül s kezét fogva, vele virányos, illatos réteken sétálva, 
beszélgetve, nem cserélnénk a mennyország angyalaival; . . .  
mikor van már egy kiválasztott lény, a ki életünk min
den törekvésének egyetlen rugója, egyetlen czélja; . . .
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mikor már megszűntünk önzők lenni, mert másért élni, 
mást boldogítni, másért küzdeni, imádkozni és szenvedni 
a legfőbb, legboldogítóbb életelemünkké lett! . . .

De minek Írjam tovább! A ki valaha olyan boldog 
volt, mint én akkor, az érti és érzi, a mit írok. A ki 
soha sem volt szerelmes, annyi, mint vaknak beszélni a 
színekről. Az első szerelem üdvözítő érzetét csak érzeni 
s élvezni lehet, de szavakban kifejezni nem. Keressük a 
képeket, hasonlatokat, de ezek csak árnyékot vetnek, de 
fényt ahhoz nem adhatnak.

Ha mindig olyan boldogok maradhatnánk: menny
országba soha sem kívánkoznánk. De itt a nap alatt 
milyen sok az elvesztett paradicsom az első óta!! Az 
Istennek végtelen áldása az első szerelem, de legnagyobb 
csapása az abban való csalódás! . . .

Kedvesem bátyja nőtlen volt. a háztartást tehát nő
vére vezette s ez igen szükséges előiskola volt egy le
endő falusi papné számára. Mert többre én sem vágytam, 
mint arra, hogy mielőbb pap lehessek valamelyik faluban 
és nőül vehessem Ninámat; ő sem vágyott ennél többre.

A látogatás mind gyakoribb lett. Mihelyt tehettem, 
Ikisétáltam rendesen egyedül Vidrátszegre, a hol a kis 
kertben lévő kis lugasban töltöttük a legboldogabb idylli 
órákat. Ki-kisétáltunk a mezőre a Maroshoz, a Nyárád 
torkolatához és a szőlőbe s mindenhová csak ketten, a 
legszentebb érzelmekkel eltelve. Télen a nagy szobában 
beszélgettünk, tervezgettünk s el-elszánkáztunk M.-Ludasra 
Nyergesékhez, a hol az atyafiak és vidéki ismerősök 
összegyűlvén, nagyokat mulattunk, danoltunk, tánczoltunk, 
társasjátékokat játszottunk.

Mindenki örvendett azon, hogy milyen összeillő pár 
leend belőlünk. Nem találkozott soha senki, a ki róla 
nekem, vagy rólam neki valami rosszat mondott volna, 
ügy repültek a napok napok után, mint a legboldogabb
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álom. Soha sem tanultam jobb kedvvel, mint 1852/53- 
ban s azt hittem, hogy nincs, nem lehet boldogabb ha
landó ezen a földön. Tanítványaim is jók voltak egész 
év alatt. Arról nem is álmodtam, hogy ne lehetnék én 
mindig olyan boldog. Tudtam, hogy szegény leány, hogy 
szeret, hogy tőlem várja ő is földi boldogságát, mint én 
tőle . . .

Az 1853. évi nyári szünidőt valószínűleg ismét a kol
légiumban töltöttem a könyvtár rendezése miatt s csak 
azért is ott voltam, mert ő is benn lakott Baranyaiéknál, 
ha nem is állandóan a nagyobb falusi dolgok miatt.

26. 1853 54-iki évem a kollégiumban.
Ebben az évben értem el azt, hogy a IV-ik gymn. 

osztályban köztanító lettem, melyben a vallást, latint és 
tömörmértant tanítottam; de szaktanító is voltam s az 
I. osztályban mértant, a ll-ikban németet és számtant, a 
III-ikban latint, Cornelius Nepost, az V-ikben a költészet
tant s a Vl-ikban irodalomtörténetet tanítottam. Végtelen 
jókedvvel tanítottam s minden leczkére elkészültem; csak 
most láttam, hogy milyen okos dolog volt Tancson az 
időt jól felhasználnom a szám- és mértan alapos tanu
lására. Öntanulás nélkül nincs jó tanító.

A papi vizsgát is kitűnővel tettem le 1853 október 
12—13. napjain. Akkor vizsgáztak: 1. Szőllősi István, 
ma jeddi pap; 2. Fábián Feri, ma felei pap; 3. Fábián 
Simon, volt maros-keresztúri pap, de már elhalt; 4. Pető 
György paniti pap, ez is elhalt már; 5. Horváth Sándor, 
6. Urr György, 7. Móré Károly, 8. Csombor János, 9. 
Vájná Sándor, 10. Simonfi Samu, 11. Kelecsényi Károly,
12. Orbán József, 13. Ágoston Mózes, 14. László Ignácz.

Midőn a papi vizsgára reggel fölmentünk, a lépcső
kön a nagy hallóterem felé közeledve, kérdezém Fábián 
Feritől: »Drusza, félsz-e a vizsgától?« — »Jaj, pajtás,
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ma is inkább szembe mennék azzal a század kozákkal, 
melylyel 1849-ben Szeben alatt szembe mentünk s egy 
kozák leszúrt nyergemből.« Ezt jó hangosan mondá s mi 
csak akkor vettük észre, hogy hátunk mögött jött az 
öreg Bodola, midőn a terembe befordultunk. »No drusza, 
— sugám Fábiánnak, — lesz ma neked meleged!«

Fábián egészen le volt sújtva, mert kétség sem fér
hetett ahhoz, hogy Bodola jól hallotta a Fábián megjegy
zését és különben is gyenge eszü fiú lévén, előre tudta, 
hogy ma az öreg úrtól ki fog kapni, ügy is lett, mert 
midőn a felelés Fábián Ferire került s ő annak tudatában 
is, hogy elszólta magát, de a kérdést sem értvén jól meg, 
habozni kezdett, az öreg Bodola így szólt hozzá: »No, ne 
féljen Fábián uram, mert nem jönnek a kozákok!« Erre 
mosolyogva addig segítgette Fábiánt, hogy a végén meg
lehetősen felelt.

Erre a vizsgára császári biztosul Koncz, a maros
vásárhelyi törvényszék elnöke volt kiküldve, ki czifra 
egyenruhában s kardosán jelent meg és helyet foglalt az 
ajtón belől jobbra fekvő rövid padok közül a legelsőben ? 
mi pedig vele épen szemben ültünk; Bodola a katedrá
ban, a többi tanárok a császári biztostól jobbra eső rö
vid padokban.

Az erkölcstanból feleltem s fejtegettem, hogy hogyan 
kell ezt érteni: >A ki téged kővel dob, dobd vissza ke
nyérrel* stb. Koncz nem volt megelégedve az én fejte
getésemmel s azt jegyezte meg, hogy az ember ne en
gedjen az ő jogából, hanem perelje be azt, a ki őt kővel 
dobálja vagy arczul üti.

Én erre nem mertem azzal a nagy úrral szemben 
megjegyzést tenni, de megtette azt az öreg Bodola, mond
ván: »Már én, méltóságos úr, 40 év óta mindig arra ta
nítottam tanítványamat, hogy tanítsák ők is arra a né
pet, hogy inkább engedjenek jussaikból valamit, mintsem

22Koós F . „Életem és Em lékeim . “
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perre kerekedjenek. A székely nép a nélkül is szereti a 
lúd-perből négyökrös-pert csinálni, vagyonát a perekre 
vesztegetni; már most ha még a papok is arra biztatják 
hallgatóikat, hogy egymás között pereljenek s egymást a 
perlekedés által koldusbotra juttassák: mi lesz akkor a 
mi szegény székely népünkből ?«

Koncz erre nem tett ekkor semmi megjegyzést. 
Azonban még abban az órában ismét feleltem és fejte
gettem, hogy miként kell érteni ezt: »A ki téged egy 
mértföldre kényszerít menni, menj kettőt« ; »A ki tőled 
alsó ruhádat kéri, add oda a felsőt is.«

A császári biztos most sem volt fejtegetésemmel 
megelégedve s kissé nekitüzesedve, így szólott: *Hát mire 
valók akkor a törvényszékek . . .?«

Én most sem mertem azzal a nagy úrral szembe
szállni, hanem e helyett Bodolára tekintettem, várva, 
hogy adja ő meg erre a kérdésre a feleletet. Az öreg 
űr egészen kipirult s jobb tenyerét homlokára téve, ar- 
czán végighúzta. Tudtuk, hogy nagyon haragszik, midőn 
ezt szokta tenni. Előbb a nagy urra, azután reám vetette 
szemeit és mondá megindult hangon: »Mondja csak, Koós 
űr tovább; a méltóságos urnák igaza van, mert a mol
nárnak, ha nem visznek gabonát a malomba, nincs mit 
őrölnie.«

Erre mi és a hallgatóság jóízűen elmosolyodtunk, 
A császári biztos elértette a czélzást, mert azután felel
hettünk tőle akármit, nem szólott bele. — Említőm fen- 
nebb is, hogy Bodola hatalmas élczelő volt, nem volt 
tanácsos vele kikötni.

Az én papi vizsgámról iskolai bizonyítványomban 
az áll, hogy : »Eminentis calculum reportari meruerit«, az
az »kitűnő osztályzatot nyert.*

Lehetett-e boldogabb fiatal ember, mint én, a ki 
1840-ben a kollégiumi szolgasággal kezdettem meg ta
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osztálytanító, könyvtárőr és esküdt voltam, melyeket így 
írtak be iskolai bizonyítványomba: »Functus est officio 
praeceptoris publico in classe gvmnasiale IV-ta, ut et 
munere bibliothecarii, assessorisque in sede scolastica ea 
qua pár est industria et fide. Ouare eundem omnibus 
quorum interest, quam commendatissimum esse vo- 
lumus.«

Azt hittem, hogy csak meg kell magamat ezzel a 
bizonyítványnyal mutatni valamely egyháznál s tüstént 
egyhangúlag megválasztanak papnak s aztán megnősül
hetek. . . . Nem így történt. Nem ismertem akkor a 
kiiléletet; sokat kellett még s keservesen csalódnom, míg 
révpartra érhettem.

27. Id. Szász Károly tanárunk halála.
A szüreti szünidőn sokszor megfordultam Vidrát- 

szegen és Szt.-Benedeken Molnár Károly barátomnál, hol 
Eszter és Johanka, az ő nővérei s az én 1846-beli szt.- 
demeteri tanítványaim, szép leányokká fejlődtek s engem 
ők és a szülők igen szívesen láttak. Ép Szt.-Benedekről 
jöttem haza a kollégiumba, midőn ott este híre futamo- 
dott, hogy id. Szász Károly kedves tanárunk meghalt. 
Ebéd után fekete kávé mellett olvasgatta a br. Kemény 
Pál Kazinczy-utczai egyemeletes házának nagy termében 
azon Algebrát, melyet fiával, ifj. Szász Károlylyal, ki' ak
kor n.-körösi tanár volt, készített volt tanítványai szá
mára. Egyszer csak felkiáltott: »Fáni!« (neje neve) — s 
összerogyott. Fölvették s bevitték hálószobájába, orvost 
hívattak, de hiában. Nem tért többé eszméletére; a mit 
még este 9 óráig élt, már csak öntudatlan élet volt. — 
Buta ütötte meg.

Hegedűs János tanár hozta meg ezt a gyászhírt 
nekünk a kollégiumba, a ki szintén végtelenül el volt

22 *



340

keseredve s e szavakra fakadóit: »Hogyan tehet Isten is 
ilyent!* Minket nemsokára lehíttak virrasztani. Ekkor az 
öreg Szász Károly egészen feketébe öltöztetve, álla fe
kete kendővel felkötve, a nagy teremben volt egy tiszta 
új gyékényre elnyujtóztatva. A család tagjai nem mutat
koztak, csak egyik szobából hallatszott ki ottan-ottan 
Szász Domokos, a mostani püspök szívet és lelket meg
rendítő keserves sírása. Oh, milyen csapás volt az mind 
a kollégiumra, mind a családra!

Csak néhány nappal azelőtt láttam az * Arany ke
reszt* vendéglő előtt le s fel sétálni. Ott volt Schwar- 
zenberg Erdély kormányzója s az várakoztatta Erdély 
egyik legkitűnőbb szónokát, tanárát, kiről Koncz József 
barátom a m.-vásárbelyi ev. ref. kollégium 1886 87-ik 
Értesítőjének 330-ik lapján: Bolyai F. e szavait idézi: 
* Erősen ritka talentumu tanár.* Én legalább olyan két 
kitűnő tanárt, milyenek Szász Károly és Dózsa Elek vol
tak, nem ismertem. Nagy talentumuk mellett le bírtak 
ereszkedni tanítványaik képzettségéhez s a kérdések fel
tevésében olyannyira mesterek voltak, hogy nekik, ha 
magyarázataikra figyeltünk s cursusokat csak egyszer- 
kétszer elolvastuk, kitűnőre lehetett felelni. És ez a két 
kitűnő tanár a tanügy igen nagy kárára el volt veszve. 
Dózsa ugyan még élt, de az absolut kormány elnémí
totta . . .

Azon tanulótársaim, kikkel lementünk a virrasztóba 
br. Kemény Pál házába, diák-szokás szerint nemsokára 
elkezdettek krajczáros ferblit játszani s így én, a ki tel
jes életemben utáltam a pénzbeni kártyázást, egyedül 
maradtam s még szék sem jutott, a melyre leülhettem 
volna. Egy darabig le és fel járkáltam a teremben, rá
rátekintvén megboldogult, kedves tanárunk megsárgult 
arczára, de utoljára is belefáradtam a járkálásba s sze
rettem volna leülni, ha lett volna hova.



Egyszer úgy 11 óra felé egy eredeti gondolatom 
támadott s rögtön végre is hajtottam. Ott volt már a 
halott mellett a diófa-koporsó ; én felnyitottam annak sar
kakon forduló födelét, a gyaluforgácsot összegyűjtöttem 
párnának és köpenyegemet magamra kerítve, beléfeküd- 
tem kedves tanárom koporsójába s egész hajnalig aludtam 
benne. Barátim ezt észrevéve, bámulták merészségemet, 
mondogatván: »Ne te, ne, mégis fene gyerek ez a Koós 
Feri!«

Én ebben semmi rémítő dolgot nem láttam. Gyer
mekkoromban eleget játszottunk a temetőben, katona
koromban akárhányszor háltam puszta temetőkben, diák
korunkban mindig a temetőbe jártunk tanulni. Egy szóval 
a halál előttem soha sem volt olyan rémséges valami. 
Sokáig emlegették ezt barátaim még azután is. Én is el
beszéltem ezt 1866-ban Budapesten Szász Károly bará
tomnak, a mostani ev. ref. püspöknek, midőn ketten fel
mentünk volt a szerencsétlen halállal kimúlt Majláth 
György akkori helytartóhoz.

Most lássuk Szász Károly tanár temetését. Ez ok
tóber hó 27-én délután történt. Szüreti szünidő lévén, 
€sak néhányan voltunk a kollégiumban s mi diákok fel
mentünk a nagy terembe. A koporsót levittük az udvarra 
s Boclola Sámuel helyettes püspök tartott az emelet tor
náczárói olyan megható imát, — beszéd nem volt — 
hogy mindenki könyekre fakadott. Ott mindenki keser
ves volt, magának Bodolának is hullottak könnyei. Bezáró 
imáját, ma is jut eszembe, így végezte: * Sírjatok már, 
m.-vásárhelyi ref. egyház tornyának harangjai, mert olyan 
férfiút sirattok ma, kihez hasonlóért régen nem sirtatok 
s még sokáig nem fogtok sírni . . .«

Zene nem volt, csak mi énekeltünk; a koporsót 
halottas kocsin vitték. Koszorú még akkor nem volt szo
kásban, mert ha lett volna: a koporsót eltakarták volna.
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— A szomorujelentést az öreg Bolyai írta meg, mely 
így kezdődött: »Zúg a tölgyfát derékban kitörő szélvész; 
de az élet-órát mozgató súlyt, mikor szinte a földre érr 
se látjuk.«

Szász Károly tanárnak a család állított később sír
emléket, melyre fia Károly írta a szép verset, melyet én 
1870-ben olyan sokszor elolvastam. Nem temettük a 
czinterembe, hanem a temető közepébe. Legyen poraiban 
is örökre áldott! — Derék fiainak igaz barátságával ma. 
is méltán megtisztelve érzem magamat.

28. Török János és társainak kivégeztetése.
Ebben az iskolai évemben, 1854 márezus 10-én 

délelőtt történt M.-Vásárhelytt a nemeslelkü Török János 
kedves tanárunknak és társainak, Gálfy Mihálynak és 
Horváth Károlynálfc a Postaréten bitófán való kivégez
tetésük. Rémes hír futotta be a várost azelőtt pár nap
pal, hogy a három említett hazafi foglyot Szebenből éj
szaka a m.-vásárhelyi várba hozták erős fedezet alatt s 
hogy márczius 10* én ki fogják őket bitófán végezni.

Nemsokára megtudtuk, hok*y a halálos ítéletet már 
felolvasták előttük, hogy Török János mellé Péterfi Jó
zsef ref. esperest, Gálfy Mihály mellé a szentkirályi uni
tárius papot és Horváth Károly mellé Kovács Áron m -  
vásárhelyi ref. segéd papot rendelték ki, s hogy azok: 
folyvást mellettük is vannak.

Az ítélet felolvasásakor Horváth Károly mazur lép
tekkel merít bírái elibe. Török János, miután az Ítéletet, 
felolvasták, csak ennyit kérdezett: »Also kein Pardon?« 
Tapferner hadbíró az égre mutatott.

A siralomházban mindhárman kitűnő Mki nyugal
mat tanúsítottak. Felmagasztalta őket jannak tudata, hogy' 
ők a hazáért halnak meg, a mi valóban úgy is volt.

Minket a kollégiumból nem bocsátottak ki a vesztő



helyre. Jól emlékszem, hogy a lll-ik gymn. osztályban 
volt órám, de nem bírtam tanítani, csak sétáltam le s 
fel és tanítványaim, látva, végtelen levertségemet, mély 
csendben ültek és szomorúan tekintettek reám. Délben 
azonban én is kimentem a Postarétre, a hol a vértanuk 
még a bítófán függtek, kiket megpillantva s Török Já
nosnak irántam tanúsított jósága eszembe jutván, könv- 
nyekre fakadtam és siettem otthagyni a Golgatát, melyen 
három derék hazafi lehelte ki nemes lelkét a haza szent 
szabadságáért.

Ma is emlékszem, hogy Horváth a város felőli bi
tófán, (fálfi közből s azon felül Török függtek a legalább 
is három öles bitófákon. Horváth egész ünnepiesen vagy 
szaloniasan volt öltözve; nagy, hosszú szakálla volt. 
Gálfi Mihály lábán nem volt csizma, csak harisnya. Tö
rökön csizmába gyűrt fekete nadrág és vastag, hosszú 
fekete kabát volt. Beszélték, hogy Horváth fejében czi- 
linder volt, a melylyel az ablakokból őket nézőkre és 
könyezőkre bátran és elegancziával köszöntgetett. Gálfi 
maga házatta le csizmáit és meghagyta volna, hogy küld
jék el családjának. Török kabátjába néhány forint volt 
varrva, ezt nejének hagyta, ki akkor szintén fogva volt. 
— A bitófákat Lázár János m.-vásárhelyi főbíró csinál
tatta, természetesen felsőbb parancsra.

A vértanukat csak estefelé vették le a bitófákról 
és ott közös sírba temették. Törököt fektették közből. 
Koporsót nem engedtek csináltatni s oltatlan mészszel 
akarták beteríteni őket, de ilyent az egész városon nem 
találtak, mert a kinek volt, az sem adott, eltagadta, hogy 
van. Egy nemeslelkü varga, Petri Ádám vett pár gyé
kényt, azokat terítették rájok s úgy húzták reájok a föl
det. Én akkor nem voltam ott.

Mihelyt az 1854-ik év tavaszának virágai megér
keztek, ismeretlen kezek virágokkal hintették be a három
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vértanú közös sírját. Eleget őrizték, hogy elcsíphessék 
a virághozót, de ez soha sem sikerült. Kapták tehát 
magukat a vitéz csendőrök és szétszórták a sírról a vi
rágokat. Nem használt ez sem, mert egy-két nap múlva 
megint fel volt virágozva a sír. Akárki vagy kik tették: 
honszerelmüknek és a vértanuk iránti kegyeletüknek fé
nyes és merész bizonyítványát adták.

így tartott ez 1860-ig, t. i. az absolut kormány- 
rendszer bukásáig; akkor már nyiltan is lehetett róni a 
kegyelet tartozását. A nép minden évben márczius 10-én 
zeneszó mellett vonult ki a piaczról a vértanuk sírjához 
s ott beszédeket intéztek a gyülekezethez a vértanuk 
tisztelői.

A gondviselés úgy akarta, hogy 1870 márczius 10-én 
épen én tartottam az imádságot, a sírra felállva, a rop
pant nagyszámú gyülekezethez, a miért keményen meg
éljeneztek. A beszédet pedig Bereczki Sándor tartotta, 
melynek végeztével szintén riadó éljenzés következett. 
Akkor is a piaczról indultunk ki zeneszóval. — Alig pár 
nappal előbb jártam próbán Vajában, Göcsön és Kis- 
Görgényben, hol Biró Mihálynál vacsoráltam és háltam. 
Meg is mondotta Szász Ferencz somosdi ref. pap, hogy 
azzal az imával rontottam el, hogy vajai pap nem lehet
tem. Nem bántam meg, mert elsőbb dolog volt előttem 
legjobb jóltevőm Török János sírja fölött imádkozni, 
mint az ő árulójának — mert a közvélemény annak tar
totta akkor is — papja lehetni.

Ama végzetes napon, t. i. 1.854 márczius 10-én 
bejött volt M -Vásárhelyre Suba József leendő sógorom 
is és roppantul kitört a gondviselés ellen, hogy ilyent ké
pes megengedni. >No te theologus. védjed az Istent, ha 
tudod!«— mondá elkeseredésében. Én olyanformát mon
dottam, hogy összeesküvés volt, ezt fölfedezték és a fő
nökök életükkel fizettek. Ilyen eset nagyon sok van a
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történelem lapjaira följegyezve s ez nem lesz az utolsó. 
Példákat is hoztam fel s az én barátomat némileg meg- 

j nyugtattam.
Annyi tény, hogy sok szem sirt azon a napon M.- 

Vásárhelvtt s hogy ezt a nemzet vértanúi megérdemelték. 
— Sírjok fölé közadakozásból állították a 6 méter magas, 
porosz szürke gránit emlékoszlopot. Ezt a m.-vásárhelyi 
»Egyenlőségi kör«-ben 1870-ben, Lázár Ádám elnöklete 
alatt kezdeményezték s a közadakozásból 500 forint ala
pit vány képen is megmaradott.

A Török és társai szobrának felirata ez :
Bágyi Török János 47, martonosi Gálfy Mihály 87, nagyváradi 
Horváth Károly 25 éves korukban Magyarország alkotmányos sza
badságáért 1854 márczius 10-én együtt kivégzett székely vértanuk 

emlékének szentelte a kegyeletes nemzedék.

Szent hely ez, oh vándor! egy nemzet tette e jelt itt
Leghűbb gyermekei végzetes sírja fölé.
Élni szabadságban, vagy azért meghalni merészen :
Ezt hitték, vallák s haltak érette híven.
Törvényes, szabad s független nemzeti állás
Intő szobra legyen, honfi, a drága jel itt.

Megemlítem itt, hogy 1870 tavaszán az a vélemény 
pendült volt meg M.-Vásárhelyit, hogy a vértanukat ki 
kell ásni és csontjaikat a ref. temetőbe ünnepélyesen el
temetni s az emlékoszlopot oda állítani. Ez ellen én is 
felszólaltam volt akkor ott a Szász Béla által szerkesz
tett »Székely Lap«-bán s azzal érveltem, hogy az a hely 
a vértanuk sírja által lett a nemzeti kegyelet tárgya s ha 
kiásnák és bevinnék a csontokat a temetőbe, a kegyelet 
mégis az üres sírt fogná fölkeresni, mert ott haltak azon 
sír közelében vértanúi halált s így nem volna kegyeletes 
örök nyugvóhelyökben őket háborítni. — Ma, 1888. aug. 
8-án is azt mondom, hogy igen helyes volt az én felszó
lalásom s mindazoké, kik velem egy véleményen voltak.
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29. Br. Kemény Pál halála. A vizsgák. Próbáim.
Hogy kollégiumunk árvasága még nagyobb legyen, 

egy hónap múlva Törökék végzetes halála után meghalt 
1854-ben ápril hó 15-én br. Kemény Púi is, kollégiumunk 
köztiszteletben állt egyik főcurátora, néhai id. Szász Ká
roly tanárunk tanulótársa, ki iránt igazi barátságát mu
tatta meg akkor, midőn egész családjával együtt házába 
fogadta. Br. Kemény Pál termetére nézve kicsiny, potro- 
hos ember volt, de lelke kipótolta, a mi testében hiány
zott. Nemesszívüségét — mint fennebb említettem — 
velünk is éreztette 1852-ben, midőn a börtönbe számunkra 
ebédet küldözött. Az idők jellemzésére megemlítem, hogy 
egyik leánya nemzeti szinti napernyővel ment ki a pi- 
aczra. A csendőr ott nem támadta meg, de szemmel 
tartotta és midőn a comtesse hazament, ott termett a 
»fogdmeg« is, és utána menvén a szobába, a napernyőt 
— mint mondá, — felsőbb parancsból tőle elvette. Ez 
a »felső parancsoló« természetesen Bilz, a szász csendőr
parancsnok volt. Nagyon bosszankodtunk e szemtelen
ségen.

Az 1854 junius végén tartott vizsgákat tisztessége
sen átlőttük ki. Azonban azt máig sem feledtem el, hogy 
az V-ik osztályban, melybe Szász Béla ma kolozsvári 
egyetemi tanár is járt, a költészettannal épen úgy jár
tam, mint Pál Balázs velünk a Bethoricával. Alig bírt 
egv-egy valamit felelni, a mit irgalmatlanul resteltem, 
mert tudtam, hogy az osztály egész év alatt jókedvvel 
és sikerrel tanulta a költészettant.

A vizsgák után ott maradtam mint könyvtár-őr a 
kollégiumban. Az Erdélyi fiukat tanítgattam s a könyv
tárt tisztogattam. A keleti orosz-török háború már ja
vában folyt s mi is sokat reménykedtünk annak kimene
telétől; olvastuk szorgalmasan a ^Vasárnapi Ujság«-ot 
és »Politikai Újdonságok «-at. Az osztrák hadsereg na
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ponta érkezeit és ment tovább Moldva-Oláhország felé. 
Ebből aztán reánk is az következett be, a miről nem 
álmodtunk. Lázár János, a főbíró többed magával meg
látogatta nyárban csaknem üres kollégiumunkat s ennek 
következménye az lett, hogy 1854 julius 22-én oda szállí
tották a betegeket: a szobákból kórházak lettek ismét,, 
mint 1848/49* ben. Én is csak úgy maradhattam ottr 
mint könyvtár-őr, de át kellett költöznöm Adorján János 
seniorhoz s így csak ketten őriztük a kollégium féltett 
könyvtárát. Halálra untam magamat e kínos helyzetben. 
Ekkor írtam volt Móré Károly barátomnak, ki már bük- 
kosi ref. pap volt, hogy iszonytató helyzet ilyen jövő 
nélkül jelenben élni. Akkor még úgy volt, hogy ő Veszély 
Anikót — kit mi Náncsinak hittünk, — fogja elvenni, 
de ebből nem lett semmi, mert László Gergely erdő-szt.- 
györgyi pap leányát vette el, Zsófiát, kivel csak egy évig 
élt s akkor elváltak

Ezen a nyáron történt, hogy otthagyva a kórházzá 
alakított kollégiumot, Hegedűs János tanár igen szép bi
zonyítványával elmentem Udvarhelymegyébe két üres ek- 
klézsiába próbára. Hiszen végeztem a kollégiumot s így 
utána kellett néznem, hogy pályámon megélhessek s egy
házamnak és hazámnak szolgálhassak. Az udvarhelyme
gyei ref. papok közül sokat befogtak volt s ítéltek el a 
Török-féle ügyben. A püspök felhívatott, hogy az elítélt 
papok helyét töltesse be. Ilyen két ekklézsia volt az isr 
a melyekbe én próbálni mentem s terveztem, hogy ha 
megválasztanak, az 1855-iki farsangon elveszem Suba 
Ninát, mert viszonyunk még mindig jól állott.

Nagy-Galambfalva és Nagy-Solymos voltak azok a 
községek, melyekbe próbára mentem. Előbb a n.-galamb
falvi ref. ekklézsiában s egy hét múlva a solymosiban 
próbáltam s aztán reménykedtem, de nem valami nagyon,, 
mert próbáim után nemsokára hallottam, hogy az udvar
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helyi pályatársak rossz híremet költötték, hogy ilyen, 
meg olyan részeges vagyok. Velük (ma neveikre sem em
lékszem) mulattam Udvarhelyit egy este, többet én sem 
ittam, mint ők. Jó kedvünk volt, ennyi volt az egész; 
de úgy látszik, hogy nekik nem is kellett ennél több.

Sólymoson, ha a prédikálás után tüstént el nem 
jöttem volna onnan: talán még lett volna valami a do
logból. így hallottam később. — A két vasárnap közötti 
időt Ujszékelyen töltöttem néhai Sípos Róza mostoha 
anyám gazdatiszt testvérénél, Sípos Józsefnél. Öreg anyja 
is, az özvegy papné, vele lakott Zsuzsánna és Jula nevű 
nagy leányaival. Ezek engem kiváló szívességgel fogadtak 
s nagyon óhajtották volna, hogy én solymosi pap legyek. 
Abból ugyan semmi sem lett.

Bodola kedves tanárom és h. püspök is megtudta 
próbáim meghiúsulását. Én nem csináltam titkot belőle, 
hogy milyen hírt terjesztettek felőlem. A nemeslelkü öreg 
engem igen jól ismert *s mikor könyezni látott, vigasz
talni kezdett, hogy ilyen ám a próba; de nem kell el
csüggedni. Akkor még nem tudtam, hogy mi terve van 
velem.

1854 szeptemberben lehívatott szállására (az Eresei- 
féle) és tudtomra adta, hogy engem Bukurestbe szándé
kozik kineveztetni a főconsisíorium által. Van ugyan még 
egy pályázó, Csűrös József bethleni ref. pap, — így mondá 
— de ő, t. i. a püspök úr, engem fog ajánlani. Ezután 
nemsokára át is költözött Kolozsvárra. Én ennek igen 
megörvendettem, mert a próbát már megutáltam s mert 
reménylettem, hogy Bukarestben szélesebb tér fog nyílni 
tevékenységre vágyó lelkemnek. Bizonyos voltam, hogy 
meglesz, a mit az öreg úr megígért, — ámbár híre jött, 
hogy Csűröst Salamon József', a kolozsvári ev. ref. theo- 
logia tanára pártolja, a ki a főconsistoriumban befolyásos 
ember volt.
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Ez a bizonytalanság némileg aggasztott, de nem te
hettem egyebet, mint vártam arra, a mit a jövő hozni 
fog. — A dislocatiókor »Constanciába« a sötét folyosóba 
mentem lakni, magántanítványaim megvoltak; ezekkel 
töltöttem az időt és tanultam vas-szorgalommal egyedül 
Debourstól a franczia nyelvet. Színdarabokat fordítot
tunk. Olvasgattam németül is, tudva, hogy erre is szük
ségem lesz. Szűnóráimon Réthy Lajos mostani tanfel
ügyelő barátommal, ki akkor még V. osztályos derék fiú 
volt, »Mitymátyot« játszottam. Soha többé azt a játékot 
nem láttam s talán azért maradott meg emlékezetemben 
a »Mitymáty« szó.

Elteldegelt a szeptemberi szorgidő. A szüreti szün
idő alatt Vidrátszegen gazdatiszt voltam, mert Suba Józsi 
betegen feküdt M.-Vásárhelytt a »Sas« vendéglőben. Én 
helyette jártam egy kis tarka lovon a szőlőhegy mögé 
szántatni, vettetni. Nina ezalatt Ludason volt, de lóhá
ton ott is fölkerestem Nyerges Feri bácsinál. Kész volt 
velem Bukurestbe jőni, ha megnyerem azt az állomást. 
De már akkor kezdettem észlelni, hogy nem elég komoly 
leány, hogy másokkal is ép oly jól találja magát, mint 
ha nem adta volna nekem szavát. Ezért ott Ludason 
meg is szólítottam, a mi neki láthatólag rosszul esett s 
én megbántam, hogy miért szóltam, mert nagyon sze
rettem őt.

30. Kineveztetésem bukuresti pappá.
1855 január hóban megkaptam Kolozsvárról Bodola 

Sámuel püspöktől bukuresti pappá történt ‘kineveztetése- 
met a következő levélben, melyet szó szerint közlök.

A levél Jkűlcziine:

Papjelölt t. Koós  Fe'/en ez urnák 
Hivatalból. Maros- Vásárhelyit*
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Belől: A megszólítás után.
„A bukuresti reform, ekklézsia felkérvén 'engemet, 

hogy az üresen lévő ottani papi állomásra egy tiszteletes 
papot neveznék ki, és a méltóságos egyház-főtanács is az 
általam kinevezendő papot csak szükséges tudomás vé
gett kívánván maga elibe terjeszteni: azon hivatalomból 
kifolyó megbízás következtében én önt nevezem ki a bu
kuresti reformata ekklézsia papjának, teljes reménység
gel lévén, hogy mind templomi épületes tanítása és fedd
hetetlen élete, mind pedig hallgatóinak szeretete, illő meg
becsülése által ezen ekklézsiának virágzását elő fogja moz
dítani, s ezek által önbe vetett reményem nem fog meg
hiúsulni.

Kötelessége önnek mint papnak lészen: a templom 
Istentisztelet; de mivel ezt nem köteleztetik hétköznapokon 
tartani, akkor a nagyobb gyermekek oktatására fog egy 
pár órát fordítani.

Fizetése: Tisztességes szállás. Havonként 140, egy
száz negyven pengő cs. kir. ezüst huszas. Keresztelési, 
esketési, temetési díjak, perselypénzek, olfári adomány 
teljes egy harmada.

Nem kételkedem ugyan, hogy ön, ezt az ifjú em
bernek nagyon szép és tisztességes hivatalt, mint a mely
nek elnyeréséért magát jelentette, el ne fogadná, mind
azonáltal errőli tudósítását elvárom, sőt magát is szemé
lyesen, ha dolgait rendezendi, Kolozsvárra várom, hogy 
a sacramentumok kiszolgáltatására faeultáljam és ennek 
az ekklézsiának állásáról értesítsem.

A Bukurestbe való kimenetelre nézve ez a most 
követendő eljárás: Vegyen ön magának egy bizonyítványt 
a városi magistratustól arról, hogy jelenleg mint a maros
vásárhelyi iskola tagja, ottan folytatja tanulását; ezzel 
vegyen egy útlevelet a vidéki parancsnokságtól Szebenbe 
mehetésre, melyet ott bemutatván, a helytartóság kiadja
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az útlevelet a Bukurestbe mehetésre. Én is megteszem 
ezalatt a helytartóságnak jelentésemet, hogy önt nevez
tem ki bukuresti papnak, valamint az ekklézsiát is erről 
tudósítandom.

K olozsvár, 1854. deczember hó 29-én.
JBodola S á m u e l,

református püspök-helyettes.“
A bukuresti ref. egyházhoz 1854 deczember 29-én 

659. szám alatt sajátkezüleg írt levele pedig a követ
kező volt:

„A bukuresti reformáld nemes és szent eh hl ézs iának 
a Ujafiságos szere tettel.

A nemes szent ekklézsiának folyó év november 13-án 
kelt megtanálását 26-án vévén, nem késtem attól fogva 
gondoskodni egy olyan alkalmas papi egyénről, ki az ot
tani ürességben lévő állomást betölthesse.

Nem kerülték ki figyelmemet azok a két tiszteletes 
atyafiak is, kik magokat a nemes ekklézsiánál jelentet
ték ; de mivel a német nyelvbeni jártasság más ismere
tek mellett az ottani papi állomás betöltésére nélkülöz
hetetlen : ez okból és más tekintetekből is legalkalma
sabbnak találtam arra kijelölni és egyszersmind kinevezni 
theologiae candidatus t. Koós Ferencz urat, ki tanulását 
a m.-vásárhelyi iskolában végezvén, jelenleg is ott van 
mint iskolai könyvtárnok és gytnnasialis tanító. Mai nap
ról tudtára is adtam neki, hogy én őtet bukuresti pap
nak kineveztem, valamint erről az erdélyi nagyméltóságu 
cs. és királyi helytartó-tanácsot is értesítettem. Nincsen 
már egyébb hátra, hanem hogy a nemes ekklézsia is ezt 
az ifjú tiszteletes atyafit hívja meg, beköltözési költségé
ről gondoskodjék, megírván hívólevelében mind az ő kö
telességét, mind fizetését. Remélem, hogy ez az ifjú mind 
szép hivatásának, mind a nemes ekklézsia várakozásának 
meg fog felelni; a mit szívemből kívánok.
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A nemes ekklézsia hozzám küldött levelében azt 
írja, meghatározta, hogy az egyházi gyűlésekben, mikor 
pénzkiadásokról van szó, a tiszteletes pap ne elnökös- 
ködjék, csak consultativum votuma legyen. Ez a határo
zat, ha szinte jó czélból történt is, de mivel mind a fe
jedelmi megerősítés által megszentesített canonokkal, mind 
a nemes ekklézsiának ezeken alapított és felsőbb helyen 
is megerősített szabályaival ellenkezik: ezen okokból én 
ebbe bele nem egyezhetem és életbelépését felfüggesztem.

Reményiem, az új papnak hivatalába lépése el fogja 
enyésztetni azokat az okokat, melyek a nemes ekklézsiát 
annak a törvényellenes határozatnak hozatalára bírták.

Köszönetét szavaz nekem a nemes ekklézsia az új 
iskolamester küldéséért, kivel megelégetését nyilvánítja. 
Ennek a megelégedésnek csak örvendek, és hogy állandó, 
növekedő legyen, kívánom De ez a becsületes iskola- 
mester, kinek mind neve, mind személye előttem isme
retlen, minden tudtom és beleegyezésem nélkül lépvén 
hivatalába, e nyilvánított köszönetét, mint meg nem illőt, 
csak tudomásul veszem.*)

Virágoztassa Isten a nemes ekklézsiát, rendeljen 
időről-időre értelmes tanácsosokat, buzgó elöljárókat és 
tagokat, kik egyesített erővel ekklézsiájok jólétéért min
den munkára, sőt áldozatra is készek legyenek.

K o l o z s v á r ,  1854 deczember hó 29-én.
B oclo la  S á m u e l,

erdélyi ref. püspök-helyettes/1
Megjegyzem itt, hogy a »consultativum votum«-ról 

velem szemben soha szó sem volt. Én voltam elnöke a 
presbitériumnak és évi közgyűléseknek. — Azon határo
zat hozatalának oka az volt, hogy t. Dimény József elő

*) Ez a kántor-tanitó Kiss György tasnádi ev. ref. pap fia, 
Kiss József volt, a ki 1854-ben a kolozsvári ref. kollégiumból ment 
Bukarestbe, innen 1864-ben n.-váradi ref. tanító lett, de már elhalt.
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dömet azzal gyanúsították, hogy az ekklézsia tőkepénzei
nek kamatra adása alkalmával a presbitériumra nyomást 
gyakorolt és annak igyekezett kölcsönt adni, a kinek Ígé
retét bírta, hogy meg fogja szolgálni. Mi volt ebben igaz, 
nem tudtam meg soha, de azt tudom, hogy a gyanúsítás 
ezen rút fegyverét ellenem soha még titokban sem hasz
nálhatták.

1855 márczius 5-én 125. szám alatt még a követ
kező levelet intézte hozzám Bodola Sámuel:

> Tiszteletes úr! A kívánt facultatoriát, ide zárva, 
küldöm, azon szíves kívánságommal, hogy uj pályája le
gyen Istentől megáldva, és a tiszteletes úr hasznosan 
múnkálkodhassék, épületesen, közkedvességgel a buku- 
resti ekklézsiának javára!

Ezen kívánságom pedig csak úgy valósulhat, ha tisz
teletes uram nem szűnik meg magát a papi tudományok
ban, szónoklásban tökélyesítni, ha minden embereket meg
becsül és annak az ekklézsiának vallásos élete előmoz
dítására, vagyoni állása jókarba állítására mindent elkö
vet ; miknek teljesítésére annyival inkább kérem tiszteletes 
uramat, mivel ellenkező esetben én is megpirulnék, ki 
tiszteletes uramba bízva, mások felett kineveztem, s nem 
szeretném, ha ezen kinevezésemmel az ekklézsia nem 
volna megelégedve.

Kövesse tiszteletes uram ekklézsiájában az okosabb, 
tapasztaltabb emberek tanácsát; becsüljön meg ugyan 
mindenkit, de kerülje az aljas emberek társaságát. Eb
ben az ekklézsiában a tiszteletes uramra sokaknak sze
mei fognak nézni és még a kormány is ügyeli lépteit. 
Papi tisztességes öltöny, szilárd jellem: ezek tegyék tiszt, 
uramat ismeretessé ekklézsiájában és a nemes város előtt.

Isten tegye szerencséssé utazását. Kérem, ne vegye 
rossz névén, sőt kövesse utasításaimat.

Kolozsvár, 1855. márczius 5-én.
B o d o la  S ám u el, 

erdélyi ref. püspök-helyettes.
U. L Mondja meg Bukurestben tiszteletemet Dr. 

Borosnyói és mérnök Karácsoni Károly uraknak.«
Koós F. „Életem és Em lékeim .41 23



Mennyi atyai szeretet és szívjóság ömlik el e so
rokon! . . .

Én ma, 33 év után is tiszta és nyugodt öntudattal 
mondhatom, hogy feledhetetlen kedves tanárom és fő
pásztorom bölcs utasítását szemem elől soha el nem té
vesztettem. Igazolni fogják ezt azon levelek is, melyeket 
a lopásztor évről-évre hozzám intézett s melyek ma is 
birtokomban vannak.

Komoly, nemes ambitiót csináltam abból, hogy egyik 
legfőbb jótevőm, kedves tanárom és most főpásztorom 
bizalmára, szeretetére magamat papi és hazafias szolgá
lataimmal érdemessé tegyem.

31. Előkészületeim. — Dimén értesítése.
Tanulótársaim és barátaim szívből üdvözöltek s osz

toztak örömemben, melyet bukuresti pappá történt kine- 
veztetésem fölött éreztem. Jeddi Sándor barátom pedig 
azonnal felkért, hogy őt eskessem össze Szabó Annával. 
Én ezt neki megígértem s meg is tettem; de előbb Ko
lozsvárra kellett mennem, hogy a püspök úr kegyét meg
köszönjem és szóbeli utasításait meghallgassam. Megren
deltem azonnal a gyönyörű atlasz-palástot, mely 90 frtba 
került. Csináltattam egy rend szép fekete ruhát, egy nagy 
rondo-köpenvt, melyet akkor Mazzini-köpenynek nevez
tünk. Mindez hamar megtörtént. Eladtam Suba Józsinak 
két szép ökör-borjúmat, melyeket a múlt tavaszon vettem 
vele M.-Vásárhelytt a hidak között. Ezeknek árából és 
meglévő pénzemből kitelt a költség és az utazás Kolozs
várra s vissza.

Kolozsvárit a ref. kollégiumba szálltam a Bágya fiuk
hoz, kik M-Vásárhelyről oda mentek át. Bodola püspök 
igen szívesen * fogadott, sok szép atyai tanácsot adott : 
hogy álljon előttem elődöm Dimén József szomorú pél
dája s őrizkedjem a menekültekkel érintkezni, forradalmi
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Irányú dolgokban részt venni. Erkölcsi életemmel, vala
mint papi kötelességeimnek lelkiismeretes teljesítésével 
szolgáljak példányképül hiveimnek; a különböző hitfele- 
kezetek papjaival éljek békességben; ne felejtsem el soha, 
hogy az osztrák konzulátus minden léptemet figyelemmel 
fogja kisérni; igyekezzem tehát e conzulatussal jó viszony
ban élni.

Ilyen s ezekhez hasonló bölcs tanácsokkal ellátva, 
visszatértem, Maros-Ludason és Vidrátszegen meg-meg- 
állva, M -Vásárhelyre, a hol Jeddi Sándort Szabó Anikó
val összeeskettem, mert most már a facultatoria kezeim 
között volt és Péterfi József kiadta számukra a dispen- 
satiót. Ez egy vasárnap este háznál történt, a mai Deák 
F.-utczában. A tanuk közül csak egy Keresztes nevű 
ügyvédre emlékszem, kinek neje Kun Kati m.-vásárhelyi 
polgárleány volt.

Dimén József elődöm, a bukuresti pap, ekkor már 
két év óta fogva volt Gyula-Fehérvártt. El volt-e ítélve, 
vagy csak vizsgálati fogoly volt, nem emlékezem. Egy 
napon kopogtatott valaki »Gonstancia« nevű szobám aj
taján. »Szabad!« — kiálték és erre betoppant egy osz
trák baka közlegény s magát kihúzva, szalutált és kér
dező: >Koós úrhoz van szerencsém ?« A feleletet meg
kapva, levette csákóját, kivett abból egy kis levélkét s 
azt nekem átadva, sarkon fordult és gyorsan eltávozott. 
Soha sem tudtam meg, hogy ki volt.

A levélkét Dimén József elődöm írta egyenesen hoz
zám, kit csak Józéfa leánya elbeszéléséből ismerhetett. 
Tartalma az volt, hogy ha kimegyek Bukurestbe, őriz
kedjem szívem titkait Szállási József és kézdi-vásárhelyi 
Kovács István puskamíves előtt valaha feltárni, mert ezek 
veszedelembe ejtenek, mint vele is tették. Megnevezett 
még egy harmadikat is, de ennek nevére már nem em
lékezem. Én a levélkét azonnal elégettem, mert a ka-

23*
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tonától is tartottam. De nem történt e részről semmi 
bajom, ügy látszik, hogy a magyar baka őrt állott Di
nién fogháza előtt s ott vele megismerkedve, úgy vállal
kozott a levélke elhozására.

Az ilyen misszió felette veszélyes volt a bakákra 
és ők mégis elvállalták. Sok levél érkezett M.-Vásár
helyre Szebenből a magyar foglyoktól ezen az utón. Én 
is olvastam Albert János m.-vásárhelyi ref. pap szebeni 
fogolynak ilyen utón feleségéhez írt leveleit, melyek irón- 
nal voltak írva. Az őr adta be a papirt és irónt a fo
golynak s ő vette át a fogolytól a levelet. Koczkáztató, 
merész vállalat volt, — de fényes bizonyítékai a magyar 
bakák önzetlen hazaszeretetének

32. A gezsei bál. — Búcsú otthonról.
1855 farsangján Suba Józsi kivitt Vidrátszegre, a 

hol megállapítottuk, hogy mikor fogok Bukurestből haza- 
jőni és Ninával megeskünni. Vidrátszegről M.-Ludasra 
mentünk szánnal, onnan meg Gezsére hívtak meg mind
nyájunkat Keresztes Áronhoz egy kis házi mulatságra. 
Csak arra emlékezem, hogy nagyon sokan voltunk, ne
vezetesen : Tokaji János bogáti ref. pap nejével Kiss Eli
zával, a két Nyerges, t. i. Ferencz és József, Kiss Blanka, 
később Hancz Pali neje. Nagyon sokan voltak még a 
környékből, a kikre ma már nem emlékszem.

Vígan folyt a mulatság, tánczoltunk, danoltunk, po- 
haraztunk. Éjfél után feltűnt nekem, hogy jegyesem 
igen-igen sokat tánczol főleg egy Szövérfi nevű gazda
tiszttel. Elvégre is kijöttem béketűrésemből, mert láttam, 
hogy már alig-alig bír lélegzeni. Odaléptem tehát az épen 
keringet lejtőkhez s fölkértem Szövéríit, hogy ne tánczol- 
tassa többet, hiszen láthatja, hogy már már odavan az a 
leány. Szövérfi föl sem vette kérésemet. Én erre ko
molyabban léptem föl s ebből egy kis csetepaté lett. Je
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gyesem többet nem tánczolt, hanem sírva fakadt s félre
vonult.

Hajnalban vele mentem Ludasra s onnan még azon 
napon Vidrátszegre szánon. Az egész utón adta a ha
ragost. A vidrátszegi Fogadónál azon járt az eszem, hogy 
leszállók mellőle s gyalog bemegyek M -Vásárhelyre; de 
ezen gondolattól elállottam, mert nem akartam, hogy ilyen 
haszontalanságért szakítsak vele, midőn már-már czélnál 
voltam. Vidrátszegen is egész este bús és levert volt, 
de egy szóval sem sértett meg, s másnap vele mentem 
be szánon M.-Vásárhelyre. — Ez volt jegyesemmel első 
és utolsó összezördülésem.

Ezután fölmentem M.-Régenbe, hogy búcsút vegyek 
legjobb jóltevőmtől, Éltető Józsefnétől és más ismerőseim
től. Előbb kirándultam Unokára is az atyafiakhoz és Bonga 
Mihályné, Koós Katalin nagynénémtől 100 frtot kértem 
kölcsön. Nem tudom, volt-e, nem-e pénzük, de arra em
lékszem, hogy nem adtak. Visszatértem tehát M.-Régenbe 
s ott Éltetőnéhez folyamodtam, a ki minden írás nélkül 
adott 100 frtot.

A nemeslelkü jó asszonynyal a nagy szobában hál
tam, Kati a leány és Albert mellettünk az oldalszobában, 
Este sokáig beszélgettünk az ágyból. Ő az utcza felőli 
jobb szögletben, én az ajtó mögötti ágyban háltunk. 
Többek között ezt is kérdezé: »Te Ferencz, elveszed-e 
te most már Suba Ninát?*

»Hogyan kérdhet ilyent tőlem kedves néném! hát 
miért ne vehetném el?« — felelém én.

*No, mindig becsültelek, — mondá tovább — de 
most még inkább becsüllek.*

* Hogyan, édes néni?* — kérdezém.
»Ugy, hogy a mint tudom, az a Suba Nina nagyon 

szegény leány. Te most kapnál gazdag leányt is és te 
mégis azt a szegény leányt akarod elvenni. Ez valóban
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szép tőled s ezért becsüllek én tégedet, mert sok más 
nem úgy tenne a te helyedben.«

Ma, 33 év után is Isten előtt mondom, hogy én 
ilyesmire nem gondoltam. Épen, mert szegény volt s mert 
igazán szerettem, azt akartam, hogy boldoggá tegyem.

33. A bukuresti meghívó. — Búcsú barátaimtól.
M -Vásárhelyre érkezve, már várt a bukuresti egy

ház által küldött 20 cs. kir. arany útiköltség, a követ
kező levél kíséretében:

„Kedves Koós Ferencz tisztelendő úr!
Nagyérdemű helyettes püspök fdő. Bodola Sámuel 

úrnak folyó február hó 7-én 76. szám alatt kelt kegyes 
tudósítását kezünkhez vettük, melyből látjuk, hogy felszó- 
littattunk, hogy az előbb ígért húsz aranyat, mint jöven
dőbeli papunknak útiköltségül küldjük meg.

Íme mi is a legbiztosabb móddal contra recepisse 
mellett ezennel küldjük, azon kéréssel, hogy árva egyhá
zunk minden rendű tagjai mielőbb személyesen tisztel
hessük. Mely szíves kívánság és tiszteletünk mellett va
gyunk a tiszteletes úrnak alázatos szolgái

Bük ürest ,  1855. február hó 13-án.
S z ilá g y i F eren cz. P á k o zd i J á n o s*

Azonnal megköszöntem a presbitériumnak e nemes- 
lelküségét és tudósítottam, hogy mihelyt útlevelemet a 
püspök úrtól megkapom, útra kelek. Megérkezett ez is 
nemsokára. 1855 márczius hó 19-én hű barátaimat meg- 
híttam a Szentkirály-utczába egy búcsú-vacsorára. Ott 
voltak: Urr György, Vájná Sándor, Pető György, Szol- 
lősi István, Fábián Simon és Ferencz, Jeddi Sándor, a 
ki nekem ott egy pompás aranygyűrűt adott emlékül, 
melyben nagy smaragd volt foglalva. — Annyi áldást, 
annyi jót kívántak kedves barátim és tanulótársaim ne
kem azon alkalommal, a mennyit csak önzetlen, hü ba-
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Tátok képesek kívánni. Éjfél után hazasiettünk, mert ne
kem másnap, márczius 20-án indulni kellett Bukurestbe, 
egy székely szekeressel, a ki Brassóba ment árukért va
lamelyik m -vásárhelyi kereskedő számára.

Reggel még búcsút vettem a kedves Erdélyi csa
ládtól, hol 1850—1855-ig magántanító voltam; a Bara
nyai családtól, a hol Suba Ninával megismerkedtem, t. 
i. komoly szándékkal, mert mint gyermeket már 1849- 
ben ismertem volt. Elbúcsúztam a tanároktól, úgymint: 
Bolyai Farkas, Szász István, Hegedűs János, Molnár 
János és Dózsa Elektől és minden ismerőseimtől úgy a 
kollégiumban, mint a városon.

A könyvtárnokságot azelőtt néhány nappal Pető 
Györgynek adtam át. Oh, milyen nehéz szívvel váltam 
én meg attól a jó édes anyától, a m.-vásárhelyi ref. fő
tanodától, a melybe én 1840-ben mint szegény szolgafiu 
léptem és melyből most mint bukuresti ref. pap távoz
tam ! . . .

34. A marcs-vásárhelyi kollégium osztálytanítóinak 
névjegyzéke 1850—1854-ig.

Mielőtt útra kelnék, ide írom azon köztanítók neveit 
emlékül, a kik a maros-vásárhelyi ref. kollégiumban 
1850—1854-ig (1849-ről nincs tabella) működtek, a mint 
itt következnek:

1850.
A második félévben (Az első félévről szintén nincs tabella). 

Az I. magyar osztályban. Kertész Elek.
A II. > » Simonfi Samu.

III. német
IV. magyar
V. osztály :
VI. Rhetorica:

VII. Poetica :
VIII. Philologia:

(? ?)
Móré Károly. 
Szabó Elek. 
Vas Ferencz. 
Albert Dani. 
Madaras János.
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1850 51.
I. elemi osztály: Sárkány Dani.

II. > Adorján János.
I. gvmn. > Vájná Sándor,

Muzsnai Pál és 1 . 4 Tr, ^ } szaktanítók. Kasa György J
11. * Muzsnai Pál, Vájná S., Kása Gy.

III Kása Gy., Muzsnai Pál, Böjtbe János.
IV. » » Böjthe János, Albert Dani, Muzsnai P., 

Kása Gy, Nagy Dani, Bolyai Farkas 
tanár, Koós F. énektanító.

V. » » Nagy Dani, Albert Dani, Böjthe János, 
Muzsnai P., Bolyai F., Sükösd Ferencz 
énektanító.

VI. » » Albert D., Bodola Sámuel, Dózsa Elek, 
Szász István, Bolyai F., Nagy Dani, 
Muzsnai P., Simon Elek énektanító.

A 2-ik félévben ugyanezek, a következő változta-
tással: a II. gymn. osztályban Hegedűs János is tanított
német nyelvet, igeni a III., IV., V. osztályban is; Bolyai
Farkas már nem tanított egyik osztályban sem.

1851/52.
i. elemi osztály: Balog András.

ii. Adorján János, Csombor János, Ősz 
István énektanító.

i. gymn. » Csombor János, Muzsnai, Vájná, Gyür
ke Károly énektanító.

ii. » Vájná S., Hegedűs, Muzsnai, Csombor, 
Czegő F. énektanító.

ni. Muzsnai P., Hegedűs, Varga Samu, 
Vájná, Csombor.

IV. » Albert Dani, Hegedűs, Varga, Muzs-
nai, Vájná, Csombor, Bocz Elek ének
tanító.



Y. gymn. osztály: Nagy Dani, Albert, Varga, Muzsnai, 
Szabó Lajos énektanító.

VI. * » Varga Samu, Nagy D., Hegedűs, Muzs
nai, Albert D., Simon E. énektanító.

A 2-ik félévben:
I. elemi osztály: Sárkány D.

II. * » Adorján János, Ágoston Pál énektanító.
I. gymn. > 

; 11. » 
in .  .

Csombor János, Vájná, Urr György, 
változatlan.
Urr György, (Muzsnai elfogva), szak
tanítók ugyanazok.

IV. . Muzsnai helyett Urr Gy., a többi 
változatlan.

V. » », Nem tudom, hogyan történt, de így 
vannak bejegyezve: Albert,Vizi László, 
Varga Samu, Muzsnai?? Nagy Dani 
r. r.??

VI. . Vizi László, Varga Albert, Muzsnai?? 
Nagy Dani szakt.??

1852/53.

I. elemi osztály: Kelecsényi Károly.
II. » » Adorján János, Csombor János, Ágos-

I. gymn. »
tón Pál énektanító.
Csombor J., Pethő György, Urr Gy., 
Vájná Sándor.

II
III
IV. »
V. » »

Pethő Gy., Urr, Czombor, Vájná.
Urr Gy., Albert D , Pethő, Vájná. 
Vájná, Albert, Urr, Pethő.
Medgyes Ferencz, Molnár János, Al

VI. »
bert, Pethő.
Albert Dani, Molnár, Hegedűs, Pethő,
Medgyes.

A 2-ik félév változatlan.
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1858/54.

I. elemi osztály: Kelecsényi Károly.
ü. Simoni! Samu, Csombor.
I. gymn. Csombor J., Vájná, Urr, Fethő.

II. > Pethő György, Vájná, Urr, Koós Fe- 
rencz német nyelv.

III. » » Koós Ferenez, Vájná, Urr, Medgyes, 
Pethő.

IV. > Urr György, Hegedűs, Vájná, Pethő, 
Medgyes, Koós Ferenez szónoklattan.

V. » Vájná Sándor, Molnár, Glacz Gyula, 
Medgves, Hegedűs Ferenez, Koós Fe- 
rencz költészettan, Pethő.

VI. Medgyes Ferenez, Molnár, Glacz, He
gedűs F , Pethő, Koós Ferenez ma
gyar irodalom.

A 2 41c félévben.
Elemiek mint előbb.

I. gymn. osztály : Csombor, Pethő, Urr, Koós (mértan).
II. Móré Károly, Csombor, Urr, Koós 

(számtan)
III > Pethő, Móré, Urr, Medgyes, Koós 

(mértan)
IV Koós (vallás, latin, tömörmértan), 

Urr, Hegedűs János, Medgyes, Móré, 
Fethő

V. » » Urr György, Molnár, Glacz, Hegedűs 
F., Medgy* s Móré, Fethő.

VI. » Medgyes, Molnár, Glacz, Hegedűs,
Móré, Fethő.

*

A fennebbiekből kitetszik, hogy a szabadságharcz 
után a kollégiumban a szaktanitást léptették a Thun Leó
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osztrák közoktatási miniszter »Entwurf*-ja alapján életbe. 
Hogy ez a tanügyre nézve sokkal jobb volt, mint az: 
1848 előtti eljárás, ez kétségtelen. Azonban a mennyire 
jobb és czélszerubb volt a szakoktatás, annál rosszabbak 
voltak azok a tankönyvek, melyeket reánk erőszakoltak,, 
pl. a Pücz Vilmos történelme és egy lélekbutító magyar 
nyelvtan. Ezekre még ma is keserűséggel emlékezik visszaT 
a ki a történelmet és magyar nyelvtant azon tanköny
vekből tanulta.

Az iskolai fegyelem is humánosabb volt 1850-től 
kezdve, minthogy az osztálytanítóknak nem volt meg
engedve kényök-kedvök szerint osztogatni a testi bünte
tést. Napló volt kiadva, melybe be kellett vezetni, hogy 
kit, mikor, miért és hány vesszőcsapásra büntetett meg" 
az osztálytanító. Ennek a rubrikás naplónak aztán az 
lett a következménye, hogy inkább kerültük a testi bün
tetést, mintsem a rubrikák kitöltésével vesződjünk és a 
tanvezető tanárhoz rapportra lejárjunk. 1853/54-ben He
gedűs János volt a tanvezető tanár, ki ma is tanár az 
enyedi kollégiumban s a ki igen humánus ember volt.

Megehilítem itt még, hogy Varga Samutól, a mos
tani tekei ref. paptól, több német prédikácziós könyvet 
megvettem volt mérsékelt áron. Ő azokat Margburgban 
szerezte volt meg a maga számára Ügy látszik, hogy 
1855-ben nem szándékozott többé a papi pályára lépni 
és azért adta el nekem jeles könyveit, melyeknek egy 
része nálam ma is megvan. Általában Varga azon időben 
hozzám igen szívélyes volt s ezt ma (1888. aug. 10) is 
örömmel említem itt meg.

35. Búcsú a maros-vásárhelyi ref. kollégiumtól
Szegény boldogult jó atyám azon forró óhajtása,, 

mondhatnám mindennapi imádsága, hogy belőlem pap le
gyen, ime tehát beteljesedett! Ő ugyan nem érte meg
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apa mint ő, nem lett volna. Én megígértem, felfogadtam 
1843-ban sírjánál, hogy óhajtását teljesíteni fogom

Hogy mibe került nekem ezen apai óhajtást telje
síteni, azt tudja már a szíves olvasó a fennebb leírtak
ból. Hat évig küzdöttem a szolgaság kemény kenyerén. 
Midőn sorsom jobbra fordult, akkor a könyvet karddal; 
majd a kardot a bujdosó vándorbotjával, majd a sötét bör
tönnel s ezt ismét könyvvel cseréltem föl. Ebből áll éle
tem története 1840-től 1855 márczius 20-áig.

A legmélyebb hálával emlékezem meg itt még egy
szer jóltevőimről, kiket ezen emlékiratomban a maguk he
lyén névszerint megneveztem s így itt ismételni nem tar
tok szükségesnek. Forró hálám kifejezését legutoljára 
hagytam legnagyobb jóltevőm: a maros-vásárhelyi evang. 
református kollégium iránt.

Még ma is érzem azon forró könyek melegét ar- 
czomon melyeket azon perczben hullattam, midőn a kol
légiumból utoljára kiléptem és a szent-Miklós-utczán czé- 
lom felé megindultam. Ma is ég e hála szívemben s csak 
utolsó lehelletemmel fog az kialunni irántad, szegény fiuk 
szent menedéke, tudományok és tiszta erkölcs szent haj
léka, maros-vásárhelyi református kollégium! . . . Te em
bert neveltél a porból, szívet-lelket képeztél abból, ki 
neked mindent köszönhet, de a ki neked legforróbb há
láján kívül még eddig semmit sem adhatott.

Szent lesz előttem képed az idegen földön, hová 
sorsom vezérel; szent lesz minden körülmények között 
síromig. Tőled, kebleden tanultam szeretni — ha kell, 
a  vérpadig — a magyar hazát és magyar nemzetet. Há
lámat irántad tettekben fogom leróni az idegen földre ki
bujdosott magyarok támogatása, vigasztalása, tanítása ál
tal. Keblemben erőt, kitartást, bátorságot érzek, fölvenni 
a keresztet és vinni a megfeszítés helyéig, de rólad soha
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el nem felejtkezem. A mit tőled kaptam: a tiszta erköl- 
csőt, az ismereteket, a felebaráti- és hazaszeretetet —' 
megosztom bujdosó honfitársaimmal.

Te itt maradsz tovább is ápolni, nevelni az édes 
haza gyermekeit. Te nem magadnak, hanem a hazának 
neveled őket A te sorsod hasonló az édes anyákéhoz, 
kik mások számára nevelik gyermekeiket s ebben talál
ják legfőbb boldogságukat.

Isten hozzátok, szent falak, lámpái a szellemi vilá
gosságnak ! Világítsatok a sötétben felétek vándorlónak 
az idők végezetéig! Legyenek áldottak alapítóitok és fen- 
tartóitok!

Életem gyenge sajkája indul a hullámok hátán a 
nagy tenger felé. Lesz-e biztos kikötője, hol annyi há
nyattatás után végre nyugtot találjon? . . . Lesz-e szív, 
mely engemet küzdelmeimben híven, igazán szeressen, 
támogasson?! . . .

Oh, milyen bölcsen rendelte azt Isten, hogy ne lát
hassunk be a jövőbe, hanem küzdjünk és bízzunk benne 
a végső lehelletig! . . .

36. Utazás M.-Vásárhelyről Bukurestbe.
1855 márczius hó 20-án Maros-Vásárhelyről négy 

lovas székely szekeresemmel elindulva, Vajában beszó- 
lottam Muzsnai Károly ev. ref. paphoz, a kit ismertem, 
mert egy Károly nevű kis fia járt a kollégiumba, ki ne
kem tanítványom volt s a ki ma a nagy-sajói egyházke
rületben esperes. Az öreg Muzsnai Károly igen szívesen 
fogadott s emlékül egy házassági törvénykönyvet adott. 
Nagyon érzékenyen búcsúztam el tőle s többé soha sem 
is láttam. Szegény, derék bajtársamat 1860 körül egy 
csendőr véletlenül keresztül lőtte a papilakban s azonnal 
meghalt.

Vajából a kis Göcs mellett a balavásári hegyen
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áthaladva, Balavásáron beszóltam az öreg C*inádi Samu 
ev. ref. paphoz, kit szintén ismertem és a kitől szintén 
elbúcsúztam. Innen Kelementelkén áthaladva, Gyalakuta 
községben Horváth Adám ev. ref. paptól búcsúztam el.

Délre Erdő-Szentgyörgvre érkeztünk, a hol László 
Gergely ev. ref. paphoz mentem ebédre. — Ma már az 
itt megnevezett ref. papok közül egyik sem él. Egyedül 
Uönczy Lajos, a kelementelki ref. pap van még életben, 
ő is felül van a 70 éven.

Erdő-Szentgyörgyről estére Székely-Keresztárrá ér
keztünk s ott egy Nagy József nevű székely vendéglős
hez szálltunk be az út mellett balra eső szögleten, a 
mint a városba beérkeztünk. Az öreg székely megtudva, 
liogy én minő járatban vagyok, engemet kimondhatatlan 
szívességgel fogadott, annyira, hogy még ma is hálás 
szívvel emlékezem meg felőle.

Ennek a Nagy Józsefnek unokája Spaller József 
mostani brassói róm. kath. elemi tanító kedves neje s 
nekem végtelen jól esett, midőn ezt megtudtam. A szí
vesség. melylyel az öreg úr hozzám viseltetett, mély 
gyökeret vert szívembe. Tanúság: Tégy annyi jót em
bertársaiddal, a mennyit csak tehetsz és élni fogsz sokáig 
a hálás utódok emlékében.

Székely-Kereszturról márczius hó 22-én reggel in
dultunk el. Alig, hogy a városból kiértünk, egy szekér 
csörtetett utánunk, a melyben két csendőr volt. A csend
őrök szekere mellettünk elhaladott, de nemsokára meg- 
állott s a mi szekerünket bevárta. Mi is megállottunk s 
az egyik csendőr engedelmet kért, hogy az én szekeremre 
ülhessen. Szívesen adtam neki helyet. Útközben kérdezte, 
hogy hová utazom s én megmutattam neki útlevelemet. 
Ez volt tehát az ok, miért szekerembe felkéredzett. íli- 
.hetőleg még Kereszturon neszét vették, hogy Oláhországba 
utazom s tudni akarták, ha van-e útlevelem. — Utálatos
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volt akkor országszerte a »Gens d’armes*, nem úgy, mint 
ma. Ők fogdosták össze a politikai okokból kijelölt ma
gyarokat s ezért utálta őket minden magyar.

Estére Oklándra érkeztünk s ott megháltunk a fo
gadóban. Márczius hó 23-án reggel elindultunk Oklándról 
és a Rika hegyen át Erdővidékre, majd estére Híd cég re 
érkeztünk s ott a vendéglőbe szállottunk.

Márczius 24-én délre Brassóba érkezve, én szeke
resemet. kifizettem s Molnár János ma is élő ev. ref. 
paphoz szállottam. Este elmentem vele a magyar szín
házba a mai »Redoute«-ba s ma is jut eszembe, hogy a 
színház zsúfolva volt, míg ma 33 év múlva, midőn ötször- 
hatszor több magyar lakik Brassóban, a magyar színé
szek rendesen üres ház előtt játszanak és megbukva, me
nekülnek innen a Székelyföldre. — Az akkori nyomás 
összetartotta a maroknyi magyarságot; míg a mai brassói 
magyarság nem akarja belátni szükségét az összetartásnak

Brassóból márczius hó 25*én indultam el egy bol
gárszegi oláh szekeresssel, a ki portékát vitt Bukurestbe 
s így én a roppant nagy és derekasan megrakott szekér
nek a tetejébe kerültem. — Azon napon a tömösi oláh 
vámig érkeztünk s ládáimmal egyik vámnál sem volt nagy 
bajunk. A Predeálon megdöbbentett az ott észlelt pisz
kosság, melyhez addig szokva nem voltam. Az oláh katona 
bocskort, fehér nadrágot, fekete czondrát és fekete bá- 
ánybőr-kucsmát hordott; kezében otromba nagy kovás 

puska, derekán három újjnvi széles fekete szíj, hátán fe
kete szíjas tölténytáskával, ilyen katonát addig nem látva, 
alig bírtam elhinni, hogy még ez is katona lehet. — Az 
oláh vámház akkor apró fagunyhókból állott, melyek kí
vül és belől rondák, piszkosak voltak. Kövezetnek híre 
sem volt, a szekerek és lovak bokáig érő trágyában állot
tak a vámház előtt. Itt kínos éjszakám volt egy pricscsen.

Márczius hó 26-án leindultunk a szinájai kolostor
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felé. Akkor országúinak híre sem volt, mentünk árkon- 
bokron, vízen, a hol lehetett. A Práhova völgyébe leér
kezve, mindenütt vízen át, vízen keresztül, délben Szíriáiba, 
estére Komarnikra érkeztünk, a hol már a fogadóba 
hálni sem mentem be, hanem a szekér tetején húztam 
meg magamat az ernyő alatt.

Márczius hó 27-én Kimpináról Ploestet balra hagyva, 
Florestre s onnan késő estére Bukarestbe érkeztünk, de 
csak márczius 28-án reggel kerestem fel a ref. parochiát. 
Márczius 27-ről 28-ra virradólag a »Hotel Gavroveniben* 
háltam, egy mocskos, harmadrendű (akkor a legismertebb) 
vendéglőben a hasonnevű utczában.

A ref. parochián legelőbb ét falvi Zsigmond Elek 
magyar szabólegenynyel találkoztam s ez nyugtatott meg, 
hogy jó helyen járok. Azonnal behurczolkodtam a papi 
lakba, s mielőtt tovább mennék, itt leírom a bukuresti 
ref. parochiát úgy, a mint é.i azt 1855 márczius 28-án 
találtam, melyből ma ott egy forgács sincs meg, mert 
minden, de minden új ott ma, melyeket részint az én 
ottlétem alatt építettünk újból, részint az én hazajövete
lem, 1869 után.

A bukuresti ref. parochia fekszik a város nyugoti 
központi részében a zöld kerületben (comisia verde.) A 
város öt kerületre van felosztva, s mindeniknek külön 
színe van, u. m. zöld, kék, veres, sárga és fekete s a 
rendőrhivatalnokok az illető kerület színeit hordják egyen
ruháikon. Mindenik kerület aztán több alkeríiletre (sub- 
urbia) van osztva.

A ref. parochia előtt a Luther-utcza ÍStrada Lu- 
therana) vonul el északról délre a nagy szinház felé; 
mellette pedig nyugatról keletre vonul az északi oldalon 
a Kálvin-utcza a Calei Victoriei felé, melyet akkor »Podu 
Mogosóei«-nek neveztek. A parochiális telek alakja három
szög s az akkori épületek e háromszögben voltak el
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helyezve. A telek szélessége a Luther-utczában mintegy 
16 öl, hossza a szomszéd telek mellett mintegy 40 öl. E 
szerint alig 320 négyszögölnyi területen állott az a sok 
tűzfészek, melyek a tanítólakot és iskolát kivéve, mind 
fából voltak építve, zsindelylyel födve, s a nagy tűzvész
től csak az Isten kegyelme oltalmazta meg 1847-ben. 
Hogy minő változásokon mentek át azon épületek 1855— 
1869-ig, t. i. a míg én ott paposkodtam, erről alább 
részletesen fogok írni.

37. Elhelyezkedésem a parochián és látogatásaim.
Alig, hogy elhelyezkedtem a papilakban, mely tel

jesen üres volt s így pár ládámnak és ágvnémümnek elég 
helye volt, — megkértem Zsigmond Eleket, hogy vi
gyen el engem az egyház elöljáróihoz s ő erre szívesen 
is ajánlkozott. Legelőbb elvitt Pákozdi János nevű pres
biterhez, a ki a »Csizmedzsiu« nevű kert nyugati szélén 
a »Szkitu Magurén« utczában saját házában lakott. Egy 
kis, sovány, barna, középkorú férfiú volt ez a Pákozdi s 
foglalkozására nézve kertész. Békés vármegyéből került 
volt Bukurestbe s első magyar nejétől elválasztva, akkor 
már egy Léni nevű eloláhosodott német eredetű neje volt 
s egy kis hasonnevű leánykája. A nő és gyermek egy 
szót sem tudtak magyarul, ezekkel oláhul beszélt, s ez 
nekem nagyon rosszul esett, hogy ref. magyar ember 
családja nem beszélt magyarul.

Megjegyzem, hogy Pákozdi a lehető legsemmireva- 
lóbb bukuresti magyar volt. a kiket ott valaha megis
mertem. . . . Megmutatta nekem báltermét, melyben — 
mint mondá — a magyarok szoktak hetenként egyszer 
tánczolni. Erre én ezt mondám neki: »Én is szeretek 
tánczolni s eljövök a farsangon a bálba*. — Ő is meg
hívott a bálba, de tőle eljőve, Zsigmond Elek megmagya
rázta, hogy abba a Pákozdi-féle magyar bálba én nem

24K o ó s  F . „Életem és Em lékeim .“



mehetek, mert abba csakis a bukaresti magyarság söpre
déke jár. És Pákozdi mégis meghívott! Ezt jól megje
gyeztem magamnak.

Azután meglátogattam Szilágyi Ferencz mészárost, 
az egyház pénztárnokát, a ki szintén saját házában lakott 
a Dudesko nevű városrészben. Tedesco-ból Dudeszko, 
azaz német, mert abban a városrészben a Dealu Spiri 
alatt sok bevándorolt német lakott. Szilágyi Ferencz mé
száros Nagy-Bányáról jött volt előbb Brassóba s onnan 
Bukarestbe. Akkor már 55 éves volt, de izmos kötésű, 
jól tartott, erőteljes férfiú s igen becsületes, nyíltszívű 
magyar volt.

Később tudtam meg, hogy Brassóban adósa mara
dott a ref. egyháznak s e miatt vándorolt ki Bukurestbe. 
Fel is hajtották rajta 1859 körül ezt az adósságot, mi 
miatt elszegényedvén, nyomorban halt meg 1861-ben. 
Neje már akkor nem élt. Volt egy Rózsi nevű vén leánya 
és egy Mihály nevű fia, a kik nagyon rosszul beszéltek 
már magyarul s a mi több, fiát nem is hítták már Mi
hálynak, hanem Mihálát yi-n&k, s ez nekem kimondha
tatlan rosszul esett, mert azt láttam belőle, hogy Buku- 
restben a tősgyökeres magyarnak már nem is unokája, 
hanem közvetlen gyermeke is eloláhosodik. . . .

innen Lukács János nevű egyházi elöljáróhoz men
tünk, a ki szintén a Dudeszkó közelében, a mai Calea 
Rahovei (Rahova-utczában) lakott s kovácsmester volt, 
de háza nem volt. Lukács János udvarhelyszéki volt, 
igaz lelkű, jó magyar ember, a kinek neje is székely leány 
lévén, házában csak magyarul beszéltek. Volt akkor 
egy fia, János és egy leánya, Liza, a kik aztán hozzám 
jártak iskolába. Ennek a Lukács Jánosnak volt egy testvér
bátyja, a kit én már nem ismertem, mert 1854-ben halt 
meg. — Beszélték, hogy ez a két Lukács igen példány- 
szerű testvéri szeretetben élt, s hogy ez annyira feltűnt
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ott, hogy nem is hítlák őket Lukácsoknak, hanem igy: 
»a testvérek*, s erről az összes bukuresti magyarság 
tudta, hogy kiről van szó, midőn a két testvérről beszél
tek. Szép és jellemző vonás!

Lukácstól dr. Borosn-yii Lukács Jánoshoz mentünk, 
az egyház főgondnokához, a ki akkor a Curtea veche 
{régi udvar) mellett a *Hanu verde* — (zöld vendéglő) 
nevű nagy épületben lakott nejével, egy bécsi német nő
vel és Mari nevű híres szépségű leányával, Barcsav Já- 
nosnéval, ki férjétől elvált és szüleinél lakott. Dr. Boros- 
nyói édes atyja szintén János, m,-vásárhelyi ref. tanár 
volt, kit én is ismertem Dr. Borosnyói 1848-ig Szeben- 
ben lakott s a szabadságharcz lezajlása után önként 
vándorolt ki Bukurestbe; erre német neje is ösztönözte, 
ki német létére gyűlölte a Wohlgemuth rémuralmát.

Két fiók is volt akkor, kik Bécsben tanultak az 
'egyetemen. Én csak később, 1860 körül ismerkedtem 
meg velük. A magyar nemzetre nézve mind a kettő el
veszett. Káról;/, a nagyobbik, Bukurestben telepedett meg, 
oláh alattvaló lett, német nőt vett el, s mint keresett, ki
tűnő oláh ügyvéd él ma is Bukurestben. Lajos, a kisebbik, 
Bécsben telepedett le. Beversalist is adott, midőn meg
nősült és így mind a három gyermekét anyja vallására, 
róm. katholikussá kereszteltette. így vesztek el az egy
kori m-vásárhelyi ref. magyar tanar unokái a magyar 
nemzetre nézve.

Ez már a harmadik bukuresti magyar család volt 
s épen egyházi elöljárók, a melyek a magyar nemzetre 
nézve veszőfélben voltak, s ez nekem nagyon zokon esett. 
Pedig még csak a kezdetén voltam a sok pusztulás ész
lelésének ! . . .

Márcz. 29-én folytattam a látogatásokat. Legelőbb 
Mihalovics cs. kir. osztrák konzulhoz mentem tisztelete
met tenni, a ki már értesítve volt odamenetelem felől.

24*



Öreg, barna, termetes, komoly férfiú volt. Vele beszéltem 
életemben kezdettől végig németül, a mi jobban sikerült, 
mint hittem volna. Minden kérdését tisztán megértettem 
s feleltem azokra. — Innen Zellner nevű osztrák kanz- 
lerhez és Montlong osztrák alkanzlerhez mentem ugyan
abban az épületben, t. i. a Jordachi Filipeszko-féle házban, 
a mely Kálvin-utcza és Podu Mogosoe szögletén feküdt 
s kertje a mi parochiánkig lenyúlt. Az emeletben lakott 
a konzul, földszint volt az osztrák kanczellária és az 
osztrák posta.

A szolgálatot a kanczellária végzéseinek végrehaj
tása körül kiszolgált cs. kir. őrmesterek teljesítették, kik 
akkor még mind kardot hordtak. Ezek voltak — mint 
később megtudtam — azon közegek, kik 1848/49-ben a 
muszka tábornokok leveleit Bukurestből N.-Szebenbe és 
Brassóba behordották. Ezt magától Kovács Péter őrmes
tertől tudtam meg, a ki ref. hitü volt. A másik két 
muszka-levélhordozó Boér és Szentgyörgyi nevű erdélyi 
oláh őrmesterek voltak; a többinek ma már nevére sem 
emlékezem.

Innen dr. Lukács Farkas házához mentünk, a ki 
a Luther-utczában lakott s ott ma is él. Dr. Lukács F. 
szilágysági fiú volt s Bukurestben az oláh nyelvet telje
sen elsajátítván, annyira vitte, hogy a Pantileimon oláh 
gazdasági intézetben a veteránját oláhuJ adta elő, sőt 
oláh tankönyvet is adott ki. Neje bukuresti születésű 
Enderle leány volt, kinek atyja órás volt és a Podu Mo- 
gosóei-n lakott a Kreczuleszko-templommal szemben. Dr. 
Lukácsnak volt 7—8 gyermeke, még én is kereszteltem 
neki, de gyermekei egy szót sem tudtak magyarul, mert 
az anya németül beszélt velők s így az apa is, a ki pe
dig nem beszélt jól németül. Az öreg és neje ma is él
nek, de hogy hány gyermekük maradott máig életben, 
ezt nem tudom. Azt azonban tudom, hogy gyermekeik
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a  magyar nemzetre nézve mind elvesztek. — Ilyen a bu
karesti magyarság sorsa ! . . .

Dr. Lukács családi életének német volta kényüket 
fakasztott szemembe. Mi lesz a bukuresti magyarságból, 
ha ez mind így megy ? — gondolám magamban és fájó 
szívvel mentem, a hová most már nem étfalvi Zsigmond 
Elek szabósegéd, hanem lisznyói Tóth Mihály lakatos
segéd vezetett.

Elmentünk n.-kőrösi Szőllösy Józsefhez, egy gazdag 
kovácshoz, sepsi-szentgyörgyi Kovács István puskamíves
hez, Porcsalmi Lajos, Kormos Ferencz tímárokhoz, Ők- 
rös József’ Debreczi József, Homoki Ferencz kovácsmes
terekhez s még másokhoz. — Azt már eddig is beláttam, 
hogy nem elég ám itt egy héten egyet prédikálni s a 
többi időt önérdekem előmozdítására fordítani; mert ha 
iskoláról nem gondoskodom, elpusztul ez a kis magyar 
telep, melyet úgyis feldúlt az elődöm, tiszt. Dimény Jó
zsef alatt kitört viszály.

38. A bukuresti ev. ref. egyház alapítója és előttem 
szolgált papjai.

A bukuresti ref. egyházat 1815. máj. 14-én alapította 
küküllőmegyei szőkefalvi Silkei Imre, a ki Kolozsvárit 
tanult volt. Hogyan ment ki Bukurestbe: önként-e, vagy 
küldve volt — nem tudom. Inkább hiszem, hogy önként 
bujdosott ki oda ő is, mint annyian mások, s látva, hogy 
van annyi ref. hitü magyar, kikből egy zsenge ref. egy
házat lehetne szervezni, fellépett és prédikálni kezdett, 
előbb az ottani ág. ev. szász templomban, de később 
jobbnak vélte híveivel együtt, hogy elszakadjanak a szász 
egyháztól, melyhez szerződésileg úgy sem tartoztak, és 
külön magyar ajkú egyházat alapítsanak.

Azon, alapítók közül még ismertem az öreg dr. Vá 
sárhelyi Mózes Károlyt, Ökrös Bálintot, Bereczki és Je-



remiás nevüeket s mindannyit én temettem el 1855 — 130 
között. Előbb Jeremiás halt el az 1855. év tavaszán. 
Midőn Úrvacsorával éltettem, tudakozódtam tőle Sükei 
elődöm felől, kivel ő is járt volt Magyarországon a temp
lom számára kéregetni. Jut eszembe, hogy Síikéiről elis
merőleg szólott, de utána vetette: »Tiszteletes úr, jegyezze 
meg magának, hogy a ki mézzel foglalkozik, be-beszopja. 
ujjait.«

Sükei Imre 1815—1848-ig, tehát 33 évig volt bu- 
kuresti pap. Ő építette azokat a parochiális épületeket,, 
melyeket említettem, 2650 piaszterért, a papilakon kívül, a 
melyen csak javíttatott. Tehát semmit sem kapott Buka
restben 1815-ben, hanem ő vette azt a telket, építette 
azt a fatemplomot, fatornyot. Mihez folyamodhatott volna 
tehát egyébhez ő is, mint a collectához? Be is járta 
több ízben Erdélyt, Magyarországot, (akkor még nem 
volt unió, ezért írom így). Járt Konstantinápolyban is 
egy alkalommal, a midőn a tengeri viharban közel volt 
a végpusztuláshoz. Hogy mennyi pénzt gyűjtött összey 
ennek nyomát nem találtam, de annyi tény, hogy két
ezer s pár száz arany tőkepénze volt a bukuresti ref. 
egyháznak 1855 tavaszán. Telket vásárolt, templomotr 
kis iskolát és tanító-lakot, istállót, kocsiszínt épített, a 
papilakot jól helyrehozta és ezenkívül kétezer arany tő
két hagyott, halálakor.

Jegyezzük meg, hogy megnősült ott Bukurestben 
1821-ben; Kis György mészáros Mária leányát vette volt ely 
s ettől két fia: Károly és Lajos születvén, ezeket nagy 
költséggel taníttatta a nagy-enyedi ref. kollégiumban. Ha 
ehát a néhai Jeremiás szerint a mézzel való foglalkozás 
alatt »ujjait beszopta« is, de tett is annyit a bukuresti 
ref. magyarság érdekében, a mivel hálára kötelezhette 
volna híveit legalább sírjában. Azonban én ezt a hálát 
Sükei Imre iránt híveinél nem igen észleltem. Rosszat 
hallottam felőle eleget, de jót igen keveset.
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Az a nép, mely addig bujdosó volt, míg Síikéi össze 
nem gyűjtötte ; az a nép, mely az általa alapított egy
ház templomában imádta magyarul az Istent, — nem 
volt kegyelettel egyháza alapítója iránt, s ez nekem igen 
rosszul esett.

Egyedül Szőllősy József ajkairól hallottam Sükei 
felől elismerést, mások minden rosszat elmeséltek felőle. 
Beszélték, hogy a bojérokkal kártyázott, hogy nagyon 
fejérnépes volt, hogy a konzulság hivatalnokaival barát
ságban élvén, az egyház ügyeiben ellene felszólalókat a 
konzulságnál megbüntettette s több eféléket És a mi leg
főbb, az az volt, hogy a collectált pénzekről soha be 
nem számolt.

A mi jót tett érettök, azt nem akarták látni. Én 
ezt fájó szívvel hallgattam s már akkor föltettem, hogy 
én arról a pénzről, a mi valaha az egyház számára ke
zeimhez befoly, az utolsó krajczárig nyomtatásban fogok 
minden évben beszámolni, hogy nevemhez ilyen gyanú
sítás ne ragadjon. Igyekeztem arra is, hogy Sükei emléke 
iránt némi kegyeletet kelthessek híveimnél. Ez sikerült is.

Sükei 1848 január 19-én elhalván, előtte elhalt 
neje mellé temették az általa épített fatemplom tornya 
alá. A sír boltozatos volt s ma is megtalálható az ál
talam épített új góth templom lépcsője és az új papiház 
között. — Szándékom volt az új templom falába emlék
táblát állíttatni Sükeinek, de elmaradt.

Sükei fia, Károly, l§48-ban testen volt és márczius 
15-én szerepeit Jókai és Petőfi mellett. Szép késziiltségü 
fiú volt és szép költeményei maradtak. Hallottam, hogy 
dadogó volt s ez nagy hátrányára vált. Mint losonczi 
ref. tanár halt el az 50-es évek elején.

Lajos színész lett a szabadságharcz után s meg
nősült. Egyszer írt nekem Eperjesről 1858-ban s meg-
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köszönte, hogy édes apjáról valamelyik lapban kegyelet
tel írtam, de egyúttal leírta nagy nyomorát is és felkért, 
hogy csináljak számára egy kis collectát azoknál, a kik 
atyja iránt kegyelettel vannak. Meg is tettem, de egyedül 
Szőllősy József adott számára két aranyat; a többi tudni 
sem akart felőle. »Elég maradott neki, miért verte el?« 
ez volt a válasz. Ő pedig épen azt panaszolta, hogy na
gyon megkárosította őt és bátyját az ekklézsia.

Az egyház és a Sükei utódai között támadott baj abból 
keletkezett, hogy a Sükei magánvagyona az ő életében 
nem választatott szabatosan el az egyház vagyonától. Az 
örökösök többre számítottak, mint a mennyit kaptak. 
Sükei vagyonos embernek tartatott s csak halála után 
tűnt ki, hogy: »nem mind arany, a mi fénylik«.

Megemlítem itt, hogy én 1870-ben Déván megis
merkedtem Káskántin György megyei főjegyzővel; ez be
szélte nekem, hogy ő Sükei Károlynak tanulótársa volt 
az enyedi kollégiumban s hogy vele mint kebelbarátjá
val, sok ideig levelezésben állott. Át is adta nekem Sü
kei Károly néhány, Bukurestből hozzá intézett levelét. 
A levelekben mindig elkeseredve írt apjának fukarságáról. 
Én e leveleket elégettem, hogy ne maradjanak meg az 
utókor számára.

Sükei Lajosról sokszor beszélték nekem Szőllősy 
József és Ökrös József, hogy ivás közben az üvegpoha
rat fogaival darabokra törte és a velemulatók nagy bá
mulatára összerágta és lenyelte. Ezen műtét alatt né
melykor foghúsa vérzett, de ez őt nem feszélyezte. . . . 
Undorító mulatság* lehetett.

Megemlítem itt még, hogy e folyó |888. év augusz
tus hóban Ferencz József erdélyrészi unitárius püspök 
Brassóban meglátogatván hftsorsosait, az Emke. választ
mányával én is tisztelegtem nála az alsó-újutczában Kilyéni 
Endre állami polgári iskolai tanítónál. Midőn a püspök
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úr másnap a látogatást nálam viszonozta, nőm, ki az öreg Síi
kéit jól ismerte, így szólott hozzám: »Te Feri, tudod-e, 
kihez hasonlít ez a püspök ?«

»Kihez?« — kérdém.
>Sükeihez, még pedig annyira, hogy azt hittem, 

hogy Síikéi támadott fel.«
Most már tehát én is bírok fogalommal, hogy milyen 

volt Sükei testileg, kinek emléke iránt, mint a bukuresti 
ev. ref. egyház alapítója iránt, emberi gyarlóságai mellett 
is én ma is kegyelettel viseltetem. Ő nem csak a bu
kuresti ref. egyházat alapította, hanem koronként meglá
togatta a ploesti, pitesti, krajovai ev. ref. hitsorsosokat 
és azoknak is istenitiszteletet tartott. Két szürke lováról, 
melyekkel úgy Oláhországban, mint Erdélyben utazgatott, 
mindenki ismerte.

Családjából ma már senki sincs életben ; de él a 
bukuresti ref. magyar egyház s fenn fogja tartani emlé
kezetét az idők végezetéig. . . .

Sükei emlékét őrzi ily czímü kis munkája is: »Hit
vallása az ottomana porta egyik birtokában Oláhország
ban megállapodott reformata ekklesianak, hirdetve annak 
fundatora és 1. pásztora Sükei Imre által. — Pesten, 1832. 
Trattner és Károlyi betűivel.«

Ezen érdekes füzet 32 lapra terjed s előszavában 
Sükei így nyilatkozik: »Tizenkilencz esztendeje, hogy a 
Gondviselés ez idegen földre vezérelt az Evangélium pré- 
dikálására; rajta voltam mind alkalmas, mind alkalmat
lan időben. Megjártam ez idő alatt a földnek sok kör
nyékeit « stb.

A zárszót egészen ide írom: »A sanyarú környül- 
állások, lázadások, háborúk miatt kivánt czélt nem ér
hetett Török Birtokban nagy Oláh országban anyaváro
sában Bukarestben állíttatott evangelico reformata eccle- 
sianknak szüksége lévén egy oskola helyre s épületre,
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nistára, egy temetkező helyre, egy templomi s oskola 
fundatiora, hogy az egyiken a nevekedő gyermekek val
lások főbb igazságaira megtaníttatván s nemzetiségek ide
gen tartományban is fenn tartatván, elkészíttessenek, a 
másikon lehető helyes isteni tisztelet gyakorlására, mely 
szükségek a milyen elkerülhetetlenek egy ecclesiában, ép
pen olyan mulhatatlanok ezeknek kielégítései is, s még 
is igen nagy a kipótolhatás bizonytalansága egy planta s 
idegen Tartományban magára álló ecclesiára nézve — 
hanem ha a jótétel nemes adakozása ezt kipótolhatóvá 
nem teszi.

Maga tiszteletes S ü k e i Imre úr példás buzgósága 
hasonlíthatatlan áldozatja, ritka magaelszánása, talajdon- 
háznépének sokszor magára hagyása s ennek naponkénti 
élelme keresésének elmulasztása — sanyarú utazásaiban 
legféltőbb kincsének, egészségének elgyengülése s a kü
lönbféle rigorosumok kiállása után, valóban betöltötte 
azt a helyet az idegen földön, a hova ezelőtt 19 eszten
dőkkel intézte volt a gondviselés, megérdemli azért, hogy 
ő Tisztelete az ecclesia históriájában emlékezetben for- 
duljan elő, midőn az európai török statusban a legelsa 
reformata ecclesiat fundálta, — annak templomát és 
parochiáját nagyobbára megépítette, egy harangozói há
zat is állított, melyben most a gyermekek szükségből 
taníttatnak.*)

Azonban távol lévén még a fennforgó szent czél 
elérésétől, bátorkodunk ennek elősegítése végett nagy 
bizalmu s fáradhatatlan munkásságu lelki pásztorunkat 
minden rendű keresztyén jóltevőinknek a példának ritka

*) Ez a harangozói ház a régi fatemplom mögött volt s 
két szobából állott, de 186ö-ban — az uj kőtemplom építésekor — 
leronratott, Koós F.
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voltához képest várandó segedelem reménysége alatt 
ajánlani.

Költ a nagy Oláhországi reformatum presbitérium gyűlésé
ből, Augustus 1-sején 1832-ben.

Megjegyzem itt még, hogy a ref. régi fatemplom 
mögötti harangozói lak szobája két időből való volt; az 
utcza felőli sokkal régibb és nagyobb. Ebben tanítottam 
még én is 1855/56-ban. A templom felőli szoba téglából 
épült s újabb volt, de jóval kisebb. Ez valószínűleg 1832 
után építtetett.

E hitvallás utószavából láthatjuk azt is, hogy mégis 
voltak olyan férfiak akkor a bukuresti ref. egyház kebe
lében, a kik Sükei munkásságáról elismerőleg írtak és 
gondolkoztak. Ezek egyike Vásárhelyi Mózes Károly or
vos volt s én is ismertem, sőt nagytisztelője voltam. — 
Midőn 1855-ben én Bukurestbe mentem, kézdi-vásárhelyi 
Mózes Károly a ploesti polgári kórházban volt orvos és 
1858 körül nyugalmaztatván, Bukurestbe telepedett ismét. 
Első neje, Szoboszlai leány, 1831-ben cholerában halt et 
fiatalon s beszélték, hogy híres szépség volt A bukuresti 
fatemplom északi oldala mellé volt temetve a templom
udvarára. Midőn 1863-ban az új templom alapját ásták
— ez új templom sokkal nagyobb területet foglalván el
— a temetőül is használt udvaron sok sírt kiástak s 
ezek között a Vásárhelyiné sírját is. A koporsóban na
gyobb csontmaradványain kívül ott volt gyönyörű szép 
fekete haja is, egy tekercsbe összefonva. Kedves nőm le
szállt a sírba és felhozta azt a szép hajat s behozván 
lakásunkra, részvéttel mutogatta} melyet ismét visszatet-

Látta és approbálta
(L. S.) Nagy Brittaniai generális ágens Oláh or

szágban és Moldvában.

E. L. Blutt,

Kiadta: Vásárhelyi Károly, subst curator  ̂
és Beretzk Károly, m. p.u
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lünk a sírba, mely ma a templomban van az északi ol
dal közepe táján.

Dr. Vásárhelyi Mózes Kárólynak első nejétől két 
ritka szép leánya volt: Cleopatra és Constancza, kik 
igen keveset tudtak magyarul. Dr. Vásárhelyi is megnő
sült másod ízben Bukurestben: elvette gazdasszonyát, Föl- 
desi Zsuzsánnát; sirt mint a kis gyermek, midőn a régi 
fa templomban összeeskettem őket. Öreg ember volt már 
akkor. Neje is — bár magyar nő —■ igen hibás kiejtés
sel beszélt már magyarul.

Bereczki Károlyt is ismertem s én temettem el a 
»Philantropia« nevű kórházból az új temetőbe. Ennek a 
szerencsétlen embernek nagyon tragikus vége lett. Meg
ütötte a guta jobb felét. Egy darabig gyógyították, de 
látva, hogy nincs eredménye, nejét felhítták, hogy vigye 
ki a kórházból. Neje siránkozni kezdett, hogy ő nagyon 
szegény, nincs hova vigye s kérte az orvost, hogy csi
náljon vele, a mit akar. Erre aztán egy reggel, a mint 
levesét megette, hányát vágta magát s meg volt halva. . . 
Neje — bár magyar nő — igen rosszul beszélt magya
rul, Katinka nevű szép leányuk pedig egy szót sem tu
dott magyarul; ezt egy görög haszonbérlő vette el

Ezen kis kitérés után, lássuk a Sükei után követ
kezett bukuresti ref. papokat.

Második bukuresti pap Pé.terfi Albert volt, a ki 
1840-ig nagy-enyedi tanár s mint erős aulista, a szabad
elvű idősb Szász Károly tanárnak nagy ellenlábasa volt. 
1848-ban Enyedről Brassóba s innen 1849-ben Puchner- 
rel Pioestre menekült. Ott ismerkedett meg dr. Lukács 
Farkas hazánkfiával, a kinek közbenjárására Bukurestbe 
ment s ott 1849 május 24-én elfoglalta az üresedésben 
lévő ref. papi állást. Mint nekem beszélték, akkor már 
beteges, törődött ember voit s 1850 márczius 29-én el 
is halt 49 éves korában és a templom udvarán lévő te
metőbe temették. — Azt is tudom, hogy igen sok kelle



metlensége volt Szőllősy József curátorral s ez is siettette 
halálát, a mi reá nézve valóságos áldás volt annyi há
nyattatás után.

Az ő bukuresti paposkodásáról az érd. ref. főcon- 
sistoriumnak tudomása nem volt. Sírkövet én állítottam 
neki közadakozásból 1855-ben, mely azonban az új temp
lom építésekor 1863-ban onnan elmozdíttatott és sírja, 
mely az általam 1856-ban épített új iskola előtt állott, a 
földdel egyenlővé tétetett, de a kopott sírkőlap most is 
rajta fekszik.

A bukuresti ev. ref. egyház harmadik papja Dimény 
József volt, a ki a 40-es években M.-Vásárhelyit az ev. 
ref. kis templomnál paposkodott s abban a házban lakotty 
melyben ma Nagy Antal nyugalmazott tanító lakik. M.- 
Vásárhelyről a felvinczi ev. ref. egyházba ment. 1848 
őszén az oláh felkelők Felvinczet porrá égették s Dimény 
József onnan Tordára, majd Kolozsvárra menekült.

Ezalatt elhalt neje s ő 1850 okt. 13-án ment Buku- 
restbe három leányával, kik közül egyik, t. i Józéfa, ma 
Varga Samu tekei ref. pap neje; a második Ágnes, a leg
szebbig Bukurestben halt el 1851-ben typhusban. Nőm 
eszéli, hogy neki Ágnes a legkedvesebb barátnője s hogy 
kitűnő szép leány volt. Ugyancsak kedves nőm beszéli, 
hogy a Dimény leányai végtelen szeretettel és tisztelettel 
viseltettek atyjok iránt s ugyanígy az apa is leányai 
iránt. Olyan család volt ez, a mely példányképül szol
gálhatott a bukuresti magyar családoknak.

Harmadik leányának neve Lujza, ki Józéfával haza
jött. 1867-ben Enyeden a női börtönt meglátogatván, az 
ajtókat nyítogató őr azt jegyezte meg, hogy az ő nejének 
apja szintén bukuresti pap volt s nejét Dimény Lujzá
nak hívják. Röviden elmondotta neje élettörténetét. Eszembe 
jutott ott is, mit az öreg Dimény mondott a bukuresti 
temetőben, midőn kedves Ágnes nevű leányát a sírba
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lebocsátották s ezt is nőmtől tudom, a ki ott jelen volt: 
»Isten veled, kedves leányom, Isten veled! Megnyugszom 
Isten akaratán, mert csak ő tudhatja, hogy mitől mentett 
meg tégedet kora halálod állal ezen az idegen földön!* 
Zokogva mondta e szavakat s a jelenlévők is mindnyáj 
jan zokogtak.

Följegyzem, hogy Dimény József a bukuresti városi 
tanácstól a tirgovesti sorompón kívül 10 holdnyi terüle
tet kapott ref. temetőnek s ő, hogy jó példát adjon hí
veinek, kedves leányát legelőbb oda temettette. Irtóztató 
sár volt akkor s az öreg Dimény mégis gyalog s hajdon- 
fővel kisérte ki leányát a parochiáról az új temetőbe, 
mely mintegy 3 kilóméternyi távolság; pedig Dimény 
akkor már a 70. év körül járhatott.

Diménynek volt egy fia is, de ez az 1848/49. évi 
szabadságharczban úgy eltűnt, hogy apja és testvérei 
sohasem hallottak felőle semmit. Íme, mennyi csapással 
látogatta meg Isten ezen szegény ref. magyar papot! .. . 
Vinczi paroehiáját fejére gyújtották az oláhok; bujdosása 
alatt elvesztette nejét, gyermekeinek édes anyját; eltávo
zott a szomorú családi körből a haza védelmére az egyet- 
fiú, az apa reménye, hogy ezt soha többé ne lássa, ha
nem sírva menjen utána Jákob patriarchával a koporsóba. 
Ki kellett bujdosnia a hazából, hogy családját feltart
hassa, s az idegen földön pár napi betegség után elveszti, 
legszebbik leányát.

És mindez nem volt elég. A szerencsétlen apa, még 
szerencsétlenebb pap volt azon rövid idő alatt, míg Bu- 
kurestben volt. A viszály abból keletkezett, hogy Dimény 
havi 10 arany fizetéséből nem birván családját fentartanit 
tarra kérte az elöljáróságot, hogy a templom perselyé, 
melyből a lelkész addig csak lU-dot kapott, adja neki 
egészen. Szőllősv József főcurátor és társai erről hallani 
sem akartak. A lelkész ezt sürgette, de Szőilősy nem
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engedett. Volt mind a kettőnek pártja; fel lett dúlva az 
egyház békéje, s ez még inkább fokozódott, midőn Szől- 
lősy a főgondnokságból kiesvén, helyére dr. Borosnyói 
János választatott. Szőllősv és társai olyan lépésre vete
medtek, melynek neve utálatos.

Dimény pap 1852 tavaszán rendeletet kapott a 
konzulságtól, hogy menjen haza önként a Körner dili- 
zsánczon és jelentse magát N.-Szebenben a katonai pa
rancsnoknál. Ha nem teszi meg ezt: úgy elfogatják és 
vasra verve küldik h aza ... Választani kellettekét rossz 
között s ő az elsőt választotta. Megjegyzem, hogy akkor, 
t. i. 1852-ben, ha az osztrák konzulság megkereste az 
oláh rendőrséget arra, hogy osztrák alattvalót fogjon el 
és kisértesse a konzulátra avagy a határ szélére: ezt az 
oláh hatóság rögtön teljesítette; akkor még nem mon
dották: »Mi nem vagyunk Ausztria darabontjai.« Bezzeg 
másképen történt az unió — 1857 — után!

Szegény Dimény haza jött; Szebenben elzárták, 
1854-ben fogságra Ítélték és Gyula-Fehérvárra vitték s 
ott hunyta be szemeit az. örök álomra. Ő megérte Tö
rök, Gálfy és Horváth kivégeztetését s oly sokaknak el
it éltetését. Halála reá nézve Isten áldása volt.

S mi volt az ő bűne? ítéletét nem olvastam sehol, 
de Bukarestben sokszor hallottam, hogy egy Józsi nevű 
fiatal ember tartózkodott nála, állítólag mint a család 
hű szolgája. Ez a Józsi: Váradi József lehetett, kit 1854- 
ben Sepsi-Szentgyörgyön végeztek ki. Beszélték, hogy az 
akkori papilaknak pinczéje felett volt kis szobácskábán 
lakott Józsi, mely szobácska Sükeinének éléskamrája volt, 
de én nyári vendégszobának használtam. Azt is beszélték, 
hogy Dimény a templomban adakozásra futta fel híveit a 
magyar emigránsok számára, a kik közül akkor sokan 
tartózkodtak Bukurestben is.

Akkor még azt hitte, hogy íia is az emigránsok kö-



zött lehet valahol. Jól eshetett atyai szívének, hogy az 
emigránsnak szállást adjon, hogy a bujdosóknak collec- 
táljon. Ma ezt egészen természetesnek tartjuk, de akkor 
felségsértés volt s ki kézre került, meglakolt azért, hogy 
a bujdosókká lett honvédeken könyörült. Hogy mennyi
ben volt beavatva a Makk-féle ámításba, nem tudom. 
Tény az, hogy ellenfelei ott az egyházban ezeket fel
használták ellene s ez az, a mit én utálatosnak nevezek.

A Dimény József nevét, emlékét megőrzi Bukurest- 
ben a külső szép temető, mert azt ő szerezte az egyház
nak s én ezt itt hálával ismerem el és mondom: »Áldott 
legyen emlékezete ezen külföldi, magyar vértanú ev. ref. 
papnak, kinek sírhelyét sem ismerjük! . . .«

VÉGE AZ ELSŐ KÖTETNEK.
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