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Az olvasót különös mákonyú uta- i | 
zásra ingerli ez a könyv: messzi kép
zeletbeli útra , visszafelé az időben, a 
száz-százötven év előtti Erdély bejárá
sára , a magyar irodaiam legkiválóbb
ja i karján, akik ódon postakocsijaikból 
még közvetlen közelből s ezért valóság-
híven fedezik föl a „bérces kis hasaa" 
tá jai t és városait , embereit és ezek 
sorskérdéseit . 

A magyar irodalom rég feledésbe 
merült legremekebb erdélyi útirajzai. 
társadalomrajzai varázsolják elénk eb
ben a gyűjteményben a régi-régi Er-
délyt irodalmunk halhatat lanainak ra- • 
jongó szeretetén és csodálatosan eleve
nítő látásán keresztül. A mai „modern" 
szociográfia ősei ezek az útirajzok s az 
azóta is elhalt magyar társadalomtudo
mány hatalmas kezdetei. 

A kötet utirajziai bejárják Erdélyt , 
megfordulnak Erdély minden nevezetes 
pontján, bemutat ják Erdéljrt és népeit. 
szembenéznek Erdély legfontosabb sors-
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kérdéseivel, kirajzolnak minden erdélyi 
gondot, hódolnak minden erdélyi nagy
ság előtt. 

A közel harminc útirajz között elő
ször jelenik meg magyarul a fiatal Szé
chenyi Is tván erdélyi út jának megkapó 
utinaplója. 

EUőször gyűjti egybe ez a könyv 
Erdédy felfedezőit, először gördülnek 
együt t , egymásután, sor ra Erdély nagy 
vándorainak uti-hintói az egymásra ta
posó évtizedeken át a mai olvasó mai 
világa elé emelve Erdély múlhata t lan 
vi lágát . 

LEPAGE KOLOZSVÁR 
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E L Ő S Z Ó 

Ebben a könyvben írók és tudósok beszéhiek Erdéily-
ről, amelyeit szeretnek, már pedig akit szeretünk, annak 
minden porcikája költészet. A tudós itt is azt adja elő 
kedvelt tárgyáról, amit sokan mások nem tudnak, az 
íróművésiz meg egyéni módon érezteti, amit miademki 
tud. Erdélyünkről szólnak, aliol Komáry Lászltó szerint 
„saegény ai gazdag és koldus a szegény, a székely 20—30 
pénzekért óriás utakat tesz meg szekerével, mivel itt a 
nyoamor vette nejéüi a jószívűséget". Temérdek bánat a 
keleti magyarság, még jókedvét is havasi szellő csíp-
desi, s aki ez országrészről ír, ünnepélyeseibb más: útle-
irónál. Amit a Trianon utáni Erdély magyar irodatoilá-
ról! félgúnyoean állítottak, hogy Myton előtérben a ne
mi^ pátosza, azt e mű szemelvényei után a klasszikussá 
Máit költőkről, írókról és a félig elfelejtett sízaktudó-
Bokról vagy tudonaányfcedvelö utasokról éppen úgy el l'ê  
het mondani. Mindenki kissé pathetikius lesz, amikor Er
délyről kell vallania. „Mi volna ha tenger övezné Er
délyt!" kél a látomása Széchenyinek, pedig epébe miár-
tott pennával szokott keserű tényeket kíméletlenül meg
írni, nem a képzelet színes változatait. És egyre-másm 
nyugateurópai tá jképihez hasonlítja szebb helyeinket, 
régi jó főnemesi divat szerint előbb isJnierte meg azokat, 
mint kettéosztott hazája keleti felét. 

Erdély dicséreti, csak ennyi ez a könyv? — Hállst 
tennék, sok a bírálat is benne, de nem votoa csuda, ha 
dicsérő énekként miaradna fülünkben. Hiszen hazai és 
nem hazai utasok azonnal megszeretik ezt a földet, amint 
sjaorongó szívvel reálépnek. Harminc esztendeje, hogy 
idehívtak s most is emlékszem vén székely kollégámra, 
amint atsmi mókával fölényeskedett: „Keed is alföldi? 
Még egyetlen döblöcös se ment innét vissza, ha nem 



volt musaáj! Keed is itt ragiad!" — íÉSs mostanában, Ke
lemén Lajosnak,egy Marosvásárhely történelmi múltjá
ról szóló, ízes előadásán lepődtem meg, hogy legialább 
annyira érdekelt, mint egy bennaüsüllöttet. Hogy hazám 
ez a föld, amelynek pedig lángját és titkát kif©je2aii 
gyönge vagyok. Honommá szépült ez országrész s oda
át, a szülőföldemen lettemi erdélyi utassá. E könyv nagy
hírű hazai utafíai — némelyik Erdélyben SEeretn© ma
radni — meg se tudják kellően indokolni, miért taláJják 
kedélyesebbnek az itteni társadalmat, finom delnőit tisz-
teletreméltóibbaknak, parasztjait lelkesebbeknek és a ven
dégbarátságot, mely nem is kínálkozó, tartaJmasaibbnak. 
Ha meg a levert szabadságharc után a- köahangiüaitot 
sizomlorúnak, a fölperzselt városok és faivak vázait fe-
Bujtóknak érzik, akkor is meghittnek, bizalmasnak hir
detik egy-egy erdélyi barátjuk magányát, zugolyát, ahol 
atyafiságos fogadtatást és érdekes ezellliemet taiáJltak. 

A falukutatás erdélyi őse, Or&áw Balázs, atorockóiés 
hétfallusi népszokásokról csak dicséretet zeng, úgy lát
szik, több itt a lélek szerinti magasztaJnivaló, mint a 
síkföldön s a költészet mélyebbre hatolt a hegyek és 
völgyek hétköznapjaiba is, mint lapos tájakon. A könyv
cím maga — Hasai utazók Erdélyben — kissé íróniku-
sian hangzikt fölfedezésre emlélcelzlét, mintha vádolná 
az elmúlt legjelesebb nemzedéket is, hogy nem tudott 
mit kezdeni kincses Erdély szegénységével. Németh 
László nem hiába sírta dühösen a minap, hogy hogyan 
tudtuk elveszíteni, sőt: hogy nem tudtuk egy ezredév 
alatt egészen megszerezni?! 

Nos, e könyv Erdély újramegsizerzéísének egyik Mki 
esEköze. Ha Teleki Domokos grófot, ha Táncsics Mi
hályt, az első magyar proletért olvassuk benne, meg
csapja saívünket egy meleg lehellet, — a német „Ge-
heudhnis"-nek mondja — mtely az egész magyarság Er
dély-szerelmének főnje lehet. A ridegnek mondott ssíéis& 
is e homszerelem fuvallatában él éS gazdaigodik és a ro
mán furulya e barátságos és bensőséges légkörben költi 
népdalait. De emlékezzünk: nagy-Petőfi hogy révedezett, 
ha nem lehet az Alföldön, hát „Nagybányán akflr meg-
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liallai!" — é3 most Segesviárt várja az egész nemzet föl-
táiáadását. Az Unió tavaszelőjén csak sejthette, amit 
m.<^ a me^záUás alatt olyan kínosan tanultunk meg, 
'dé amit Eötvös József Erdélytől vett búcsújában szaba
tosan kifejezett ica&r: „Stratégiai szemponitiből Erdéily 
Magyarországnak vára, melynek birtokától az egésznek 
'saaibadsága függ." És komolyan eümjéHkedett azon, tiogy 
;Iat©n akarata volt, a nü előnyünkre, hogy Keletmagyar-
.ország aimyi ideig volt idegen kéaen, aztán hogy fcét 
évszázadig külön külön magyar fejedelmeket uralt és 
hogyi bármi kézen is, örökké a magyar szelleim fölsége 
alatt bírt maradni. Fájdalmas paradoxon ez, hirtelen 
meg se jnondhatjuk mi, trianoni megpróbált magyairoík, 
hogy miért bólintunk rá hamíirább, mint a tegnatpi bol
dog 32abadélvűek? Talán mert mint unoikák inkább az 
Eötvös^féle nagyai)ákra esküszünk, mint a békés apákra ? 
Da hallga csak, —' kire és mire esküsznek már fiaink? 

Aki egyszer szolga volt, jobban szereti a szabadsá
got és úri gögben fél elikapatni magát. Mire volt jó a 
szenvedés meg a történielmi próbatétel? Ha számot ve
tünk magunkkal, csak edzésünk miaradt meg haszonnak. 
Gyermekkoromban, mikor az „Ezeregyéjszakába" vol
tam eiimerülve, boisszantottak a halászoSc, hajcsárok és 
saegény emberek, akiket nem tartottam odavalónak a 
tündéri Kelét keretébe. Pedig ezek bizonyultak tűzáUób-
Taalknak emlékezfetemlbein, élesebben emléikiszem reájuk, 
imint a lágy meseszépségre. Megférfiasodott az egész ma-
gytetrság és hálásan bár, de mosolyog Jókai túlzásán: 
„Erdélyben minden szembejövő arc hősök sarjadékia!" 
Jókai hasznos túlzásokból élt, ma is húzzuk mesetkincsé-
nek hasznát, nekem is hízeleg, amit © könyv idéz beJőle, 
hogy azJ elpusztult Enyedről Székelyföldre menekül, mert 
„még a levegő is könnyebb itt!" Vagy hogy „mig Pesten 
a drámai közönséget a karzaton, addig Kotozsyáirt a pá
holyokban találta meg". De imég Szilágyi Sándor is a 
mócdkról például azt képzeli, hogy „a mindentől elzárt 
hegyi nép mégis boldog, két birtoka azzá teszi: háborí
tatlan élvezi szaibadségát, s a vüágat róraaíényben, bű
nei nélkül is-meri. Valóban irigylendő két vagyon!" 



E késő romantika nem volt igaz Erdélyben sem, iiint 
selhol a világon nem az. A boldogság helyébe miMen 
népnél az igények léptök, pedig az emberi nyeilv a jÂ  éai 
rosBz vágyképzeteik kifejezésében szegényebb az alkotó 
természet kezénél. Erdély minden népe az igényeknél 
tart már s bár az e világi nyelvdí csak a hazugságra 
elégségesek, itt már a kritikánál tartunk, Erdélyben & 
valóság, a viszonylagos igazság fontosabb az igazság 
csviljátékánál. Itt élt Gyulai Pál és ma is él szelleme, 
miel,v egykor Erdély elhanyagoltságát fájlalta: „olyajl 
kevés csatornája van itt a műveltségnek, hogy ha még 
ezek is bedugulbak, a polgáriasodás a Királyháigd-
nál végződik". Ezt ugyan az elnyomatás koi'ában mondta, 
de csak egy pillantás tegnapi magyar vasi'ithálózatunkra 
a Székelj^öldön és — Gyulainak helyeselünk a köny^ 
nyelmű tegnappal szemben. Vagy tudtuk-© eléggé, hogy 
a zord és mély Kemény Zsigmond már a zsidókérdésben 
is lefolytatott egy nem is szordinos vitát, az erdélyiség 
ész^^rá^. szerint? ÉB eléggé ismeHetels-é, hogy Gyulai 
Pál azért, ellenezte a tisztvieieló'k egyienriuháját, laert 
félt a bürokrácia fokozódásától? 

Sok mindenre figyelmeztet ez a szellemi útlfeiráS!, 
Hogy szieretjük beime a vehemens, a vidám PetŐfitj 
amint fölkiált: „Istenemre, sokért nem adnám, ha én 
írtam volna Gvadányi .Peleskei nótárius'-át!" Uyen sze
melvények mutatják az utazás testközéllségéből, hogy 
vágyaink és vitáink nem mai keletűek, miert a nemiKt 
nagyjainak próféciája rég előkészítette azokat szá-
munjkira. Lám, a nemesi Kisfaludy Sándor Erdélyben 
„jajdult el", hogy' itt is több nemzetiséget talált, mint 
tisizta magyart s -ezért „veszni indult magyar neanzetisé-
günket magyar nyelv, érzés és írás által" óhajtja megr 
íErősítenL Hát Csokonai Vitéz Mihály miket ír Zágoni 
Aranka Györgynek Marosvásárhelyre? E szűk erdélyi 
Tartományba, melynek nemes törekedései és nagyleükfl 
polgárai közé cmk egyszer szeretne beutazhatni! Magyaj? 
Helvétziáról ábrándozik a népi poéta doctus, de nem oí' 
vasta Aranka György táiblai assessor kezemben levő le* 
veiéit, amelyekben egy „Magyar Nyelvmívelő Társaság'* 
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megalapítására öt forintoklat kér vidéki földbirtoikoa ba
rátaitól. 

Ez a könyv azért ízelítő a valóságból, figyelmezte
tés, hogy félnünk kell a nemzeti elfékvéstől! Egyetlen 
útleíró sincs benne, aki ne a haladási, Erdély megsziépí-
tése és megjavítása mellett kardoskodnék.. Batthyáni 
Vince még a téglát isi említésreméltó vívmánynak tartja. 
Mocsáry pedig a műveltség és tökéletes magyarság tel
jes összeolvadását tapasztalta hazája kedves édes test
vérében — Erdélyben és innét várja szociális újjáéle
désünket egész Magyarhonban. Éis szinte valamettuiyi 
írója e könyvnek küzd a sár elten, az úttalanság elén, 
melynek megszűntetése után hiszi csak el Eurőpa<, hogy 
kihevertük vég^kép a török hódoltsáigot és messze elika-
nyarodtimk a BaJlkántól. Szellemben, jellemben sose té
veszthettek össze vélei, de „külesín"-ben e könsrv legje
lesebbjei sokban járultaik hozzá a múlt század folyamán, 
hogy nyugati köntöst kapott a magyar. 

Most is izgató Kazinczy aprólékossága, ítélkezésiéi és 
sizemie, amellyel mindent meglát és tévedésedben is hon-
sziereUmének példáját adja a késő unokáknak. Ezért is 
ajánlom ezt a próza-szsemelvényt a magyar ifjúságnak, 
mely most olyan lelkesen fedezi föl az ősök hanyagságait 
és joggal húzódik el bármely idegen-utánzástól. Hadd 
lássa, hogy az akkori „híg-magyiar" költőnek legalább 
annyi dolga volt a nemzet osdnosodó fölszínén, mint 
amennyi valóság^kutató mai scaellemeinkneik a mMy-
magyarságban. S bár ugyanannyi eredírnénnyel szólgál-
hatnók komink isteneit, mint amilyennel Kazímezyék pal
lérozták aa akkori nemzetet. 

De indokolja a Haztú utazók Erdélyben mostani m»g-
jelenését más is. IdevonatikoBólag Gyuüai Pál egyet
len mondatát idézzük: 

— Itt több van kockán, mint a testvérhazéban! 
Aanielyilk könyv csak egy jottányit ád hozzá Eírdély-

isaneretünklhöz, az könnyít valamicskét miai legfőbb toa-
gyar gondunkon: Erdély megmientéeén! 

Molter Károly 
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Pátriám illustrare, cum possis, nolle scelus est. 



VÁGYÖPÁS ERDÉLYBE 

Bddog vagy oh, kisded Erdély! bár a csinos Euró
pának Ifigvégsőbb szélein fekszel is, boldog vagy; és te 
fogod bé a legutolsó magyarnak szemeit, mikor mi miár 
vagy oesterreicherek vagy rusznyákok leszünk.. . De 
nem panaszkodom. — Biztat engemet a szűk Erdély . . . 
biztat engemet ez a kis Tartomány, amelynek nemes tö-
rekedései a Duna s a Tisza négy tágas cirkulusait nneg-
szégyenitik. Vajha tihozzátok, Bethlen fejedelem Tarto-
mányáiuak nagylelkű polgárai, vajha tihozzátok csak egy
szer beutazhatnék: akkor — óh akkor Vöiliga és Kasipium 
kiköltözött laikoisiainak, édes elhunyt őseimnek ereklyéit 
bámulhatnám máz nélkül való egyenességtekben! 

Énnekiem ez a szerencse — egy Bihar vármegyében 
fizületettnek — nem adatott. Hányt engemet a szerencsié 
tulajdon hazámba és tulajdon hazámért . . . és egyedül az 
nyugtatott engemet s az serkentgetett eddig, az ébresz
tett a munkára, hogy, ha nem telt is, akartam, ha máért 
nem is^ legalább a jövendőért. Ti pedig más hazából való 
t ^ tvé r hazánkfiai! ti boldogultok; s legalább minket el-
kedvetlenedetteket vigasztaltok. Néktek örülni fog a 
jövő — ama késő — emberi nyom,, m̂ i rajtunk pedig szá
nakozik. 

Éljetek szerencsésen a magyar Helvéciának szeren
csésebb polgárai; mi csak igyekezni akarnánk, ti nektek 
pedig mimkálikodni is lehet: munkálkodjatok! 

Csokonai Vitéz Mihály 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY levele Aranka György
höz 1798 mg.Jt.-én. — CS.-V. M. ÖSSZES MŰVEI. Har
sány i I. és Gulyás P. kiadása. II. k. 2. rész. 
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TALÁIiKOZÁS ERDÉULYEL 

1793 
A jószívű s igaz iimgyar lelkű nagyváradiaktól, küt-

niek barátságos és rakion magyar érzelmű társaságok
ban néhány nyugalom napot tölték, tegnapelőtt délben 
váltam meg; és este napnyugot felé értem fel a magas 
hegytetőre, hol Magyarorsaág és Erdély határzik egy-
máj^al. Ott megállottam: mert előttem és utánam egy 
meglepő, poinpás, de szivemfet elzúzó scéna nyílik vsila: 
nyugot felé hazámnak, melytől váilnoin; kelie, sok mért
földnyire, majdnem Világos váng terjedő szép sima 
földje a szép napestnek tiszta fényében; kelet felé Er
dély, az ő setét erdőkkel bodrozott hegyeivel, völgyei
vel, mintegy kavargó nagy setét kék hullámokat hányó 
tenger, fekve alattam, itt-ott a hegyoldalokban raíkott 
falukból fehér a csak a búcsúzó napfényben ragyogó csú-
c«)B tornyok, gyéren tarkítván a setét SÍ a hazáját hagyó 
szívnek borzadalmas, eirdőhullámokat. Szívem is TaxiÚá-
mosQii kezdett erőszakos érzelmeiben é& sziorongásioimban 
a batéuron liefeküdtemi, siávem; s fejaou még túl a; hatá
ron. Sűrűn omlottak megindult könnyeim hazám; szélső 
fdlddarabjám. Míg végre, fuvarosom elunván a várako
zást, felkiáltott: —' „ürfi, menjünk, mert elkésünk. Se
tét lesz. Az oláhok hamisak." — Nyires nevezetű falu
ban belle megh^nom; s gondold el, mint keltett elsao-
morodnom: Erdélynek, hol miagyarokat véltem lelni, 

.mindjárt első helységében egy lelket sem találtam, ki 
magyarul értett volna. Mond oláhok lakják. Altaljában 
végigutazván most MagyararBzágot, és összehasonlítá
som után több tótot, svábot, oláhot, nVvmetet találván, 
mint ti«Eá magyart, —- s ugyanezt találván Erdélybe is, 
eljajdultam: vége, gondolám, a magyar nernsretnek, mely 
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már csak úgy áll fenn, mint egy hajdan erős, felséges 
várnak most az idővész áltál naponként fogyton-fogjrva 
düledező, hulló s végre egészen eltűnő romladéka! S ezen 
szivemet szaggató órámban itt Kolozsvárott, hol még 
ro&on ihagyar szíveket leltem, eltökéltem magamíban, 
hogy én, szegény magyar nemes ifjú, de aaon régi igaz 
mcagyarok ivad^ta, kik a magyarnak itt hazát szereztek 
és egy nagy dicső nemzetet állapítottak, homályomba 
rejtezve, akár mint katona, akár mint egyszerű poűigár, 
szívem véréből, hazafiúi érzeboeimből, mint a sielyem-
bogár gyomrából, egy fonalat fonok, melynél fogva 
veszni indult magyar nemzetiségünket magyar nyelv, ér-
»és és írása által, hacsak kevés időivel is tovább életben 
tartsam. Magyarul fogok írni és csak a sziveMiez szó
lani; — nÁtl miként? — magam sem tudom még. Hogy 
talán célomat elérem, azért gondolom, mivel az én szí-
Teanre is nagy hatással taunkáltak eddig írt jobb ma
gyar elmlehíveink. 

Kisfaludy Sándor 

KISFALUDY SÁNDOR MINDEN MUNKAI. Kiadja, 
Angyal Dávid. VII. kötet. 



EGYNEHÁNY ERDOÉLYI UT 

1796 
Udvarhely eleitől fogva az a liely volt, ahol a szsé-

kelyek a ma.gok Nemaelti Gyűléseidet szokták vala tar-
tíani. Udvarhely-Szék az első isi, a totob Széíkek között, és 
mindenkor is Anya-Széknek mondiatitatott a többieikltöl. 
A Szék Leveles Házában lehet olvasni a székelyek coos-
titucióit, avagyis jus consuleitudinariuimijokat, amelyek
ben minden törvényeik, igazságaik ée szabadságaik) fun
dáltatnak és amelyeket magok szerzettek magoknak a 
leigrégibb időktől fogva. — Lehet itt olvasni a székelyekr 
niek két rendbéli lustrait is, t. i. azjon lajstromot, mtely 
szerint elsőben Bethlen Gábor, másod ízben pedig Rá
kóczi György fejedelem által a székelyek rendenként és 
flöjenként, amint kiki közülök akkor a primoresek, a 
primipUuBok és pixidariusok köaé tartozott és odatarto-
zását megbizonyította, klasszifikáltattak. 

Udvarhelyről Oláhfalura szándékoztunk, mely is oda 
két mtföld. Utunk egy darabig térhelyen ment, de majd 
aaután a Szarkakő nevű hegyhez érvén ezen kellett fel-
mtennünk, csaknem mindenütt szoros útban. A hegyte
tőre kijutván, innen Udvarhelynek közeleibb fekvő vidé
két jól lelhetett belátni. Leérvén, egy darabig tórföldön 
jöttünk, ahonnan immár a magosán fekvő Oláhfalut, a 
háta megett lévő havasokkal (kik közül a Hargita nevű 
hegy Ibgmagosabbnak és legnevezetesebbnek is tarta-
tik) látni lehetett. A homoródi Bor-Vízhez, mely utunk
ban esett közeledvén, egy mély és szoros völgybe eresz
kedtünk. Ebben a völgyben, annak szinte közép táján 
fekszik a Bor-kút, a Homoród patakja mellett. Egy ki
csiny, körül kirakott fedetlen kút, mely a savanyú víz
zel egészen megtelik. A kút körül a völgyben sok épü-
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letek vágynak; faházak és színek, de nem rossz alkal-
maitosságok. Istalldk azomiban nincsenek. A Bor-Vízihtez 
jövőknek eleségről és egyéb szükségekrői itt gondoskod
ni kell, mert a faluk mind miessze vágynak: Oláhfalu is, 
amely ide legközelebb esik, egy óra. Ez a Homoródi sa
vanyúvíz SLZ egészségre nézve nagy hasznúnak mondatik 
lenni, azért is erősen járják, az íze igen jó; vas részecs
kékkei és sok aér fixussal teljbs csápos és éles, azomban 
nem nehezen üiató. Jól hajt. 

A homoródi vizet elhagyván a hegyen fel tartottunk 
és felette köves alkalmatlan útban, hol hegyrie, hol lej
tőre menvén, végtére a hégyneik tetejére éppen Oláhfa-
limál kiértünk, setét estve fáklya világánál. Alsó Oláh
faluba; és egy ssiékely gazda ember házánál száJlot-
tunk bé. A gazda nem volt otthon, az erdőre lévén: 
azomban a gazdaasszony, egy már nem ifjú, de sepény 
asszony, székely módra forgolódott, hogy mindeneket 
szükségünkre elrendeljen; bgy fiacskája volt mindenben 
segítője. A szoba tágas lévén, aibba jól béférkeztünk, 
jóUe-het egy nagy osztováta, és sokféle házi Eszközök 
voltak benne. Hamar vacsoránk is készült. A konyha a 
székelyeknél majd mindenütt csak a szoba: annak egyik 
szegletiben, t, i. egy nagy kemence v a ^ o n , melynek 
tűzhelye a föld színével egyenlő és ameljniek a nyílása 
va4gy szája a földtől a kályháig mintegy singnyi magas
ságú; a kürtője pedig egyenesen megyén felfelé. Mint
hogy a szoba tágasabb, mint más erdélyi falusi házakban 
(éa es± a Székelyföldön mindenütt úgy találtam) a kony
ha nem sok helyet foglal el, és a kemence csinosan lévén 
készítve, a szobát nem rútítja. Gazdasszonyunk jó málé 
puliszkát főzvén, egyikünk azt szalonna zsirral, mási
kunk tejjel, valamint a tejes riskását jó ízűen megette 
s nem sok idő múlva lenyugovánk. Másnap alsó Oláh-
faluból felső Oláhfalun keresztül Osík felé elindultunk. 
De megérdemli OláJhfalu, hogy többet szóljak róla. 

Ez a helység két faluból áll: az alsóiból és a felső
ből; mindakettö egymáshoz ragadván, igen hosszan nyú
lik. Fekszik egy magos térségen, egyfelől hegyek alatt. 
Jól épült háziakkal bír, amelyek mind faházak, boronák-
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iból épültek és résszerint miegit^jasztva s bemeszelve 
vagynaJí, résszerint tapasztatlanok és deszkákkal vagy 
zsindelyekkel fedettek. Egy-egy gazdának jó nagy ud
vara van; aaon lakóháza (mely is egy kis pitvarból, egy 
tágas lakszobából és egy kamarából áll rendszerint) kü
lön sütő-ház és egy deszka favágó szán, mfilyet Arnyék-
nak neveznek kiülön; istálló ismét külön. Az udvaraknak 
deszka kerítések vagyon. Ha a lakószobába bémégy, egy 
csLnoB tágas smbát láitaz, jó gerendázattal nem törpe aj
tóval és elég nagy üveg ablakkal. A szoba közepében egy 
osztováta van,'melyen vagy kender, vagy gyapjú fona
lat szőnek, vagy a kettőt együtt, sőt néha gyapottat is. 
A gerendázaton sok kender és gyapjú fonalat szienüél-
heitsz, a falon pedig a sok mindenféle házi es^d>Z(&et, 
egy-két szent képet, keresztet és olvasót; mert az Oléii-
fahisiak mind egy valláson vágynak. Az Oláh-falusiakról 
™tegjegyezni méltó, hogy ők az országban egy küfliön me
gyét tesznek és tulajdon jurisdikcióval bírnak, vakuni 
Vájnniegyétöl, Széktől vagy Várostól függésben nem lé
vén. Privilégiumok régi és első LeopoM csósizár által ÍB 
mjegerősittetett. Ezen pr iv i i^umnak ereje szerint ő né-
kiek egy királybírájok és egy tanácsok és két heJység-
béli bírájok vagyon, amiely magisztrátusok mindennemű 
dolgaikat folytatja. A pereket az első útban a k. Fiscaiüs 
Director elejébe viszik, akinek minden esztendőben oda 
kell jönni törvényt lájtni. De a Királjd Táblához, a Gu-
beimiim[ih.oz és a Fejedelemhez ÍB vihetik feljebb. A ki-
rálylbírójokról kérdezősködvén a gazdaasszonyomltól, azt 
feleié, hogy az bizony csaJk olyan bocskoros, mint a többi 
bocskoros lakos. In pditicis egyenesen a Királyi Guber-
niumtól függnek. Az említett privilégium szerint továb
bá minden katonaságtór is menttek; külön követeket is 
küldenek az ország ^ülésére. Gazdasági állapot járói 
Oláhfalunak azt lehet megjegyezni, hogy a lakosai csak 
a d e s ^ a kereskedésiből és a lövésből keresik éMmekiet. 
Ugyanis t^roéketlen földjük lévén, a gabonának s®mmi 
neme sem terein, kivévén a zaibot. Azért mind a gabo
nát, mdnd ai törökbúzát, miellyel erősen élnek, pénzen ve^ 
szik; pénist pedig csiak a fával való kereskedésből sze-
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réznek. Mert nagy havasaik vágynak, ahonnan a legszebb 
fenyő fákat bőségben kapják. Azokból azután fűrész-
matoaik segítségével deszkákat késtítenelk, amelyeket 
nagy százniiMul viszik eladni, különösen Segesvárra, M.-
Vásárhelyre és Károly Fejérvárra; azomban nem kevés 
fáradságokba jut a szegény Oláhfalusiaknak azon éiel-
íadSs. keresésének módja. A sok fával való bánás, annak 
hordása, emtelése, a sok út annak vitelében, nékiek igen 
terhes. Az öregebb emberek nálok igen elerőtlenedtek és 
taegroaúoiJtak, sőt kevés jut köziilök vénségre. Innen 
van, hogy a férfijak száma közöttök az asszonyokéhoz 
képest sokkai kisebb. Ami a szövésbeli szorgalmatossá
gokat illeti az Oláhfalusiaknaik annyi kendert és gyap
jút, sőt gyapottat is mMidenkor megdolgoznak, am^iy-
nyivel a magok ruházatbeli szükségeiket ki kell elégít-
tenek — d© többet nem. 

Oláhfalut elhagyván, egy darabig téren menvén, a 
havas felé hegynek tartottunk és csaidiamar reá ia ér
tünk; ahonnan a két Oláihfalut kaszáló rétjeivel, zab és 
kender földjeivel együtt szépen lehetett látni; körűibe, 
hol messzebb, hol közeleJbb hegyek vetetitek határt a 
szemnek. A hegyen, melyen jöttünk az OláMalusiak er
dején mentünk keresztül. Innen veszik a lakosok min
dé i építő fájókat. Az erdő nagyobbára bükkös. A hegyen 
és résszerint az erdőben vagyon a saéna fű is, és a la
kosok a kaszálásra s favágásra többnyíre lóháton szok
tak ide feljárni. Ezen erdőn keresztül irtónet, sok gyöke
restől kiszaggatott nagy fákat szemléltem, ezt egy erős 
szél csinálta a muIt eszt«ndőben, amely ugyanaldcar a 
lakosok bizonyítása szerint a hav^ofcban is annyi kárt 
tett a fenyőfákban, hogy amint mondották a marha is 
alig járhat a sok ledűlt és össze roműott fa miatt; éppen 
ez, a szél okozta azt is, hogy a lakosok kéntelenítteittek 
egy fenyő erdőt a havasokon, más helységtől bérbe ven
ni, hogy tőkefájókban (így nevezik azt a fenyőfát, mely
ből a deszkát fűrészelik), mjelyből való kerrakedés által 
élnek és amelyet eddig a magok havasaikról vettek, 
szükséget ne lássanak. Éppen ezen nagy kárért pedig, 
melyet Oláhfalu mind a havason, mind a hegyen lévő 
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erdejében szenvedett, a Felséges Királytól ezen 1794 
esztendőre adója elengedtetett. 

Utunkat az előbb említett erdőn egy darabig folytat
ván, nem sokára magosabb hegynek kezdettünk menni. 
Ugyanis a Osíkot Udvarhelytőli elválasató havason álltai 
visasen az út. Ezt a havast, amint emlékezem Tetőfő-vék 
nevezik. Képzeld a legkövesebb utat, ahol a szekér egy 
nagy kőről a másikra, döccen és két felé hányattatik; 
azomban gondold, hogy egyszer hegyre kapatsz, máskor 
lejtőre ereszkedel, ahol a köveken a ló szüntelen sikamo-
dik; gondolj továbbá egy szoros utat, ahol ritka helyt 
áll ki egy S2»kér a másik előtt, így megtudhatod, milyen 
az út ezen a havason: mentől magosabban jöttünk, an
nál rosszabb volt. A hegynek magosabb része fenyőfák
kal fedett, itt is, amott is egy kis patakocska ered, hiveá 
van és vészi az ember észre, hogy havason jár. Kezdvén 
a hegyről lejteni, felette alkalmatlan volt ugyan &z 
utunk, de Eizért nékünk egy más gyönyörűség eleget tett. 
Mert mentől inkább kijöttünk a fenyvesb<)l, aimál szebb 
tekiatéere való tárgyakat kapott szemünk, az előttünk 
megjelenő gyönyörű vidékben. Az egész Csíki-Széké egész 
hosszában és egész széltében előttünk állott. A hegyiről 
a hosszan eilnyúló zöldelő kies térséget, a falukkal 
együtt, mindenütt a Csíkot körülvevő hegyeket ési hava
sokat, balról különösen Gyergyónalk kopasz kőstóklás 
bérceit, szembe velünk a határhawasokat láttuk; jobbról 
a Kászont Csíktól elválasztó hegyeket szemléltük. Oly 
gyönyörűséges tekintet, mely a legszomorúlbb emibert is 
megvidámíthatná. Mert lehetetlen volna emberi látó-
szemnek a természetnek oly njölván kilátszó tópségét 
meg nem esmérni és emberi szívnek azt egy bizonyos 
örömérzéssel nem érezni . . . 

. . . el mentünk Altorjára főhadnagy G. K. úrnak 
látogatására, akivel szándékunk volt a Büdös nevű ne
vezetes hegyhez menni, a büdöskö lyukaknak és a hegy 
alatt lévő .borvizeknek és feredó'knek, nem külömben az 
ehhez közel fekvő magos hegyen épüil Bálványos várá
nak megtekintésére. Altorja Kézdivásárhelyhéz egy fél 
órányira esik. Innen két óra tájban elindultunk és Fel-
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torján, egy nagy falun menvén áltaJ, ezen helységen tul 
csaJdiamlar hegyek közé értünk bé s szoroa völgyeken ke
resztül négyórai menés után jutottunk a Büdös-hegy 
alatt lévő borvízhez, mely is egy kás völgyben fekszik. 
Ez igen jó savanyúvíz. A Bálványosvára is itt fekszik, 
éppen a Büdös-hegy által ellenében a völgy felett, ahon
nan oda fel is lehet menni. Ez a vár egy igen miagos 
hegynek tetejére építtetett, felette régi és már elrom-
iadoKott. Hajdan egy erős kastélyból állott, melyet két
szeres kőfalak vettek körül, munkás erőssége és építése 
pedig még most is ki tetszik; — a felmenetel igen fá
radtságos. Vélekedésem szerint azok, akik ennek a vár
nak cpittésének legalább neveztetésének idejét akkorra 
teszik, amikor Szt. István király Erdélyt Magyarország
hoz kapcsolta, talán közelítenek az igazságihioz. Ugyanis 
a neve ezf n régi várnak azt láttatik mutatni, hogy a bál-
ványokró), vagy bálványozókról neveztetik. Tudjuk pe
dig azt a históriákból, hogy Szent István király a keresz-
téayBéget terjesztvén, minekutánna annak k-^mény ellen
zőjét, az erdélyi Gyulát meggyőzte és Erdélyt hatakna 
iilá hód'^tctta volna, itt is a keresztény vallást buzgóan, 
sőt igen buzgóan, t. i. fegyverrel terjesztette. A vad ma
gyarok vagy székelyek közül pedig sokan mind Szt. Ist
vánnak, mind a keresztény vallásnak vakmerően ellent 
állottak, és magokat mind a függetlenségbe, jT.üid po
gány vallásoknak gyakorlásálban megakarták minxien 
erővel tartani. Ha tehát úgy vélekedünk, hogy ezt a Bál-
ványoavárat a pogány magyarok vagy székelyek a ma
gok oltalmokra vagy megtartásokra építtették, vagy ha 
már akkor fennállott, magokat ebbe vették és itt oltai-
mazták, és hogy ő rólok, mint bálványozókról nevezte
tett Bálványosvámak, talán valamit kitaláltunk. Ezt az 
okoskodást erősíteni látszik az, hogy még más Bálvá
nyos nevű várat is találunk Erdélybe, u. m. a Saaímiosúj-
vár mellett volt régi Bálványosvárat, amelynek kövedből 
a mostani Szamosiíjvári vár építtetett. Azonban ezek 
mind vélekedések és históriai dátimaok néLkül csak talál
gatunk. Minekelőtte a Büdös-hegyre felmeatünk voína, 
előbb az aiatt mentünk a Sóősmező nevezetű völgyihöz, 
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amely a Büdös-begynek más oldala alatt feikBzik. A. ne
vét ez a völgy onnan veszi, hogy ebte egy sós forrásoca-
ka fakad, amelynek vize a völgyen elfoly, de lassanként 
a földtől beitatik. 

EJbben a völgyben vagyon egy siavanyúvíz isi, 
amely felette erős; ugyanebben a völgyiben pe
dig a Büdös^hegy által ellenben lévő hegynek aljáiban 
vagyon egy meleg kénköves feredő is. A Sóósmezőről a 
Büdös-hegyre mentünk fel; jó darab ideig kell menni és 
sokat kell hágni ezen az erdős hegyen, aaníg az ember a 
büdös lyukaikhoz ér. Az első lyuktól messzecske a máso
dik, ehhez valamivel közelebb a harmadik büdös lyuk 
fekszik; mindegyik nagy kősziklákmaik tövében. Már kö
zeledvén az emter a ndhéz szagot érezni kezdi, a lyuk
hoz érvén pedig ez a szag mlajd elszenvedihetetlen. A bü-
döskő a lyükiban a kősziklákat egésizen hártya módjára 
bevonja, úgy hogy azok kívülről sárgáknak látszanaíc. 
Az első lyuknak ajtójához könn3?en ©1 mehetsz és bemen
vén egyebet egy lyuknál, m©ly széltében is, hosszában is 
négy-öt lépésnél, magosságban pedig két ölnél nem, több 
és büdöskővel bevont kőszikláknál, nem látsz, de sokáig' 
itt ki nem állhatod, mert lélekzet venni ártalmas, sőt ha
lálos is. Ha ezen lyukban, valamint a többiekben is SL 
nap besüt, úgy olyan mintha belől csupa tűz volna. A 
második lyuk ehhez hasonló, a harmladik mindeniknél na
gyobb és a belőle kigőzölgő szag erősebb és olyMi, nehcí-
zen szenvedhető, hogy a Ijoik nsrálásénál is alig leiheft ál
lani. A Büdös-hegynek második oldalán hasonló büdös
köves lyukak vágynak. Ezek közt a legnagyobbat Cfffü-
fcos-nak nevezák, mivel egy ember, aki belement ott vesz
tette hirtelen életét. Ennek a gőzölgéseit a többi felett 
oly erősnek lenni mondják, hogy az ott elrepülő miada-
rak is annak szagától megölettetnek; aminthogy is ilyen' 
döglött madarakat annak nyilasa előtt sídteakat találtak. 
Most azomban ennek a nyilasánál a felette lévő kősaák-
lák leszakadoznak, amelyet egy menykőcsapásnak ereje 
okozott. A szemi fájdalmak elén hasznosnak tartatik 
ezekbe a büdösköves lyukakba való bemenetel, azért is 
gyaiknan mennek beléjük a vidétobeU emberek: s z ü k s ^ 
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azombah nagy vigyázást tartani és amint előbb is em
lítettem lélekzetet nem venni. Fiohtél, ama tudós erdélyi 
minéralógus és volt tésauriaUs tanácsos, a mtaga Erdély-
országi Minerális Históriáidban, (Beytrag zair Minerai-
Geschichte von Siebenbürgen 2 Theile in 4to) egy mieg-
becsüihetetlen könyvben bőven ésl egy tertnészetvizsgáló-
nak miódja szerint írja le az egész Büdös-hegyet. Az 
ő nyomósán előadott vélekedése szerint az egész Büdös-
hegy valaha egy vulkanus volt és a sok büdösköves lyu
kak, mindmegannyi tűzokádó, nyüások voltak, amelyek 
•ragy az okádás által felvettetétt, vagy az azután idővel 
bé- vagy leszakadt kősziiklák által bedugattak. Ezt az is 
láttatik bizonyítani, hogy Fichtel úrnak tapasztalása 
szerint, az egyik nagy büdösköves lyuknak (melyet 
amint említettem, a menykő nem r ^ e n összerontott) a 
földje, melyen az ember állott ingadozónak lenni találta
tott és ugyan azért az alatta lévő ünegséget gyaníttatita... 

Kézdivásárhelyről elindulván, előbb Lécfalva nievű 
helységbe maitünk, onnan pedig Zabőlára, amely helyen 
a Háromszék közönséges gyűlései saöktak tartatni, a G. 
Mikes kastélyába; minthogy ez a grófiház bírja Zaibolá-
nak nagyobb részét. Azomlban az Archívum és a tömiö-
cök nem itten, hanem Sepsiszentgyörgyön vágynak. Za
bola közel fekszik a moldovai szélekhez, egy felöl távo-
liocsfca havasokkal megkörnyékezve. 

Itt éppen ekkor közönséges és Ország Gyűlésére 
készülő gyűlés tartatott. A Székely Nemzetnek a gyűlésit 
benyújtandó s orvoslást kérő sérelmeinek felolvasását 
hazafiúi szívvel hallottam. A több közönséges dolgokban 
pedig szép és rendes folyamatát és az okos kormányzást 
(vitte pedig ezt a fökirálybóró úr) örömmel tapasztal
tam. Nem tehetteöi! azomban, hogy ezen gyűlésről egy 
aajnos megjegyzésem ne tegyem, ezt t. i. hogy egyne
hány, sőt úgyszó'lván sok oly panaszok felvetődésének 
kelleitt tanujává lennem, amelyekét gyermekeiktől meg
verettetett, megszidalmaztatott vagy megvettetett szü
lék adtak bé. Bámulva kellett sebes szüléket látnom 
fiaik kezeitől megsebesítve. A Nemes Szék Gyűlése 
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azomiban nem hagyta büntetés nélkül ezen természet el
len való fiaikat 

Az egész HároMtözék egy kies vidék. A legegyene
sebb térségea megyén az utazó mindeinütt; köröskörül 
apróbb hJegyek és ezek háta megett magasabban felemel
kedett havasok veszik szinte egészen körül; a Barcaság 
vagyis Brassó vidéke felé térség vagyon. Földje felette 
termékeny és nyárban legszebb gabona és haricsíka ve
téseket látlhatsz. A haricska itt mintegy második búza 
neme, sehol nem igen termesztik Erdélyiben bőséggel, 
csak itt. Az úgynevezett haricska puliszka itt a málé pu-
lisrfta helyett vagyon és igen közönséges, tejjel vagy 
túróval igen jóízű étel, ajánlom akárikineik. 

Erdőket Háromsiíéken csak a hegyeken láthatni és 
a havasokon, aihol vadakkal 'bővelkednek. Szőlőt itt nem 
raíveüiek, azért bort keveseibbet, de pálinkát és e©rt an
nál többet isznak, a bort pedig résszerint Oláhországiból, 
résszerint a szomszéd Küfcüllő vármegyéből és Segesvár 
s Kőhalom szász Székekből veszik. Háromszék igen né
pes tartoimány és népe miveltebb, minit a más magyar 
"nép az országban, az oláh is, aki itt Mdk megmöigyaro-
sodván nem oly vad és bárdolatlan, A helységeik mielyek 
nagy számmal vagynali, saebbek és rendesebben épültek, 
mint níiás erdélyi magyar vagy oláli helységek; a szász 
faluknak mindjárt utánnok lehet tenni, vallásokra nézve 
a lakosok nagyob'bára reformátusok. Kevesebb része ka-
tholikus és unitárius; nagy része pedig a parasztoknak 
oláh lévén, ó hitű. A háromszéki székelyek szorgalmatos 
földmívelők; nagy júhgazdák, jó takácsok, nagy méhé
szek. Deszkával és zsindellyel Erdélybe soMélé keresked
nek. Szövött áruinak pedig Oláhországban nagy keletje 
vagyon: különösen a Mezővárosiak sokféle kéri mester
ségekből nem kevés hasznot látnak. 

Teleki Domokos 

EGYNEHÁNY HAZAI UTAZÁSOK LEIRÁ8A ... 
Kiadatott G. T. D. (gróf Teleki Domokos) által. Nyo
maitatott Béoshen 1796. 
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UTAZÁS.. . ERDÉLYNEK EGY RÍSSZÍSN ÁLTAL 

1805 
Aki a/ legMjem^bb állatot legszebb f oiimájáiban akar

ja látni, látogassa meg Zsibót. Felséges teiinet, kevély 
ikrás, erő és tűz: ezek a Wesselényi llovainiak címem. A 
helyes ítélő tehetség, mellyel azoknak fajtáik megvá
lasztattak, és az állandóság, mellyel gondjukat viselték, 
állíták fel aackat. Az utolsónak fogyatkozása miatt már 
sok híres ménesek semmivé lettek. Aiddig mesterkélték, 
mígnem ©gysaaer a valóságos fajta elenyéstaett. A fenn
tartásra legjobb — és bÍ2sonyosajn legfontosaibb — a kö-
aönséges lótenyésztés. A mlegnemtesités jó mén lav(ak 
Által ment végbe Mezőhegyesen is a nagy ménesekben. 
A lovasságtól kimustrált lovaknak is több hasznukat le
hetne a gazdaságnak ezen ágában venni. Némielyek úgy 
.vélekednek, hogy a mi sok juhaink akadályozzák a ló
tenyésztést. Hanem Magyarorsizágon mindenféle nem,ű 
marűiának elégséges helye vagyon. Amlelyik legtöbb haas-
not hajt, az mindig legszámosabb lesz. 

A asibói istállóknak magas boltozataik vannak, aMe^ 
lyek oszlopokon nyugszanak. A lovak két rendben áUa-
nak, és minden tiszta s világos. Az istálókból közvetíti 
a lovag'ló helyre lépni ki, amely bé van fedve és tükrök
kel felkészítve. A ház ura olyan szívességgel viselteteitt 
irántunk, hogy sok lovait az iskola leckéken mutatta' í n ^ 
nekünk. A lónak legkészségesebb engedehnssége a lieg-
gyengébib segedelemkor is, minden erejeinek teljés hamr 
nokvétele, azoknak leglehetőseibb megkimélesiekkel, szép 
és barátságos rajtok-ülés, mindezeket csak az említett 
lex4;ék által kihet elérni. Amióta kevésbé gyakoroltat
nak, azóta a atezei lovaglás is rosszabb rajtok. Ha va
lamely mesterségben a főbb r ^ z t elmulasztjuk, annak 
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megromlása s enyészete bizonyos és elikeriiUietetlen. 
A Báró Wesselényi kastélyának igen szép fekvése, 

két terrasszéi és számos csinos szobái vannak. Közel hoz
zá soCt sétáló helyek és egy jól elrendelt vadas hely. 

Zsilbó Középsizolnok vármegyében vagyon, mely I. 
Ferdinándtól fogva Erdélyhez tartozik. Nagy Károlyból 
Mindszenten, LomperCen és Görtön által jöttünk oda. 
Az útnak egy része sík volt és kevésibé szoros, mint ezen 
országnak a többi bemenetelei, amelyeik, amint tudva 
van, hegyközi, keskeny csavargású, szoros^ mély utak. 
Hegyek Erdélynek kellő közepén is nagy szájiimal ta -̂
láltatnak. Azok a déli részen ténségekkel, halmokkal, 
szántóföldekkel, kaszálókkal és szőlőhegyekkel váltogat
ják fel egymást. Általában azon termékeiknek semmi fo
gyatkozások nincs itt, amelyek az igaz gazdaságot te
szik. Azon szántóföldek, amelyek mellett mi eknentünk, 
kukoricával, az oláihok egyetlen eledeledkkiel voltaik beül
tetve. Minthogy sokáig sem tartani, sem a fagy eUten 
megmienteni nem lőhet, kívánni lehetne, hogy azok mfellé 
máis gabonafélét vagy kompért is ültetnének. Az utób
biak hathatósabbak a szükség és drágaság ellen, mint 
más, élésházakra töltetni szokott élemények, mert ázoif 
aratásakor meg nem csalmalki, és csak a legközeleihb va
lóig állanak el. Külömben ezek is tárgyai lennének a ke
reskedésnek és a mezei veteményekkel végibe vinni szo
kott uzsorásikodás ellen controllériául nem szolgálnak. 
Az oláhoknak sok házaikat láttuk, és azok nem voltak 
eg&zen rosszak, sőt némely szobáik ékességre, feíhér 
ruhákkal voltak béaggatva. Hogy ravaszok; restek és 
csak keménység által hajhatók volnának, azt mindenütt 
nem is mondták. Mindazáltal általaiban szólván, Erdély
ben mint nálunk, igen alacsony lépcsőií államaik az oláihok; 
mtelynek sok kömyülállásokon kivül, az ő nyelvök is 1&-
het oka. Az a rómaiak győzedelmeiknek emlékoszlopjok, 
de a palléaxjzódásnak' nem segítő eszköze. Ezen nemzet 
öltöíetjéniefc semmi különöss^e nincs. Elienbeni sovány, 
halavány ábrázatjokróT, középszerű magasságú karcsú 
termetekről és virgoncságoklról vagy elevenségekről 
könnyű őket megismerni. A mi tábort«ásainkban meg-
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mutatták ők azt, hogy sem a vesaedeleantől, sem a sanya-
rúságftól nem irtóznák. 

Gorbón, Zsibótól három órányim van egy igen erős 
és sróp fajtájú ménes. A csődörök a kamcáídkial együtt 
szüntelen a íegelŐn vannak. Ez a vad lótenyésztés csak
nem mindenütt helyt állott. 

Gowbótól Dés mezővárosa csak egynéhány mérföld-
n5d távolságra vagyon, és az esméretes, de bizonytalan 
hír aet tartja, hogy a régi őseinknek hadi fővezéreik ott 
nyugodalom napokat tartották. A tekervényes és elég 
széles Szamos Dés mellett foly el. Ez a folyóvíz, mely az 
fezaki határszélen, és az Olt s Maros vizek, meíyek Eír-
délynek csaknem) közepében,erednek, e tartomány külső 
kereskednének irányzatát mintegy kijelölték. Még ed
dig csak a Maroson járnak hajók és visznek a mi déli 
vidékeinkre fát, kőszenet és érceit. 

Még azt véltük, hogy távol vagyunk Besztercétől, 
amidőn hirtelen megnyílt az a völgy, mely azt a várost 
barátságosan körülöleli. Ennek ut«§ul szélesek, házai na
gyok, de nincsen élet, nincs eleivenség, kedveitető, vidá-
mitó éí> megújító benne. A régiségnek bélyegét homlokán 
viseli, kereskedő boltjai és sáncai régen elenyészett em,-
beri nyomokra emlékeztetniek. Hod vannak azofc, akik 
Besztercét építették, aki alatt az virágzott és maigát 
azon új lakosokkal összekötötte, kik 600 eszfcendökkel 
ezelőtt Flandriából az Olt vizéhez költöztek? 

E&efc az új lakosok fegyvereikkel és váraikkal, me
lyekből nyelvükön most is neveződik, védelmlezték az ő 
új haza jókat. Azt igen szépen megmivelték, városokkal 
felékesítették, a kereskedés által meggazdagitották, 
melyre a napkeleti országút is mutat. Ennyi sok erőlkö
déseknek gyümölcseiket a végtelen sok hadako2áaiok és 
nyomorgatások hátráltatták;. de még most is sok millió
kat hoz bé Brassónak kereskedése, és a Saáz Grófnak tíir-
tonaánya a népesség és szorgalom léi)csöjén kimutatja 
m a ^ t . . . 

Meglátogattuk a s«flraía<;i-sóbányát is, amely a Ró-
nasaegi és Szlatinai után leggazdagabbnak tartatik. Asi 
utóbbinak hos^a több 84 öleknél; hanem a vlz egy résrét 

' ' . 27 



hasznavehetetlenné tette. A máramarosi sóbányákat ál
talaiban a szokott módon saoktáik dolgozni. A sópadök 
tudniillik a kamara falaitól törés által elválasztódnak, 
feldaiaboltatnafe és máMiákban (bivalybőr veder) a nap
fényre felhúzattatnak. Minket is eigybe azok közül beül
tettek. A bánya ajtai bezáródtak és mi nem láttunk egye
bet, hanem egyes égő mécseseiket, messze távol maigunk 
alatt. Most már gyeng:e s lassanként erősödött kiáltást 
hajllottxink, azután a kalapácsoknak kopogásaikat, a. törő 
vasaknak csikorgásaikat, és a bányának mélységében 
mindenek mozgásban és munkában voltaik. Semmi bámu
lásra méltóbb nincs az ilyen látománynál, és mély gon
dolatokba bémerülve sétálgat az emjber azon tágas üre-
gekiben, melyeket a régen elenyészett emberi nyomoknak 
sziükségeik kiüritetteik. A máramarosi bányáknak időko
ruk bizonytalan. Még azt sem tudhatni igazán, ha ugyan 
a magyarok, midőn Európába költözködtek, éltek-e só
val. TÍZ esztendőkkel ezelőtt Nagy Mármaros nevű he
gyen egy nagy tölgyfa leomiolván, alatta sólukakat talál
taik. Mivelték-é a rómaiak ezen sóbányákat is, úgy mint 
a Tordaiakat, még nincs megmutatva. Midőn a bányák
ból kijöttünk, a munkásokat megszámlálták és a sófuva-
rokat eh-endelték; amely pontosan és hamar megesett. 
Az utóbbiakat PusaJtaházára, mint legrnevezetesebb le
rakodó helyre igazitották. Fő és nehéz dolog a sót annak . 
idejében és illendő mennyiségiben oda küldeni. Mert en
nek '^yrésajről messze távol kiterjedő eleméssstfenek 
(Consumo) kell megfeTelni, másrészről pedig a sónak fu^ 
varoztatására, igen kicsiny környéket lehet fordítani. 
Több új lakosoknak oda telepítések, ©ráriális fuvarozás 
felállítása, a téli fuvarozás könnyelbbítésére széna pajták 
építése, a fuvarozókkal állandó alkimak kötése, Técsőnél 
egy hídnak építése s más hasonló zsinór mértékeik által 
reménylik, hogy szembetűnőképpen megkönnyülne a fu
varozás. Máramarosból magából a sónak kivitele részint 
Técéőn, Újváron, Nagy-Károly felé, részint a Huszti és 
Vere^narti utakoh Munkács és TiszarUjlak feléi Az 

utób|ri helyre a Tiszán is hordják a sót, valamint Tár-
kányba, Tokajba és Szolnokra i& Ezek a fuvaroztatásoík 
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leginkább a szálfáknak mennyiségektől függenek, mielye-
ket Máramaros szokott esztendőnként adni. Ha Kzek el-
fogynámLk, úgy a Bereg vármegyei sóaknákra, SoUy© 
mellé szorulnának. , 

A Sugatagi sóaknákiból ez idén 300.000 máasát, a 
Szlatinaiból 900.000 mázsát k e l kühányni. A Rónasze-
gieikböl mennyit parancsoltak? azt ki nem tapogathat
tam. Az 1802. esztendőbeli országgyűlésének eleibe 1 mil
lió 299.839 mázsa sót adtak bé, melyet Magyorország esz
tendőnként SiZökott megemészteni. Az erdő-és sóJiaszon-
vétel által a kincstár esztendőnként 1,002.100 irtokat bo
csát folyamatba. A tisztek és szolgáíki fizetések maga 99 
ezer ftofeat tészen. Ezenkívül a TisKÍnak tisztitatására és 
a sós országutak jofotoitására nagy summáikat fordítanak. 
A huszti út legjobb és legtöbben járják. Midőn Márama
ros 1788-ban. éhséget szenivedne, parancsoltatott, hogy a 
gabona illendő áron adasson és a keresetre is allkaima-
tosság njnijitasson. Ezen rendelése n . Józsefnek egy 
olyaoi utat készíttetett,^ mely igazságosan az ő nevét ér-
demlené meg, mégis csak arról a várról nevezik, amely 
Vatacest fenyegette és amelyet II. Lajosnak és V. Ká
rolynak feleségek magok birtokadíklhoz számláltak volt. 

Az említett éhség, a sok esőszalkiadások által támadt; 
az pedig, mely ezen vármegyét 1790-ben. fenyegette, a 
nagy szárazság által. Nem jutottak volna ők oiyaa nagy 
Ínségre, ha szom^édaildöal tágasabb közösMéseik lehet
tek vohia. Az utóbbniaJk tökéletlensége okozza náilumk, 
azon parciáMs drágasáigokat, amelyek a gabonával való 
szabad kereslkedésnek sok védelmezőit elvontáík ettől a 
szisztémától. Ebhez járulihatnak még jelesebben azon sok 
panaszok is, amelyek az olyan esetekben szokásban van
nak. Arra, hogy az emiber a maga alaptörvényei mellett 
megmaradjon nemcsak mély belátás, hanem erő isi kí
vántatik. Midőn Sugatagból ide viBSzaérkeztünk, itt ak
kor országos vásárhoz készülteik. Zsidó szabók és magyar 
csizmadiák, örményeki, kik fűszerekkel és noiecenzéfek, 
kik szegekkel kereskednek, mindegyre készítették; sáto-^ 
raikat. A piacnaík egyik végén kuttini kordoványokat, a 
másik végén pedig nagybányai asztalos mimkákat rakos-
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gattak rendbe. Végre edényeket, vásznakat és búza-ke-
nyerekkd teljes kosarakat hoztak. Az utóbbiakkal az 
idevaló környékbeli köznép, mely rendsizerimt kiikorica-
kenyérreí él, igen ritkám, de Húsvétkor és Pünkösdben 
kimaradhatatlanul azokkal éd. Az ő ilyes régi szokásaik 
őket tiszteletreméltókká tessdk és a Mennyei jótétemé
nyeknek megüimeplései után az emberek vidámabban él
nek a földnek javaival . . . 

A nagyilányai vidék felette igen megtetszett miné
künk. Talán az is tett erre valamit, hogy annak a kör
nyéknek igen mcM-d levegője volt, amelyen által Szigetről 
és BréWoől oda jöttünk. Hanem azon magasságoknak és 
halmoknak meglátások, azon térségeknek és élőfáknak 
megtekintések minden környülállások között gyönyör-
ködtetők. A gesztenytefák számiosak és a gyümölcseik 
mely igen jók, a Sopron vidékiekkel összehasonMtván 
azokat. It t a gyümölcstermeszitiésíhez semmit nem lehet 
többet kivánni, hanem) hogy közönségesebb volna. 

Nagybánya sem nem nagy, sem nem rendes. Ellen
ben vágynák sok szép épületei, egy tágas piaca, melyről 
sok szép formájú hegyek meglátszanak. Egy ó oiná.lt-
út visz Felsőtoányára, melynek apró házai egy völgyben 
és halmon szétszórva állan£űc. Ezl a két városka, már haj
danában igen szép szabadságokat kapott. Az elsőbb ré-
genten a nü királyné asszonyainknak menyaBSüonyi 
ajándéka volt. 

Nagybányának lakosait 4000 teszik, PeÜBőbányáét 
pedig 2000-re. Ezek németek, magyarok és tótok), és több
nyire a szomszéd bányákból élnek, amaelyek igen gazda
gok. Ezekből mindátiféle ércek kerülnek ki, és Szabolcs 
s iSzatmár vármegyéknek, Erdélynek és Galíciának igen 
sokat eladogálnak belőlük. A nagyibányai bányák köat a 
Szent Kereszt nevű leggazdagabb. Mikor azt Rákóczy bir-
ta, halálos büntetés alatt nem volt szabad hozzá közeli-
teni, olyan gazdag volt. A WindiSdhaeht-i és Ujbánya-i b á 
nyákban sem volt csekélyebb az áldás, amint mondják. 
Az elterjedt közhír szerint több volt benne az ezüst, mint 
a kő és a bányászok megelégedtek bérekbe csak azzal az 
arany porral is, amely ruhájukra ragadt. 
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* Szatmárnémetiben tiszta magyarok laknak. Ez. volt 
a legrégibb német gyarmiat (ookmia), amiről vaJaanit tu
dunk. Hihető, hogy Gizella királyné építtette Erdélynek 
meglióditása után. MáraToxus következői is úgy csele
kedtek, és ennek példáját az ő fia is kÓivette. Néki nemeit 
hadreaére volt. Az I. István halála után, a német egyes 
famíliáknak: bevándorlásaik folyvást tartott. II. Géza alatt 
pedig valóságos kolóniákként jöttek a németek Magyar-
atezágra. és 1200 esztendőben azt már elborítöbták. Szá-
mes régi írásaink nagy dicsérettel emlékeznek ő róluk. 
Azasaí vádoltak minket, hogy ő reájok mosolygó me-
m k é r t és csinos házaikért irigykedn^ik. De csak a vad 
bárbarus kívánhatná ingyen és pénz nélkiU aast az elve
tet t faragatlan darab tuskót vissaa, amelyet a meaiteT-
(Műibemek keze csinos oszJopképpé kipallérozott. A leg-
asorcsabb kötelek kapcsolnak minket azon kolonistáknak 
íiaaájukihoz. Mint a perzsa a görögtől, ugy tanulttik mi 
mieg' a némettől az ő erejét ismerni. Mint a görögök a 
rómsiaknaik, úgy lettek ők minékünk a i«űlérozódé.sban 
feegitö eszközeinkké. Német vitézek védelmeztek minket, 
kezet fogván velünk, a papkeleti ellínségtől, mi pedig a 
napnyugatiak ellen oltallmaztuk őket. Árpádnak és Her-
mannak nemzetségei századoktól fogva egyesültek a tu
dományok éa kereskedés, a vallás és szcÁkás, közös politi
ka é& ugyanazon uralkiodók által. Ha karakterisztika vo
násaikat ezen népeknek egymás mellé állítjuk, igen dí^e-
a&a kontrasztizálnak; ha pedig egybe lelhetne őket olvasz
tani, úgy egy felsége© egészet, formálnának. 

Szinérváraljától fogva, egész eddig, a faltík! minden
ütt rofiSKul vannak építve. A vidék egyformajú, az or-
szágutaknak. nagy része, a Szamos vize áradásának ki 
vannak tétetve. Az innen Bagoson által Nagy-Károlyba 
!VÍvő hasonlóképpen ki van tétetve. Tehát egy rendes utat 
abSMmak Tőkén és Terebes Zsadányon kereszitül ide, az-
irtán Batiz-Ujvároson és Forgó-hegyen által Técsőbe vi
vőt készíteni. Az utolsó, annál szükségesebb, mivel Szat-
inár vármegyének az eladni vidóját MáramiarosODa kell 
saáUítani. Az említett folyóvíznek residbe hozatala is fe
lette sok hasznot szerezne. Mert az sokszor kiont é» a 
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l^rtermiékenyebb mezőket is elpusztítja. Ezt nagy részint 
a mBlomgátak okozzák. Szinérváraljának megtekintésére 
v i ss^s érzés támadt bennünk. A házak ellhagyattatott 
rosBK állapotban vannak és tisztátaianoku Egy méezái^B 
az utca közepén vágott le és boncolt fel egy ökröt. A 
csapszékben reggel 6 órakor már hangicsáilitak vagy mu
zsikáltak, a gyermekek és felserdültek félmeaiteleinen 
ültek a földön. Az itteni zsidóságnak, oláhságnak éS' ci
gányságnak nagy sokaságaik, a bomaki olcsósága és a 
szélesen kiterjedt kereskedésnek nemléte s fogyatkozása 
igen megfoghatóvá teszik azt az álDapotot, mely magát 
az ilyen tüneményekiben kimuitajtja. Az említett helysé
get számos földesurak bírják, akik közöl ott igen sokan 
helyben laknak. Az Uyes esetek mi náiunki nem ritkasá
gok, mert a magyarok között i g a z i g szierint a majorá
tusoknak helye nincsen. Ha mi magunknak ezekhez, egy 
tekintetben szerencsét kívánhatunk is, de még sem lehet 
azért nékünk azon haszonról eilfelejtkeznünk, amelyet 
azok, mint az Anglia is megbizonyítja, szerezhetne s 
okozhatnak. Ott amint közönségesen tudva vagyon, még 
a nemesi titulus is csak az első szülöttség jussa. Az in
nen szármázó, külömb-külömibfél© emberi szakaszoknak 
Si rendeknek egymáshoz való arányuságaik, továbbá az a 
szükséges szorultságaik a nemes eml^emiek első fia után 
saülöttekre néave, mely szerint azok az első után később 
születtetvén és így sízületési rangjukat si gazdagságaikat 
elveszítvén, könytelenek tálentomaik és erős iparkodá-
saik által a feilemelkedésre törekedni, úgy látszik, hogy 
nem keveset tesznek' a közönséges paJlérozódásnak elter
jedésére és mind a magok, mind az idegenek törvényeik 
eránt való tiszteletnek érzésére, amelyek egyedül csak 
magok helyeztethetik bátorságba a szabadsággal való 
élést. Mely édesek lehetnek a szabadságnak gyümölcsei, 
melyek olyan jó föMet kívánnák!. . . 

Szatmámak környékeiben sokkal szelídebbnek talál
tuk a levegőt, mint Nagybánya körül, és ámbár az EJcse-
di-tó közel van, de azért sem nem, nedves, sem nem sűrű. 
Megtisztítják azt t, i. az ott lengedező szellők, melyek 
mint minden mi tér mfezeinken, reggeli 7 órától fogva, 



délutáni 5 óráig szoktak fújdogálni. Ezt á nevezetes tü-
neöuényt igen éles elmével magyarázta ki Magyarorsaág-
nak egy híres írója. A földnek talajia ottt kövér és Nagy-
Majibény falu mdlett jól mieg van mívelv«. Az utolsóban 
még eziélőtt nem sok idővel sok sártapaszos faMzak vol
tak. A vármegjre okos reiidélései által azt cselekedte, 
hogy már most mind égetett téglából vaniiak. Ha
sonló módon jött itt sízokásban a magyar öltözet is a né
m e t i helyett. Ez a változás igen kedv^ és örvendetes 
volt a leányzók dőtt, mtert ők már miost az asszonyoktól 
miegkülönlböztetlhetik magukat. Boldog emiber az, aki 
aminek tetszik és látszik, valósággal is az. 

Batthyáni Vinczé 

BATTHYANI VINCZE UTAZÁSA ... 2805 esztendő-
Jjen. Magyarra fordíttatott egy hazafi által. Pesten, 
1818. 
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ERDÉLYI LEVEiLEK 
1816 

Hah! mily rezzenő pillantat! Mőtfcem fetovék az 
etgész Erdély, fis bár eléggé érezheftőleg önthetném, szó
ba, amit láttam. De ha a tájfestés szóval ésj nean rajso-
latban mindig sükertelen is, minitihogy az eféle leírások az 
ifikO'lák szólása, spr in t , nem az idő, hanem! az űr tár
gyai: annak amit mondok, ha leveleim megjeleimek, lesa 
az a haszna, hogy segélhetik azoknak érzéseiket, kik e 
cikkelyt itt fogják olvasni. Megfordulék sarkamon 8 va
lamerre teWnték, éjszaktól keletig s onnan tovább dél és 
njTigot felé, dombot láték és völgyet s úgy dombot és 
völgyet mdnden lapály nélkül, mint midőn a kertész spaJ-
lérja tetejét zsinór után nyirdeli. A Kárpát ága, miely 
Késmárk lűellől Máramaroson s tovább aztán a Székely
földön miegyen le Szeben és tovább Fogaras mellé, a t&r 
volság miatt elvesze szemeim elől, elveszének az abrud-
bányai s liátszegi rengetegek is. Egyedül a Blagyásza 
üté ki magát, amerre Belgrádot IsépséihBtaémi, a dombok 
éa völgyek örök síkja közül s oldalain folltonkint fehérle 
még mostan is a hó. Szótalanul éMék itt. Ugy tetszék, 
mintha valamely isten egy magasan kiálló pontról nézte 
volna sok ideig a habokban hánykódó tengert s tündér 
botjával egyet ütvén, éppen most parancsolta volna; 
hogy a tenger azon alakban változzék földdé, de már be
nőve erdőkkel, melyben egy perc előtt hánykódó hab 
vala, s még előttem nem volt megteremtve' az új föld 
embere, még nem voltak megteremitve állatjai, mieait in
nen nem vala látnom, semmi falut, semmi tornyot, sem
mi kalibát; a táj ember nélkül, nyáj és marha nélkül, 
madár nélkül volt. 

Láttam hazámnak sok tetöjét s nem könnyen mu-
34 



laszték el valamely alkalmat, hogy a legmeredekebb bér
ceiket És megmászván, rólok körültekinthessek, s ismer
vén a különbségeket azok és ezek közt elmondhatom, e 
látvány egyetlen a maga nemében s planétánknak talán 
sennni más pontján fel nem találtatik. A királyi Tátra, 
a budai, pozsonyi, tdfcaji s csak az újhelyi tetők is, szíebb 
tájat terjesztenek el a szem előtt, ott nagyobb és ki
sebb, hegyesebb és domjbortibb hegyeket, messzire el
nyúlt eákot, sok városokat és falnkait, nyájakat és em
bereket látni s a hajókat vivő Dunát és Tiszát, az árkai
ból messzire kiömlő Bodrogot s így a darab stafirozva 
van. Itt mindezekből éppen semmi. Magam valék itt lo
vaimmal, szekeremmel, cselédeimmel s arai rémítő az 
elesésben vagyon, az még nagyobbodék azáltal, hogy a 
nap ia el vala rejtve s az ég egész golyóbisát felettem 
mindenfelé bús felhők borították el. (lII.) 

Bácsnál vidulni keaie a vidék s egy szőlővel beülte
tett dombon túl szélesb völgyöt láték nyilmi, mint ame
lyen eddig jövénk. Azt váram, hogy Koloz&várt a völgy 
közepén fogom meglátni s a nagyon elnehezedett útban 
is két-három óra alatt ott lehetek. Azonban előfordulván 
a szölőhegyecske mellől, nemsokára azután, hogy a Ba
csót elhagyáin, előttem fekvék a Traján hatodik gyar
matának Clusa nevet viselő városa, melyet az olálh még 
ma is Kltizanak hív; az a város, melyben & nemzet dí
sze, Mátyás született. Nagyult előttem a hely ez emlék 
által. Trajánhoz a Róma caesárjai közt kevés hasonlita, 
s hány Mátyáshoz, a mi és a minden mások királyai 
közt? A szőlőhegy a Fellegvár domibja volt, s ennek lá
bai alatt fekszik a semmi nevezetes, semttni rendes épü
letekkel nem díszeskedő külváros, a kis Számos bal szé
lén. Kolozsvár pedig körülkerítve magas falakkal a job
ban. Túl rajta oly közelségben, hogy a városnak egyik 
r&ze ennek lábát lepte el, ismét egy alkalmas nagyságú 
hegy kel. 

Cserei megtaníta, hol keressem a Wesselényi házát, 
hol barátaim, várnak, s ezen utasítás után arra nem. vala 
nehéz rátalálnom. A gubernátor nem nagy és nem ma-
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gas falú s mindkét felől dísztelen házakhoz ragasztott 
palotáját, hornyolt oszlopú balkonával balra hagyám, a 
nagy templomot johhra s befordulék az úgyneviezett Kö
zép-utcára. Az ácsorgók álmélkodva nézének bennünket, 
midőn egy sötét zöld lakkú kocsi s a gubás kocsis deb
receni saaibású sötétkék ujjas laibUiban, csillámló gom-
bokkaJl, hasonló színű nadrágban, széles karimájú ka
lapban, négy minden színből összeállított lovával si oly 
hámokkal, amilyeket itt nem látni, előtitök elhaj tot t . . . 

Mióta Erdélybe beléptem, magyartól még nem hal
lottam egyéb szót mint magyart, de egy magyarorszáigi 
valaki itt is németül szóla velem, s barátaim bíztatimk, 
ezt fogom majd mondani, mikor Erdélyt ideihagyomi is. 
Bejártam Erdélyt, s kénytelen vagyok vallást tenni, 
hogy! barátaim igazat jövendöltelk: kivévén a szász föl
det, velem á külföld nyelvén senki sem szólott, de igen 
magyarul a külföld siz^öttjei. 

S itt a társasági együttléteikben is VEilami szívesebb, 
melegebb van, mint hazánknak korcs tájékin. A tizenhá
rom magyar s öt székely vármegyékből álló ország'bain, 
mindenek ismerik egj^mást, nagy résziben rokonok, s úgy 
bánnak egymással, mint rokonok, holott némidly helye
ken a rokonit is idegennek szeretik néizmi. Atyám, apám, 
anyám a nevezet, mellyel a gyermek szüiéiihiez sziól, s 
egyiittlétökben szüntelenül cseng a mélcsás bátyám vagy 
öcsém uram, a mélcsás néném vagy húgom asiszony. Az 
igen bátor bátyám s öcsém uram, s a hideg uram öcsém 
e rettegő uram bátyám, így meg vannak nemesítve vagy 
elkerültetnek. 

A református kollégiumban most tartatnának az exa-
menek, az alsóbb osztályok együc tanítója felhozá sere
gét, megálla zöld ágakkal felcifrázott polcozatján, kö
szönté a felgjnilt sokaságot, s eiőadá miből fognak kikér-
dteztetni tanítványai. Az említett tárgyaknak egyike volt 
a görög nyelv. Minthogy nésnely házaknál be vaiék je-
lentro s e miatt sokáig nem mulathaték, óhajtém bér 
minélelőbb ra vétetnék elő. A tanító egyéb tárgyaknál 
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talán tovább is mulata, mint kellé, s mint hogy a ma
gyarázott íróban előfordul a kynoscephalae, titkon meg-
kiérém. Szilágyi Ferenc \ira.t fejtené fel a szót. Hogy há
tulja fejet teszen, azt a felszólított társainak messzire 
elhallatszott soigdosásaik után njiegtudá mondani, de 
hogy az eleje ebet jelent, hogy a hynos diső eset© hyon, 
és hogy a deák canis, a második! esetből ered, azt az el
némult sügdosófc helyett prof. úr vaia kénytelen elmon
dani. Jele, hogy az ifjak tanulják e nyelvet, mert paran-
csoltatik, de hogy nem értik, miért kelljen, nekik tanulni, 
ami nélkül a t y á ^ ellehettek... 

Azalatt míg itt mulaték, Döhrenteiaél összegyüleke-
aének, akik az ő Múzeumjában részt vettek, s így örömem 
vaia látni üteratiiránknak két fénfiát, kiknek egyike a 
I^lyát régen elíhagyá, a mésüt pedig oda jniost lép fel. 
Báró Naláczi József és kormányszéki titoknak, Inczédi 
László u r a k a t . . . 

Ezen ezép gyülekezetben látám kanonok és kolozs
vári plébános és most kormányszéki tanácsos Szabó Já-
tu>a urat, a mindenek által nagyon szeretett piarista vi-
oarektor Korost, itt a luth. eklézsia prédikátorát, Lie-
demann Mártont, kevés hónapok előtt még lőcsei rek
tort; itt a megnevezett prof. Szilágyi Ferencet, kinek 
kedves külsője aszeriat nyer szívet, ahogyan mély tudo
mányai s lelke miatt közönségtesen szerettetik; a lyceum/ 
s református és unitárius kollégiumok professzorait s 
az utolsóbbnál história professzor, Mőlnos Dávidot Thu-
cydidesnek fordítóját, és a még gyermiek Kelemen La
jost, kit a Döbrentei példája nyert meg literaturénknak;, 
mint a jelen nem volt Rákosi Sándort, Szigethi Mózest, 
Füzesit és m ^ ötöt. 

Elrdélynek' szabad dicsekedni, hogy literatúránk gyü
mölcsei annak felvirradásában itt termének és nemj ná
lunk: nekünk, hogy a jobb ízlést s nyelvünk igazi csino-
Bodását nem ők adták, hanem mi, ha tudniillik a szám,-
ból Bóróczyt és Baróti-Szabót, ezt a rómaiak, azt a fran
ciák követésében, kiveszend. Némely házak férfi és leány 
gyermeke fordítgatának, nevelőikntek s szüleiknek fel-
vigyázásofci alatt s olykor ezeknek segédjökkel és atyái-
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kat nem tartóztatá fonák szégyenlés a gyermeki próbát 
sajtó alá ereszteni. . . 

TypK>graphiája a helynek kettő van, de azokról 1816-
ban nem volt jó szólani. Mely betűk! miely papiros! mely 
illetlenség minden tekintetben, és meíy inikorrdtció, de 
ime el van törölve e szenny is s egy magyarországi írónk 
nem mondhatja többé, amit egy Erdélyben nyomatott 
munka megpillantására monda, hogy ez a föld nagyon 
saereti az „antiquitást". Az 1823-i tiszti-kalendáriom 
laár ezép metszésű betűkkel van Madva, s a „chirurgus" 
és „protocollum" többé nem chynungus és nem. protho-
colium itt; az Anacharzis utazásai a legkényesebb ízíLést 
is kielégíthetik, ha tudniillik az ortografiára néhol be
hunyjuk szemeinket. Annak fordítója s kiadója polgári 
koronát érdemel. Bár a könyv minden háznál találtatnék. 

Könyvleket Pittsch gaiajaterie-árusnáí. találni. Ren
des látni, mint állanídc itt együtt a fichükkel, bijoukkal, 
piros és fehér kenőcsökkel, porcellánnal a kötetlen és 
kötött bibiiopolai portékák. De Piltsöh lehetne ann^yi te
kintettel a magyar nyelvíí város iránt, hogy árulna ma
gyar könyveket is, mel3^ a vevő a németül nem értő 
Gutmannál talál. (IV.) 

Gyönyörűségeim Kolozsvárt toltáik, űzitek egymást, 
mint a mágiái lámpás festései; idő kell rá, míg azokat 
magamban elrendelhetem, tisztára hozhatom. Ez a hét 
nap valóban életem legszebb napjai közé tartozik a vád
lóm sorsomat, hogy a jó földet hamarább nem l á t t a m . . . 

Döbrentei négy ökröt fogata szekerembe, s feivo^ 
nata a Feleki-tetőn, mely Kolozsvárnak külvárosa mel
lett emelkedik. Mi négyen: ő és Gyulay, 8 én és lányom, 
hat szép szürkén hagyánk oda a várost. A kapaszfeodó 
nagy, s útja száraz útban is! alkalmatlan. A hegy oldala 
fel vagyon vagdalva a szekerek nyomai által, mint a mi 
alföldi nedves lapályainkon, hol az út nem ritkán har
minc s még több ölet fogllal el. 

Felek oly közel a fővároshoz, a szippadó hegy tete
jén fekszik, s annyira szegény, amilyennek a Blagyásaa 
alatt fekvő falukat képzelhetem, melyeknek lakosai <»i-
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kónyl n a g y s á g lövacsfeákon ihiordjáík széUyel Biharban, 
Szabolcsban, Szatmárban faedényeiket, olyformán meg-
teÁelv© ezekkel, mint a tót, mikotr hátára szedi szitáit, 
mert a zordon helyeken ez minden, keresletűk. A falut 
oláhság lakja, s az, egyedül az okozza szegénységöket. 
Amely nép nem ismer boldogságot a maga i^irikáján 
kivül, Si képzelete sincs a lélek szükségei fteJől az eizáza-
dok multával sem fog előbb menni. Tegyük sorsát saec 
rencsésebbé, adjunk nekik iskolákat, adjimk nekik oly 
pai)okat, mint ujabb orosz papjaink, kik most lépnek M 
a nagyszombati nevelőházból s a dolog itt ÍB menni fog. 
Míg az nem lesz, a feleki oláh, ha termesztésit a heti vá
sárokon nagy áron adja is el, az első pálinkaárusnál 
hagyja, amit beveve, kivált midőn elkeseríti a böjt. 

Míg túl Feleken egy Kolozsvárról elhozott írást ol-
vasgaték, lányom figyelmessé teve, hogy utunk mellett 
szokatlan formájú kövek teremnek, henger és gömbölyű 
alakra simítva a természettől. A gyermek emlékeztetés© 
nekem valóban igen kedves vala. Ezefeből szelik itt, amint 
a Döbrenteitől hallámj, az oszlopokat és egyéb faragvá-
nyokat, s á nagyalmási emlék is iimen rakatott. Jobb és 
balk^tfelé gazdag erdőségek vonulnak el, s sróp szako
kat csinálnak. Tovább sok kaszálókat si máléföldeket ta
láltam s nagy fogadókat állásokkal; de Tordáig, mely 
Kolozsvárhoz két posta, nem' semani faluk. 

Torda a maga sok templiomaival s messzire sokat 
Ígérő házaival, kiesen fekszik egy szőlődomb lábánál. 
Ezt a rómaiak Salinaenak nevezték sóbányái miatt, me
lyek a lapos tető ormán vannak. A helynek nagy piacai 
van, mind az itt kétfelé szakadó országút, mind a sóbá
nya s az abrudbányai rengetegek miatt, melyek oly kiet
lenek, hogy oda szekérútat söm találhatni . . . 

Torda alatt a nem nagy, de sebes Aranyoson 
zsindelyes fedelű szép híd vagyon által vetve. Utuiüi: 
balra tért, s annyira elázott lapályon keresztül, hogy it t 
fűzekkel kellé beültetni a rétséget. Két kisded szegény 
oláh falu a kövér földön s a Torda szomszédságában, 
festi a nép lomhaságát. Nem jó dolog az a sok böjt, 
papjaik is szeretnék' megkevesíteni! (V.) 
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Medgyes kiesen fekszik, körülfoigva emelkedő dom
bokkal és hegyekkel. Nem nagy, nem pomjpás, de magas 
kerítése s régi alakú kapui s az itt történtiek emléfceaete 
s két-három/ kilovagló tiszt, fcétnháirom asszonyság, ki
ket kikocsizni láték, a szabadon sétálgató katonák, az 
ifjak karján függő szerelmeskék s itt meg ott egy cso
port felöltözött gyermekek, sokat váratának velem, mi
dőn a forró napnak esti meleg gőzéiben, crocus. szánnfel 
elöntött ég alatt, a városhoz közelíténk. De a szép csa
lódásom hamar eltűnt, midőn a kapun bemenve, ezt a 
minden szabad királyi városok miniatűrjét végig pillan-
tám. Egy itt lakó, kivel a történet összehoza a piacon, 
miutatá a temI)lom tornyát, hová Nadányi Gergely és 
Szilasy János, kik Báthori Gábort megölték, Bethlen Gá
bor és az ország által kimentve, de a koronaság által 
halálra keresve, futottak s ezek által lelöketének. It t 
vésze Gritti Lajos is. Reggel két keze, délben két lába, 
estve feje csapatott el. Méltán lakola, de így csak kan
nibálok büntetnek. 

A szászok kőházakban laknak, még falukon is s cse
réppel fedettekben, befordítva hosszaiban udvaraitora. Gé-
bely falaikat az utcára versecskéikkel cifrázgatják fel 
s bibliai intésekkel, mint aat a némtet nyelvűek máshol 
is szokták vala régebben; mert a szokás ott is hanyat
lik. Ily szép falukat Pozsony és Bécs közt nem látni. 

A szász nép nem ismer földesúri hatalmat; hasonló 
e részben a mi jász, kun és hajdú helyeinMiez. Abból áll 
terhe, hogy adót fizet, katonának viszik, dézsmáz prédi-
kátóránaik, kdk közt sokan temérdek gazdaságot gyűjte
nek. Ugy mondják, van egy ezek közt, ki évejnként negy
venezret vészen be, mely, ha talán valamely tőkepétM: 
kamatját is vonná, nem volna lehetetlen, kivált 1811 
e lő t t . . . 

Mily szép volna ily kőből épült, cseréppel fedeitt házú 
falukat láthatni mindenfelé a magyar földön! mert di
csőség az igazságnak, ezek a faluk csak még i^ szlebbek, 
mint a mi bogérfedelü viskóink) Árokszállás körül. De ha 
óhajtanám-e mindenütt ilyennek látni Erdélyt, hogy min
denütt ily kőházaikat láthassaJk ? Azt az örömet ugyan nem 
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szeretném ily drága áron miegvásárolm. Nem rossz az, 
hogy nem vagyunk mind egyformák, ©lég ha hasantók va
gyunk. (És az az úgynevezett filozófus, ki mindenit egy
formáivá szeretne tenni, úgy nem tudja amint tudnia kel
lene, ahogy erejével nem vete jól számot. Mindenkor 
elég, ha ott hasonlítimk aihol az szükséges, és ha egyi
künk a másika kára nélkül áil.) Debrecen táján sok csi
nos, földből vert, nád vagy gyékény fedelű házakat lá
tunk a könnyen felszökelt akácok vagy eprek árayéká-
ban s azok nekem kedvesd>bek, mint a kőházak itt; 
nnert az el nemi foglalt utas azokban lelket lát: azt itt 
lelni, nekem legalább, sz?erencse nem jutott; ott egy ma
gával nem gondoló, büszke, szabad, szilaj nép lakik s 
«gy jószívű, nyájas: itt egy magába zsugorodott, köny-
nyen élést szerető s csak azt óhajtó. Mi volna a magyar 
nyelvű nép, ha a régi idők neki a kiművelődésr© nyugal-
jnat, az ujabbak ahhoz erőt adának vala! EIz a könnyen 
élő nép itt e ponthoz közelebb juthatott volna s mindaz, 
^anit nekik — tapasztalásom és hallásom után — iri
gyelni tudok, a cserépf edelű kőház . . . 

S e hazafiúi gondolkozásom B érzésem mellett mit 
Jogok mondani a szászok felől? azt, hogy amint magyar-
•jaimihoiz vonzódom, mikor viskójok féíé közelítek, úgy 

V érzem m&gamiat visszatolva a szászoktól, makor az jut 
eszembe, hogy őket (azaz a falunlakó szászokat, mert a 
városi szász egyéb) miljreneknek taláJóm mindenütt. Szae-
lindeken a nápész fogadós (franciáiil niais) a. ma.ga Hans 
Michel képével könnyen bánt velünk, kimondái, hogy 
neki semmije sincs s ment. Szekereiak táskái nem vol
tak üresen s a fogadós ebédje nélkül elleheténk, de a 
nap olvasztó hevében kiküldénk cselédeinket aludttejért. 
Elindulék magam is, mert ez elég ürügy vaJa beszédbe 
eredni velők, megtekinteni udvaraiklat, arhitekturájokat, 
bútorjaikat. Koldulgatésomhoz egy tehetős gazdánál 
fogtam; samsik gyanitatá legalább a csinos ház s a cifra 
aibl^sTostély. A Jászberénjá, a Imjduböszörményi tehe-
tősb lakos a maga kék pruszlijában, kék posztó nadrág
jában, fekete báránybőr ötujjnyi magasságú süvegével 
örült volna, hogy idegen embert lát, ha a kérésemet nem 
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teljesítette volna is, de bizonyosan megtette volna e kér
dést: Hol van lakása nagy jő uranmaik; sőt ezzel sem 
elégedett volna meg; kérdezte volna ezt is: Mi jóbaia 
jár kelmed e földön? s nincs-e otthon dolga, bagy ide 
csak azért fáradt, hogy lássa, mint vagyumk mi it t? s 
egyik kérdés, egyik f^elet biztos beszédet szőtt volna 
közte és közöttem. A durcás szász lakonikus feleletér« 
méltózitatott; s ámbár szólásom, öltözeteiin s beretvált 
ajakam nem miutatá neki, hogy társa nem vagyok, rém 
se néze. Ugy hittenü szoanorúságban van háza s tovább 
mentem. így béna velem a második, a harmadik, a ne
gyedik, az ötödik. Egy más helyt, kívül a mezőn, meg-
BzóMték egyet s nem bántóhangon tudni akarám, a hely
ség nevét; nem felelt. Ismét előtaláltam egyet, ezt is 
megszólítottam; az sem felelt. Egy helyt szekereink a 
prédikátor háza előtt ménének el; elvonta magát az ab
lakból. Akiknek ezt haza tértem óta beszáélém, nem ál-
mélfcodának rajta. így bántak velük is. Ha tiz szász ül 
együtt s német lép közéjük, a tiz szász együvé bú, s ma
gát hagyja a német rokont. (X.) 

Nagy-Cüsűr mtellett meiglátánk a szép fekvésű Sze^ 
bent. Éjszakról délre hosszú lapály terült ei s annak 
alig érezhető emelkedésén álla előttünk a város; tul azon 
a Kárpát magas bércei meredezének kisded távolságban. 
Még messziről látni, hogy Szeben századok óta hizik. 
Igazítva vala az út s jobbra-balra gazdag gabonaholdak 
vonódtak el. 

A külvároson balra az út mellett egy temérdek hoszH 
szaeágú alháziban árvák és katonagyermekek neveltet
nek. Fundamentumköve 1770 márc. 25-én tétetett le. 
Túl ezen fut a szűkvizű Szeben, mely a ivároenaJkt nevet 
a d a . . . 

Az estvét járkálásokkal tölténk s megjelenek a Sé
tálóban, mely a keleti kerítés mellett vonul el, kesk»-
xiyen de hosszan. Honi fák és némely külföldiek is veszife 
árnyaikba s két szökőkút ékesíti, de minden víz nélMU. 
Az utolsó fák közt elmés rajzolat után épült vacsoráló 
várja az itt mulatókat s közel ehhez, tul az idevezető 
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utón, magasfalu kazárma emieikedik s neveli a hely szép
ségét, A vacsora melet t a Koronánál tiszteiket s itt szol
gáló, itt lakó uraságokat találánk a nagy számban. Bar
na muzsikusok gyönyörködtetek füleinket a mi Lavotánk 
darabjaival, melyek szivet ragadnak s a hajdani kor ke-
sieirves darabjával, mely szivet nem kevésbé ragad, ahol 
talál, bár nem oly taniüt. Nem lelénk egymás mellett 
helyt, B így kénytelenek valánk némán ülni. Még most 
is a juliuH 18-ára jövendölt világ vége felől folyt a be
széd . . . 

Midőn másnap a BruckenthcH galériájában akaránk 
menni, báró Naláczy István úr megelőzé látogatásiunkat 
s útban lévén haza felé, velünk jőve, hogy azután nyom
ban indulhasson... Nalá^ay felkes és nagy olvasásul 
ember s egészen francia; nem lehet csaidálni, hogy- őtet 
generális Le-Brune megsizereibé, s elválásukkor, Temes
várt azt monda felőle, hogy hasonlóra a Rajna túlpart
jáig nem remél találhatni. Ita vir bonusi est, convivaque 
comis. Sok oktatásokat köszönhetek neki a biblioteiká-
ban; mert míg az én barátom a custossal a belsőbb sszo-
bákban nézegete holmit, nekem Naláczy nDutogata né
mely nevezetességet; mintha ő is ide tartoznék. 

Báró Bmckenthal Sámuel, ki Therezia alatt (anél
kül, hogy megtette volna azt a lépést, amely nélkül elö-
menni akkor kevés tudott) egy Bethlenekkel, Bánffiáik
kal. Telekiekkel, Keményekkel, HaUerekel gazdag haísá-
ban (Minte a gubemátorságig emelkedék fel, Józseftől 
pedig Szent István nagy keresztjével tiszteltetett megT 
Elrdélytől, sőt az egész Magyar nemzettől, örök hálát 
érdemel a kiacsekért s annál szivesebbet, miert ezt csak 
honszeretetből gyűjtötte, nem a mesterség értéséből. . . 

Vezetőnk Seivert János úr vala, Bruckenthalnák test
vére gyermekétől született unokája s a könyvtáras Róth 
úr. Ha a történet Szebenben mutatta volna ki lakásomat, 
én e palotát gyakran látogatnám meg; még gyakrabban 
lakói, mint kincsei miatt. — — — 

A galéria fődíszének itt a magyar szent Hieronym 
tartatik; pajmóniában ©zületvén, Osékitomya körü)^ 
prolepsissel, úgy nevezhetjük magyarnak, ahogyan öt 
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a festők kardináílá csinálják. Az amachioréta a amga. 
barlangjában asakétai elmélkedésekbe van merülve. 
Válla, teste, lábai ruha nélkül hagyattak; ágyékát skar
lát lepel fedi. Megeitte kürtöt látni a feihaben, az érti 
a szózatot, megfordul s fülel a hívó szózatra. A törté
net a legérdeklőbb percben van elkapva a arc, nmisz-
kulatura, leplezés el vannak telve erővel. A mű Gui-
dóénak tartatik s nem méltatlan e névre. De ime, ezen 
egy ölhyi miagiasBágú kép mellett, miely mint éírtóní 
ezrekbe került, egy kisebb függ, kezek nélkül s ez en-
geiíM annyira megragada, hogy ha a kettő közül volna 
szabad választanom, nem azt nézvén, hogy egyikeéttft 
s másikaért mit adna nekem vevője, hanem hoigy ebben 
vagy amiabban lelendem örömíimet, Sebestyént venném^ 
nem Hieronymot. Én itt Sebesityénnek nyujtooij az al
mát. 

A képgyűjtemény tizenöt szobát tölt el s ez kilenc-
venkét darabból áll; nagyrészben az alföldi iskola mű
vei és másolatok: űe aki gyűjteni kezd, azit veazi, amit 
kaphat s Bruokenthalnak idejében az olasz iskola mun-
liáit Bécsben találni még nehezebb volt, mint most; s 
van becse a másolatoknak is, ha jó kézből jőnek, mint 
a jó fordításoknak. Rend kellene más s gazdagabb rá
mák. Idővel az is még lesz. VIezetőim ©gy Albano és 
egy Madonna elébe állítanak; ez nekem portraitnak 
tetszik inkább. Hol ezen a Mária-fenség? hol e2Sen az 
a bájoló, amelyet a Mária főkön saabad és kell keres^ 
nűnk? A szem tüzes s csaknem csintalan; az orr ép
pen nem szép; s elég ok, hogy a főt ideálisnak ne te
kintsem. Portrait, amint miondják, a Mengs Máriája 
is, az isteni gyermekkel a bécsi Belvedérben: de aat le
het nem portrének tekinteni s felejtjük, hogy ennek a 
Máriának a festő hitvese ült s a gyermiek az ő gyer
meke: ezt itt nem lehet. Egyébiránt a galéria Corregio, 
Titwin, Rubens, Van Dick, Bembrand, Van Huysum s 
más mesterek neveikkel diceiekedhetik s oly miásodatok-
kal, melyeket Meytens ajánla a megvételre. A látoga
tások leginkább a Hondekoeter tyúkjai s a Van Huy
sum virágai előtt szoktak állongani s inkább csoidáiják 
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a természetes prózát,' mint a Rubens ihatalommial el
tölt teremtéseit és a Corregio bájos poezisét. De az 
másihöl is így volt és nem kievés idieig. 

Legnagyobb örömeimet Sebestyén és Hieronym 
után régi ismeretségem tárg3rainál leltem fel s boldog 
pillanatokat éltem Jupiter és Jó miellett, mónt serdülő 
éveámiben már a bécsi galériában, hol a CkwTegio origi
nál ja még aikkor a Heinz másalatja mlelletit állott. A 
darab, mint tudva van, a miesterség legszebb művei 
közé tartozik s oly bájos, hogy aJzt a nem szerencsés 
kezek sem foszthatj'ák meg mdnden érdemétől. Gondo^ 
lat, rajzolás, festéklés, mely csudát tevének itt! s mint 
ragadtatik meg szem és szív! A gyönyörű testű calli-
pygos leány háttal ül a néző felé s egyedül hivé magát. 
Anionban Jupiter vastag ködbe rejtezve közelít hozzá 
3 a leány aikkor, s csak akkor sejti meg az istent, mi
dőn a csók már ajkára nyomul. A leány feje sfcurzó-
ban; s még skurzóban is mily szép. 

E bájos művet a szigorú moréi egy igen keskeny 
szoba sötét szögébe dugaitá fel, mint a Titian fekvőjét 
ugyanennek ajtaja felibe, hogy a néző helyet sem fog
hat látásokra. A gond szolgál-e a morálnak, nem tu
dora, a Hilesterségnek árt s a mesterség temtplamjában 
ez az első, nem amiaz. A kasztrált klasszikusok jutának 
eszemibe és aki magát nadrág-fesltőnek csúfoltatá, mint
hogy a képek meztelenségeire leplet vonatott. 

Egy másnemű tartalék ajz idősb Rákóczy Ferenc 
képét is, Kwpecg/ciníknek munkáját, r o s ^ helyre teteté,; 
nem átellenben az ablakkal, hanem a sötétebb falra. A 
kép már azzal is, hogy magyar művész mjunkája, ér
demié vala a jobb helyt; de azt bel érdemére nézve is 
kívánhatná. A hősnek nem született fejedelem;, pán-
céJbaj öltözöttj, vállán nyuszt kacagíány van elvetve, 
nem a sok által keveset mondó hercegi bíbor; jobbja 
megmiarkolá a török nyelű kardot s azt hüvelyéből félig 
már kirántotta. Haja a két homlokszög közt beretválva 
van, lehúzott szemöldöke elfedi vad teikintését, ajkai 
kelble dühét elharapják. A bölcs festő így monda a tö
rök nyéllel, amit a történetek beszélnek. (XI.) 
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Enyednek fekvése sokat iiasonlít a mi Ujhelyünké-
hez; de hegyei nem oly tetősök. Piacán egy kerítés 
fogja körül a reformátusok nagy és a lutherámisok 
kisded templomát. A koUégiiim ízetlen, saegény épü
lete s a professzorok lakásai egy egész utcát foglalnak 
el, a nem kis város ésasaki szélében s szinte a aaőlőkig 
nyútoak. A kollégium egy hoeszáiban két udvarra osz
tott négyszögöt tesz; az auditóiriiraio.k, a bibliotékB, a 
múzeumoik a belsőbb soron ál lanak. . . 

Rendes professzora Ekiyednek tíz vagyon s a ta
nulók száma ezerre megyén... Jóval kevesebb tehát, mint 
akáir Debrecenben, akár Patakon. 

A bibliotéka, midőn az iskola akkori töirténeteit, 
ekkori állapotát s ritkaságiaiit az 1817 decemlberben 
meglhalálozoitt prof. Bemkő Ferenc úr parnassusi Idő
töltése VII. darabjáfbnxL kiadáj, négyezerfcilencszázöt-
venöt kötetből állott. Most miaekutána a tiszteletes 
öreg a maga" mintegy ezer kötetnyi könyveit ezer fo
rint tőkepénzzel a kollégiiunnak hagyá, hogy annak ka
matja filozófiai újabb könyvek vételére fordíttaseek, a 
bibliotéka nyolcezer kötetből á l lha t . . . 

A főispán főkurátor engem professzor Hegedűs úr
nak vezérletére bízott, és ha a tudósi s szeretetre nagy
mértékben érdemes férfiú kezén mtaradhaték vala, időm 
bárímiely kevés volt, nagy hasznomra folyhatott volna 
el; de ez másfelé szólíttajtván foglalatosságai által, en
gemet professzor Benkő umak engedett, azt pedig nagy 
kora annyira elgyengítette volt, hogy inkább aikará 
lányommal a természeti dolgok Baépségeit láttatni, 
mint velem, amiket látni óhajték. A Báróczy hagyomá
nyát tekintettem m)eg tehát és amiket a kollégium Bod 
Péter és Benkő József után bírt • 

A Bod Péter és Benkő József gyűjteménye valósá
gos k i iu^ . . . 

Engem' leginkább az vona magához, amit a biblio
téka Benkő Józseftől bir, az Erdély Kovachichától. Va-
teihol régi írásokat talála, nem. lele nyugtot, míg aaok-
nak megtdcintésöKhez nem eresetetett s mint juta azon 
szerencséhez, hogy az ilyet nemcsak láthassa, hanem 
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magáévá is tegye, ajáridékozák-e neki, vagy csak köl
csön kérte s miagánál felejtette, azt a jó istenek tudják. 
Hlyen _az a foliő, melyben a legelső Teleki Mihály levelei 
s az ehhez Írottak együtt állanak; valóságos kincs és 
olyan, melynek csak együvé köttet&éért is Benkő pol
gári koronát érdemei. A régi házak tagjainak azt 1^1-
l«ae örökké pnédikáJímunk!, '^óval és írwfa, hogy va
lami leveleik birtokok védelmiére nem tartoznak, köt
tessék együvé, nehogy lánykáik rajtok pogácsákat süt
tessenek s a ház egyéb saaükségére fordítsák. Én ily 
helyről bírom a Rabutin aláírását, de csak aláírását. 
De midőn az intést a régi levelek iránt adjuk, a jobbak 
értik, hogy a most írottak is régiek lesznek egykor. 

Elkészítette-e Benkő, ajmit Transsylfixmiája élőbe
szédében ígért: Históriám Transsylvaniáé Theresiancnn 
és ha szBvát állotta, az hol van letéve, nem tudhatomj. 
Erdélynek speciális geográfiája most forog Kenderessi 
úrnak kezeiben, hogy megigazíttiatván botlásai, aajtó 
alá ereszthessék. Bár megb«Mülhetetten Transsylvaniája 
is újra jelenhetne mieg, mellnek minden nyomtatványai 
elfogytak! Én minden mxmkái közt, melyeket ismerek, 
e(nnek adom az elsőséget; de a könyv nem kevés igazí
tást, bővítést, kihagyást kívánna; Benkő sok haszon
talant, bugyogót, ingót, hamisat, csonkát ad a hasznos 
és való meUett. (XXH.) 

11 esztendeje annak, hogy én Zsibót láttam » 
olyankor láttam azt, midőn éppen befagyott, úgy, hogy 
a lépéseink aíatt leszakadozó sár miatt az öreg Wes
selényivel nyeregben kellé megjárnom a kerteket. De 
az én lelkem oly sokat lebege e nekem kedves helyeken, 
tiogy ámbár itt azóta sok új épület költ, ámlbár azóta 
a bokrok ligetekké vonakodtak fel s az obeliszk, mely 
akkor miagosan nyula ki a tömött apró surjánból, most 
csaknem láthatatlanná vált(K»tt el; előttem oly isme-
Hetes vala minden, mintha itt kevés hónai>ok előtt vol
tam volna. De a szobák! Elfogódott a szivem. Siető lé
pésekkel menék keresztül azon kabineten, mely azt a 
nagy lelkű s nemes lelkű férfit reggeli 2 óráig velem 
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beszélgetve látá a kandalló előtt, míg az a deli ifjú, ki 
mioet úgy fogada itt, mint anyja kegyességéből, gaz
dája a házjiflk, akkor még csak 9 esztendős gyermek 
nyájaskodvia fetrenge atyjának, láibai közt s a gyiertya 
lecsorgó viaszából paripákat tapasztgata s gyermeki 
mulatsága közben is beszédemre feMülelt s olykor belé 
szólalt. A fal festése itt ma is az, íunlely akkor vala; 
doháajTszínű; s a bordűr arabeszkjei közt dohánykivter 
lek; de nincs, aki itt füstölge, megdőlve zöld mjaroquin 
divánján. Megszorítámi a hely új ura kezét s kimének 
azon kis kertecskébe, mely a bibliotéka pavillonjára ve-
ziet, hogy szabadabban lélegzeiUieeeek. 

Wesselényi a reggelit a ház és a pavillon közt álló 
kert gyertyánerdőjébe paramcsolá s egy ideig ott olva-
sánk jKZeisínak ódáját Farkasnak jelenlétében. A dara
bokat Wesselényi maga váltogatá, melyen örvendek, 
hogy ismerih^Bem ízlését, fin egyedül a csatadalt ké
rem otlivaBtatni s Wesselényi déklamálá: Mit unserem 
Arm. ect. s úgy deklamálá, ahogy azt kell: érezve, egé
szen érezve, a legkisebb vonásig érezve. Azután Ber-
ssgnyit kívánta elő s abból is oivasa néhány darabot; 
végre Horácot, a Nitsch miagyiaráaatjiaival. Oly jól tölt
vén a reggel óráit, ahogy jobban nem leűiet, most az 
istállóba menénk. 

A nagy istáló ménéi a fedett iskolában teszik lec
kéiket. Ily szépségű lovakat látni s rajtufe egy húsz 
esztendős ifjú férfit, e muszkulózus tago&kal, e lán^^oló 
orcákkal, e szikrázó szemekkel s ily tanult lovaglót! 
Még neon elég barátom; még tovább kell hallanod: Ily 
szépségű lovakon, ily szépségű ifjú férfit s azt az ifjú 
férfit, ki fél óra előtt Kleietot és Berzsenyit s Horá
cot annyi érzéssel deklamálta; azt az ifjú férfit, aki 
őtet szerető anyja jelenlétében nem szolgai rettegéssel, 
hanem azzal a rettegéssel, melyet belé ennek a nagy 
asszonynak imádásig menő tisztelete sugall, lépni is 
alig m e r . . . ezt az ifjú férfit látni ezeken a kiííályi 
méneken — barátom, mely Öröm ez! Ballábán még nem 
vala behegedve a seib, -nadrága még mindig pántlikával 
vala össaekötve: de az nem tartóztatá, hogy a Hegtüze-
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sebb paripákira is reá ne üljön. Kifárasztva, négyet-ötöt 
s barriert szökeiltetve velők, olykor kettőit is. S most 
Pajzánját hozták elő. Egyik lova sem hányta meg így, 
mint ez a saiirke kancája; és ha Wesselényi nem volna 
ily tanult lovagló, le kellett voilna repülnie a kimondha
tatlan tüzű. lóról. Midőn leszálla, bal térdén, foltos 
vala a nadrág; oly erővel vette térdei közé a lovat, 
hogy vére keresztül serkedebt a ruhán. Némely lovait 
a lovásanester, némelyiket a mi Farkasunk vévé jár-
tatásba, egyet-^kettőt az istálö cselédjei, nevezetesen 
egy megöregedett ember, kit Wesselényi Debrecen táján 
mint forspontos fickót megszerete, ide hoza s nagy 
IfVEglóvá teve. Egy kengyel nélkül víva meg az aiatta 
ágaskodó paripákon. (XXV.) 

Holnap elhagyom Zsibót s Wesselényi és Farkas, 
Fornis és Buczy eUdsérnek Hadadig. Wesselényi a nagy 
istálóból kihozatá néhány lovait aiz udvarra, hogy örö-
miem lelhessen őket még egyszer látni. A 28 esztendős 
horpadt hátú Bucephalus még ifjúnak mutatá iĵ jiigát. 
Kihozák Jupitert is, s a szép, már csaknem fehér Armi-
dort, az öreg Wesselényi egykori kevélységét, mert ez 
s a mellette állott ifjú Caesar a Zsibó lovai közt az 
idősb Caiesarhoz leginkább hasonlítottak. Kihozá Al-
manzort is, melynek én adom az aranyalmát. A lovak 
közt ez az igazi Antonius. 

S most az alsóbb istáló l'ovai (közül hoKánalki ki 
18-at egyszerre, fékeken. Mely mozgás, mely szökdel-
letek, mely nyerítés! Wesselényi nekem fordult s hatal
mat ada, hogy válasszak. Ezt én mássizor első szavára 
tetteto volna: az ily gazdag embertől egy lovat venni 
el annyi, mint tőlem egy iLönyvet; s én ne érezzem-e, 
hogy nekem nagy ok a kevélykedhetésre, hogy egy 
Wesselényi lován lovagolok, hogy azit mondhiatom, hogy 
az neki ajándélka; de most miniekiutáina ő ez idén a sok 
eső miatt közel 100 ezerig; szenvedik bárt lovaiban, azt 
semmikép' nem tevém. Ügy én választok neked, miondá, 
s int© a lovásznítk, hogy azt a piros Gourteaut hozná 
elő. „Ez a te növéseílhez leginkább Wk; neon nagy, de 
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az általad saeretett Almazomál nem kisebb. De mi
nekelőtte kiiadnám kezemibőil, hadd legyen az az örö-
miem, hogy még egyszer reá illheasek" —• monda s rá
ült s néhány kerengést, néhány szökést teve vele. A 
ló gyönyörű s méltó fia Zsibónak. Edipeznek fia egy 
török anyától. Orra lámpásos, jobbik ihátuilsó lába fe-
Ihér; legfőbb dísze a hattyúnyak, a vé&ony láb, a saéJeé 
BEaűgy, a hos^nl test — bonumj ex Integra oausa, malum 
ex quolibet defectu. De angol nevet neki, mert eddig a 
tőrök anyától török Csapuk nevet visel©. Bn a Bruce, 
Hutchinson éa Wilson neveiket mondanám ki, kik új-
ságleyeleinkben a la Vatelle történetei miatt oly sokat 
forogtak s Brucenak neveznék el. Farán a zaibói bé
lyeg, a Wesselényi szirén^ 

Zsibón az istálók eláltatják a iveadégeit, hogy vá
rosban van: napjában 3 ízben verik a doibot, az aíbia-
kolás és cipók kivétékor, melyet az istálló emlberei min
dennap kapnak. 

ITbéd után a báróné két ihennielinjén kikocaizánk a 
fácáupa kertbe a Szamos miellett. Leülénk a víz eosél̂ n 
S Buczy monda Virgilnak és Horácnak némely szebb he
lyeit s megtaníta, hogy amit keresek Dio Cassiusnál a 
43. részből áll. — Onnan gyalog jövénk vissza a csi
kós kancák kertjén keresztül a csudáltuk a szép hajza
tokat s a bárónénak bika szépségű teheneit s igen szép 
bor ja i t . . . 

Wesselényi és Farkas paripákon, Buczy és Komis 
szekerén kisérének Hadadig, hol ismét egy gyönyörű 
napot s egy álmatlan szép éjt élék. 

Végét érám. erdélyi utamnalk s úgy rekesztem be, 
amint óihajtottam. I t t a Miklós csókja volt ultolsö, medy-
lyel eleresztetem: bár nálunk a tiédet veheitném üdvöz
lőben legelőbb! 

Mely irigylést érdemlő szerencse juta nekemi, hogy 
Erdélyt láthatám, éa hogy így láthajtám. Hálával telik 
el szívem irántatok, kiknek oly szép örömöbet kiöszön-
heiteik s leginkább ti irántatok, andrásfalvi és zsibói ba-
ráfaiéimi és barátim s te irántad nemieslelkű Cserei! 
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Majd ha átlépek Gencs és Nagy-Károly közt a határon, 
visszatekintek az elhagyott domtiok felé s áldást kö
nyörgök az annyi jó és nagy fiak, az aim.yi jÓ és nagy 
leányok szülőföldjére. 

Jó föld! tiszták éö nem tiszták mindenhol vágynak, 
nálunk, mint nálatok s nálatok, mint nálunk. De te va
lóban nem vagy úgy elromolva, mint mi. E vallással té
pek el ümen s ezt mondom majd azoknak, kik ide jő-
nek, hogy meglássanak s reményiem, hiszem, amit én 
érE^, érzeni ők is fogják. (XXVI.) 

Kazinczy Ferenc 

KAZINCZY FERENC: ERDÉLYI LEVELEK. Ki
ttdia: Abafi Lajos. Budapest. 1880. 
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A SZÉKE3LYEK 

1817 
A székelység úgy földje fekvése, miat a maga jel

leme és törvényei által élesen különböizák Erdély többi 
lakosaitól. A Székelyföld egy része Moldvával és Wa-
lahiával határos s E3rdély közepéig terjed. Kiterjedése 
szerint az egész ország nyolcad, lakosai sízámával a ha
todrészét teszi. Tizenkét kisebb Székre oszlik, melyek 
az öt nagyobb Szék körébe tartoznaik. A XIII. században 
a magyar királyokban tapasztalás révén ujabb gyar
matosítás vágy^ éledt s kevéssel a Királyföldmek a né
metlek száméra történt odaadományozása után Torda-
megye egy résae (a jelenlegi Aranyosszék huszonkét 
f£ilva) a Kézdi-Székbeli harcos székelyek rendelkeaésére 
bocsájtatott s ez az akkortájt teljesen vad és lakatlan, 
csupán erdőiből álló vidék benépesedett. Ez teszi ma a 
Miklósvári és Bardóczi kis Székeket, megtartva még az 
Erdővidék nevet. 

A szébölyek törvényesen háromi rendibe: a primő
rök, primipilusok és pixidáriusok rendjébe oszlanak el. 
Az ökör ajándékon kivül, amivél az uralkodónak a 
trónörökös születésekoir, választás alkaknávaJ pedig az 
újonnan választott királyoknak tartoznak, csak a két 
utóbbi rend volt katona- és szolgélatköteles; az első 
rend igazgatta a polgári hivataloiJrat, gondoskodott a 
belső nyugalomról, különben a nemesi fölkelésíben úgy 
vett részt, mint a magyarországi nemesség. Egyik 
r^njdből a m)ag|asabba az uralkodó külön szientesitélse 
nélkül n « a lehetett átlépni. A három külön rend első 
mustrája Mátyás király alatt történt, 1474-ben. Mind-
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annyian nem fizettek semmiféle adót, kivéve a külön 
hadiadót; mert a katonai szolgMatot, amire az adót 
fordíthatták, saját esíjközeikkel teljesítettók. Az utolsó 
namzeti fejedelmek alatt a portának szóló képtelenül 
nagy pénzterhek miatt a székelyek könnyíteni akartak 
Jhonfitársaikon 3 eizlért jószántukból magukra vállalták 
ennek a szolgáknánynak egy részét, múre később nem 
tudtak szaJbadulni ettől. Azok, akik a királyi gárda szol
gálatában voltak, ugyanúgy mint azok, akik résiatvet-
tek a határokon túli harcokban, királyi zsoldban állot
tak. A primiOíTok hivatalaikat eMenszolgáltatás nélkül 
látták el. Szolgálataik elhanyagoláBával elveszítették 
azokat a jogokat, amikkel e hivatalok révén brrtak 9 
e a ^ azokat illették meig, Mk szolgálatukat ellátták. A 
törvényhozó hatalom bölcsen gondoskodott arról, hogy 
a primőrök helyzete révén az ország katonai ereje ne 
csökkenjeraj. Ebből a taeggondolásiból fakad magánjor 
guk. És pedig: 1. nemzeti nemességük; 2. hogy ősi bir
tokukon a jus reginm s&ca felségsértés, sem. a család 
kihalása esetén nem állhat be. Hkrmadsizor: mivel a 
férfi katonai szolgálatot tartozott teljesíteni, ezért a 
földbirtok is egyedül az övé volt. Ahol nemi volt férfi-
örötoöa a birtokokat nem lehetett egyesíteni, nehogy ez
által az egyéni szolgálat szenvedjen. A birtok megai|i-
radt a lánynak s tőle a birtokot isimét a fiu örökölte, 
hogy ez katonai szolgálatát ismét teljesíthesse!. Azalatt 
a rövid idő alatt, amíg a leány volt a birtokos, a leányt 
férfinek tekintették s a neve fiú-leány v!olit. Ha nem 
volt még nő örökös sem, úgy a birtokot a legközelebbi 
rokon örökölte s ennek hiájiyában a szomszéd. A ha
szonélvezet mindig azé volt, aki a birtokra épülő köte-
leiaiaéget t e l j^ the t te . Igen szép törvényes rendelkezés 
eá, ahol a tulajdon mértéke mimdig igazodott az alkot
mányos kötelezettség téljesítéséh^. 

Aa ország felejthetetlen anyja, Mária Terézia ezt a 
nemzeti kötelességet a század szelleméhez és szükségle-
téhea mérten akarta átalakítani s feláliitotta a Székely 
Határőrséget. Ez alfcaJommal a két legnagyobb Szék, 
Udvarhely és Maros elvált a többitől s a cSupán adózó 
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osztálydk sorába került, ahová a török iga alatt tair-
tozott. Fiai Aiöterlitznél, Hanau és Brienne mellett a 
kontinens csodálatát vívták ki. 

Bethlen Eleh 

- ALEXIVS BETHLEN: ANSICHTEN VON SIB-
BENBÜRGEN. Klausenhurg 1817. A közöU részletet 
fordította Szeremlei László. 
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ERDÉLYI UTAZÁS 

1821 
Helyzetemnek köszönöm, hogy nem egészen háarom 

nappal indulásomi előtt még nem tudtam utazáisomról s 
hogy térkép, könyvek, egyetlen ismerős tudta, szóval 
minden segédeszköz ^ terv nélkül vágtam neki 1821 
július 13-án. . . 

Fekefbetón és Kémieren át mlehettem; EÍőször a Ké-
meiren át vezető utat választottam, hogy meglátogas
sam Wesísielényi Miklóst Zsiibón s ha lehetséges vezető
nek magammal vigyeml Később a feketetói út mellett 
döntöttem, mert szakadatlatnud esett s ez az út mégis 
jobb és járhatóbb. így saját lovaimmal s egy nyitott 
szekérrel 12.-én átmentem Nagyváradra. A Kőrös kilé^ 
pebt medréből s Telegdnél felszakitotta a töltést úgy, 
hogy a poBitalkocsiút teljesen járhatatlan volt. A felvi
lágosítások, amiket a városiban utam felől beszerrahet-
tem, mind negatíve haaigzottaik s az utazás Mietetlen-
ségét, a várakozás vaskényszerű szükségességét olyan 
alapos szmdckel ecsetelték előttem), hogy szinte felad
tam az egész utat. Végül Domokos szolgabíró azt taná-
osoltia, hogy a hegyeken át menjek s lovakat ajánlott 
f e l . . . 

Július 13.-án reggel kilenc órakor tehát útnak ered
tem' Nagyvárad város lovaival. Saját lovakkal, ha lett 
volna öt jó lovam s egy igen könnyű szekér, ami a leg
célszerűbb, bizonyára a legjobb lett volna, különösen, 
ha az útra két-három hónapot szánok. Rossz úton si hogy 
három hét alatt egész Erdélyt keresztül-kasul bejárjam, 
csak váltott lovakat használhattam. 
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Élesdre egy óra után érkeateam Messziről valami 
nagy épületet láttam. A kocsis mesélt valami gazdag 
Batthyáni grófról, aMé s aki a zsugoriságáról híres. 
A huaeaár, akit magam.mal hoztam s aki nemrégiben 
tette meg először ezt az utat, igazolta ezeket: ő is hal
lotta, hogy a gróf és a grófné rendkívül fösvények, job
bágyaikkal kemények és kegyetlenek, gyűlölik is őket, 
mint a bűnt. Később megtudtam, hogy ez a zsugori Nik-
las sógorom bátyja. Hozzá mentem, hogy továibb kalau
zoltasson, ép' megterítettek.. . Megöleltük egymást, be
mutatott a grófnőnek (Lázár leány). Az, asszony később 
kis oltára elé vezetett. A fösvénység és a walfcbuagóság 
rendszerint együtt járnak, hisz' a korlátolt és kicsinyes 
szellem gyümölcsei. A valódi vallásosság és áhítat ke
vésre becsüli a pénzt, mint niinden földi dolgot. Az asz-
szony külöMben beteg, betegségében naponita 14 liter vi
zet iszák... 

A gróf a bárodi első posta állomásig adott lovakat, 
de már előre tudta, hogy ott egy lovat se találok; alap
jában véve tehát nem udvariasságból volt udvarias ve
lem, hanem fitogtatásból vagy hogy lerázzon. 

.; Bárodon nincsenek lovak soha. Az itt lakó zsidók-
"áak ugyan van pár, de rosszak s ezek sincsenek itt min
dig. A jegyző (Zsomborynak hívják) ökröket proponált. 
Nem fogadtam, el, megállapodtam barátságosan egy pa
raszttal, hogy elvisz Feketetóig. Hat forintban egyez
tünk ixieg. Ezen az úton van a KirálySiágó, ahonnan lát-
M t ó Nagyvárad. A vidék rendkívül festői, hihetetlenül 
emlékeztet Pontafelre. Félkilenökor érkeztem Fekéte-
tóba. Az út mindenütt pompás. A feketetóí fogadó tűr
hető, gróf Batthyáni Vincéé; a birtok is az övé, almi nem 
lehet valami gazdaságos. A lakosok mindenfele romá
nok. Feketeitón van egy ispán és postiamester, egy köte
les., aki lovakat tart, ez alku szerint utasokat visz Ko
lozsvárig. Ha a lovak nincsenek hon, vagy nemi tudja az 
ealber megfiaetni, úgy nem marad más hátra, mint az 
ökör fogat. Feketetóból Kolozsvárra két út vezet, az 
egyik Bámffyhunyadon kei:psztül; s ez a rövidebb; a má
sik Nyireaen át, ez az év mitíden szakában járható; az 
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előbbi csalk akkor, ha. a viaek engedik, mieort át kell kejni 
a Kőrösön és a Selbesen. Az út mindenütt jó, ahol nem 
tette tönkre a víz. Feketetöból még éjszaka előtt akar
tam elindulni, de lebeszéltek s éjszajkára maradtam. 

14.-én félnégyikor indulás, szép idő és boldfény, az 
út Kissebesig kitűnő, azután tönkre tette a víz. Jobb ol
dalt egy régi vár: a Sebes vár. Hajdian a Bánffyaké. Az 
utakat még József császár csináltatta. Igen sokat dol
goztak rajtuk, ö t óra alatt értünk Bánffyliunyadra. 
Bánffy Farkas házába száll tam.. . 

A legnagyobb ámulatba estem a bázigazda, a ház 
és a szolgaszemélyzet mocskosságán. Ilyesmivel még nem 
találkoztam. Egy viszályára fordult török renegát, aki
nek hitéből és viseletéből semmisem maradt! Gazdasz-
szonya egy körülbelM tizenkilmcéves, csinos leány láza
san, félmeztelen feküdt egész meghitten a szomszéd szo^ 
ibában, a legundorítóbb lepedőn. Bánffy ElarkaS fejbgj 
diktálta lé Erdély ménes birtakosaüiak a nevét. Ezt a 
kifejezést használta: megkorcsosítani. Állítólag tönkne-
ment. Felesége M. grófnő volt, szoligája, akitől megkér
deztem, hogy miért váltak el, azt mondta: „mert a gróf

n ő nagyon szerette a világot", amit én megbocsátok ne-lt 
ki, mert M . Richárd ennek az asszonynak a grófjával" 
szemben egyenesen Adonis volt. Jó vendégfogadó, Ko-
loizswár Kapuson át kb. hat óra. Kapusig rossz út, azu
tán pompás országút. 

Erdély ama része, ahová érkeztem, mindenki szerint 
az oirszág legrútabb vidéke, aihogy a hátszegi völgy a 
legszebb. 

A guártatózi fogadónál leszáUtam. Egyenruhában a 
gubemátomP, aki nem fogadott, mert aludt és Vardoni 
őrnagynál látogatóban; azután gróf Bánffy Györgynél 
(tábornok), aki meghivott soupéra. így ismerkedtem 
jodg a bondhidai Bánffy Józseffel. 

15-én tovább akartam, menni, de ebben solhia nem 
tapasztalt kedvességgel megakadályozott báró Jósika 
Jánc^. Kolozsvárt vannak bérelhető kocsik. Az egyik 
iarminc forintért tíz óra alatt akart Enyedig vinni. 
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Megismerkedtem ass öreg Eszteriisizynéval (Bánffy 
leány). Megint találkoztam Ruspoli Jácintével. Ismét 
egyike ő gráciáimnak. Egyike azon termeteknök, melyekS 
inkább égiek, mint földiek. 

Kolozsvárt öt felekezet van s csak egy közös temiető. 
Ha a vallás a legnagyobb szellem gyümölcse s a vallá-
sosségnialk! a türeltem a legmJagaszitosajbb hazája, aikkor* 
bizonyára sotiasem láttam figyelemre méltóbb helyet 
Koloízsvámál... 

Nagyváradtól Kolozsvárig hetvenöt forintot adtam 
ki, bécsi értékben. 

A guíbemátornál étkeztem karcolatlan ezüsttel. Nem. 
erdéljd fitogtatás ez? Különiben kitűnő és vendégszerető 
em(berek. A lovak, amiket eddig láttam, sokkal joWbak, 
mint gondoltam. 

Délután fennt voltam a Fellegváron, ahonnan átte
kinthető egész Kolozsvár. Este szániház. Az épület a vá
ros arányaihoz mért: kicsi, de csámos si hia jól világíta
nák, még kényelmes is. Láttam a két Béldi grófot, akift 
apjáé Magyarország egyik legjobb ménese. . . Kolozsvár 
Trapanira emiékeztet. 

A Bethlen-név Erdélyben könyvszerzőség révén is-
jnert. Bethlen Elek legújabban egy iratot szerkésístett a 
csásEsásméniaJk, ami igen jól, röividen és velősen Elrdély ál-
lapotját ábrázolja. 

Erdélyről Benkő írt. Azután Lebrecht. 
Eirdélybea. hetvenféle bor van. 
A borszéki savanyu víz a legjobb Európában. 

16.-án elŐfogattal, reggel öt óra köirül' elhagytam Ko
lozsvárt. A feleki hegyen át mentünk, ahonnan a Sza
mos által körülölelt kolozsvári völgy szívemelő látvány. 
Erdélyt az orsizágok közül, aihol jártam, nem hasonlítha
tom össze mással, mint Szicíliával:, kiUönösem Lentini éS 
CaBtelgerone környékével. Az elöfogat Tordáig vitt. 
Postakocsival Kolozsvártól Szászsebesig nem illik utazr 
ni, ntível nem szokták meg az emberek, vannak ugyanis 
lovaik. Ha az ember postakocsival akar utazni, ami 
ugyanannyi ideig tart, mint amennyit az előfogatra vár-
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ni kell, úgyszólván pontosan ugyanazokat a lovakat és 
kocsist kapja s a négyszeresét fizeti. 

ToDdián miegistotadkeditem a Sjflélnyi-gyalog'ezaredbeli 
"niomán kapitánnyal. Tordáról rendelt előfogattal men
tem Marosujvárra, (balra a rendes enyedi országúttól) 
az erdélyi sóbányák (mert hat van) kö^>ontjába. Ma-
rosujvárt vannak a legkitűnőbb tárnák. Ujabb bánya-
rendszerre harmincöt éve áll fenn. Akadtak nyomoikray 
melyek azt gyanittatják, hogy itt már a rómaiak fej
tettek sót, a ibányamivelésben járatlanul azonban vagy 
elhagyni kényszerültek saját vájataikat, félve a beom-
lástől, vagy pedig a sót annyira kitették a nedvességnek 
és esőnek, hogy az megromllott. Különben, ha bizonyos 
gazdaságosságot nem alkalmaznának a só fejtésében, 
ami végtelen tömege miatt itt fölöslegben levőnek lát
szik, úgy misem; lenne ennél egyszerűibb; a só ugyanis 
3—4 öl mélyen beláthatatlan mennyiségben található & 
csak ki kell vájni. Nem így van ez más bányákban! A 
legnagyobb mélység 55 öl. Két úgynevezett teljes és egy 
újonnan kezdett tárna van. A bánya egész földalatti 
hossza kb. 150, szélessége 30 öl. Az eg^észet egy kamara
ispán (ahogy it t nevezik méltóságos űr) igazgatja. Á. 
munikások ssaáma 300. Ha sok sóra van szükség, feáanie-
toet ez a létszám egész 600-ig. Ezeket 85 fontos kiöven-
kint egy ezüst gM*asával fizetik. Egy jó munkás naponta 
15 követ vájhat, de 12 kő a legtöbb, amit valaki egy hu
zamában termelhet. A munkások kora reggel mennek a 
tárnába s délután sohasem szoktak dolgozni. Mint min
dennek a világon, úgy a sófejtésnek is meg van a maga 
módja, amit hiába akarna az emiber M m i vagy megma
gyarázni. Bám.ulatra méltó azonJban, hogy 300 munkás 
mellett, jóldhet egy egyszerű éles szerszámmal dolgoz
nak s a kövek, amiket vágnak mind különböznek egy
mástól, mégsem történik itt sohasem csalás. A teJep 
munkásai láthatólag egésizségesek és elégedettek; ma
gas kort érnek el s a gyermekeik egészségesek. Ezekben 
mind különböznek a többi bányaaminkásOktól. ötven évi 
szolgálát után ezüst érmet kapnak, negyven év után na
gyobb nyugdijat. A csészámak egy mázsa só, mindent 
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beleszámítva, 23 krajcárba kerül s 3.30 krajcárért csatja 
el. Az ispán nem volt odahaza. Az ellenőr feltűnő szivé-
lyesaéggel mindent megmutatott. Amit aaonban minde
nütt tapa^taltam, hogy t. i. az embere eoSiasem magát 
a lényeget, hanem mindig a mellékes dolgokat igyekez
nek mutogatni, arról itt újból meggyőződtem; mert az 
ellenőrnek nem annyira a bánya, naint inkátób a templom, 
az iroda, az orgona, stb. miegmiutatása feküdt a szívén. 
A Maroson át komp visz. A só valaha a nemiesség tulaj
dona volt. 

Késő este értem Nagyenyedre. Mily különös érzés 
fogott el Serbeion ezredes, egy husz&rezredes láttára, az 
alacsony, mocskos kaszárnyában egyedül, rosisizkedvűen 
és lamentálva. Elpocsékolom az életemet — gondoltam 
— hogy esetleg tíz év múlva Enyedre kerüljek, mint ez
redes. A megérkezés pillanatában nem cseréltem volna 
Serbeloni'val, s most sem, ha két évig kellene Enyeden 
élnem. Miért katonáskodom akkor? 

Eszterüiázy Dénes velem jött Enyedig, hogy elkísér
jen anyja birtokára. Amolyan eredeti magyar, úgyhogy 
kezdetben megszerettem s három napig a telivér vcm.-
gysac komédiáját játszottam vele. Később megundorod
tam tőle, a végén szerettem volna megverni, sőt talán 
agyonütni; mert egy ilyen önszerető, igazságtalan em
bert még siohasiem termett a föld. Megállapította, hogy 
a románakkal úgy kell bánni, mint az állatokkal, hogy 
a császár komisz emiber, mivel olyan drágán adja a sót 
a hogy az erdélyi ma^fyaron kívül mindenki ostoba és 
így tovább egy öszvér butaságával és konoikságával. 

17.-én Enyedről Obrázsára mentem. Átkeltem a Ma
roson és a Küküllőn. A kocsi fölborult. Erdélyben csak 
szekérrel leíhet jól utazni, bár néhol kitűnő az országút. 
Általában megfigyeltem, hogy Erdélyben a hidakon' és 
utakon úgy dolgoznak, mintha az arszágutaknak és 
utaknak újdonsült főparancsnoka lenne, akinek a szol
gálat nróg gyönyörűség. Megnéztem a ménest. A jó ló
ról fogalmuk sincs. A ménesmestertől, aki azelőtt ezred
nél, azután pedig a bécsi állatorvosságon szolgált, kivé-
teleBen sokat tanul tam. . . 
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Délután a kocsi eltört, nagy nehézséggel értünk 
Gyulaifehérvárra. Viszontláttam Bárányt.* Az örömtől é» 
mjeglepetéstől sírt. Lelkemben 17 évvel ezelőtti életem 
merült fel elevenen. A törekvés és vágyódás valami is
meretlen boldogság u t á n . . . az élet tavaszának érzései
vel érezve, mikor az ember Istenhez hasonlóan az emi-
beriség fölé emelkedik s az ér minden verésében a hal
hatatlanságot érzi! E régi barát átölelése pillanatában 
gyermekkoromat láttam. Mindazok az érzelmek, az öröm 
és a fájdalom mindazon kifejezhetetlen nüanszai duz
zasztották dobogó keblemet, melyek a férfi és az aggas
tyán lelkét hangosan intik: „Megélt boldogságod az 
erény jövendő életének elöíze." Csak nehezen tudtam 
megállni lábaimon, ittasan a mámortól majd térdre.hul
lottam, hogy dicsérjem és dicsőítsem íEstent. Oh mint 
irigyeltem Bárányt könnyeiért, amiket elsírhatott! 

18.-án miegnéztem Gyulafehérvárt és délután elin-
dultajm. Megint azt mondta mindenki, hogy a megáradt 
Sebesen lehetetlen az átkelés. Nem tudtak visszariasz
tani, nem láttam semmi veszélyt! Valóban toeivés a vál
lalkozó szellemű ember s akinek helyén a szive! Szász^ 
sebesen postaikocsit találtam, kitűnő úton, pomipásan 
utaztam Nagyszebenig. Niagyszelbentől Temesivár 76 óra. 
Reggel három órakor érkeztem Nagyszebenbe s a Római 
Császárba, szálltam. Rossz és piszkos. 

19.-én meglátogattam Sdhusteket stb., báró Mikes 
kamaraelnököt. ÁUitólag ő lesz a kormányzó. Finomi em
ber. Felesége Bethlen lány. Hír szerint a császár kediveli. 
Hiszem. Megismertemi Harting őrnagyot. Azután Hacke-
nau bukaresti konzult; Báró Bruckhental József tarto-
ményi fökormánybiztost. Mindenütt szívélyesen fogad
tak. A pananosnokló tábornoknál ettem. Igen jó med-
gyesit i t t u n k . . . . 

20.-£Ln kora reggel elindultunk! a Vöröstoponyi-szo-
rosba. Éítkezés Sohwind ezredesnél. A vidék festői. A 
vesztegzár-intézetek sokkal jobbak, mint képzeltem. Bu
karestbe a legjoM) és leghasználtabb út a Vönöstoronyi-

* Bárány Péter Széchenyi édesatyjánajt v»4t a ti tkára. 
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szoroson át vezet. Az ezredes lakása olyan pompás, ami
lyent magamnak szeretnék.. . 

21.-én Sárkány. Porumbákon, két postakocsi állo
másra Nagyszebentől, találtam Bfuckenthal Károlyt. 
Ez az ember az első pillanatban annyira megtetszett, 
hogy szívélyes, jó modora miatt felajánlottam a tegező
dést. Később észrevettem, hogy kicsinyes, korlátolt em
ber; a végén meg kiderült, hogy hitvány csaló. Hogy 
engem te-nek vagy önnek szólít, ez közömbös. De mégis 
tanulság szám.omra, hogy ismeretlen emjbereket nein sza-
laad túl gyorsan megajándékozni barátságunkkal. 

Szomtetfalván Bnickentihál báró pomipásan lakik; 
étiből a birtokból valami csodálatosat lehetne csinálni. 
Mindazokon, akiket EMélyben megismertem, megfigyel
tem, hogy az első pillanatra sziveaen barátkoaák velük 
az ember, mivel vendégszeretők, később azonban kicsi
nyes eszméik, tudatlanságuk és előítéleteik miaitt elvi
selhetetlenek. Látszik, hogy a törökök sízom^édjaik. A 
felvilágosultságban kevés a különbség s a mohaanledájio^ 
kat bizonyos tekintetben okosabbnak tartom honfitár
saimnál, ha tudnák, bizonyára rossz hazafinak minősíte
nének ezért. De mit tehetek arról, hogy ez így van s 
hogy világosan látok. A holló is a papagályt szebbnek 
látná magánál, ha raem ostoba és önző szemmel nézné. 

22.-éin Kománára lovagoltunk ki Bnu&enthallal. fin 
egy báró Mikes ménjeséből vailó csődörön ültemi. A ló-
nyerítésiben és patkótsottögáisihan nem tudtam beszélni. 
Ilyeti lovon még sohasem ültem s keiidem hinni, hogy 
EJrdélyben többak közt a világ legrosszabb lovai talál
hatók — 

Délután Brassó . . . 
Vájjon ^dmenjek innen Kőhalomra vagy Csíkszere

dába és Ditróra, aJiol egyúttal meglátogathatom a bor
széki savanyukutat ? 

A környék kiváltképen romantikus. FeketeJiadom 
körülbelül a szászok l^csínosabb fészke. Brassó semmi 
más helyiséghez nem hasonlít, amit láittant Láttam itt 
egy csomó bojárt, a világ utolsó emberei. Leibinger tá
bornok — szamár. Pavíanovich alea:edes — d e r ^ fickó. 
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Villata — vitéz katona; Drosner őrnagy — unalmajs, jó 
öreg enijber. A szinháiz meglehetősen kellemes; végtele
nül otthonos. Mme CJatalani (a világhírű Catalani sógor
nője) a legszebb hanggal . . . 

23.-áJi Brassóban maradtam. Ez a város semmi más
hoz nerni) hasonlít, amit láttam. Ha a tenger a közelben 
lemie, úgy valami kis hasonlatosságot találhatna benne 
«ja ember Korfuval. 

Mi lenne Erdéllyel, ha tenger venné körül? 
24.-én a Törcsvári^szorost látogattam mieg. Kocsin 

mentünk odá ig . . . 
25.-én Kőhalmon át Fogaras. Villata eszredes sa-

voyai ezredében siok elevenséget észáteltemL Általaiban az 
olásKok, akik Bonapartéhoz jártak iskolába s azután 
(Kztrák szolgálatba léptek, ahogy mondani szokták: 
„jól összeszedték magukat". ViUata mindent rózsasaán-
ban lát s a fejébe vette bárhol elégedetten és jól élni. Ha 
ez a hangulat nem adja be soha a kulcsot, úgy e n n ^ 
bölcsesség vagyis filozófia a neve. A dragonyosok vivás-
ikea és kanyarodásban produkálták magukat; s bár nem 
különösebben, mégse rosszul. Az ezredes kitüntetőea ke-
eelt. Személyemnek szólt ez az udlvariasság, hogy tűnő
désbe ejtsen s a saját önszereteténefc hízelegjen ívagy 
ez ezredénél levő állapot továbbmesélőjének akart fel-
basznákd, ezt még mindig kérdem magamtól! 

26.-án nagy nehezen elértem Medgyesig. A fogadó
ban négy-öt méneskari tiszt ült, akiknek a pere már 
három éve tart. A császárt lopták meg 130 ezer pengő
vel. A tettestársak és beavatottak száirua, akik közt tá
bornokok, parancsnokló altábomagyok, táborszerna
gyok, ezredesek, udvari tanácsosok s az ég tudja még, 
miféle előkelőségek vannak, ja vizsgálatot igen miegne-
fafizíti s a végén a császár a mesebeli király kínos hely-
liletébe kerül, aki hogy igazságot tegyen egész népét 
Akarta felakasztatni, végül azonban hóhérok hiánjrálban, 
akik maguk is megértek az akasztófára, nem élhetett 
igazság-osztó hatalmával. A méneskari csőcselék, mióta 
Ausztria áll, sohse volt becsületes, mégis meghagyják! 
Ostobák vagy gyengék egészjen új rendszert bevezetni? 
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27.-én Marosujvárra készültem Mikes grófhoz: köz
ben annyira megtetszett iCüküUő-vár, lahol ép' ©Uialad-
tam, hogy egész nap ott m:aradtani s Bethlen grófnővel 
s pár parazitájával uniatkoztam szakiadatlan téte^a-tében 
e g é ^ a végkimerülésig. KüküUő-várából különben pom
pás kirándulóhely lehetne. 

Az öreg Bánffyról, aki fia és felesége halálát látha
tó közömbösséggel viselte el, jut eszembe, hogy vala
mennyi nagy emberünket jellemzi az érzelem hiánya. 
Mettemioh, Zichy, Erdődy stb. 

28.-án meglehetősen korán indxiltam. Kivételesen jól 
utaztam. Délben érkeztein Marosujvárra Mikes grófihoz, 
aikinek háza, udvara, magatartása olyan, mint amilyen
nek száz-kétszáz éwiel ezelőtt kellett lenni ezeknek min
denütt Magyarországon. Sokat beszéltünk politikáról. 
Vlalami nyegle fiatalemiber reformról, koranánsTól, al
kotmányról és hasonlókról beszélt olyanj nevetséges egy
oldalúsággal és szenvedelemmel, hogy a fickót kedvem 
lett volna elrakni, ha není féltem volna attól, hogy a 
ház rokona vagy éppen fia. Az öreg Mikes gróf ennek 
a szentenciának a mély igazságával döbbentett meg: »A. 
mi legnagyobb hibánk és szerencsétlenségünk az, hogy 
már nagyon vén Magyarország." 

Kolozsvárra éjfélkor érkeztem). 
29.-én és 30.-án Kolozsvárt maradtam. Megismerked

tem Csáky grófnővel (Bethlen lány) — megelégedéiaem-
re s Bánffy grófnővel (Schilling lány) — (bosszúságom
ra. Vass grófnőnél voltam soupén, aki a bemiutatkozás 
alkalmaival olyasmiket mesélt, amik egy szülészt zavar
ba hoztak volna. 

Jó, barátságos fogadtatás, spanyol eredetű lovak, 
rossz boroik, rossz ételek, fagylalt majd minden erdélyi 
gavallérnál: s amit viselkedésükben a legkedvesebibinek 
találok, hogy az étel kinálgatásával s a marasztalással 
nincsenek a vendég terhére. 

Az éhségről, mely röviddel ezelőtt a népre neheze
dett, különbözők a mendemondák. Annyi bizonyos, hogy 
többsaáz ember éhenhalt a ^úfolásig telt magtárak mel
lett. Ugylátszik, a kormányzat követte el a legnagyobb 
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bibát. Kolozsvárt ki2árólag fiatal em,berekből egy tár
saság alakult, amiely naponta négy-ötszáz embert lát el 
rumfordi (erő) leiv^sel. Ahogy a császár az orsaágba 
ért, a kormányzat ezt a társaságot feloszlatta, az éíhes 
embereket bezárta, hogy a csáS2!ár ne lássa a nyomort 
az országban. , 

Amíg Stipsich volt az országban a főhadparancsnok 
Besztercén egy raktárt építettek fel annyi energiával, 
hogy sok paraszt, akit négy ökörrel rendeltek oda, há
rom; ökör bőrét vitte hazaa s a negyediket hajtotta. Nem 
veszít az ország s következéskép a császár is, ina a pa
raszt kárt szfflaved? 

31.-én Bondhidán Bánffy Józsefnél. Igen sok, tétlen 
ifjút láttam itt. Mi szolgálatot tehetne egy ilyen ifjúság 
az országnak, illetve mi szolgálatot kellene tenniök, ha 
léítezine valaminő ok és hajtóerő!? 

Aug. 1.-én Dragon át Zsibóra mentem. Wesselényi 
Miklós közelebbi megismerésével igen sokat nyertem. 
Erzemi, hogy vele mindig szoros és felbonthatatlan ba
rátságban fogok élni. Több lovat vettem. 

Hadadon át, ahol Wesselényi Farkasnál aludtam, 
Tasnád, Nagykároly, Mezőpetri. 

Másnap Debrecen felé indultam... 
Széchenyi István 

, GR. SZÉCHENYI ISTVÁN NAPLÓI. II. kötet, Szer-
Ttesztette és bevezetéssel ellátta Dr. Visgota Gyula. Ki
adta a Magyar Történelmi Társulat. 1926. — A szemel
vényeket fordította Szeremlei Lászlfí. 
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KOLOZSVÁRI S Z Í N H Á Z 

182S 
A Monostor-utcáiba vezettek szállásomra. Szép szé

les utca és hosszú. Magas házakkal, de mioden igen sö-
tétndc, Ó623erűn6k tetszett niékeam. Midőn, fölértüiik az 
első emeletre, ismét fordult a lépcsőzet. Mondom: — 
„Hát még föUebb is megyünk ?" — amint a másodüt 
emeleti lépcsőaetbe vezettek. — „És pediglen ott vannak 
a legcsinosabb szobák, itt alsint mind el vannak foglal
va." — Fölnyitjuk az ajtót, meg voltam lépetve! Igen 
csinosan bútorozott, meleg szoba fogadott magába. Csi
nos diván, két oldalt aagy faedényben gazdag zöld leve
lekkel, jól ápolt leander diszlett s egyébként is minden 
kényelemmel volt ellátva. Csak a nagy Jiossaú, keskeny 
koffersem, hiéuiyzott még, melyben fehérneműm és viselő 
rulháim voltak pakkolva; a többi láda és podgyász már 
mind a klülső. szobában elhelyezve... 

Máaniap fölmentem a SEÍnlházba. Valóban meg vol
tam lepve e szép nagy épületet látván magam előtt s 
örömmtel siettem föl a színpadira, új világomba, az egfez 
társaság kíséretében, kik már mind össze voltak gyűlve 
a páiholynjrító szobájában. A színpadnak megörültem 
igen nagyon: — „No már itt lehet bátran a hangot ki
repíteni a publikum közé" — mondom. Amint föltekin
tek, szemben a színpaddal, szép földíszített széles pá
holyt pillantok meg, veres ibársony drappirimg függö
nyök s nagy tükrökkel butorozvia, mint egy látogató 
tfiiremi. — „Hát e szép páholy kié?" — kérdem rábá
mulva, mint a borjú az új kapura. — „Ea a gulbemátor-
né ő Excellenciájáé.'^ — „No már ezt szeretem, hogy 
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ilyen publikuma van JColozfivárnak, de azt megcsodálom, 
hogy még nincs operája." — „Jaj! — mondák -^ az 
egyéniségeket nem szerezhettük meg hozzá. Hiszen most 
már egészen más rend lesz behozva, mihelyt a mágná-
soik Ibeletekintenek." — Mihelyt a férfi-személyzetnek 
bemutatott Székely, azonnal küldte a szolgát az elsőbb 
színésznőkhöz: — „Kéreti Székely úr őket, tessenek fel
jönni, mert játékot kell választani és ki mibe van beta
nulva, megtudni." — „Hát hol van az öltöző szoba Y" — 
mondám. — „És pediglen ez egy kissé bajos állapot. 
Mindig kékülnek a bajon segíteni, de, de, még eddig 
mindig elegördült valami akadály, de azon is segítve 
lesz valóbari, és meglesz." — Azalatt már hátra vezetett 
s a pódium alatt mutatott két üregre, a színpad két ol-
d£ilán, melynek mélységébe két durván faragott, gyalu
latlan falépcsőzet vezetett le. — „Oh Istenem! —' fölkiál
tok, — hogy Miet itt kis atlaszcipőMöel le és felbotor-
kázni. Hisz minden játékra más cipő kell." — „Mindezen 
lesz segítve — mondák csak most eleintén egy kis 
türelemmel kell lenni." 

Azalatt míg ezeket itt nézegettük, elérkfiiztek a nők. 
Mint megörültem, midőn felém jöttek köszönteni s Szé
kely karonfogva vezetett elébük, megnevezvén magamat. 
S midőn mlagamat jóindulatukba ajánlván, baiiátságu-
kat kikértem számomra: régi pályatársaimra isimertem. 
Ugyanis egyik Udvailielyi Miklós neje, kit még Pesten, 
kezdő koromban, mint Juhász Juliannát ismertemi; a 
másik Simány Borbála, kit hasonlag még Pestről ismer
tem s kivel közelebbről ismét Debrecenben találkoztam 
Édemél. Igen megörültem, mert mindjárt nem éreztem 
magam oly idegennek, idegenek közíött. Most hát már 
tanácskoztunk. Ez volt a kérdések kérdése: hogy mibe 
lépjek tehát föl legelőbbszer? Mert mindenből sejdítet
tem, lu>gy nem mindig rendesen folytak a játékok, mivel 
ha egyik ezt tanácsolta, a másik elé állt s mondta: ja j ! 
az nincs össze tanulva, nem lehet! De én geneiroztam 
magamat, hogy kérdezősködjem, minthogy titkolódzni 
látszottak felőle. Alkalmasint öszve kocódtak, gondolám 
némellyé elment már, mint Czelesztin is és így nem 
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kom,pl&t a 'társaság. Végre minthogy már mégis hatá
rozni kellett, én amellett kivántam megmaradni, hogy 
csak egy magánáriát fogok elénekelni, ök is helyeselték 
s meg volt Jiatározva, hogy ők egy játékot adnak elé, 
mi be van tanulva náluk éa én az első felvonás után fo
gom áriámat elénekelni. — „Tehát holnap a színpadon 
prólbát tartunk, hogy együvé hangozzunk a muzsikával, 
megismerkedjem a zenélőkkel, mert mondánni: mintihogy 
urak s nem valóságos muzsikusok! Ámíhár csak egy 
szóló-áriát fogok énekelni, mégis jó lesz kétszer elpró
bálni, mlert én igen szeretem^ az ad libitumokat és a pia-
nóifcat osendesen kisértetni, azok az uraik pedig nem 
szoktak az ilyes tetszés szerinti énekléshez accompag-
neirozni, minthogy nem volt énekesnőjük s így majd el
szaladnának a taktusba s nekem is. utánuk kellene nyar
galnom." — Elhatároztuk tdhát: holnap próbát tartunk 
s holnapután föllépek. S én magam választottam a ma
gam kis gyűjteményeim közül azon magyar kantatéból 
egy nagy szóló-áriát, mit szegény Pácba, volt énekes-
tanítóm komponált a pozsonyi országgyóílésre s mely oly 
nagy dicsőséget szeraett a kis németnek.. . 

Eljött a másnap, midőn föllépendő valék. Megjelien-
tünfc a színpadon s láttam, hogy a páholyok némelyike 
élénkülni kezd, de csak úgy inkognitó: „hátra húzódva 
az árnyékba." Egyszer látom', hogy a gubemátori pá
holy függönyei összehúzódnak. Hozzám jön Deáky B ka
ron fogva vezetgél hátra felé, míg a zenekar öszve neon 
jő s mondja súgva: „Az egész választmány itt van a 
páholyokban és a guibermátomé fölküldötte az öreg haj-
poros, copfos parókásfejű udvarmiesterét — aJkaltaasint, 
hogy vigyen neki hírt. Jött az est. Igen, igen szépen 
voltam öltözve, mert minden ásrab ének vagy jelenéshez 
a jellem (Character) szerént öltöztem mindég. Most 
mint genius: háromszoroa bő, fektetett róncokba sze
dett, fehér rövid tüll tunika, mindeniknek alja arannyal 
szegélyezve. Kék atlasz Scherpen, a mellen keresztül 
hozva, a vállról leeresztve, egész térden alul; tesltszín 
selyemtrikó és kékatlasz szandálok féllábszárig fölfűzve. 
Hajam homlokomon elkezdve apró s úgy hosszaljb-íhosz-



szabb fürtökben egész hosszaságában leomolva. Magyar
ország címere a kékatlasz pamtaUérra volt fűzve mel
lemre. 

Föllebben a függöny, hangzik a zene, megjelenek. 
Halál-csendesség. A gubernátori páholy setét, a függö
nyök behúzva. Egyébiránt a többi páholyokban csillám
lott a dámák fejérölaz ékszer és a dufla világítás a pá
holyok körül egész pompájukban kitüntette őket, mert 
akkori időkben is még mindig úgy szoktak megjelenni a 
dámák ékszerrel. Hát még azelőtt régebben! ^ á r a ri-
tornell közeledett végéhez, nekem hangosan dobogott a 
szívem. Mi lehet ez? Még csak egy hang sem hallatszott, 
mely tetszést jelentett volna. Egyszerre kétfelé nyilik a 
gubemátorné páholya és szinte elvette szemem világát 
a nagy fényesség. Az asztalon álló nagy ezüst kandellá-
lierokban égtek a viaszgyertyák és a páholy te.1© fér
fiakkal s amint a függöny kétfelé nyilt, a gubernátomé 
fölkeit az asztaltól (hol már a játék elejétől fogiva ott 
kártyáztak, piquettet játszottak a bevont függönyök 
mögött) kihajolt a páholyból, leeresztette két kezét a 
publikum föl© s úgy kezdett erősen tapsolni! Ekkor 
wnúegy. jelszóra, valamennyi páholy, zártszék, galle-
r i a . . . Szóval borzasztó tapsvihajr következett. A muzsi
ka természetes, hogy megszűnt, miert a 'háromisizoros 
taps sokáig tartott. Én mindig hajtogatva magamat, 
mindig meghajolva hátráltam, ö exciellenciája mindig 
Tijra kezdette, midőn már énekhez akartam fogni. De az 
én félelmem is elmúlt, már nem dobogott a szívem fél
temben. Végre a gubernátomé s valamennyi vendége 
most mind a páholy eleire ültek. A zene újra kezdődött 
•és én elkezdettem, énekeltem. Azt kellett volna aztán 
hallani, midőn felszabadult, mindenkinek tetszése szerint 
érzését vagy helyeslését nyilváníthatni! Münden szóra, 
mely által érdekels^e volt haza, hősiség, hűség, mind 
megannyi gátat tört vihar hangzott a taps mindenfelői. 
ílínek után többször kihívtak. Ez itt ritkaság vo l t . . . 

Midőn elvégeztem áriámat s újía kezdődött la kihi-
vás és tsqps, utána újra bevonták a függönyöket s ekkor 
theáztak. Mikor a theázást oda szokta rendelni a guber-



nátorné, az megtiszteltetésül szolgált a föllépendőnek. 
Azzal miegelégedését nyilvánította. 

Én elmentem az ürgelyukba vetkőzni. Egyszer csak 
jön Székely sebbel-lobibal: „Déryné T. asszony! Déryné 
T. asszony! Tessék, tessék. . . és pediglen ő Excellenciá-
ia keresteti Itt a fő, fő, f ő . . . és pediglen udvarmester, 
ő akar ibeszélni." Én fölbúvok s előmjbe egy tisztes ősz, 
de hajporos öreg úr; meghajtja magát s mondja szörnyű 
léptetve; „Báró Jósika Jánosné, a gubemátomé ő Ex-
cellenciája, teljes megelégedését jelenti általam, s tisz
telt Tekintetes Asszonynak." Szörnyű udvarias! . . . gon
dolám. „Tessék mély miegilletődésemet, kézcsókolásoon 
mellett ezen nagy kegyeletért ő Excellenciájának nyilvá
nítani." Ezzel ismét eltávozott, éppen oly csendes fej
meghajtással, mSnt ahogy élőmbe j ö t t . . . 

Én Kolozsvárt nagyon megszerettem. Mentől tovább 
voltam), az egész közönség, de még leginkább a dámák 
anmál nagyolbb kegyelettel viseltettek irányomban. Alig 
maradt időm- hon ebédelni, mindig hiva voltam. Aih! a 
kolozsvári dámák véghetetlen szeretetreméltók! ők nem 
kevélyek. Oly finom leereszkedők tudnak lenni, miként 
nem éreztetik, hogy ők ereszkednek le, hanem, hogy ők 
fölamlehiek beimünket. Oly magas műveltségű műértők 
és művészpártölók, hogy valóban e mostani ösíivegyűj-
tött társulatunk háláival ismerhette el, hogy e magas 
úrnők a honfiakkal karöltve eszközölték, hogy ezen több 
helyről öszvegyűjtött, még eddig csak gyéren, művelet
len földön tenyészett plánták, az ő keitésizkedő kteaeik 
által fogamzottak meg és vertek gyökeret, úgyhogy azu
tán annak szétterjedező ágai váltak hasznos gyümölcsö
zőkké a szini világban. De nemcsak a magasb körökbeij 
fáradoztak a plánták hasznos ápolásában, hanem a kö
zéprend, a polgárság, mind szívvel, lélekkel kívánták 
bebizonyítani, miszerint ők is értik s érzik, hogy a szí
nészet pártolása s ápolása által lehet elérni, hogy a mű
veltség csak akkor sugározhatik vissza a színpadról a 
publikumra, ha előblb a publikum neveli (t. i. a magasb 
művelségű) s emeli műveltségre az eddig kopár földben 
termett plántát. 
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Hiszen már az is bizonyítja az erdélyiek lelkesültsé
get a szépért s jóért, hogy ő épített templomot Thaliá-
nak, legelöbbszer. 

Déryné 

DÉRYNÉ NAPLÓJA. Első teljes kiadás, az eredeti 
kézirat álapján sajtó alá rendezte Bayer József. Buda
pest. 1905. 
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MABOSSZÉEa LAKODALMI SZERTAiRTÁSOK 
18S1, 

Miután a legény a leánnyal s szülőkkel is talán a 
dolgot eligazította, felvévén két-három jó eonibereit, azok
kal a leány házához megy és a szülőktől vagy gyámoktól 
a leányt forma szerint naegkéreti. A megkérő formula a 
falukon ez: „Ns. Marosszékben Kakasdon resideáJó (ezen 
falusi tudósok sok kincsér netm mondanának ide magyar 
szót) Bartos Sándor ifjú legény őkegyelme Isten után 
kinézte magának jövendőbeli házastársul és örök fele
ségül kegyelmiednek tövisi Lőrincz uramnak hajadon leá
nyát, Annát. Ennélfogva kéreti kegyelmedet általunk, 
hogy amit Isten elvégzett, abban megegyezni ne terhel
tessék." Felelet: „Ha Istennek is úgy tetszik, — legyen 
naieg, stb." Ekkor meghatározzák az eljegyzés vagy mát-
kiaság napját, mely eljővén, a két ház jó embereinek 
nagyobb vagy kisebb számában a két fél jegyet vált. A 
legén^r szokott ilyenkor a köznép és alrenden két-három, 
tallért s néha aranyat vagy gjrűrűt is adni, a leány gyű-
TVit néha, többnyire keszíkenőt. 

Eizután a pap háromszor kihirdetvén, a harmadik ki
hirdetés vasárnapján délután vagy hétfő reggel a vőle
gény választx)tta két vőféj (vagy vőfény), egyik házas, 
niásik legény, pántlikás pálcával vagy néha lóháton s 
pisztollyal, bokrétás kalappal miegindulnak s a két fél 
kinevezte vendégeket mieghivják hétfőn estére siratóba, 
kedden estére pedig náasba. Násznak hívják a miiiatsá-
got s vendégséget vagy lakomát. Választanalt a két gaz
dák egy náiaznagyot, ki a nászt v a ^ lakomát intézi s 
igazgatja. A férjhezmenendő leány választ magának egy 
nyoHzolyő leányt (vagy nősaőlányt), ki neki fésűt vag / 
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alrenden pántlikát vásárfiáz. Hivogató formulája ez: 
„Ns. Marosseékben Kakasdon resideáió tövisi Lőriocz 
uram tiszteli kegyelmetöket s jó szívvel látja holnap 
vagy ma este (hétfőn) kedves hajadon leányának, Almá
nak siratójába. Hasonlólag itten Kakasdon resideáló Bar-
toá Sándor ifjú legény őkegyelme is jó szívvel tó.tja hol
napután vagy holnap délután az Isten szent szójánaJk 
meghallgatására, egy-két tál ételnek s egy-két pohár Ital
nak elkötésére ós egy-két pár táncnak eljárására." Hétfőn 
este azután összeülnek a vendégek a férjhezedendő leány 
házánál s a leány sziUői vagy mindaíkét feléi őket meg-
nászolják vagy lakomázzák s néha a siratóban tánc is 
szokott esni. Kedden délután az egész laJkodahniazóság el
megy a leány házahoz s ezt kikérvén, a vőlegény házához 
kiséri 8 onnan a templomba. Az istenti^telet végződte 
után azi egész lakomasereg előállván a hit hallására, köz
tük megy elő a két házasulandó. Megesvén a hit, elkisé-
rik a vőlegény házához az egypárt s ezután van a nász, 
t. i. előbb a tánc, azután a vacsora. Vacsora alatt a vő-
féjeknek kötelességük minden étel feladásakor veirset 
mondani; mely végre használják e című mjunkát: Vő-
fények kötelessége. írattatott Mátyus Péfer által (1829). 
It t az első vőféj a házasságot versekben ajánlja, a kis 
vőféj ellene mond stb. A nászba minden gazda kalácsot 
vagy más süteményt viszen, amit Háromszéken radiná-
nak hívnak. (Ily radinát, vagyis valami ételt szoktak a 
betegeknek vinni, vagy küldeni.) Elzekből legelébb a nő-
Bzőleányét adja fel a vőfej s verset mond. Ezután jön
nek a többi radinák. Végre az egyik vőfej elbúcsúztat
ván a menjrasszonyt szülőitől, az elhalás'következik. Az
alatt a vendégek haza, oszlanak; hanem reggelre össze
gyűlvén, reggeliznek, megesik a menyasszonytánc és ez
után temiplomba kisérik az új házasokat. A menyasz-
szonytánc ebből áll: A vőfej egy tányérban az asztalra 
pénzt teszen le s felvévén a menyasszonyt s megtáncol
tatván, átadja egjrik vendégnek. Midőn ezzel elvégződött 
á tánc, a menyasszony sántának, betegnek teteti magát. 
A vőfej előáU s a táncoltatót, mint kártevőt, kárpót
lásra kényszeríti. A kártéitelek előszámlálásakor a térde 
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bofeája kificamltása, fara letörése stb. ki nem mairaíd-
na&, a vőfej gyöngédebb vagy vastagabb ízlése vetvéa 
korlátot. EJkikor a kártévÖ táncos a tányérba tenni szo
kás pénzzel váltakozák meg. Ez r^idire jár minden vtea-
dégen. 

Bolyai Farkas 

BOLYAI FARKAS: MAROSSZEKI LAKODALMI 
SZERTARTÁSOK. TUDOMÁNYTÁR. Szerkeszteti Sche-
del Ferenc. BvMn, 183^. 
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BRASSÖ 

1857 
Brassónál népességre Kolozsvár, miveltségre s kor

szerű haladásra Szeben és Kolozsvár kétségtelenül elébb 
állanak, de fekvésének eredetiségére s környezetének 
nagyszerűségére nincs párja a két magysir hazában. Az 
Udvarhely- és Csík-Sz^ből a Barca rónaságára benyúló 
úgynöVraffitt „fekete erdőség" promontoriumával, mely 
Miklósvárszéket Sepadtől elválasztja, éppen szemlbcsn, 
egy festői hegycsoport nyúlik le, középiben egy szűk völ
gyet teiknő alakú fenékkel rejtve mélyében. Ezen völgy, 
amint a síkföldre kifolyásához közeledik egy szembe fe
küdt meredek szikladomlb által záródik bé, a dombról 
nyugot és észaík felé lekonyuló hegyélek által a külön
ben is keskeny völgyet ketté szelővel, úgyhogy az ere
deti völgy ezen kettős folyamában két szoros völgysiká
tort kérpez, melyek közül egyik a Barcára, a másik Há
romszékre viszi az utast. Ott a fő-völgyet elzáró hegy 
felett fekszik a belváros vagy Uj-Brassó. A keleti szoros 
szinte egy angol mértföldnyi sikátorokban az Ó-Város, 
vagy Ó-Brassó, az ó és új világ stíljéből eanelt éjmleteivel, 
nyúlik el; a Háromszékre vezető északi szoros Bőlonya 
(Blmnenau) külvárost mutatja, csinos angol s fraaicia 
ízlésű kertjeivel; az ékidomlban végződő 'völgy felső fe
lét a havasok lakhatatlan szikla-faláig emelkedett Bol
gár szeg külváros . foglalja el. Jobbról és balról meré
szen, magasuló meredek sziklafalak rekesztik el a völgyi 
(kilátást, melyek a rajtok zöldelő élőfákkal, gyümölcsös 
kertekkel s a zöldből kikandikáló mulató házakkal a leg
sajátságosabb nézőjátékot mutatják. 

A város legrégibb része az ö-Brassó nevet viselő 
külváros. A hazai öreg krónikák szerint még a XI. szá-
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zadban épült az akkoron a Harcára települt németek ál
tal, mint azt a város kellő végén lévő kemesztidomú Sz. 
Bertalan temploma emlékei igazolni láttatnak. Majd a 
durva kor viszontagságai ellen a hegyek mélyében keres
vén a mindegyre sanyargatott liakosság menedéket, új 
várost épített, azt kettős kőfallal s mély árokkal meg
erősítvén, léteit adott a belvárosnak^ a XIV. század utol
só felében. A Bőlonya elébb a városiaűc által felfogott 
kertebből állott, mint azt a német Blumenauból elrontott 
Bolonya név mutatja, így nevezvén kezdetben virágos s 
gyümölcsös kérteiket. Később a kertek mellé lakó B ma
jorházak ragasztván, a kertek közt egy sajátszerű vá
ros emelkedett, miely ma sok magános lakoldial, a leg
szebb Ízlésű mulatókkal s gloriettekkel ékeskedik. A 
Bolgárszeg nevét ezen szegletbe 1395 tájt telepedett 
bolgároktól vette, ide egyelőre fából, majd az oláhor
szági vajda közbenjárulására kőtemplomot építettek. 
Most a görög hitű oláhokkal egybe olvadvák. 

Ő-Brassót inkább az eredeti némiet fajta lakja, most 
ia vakon ragaszkodó saázados szokásaihoz, előítéleiteíhez, 
egészen a ráncos szoknyáig is a lapos fejkötőig. A Bolo-
nyát minden nemzetek egyvelegje, de többnyire halá
szatból s kézimunkából élő magyarok, a Bolgárszeget 
oláhok', görögök plántálták bé, számos szász családok
kal, kik a városhoz közelebb eső részeket foglalták el. 
A belvárost a nagyobb tekintetű szász családok, jobb 
mesteremberek, kereskedők, idegenek minden nemzetből, 
BzámoBi görögök s néhány örmények bírják. 

Brassó népességének meghatározásában az ujabb 
statisztikusok is elütnek egymástól. Benigni úr 22.000 
lelket vészien fel, a Házi Sec^d 22,476 mond. Én Benigni 
ümak, megengedjen nekem, kötve hiszek. . . ragaszko
dom tehát Marienburghoa, ki a város össsses népességét 
24,Ö00-re teszi; igen értelmes férfiaktól is haliám Bras-
«óban Msen smmöt, mint az igazsághoz leginkább köze
lítőt, ajánltatni. Mennyi essék ezen számból a különiböző 
vallásos felekezetekre, melyek itt is szép számmal talál
tatnak, az ágostai hitű szászokat s ó-hitű görögöket il
letőleg nem annyira bajos, de a római s reformált hi-
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tűelaie nézve, kik közt számos évibérben szolgálók s vál
tozó lakású idegenek Vámnak, szinte lehetetlen ímegállapi-
tani. Annyi mindenesetre igaz, hogy az ágostai hitűek 
tegszánaosíabbaik, ezek visieMk szinte kirekeisztöleg a hi
vatalokat, ezeknél van a földbirtok, gazdagság; ezután 
következnek az ó-hitű görögök, római, reformált hitűek 
s végre a magyar lutheránusok, kik noha a szászokkal 
ugyanazon vallást hiszneta, de ivelök ezemiben bizonyos 
alárendelt szerepre kárhoztatvák. Szinte nemzeti tekin
tetből is igaz, mit imént a népességről vallásos arány
ban mondáak. Legkisebb számmal vannak Brassóban a 
magyarok s akik vaimak is vagy kézi munkából vagy 
nyugpénzökből va;gy csiekély fontosságú hivataluk után 
élnek s így a hatalmas szász oligartíhiával szemben poli
tikai fontosságra, nem egykönnyen verekedhetnek. A 
cigányok Brassóban is mint mindenütt Erdélyben az 
uraság vallását követik. . . 

A brassói közönségesein divatozó nyelv a némiebnek 
azon korcsa, melyet Erdélyben szász njrelvnek keresztel
tek, azonban a csinosabb körökben hallani tiszta német
séget, is. A görögök az oláh nyelvet, de a kereskedők, kik 
közlekedésben vaiuiak Bukanesttel si a macedóniai váro-
sokkoJ, értik s beszélik az új görögöt is. Nevezetes tü
nemény Eizonban Brassóban az, hogy itt legszél^ebb ki
terjedéssel a magyar nyelv bir; ritka, ki bár törve s el
ferdítve nem beszélné azt. Egyetlen példa, hogy a német 
városban a magyar nyelvet elvileg tanulják. Ha eddig 
nem, most alkalmam lőn meggyőződni, hogy a i ^ s z 
nemzet az „okos és' előre látó" praedícatumot naléltán 
megérdemli. Hisz a népes Háromszéknek Brassó lévén 
vásárhelye, mennyit vesztene ez, ha a magyar nyelvet 
nem értvén a közlekedés legelső segédeszközeit niem bír
ná. Háromszéknek pénze jobbadán Brassóba foly bé s a 
brassói emlbemek annyit e nemzet nyelvéből, mennjdvel 
kézmdjveivel pénzét kicserélheti, csak tudnia kell. S ezen 
magyarságot is bizony nem Kolozsvárról s nem is Pest
ről hozatott nyelvmesterek tanítják bé. Az egész város 
székely cselédséget tar t ; év kezdetén százanként sereg
lenek Bra^Óba a Székelyföld egésiZSégtől pirosló, kerek 
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termetű hölgyei, kik itt szolgálatot vállalván egyszer
smind a serdülő necmzedéknek mestereivé lesznek a ma
gyar nyelvben. Ezen kanálison szivárog át nyelvünk a 
német ivadékba, de amely a keleti lágyságot és sima 
gördülékenységet ritkán vagy sohasem képes daraibos 
nyelvével egyeztetni. Azon pórbeszédekröl, melyeket 
ezen hölgyek utí«i-ut£élen hallatnak, azt kell híimem, 
hogy Brassó ezen hölgyek ártatlanságát nem azon tisz
taságban adja vissza szülötte földjüknek, melyben át 
vette vo l t . . . 

Brassó számos templomai közt mind történeti, mind 
építészeti tekintetben az elsőség a Luthert követők szé-
kestémplómát illeti. Ez a nagy piac keleti oldalán rop
pant emléke a hajdankor nagyszerű vállsilatinak, az em
beri kéz legmerészebb mivei közé tartozik s Erdélyben 
a gót ízlésű építészetnek egyik tiszteletreanéltó remeke. 
Tornyával együtt faragott négyszögű kövekből épült a 
XV. utolsó s az azt követő század első felébea, 40 évek 
leforgása alatt. Az 1689-ben történt nagy égéákor, midőn 
egy pár óra alait az egész város porrá égett s több százan 
estek a dühösködő lángoknak áldozatul, felette sokat 
vesztett küldíszéből. Az oldáloszlopokon, valiamánt az er
kélyen aranyos szobrok s egyéb gót cifraságok moet fé
nyükből s ablakjukból az idő által kivetkeztetvék, ezek 
közt (de miár alig kivehetők) a 12 apostolnak az idő kor
mától feketére festett, szinte iamerhetlen sziobrai. A 
templom északi felén több kőfaragványok mutatnak ér
dekes látványokat; itt egy oszloipról gyermek iklanciíkál a 
jövő-menők után, másutt hajdankori gót szsibású díszru
háiban látunk egy éltes anyókát feszeskedni. Belől a 
templom hajóját 16 toskánai oszlop tartja két sorban. Az 
oldalfalak s oszlopok közé boltíves galériák helyezvék, 
gyóntatószék alakú ülésekkel. Az oltár, mint mindenütt 
a szászoknál, nagyon egyszerű s alatta ma is hálásai,, 
tisztelt tetemek, Honter János, a barcai nagy reformátor 
eieklyéi nyugszanak. Az oszlopok s karzatok oldalain 
aranyozott emlékiratokat olvasunk; a Barca s Brassó je
l ié inek emüéfce van e sorokban letéve, órákig e méltvó-
ságos egyházban mulathatánk, ha minden o^lopok és a 

78 



beteő hajó alatt nyugvó síremalékiek felírását érkesénk 
elolvasni. Honter János, Wagner Bálint, Fudhs és Weisz 
Mühálynak, a tudós és nagy harcfinak, a Jósikától mél
tán megémdklettnek s más derékek szellemeineíki égi tár
saságában képzelők miagunkat, kik itt más jeles férfiak
kai együtt például a tanulságul az utókornak kiragadvák 
az enyészet hatalma a ló l . . . 

A brassói építmények jobbadíui kényelemre s tartós-
aágpa, mint csínra s saahádyosságra számítottak, ha nem 
örömest legel a szem rajtok, de nem is botránkozik meg 
bennük; tömegeikben a nagyszerűség bélyege feltűnő s 
MUiaiakjukan az aggkor sok keselTres tapasztalásokra 
miutató búakomiolyiságát viselik. Áande jeles, jó ízlésű 
építmények is saámosan találtatnak és a jó öreg vános- • 
nak nevezett Brassó (die gute alté Stadt Kronstadt) nem 
irtózik a korszerűségtől is. Tetszik nekem Brassót kül-
alakjáita azon becsületes magyarhoz hasonlítani, ki régi 
Mtőzete miellett az új divatból is kezdi tűmi a bŐ nad
rágot a még egy-két darabot. 

Az új építészetnek remeke Bittssóban az ágostaiak 
íkétieimleiletes főiskolája, keleti oldalán a szakes temiploim-
nalk s attól a Sz. Léleik-utca által eliválasztva. Nagyon 
naieglepőleg néz ki egymás meltett ezen két épület, egyik 
szent emléke régien múlt századoknak, képviselője egy 
erőteljes kornak, a másik jelen korunk ügyének védője s 
tanuja, hogy erős akarat csodákat képes teremteni min
den időtíen... 

A brassói középületek közt nevezietes még a nagy ba
zár, egy terjedelmes épület egy emeletre. 1545-ben épít
tet© Hirschler^Appolónáa, egy víű-osibíró özvegye. Külön
böző osztályokra van felosztva, hol minden brassói kéz-
mávesek árulni láthatók a vasárnapokon. A tanácsház, a 
niagy piac kellő közepén csinos tornyával. Kár érte, hogy 
más helyet nem választanak neki; sokat veszt miatta a 
irilátáis s szűkül általa az aránylag nem igen tágas vásár
tér. 1420 évben építtetett, 1770-ben megnyittatott, két fö 
tereim mellett az első emeletben s^imos hivatali szobák
kal van ellátva. A fenyitöház négyszegre épült egy eme-

79 



leibes épület 26 tömlöc szobákkal, hol a í adósságért fog
házba került kézmívesek mesterségöket folytathatják. 

Van még itt egy nagyobb és kisebb katonaiak^ egy 
ispotály a katonák s més elerőtleniedeitt szegény öregjék 
fiizánmra, a magánosok száanios régibb és ujabb ízlésű de
rék épületeit nem ia említvén. 

A város és vidék tudomány s műkedvelői számára 
Német Vilriííes csinos könyvkereskiedést tart, egy kölcsö
nöző könyvtárral a szépnem számára. Gött János vállal
kozó siajtd birtokossal egy német újságot ad ki, melynek 
ösak a vidéken több van 400 előfizetőinél. A Gött műhe
lyében még egy oláíh s magyar újság is adatik ki jelen-
ieg, az utóbbi azonban máris a részvétlenségen sinlik, 
sőt vannak, kik azt mondják, hogy már a harangozó 
T^énsst is látták a gyermek szájában. Erdélyben egy Jra-
gyar újság is alig teng a félő a brassói Hirlap leend első, 
miely példányát fogja mutatni annak, hogy mostani rész
vétünk levegőjét egyetlen magyar hirlap is úgy meg 
tudja eiaiészt«ni, hogy mellette egy másodikot minden 
órán a fulladástól kell félteni, pedig vajmi kívánatos vol
na, a világtól helyzetéinél fogva elszigetelt Székelyföldön 
a hasznos isnieretek terjesztésének minél több ilyen pro
pagandáit láthatnunk. Egy másik könyvsajtó a BchőbeV 
örökösöké, most. a görögök által ba^sonbérben bíratík » 
görög munkák terjesztésére használtatik . . . 

Erdélyi embemeik, kiváHr ha nem volt szerencséje bé-
pükmthatni a Kárpátokon túli világba, bajosan leend fo
galma kereskedővárosról, míg Brassóban meg nem for
dult; mert eldönthetetlenül igaz, hogy Brassó első, vagy 
jobban miondva, egyetlen város Erdélyben, mely a „ke-
reiskedő" nevet megérdemli. Ha a kereekiedés alatt olyas
valamit értünk, mely egy ország vagy város virágzóbb 
jólétére, gazdagságára, szebbülésére, az eiikölcsök simu-
lására s némi erkölcsi fomitoBságra is felette sokat tehet, 
•űgy Brassót s talán szegtűl-v^űl Szebent is kivéve nincs 
másutt kereskedés Erdélyben; mert azon kereskedés, 
miely maja. minden városaimklban szinte kirelkeszfcőleg-
örmények és zsidók által űzetik, amennyiben pénzünket a 
valaJiai láthatás reménye nélkül kiviszi az oriszégból, in-
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kább súlyosbítja, mint apasztja temérdek szegénységün-
Ket. De aaért e két nép is némüeg köszönetet inkább, 
mint kárhoztatást érdemel, avagy csak' azért is mert ők 
hoznak érintésbe minket a civilizált világ kényelmeivel, 
ők ismertetnek meg a csinosabb ízlés, divat sat. kelle-
meivel. 

Ki a toavasokról leszakadó számtalian kisebb-nagyobb 
folyamokat látja, aanánt azok Brassó körüli a Barca föld
jét, mint megannyi ezüst kigyózatok átfutva az Oltba 
roihaniiak, azt hinné gyárak, helyesen alkalmazott erőmí
vek teszik ezen helyet a honi s szomszédföldi keres^kedés 
tűzhelyévé. Éppen nem;: Braissóban nincsenek még gyá
raik, ismeretlenek az erőmívek, terraesztményeit többnyi
re maga s vidéke em/észti fel, folyóvizei lisztelő malmo
kat, ványolókat hajtanak s az Olt, mely Erdély déli ré
szeinek Dunájává válhatnék, még nem hajózhaitó. Mes
terségek, kézmivek virágzása, szóival a műipar az, mely 
párosítva hasonlíthatatlan szorgalommal s egy bölcs és 
előrelátó kiméléseel, Brassónak egy rangot vívnaík ki az 
erdélyi városok sorában, milyennel mási nem \Ár, azon 
rangot, melyet a jólét S a gazdagság ad. Adjuk hozzá, 
hogy egy áldásdús, de merőben civilizátían ország kellő, 
Szomszédságában feküdvén, ivan ^esze, de van akarata s 
kitartása is szerencsés helyzetét hasznára fordítani. 

Ami a karavánoknál a költőiesen úgynevezett „pusz
ták hajója", a teve s Dunánkon a büszke gőzösök, épi>en 
az Brassóban azon 10—12 lóerejű roppant fuvarok töme
ge, melyeken mint középponti helyről a brassói kézmivek 
egyfelől Oláh, (másfelől Magyar honiba s Ausztriába 
vándorolnak. Telvék ezekkel mindég a fogadók fészerei, 
utcák, piacok. Ezen szekerek örökös fel- és lerakodásuk, 
az áruk körül forgolódók tarka csoportja, kik közt a tűz
ről pattant székelyt a csendes szásztól, a keletiesi öltözetű 
görögtől a beretvált homlokkal kőimyen megismerheted; 
az a sürgölődés, mozgás, futás-lótás, surlödiás, mely itt 
Hiint egy tengerparton a legfestőibb vegyületekben hul
lámzik; aztán az előrelátó szásznak, a gyanakodó görög
nek azon nyugtalan reménye, mellyel gazdag fuvarját 
szivétől kiszakasztva a nyereség szélveszes útjába indítja 
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eat., mindezek bizonyos élénkséget kölcsönöznek Brassó
nak, mely más városok dologtalan s embei«zóló tátogói-
val éles ellentétben áU. 

Sokan, talán ebbeli fogyatkozásunkat fedezni akaró-
lag, Brassót az erdélyi kereskedés középpontjánaűc szere
tik neve2aű. Ámde a középponti kereskedés áldásai, mint 
a víztükör felett képződött karika az utolsó' partokig, el
terjednék a középpont mint szivér körülti erek minden 
ágazataiba, holott a brassói kereskedés főiránya Moldova 
s Oláhország; valami szivárog csak át belőle a Sárkányon 
s annak is egy része Magyar honba szállítatik. Amit Elr-
dély termesztményeiből Brassó feldoligozik, az azokért 
fissetett pénzt különnemű gyapjú szöveteiben, nyersi és fes
tett gyapot fonalával többszörösen vásiszafizietteti. Aztán 
Erdély távolról sincs keresködő országnak érlelve, lako
sai hibája miatt az igaz, mielyért k e s e r v e n is lokolnalS 
s Brassó benne úgy áll, mint az egykor magasra hágható 
honi kereskedésnek egy tiszteletre méltó intő példánya. 

Brassóban jelenleg mintegy 80 nagyobb kereskedői 
ház találtatiik; apróbb száma nélkül. 42 céheikben s több 
szabad társulatban késeítik fel a növényi és állati termié-
keket, melyekből ha egy részt elemészt is a város népes
sége, de a legnagyobb résznek ára készpénzben kerül 
vissza Brassóba s a vidékbe. 

1813^ban a brassói műszorgalom céhes és céhetlen 
társulatokban — Marienlburg szerént — 1638 mesterek 
által űzetett, kikhez még ha a szorosb értelemben vett 
divatárusoibat, boltosokat s mindnyájoknak, az úgyneve
zett mesterlegényeket s inaBokat számláljuk, bátran ál
líthatjuk, hogy Brassó 24.000 népességénds hatoda legin
kább a keresifcedési vagyt műszorgalmi egyesületben mun-
ikás részt vesaen. Az említett író, M mfint huzamosian bras
sói laikos s később vidombáki pap a brassói viszonyokat 
gyökeresen ismierte, a brassói műazorgalom értékét 1807-
ben — a feldolgozott anyagot is oda foglalva — 2.653.964 
fr. teszi. Ebből Erdélyben s a császári tartományokban 
1,223.748 fr., a török tartományokban 975.549 fr. értékű 
adattatott el. A tulajdonképpeni portéka s pénzfcereske-
dés is mintegy annyira mehetvién, felvehetjilc, hogy a 
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brassói kereiskedésbeia évenként mintegy öt millió fr. for-
dul m e g . . . 

De valamint másutt a nagy világban „egyik kéz a 
másikat mossa", így történik az Brassóban is. Fűszer, 
csemege s más keleti termékekkel Oláhország látja el 
nemcsak Brassót, de nagy részét Erdélyneik is. Számos 
hízott sertést hajtanak ki onnan csak Braissó számára is 
s a haaai jobb borfajtákat is ismerük ugyan a brassóiak, 
de nagyobb részint Oláhország látja el a brassói pincéket 
s vendégfogadókat fanyar zamatú s szokajtlannál főfájást 
okozó borával. 1813-róli jegyzetek szerint Oláhországból 
évemként körülbelül 120.000, hazai termésből 80.000 ved
ret visznek bé Brassóba. Legnevezetesebb kereskedési 
cikk az oláh országi termékek közül a pamut, nemcsak az
ért, hogy vele az egész Barcának s mondhatni Három
széknek dolgot és keresetet ád s évenként közel százezer 
pengőt hoz forgásiba, hanem azért főleg, hogy a módfe
lett elnépesedett s talán az országban legpénzetlenebb 
Székelyföld, a divatosabb árukra nem jutván költsége, 
miaga készítette pamutszövetékkel állja ki minden vá
szonnemű házi szükségeit. Brassóban két igen jeles 
erőmivet is láttam, melyekben a nyers pamutból néhány 
nevendékek egy nap alatt 10—20 font bárminő szükség-
alkalmazandó fonalat készítenek el. Falukon ritkla csa
lád, mely kirekesztőleg pamutfonásai ne foglalkoznék 
vagy mezei moinkától üres idejét arra ne fordítaná. A 
kereskedők la feldolgozott pamutárt fontszámra; hatá
rozott bért fizetnek. Kedvem volt egykor egy barcai 
szász- család belső háztartását megtekinteni. Az idő 
kellemetlen lévén, a nyári munkáról az egész család 
hazatakarodott volt. Azt hiszed , nyájas olvasó! talán 
a megyei dolgozó nép példájára ágyakon, padokon vagy 
a földön elnyúlva ásítoztak üres mesélés vagy éppen 
kártyázás mellett ölték volna az idő unalmait, mi négy 
szem között legyen mondva, másutt még a legszorgo
sabb dolog napokon sem újság? Éppen nem: lehettek 
mintegy nyolcan egy zúgó kerék mellett, más raotol-
lával, mindenik pamut dolgozással elfoglalva. A 70 éves 
családapa, éppen mint a rózsaajkú unokaszűz lesütött 
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kék szemekkel, különbség nélkül fontak. Előítéletem 
eülemmiondhatatlanul meg volt cáfolva: /„tiszteaséees 
munka, — újból meggyőződtem magamban, — bármely 
nevet viseljen, nem szégyen; csak a restség, a tunya
ság, az időpazarlás — ez szégyen, ez gyalázat, ez meg-
boosáthatatlan bűm." Sohasem fellejtem el e jámibor 
szász családot, pedig hiszem s hallottam, számos ily je
lenetekre akadna a vizsgáló minden falujában a Bar-
cának . . . 

A brassói nép tipusát főleg a nyilvános helyeken 
volt- módom vizegálmi s többször a sétatéren, mely a 
vár nyugati felén a barcai s háromszéki kapuk közötti 
részein vonul el a várost a külvárostól elválasztó tér-
niek (glacils). Ezen hely kettős fasoraival, mulatóival s 
keleties nyalánkságaival gyulhelye a brassói nagy és kis 
világnak. Van valami sajátszerű a brassói emberben; 
egyvelege ónak és újnak, divatosnak és nem divatosnak, 
az európai feszültségnek s a keleti kényekniességniek, a 
meghunyászkodásnak s a derüHtségnek s általában kö
zönségesek azon arcvonások, midyeket olyan embereknél 
találunk, kik a naiultból sok keserves tapasztalásokat hoz
tak át a jelenre s a jövendő mosolygó tündéreinek nem 
igen hisznek. S avagy csoda-e ez oly városban, mely a 
niűvelt világ véghatárán állván, egyftelől alkotmányánál, 
ha nem is míveltségénél fogva szabadelívű, nyílt társal-
kodású nemzettel, másfelől kereskedésié által oly népek
kel áll vilszonyban, melyeknél mindeddig bizodalmaitlan-
ság, béketűrés, vaJkengedelmeaség is hallgatás a fő-fő 
erények? Ezen nézetekből ítélve Brassó népességre, gaz
dagságra s talán önáilásra elsőbb Saebennél, de az álta
lános maveltséget tévén a hasonlítás mérlegéibe, Szebené 
az elsőség. Szeben vidámabb, élénkebb, nyájasabb; 
Brassó bizonyos keleties komoly s aggodalmas bélyeget 
hord; Szeben lakosaival csakhamar megismerkedünk; 
sőt meg is szeretjük azokat s óhajtunk velük maradni; 
Brassót is becsüljük, de úgy vagyunk vele, mint ko
moly kedélyű barátunkkal, örömest találkozunk vele, 
szeretjük is szívünkben, de egy ebéd után nem egyköny-
nyen maradunk vele. Tagadhatatlan ez: „Szebené a civi-

64 



lizáció érdemié Brassó felett." . 
Brassó környezetének tárgyai közt felette érdekes a 

Caenk^tető, hova helybeli s idegen, ha szerit ejtheti, föl
mászni nem egykönnyen mulasztja eJ. A Cenk a város 
felett szinte kőfal, egyenesen 1200 láJbnyi magasra emel
kedő méltóságos alakú szikliáhegy keletről, sűrű növény
zettel oldalán, ritka orvosfüvekkel s ásványokkal ked
veskedő nyomonként a viasga természetbúvárnak. Fá
radságos kissé a feljutás, de azon gyönyörélvezettől, 
mellyel a fánadónak jutaltaul kínálkozik, ninos másnak 
fogalma, csak ki boldog vala a kopasz sziklacsúcsról bá
mulni isten hatalmát a természet ezer csudáiban. Vágy
nak az életben pillanatok, mikor az előttünk lévő nagy
nak s felségesnek képei az érzemények akkora árját tor
lasztják szívünkre, hogy miattok a meglepett ész gé-
peiye is feamakad forgásában — szólanánk, de a szó sze^ 
g'enynek tetszik az érzemény teljességéhez képest; esali 
egy szótlan merengés az, mi által a felmagasztalt érzé
keknek ünnepélyét s a lelkünket megragadott tünemény 
nagyszerűségét kifejelhetjük. így van az, aki a hegy
tetőről az alatt élettől nyüzsgő városra, mielynek onnan 
minden utcáit s házait megszámlálhatja s a természet 
örök pomspájávai díszlő bájvidék csuda szíépségeire te^ 
kint alá- Fenn a Kárpátoknak a csillagokig merészkedő 
ormain elsíklüc a szem, festői csoportokon át azon szik
lákig, hol az omladványaiban is regényes Törcavár, el
halt századok emlékeiben mutatja a mulandóság szo
morú leckéjét, a múlt árnyék képeivel is sajgó sebeket 
ütvén a honfi szívére; s tovább a fuvarokkal gazdag 
Zemestig, hol a finomi kőszén terem s hol a sík téren 
hazaérti harcában hős haiálát leié a nagy Teiekí Mihály. 
Északról és nyugatról a megáldott Barca s a szép Há
romszék rónái mint drágakövek a Kárpátok gjrárűjébe 
foglalva, zúgó folyamoktól, mint egy annyi ezüstszalag
tól szegdelve nyúlnak bé a messze láthatárba. Minő lá-
tomány! az emberi kebel talán szűk is ennyi ssaépség el-
fogadásána! a szívnek egy feneketlen örvénynek kell 
lenni, hogy a benne felkelő tenger érzemény, a kéj vég
telen őz5ne megférjen. „Láttad Nái>olyt és hialj meg" — 
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azt szokták mondani Olasziionba utazóknaJc. Én azt mon
dom, ki a Cenk-tetőn állva, e nagyszerű jelenés gyönj^-
reibe szive egéssjen oda olvadott, az többre ezen sárhan
ton ne számítson, magasb s tisztább gyönyörélvezetet ez 
a föld n&av nyújthat. 

Szentiváni Mihály 

AROKALJI (SZENTIVÁNI MIHÁLY^: REMINIS-
CENTIAK 1837-ről. Nemzeti Társalkodó. 1839. Kólozs-
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KÁROLYFEHÉEVÁR 
1838 

Ki ismeri Károlyiehérvárt ? A rónán egyszerű házak 
csopcrtját, a domtocn egy erősséget, s benne a magas 
székesegyházat? Az egykor fejedelmi lak pompát és ra
gyogást előmutatni annyit sem képes, mint a többi test
vérek, kis honunk más kulcsos városai. Természete tudni
illik eleitől fogva kissé falusi volt. Még mint Álba Jú
liát pongyola öltözetéért pirongatták törvényeink a je
lenleg is, midőn új vtózonyai következtében megváltozott 
nevet hordoz, mocskos utcáin, tágas, sáros piacán, sza
bálytalan alacsony épülfetein, kevés kényeimű vendég
fogadóján egy vándor szeme sem legelhet kitűnő gyö
nyörrel. Mindazonáltal sok kinccsel bír e hely, nem i® 
említve azon csillámló ércecskéket, melyeket, —' mint a; 
kacér leány igéző pillantásokat — csábítólag forgat a 
nép között. S ki tudna oly villám.gyorsan vágtaitni á t az 
igénytelen városon, hogy egy gondolatocsjka is, a hely 
és környéke m,ült és jelen állapotával kapcsolatban lévÖ, 
miegkísérteni őt időt és alkalmat ne nyerhessen? 

A múlt ősszel Enyed felől hajtottam be, egy tehe
tős földbirtokos ismerősömmel. A férfi középkorú volt, 
halvány és szikár. A közeldbbi évek rá is csodálatosan 
hatottajk. ö, ki eddig csak a római írókat forgatta, oly 
élénken kezdett — mily hanyagul én — részt venni az 
úgynevezett közdolgokban. A Zsidó-utcán, a kunyhószerű 
épületek hosszú fárasztó sorai közt vaJáiik. Erdélyi em
bernek, ha a divatba jött pártnézetek valamelyik osz
tálya szerint gondolkodik, itt akaratlanul is eszébe kell, 
hogy ötöljék az Approbatánaik egy nép sorsáról hatá
rozó rendé, melyben „a zsidóknak az egy Fejérvárt lak-
hatá;sa zsellérül naiegengedtetik". Ha e gondolatnaik helyt 
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adott egyszer eszében, többé el nem űzheti, kisérni s 
üldözni fogja őt az, míg a környékből kigázolhat. Pedig'' 
ilyesmire nem kis idö kell. Mert itt is — mint több helyt 
honunkiban —• vajmi sokat döcögünk és mi keveset ha
ladunk! 

Semmi sem viala természetesebb tehát, mint az, mi 
is e tárgyon újítsuk meg beszélgetésünk megszakadt fo
nalát. 

— Mindenütt csak az a sok csaló zsidó! Eziek az or-
Siág igazi mételyei. Kettő-három tegye be a lábát egj-
faluba, imádkozhatunk az Istennek, bocsásson kegyel
mes telet, mert oly irgalmatlan ir'iisokat mívelnek, hogy 
különiben erdősnek gúnyolt kis honunk ez elátkozott kis 
Jielyen, tudom néhány év multán bízvást didereghetünk. 
Há t a aziegény pórnép, midőn szájából pálinkájával ki
csalja azt a falat kenyeret, mely mértékileg is több kény 
és veríték közt készült, mint amennyi cseppje van füstös 
italának, miként válik térithetetlenül földhöz ragadttá, 
tunya és erkölcstelen tobzódóvá! 

— Ön, mint szavaiból sejtem, legalább is a nagy 
Enunanuellel tart, ki egyhuzamban harmincezer asidó-
családott űzött ki országából. 

— Én csak azt mondom: az ötödik rész nyolcvan
kilencedik edictumában tisztán meg vagyon írva, m^ez 
tartauk magunikat; ilyesmitől eltávozás a legbotránkoz-
taitóbb visszaélés. 

— De hogyan eshetett ki annyira a kegyéből e város, 
hogy miután Ábrahám gyermekeit oly kártékonyaiknak 
tartja, ide akarja gyűjteni az egész fajt. Ez könnyen 
ÉOámítva is több baj lenne, mint ama régi híres tíz csa
pás. 

— Már,.én kezembe fogom a törvénykönyvet és mon
dom: költözzenek ő kegyelmek Fejérvárra, vagy ha oda 
'— miről mieg vagyok győződve — be nemi fémek, ha tlgy 
tetszik, éíi miattam tehát akár Jeruzsálembe. 

— S pedig ők is nem új népek, e ön ajnnyira kedveli 
a régit! — E félgúnyon kissé megütközött; felelni akiart, 
hanem azalatt a piacra értünk; s figyelme más irányt 
vőn. 
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— Közeledünk a- várfioz; erős vagy gyenge, minden 
esetben egyetlen egy honunkban. Ügy hallom, védsáncait 
s erőségeit amúgy szemügyre venni nem szabad, — Ajt-
tán a csillagvizsgáló torony. —' Nemde az ön kis Neilije 
több titkait leste el a holdas éjnek, mint az urak amott? 
— Bizony elpirult a fülig szereilmieis! 

Meg kell vallanom, derék barátomnak e véletlen fag
gatására kissé zavarba jöttem, minthogy magam ia ily 
valami körül andalgék. Ezt hogy fedezzem, sorba vettemi 
a püspöki lakot, könyv- és leltárt, pénzverő házat, s mit 
még nevezetest tudtam vagy hallottam a fvárról; kor
holtam és védelmeztem; kérdeztem és visszafeleltem... 
magiamnak. Mert — s ezt nem mindjárt vevém észre — 
Da-î átomiat kezdé hiaonyos kom>i.yság elfogni, s csa^i 
szenvedőleg vett részt a beszélgetésben. A székesiegybáz 
tornya nyúlt fel szemem ©lőtt, barnán a leélt századok 
miatt, barnán alkonyában az őszi napnak. Társam anda 
szemmeíl tekintett felém; — egy pillantást s eltűnt a je
lenkor s közügy embere, s eléáilott a régiség búvára. 

— Hajdaai e városnak neve Tamis, utóbb Albá Júlia 
volt, colonia Apulensásnek büszbiesége. S az egyház! Vam-
diali korszakot éltünk le. Még 1550-ben létezett egy em
lékmű, miely szerint kétséget nem szenved, hogy a tem,p-
lom eredetileg a XIII. római légió vezére, Ulpius Mutia-
nus által Antoninus Pius és anyja, Júlia tiszteletére épít
te te t t S hol van most a tanúkő? Sehol! A gyurtló nép 
így szól: „Mi gondom a múltra?" s még a miveltebb is 
meg van győződve, hogy eleget tud, ha mondhatja, mi-
kép István Gyulát megfutamtatva, a nyert zsákmányból 
a keresztyén isteni tisztelet számára újra építtetett egy 
romot. 

A hídhoz értünk, s a férfi a lelkesedés hevével ki
áltott fel: „Imlhol a Dacicus őrbe remoto Apulus." Majd 
halkra szállítva hangját, mintha szíve szentebb titkait 
gyónná, csaknem sugdosá: — Öcsém uram — én mion-
dom — e hely klasszikus. 

— Igen, — felelém — klasszikus e hely, s nemcsaik, 
sőt főleg nem is azért, mert egy időben rómaiak lak
ták; hanem. — De már búcsút veszek utazónktól s 



felétek fordulok.. . minden rendű olvasók, s nektek is
métlem: e hely klasszikus és szent. 

Mindaz, mit e szegény haza, küzdelmei és nyugo
dalma súlyos évei után, romboló csapásai közt a viszály
nak ^ tespedésnek, még mint kincseit, s oly sokkal adós 
sorstól a valahai visszafizetés biztosításéul hagyott zá
logot, önérzettel felmutathat; egy marok ham,v a múlt
ból, s egy általa formált reménydús követelés a jöven
dőre. Mert a nép, mely híven őrzi hajdankora emlékeit, 
még elhanyaglásában is jogosítva van az életre és di-
(sőségre. Hiszen a pusztákon, hol a piramis magaslik, 
tenyészik a pálma is! 

A hamv, aimyi nagy tetteik és szenvedélyek pora. 
Fejérvár székesegyházába van tévei. Hunyadi János, 
korta első hőse, az országkormányzó és szabadító, ki 
annyi éveken át küzdve az ozmáni óriás erővid, dicső
séggel tartá fenn honunk külhatalmaiktól való független
ségét; Bethlen Gábor, a had, célirányos nevelés, belső 
izgatás, törvényhozás és mindenekfelett a lelkiismeret-
szabadság felszentelt bajnoka; e két nagy férfi — kik
nek ha neveit kimondok, semmit semi hallgattunk el, mi 
a honboldogítás fogalmában össze van olvadva —' i t t 
njaigszik: másodszor adva meg ezáltal az egyháznak a 
szentséget. Nem szólok Bethlen Istvánról és Géczyről, 
hallgatok a Rákócziakról, s maradjanaife emlitetlen több 
hamvaik is. Csak egy egyszerű emléket hozok még fel, 
noha merőben másnemű okból. Bibomoki süveg van 
vésve egy kőbe, s szent Pál rendé címerei alatt e fel
írás: „Moriendum est omnibus 1552." Sokszor állattam 
e helyen, mert az, ki itt nyugszik, titkos s ellenállha
tatlan erővel bírta minden gondolataimat. Tőle, sötét 
nyugalma helyéről, mint az éjből a káprázolatok, fel- s 
felém szálának az álmok s ábrándok kísértetes csopor-
tai; s akaratlanul tekintett andalgó szememi ilyenkor 
délnyugatra, hol Vinc, születésem s neki halála helye áll. 

A kedves tájék! Domb és róna, erdős bércek, mo
solygó völgy, hullámai a Marosnak, kis házak, s ben-
nök csali akkora gondok; oly magát egészen odaadó 
csüggés e jelen pillanatain, nem sok vád a múltért, ke-
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vés követelés a jövendőtől: szóval minden együtt, mi 
kellemes, és semmi, mi nagyszerű. Csak egy van ellen
tétéül, mely fölveri a megszokott, de meg nran unt jele
netek közt a szendergő kepzelmet, s megrázolag hat 
szívre és elmére, néhány vérfolt a káptalan kastélya 
egyik terme falain és padolatain. A vér itt, s az egy
szerű sír ott, hogy kié a krónika feljegyezte egy sötét 
lapra, hol minden szó dúlás és rablás, kockára tett ma
gánbirtok., flelEorgatott közbátorságj, pazarul kiontott 
élet, harc és megveretés volt. Tudjátok meg, Martinuzzi 
a bibomok, váradi s csanádi püspök, kincstárnok ési fő
kormányzó, küzdött utolszor itt s nyugodott meg elő
ször o t t . . . 

Kemény Zsigmond 

KEMÉNY ZSIGMOND: Izabella királyné és a re
mete című regényéből. K. ZS. ö. M. 5. k. 1897. 



KOLOZSVÁE 

1839 
... Amint az utas Budapest felől jőve Kolozsvárhoz, 

ér, jobbról és balról kunyhókat vészen ésfzre az út mel
lett, végre asszonyokat és lányokat, vagy hogy rövideb
ben szóljak, némbereket lát, kiknek elől-hátul cifra szőr
kötényük van, amiről tudhatni, hogy oláh nők. Ez nem 
legkedvesebb benyomást tesz oly utasra, ki a honi fo
nákságokat gyakran forgatá elméjében s mieleg kebellel 
közelít a sziomszéd honfitársak ölelésére. Hát az annyira 
magasztalt, hínee Kolozsváron sincsenek magyarok? így 
sóhajt fel ©lebben, de csakhamar beljebb érve, a híd
nál, magyarokra talál. Ami itt visszaijesztő, nem maga 
a város, hanem a vele összeérő Monostor nevű falu. 

Már n.cst a hidon belül Foiozsváron vagyunk. Itt 
is, mint egyéb városokban, az út középen visz, kétfelől 
házak vágynak, melyek apróbb, beljebb pedig nagyob
bak; azaz utca aJakul, miely apró kalibákoin kezdődik s 
bent a piacon emeletes házakon végződik. 

Ha az utas gyalog inegy a városba s piacrsi, a belső 
Monostor-utca végénél, a piacon balra tartson s azonnal 
éri a híres-neves lábos-házat, hol az utcán leülvén, a ta
lán gyalog utaaás köaben elszakadt csizmáját levetve, 
tüstént megfoltoztathatja. Hogy pedig a járatlan utas 
a házat el ne tévessze, hasznosnak tartom biztosabb uta
sításul naiegemlíteni, hogy csak arra irányozzon, hol sok 
mindenféle szurtos, ronda és mocskos embert ki s be
járni, részint kint ácsorogni lát. A látvány egy kissé 
undorító, az igaz, de ez nen ,̂ tesz senamit, mert már meg 
van szokva. . . 

Azt találtam első szemléletre Kolozsváron legneve
zetesebbnek, hogy az utcán, vagyis piacon csdzmafol-
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tozó int&»t is létez, azonban minden gyér s mílhely 
nélkül; ehhez hasonlót más városoikban nem láttam. 

A piac hosszúdad, nem pedig tökélyes né^szögű, 
mivel két oldala hosszabb, a másik kettő rövidebb. Egy 
ideig gondolkodtam, hogy mit írják le legelőször s né
hány lépést haladva, emlékeztetve valék, hogy természe
tesen a kövezetet, mert ezen járja be az ember a pia
cot. Erről, t. i. a kövezetről röviden csak annyit, hogy 
rosszabb a budainál. A fő, vagyis a püspöki templom, 
nem egészen a piac közepén létez, hanem a lábosház kö
zeli szomszédságában. Botránkoztató e kettő egymás kö
zelében! A templomot néhány épület, ronda műhelyek, 
bódék, pálinkasátorok s más, minden csín nélküli, kimy-
hók körítik. Valóban bájmulni lehet! 

Több ízben majd egynek, majd másnak említem, 
hogy a templom körülti ronda kunyhókat le kellene ron
tatni, ne dísztelenítenék a különben valósággal szép pia
cot s a pompás egyházat; de mindenkor azt kapám fele
letül, hogy: „nem lehet, mert a temipkwn körüli épüle
tekből a boltbér a templom fenntartására szolgál". Hogy 
ezen sátorokat és kunyhókat innét le nem ronthatni, 
annyira meg van az emlberekben öröiködve, hogy engem 
szinte sajnáltak valahányszor szóbahozém, szánakoztak 
együgyűségemen, hogy annak lehetetlenségét á t nem 
láthatám. ' 

— Az nem. lehet, az lehetetlen, mert az nemi miegy 
— mond egyszer a többek közt S. úr, — honnan isi jöime 
be az a &—10 ezer forint évenként a templom számára, 
ha ezen épületek itt lerontatnának! ? 

— Más kútfőt mutasson ki a város, — felelém — 
honnét aa bejöhetne. 

— Az itt nálunk nem lehet, — közbeszól ő — hogy 
a város más kútfőt mutasson a lerontandott épületek 
jövedelmei helyett, mert itt négy különböző, de egyenlő 
jogú vallási felekezet lé tez . . . Ha már az egyiknek, te-
saem a katholika egyháznaik jövedetonül egy bizonyos 
kútfőt nyitna a város, a másik, harmadik, és negyedik 
vaJláisi fel^eziet is azt kívánná, ami pedig a várostól 
ki nem telnék. 
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— Kérem kegyedet, édes S. úr, — mondám neki — 
hát a város lakóit oly ízlésnélkülieiknek tartja? Kolozs
vár lakóit, azt a szép nemesi és polgári közönséget nem 
szabad csak egy durva és műveletlen néptömegnek néz
nünk. Európában, Bécset kivévén, nincs egy város is, 
hol annyi gróf és báró laJknék együtt: s ily szép közön
séget azzal vádolni, hogy ily esekélysógöt sem' tudna 
eszközölni, vétek leendene!.. . A piac mdnd a négy fele
kezetű vallásbelieké, mind a négy feletkezetűnek kell sze
retnie, ha szép és csinos piaca van; tehát szívesen föl
áldoz mind a négy vadlásbeli bizonyos negatiivus hasznot 
a csdnoeitásra. Mily gyönyörű lenne, mily magosra da
gadhatna minden kolozsvári polgárnak és polgárnőnek 
kebele, vallási különbség nélkül, ha ezt mondhatná 
miijd: csak nincs ilyen piac az országban, mint ez a 
mienk! (Némelyek, kik már Pesten is megfordultak, 
hozzá fognák persze tenni: az egy új piacot kivévén, de 
még annak a közepén sincs ám templom!) Itt a piacnak 
négy szegeletére üt össze a város négy főutcája; mily 
szép ez, ezt még seholsem l á t t am! . . . 

A belvárost vastag kőfal keríti, melyen több kapu 
van: mint a monostori. Szén-utcai, Tordai-, Közép-utcai, 
Magyar-utcai és Híd-utcai. így be lévén körítve, kény
telenek vagyunk egy ideig mulatni vagy időzni, vagyis 
erdélyiesen ülni. De az fog dolgot adni, hová ültessem 
az olvasókat, addig míg elmondom a belváarosi neveae-
tességekelj. Egy osztály helyeit foglalhat a Jcaszinóban, 
ha részvényes vagy más valamikép vendég. Másik osztály 
bemehet a Tivoliba, mels^re könnjoí rátalálni a Szent
egyház-utcával szemközt, de még pontosabban éppen a 
herceg istállója mellett. Egy hartoadik osztály ülhet a 
már említett híres lábosházban vagy körüle. Kávéházak 
nincsenek, a kis korcsmákat nem ismerem, fogadó pe
dig egy létez a belvárosban, ebbe pedig kevés olvasó 
térhet be. 

Ami a belvárosnak eleventelen részét illeti, az nem 
igen fog bennünket késleltetni; mert a lyceumot, a re
formátusok kollégiumát, városi tánctertmet, gubemiumot 
s a Horváth, Bánffy, Jósika magányos házakat kivévén. 



csak igen apró, egy ejneletű házacskákból áll. Az utcák 
newei szerencsétlenül vágynak választva, vagy a sors 
rendeié azt úgy; ugyanis, hogy azon utca, nnelylben az 
ájtatos szerzetbeli barátok, a lyceum, a guibemium, a 
vármegyeház, a játékszín, a reformátusok kollégiimia és 
főtemploma, a református professzorok laikásai, a könyv
nyomtató műhely létezaek Farkas-utcának neveztessék 
azt — kérem méltóztassanaik kegyetek kolozsváriaik meg
engedni — egy kissé furcsának tartom. Ami most már a 
belvárosnak eleven részét, azaa lakosait i l le t i . . . itt is, 
mint egyéb városokban, kétféle emberek laknaik; olya
nok t. i. kik sorsukkal nincsenek megelégedve és olya
nok, kik azzal meg vagyunk elégedve. Én ugyan egy is
tenadta teremtést sem ismertem ez utolsók közül, de 
bizonyos ismerősöm', ki a lakósokat igen ismieré, azt 
bizonyítá, hogy vagyon csakugyan néhány példány. Az 
egész belvárosi népséget különféle oszítályokra lehet so
rozn i . . . Az egyik osztály az, ame'lynek van pénze; a 
másik az, amielynek nincs pénze, ezen utolsók ismét al
osztályokra osztathatnak: vagynaJc olyanok: a) kik ma
guk okai, hogy nincs pénzük; á) kák maguk nem okai, 
hogy pénzük nincs; b) vágynak olyanok is, kik mások
kal azt akarják elhitetni, hogy nekik van pénzük . . . 

Nyelvre nézve kétféle etoberek lakják Kolozsvárt; 
magyarok és németek, miert az utcák nevei magyarul és 
németül vágynak felírva; ugyanis azt a bolondságot alig 
tehetni fel róluk, hogy a.magyarok számára van a né
met felírás is; vagy ki tudja mi célból van? T^án a 
magyarnak már gyógyíthatatlan betegsége mindent két 
vagy még több nyelven tenni föl. Ehilítethetnének még 
kivételül azok is, kik az örményeket nem csúfolják s 
hozzájuk hasonló embereknek nézik, egyébiránt ezek 
száma kicsi. 

Életmódjuikra nézve hasonlítanak más, európai vá
rosok lakósihoz: kiknek jobb módjuk van, vagy pedig 
míg győzik, cifra határokban látogatókba vagy pompá
jukat mutogatván sétálni járnak; későn feküsznek', ké
sőn kelnek, későn reggeliznek, későn ebédelnek, későn 
vacsorálnak s későn veszik észre, hogy semmijük sincs, 
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vagy hogy fülig vágynak adósságba s még kevesebbjük 
van a siemminél. 

Valamiely különös nemzeti beljegyet vagy karak
tert hasztalanul keresni a magyar nyelven kívül: mert 
mindeniiez alkalmlazzák magukat, mi egyéb európai vá
rosokban divatoz. 

Csudálatosabb, egyszersmind hevesebb érzég nem tá
madhat könnyen egy Pestről jövő, jobb érzésű s meleg 
keblű emberben, mint midőn itt a dámákat csak magya
rul beszélni haUja s azt hiszi eleinte, hogy el van vajrá-
zaolva. Azonban ©zen ékes érzés fájdalommá változik 
át, t. i. azi fáj a kebelnek, ha a magyar nyelvet egy he
lyen divatba l^nni látván, örülnie kell! De kezdenek it t 
is már franciásodni, németesedni és még isten tudja, 
micsodásodni; hanem szegények elkéstek, miert most 
fognak hozaá, midőn a magyarországiak a nagy krízisen 
lassankcait átmenve, józanodni kezdenek; node seltnimi, 
a miagyarnak a majmozás minden nemét, úgy ezt is meg 
kell proibálnia, ha.bármily messze lakjék ie s bármily 
későre is, mert ő maga által kifejlődni nem akar! 

Műveltségükről nöm szólok; nehéz ezt meghatá
rozni, hanemi inikább példával élek, miből az olvasok kö
vetkeztethetnek. Ha midőn a honi ügyetlen szinészeiki ját
szanak vagy valamely honi hangművé^ hangversiráiyt 
ad, nem mennek a játékszínibe, hanem ha egy külföldi 
meehanikusi mutatja ott ügyességét, már akikor egészen 
tömve van a színház. E3z eléggé üiiutatja ízlésüket. Emlé
kezem, hogy egyszer a többi közt egy mechanikus láttatá 
mesterségét, — kit én Pesten a Theresiarvárosban lát
tam, ott ahol krajcáros komédiások ütneki sátort, — s 
úgy meg vala tömve a színház, hogy| már több nem tért 
volna belé. A gyertyák eloltattak, no hisssen volt komé
dia! Erre jól emlékeznek a kolozsváriak. 

Az olvasó asszonyi társaságról kellene még itt írnom, 
de azt más dkkelyre hagyom, hol a tudományosBágról 
leszed szó.* 

Oh mennyit tudnék én még a belvárosiakról írni. 

* Sohasem irta meg. (A szerk.) 
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egész kötetet, még pedig nagy kötetet, sőt kettőt is. Az 
emberek cselekedetei kétfélék;: jók és nem jók B csaik ez 
utolsóról tudnék írni, melyet a Tudós Társaság kétszáz 
aranyra jutalomra ítélhetne, de nem írok, mert igazat 
kellene miondanom, azt pedig az emberek nem szeretik s 
más akadályok isi adnák elő magokat. Menjünk most már 
a várból ki, hogy az ülést meg ne unják az olvasók és 
egyet sétálva tekintsünk körül a külvárosban. 

Minthogy a Külmonostor-utcában van a Népkert, 
odamegyünk elősteöH hol többfélét láthatni. Alminlt a 
kertbe lép az idegen utas balra vagyon egy kis ház, mely
ben az Asszonyi Egyesület által gondviselés alá vett 
árva gyermekek pokrócot szőnek, ez Intézetnek nevezte
tik. Beljebb egy kevéssel balra, már tulajdonkép a kert
ben, egy emlékoszlop tűnik a figytílmes néző szemébe, 
mely azon helyet szenteli, hol a királyné ési császárné és 
fejedelemné Erdélyben jártakor mulata. Hátrább a kert 
végén, vagyis a Szamos partján három'intézet hirdeti a 
kolozsvári haladást: az egyik úszóiskola, a másik fiirdé-
szet, a harmadik szűrkalló. , 

A természet széppé alkotá Kolozsvár vidékét, de a 
szorgalom és ipar semmit sémi — vagy igen keveset — 
tőn annak szebbítésére; a Jósika-féle, Schütz és még né
mely kisebb kertöknek némileg rendeztetésén kívül ne
kem egész Kolozsváron legregényesebbnek tetszettek a 
Fellegvár oldalán vésett lyukházikók, midőn belőlük este 
a homályos kis mécsek a Szamoson át pislogtak s azt 
gondolám gyakran, hogy azok, kik ott föim a mécseket 
pislogtatják lyukaikban, boldogaibbafe, mint az alattuk 
lakó városbeliek vagy legalább bizonyosan oly boldogok, 
mert természeti egyszerűségükben megelégedetten ezek 
sorsát, hiú fényét és pompáját nem irigylik. Oh, de csa
lódtam.! 

Vágytam a barlanglyukákat közelről látni, mi végre 
teljesedett. Fájdalmamra győződteml meg arról, hogy e 
sziklák lakói megelégedetlenek, következőleg nemi is bol
dogok. Gondolja-e az olvasó, miért nem boldogok ők? 
Majd egy sziklaüreget leírok. A kősziklába oly öblösre 
ván vésve, hogy az alacsony embernek meg sem kell ha-
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jolnia, midőn az ajtón belép; több lépést azonban nem 
tehet, mert egyfelől a tűidiely, azaz inkább kandalló a 
sziklából kivágva, melybe egy fazék beleitér — tötebire 
nincs szükség — másfelől az ágy, vagsns a pandái alatt 
oly formán kivésett és faragott kőpad, hogy feküdni le-
hessten rajta; tovább nem mehetni, előbbre nem léphetni, 
az ajtó egészen ki nem nyilik, mert mögöttö egy szekrény 
vagy láda vagyon, melyben eleségüket tartják. A kan
dalló mielleitt vagyon egy másik, ez asztal gyanánt szol
gál, íme a23 egész ház s bútora. „Hát miért nem boldog 
az ily kőlyuifcban vagy barlangban született s lakó em
ber, — kérdi végre a kíváncsi olvasó — talán öt is a na-
gyobbravágyás dühe szállotta meg? Talán a hiú fény va-
kítá meg, ragadá el békéjét és lelki nyugalmát?" Nem, 
nem azért nem boldog ő, hanem azért, mivel nem fog
hatja meg, nem éri föl eszével, miért kelljen neki is any-
nyit fizetnie, mint egy másiknak, ki lent a völgyben tá-
gasaJbb és csinosabb házban lakik? Kinek egy kis kerté 
is van, ki nem kénytelen síkos időben a hegyre tüzelőt 
cipelni föl, ki nem esik él a sziklán úgy, hogy toajd <ssak-
nem veleje loccsan ki. Ez kinozaa őt, emiatt nemi boldog 
szegény! 

Lejövén a hegyről egy-egy nagy könnycsepp hulla 
néha-i^ília szemeimből. 

Táncsics Mthály 

TESZÉRI (TÁNCSICS MIHÁLY): HONI UTAZÁS. 
Rajzolatok a társasélet és divatvilágból. 1837. Pesten. 
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SZÉKiELYHON 

' 18.1,1 
Mielőtt előbblépnénk a hazába, melyben a székely 

nemzet magányrendszeri raibként csüng a multak si^ebb 
emlékein: nem lesz érdektelen egy futólagos korrajzát 
fehnutatnom. A Székelyhon területe mintegy 90 geogr. 
méiiföld, s így nagyobb, mint több ívirágzó nmiet tarto-
mányocska. Keletről oláhok, innen erdélyiek lőnek ^^oan-
sízMai; nem lesz hát csoda, ha a nap reá eső kettős su
gártükrében egyfelől keleti kény-, másfelől nyugotias 
kéjazerű kéi)eket találandunk. Fekvésit a természet köl
tői dühében alakítá: gazdag változatos rónáit égre emel
kedő, néhol örökzöld hegyortnok váltogatják, a vizek leg-
regényescbb játékaival. Hó ugyan tán sehol seaí nyaral, 
de azért nyarai nem melegek. Földjét csak a jó iaten is-
mieri. Próbáltak ugyan hozzá jutni, de FridvalszM is csak 
néhánnyal lépett előbb ismeretében, mint akik verejték
kel hasogatják sovány barázdáit. Víziben a dúsan mlegál-
dott országokkal megmérki&ík. Itt erednek s nőnek tuta-
jozhatóvá Erdély nagyobib folyami. Érces vizei pedig ki
állják a csődöt Európa ilynemű forrásaival. Bora, mint 
egész Erdélyé, közepes; dohányai országos hírűek. Föld
művelés, baromtenyésztés a köz életmód, mégis gyakran 
külföldre szorul. Tutajaival Lippa körén a Marost néha 
2 mértföldnyire elborítja. Ásványa annyi, hogy egy új 
Rólma gyarmatitási fá r ta lmai t , ma is gazdagon jutal
mazni, jól segítené Erdélyt. 

ö t székW! oszlik; Maros- és Aranyosiszéken kívül 
naindenik apróbb székekből áll; még pedig azon idomban, 
miként századok folyama szerkézé, mert siem sz. Dstvén, 
sem más nem szabályozá. Innen nem szalagszerűek, mint 
megyéink. Van mintegy 440 falva, egy királyi, 100 ap
róbb városa, melyek vagy mező- vagy taxális városok 
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vagy csak voltak hajdanán. Lakosai törzsíikös székelyek, 
kevés oláh-cigány s másokkal vegyülve. Régen törzsökök, 
nemzedékek szerint oszoltak meg, ma sokképen. Egyszer 
provincialistákra és katonákra; másszor mágnáiSokra, ne
mesekre, szabadokra, katonákra, és jobbágyokra; a ka-
tamák ismét lovag- és gyalogokra, hogy ne említsem több 
szierencsétlen megoszlásait, mielyeknek sorompóival so
káig kell küzdenie korunk egyesítő szellemének. A testi 
erő ma is ép, mint a nemzeti játékök idejében. A nép, 
gazdaga és szegénye egyforma öltönyben jár s alkalma
sint e divat látta a székelynép szabadságbarcait. Nyelv 
egy, a magyar, kevéssé nyúlánk hangejtéssel: de azért 
századok előtti határozatai tisztább magyarságúak, minü 
szépirodaknunk tizedek előtt. A kebel nem szeplcfeebb, 
mint az ótestaimentum koráé; mégis az előítélet és ba
bona nyűgeit nem feledhetjük e l . . . 

Az értelem, kisvilágunk istenereje, máig sem foglalta 
el az embererők kormányát. Mesterség és kereskedés, 
művész^ és tudomány néhány kiváltságosnak hajt ka
matot, a nagy egész hajlamot is alig ismer reájok; de 
van szorgalom, anyag a gyártásra, fiatal képzőerő, mi-
velhető ész; s mi kell még egy alkotmányos orözág népi
n e k ? . . . (n.) 

A főváros ma®a az ország kicsinyben. Központ, hol 
tudomány és művésziét, mesterség és kereskedés, földé-
szet és institúciók mint anyagi gót-ívek találkoznalk ösz-
sze, hogy alattok a nernsset, a haza szent oltárán a jólét 
töm^jénjével áldozhasson a nemzetség és szabadság iste
nének. Középpont, hol a koldus rongylemeze, s a kevély 
gazdag bíbora, az éhező kenyérutáni sóhaja s a kéjmá-
moroB dús riadalmai minden percben találkoznak. 

M.-Vásárbely a székelyhon egyetlen királyi s mond-
halnám fővárosa. Mint ilyenbe igényeket viszem a kebel, 
keresi a hajdonidő nyomait, a jelenkor csinosító kezét s 
ha helyettök törpe falaikat, mocsáros utcákat talált, 
mondhatom nem a legeszményiesebb nyereség. Két n a ^ 
időszak vonult át a városok élte felett: első a csatáik vé-
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res ideje, mikor városaink a futó népnek megnyiták vár-
kapuikat s egy csöppvérig oltalmiazák; másüt a középkor 
ábrándos szaka, melyben a feudalizmus, mint óriás jött 
vaía, felfalni a polgárzat zsenge gyümölcseit, felfalni 
nmgát a meg nem gyökeredzett polgárosodást is, hogy 
miajd kövéredtében összerogjrván, saétzúzza a hűbéressé 
csigázott föld nyomorult népét. Az első időszakban vá
rak, a másodikban céhek születtek; az, hogy oltalmazza 
a nép jelenét, ez, hogy biztosítsa jövőjét. It t lesznek 
Ji&ggyé. a városok, emelkednek az emlékek, mielyekből M. 
Vásárhely csupán egy kis várat bír, s minden históriai 
emléke a fejedelmek korának néhány öngyilkoló csatá
zása. 

Marosvásárhelynek tehát múltja nincs, nem is lehet 
oly városnak, mely e két korszak után születik, mely hat 
faluból csak tegnapelőtti században együl s királyi vá
rossá 1616-ban emeltetik. Annál jobb reményünk van a 
jövőjéihez. Nincs ugyan kőfallal körítve, mely ősi címer
ként tiszteletre gerjessze az ősiség bálványpzóit. De gon
dolom hasztalan is az már, nem kőfal védi többé a polgá
rok tűzhelyeit, oltárEiit, hanem a haza tántoríthatatlan 
sízerelme s gondolom nem is szorulandumk rá, alig szüle
tik több Napóleon feldönteni az európai álladalmak mér
legét s nem is vagyunk frank-nép, hogy,ma is kőfalba 
helyezzük, kőfalra bízzuk a fővárosi nép és király bátor-
Mgát és szabadságát. S valamint a várakat és várfala-
toat, úgy a céheket is szükségtelenné tette a kor, s a ha
ladás szelleme mindenikre kimondá a végítéletet. . . 

Szabad művészet, szabad műipar azon két karja az 
emlberi észnek, mely a jobb jövőben felemleli a nemze
teit: nem zsoldos várfal, nem egyedárös c é h ! . . . 

Van a várcö déli részin egy felemelkedett térség, 
olyszerű mint egy nagyszerű harci sirhalom: itt volt a 
hajdankpii ökörsütés piaca. I t t központosultak a székely
ség csordáinak ezrei, itt süttetett el minden negyedik 
Ökör a királyi biztosaktól. E hely valmninit e jog terén 
ma egyebek állanak. A nomádszerű kor enyészetével az 
ökörnadó pénzre vált az országban, melyről Vérántz jog-
ezerűleg írta volt: ha szinte szántóvasat s kapát forgat-
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nak ia ke25Ökben, semmi adóval, semmi pénz fizetéssel 
nem tartoznaik! Az ökörsütés piacán pedig város emel
kedett s a kövérített földön sírvirágul áll a királyi Tábla, 
mint váltólevele egy jogszerűbb jövőnek, emelkedik egy 
templom, hol naponként kétszer mondja el a nép: tiéd az 
ország, tiéd a hataloml! esöndeleg a Teleki-könyvtár, 
melyben a nemzetiség és tudomány kincsei, egy boldo^ 
gabb ivadék számára őriztetnék s egy iskola. 

Századok suhantak el e tér felett, nü újat sem hoziva 
a jobb sors felől, mióta 40-50- ezrenként nemi süttetnek ©1 
a székelyek ökrei, méigis úgy jő, mintha minden tavasz 
egy-egy reménycsirát fejtene ki az alkotmány és nemize-
tiség azon miagvaiból, melyeket az idő terhes nyomai el 
nem tapodániak... 

Az újabb időben Vásárhely gemiális fők termjésiért is 
említendő; főleg mechanikusi művészeivel az erőművek 
szigetország'a is büszke lehetne. Ismieritek a férfit, ki tá-
kot több ezer darabból készített s guitarret apró, elszs^-
hető részekből... Ismeritek a foglyot, ki egy kis kert
ben újjáteremti a labyrintot, ki Vásárhelynek zenéskutat 
állított, ki a vizet tükörré varázsolá, ki magától-fomó 
guzsalyt, önmozgása szekeret készített, ki egy tapintásra 
papirt, mással belőle jól taJált bankjegyet te remtet t . . . 
Ismeritek a férfi atyját, ki bírja az emberi ügyességek; 
kulcsát: harcol három ellen s kardja forgatásával ma
gát ezüst lappal vonja bé; ki iskolában alig tanul, atyja 
nyelvszabályokra visszaigazítá s ki mint fiatal, már méiv 
nökkapitány s mint kevéssel korosabb párviadaMért 
nyugalmazott. . . E fiú atyja a tőlünk iöimieretlen, a kül
földtől bámiult mathematikus, ki mint ember, felmelegít, 
mint heigedűs elbájol, mint professzor elragad, mint 
költő kétségbeejt, ki szieUemléptekkel járdial a planéta-
rendszerek napjain s mint egy mágnetizált beszél a ha
lálról, a lélek túlvilági útjairól, az istennek naprendszeirek 
tüzpontjáni lakásáról. Hová ndiünk is vissza kell egytoor 
folynunk, hol elvesztve egyéniségünket, elvesztjük léte-
lünket s kiszakad kezünkből a halhatatlanság remény-
kapcsa, melyhez annyira ragaszkodunk... Fetesleges 
mondianom, hogy kikről ezeket írám: Rajka, Bodor s a 
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két Bolyai. Az első- bizonyos kikutatás következtében 
szerényebb volt, semmint Vásárhelyt maradhasson, Ko-
loüSA^árra jött; a másik bankjegyeinek miaig is foglya s 
mo^t szabadításáért örök-világló lámpát igér: a harma-
difc'falxm lakik s így csak az öreg Boilyai van Vásárhelyt. 
Lakása egy puszta telek, rozzant épület; u4varán a gyom 
és ^oda szekere minden gazdasága. Szobája ékszerei; 
heg^űje, kréta-figurák, kemence-minták. Meirt feledém 
niondani, hogy miint polgár újabb meg újabb kemence-
mintákkal gazdagítja hónát, melyeket töbibnyire magá
nak; kell össze is raknia, mesteremberek ügyetlensége 
miait. Jelenleg olyanon dolgozik, mely minit szájon, fo
rog, egy ívnyi papírral fog melegíteni. Annyi azonban 
bizonyos, hogy Ruszbergnek mántáivai dolgot és hasznot 
adott. Barnult falán képei legkedvesebbjei: Gaus, német 
hon óriása, Shakespeare, a termi^zet gyermeke és Schil
ler, a termeszét unokája. . . Ily szobáiban ül egy kiereset-
lea aisztal mellett a másvilági növény. Durva nadrág, 
hosszú ^sizma, kopott mellén, fejét flanel újjHiS, széles 
konnjradt karimájú kalap minden öltözete: mégis e fény
telen emberen nem győzsz bámulni s nyájas képe, hosszú 
őszibe/indult haja tisztessé tesz, magával ragad s csak 
az órák ütése mondogatja: ne lopd idejét s hagyd a fel
áradt leliket ismét magábaszéJllni. E lángelméket m̂ i látók 
s Vásárihely általok látogatottá lett, mint a kert, mely
ben alioe nyílik. Isten tudja mi hosszú egy század a szel
lemvirágok aloejánaik s mégis mi csekély becsiííek az em
berek! Csak itt ismerjük meg mi púja még a magyar! 
Ha elholtak — futkosunk szoibort emelendők nagy el-
méinkneik: míg élnek — gúny, irigység, megvetés küzdel-
mök koszorúja.. . (III.) 

A terület, mit feltárék 80 geoigr. mértföldnyi területű 
s ez a seákelynép hazája, börtöne, melyben gyakran lefű
zik és kínozzák a napi szükségek is. S hol keresnéd az el
bukott szegénység alapokát? A föld mostohaságában? 
Alig hiszem, mert a föld Európa Perujának egy része s 
felszíne pedig, ha nem ad is egy magra háromszázat, 
mint Afrika téréin, eltarthatná a fiait, úgy mint sok or-
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6Bág. Vagy tán a nnunkátlanságban? Munka itt nem átka 
az Istennek, mint a Mózesi népénél, hanem az égnek aján
déka, mely nélkül az Epikur-követők sem élvezhetnének 
gyönyört. Vagy tán a tennék pazérlásában? Sokkal in
kább érzi e nép, hogy verejtékkei szerzi kenyerét, nönt-
sem feldorbézölliatná. Vagy tán az izgatásr befolyásában? 
A föld nem szabad létiben? Igaz, hogy a népjólétnek'sok 
kelléke van: mégis e népben van a kóranyag, 
gyengült oroszlánban. Azonban itt sem lehet az 
rodáat venni alapul, mint sokan aJklarják: 214 néj 
mértföld áldott földön 350.000-nyi munkás emiber 
nem oly nagyszámú, mely egymás kezéből ragadó 
szükséges kenyerét. Vannak német hercegségek két 
kisebb földön és mégis önállók és virágoznak; níielyek 
aj-ánya szerént a Székelyföld ©gy millióilyit ©Itáplálr 
hatna. CsoJk Nassaut nézzétek és BraunsöhWeigot. A nép 
so'kasulás ritkán terhe önmagának: mándeii ember egy 
atomja a status erőinek, mdnden születés egy^ arannyi 
szaporodást igér a közpénztárnak. Kézzel tapintható tá
rnokul áll fel e státus filoaoféma mellett a föl^ kiinden 
tája s hangosan súgja nékünk: mentől töblb a mimkás 
kéz, annál több a termék, mentől jobbon surlódik\ a nép-
sokatóg, annál több a szükség s annál több a gondolkozó 
fő s mentői több a termék s minél szaporább aa emészljéá, 
annál sebesebb a pénzforgás. Különben is néhány száz 
eimber egy négyzet mérföldre, mikor 10,000-nyin.e'k kell 
rajta elférnie minden ösiszeütközés nélkül. Nem a szerfe
letti népesség tehát az ok, hanem az, hogy ha a vüágon, 
i t t valóban mértani arányban szaporodott a nép s még 
számtani arányban arai a tápszer' kereset. Megjött a 
szükség, de nem a műveltség, mi a népesedésit követni 
szokta. A földtani helyzetnek is tulajdoníthatni elkésé-
sét, de inkáibb a nem' eléggé nyomasztó szűkülésnek. 
Számtalan székWyfi vándorol ugyan ki mint pap, tiszt, 
kézműves s egyéb utakon s szánakodva gondolok rá, 
tiogy vannak lépésnyi széles szántóföldek s még aaok 
hossza is néha t ö b b ^ r elmetszve, mégis hinni alkarom, 
hogy mind e napig nem szorítá meg őket kényszerítőleg 
az Ínség és nyomor. Meglehet — csalatkozom, miért nem! 
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•yevépí faktorul számitáaomban a föld és ember jelen 
fiaajbadságtalanságát: mégis iiinni alkarom, hogy a nép 
puja értelmiség© it t az alapok, mely nemhogy gyárakat 
állítana, hanem még a kézmivességet lenézi, mely miatt 
a szathmári 12 pont prófétáira bizonyosan követ emelne. 
Költöztessék értelmiség fejtése nélfcül a néptelen Mező
ségre, szórják el a feleslegest Erdély mánden tájain vagy 
vigyétek a tej és' méz^l dús Kanahán földére: ha ős baj-
Bzoíkásait, előítéleteit oly vakbuzgótóggal bálványo-
zandja, dúsabb lehet ugyan, de polgárilag, észszerűlieg 
alig boldogabb. Népnevelés ©gyedül a jövő nagylét 
alapja, minden egyéb sáncozat és támasz. S ha szereti
tek mondogatni: Vox populi vox Dei; emeljétek fel e né
pet, hogy legyen emiber minden s lehessem isten a tömeg. 
Ha szeretitek mondogatni: Salus populi suprema lex; te
gyétek, hogy a népboldogltás bár középS2seríí helj^ fog
laljon a törvényes jogoik sorában. Ha szeretitek mondo
gatni: ubi populus ibi obulus; fordítsatok melegebb su-
gárokat a népre, hogy e mondások ne legyenek rajtok 
.gúnyszavak. Míg lehat hozzájok is az ész miindenható 
,'tűzének melege, mely századunk dicsősége: addig is mit 
ínam tehetnének e tisztes férfiak, kik oly gravitással sze
reitik nevezgetni magokat és egymást atyáknak, népok
tatóknak, a falu elsőjinek, kiknek általok és értök kell 
élniök. Mert ne véljék mintha a Németföld virágzása 
eonlítésénél eszembe nem jutott volna, hogy ott városok 
virágoznak s hogy a kereskedés jó útaikon űzi ajánlkozó 
nyereségét: míg a Székelyföld egyedül a föld csalóka 
termésére tálmiaszkodik s hogy városai nem egyebek, 
mint nagyobbszerű faluk, hogy legyenek korcsmák kö-
sséppontjai s hogy kézműves és kereskedő kóbor vendé
géül. De itt tó a népre hárul a vád: költeni kell a népnek, 
hogy legyen pénze, nemi kellene drágábban szőni kelmét, 
mint külföldről kaphatna vagy egyletek kellenének gyá
rokra. Mert sajnosán nézzük midőn a külföld azon érc
darabért, miért alig adna néhány fillért nekünk, forintot 
Vffiiz bé; bánattal látjuk, hogy a Székelyföld annyi rej
te t t kincse hátán, külföldiért számlálja bajosan kapart 
pénzét s végül is sajnálva látjuk, hogy a szalagért, mely 
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/ nélkül alig lehetni el, napi robotoik árát adja ki á nép, 
makor pénzforráBt nyithatna, mint nyerBteUmékkel. Nincs 
azért miért kétségbeesni a szebb jövő felett, ha nemi is 
költözik el innen: csak nyíljanak népiskolák, terjedjenek: 
a népkönyvek, csak ne légyen oly megvetett a kereskedő 
boltja, oly rémles a bányák ürege, ne legyen oly faaláloB 
a hajózás, zördüljenek fel gyáraik, emellkedjenek ország
utak s a székely nép fáradhatatlan munkássága után 
még egyszier jó lesz a földön.. . (IX.) 

Ha elgondoljuk, hogy Gsik-Gyergyó Brdél5m.ek leg-
miagasalbb pontjai a hogy fenyők ingának a hegy ormo
kon, kietlen vadonnak kell képzelnünk e tájékot, de nem 
olyan. Csík egy kies lapály körül kerítve örökzöld hegy
lánccal, mondhatnám egy angolos várudvar, melyen az 
átcsavargó Olt s jól lakott faluk gyönyörű csoportozaito-
kat formálnak. Háromszék felől lejtve bé, különösségek 
lépnek élőnkbe. A szántók kopárabbak s fenyőfával ke
r í t v e , a faluk nem oly vidámak, a házfalakon a katonát 
jegyző feikete táblák sűrűdnek; mint merőben római hi
tűek hazájában, mindegyre kereszttel találkozunk, az 
emberek szelídebbek s mintha mondhatnánk: nemcsak 
kenyérrel él az ember! a zeke marosszékiesi kék hajtóká
ját veresre váltják; mint I. regiment hívei a sárga gom^ 
bot fejéresBel cserélik s az asztalra jő a csíki túró kásEu-
jában s a gyümölcsfa csaknem kapjhatatlanná lesz, ai ga
bona jobb nemeá láthatatlanok s hinnünk kell, hogy nem^ 
csak kenyérrel, de isten igéjével is élnek az emberek. Ha 
végig pillantunk e terméketlen rónán s látjuk, hogy a jó 
házú nemes 20-30 garasért órákig visz szekerén, nem le
het kétkednünk afelől, hogy itt a jószívűséget a nyomor 
vette nőjéül. Itt az égföldön mi nemiesebb sem telrem az 
égalj miatt, zab, árpa, rozs a kenyér gabonák s az) is 
majdnem hónappal később érve, mint másutt, gyümöl
csöt MarosBzékből szállítanak s a barmok hiányát a re
teken gólyák hada pótolja. Nem csodálhatni hát, ha Osík 
s Gyergyó ép gyermekei mint aratók, kaszálók, cséplőfc 
borítják el a vidéket: ők verejtékkel lerójják a földnek 
évi tartQ?ásokat, de nincs a sovány földnek honnan fizes-
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sen. Mondja tán valaki: hol a nép száma terihivé válik a 
földnek, ki kell költöztetni a feleslegest, mint tesz kül
föld. A székely nép inkább le van fűzve hazájához, mint
sem egykönnyen tőle megválhasson; különben Isi axióma 
a statuspolitikábaji, íhogy egy négyzet mérföldre 10,000 
fő kell, hogy a miveltseg és jólét minden szükségeivel 
elláthassák magokat. A25onban e táj szomorú kivétel. Itt 
sem egy város, sem egy gyár, sem mesterség, általában 
a műipamak egy ága seim gyümölcsöz s ki tudja mikor 
vesz fordulatot e lét? És e nép sorsa így sokáig mégsemi 
maradhat. Ütött a nép újjászületés nagy órája s hangja 
nem soká e tájra is elhat. Gyáraknak, dolgozóintézetek
nek kell létesülniök, hogy e földhöz sújtott népnek le
gyen hol tengjen, míg lábra kaphat. E tájat maga a ter
mészet gyárthelyivé teremte. Az Olt vízzel, a hegyek fá
val, a faivak munkátlan kezelMtei, a vidék kelmének 
gyártható nyers- anyaggal ési vevő tömeggel járulnak a 
vállalathoz. Miféle gyár volna célszerűbb, nem ha-
tározhátoimj el. Annyi biizomyoa, hogy mindan ország, 
mely a műveltség alfokain áll, nem fog sikerrel mun
kálni a fénjmzés cikkeiért, leghasznosabb hát, mely a 
nép életéből kifejlő sznikségeket kívánja pótolni. Bőr, 
posztó, gyolcs, kartonfélék könnyen tanulhatóságukért 
leginkább ajánlhatók itt, minthogy a mesterség titkaival 
sem vágynak megbarátkozni. Azonban a papírgyár sem 
megvetendő, főleg ily országban, mint miénk, hol minden 
jobb papírért külföldre kell irkálnunk s egyszersmind 
leányoknak is dolgot ád. De vannak Csíkban jelenleg is 
termékek, melyek százaknak adnának élelmet, milyenek 
a felnyőtúró jobban kezelve, milyen lehetne a fenyővíz 
jobb ízűvé téve s müyen a rézbányászat, márvány s vas
kutatás, mJe^yek^e jól használva egerek támaszkodhatná
nak. Mennyi vas-, réznemű edény eszköz kell csak egy 
közrendű háznál is s hal Csík eUátná magát hámorokkal, 
sEomiszédait ilyennemű szüköégesekkel, magán jót segí
tene. (XXXrV.) Köváry László 

KÖVÁRY LÁSZLÓ: SZÉKELYHON. Kolozsvár. 
Í842. 
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u n KÉPEK 

Débrecea után Nagy-Várad volt legközeleiblbi célpon
tunk, hol és honnan kissé széttekintheténk. Pocsalyban 
tartánk déli-állomást s az itteni fogadót megjegyzem 
magamnak. A fogadós nemes ember és fogadója, mint 
aféle közhely, megl^etős gyűlpont kortesieknek is an
nak idejében. A falon fejedeimiek, Apafi és Bocskai ké
pei függöttek, tele komolysággal s a fogadóé eübeszélte, 
hogy ő Erdélyből származott ide, gyűlésekre jiár és Bi
harnál nincs különb vármegye az országban. Dicsérte 
Büiar fiait a zöld asztalnál, mondván: Tisza derék em
ber, de Beöthy, a kis úr, megáll, mint a Samu nadrágja; 
Toperczemél pedig nincs jobb jegyző hét vármegyében. 
Emlegeté, hogy a pocsialyi határiban valaha mintegy 
hét földvár volt, a mostani vám' is egy vár helyén fek
szik. Asztalon a Pesti Hírlap feküdt s a fogadós eiégült-
ndk érzé miagát ezzel is kedveskedni vendégeinek. Amint 
szétnésstem, kelet felé az erdélyi határhavasok tűntek sze^ 
membe, mdnt egy nagy végfal a látkör hátterében. Vá
gyaim ébredtek s ha ndncs tervben előttünk Békést, Ara
dot Is megtekinteni, talán egyenesen bdkianyarodimk a 
köizel Erdélybe Nagy-Váradról. Ha angol módra utaztam 
volna: táj genre-képfestővel, nem hagytam volna eil a 
pocsaljá fogadót anélkül, hogy vászonra ne tegyem vagy 
tétessem. De a genre-képeknék az a gonosz természetük 
van, hogy vajmi kevés van bennök engedve a szépítő, 
"póüó fantáziának így jelenleg azt jegyzeteim után sem 
tudom leírni valódilag, csak a tsnikólon zászló gyanánt 
kitűzött szarkát, mint az országban eddig divatozott s 
divatíKó büntető rendszemek, mely még az állatokra iS 
Mterjedett, egyik felakasztott példányát emiitemi; ott 
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fügigött a« a szeleli, mint csirketolvaj, magának érdem
lett büntetésére, másoknaJi rettentő példájára. Én kér-
deateta) a fogadóst, jobb£dc-e a szarkák, aniióta ez ki van 
cégérezfve ? A szarka, uram, mindig szarka marad, monda 
ő, nemi a eizarkát keH fojtogatni, hanem: a csirkére job
ban gondolni. 

Már itt találkoztam némely abauji ura:kkial, kik Ká
rolyi György grófnak békési főisiíámi székébe iktatására 
igyeikeztek. A fonal, mely Abaujt és Békést, oly két tá
voli megyét összieköti, oiman ered, hogy főispánjai test
véreik s ez mintegy rokonságot, közel viszonyt SKÜI a két 
hatóság köaött s a magyar ilyformán tilsztelkedni a vüág 
végéig elmegy. Látszik, hogy a vendégssseretet, eme 
patriarkális sarkarány, nálunk magyaroknál, a fehér 
asztaltól kimegy a zöld asztalhoz si némi háziasságot, 
baráti melegséget lehel. Az ily vonást nevezem már én 
nemzeti jellemvonásnak, mely együtt él s az ideg'eöszerű. 
elemeket is annyira meg<hatj&, úgy átaljárja, hogy azok 
is annak sizkie és jelemé után alakulnak. 

Mikor Niagy-Váradra értünk, délesten volt a nap s 
ez a nap éppen vasárnap. Szerettünk volna tömeget látni, 
miért az utcai bölcsieseget, azt, mely nem betűkib© vwn 
szedve s ott fehérlik a papiron, lianem ezt, miely saaba-
donl terem és tenyészik az isten levegője s a hang által, 
leginkább vasárnap tanulhatja egy utazó a népseregtől. 

Az ő beszéde, az ő lelke; játéka, az ő kedélye, mu
latságai, az ő szenvedélye. A népet vasárnap l ^ e t né
mileg megismerni, mert akkor mindenki együtt van, 
kivévén az,t, aki beteg. 

Nagy-Várad szétszórt váró®. Kit kiere&tünk, nem volt 
hon vagy ágyban feküdt; így mi magunkra hagyva naien-
tünk merre mások és szépecskén kiértünk a Rhédei-
kertbe. I t t is csak tévedve akajdtunk ismerősre. Katona-
muzsika miilattatá a sokaságot, mely tekervényes séták
ban élénken mozgott odébb tovább a szép fák alatt, de 
nyesetlen utakon- Igen sok némtet szót hallék s ez meg-

jzavará örömömet, mivel Pesttől még eddig tiszta ma
gyar világban jártam, gondolálml, mégia szép az, mikor 
a magyar ember hazájában anyai nyelvével is ennyire 
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utaziiatík. Van a kertiben egy kápolna; melynek faiairi 
freskóképekben a miegihalt gróf betegágyán áibrázoltatik. 
I t t láüiató egy faragvány is Ferenczytől. Mikor esltve-
felé visszatértüak, egy ismerősünk ^beszélte, mint jutott 
el a kert a város kezébe s azt monda: ez volt a legszebb 
tette Khédeusnaik. Utunkban vissiziafelé legalább tiz-tizen-
két koldussal taMlkozánk, kdk az útfélen könyöa?ögtek, 
rimánkodtak s egy-két káromló megjegyzést ÍB tehettek 
titofcten az elmenőfcre, mivel kevés figyeletao) esett reá-
jok. Én soha nem láttam ily szapora faját a koldusok
nak, mint Nagy-Váradon. Mi lelhet ennek az oka; meg
fejteni nem tudom, mert én Váradot úgy, mint várost 
ismerni szeretek, meg nem istaiierhetém. Különös csapás 
ez rajta, vagy talán úgy keíl őket tekinteni, mint a vá
ros fényűzéseért áldozatul esett szeriencsétlenekiet? Mert 
annyi szent, hogy Nagy-Várad naigyvárosi szint és han
gulatot iszeret játszani, már pedig az is bizonyos, mi
szerint a nagyvárosi életnek rendesen két végszarvacs-
kái, a here-fényűzés és a naplopó szeigénység. 

Nagy-Várad utcáin járni valóságos penitencia. Az 
«iaber aprózza lépéseit, vigyázva jár a kövecseíkfön; 
hiába, mind hiába! Ha egyszer tyúkszem van a -lábadon, 
megbánod, hogy vaJaha tán hiú valál a kis lábaikra. Az 
ily apró kövek parittyába valók, nem utcát burkolni; s 
ha rajtok egy fél nap kellé járkálnod, megemlegeted a 
magyarok istenét, mert talpad úgy lángol, mintha meg-
bambuszozták volna. Hogy a ikevés látni valóból mennél 
többet lássak, megnézrtem az újonnan épült tömlöcöket 
meg a régieket. Egyik borzasztó, másik, a régi, még 
lindoritó is. Ki hirdet e népnek szabadulást, ki hozaa 
ezit a jó útra vissza, ki engeszteli ezt ki az emberiséggel 
s a törvényt ő vele. Féltem a szemléiktől, melyek a vas
ajtón át a börtönből felém löveltek; fájt henyélve sor
vadni lábnomi az erőt, melyet isten amaz ép tagoknak 
vihart és napfényt egyaránt megbírni ajándékozott. Sor
ban, mint kévék feküdtek a rablók egymás mellett; hal
vány és beesett arcukon, minden szánakosás mellett sem 
olvastam egyebet gonoszságnál. És e gonoszság nagy
része nem; önkénytes, nem szándékos, hanem kikeseri-
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tett, így természetes, sőt kimaradhatatlamiaJt: is látszik 
a céltalan szigor és halmis elvekre alaipltott rendszer 
gyaikorlata miatt. 

Az új börtönök, mint a nép szokta nevezni, egyesek; 
azaz magán rendszerre épltvék. Én nem tudok azi efélék-
hfiz, mégis' merem állítiaiii, hogy itt haszontatonra sárba 
veté ki pénzét Biliar- Ez ihai börtön, banem mestersé
ges lyuk a föld felett, egérfogó vagy patkánytanya leg
feljebb. „Lesz itt szalonna is télen!" —̂^ monda egy rab, 
aaniint e lyukakat vizsgálgattuk, értvén alatta: hogy té
lien, megfagyhat bennök a rab. 

Az időnek hirtelen változása teljesen tönkre silá-
nyítá mnnden tervünket. Az eső huzamosan zára szobába 
s mi politizáltunk. Egyikünk sem engedett a másoknak 
állításaiból s pedig oly hévvel, mintha éppen e vitán for
dult vxÉDsa. meg a haza boldogsága.. BelecsÖmörlém idő
járás éB politizálásba, pedig pesiti embertől a vidéken nem 
is kérdeznek mást, mint politikai újdonságot, meg talán 
az új hidat: mikor lesz már készen. Egy kis tapasztalás, 
közbír s egyéb adatok után, úgy vettem észre, hogy Bi
harnál aJig van politizálóbb megye; s ide vág az, mit 
a pocisailyi fogadós mondott. Hiszen szép az a politika, 
de van egyéb tudomány, sőt művészet is kívüle a vilá
gon, aztán nekem azért kezd nem tetszeni, mivel igen 
kömi3rű mesterség s benne középszerű is csilloghat és e 
szerencse mértéken túl hajt vizet a hiúság, az ostentáció 
malmára; innen van aztán, hogy hazáhknaik politikusa 
igen sok, politikája igen kevés; kiki fogja ily előzmé
nyekből tudni, hogy Széchenyit Biharban nem szeretik. 
Egéssaen más szellemű megye már a azonaszéd Békés s 
én egy anekdotát mondok el, meíy mindakettőt igen jel
lemezni látszott akkor, de azóta, meglehet, változtak a 
körülmények. Egy bihari ifjú Játogatóba ntent Gyulán, 
Békésmegye székes városában, egy barátjához, kinek a 
falán legeilői Széohenjd arcképe függött: „Ugyan bará
tom", mond a bihari, — „nem tudod már kivetni ezt a 
Képest szobájdból." „Dejszen, barátom, — feleié a békési 
— hamarább kivetlek én téged, mint ezt a képet." 

M ^ Békésbe átmentünk, láttam erdőket, melyek 

111 



úgy el voltak pusztítva a hernyó által, mintha sáslkiajá-
rás ideje lett volna, pedig éppen május vala. Sarkad, 
véghelysége Bitoamaík, utunkba esett s én megemléke
zem Csató Pálról, ki itt született és alkalmasint tegtisz-
tábta nyelvű, legfolyóbb előadású novellistája volt irodal-
munknaJi, leginkább mégis mint feuületomista és poJe-
mikius ismiertetik, az Athenaeum és Hirnök közt folyta
tott, körülbelül legélénkebb tollháborúról-

Hogy azt az utat, miely Sarkadtói Gyuláig viseí, leír
hatnám, göröngyökből kellene kiraíknom a betűket; mély 
kcaékvágástoól a sorokat; s füantropi érzetem azt mond
ja, hogy ily utat, minó' ez kivált esős időben lehet, ellen
ségemnek sem kívánok. 

Kőrös-Tárcsáról egy nap Aradon voltunk. Utunkba 
ese-tt Csaba, eddig legnagyobb falu Európában, most 
mint vároes kevéssé szembetűnő; nevezetes arról, hogy 
igen nehezen magyarosodik, minden izgatások dacára 
is, holott szép példát láthatna maga előtt Nyíregyiházé-
bar. Délután két órakor indulván Csiabáról, még aznap 
Aradra menni, nagy feladat volt előttünk. Kétegyházán 
váltandánk lovaikat, azonban ez sok időbe került volna, 
mert iKinden ló mezőn volt, s mi egy olálipórt, ki füvet 
hozott szekerén, szólítánk fel, ha ott leJietnénk-e ma 
Aradon. Az emiber kissé boros volt, szeme elé tartván 
kezé^, n.egnézte a napot; füvét, kaszajáí székeréről le
rakta, megfordult és vitt mint a szél. Legtöbb baja volt 
pipá"á\al, miert mindjárt kialudt, ö, szegénj- a magyar 
nyelvel törtei; igen örömest kérdezősködött felőlünlk, mi-
csoda országból valók, miféle járásban vagyunk, mert 
tudni líell, hogy a köznép igen hajlandó spionokat vélni 
minden olyan könnyen és zsinóros haidn nélk'il utazó
ban, mint mi is valáiik. Bátorságát a jó szó, mellyel 
iránta viselteténk, ébreszte fel, de azért valahmiyszor 
újat kérdeze, mindannyiszor enged'ílmet )i'5rt 3 le'/ette 
sapkáját. Mondtuk, hogy Erdélybe Kolozsvár felé szán
dékozunk; örömeit igéitezett bemnünkeit odáig ia el
vinni, csak adjunk neki visszajövet bizonysági levelet, 
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hogy ő becsületes járatú ember, pedig övedtől el sem 
búcsúzott. Vezetéknévéit nelm tudta megtmioindani, leg
alább mi ki nem vehetők. Amint eiestvétedémk, szüntelen 
azzal biztatott, Jiogy nem kell félni, míg ő velünk van. 
Kurticshoz közelegve egy lóhátas emiber vágtatott mel--
lettünk az; út sáncán kívül a gyepen. 

„Nem kell félni!" — monda, mintha mi féltünk 
volna, — „ez a lótolvaj", ~ folytatá, — „az egész Kur-
tics ilyen." 

A hold gyönyörűen világított- Egykori klasszikusom, 
Virgil megtanítja, mint kelljen a hold sizínébői jöven
dölni. Az útasiban, „kit boldoigít a jó út, jó idő", erre 
mindig hajlandóság mutatkozik. 

A kiújuló hold meggyújtván lángjait ismét, 
Ha beborult szarván fethöt látsz függni sötétet, 
Nagy zápor készül tengernek, földmívelőnek. 
De ha egész arcán ömleszt el szűzi szemérmet. 
Szél leszen; a, szélnek piruland az aranyszínű Phoebe. 
Vagy ha negyednapján (mert ez legbiztosítóbb jel) 
Tiszta s az égen nem megtompult szarvaival megy. 
Mind az egész nap s mind valamennyi utána jön, amíg 
A hónap tart, szél és zápor nélküU lészen. 

Az éji csalódás minden kis tárgyat toronynaik mu-
tata, főleg az aradi ligetet, mfely mellett épprai el kellé 
haladnuUk, több ízben véltük láthatni. „Nem keU félni!" 
— monda közbe-közbe az oláh, mintha egésa szótári tu-
dolmájnya e 'három szó Volna, mi&rt akkor is biztata, mi
kor nem kellett. Lovai már igen elfáradván a sáros-locs-
pocs úton, elbeszélt© azok életírását, aztán szegénységét 
és tüzet kiért. Éjfél volt az idő, mikor Aradon szállással 
váró barátunk ajtaján bezörgettünk. Lehet gondolni, müy 
otthoniatlan az emiber oly háznál, hol körül sem tekint
het, hanem azon úti porosan vagy sárosan ©gy szobába 
mindiene behordatiik, maga ©gy ágyba magát beszusza-
kolja s alunni ke l . 

Reggel a ibecsületes oláhpór azt izené be, ha me
gyünk-e tovább. Nekünk azonban szándékunik' levén Ara-
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don mairadni, őt hálálkodásai közt jó borravalóval el
eresztettük. 

Arad oláh, rác, német, mJagyíar koveréik. Az időtáj
ban,, lioigy ott jártunk, magyar színészetet akart néhány 
ibuzgó nemsjeti szellem betelepítaii, — mert színiháza 
van, — de belőle sempii sem lett. Egyébirómt Arad ipar
űző város, Iceteskedése az egész Tisáán túl legnagyobb-
A Maros itt már igazi haszmavehető folyó; a bor és ba
bonában dús megyének seékvárosa egyszensmind közép
ponti városia az iparmozgalmaknak is. Hárdmiszázezer 
köböl gabona s^állittaték éppen akkor piacáról, én hi-
saeon, mert hiteles ember által igen hitelesen mondaték. 
Bor dolgában Ménes, Magyarád ország-, sőt világszerte 
híresek. Épületei, különösem a piacon, melyre nagy szé-
liea utca v i ^ Békés felől, legújabb stílben építvék; egyéb
iránt van. sok zig-zúg rácfészek, szoros éa csíntalan ut
cái, melyek járda nélkülieik; rajtok a sár, mint Kunsá
gon a vermek, feltöltetik, megszárad s újra por lesz, 
mint minden a világon. 

Aradnak, hamarálbfb volt kaszinója, mint Pestnek, de 
már el is oszlott s nem bír új életre vergődni. Van-rab-
dolgoztató intéaete a megyéndi; van takarékpénztór, kis-, 
dedóvó s egyéb jótéla>nycélu egyesületek, legnagyobb 
dísze pedig, mert a szenvedő emberiség nyer enyhülést 
általa, egy igen jól épített s még tovább építendő Mr-
háa, mely leginkább két nemeskeblű hölgy buzgóságánaik, 
kitartó érvének (^ergia) üdvös teremtménye. GyoiH-
koosi-intézete fel bk'ja magát tartani s nagy könnyed
ség a Pest és Arad között utazónak. 

Az aradi vár, kisebb mint a komároimá, de épen úgy 
építve sáncok közé, melyeket a Marosiból azonnal víz
zel töltiietm meg. 

Van gondoskodva népi kedvtelésekről, mulatságok
ról is. A liget, a buja növényzetű gazdag fajú liget erre 
való. Vannak több fürdői, nem orvosi ugyan, haneim 
tisztaisági célokra szentelve. 

De ki tudna mindent felszámolni? Nekem egy általá
nos átpiHantásra volna kedvem, szólván Aradról s az 
körülbelül etóben foglaltatik. Ha Magyarországon nem 
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volna szükség örökké szemben tartani a nemzetiséget s 
a saéles fogalmú emberiség saempontjából kellen© logi-
kázni, SKÍvesikedni, úgy Araddal könnyen eligazodnám, 
miSiPt hol ennyi jótékony eszme valósult meg intézetek
ben, mikre szív és pénz egyiránt sízükséges, ott az em-
'beris^ ügyéért tett vagy teendő küzdéseik első lépése 
csak például szolgáilihat a másodikra. Valami titkos epe
dé* van mindnyájunk lelkében a netaatsetiség iránt- Min
dig azt hiszem, az ember véges volta bizonyos korlátok 
közé szorítja még a szeretet szent indulatát is, különiben 
miért szeretné jobban édes övéit, gyermiekit és hitvesét, 
mint másokat ? De nem emiberben kell-e szereüiiink az 
emberiséget, nem egyesdtben minden eímibereket ? Fejet 
hajtok én az igazságnak, ha szigorú is, die ne feledjük, 
hogy az ész igazságai mellett van egy más is, a szívé. 
Csek a nemzeteknek bizonyos magas pontú állása hatal
maz fel szólni kozmopolitizmusról, de amlely hazának 
még úgyszólván házi dolgai sincsenek elrendezve, ne áb-
rándozzéík Ooldhis arany gyiapjáról, ne világszellemről, 
miely istennek való. Azért így értsétek: a hazafízeiretet 
ösztönünk, mely a szívnek és észnek összesége; a világ-
I>olgársági fenhéjázásban pedig az ésB elveket fog a 
szívre, melyeket a sziegény szív soha nem tanulhiat meg 
kára' nélkül . . . 

örömem vo'lt több egyéneket látni, kik a magyar 
irodalommal szoros ismeretségben valánaJk, szinte apróbb 
mozgalomig. Az ily lépcsőű miveltség 'Söbdl nem szüksé
ges annyira, mint átalakítandó városokban, hol, mint 
például Aradon, nem csekély intelligenciát s ízlést lehet 
ib'evenni általa hazai érdekünkibe, mind a Bölgy, mind a 
férfivilágból. Fábián Gábor, Sárossy Gyula — ismeretes 
nevek irodalmunkban — hivatalos foglalatosiságaiik mel
lett is meghozzák áldoaataikat a tudomány és 'művészet 
oltárára. Az első régibb lakosa e városnak, Sárosyt a 
váltótörvényszék, — melynek tolMvője — vitte oda 
Eperjesről. Mihelyt e hírt meghallottam, mindjárt eszembe 
ötlött, hogy Eperjesen tótokat kellé magyarosítania, 
Aradon majd rá>c és oláh ajkúak^ között kell terjesztenie 
a nemzetiséget. Egyébiránt ő Aradmegyében született 
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Boros-Sebesen, februáx 12. 1816. Eperjest iskolájáért 
laka, hol még tanulókorában már nagy befolyással volt 
nyelvészeti s költői tehetsége által iskolatársaira. Az 
eperjesi magyar társaságnak, mely egy kis zsebkönyv
vel (Jácint) ajándékoiziá meg a zsenge irodaltnat, ő volt 
a lelke; s a társaság volt az ő ideijében legvLrágzdbb. 
Mulatságos és egyszersmind eperjesi nyélvzavarékot jel
lemző volt hallanoim), hogy őt a polgárok, — mert kis
városban minden ember ismeri egymást, — Pan Dichter 
címmiel tisztelték, ha szépet akarte^ neki mondaai. ö ke
veset irt, deí jókat. Hölgyek hölgye, A világtalan dalnok 
című költeményei, amaz rendes baíladiai, ez szerb elbe
szélő formában, tehetőíS kebel kifolyásai. Legyen itt 
őszinte sízó, kívánság képiben, mondva; vajha neimles tü
zét ne hűtse ki az élet, melynek bajai: gond éa toivatal-
szoibai lekötelezettség, egyiránt sürgetnek mindnyá
junkat! 

Erdélyi János 

ERDÉLYI JÁNOS: UTI KÉPEK. Regélő Pesti Divat
lap. I84S. 
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SZAJMÍOSÜJVÁR 

ms 
Belső Szolnok vámnegye szélén, hol Erdély úgyneve

zett mezőségi része végződik, mely darab föld Magyar
ország pusztáitól annyiban különbözik, ho'gy itt kopaSz 
hegyek zárják el a szem láthatárát, ami ott a végtelen 
messzeségben vész el — egyébiránt puszta-puszta min
den, — hol a hosszan elnyiiló meztelen ormok és halmok, 
a lolmbdús völgyek s erdős hegyekkel mintegy összeölel
kezni látszanak, Deéstől másfél, EoiozBvártól harmadfél 
órai távolságra, sivatag rónán terül el egy igénytelein 
kinézésű, de mint honunk néhány komorabb történetei 
színhelye s jelenleg legnagyobb helységének egyike, egy
aránt nevezetes város: neve Szamosújvár. Nemcsak: ré
gisége s virágzó állapotja, de bájteilt vidéke is érdekessé 
teszi e várost s hogy ezt a maga pompájában szemlél
hessük, ballagjunk fel az Ojvár bástyáira vagy az agg-
vár romjaira. Innen Sfzéttekintve két, a kis Szamos ele^ 
ven hullámaitól öntözött völgy látszik mintegy mieg-
nyilni, melynek hosszában regényies kinézésű falvak 
nyúlnak el szalmás viskóikkal s a földesuraknak, ezek 
között igen érdekesen kitűnediező, zsindelyfedelű mezei 
lakjaikkal; jobbra Dengeleg, Edód, Sárdány, ez utolsó 
oláh lakói mint festőművészek nagy kereskedést űznek 
a honban szent képeikkel (ikanyele), melye'k főékeit te
szik az oly szegény kinézésű oláh lakoknak; ezeknél szo
kott a nyomorult nép, szüksége vagy baJsorsa idejében 
buzgó imát emelni, végül a Kérei kénfiirdő egyszerű 
deszkaMzai látszanak, hova kivált nyári és ünnep
napokon tódul a deési, szamosújvári s néha a kolozsvári 
fürdővendégek csoportja; sokan fő és mellbetegségek el
len igen üdvösi sikerrel használják e fürdőt. Balra Né
meti, Szilágytó, Benedek s a láthatár szélén a kozárvári 
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oláhok egyszerű lakjai tünedeznek elő. A néniieti kopasz 
hegy magas csúcsán egyedül álló százados tölgysudar, 
mely 10 mérföldnyi messzeségre látható vala, tovább 
nem dacolhatva az idő viharaival a múlt évben dőlt ki 
gyökerestül; e hegy alatti kis barlang üregéiről nem 
egy babonás monda s tündéres néprege forog a nép szá
ján. Előttem emelkednek az ormáni Széplaki béno^ cser
jeikkel; amerre csak láthat a szem, mindenütt ért kalá
szok hulláinzó árjában, vagy tarkia viráinyok sokszínű 
tengerében úszik. A távolban kivehetők a BálványoBivár-
aljai hegyek, ezek tövében nyugodotit ama híres báílvá-
nyosi vár, melyet Erdély egykori kényura, Martinuzzi 
György szétrontatván, köveit széthOTdatá s a 16. század 
első felében a kis SzamxDS partjára egy várat éipíttete, 
melyet Szamosújvámak nevez; a körülte későbben épült 
város is innen kapa nevét. VesBünk: egyi pillanatot a mo^ 
górva kinézésű várra. Egykor a Szamosból ide bocsá
tott vízzel telt sánc, csdno® kertté alakulva a sötét fala
kat sokszínű növények s termékeny gyümölosfák tarka 
vegyülete övezi. Azon termek, melyekben a komor em
lékű erdélyi fejedelmek koronként országgiyűléseket tár
tának, ma már sok falakkal elválasztva aẑ  ország ter-
iiesetob foglyai börtönéül használtatnak. Eszembe juta 
kedves Jósikánk által oly szépen leírt II. Rákóczy 
György idejében tartott országgyűlés, magam előtt kép
zelem a féOfltelenül dacos öreg Zólyomi Dávidot dühös ki
törésében, a bámuló honatyákat, a felbőszült fejedelme
ket s a multak édesen komor emléke megragadá keblem 
s felkiá]lt% költőnkkel: hol van az egykori ziaj? Csiaik 
a rabláncok borz^isztón rémes zörgése felel kérdésemre. 
— A vártól kezdve mind szélesebben terül el a város. 
Említendő Hesdad s a várcs között lévő Szent Antal 
kútja; itt üték fel a 13 örmény családok; először sát
raikat. Az újvár szélen magaslanak az aggvár romjai. 
Éppen nyári nap járám meg e romokat » vizsgálám © 
tájat, melyre a lehaladó nap hintvén sugarait, azi egé
szet aranyszínre festé, többször körültekintek mintegy 
jóllakni nem tudva a szép vidék látásával; a multak 
emléke s a természet gyönyörei az érzelmeik milliárd-
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jávai, a hon szerelemtüzét élesztek föl ketbleimiben, va
lami a lelket szokatlanul emelő láng futa végig idegei
met, szivem sebesebben dobogott s elragadtatásom eaen 
mámorában nagy költőnkkel: 

Egy új világot képzelek, körül új életet; 
dicsőbb napot, dicsőbb eget, a túlvilág felett. 
HŐI a patak hangzene lön, a szellő enyhhé dal, 
összhangba olvadva a szív legbenső vágyaival. 

* 
Szamosújvár egyike azon városokn'ak, mlelydket 

szaibadoknak és királyiaknak nevezünk. Utcái egyene
sek, rendbeszedettek, egy pontról majd az egésE váro
son végig lehet látni. Épületei szépek, szabályosak, 
négyszögű csinos piaca közepén áll a tanácsház, a vá
ros legszebb épülete. Megnézésre méltó a kath- temp
lomi, ebben a főoltár, mely közelebbről készült s egyik 
jöles miűvésizünk fesitményeit láttatja s az e mögött 
függő Jézusnak keresztfáról roncsolt teste levételét áb
rázoló ritka tökéllyel festett kép, mellyel a boldogult 
Ferenc király özvegye ajándokából bímaik — vonják 
magokra a figyelmet. Ezen kívül a városiban a katho-
lifeusoknak még van egy templomuk. 

Két évvel ezelőtt tétetett át ide Nagy-Szebenből a 
Károly Ferdinánd nevet viselő katona nevelő-intézet. 
Jelenleg mintegy 64 különböző nemzetű s vallású gyer
mekek vesznek oktatást; a módszer, mit a tanítá^>ajn 
követnek, a csín, rend, figyelem, mi mindenen mit csak 
lát a szem elömlik, gyönyörrel töltik el az emibert. Csak 
egy kívánni való van, vajha minden ily honunkban lé-
tező intézetekben magyar s ne idegen nyelven tanítaná
nak a tudoanányok, eme eszembe juta a pesti Ludoviíka 
szomorú sorsa is. Még egy fiú- és leányiskola is van, 
nem a legjobb körülmények közt. 

Lakosai száma mintegy negyedfélezer; kevés kivé
tellel egésizen róm. ikath. s örmények. Lakosai földmí-
vdlők, mesteremberek, kereskedők. A kereskedés nagy 
mértékben űzetik; az örményeknek önálló, az egész hon
ban elágazó kereskedeeök van; mondhatni a legtöbb 

119 



pénz az ő keaükben fordul meg; ez aa oka, hogy vátosuk 
Erdély sok más városai fölött áll; elégedés, virágzás, 
jólét sugárzik itt mindenfelől. 

A várost 12 szenátorból áUó tanács igazgatja; 
melynek elnöke a főbíró; mind a közibátorságra, mind 
a város külcsínjára elég figytíleim fordíttatik- Szamos-
újvár példányul lehet bármely városnak honunkban; 
itt a szegénység, nyomor, inség borzasztó képeivel, do
logtalan n^aplopók, undorító kinézésű koldusok seregé
vel nem találkozunk. Van egy kórháza, hol nagyszámiú 
betegek gyógyíttatnak. 

Nyilvános mulató helyei: két kaszinó, ámbár ez a 
neve, de én nem tartom helyesnek néhány tagból álló 
pipa és kártya-társaságot, hol semmit mint egy-két 
példány heverő hírlapot látni, így nevezni. Van egy dí
szes táncterme s színházia, megjegyzendő, hogy © vároB 
lakói igen nagy pártolói általánosan a szép művészet, 
de főleg a színészetnek, ritkán vannak színi mutatvá
ny ok híjával. 

Két osztályba tehetni e város lakóit, aizi elsőt a sze
nátorok, általában a hivatalosok s nemesek, a itnásodi-
kat a polgárok teszik; s az osztályzati különbség, a tár
sas úgymint más összejövetelekben kitetszik, egymás
hoz súrlódás s bizalmas egybeolvadástól igen óvakod
nak. A társalgási szellem majd egészben magyar, kivált 
az örmények igen szeretik a magyarokat s hő vonza
lommal ragaiszkodniak hozzájuk; vannak, kik megta
gadva nemzetiségöket, magyaroknak kívánnak tartatni 
s ráncfoaszedik homlokukat, ha örményeiknek hivatnak. 
•Ezért és sok más tekintetben mindenesetre dicséretes
bek az, oly rossz kedélyt okozott száz atyánkfiainál. 
Sziükségesmek tartom megemlíteni: hogy a társaságok
ban a mulatság főtárgya a kártya, nőknek úgy mint 
férfiaknak s nagy mértékben űzetik. Igen különösen 
jön a szép hölgyek elŐtt is sokszor százakból álló ban
kot látni. Rácz Józsa 

RÁCZ JÓZSA: 8ZAM0SŰJVAR. Táj- és népismer
tetés. Regélő Pesti Divatlap. 1843. 
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GYORSKOCSIN A KÖRÖS VÖiLGYÉtBEJN 

Váradról mindenütt a Kőrös futása ellenében ipar
kodva, sebesen haladánk Kolozsvár felé. Gyorskocsink 
nevére érdemes volt. Utazásunk összeismerkedés utáa 
igen vidám volt. Nő útitársaink panaszkodtaik, hogy Deb
recenből jövet egy budai úr elég gyöngédtelen volt ve-
lök a belső helyen civódni. Nem fővárosi modor! 

Utunk egymást váltogató magyar s oláh helysége
ken, — melyek a gr. Batthyáni család birtokai (ez bírja 
szinte az egész Kőrös-völgyet) — vezetett át. Szeret
ném számszerint tudni: hány magyar uradalmi jobbágy 
ismeri sztemély szerint földesurát. Bizony átkozott ke
vés lehet! Hej! pedig sokat emlegetik azt az atyáskodó 
úrihatóságot! Ezzel is több az üres, csalóka szó ter
meinkben. 

Az előtalált helységekben nincs semmi érdekes, ha
csak más vidékére nézve az itt lakó vad oláhság annak 
nem) mondható. Élesden a Batthyániáknak egy aivult 
ikastelya barnalik. Az országúttól órányi távol igen sze^ 
gényes tájon a hegyek közt, mondják, egy kőszirt tete
jén korhad Bocskai hajdani hatalmas sasfészke, Só
lyomkő. Itt a hőskor fészkében emelkedik a Batthyáni-
család sírboltja. Harisnyás s cipős utódoknak élve szé
dítő magasság lehet. 

A rendetlenül szilajkodó Sebeskőrös egyik hajlásá
nál összébb szoruló völgyön a Bárodság, — bárodsági 
nemes kerület, mely mintegy nyolc helységből áll s 
lakosai nagyjára nemesek. Az erdélyi urak korában 
katonai lábon a sólyomkői, egyszersmind bárodsági ka
pitány alatt állottak. Jelenleg is a megyétől 1828-ban 
nyert saerkezetöknél fogva saját választású kapitányok 
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s egyéb hivatalnokok alatt állva intézik belügyeiket. A 
kerület jelen szerkezetét L. Gy. barátom, a kerület fő
jegyzője írhatná meg legalaposabban. Kerületi főhely az 
útban eső Nagy-Bárod; lakosai mind ó-hitű oláhok s 
nagyára faházikókban tanyáznak. E kerület nemesei a 
bihari kortesvezéreknél rendsizerint vak eszközök ter
veik esizközlésére és látványos kiegészítő torzképei a 
választó nemes testületnek. 

A BÉu-odságon áthsiladván az út mellől elszökött a 
Kőrös és mi a Királyhágón emelkedtünk felfelé. Ket
tős fenséges látvány, roppant panoráma szélesül ki a 
szem előtt e tetőről; nyugotra alá a szőlő és szLrthe-
gyektől körülvéve bájos kertet képező, fehérlő falukkal 
hímzett Kőrösvölgyre és keletre be Erdély zordon szűk 
völgyeibe. A Királyhágón átjutván, a tájék zordonabb, 
a lég hűsöbb lett s a néma völgynek csak a márvány-
szirtek élein legelésző kecskék s marháik kolompjai és 
a mieredek sziklatetőkön dalolva bolyongó oláh fátak s 
az úton itt-ott előtalált fél állatiságban nyomoígó oláh. 
csoportok adnák némi életet. E nagyszerű regényes tá
jat, a sűrű tetők közül ki-kibukkanó havas csúcsaival, 
számtalan színű márványhegyeivel és a legváltozatosabb 
csíkú és mánványmedreikben csattogva robogó patakjai
val, ha nyugoti Európába helyezte volna teremitője, 
számtalan bámész látogató csodálná. Mi, bár sajátunk, 
— nem ismierjük. Ha ismét egy frank Bendant megta
lálja látogatni honunkat, akkor újólag többet fogunk 
róla tudni. 

A völgybe leérvén, ismét elébünk jött a Kőrös; a 
szinte végtelen elnyúló Fefcetetó mezővároson túl pedig 
roppant határhalmot képző, szirtkúp alakú hegy alatt 
Magyarhon és Eírdély határán áUánk; és már egy lé
péssel a Magyarhonnál is szegényebb s erőtlenebb ha
zába lépünk: 

Üdvösöllek Erdély, bérceid között, 
Lelkem feléd már úgyis rég sóvárog, 

Hozzád úgyis száz érdek lánca köt! 
Oh! érzi szívem, hogy amerre járok, 
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Mind otthonos föld, mind magyar határok; 
S amerre meddig látni bír szemem: 
Ez mind én népem, mind én nemzetem. 

A zordon szirthegyek közé ágyalt lenge fenyőazála-
kat hordó Kőrös ellenében sietvén, a változatos tájké
peken elszórva sárguló fa-lakokon és Sebes váromla-

dékia kívül Kolozsvárig kevés említésre méltót látunik. 
Bánffy-Hunyad s Gyalu az érdekesiebb helységeik. Jól 
esik, hogy zsidó csapiárost sehol nem találni. Az egész 
környéket nagyára a Bánfíy-csialád bírja s sziámos csi
nos kastélyuk mosolyog alá az útra- A kecses tájképe
ket mutató kőrösfó'i hágón átemelkedvén, a Kőrös el
vész és helyette Kolozsvárig a Szamos lesz útitárssá. 

Éjjel értünk be Kolozsvárra a vele Ösiszeragadó Mo
nostoron át ; és Biasini csinos és olcsó fogadójában pi-
henénk meg. 

Csatáry Ottó 

CSATARY OTTÓ: UTAZÁSI EMLÉKLAPOK. Élet-
hépek. Szerkeszti: Frankenburg Adolf. 184^. 
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A HAVASOK ÉS MöOAIK 
18^7 

Kora reggel már útiban valánk a szép Detonáta felé 
s kevés kitéréssel mindenütt az Aranyos kristályvize 
unjeilett halaxiánk, mely tiszta tükörként folyt. 

A virágos mezőn végignyúló ezüstszalag mindkét 
partja fákkal dúsan be van ültetve, az ezek lombjai 
közt belopódzott nap aranysugárai oly szépen törődtek 
wíeg kristályában. 

A láthatárt mindenfelől hegyek zárják be. 
Az út Lupsán vezet át. 
Lupsa Erdély legnagyobb falvai egyike, házai 4—5 

völgyöa keresztül a havasokig nyúlnak fel, nagyon szét-
SEÓrvák s többnyire szaros mély völgyben feküsznek. 

A hegyvölgyekben szétszórt házak, az azokban mu
tatkozó élet e gyönyörű tájnak nagy élénkséget köl
csönöz a csudálatos, más helyt föltálaJlhatatlam egészen 
új színezetűvé varázsolja. 

Ha nézi az ember, hogy a láthatárt kerítésként ma
gas, néhol fákkal benőtt hegyek isáirják el, a szétszórt 
kunyhókat, az ezüstfolyamot, a fák, füvek, virágok 
utánozhatatlan bájait, azt hihetné, tündérvidékb© ért. 

Lupsánál az út balra tér s szoros mély völgyön 
Jaegy át. B vadon völgyben gyakran találkozhatni lo
vascsapatokkal, melyek miként karavánok, ló- vagy 
szamárháton kétfelé vetett esákban aranyéreport visz
nek. 

Offenbány^tól délkeleti irányban mintegy 4 óra-
járásnyira esik a bájoB Detonáta. 

Ha az ember távolról nézi a többi hegyek közt el
vesző bércet, ki nem ismerheti a láncolatból a Detoná-
tát, fenségesnek legkevésbé tarthatja- De ha közelebb 
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laegy, ha látja a bazalt-oszlopokat argonaként emel
kedni és emelkedni, míg a legmiagasabb fenyők tetejét 
fölülhaladták, és ez orgonaoszlopok fölött fenyőket 
veszni el a fellegek honában, ha látja a 'sziklaihasadá
sokat, mintha villámütéanek engedtek volna vagy az 
alvilág titánjai tépték volna szét, nem tudja, ha az 
aílkotó hatalmat 'bámiilja-ei, ki a teremtett szirteket 
széttépni képes vagy költői ábrándjaínak engedje át 
magát. 

Kétségtelen, hogy e Detonáta kiülepedett tűzokádó-
hegy tölcsére, mint ezt a körében található tracihit bi
zonyítja. 

Nevét némelyek onnan vélik szárm'azottnak, hogy 
egy óhitű lelkész a vülám villanyosságát magába vonzó 
s visszadörgő tulajdonát észrevévén. Dörgőhegynek 
(Detonáta) nevezte. 

A rege azt mondja, hogy egy atya saját gyermekét 
s vejét e helyen megölte, mire a föld őt a holttestek
kel együtt elnyelé s a helyen yillámsugáirok nőttek ki. 

Scriiat szeretnék még e tájról mondani, de ott, hol 
a természet önmagát fölülhaladja, ott, hol a legikisetob, 
legegyszerűbb tárgy is az egész harmóniájába olvadva 
a legfenségesebbet képezi, eltörpül a legjobb emberi 
akarat is s nem tudja a szép és fenséges mlelyik részét 
emelni ki, mert száz ujat lát mellette, mely éppen oly 
Süsép, éppen oly fenséges — az emberi nyelv szegényebb, 
mánt a természet alkotó keze. Aztán vannak geniálie 
művei a természetnek, melyeket feüfogni bárki, de kel
lőleg Mrni csak geniális ész tudhat, Ossiannak szeret
ném e tájat megmiutatni. 

De a Detonáta környéke nagyon szegény. Magas, 
Ponor stb. falvak lakói némely évszakokbaaa szinte az 
éhséggel küzdenek. ínség, nyomor látszdk viseletükön, 
házaikon, Ínséget tükröz arcuk. Öltönyük, maguk tar
tása, romladozott viskóik, meztelen gyermekeik:, kiet
len falvaik bizonyítják, hogy mítsem igyekeznek pó
tolni azt, mit a természet kisebb mértékben juttatott 
nekik, mint tán más helységeknek. 

Pedig a természet egy helynek sem mostohaanyja. 
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Megtagad ö sokat, de mindent nem és amit ő megta
gadott, szorgalom kipótolhatja- Burgonyát legalább le
hetne termeszteni. 

E helytől két órajárásnyira esik Verespatak, a Bi-
hanhegy főlánca nyugatészaki irányában, a bányász
vidék egyik legnevezetesebb helye. 

Verespatak bányái a legdúsabbak. Nevezetesebbek: 
a Gaura, Kirnyik és Csetátye. Az orbai bánya mélysége 
300 ölre van téve, de már víz fakadván bele, míg ki 
nem. csapoltatik, basiznállhatatlan. 

Mindazáltal a bányamSvelés nem Meiéigítő, kevés 
gondot fordítanak annak szabályszerű űzéisiére s na
gyon rendetlen állapotban vannak. Sok. helyt félhetni, 
bogy a katrínicák összedőlnek. 

Nagy vihar után az utcákon gyakran találhatni 
aranyfövenyet. Ezt a hegyek ormairól az eső mossa. el. 

Lakói jól bírják magokat, nem kevés dús van köz-
tiUc. Kohó itt majd minden háznál van. 

A számos katrincák közül kettő érdemel emiítést. 
Egyik a 78 öles Kimyíkon van. A tetején benézve 

az ember borzasztó, kongó űrt lát, szédítő a sötét mélybe 
innen lenézni-

Nagyobb és borzasztóbb ennél a Csetárty© Maré. Elz 
óriások lakhelyének látstdk, ez egy szirttönieg, mit idő 
és emlberek keresztül Ismkgattak. 

Megvarrnak itt még ma is a dák népek keskeny és 
törpe B a rómaiak nagy és pompás folyosódnak nyomai. 

Itt minden nyomon félhetni a lebukástól, mert itt 
minden lépé® pince fölött van. 

EJgy hosszú folyosón keresztül egy roppant üreg
hez; érénk, mielynek teteje beomolva áll. Valóban isten 
szép egét sohasem láttam szebbnek, mint e nyílásnál. 
Mindenfelé mohosult szikla, je<lképei az enyészetnek, 
mély; sötét, a nyilason át belopódzott sugárok által 
félig megvilágítva. 

E roppant üregbe tették a rómaiak foglyaikat. Ki 
egyszer ide bement, sem isten szép egét, sem a napot, 
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aem nejét, sem gyermekeit solia, de sóba t&bbé nem 
látá. 

Hány szerencsétlen hunyt el ekkép?! 
Polyibius szerint Spanyolországban egyszerre 40 

ezler ily fogoly volt. Erdélyben hány lehetett? 
Köleséry állítja, hogy az adón kívül hetenként 208 

font aranyat ástak az ily foglyok Erdélyiben. 
Ha a dákok ástak-e aranyat? nem' tudhatni bizo

nyosan, Dromichocles őket szegényeknek írja, die He-
rodotiis említést tesz sarmát pénzről. A rómaiak azon
ban nagy mértékben űzték a bányamívelést-

Topánfálvánál végződnek az úgynevesiett gyalui ha-
vaiaok, ama havasok, melyek fenséges pompéjokban, 
mintha a föld koronája szétdarabolt réeiziei lennének, or
maikat büszke láncozatban ágoztatják szé t . . . 

Láttatok-e valaha nyugalmából fölkorbácsolt ten
gert, midőn a hab huUámhátán messze végtelenséigben a 
sima tükör fölött ormokat alkot? Képei e hegyláncolat-
naik. Láttatok-e sziklafalt hosszú nyilvonaliban, néhol ga
lagonya v a ^ mc^yoróbokrok pártájával koszorúzottan? 
Oii e pártában nincs gyémánt, csak harmatcseppek, a 
korány szüzessége zománcai. Láttatok-e kristályfolyót 
Bzikla határfalak közt zúgni le, mintha © hegykarok a 
napBugáitól is féltenék — s a hűtlen mégis lejt? A Sza
mos e havasok közt lejt végig. 

Az Alföld sík tengerével szép lehet, de a természet 
ott, hol minden nyomon más öltönyét mutatja föl, még 
flzebb. Változatosság pedig a homok nylljában nincs, a 
hegyes tájakat szokta díszíteni az. Mit ottan miegtakarí-
tott a természet, itt dúsan kárpótolta s míg annak: egy
formasága ringatja a lelket, az e helyt minden nyomon 
feltűnő új szépség elgondolkodni időt semi ad. 

És e havasok ilyenek Topánfalvától. Gyaluig; a fön
séges, a nagyszerű annyi változatosságiban tűnik föl, hogy 
az utas a legszebb panoráma tájait véli maga előtt el
vonulni. 

A gyalui havasok két részre oszlanak, első a Hév-

127 



Szamos, mely Nagyvárad felé nyúlik el, a 2. a Hideg-
Szamos, mely karjait Lupsa és Topánfalva felé terjeszti 
ki. Topánfalvától Gyaluig másfél napi út, mindenütt ha
vasok tetején. Az első Eszterházy-, a másik Bánffy-
birtok. 

E havasokon is, mint szintén Detonata és Lupsa 
környékén, legbdztosb az utazás mokány lovakkal, mert 
azok a sziklákon s alig egy lábnyi széles ösvényeken jár
ni megtanultak. 

Péntek, tehát szerencsétlen nap reggele volt, midőn 
Gyaluból kiinduláhk, egy barátom és én, helybeli ispán-
mint vezetőnk társaságában. 

Alig fél órányira Gyalutól a havasok már elkezdőd
nek. Egy darabig ugyancsak a Hév-Szamos ága, de már 
ennek is sziklái meglepők. Mintha titánerő háhaazta, 
volna őket egymásra s az isten nyilával sújtotta volna 
ketté, mer^ztik hideg karjaikat az ég felé. Az út e szik
lák s a vigan és gyorsan lejtő Szamos közt kígyózik to
va. De nem tar t hosszasan ekkép. 

Az út egyet kanyarodik. S ún egy hegy tűnik följ 
maga® és meredek, néhol kopár sziklákkal, máa heljrt 
száraz katangokkal vagy tövises bokrokkal benőve. A 
hegy kerek, szinte megmásahatatlan meredek s ormára 
járatlan kanyargó ösvényen juthatni föl. E hegy a Hi
deg-Szamos láncolatának végesácsa, tetején egy vár 
alig észrevehető nyomait ma is láthatni. Néhol sáncozat 
betelve, néhol aiig egylábnyi magas fíilazat — az idő em
lékül csak annyit tartott meg. 

Miutha Uhland dalnokának átka fogta volna meg e 
helyet, nem tudjuk megmutatni, honnan hangzott a vár
úr parancsszava s nem tudjuk miegmondani, ki volt a 
várúr: 

Und rings statt duftger Gdrten ein ödes Haiderüand. 
Kein Baum verstreuet Schaiten, kein Quell' durch-

dringt den Sand. 
A romok maradványai — makép erről magam is meg

győződtem — római téglák s ez kétségtelenmé teszi, hogy 
e várnak a keresztény világ előtt kellé léteznie, s ha el-. 
gondoljuk, hogy Kolozsvárt és Szamosujvárt s általában 
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C'vidékben római telepek voltak, nagyon ÍB ihihetőnek 
találjuk, hogy a rómtaiaknak egyik orvára ez arra na
gyon is alkalmlas helyt létezhetett. De ezt históriailag be
bizonyítani, hacsak a téglákkal nem akarjuk, nem lehet. 
Vagy tán a^Gelon vára volt mfelyet a Nevetlen Jegyző 
úgyis a Zomus' (Szamos) partjaira tese? de ez sem re
keszti ki, hogy azelőtt római vár ne lehetett legyen.... 

Tovább haladva nem messze e helytől a Dobruj pa-
tak!a mellett egy szikla van, melynek alakja egy kővé 
Vént óriásbaráthoz hasonlít. A nép beszéJá, hogy a ke
reszténység első századaiban az ördögöt egy barát cim
borája megcsalván, az ezt büntetésül sziklává változtatá.. 

Maga az út igen regényes. Lovaink az ösvényen, hol 
gyalog iö alig birtmik volna járni, méhol meredek szik
lákon is biztosan haladtak. Fölöttünk erdő, alattunk er
dő; ha föltekinténk; a lombok közt kék eget, alant pedig 
kristály vizet látánk. Gondoljuk e lélekemelő tájhoz a 
halk szellő koronkínti susogását s kiegészített leend a 
kép, milyet a nagyszerű természetnek csak e szűz keb
lében láthatni. B táj így előadva egyszerűnek látszik, de 
tovább haladva annyi változatosságban tűnt fel, oly gyö
nyörű módosítáBait láttuk, hogy az uj-iniger egy nyomon 
.flem hiányzék. 

Egy helyt például, hol az út kereken kanyarodik, a 
völgyön tul egy más völgy fölött háromiszögben emeU 
föl csúcsát. ]^ppen ezen hegy aljában végződik más két 
iiegy is- S az ekkép alakult két nyüás egyikénél mjessze 
távolban egyfelől Gyalu kapui s a már sárguló rét, a 
nnéBifc nyílásom a távol szucsági hegyek látszanak. 

Mintegy 4 órai lovaglás után Mariselhez értünk, 
flgy havasi faluhoz, mely roppant területével 2 napi járó 
földét eJfoglal. De aziért Márisel korántsieiml nagy falu, 
héziÉá ugyanis több órai távolságra feküszniek egymás
tól. Például, ha egy szomszéd a másikat meglátogatni 
aka r^ , kora reggel elindul, hogy nála ebédelhessen. 

Mariselben utazva, — melyet mi úgy bámuMnk, naint 
a peleskei nótárius híres Budavárát — elvesztők utun-
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kat. Pár apró maJiieur után, melyek köizé soroaható úti
társamnak: egy ág által lováiróli lekíapatáaa, csakugyan 
rábukkanjánk. 

Mintegy délutáni öt óra lehetett, midőn a templOTn-
hoz értünk, mely elég csinos faalkotmány. A mariseli 
nép azoDiban osak vasárnap jár templomba, kora reggelen 
betarjsanyáz, elindul, délig oda ér 0 estvére haza viasza
megy. 

Körülnézve egy ökrösszekeret látánk, mely a temp-
loiöi feié tart, két ember ment mellett© énélselve, a har-
miadik elöl vitte a prépoirt. (Zászló.) 

— Mi dolog ez? — kérdémi vezetőnket. 
— Alkalmasint temetnek valakit, — felele ő. 
5 úgy is volt. A mariseliek halottjaikat is rendesen 

kora reggel inditják el. 
6 « mindentől eJzárt, elszigetelt hegyi nép mégis 

boldog, két birtoka azzá teszi. Háboritatlaa élvezi édee 
szabadságát s a világot rózsafényben bűnei nélkül is
meri. Valóban irigylendő két vagyon! 

És © néip tetteiben igen kegyes. Fogadásait vagy^ a 
vallási cerennónáákat rendesen és szágorúan megtartja. 
Például itt is, mint Zalatna környékébeijL, az útféíen ©gy 
sasíára kártyust kötnek, melybe naponta friB® vizet. 
tesjznek utazók seámára. 

— Miért teszik azt? — kérdem. 
— Halottjaik emlékéért. — Kaptaan feleletül. 
— S megtartják pontosan? 
— Akkoa^a szigorral, hogy ha körülméinyei gátolják 

a fogadás tevőt, szomiszédja által xaég is tétet. 
Csakhogy e szomszéd rendesen egyi órajárásnyira 

lakik. 
A mokányok öltözete hasonlít a többi olálhokéhoz. 

Széles őv, fényesgomfoú báránybőr mellény, oondra^ha-
rismya, hoesaúra növelt haj a férfiaké. Nők igen sae-
rtítík a cifrát. Szűk, fejtös ihg, mely a domború kebel-
párt kitünteti, száatttalan sorba fűzött gyöngy! és pénzek, 
vörössel tarkázott ksdtrinca, lábukon condranharisnya, 
sajátos öltényeik-

A fétfiak restek, a nők élénkek, azok Jágyak, ezek 
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tüaesek, azok vérengzők, ezek odaolvadók, aaok a azere-
lejnben tom|)ák, ezek féltékenyek — honnan a két nem 
Joöast ekkora különbség? 

Esti hét óra lehetett, midőn a havasok legmagasb 
csficBát elértük. Alattunk, mellettünk fenyvesek, csak e 
csecs állott magasan, mMcént ha a táj kürtője lett vol
na. Végignézve ormáról, gyönyörű földkép vagy inkább 
földabrosz: terült el szemeink előtt. A láthatárt ugyanis 
a távol kék jéb^ elvesző hegyek zárltóJk el, a Meiszes, 
Volkuj, Monostor, Retyeizét s topánfalvi havas. S a té
ren Kolozsvár, Zsibó és más falvak toronycsúcsai vagy 
kétes homályban feltűnő épületei, az átkígyózó folya
mok, az elterülő erdők egészítik ki képét. 

Éjszakára szállásra a mariseli bíróhoz mentünk. Ez 
igen vagyonos emiber, kinek birtoka 15—20 ezer frt. 
közt áM. Gyönyörű férfiú, görög arcvonalakkal, herku
lesi termettel. Veje a helybeli pap s erre büszke is, mert 
ez neki 800 ftjába került. Leánya, a papné, a legszebb 
nők közé sorolható, kiket vala láttam. 

De lássuk a biró házát. 
Ez, mikép a legtöbb mokányházak, merőben fa, 

liosszukás alkotmány- A kopár hegyen, mely azonban 
erdőborított bércek közt vala, ez az idő áltai megbarni-
tot t faépület oly regényesen néze ki. Belseje a többi 
oláhlakok mintájára vala rendezve. Az épület előtt egy 
fa-folyósó nyúlik végig. 

E ház előtt a természetnek sajátszerű játéltót lát
táin. Egy fényű és bükk összenövei, törzseikben egyek, 
njíg fölül az egymáshoz közel eső ágakat csaknem ki-
pusztiták. 

Télen át e havasok közt nagyszerű medve- vagy far-
Trasvadáözatok szoktak rendeztetni. A múlt évi télen az 
uradalom haszonbérlője L. L. úr vadászatain 3 medvét 
ejtenek el. 

Csaknem egész Kolozsvárt e két havajS tartja fával. 
A középben, a Lekuj torkában egy regényes és nagy

szerű helyen emelkednek a fátvágó oláhok lakai. Há
zaik dőtt egy hegy aljában több száz ölfát látánk rend-
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b« rakva. E fákat szétdarabolva a bércekről az úgyne
vezett zsilipeken bocsátják le. 

. . . Áldottak az órájk^ melyeket ott a szép tertméazet 
keblében tölték el! 

Szilágyi Sándor 

SZILAGYI SÁNDOR: KÖZLEMÉNYEK ERDÉLY 
BEM ELŐTTI 8 ALATTI ÉLETÉBŐL. Pest, 1850. 
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I. 
u n LEVELEK > 

ISip. Nagylánya, V. 25. 

Néhány napi múlatás után (hanem ilyen mulatást 
nem kívánok még izfének se!) Erdődről Nagy-Bánya felé 
indultam. Piiafcösd elSő napját Zelestyén töltöttem, az 
üreghutában, mit még sohasem láttam, s így rám nézve 
igen érdekes volt. Láttál-e már ü v ^ e t fújni? Barátom^ 
axokoA az embereknek ez olyan köimyen megy, mint 
;nietoeim) a versírás, az ördög gondolta volna. Azt tudtam, 
togy minden üvegnél egy-egy tüdő szakad meg, hát pe-

jdig dehogy. A vidék gyönyörű; regényes erdős völgy, 
,Efdély tőszomszédlságaban. Különösen gyönyörködtem 
este, midőn minden sötét volt, csak a hutából világított 
rám a pokoli tűz. Köröskörül a roppant sötétség s kö-
isepütt ez a l á n g . . . olyan volt a vUág, mint egy hara
gos, félszemű szerecsen óiiáis. 

Zelestyéről Éánya felé a Szamos, azután a Lápos 
völgyén visz az út. Balra Szinyér-Váraljától kezdve ma
gas, meredek, zöld bércek, jobbra Elrdély szelíd dombjai 
s ezeken tul kéklő hegyek. Fölséges! A völgyben apró, 
elBSDÓrt oláh faluk, iszonyú nagy sssalmiafedelű házak
kal . . . a födelek nagyok, nem a házak. Éppen olyanok, 
mintha Petrichevidi Horváth Lázár égy granátosrcsá-
kót tenne fejéré-

Végre déori az ember az őrhegyet, mely tulajdon
képpen csak balom; s ha ennek tetejére följut, akkor 
fönn van és soká le nem megy róla, mert páratlan szép-
aégfi látvány nyilík meg e lő t te . . . Kelet felé a völgy 
végö, melyet félhold alakiban kerítenek körül a roppant 

maifssságú/ hegyek. Ezeknek tövében fékszik Nagy-Bá-
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nya ósizescű épületeivel s góth tornyával, mint egy da
rab középkor, mit itt felejtett az idő. A város és az 
egész völgy fölött sajátos tiszta kék köd, mintha az 
ég egészen leereszkedett volna a földre. Az ember nem 
hiszi, hogy nem álmodik, vagy azt gondolja, hogy csak 
emlékezik, hogy nem most van itt, hanem régen, igen. 
régen volt és igen boldog órákat élt i t t . . . kivel és mi
ként ? már nem jut eszéébe, csak azt tudja, hogy nagyon 
boldog órák voltak! 

Fél óra alatt benn voltam az őrhegyről Nagy-Bá
nyán! Oh mennyire szeretemi e várost! mlár negyedszer 
vagyok itt, szegyre jobban tettszik. Ezek a vén házaik 
olyan barátságosan köszöntik az érkezőt, mint valami 
kedélyes öreg urak. Azt óhajtom, hogy ott haljak meg, 
alhol születtem, az Alföld rónáin, a Tisaa és Duna kö
zött. Vigyék ki holtestemet messsie, messze a világ za
jától s a puszták közepe temessenek el, hol sirhalom, 
bármily alacsony lenne is, a legimöigasaibb domb lesz a 
végtelen láthatáron, melyet senki meg nem látogat, csak 
a bujdosó parlag karó, a nyári déüibáb és az ősz ván
dormadarai- I>e ha nem az Alföldön halok meg, ha he
gyek között kell meghalnom, úgy leginkább óhajtom, 
hogy itt tefnieesenek el. Nagy-Bánya regénjres (Völgyében. 

Mária-ligetnek híják a város mulató helyét. Oly 
szép, amüyet csak képzelni lehet. Tegq^p délután (Pün
kösd másod napján) velem együtt kinn volt a város 
nagyorésze, urak és nem urak, öfesjae-visszá... demokra
tikus szivem hangosan dobogott örömében, mert szoro
san és forrón ölelte mieg a remény, hogy mierész ál-
nmim a világ jövendőjéről nem teljesülhetlen álmák, — 
Az itt lévő szinésztársaság a szinkörben működött; be
néztem hozzájck;, hogj' valami régi ismerősit találjak 
közitök, s csakugyan itt leltem az öreg Rákosit, kivel 
ezelőtt négy évvel, együtt bájoltam el a közönséget az 
Érmeilékein. Száraz, magas, szótlan, komoly ember, a 
régi világból. Ingehasitékát a hátán és nem a mellén 
viseM: arcát, ha már kifestette, játékig senkinek sem 
mutatná meg, aranyért sem, s a bajuszt mai napig eem 
ragasiztja orra alá, hanem úgy akasztja füléhez cémá-
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va l . . • különben igen jó ember, kit táirsaságruniknál leg
jobban szerettem. Nem ismert rám, amint elébe álltam 
s üdlözlém; hanem amint neveimet megmondtam, 
esssöbej.jutottam, s tőle kitelhetöleg örvendett, mondván, 
hogy fok szépet hallott rólam s olvasott tőlem, ö azon 
kevés yjándorszinészek egyike, kik szoktak olvasni köny
veket m újságokat, ha hozzáférnek. 

Mallenn voltam többed magammal a bányáiban. Ir-
tóztatóf mélység! Mi mintegy ezer ölnyire voltmik benn, 
s hol Jehet még onnan a belső vége? Mentünk, mienitünk 
a ho^EÚ, szűk folyosón befelé, mint a töltés a kol-
bássjiba, egy darabig egyenesen, aztán föl és alá, 
yéiipe távolról haUs kalapácsolásokat hallottunk, s föl
tol kezdtek tünedezni a bányászok lámpái, meg eltűn
t e , amint tovább haladtunk, mint a csillagok a fekete 
felihőik között. Talán nincs nyomorúbb élet, mmt a bá-
;nyászok élete. Túrnak, túrnak ezek a sápadt vakando-
^kok távol a napvilágtól, távol a zöld természettől, mind 
jhalalig; és miért? hogy legyen gyermekeiíkneik és fele^ 
ségeiknek min tengődniök s legyen mit eltékozolni azok
nak, aikik nem gyermekeik és nem feleségeik. Mért nem 
támad olyan földindulás, mety a világ minden bányáját 
ösi^zeráaná és a föld legközepéig sülyesztené?.. . nem 
iernie pénz, és lenne boldoigság... (V.) 

Szalonta, VI. 7. 
Szatmáron, Nagy-Károlyon, az Érmeiléiken és Nagy-

Váradon keresztül Szalontára érteim) e hónap elsején. 
Utamról nem sok jut eszembe. Szatmár és Károly közt 
van Majtény. Kis falu, de környéke nevezetes; itt volt 
Rájkóczi utolsó csatája. Egy verset írtam azi egykori 
csatatéren, melynek vége ee: „ elmondtami a leg
szörnyűbb átkomat s elsirtam legszentebb könnyemet". 
Ugy volt, átkozódtam és sírtam. — Az Érmleíllék kelle
mes, szelíd völgy: a hegyoldalon ama híres bortermő 
szőlők, a hegy alatt pedig gazdag szántóföldek. Székely-
hidon etettünk, ép' azon fogadóban, hol 1843-ban, mint 
színész, játszottam valami hatod magammal. Megnéztem 
a nagy ivó-szobát, is, hol színpadunk állott. Halovány, 
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örömtelen, assáraz iködalakok vettek körül • . . Itt tcftéött 
napjaim szellemei. Hosszam beszélgettem velők: beszé
dük komoly, merengő volt, csak néha mosolyogtam bá
gyadtan, fájdaűmasan. Szomorú, nagyon szomarÜ idők
ről beszélgettünk. 

Bihar helység mellett van a földvár maradványa, 
melyben hír szerint Mén-Marót zárkózott feleségeivel 
Árpád elől. Szép asszonyoki szép asszonyok! a hely hol 
t i egykor mosolyogtatoi, most puszta, kietlen, elha
gyott . . . csak egy akasztófa ágaskodik a begyepesedett 
sánc tetején. — A helységen innen van a domb, jatelyet 
bihari hágónak neveznek, s melyről fölséges körülnézés 
•esák le a mesiaze nyiűó rónákra, miknek szélére fáraatan 
ugyan, de mégis eljön a délibáb kelet felől; délre pedig^^ 
hegy alatt fekszik Nögy-Várad. Szép, kellemes nagy vá
ros, de nem értem rá megvizsgálni, miért siettem ki, ide 
Szalontára. 

Tudod-e, miért siettem ide s máért vagyok itt mái* 
egy hét óta? Azért, mert Szalontán egy nagy ember lít̂  
kik, s e nagy ember jó barátom, s e jó barátom Arany 
János, „Toldi" szerzője. Ha e művet még nem. olvastad, 
úgy hiába beszélnék róila; ha pedig olvastad, úgy fölös
leges a beszéd. S e költeményt egy egyszerű falusi jegyző 
irta e kis szoibácskában, mel3aiek hossza öt, széle pedig 
két lépés; ami tulajdonkép rendén van. A múzsák nem 
konzervativ kisasszonyok, ők haladnak a korral, s mint
hogy a száaad jelszava: „éljen a nép"! a múzsák is le-
száillottak az arisztokratikus Helikonról, s a kirnyhókban 
telepedtek meg. Boldog én, hogy szintén kimyhóban szü
lettem. 

Életem legszebb napjai közé sorozom e hetet, me
lyet itt töltöttem, új barátom csaíádi körélben. Egyfelől 
a komoly vidámsága családapa, másfelől a vidlámi ko^ 
molyságú családanya s előttünk a két fecsegő, viirganic 
gyermek, egy szőke leányka és egy barna kis f i ú . . . 
ilyen koszorú övezi szívemet,, és boldog vagyok; csak az 
fáj, hogy a napokban már elhagyom, el kell hagynom 
őket, kiket annyira szeretek, mintha ikertestvéreim, vol
nának. (Vn.) 
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Ungvár, VII. il. 

Badalo mellett, Bereg és Szatmár miegye köat, jöt
tem át a Tiszán, a szép Tiszán. Ugy szeretem a folyót, 
talán azért, mert tetőtől talpig magyar: hazánkban szü
letik és hazánkban hal meg, és épen az Alf öidön vándo
rol kfisresztül, az én kedves Alföldemlen. 

Badalóval csaiknem sízemközit f ekssdk innen a Tiszán 
(tulajdonképpen túl a Tiszán) Cseke, és a csekei teme-
miCtőiben Kölcsey Ferenc- Tavaly ősszel egy pár hétig 
laktam itt s mieg-meiglátoga.ttam a szent sírt, melyben 
<a legnemeseibb szívek egyike hamvad. Halmánál nincs 
kőflizoibor, még csak fejfa sincs, nijeáyre neve volna föl
írva; de nincs is r á szükség, miert az odalépő vándor
nak szávdobogása megmondja, ki van ott eltemetve. 
Csendes e t á j ; a városok, a nagy világ zaja nem hang
zik idáig. A nagy férfi sírja körül csak a szellő rezgeti 
a töívásbokrokat, a tövásbokrok virágain vadméhek don
ganák s távol az andalgó Tisza, halkan mormogja dalát, 
hogy a koporsónak álmát meg ne zavarja. 

Csekétől Szatmárig érdektelen falukon visz k e r e t 
iül az út. Neveik sem jutnak eszeimibe, noha már több íz
ben; jártam erre. Csak kettőre emlékezem, Zajta az egyik, 
a másik Peieske. Valahányszor áitjöttem e falukon, meg
emlékezem a pedeskei nótárius Nagy-Zajtaá Zajtay Ist
vánról és sízerzőjéről, a régi jó Gvodányiról. Istenemre, 
sokért nem adnám, ha én írtam volna a Peleskei nótá
riust. Meg vagyok elégedve, ha az én munkáim olyan 
sok jó órát szereznek másoknak, mint nekem szerzett 
már Gvadányi. . . (XIV-) 

Kolozsvár, X. KI. 
• Már egy pár órája, hogy Kolosssvárott vagyok; s 
még mindig azon töröm a fejeíniet, hogy cs&kugyan itt 
Ta,gyoic-e vagy sem? annyiszor indultam már ide s for-
diultam isimét vissza útközben, hogy végre örökös otosit-
taJ küldtemi el a reményt, e városba valaha eljuthatnom. 
Annyi bizonyos, hogy Koltóról eljöttem, vagyis txiüajdon-
iróppen eljöttünk, igen eljöttünk, hála is tennek. . . de jól 
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megértsük egymást: nem azért hála istennek, hogy Kol-
tóról eljöttünk, hanem azért, hogy eljöttünk, TÜNK; 
röviden ezóllva, hogy már nem magam utazom, hanem, 
másodmagajnmal, tudniillik az én kedves kis feleségemi-
mel. Ah, csak szép az, ha az ember világosan és röviden 
tudja magát kifejezni! 

Koltóhoa Kolozsvár két napi járó föld, legalább azon 
esetekben annyi, ha az embernek oláh kocsisa van; kü
lönben kevesebb. Útba esik Dés a Szamos mellett és Sza-
moB-Ujvár, az örmények Jeruzsálemé. Csinos két város. 
A vidék nagy részben unalmas, egyformia, de van egy 
fölséges kilátás, melyért magáért is méltó ez utat meg
tenni. Ez a Nyirestető, Kővár vidéke és Belső-Szolnok-
megye határán. Egy pár óra hosszat megy az; ember föl
felé, ® midőn fölér végre a hegy tetejére, olyat lát, mely
nek másáért ugyancsak elballaghat, míg megleli . . . 
előtte keletre, délre és nyugatra szabad kilátás, majd a 
végtelenig' a bércek feje fölött, melyek mint hárOm 
sorba állított óriások állanak ott: az első sor zöld, a 
második sötétkék, s a harmadik, a legutolsó, világoskék 
egyenruhában. Ez óriásoik és a Nyirestető között mély
séges völgy, meilynek fenekein a csillogó, kanyargó Sza
mos, mdnt egy oda fagyott vülám. 

Ha Pestre megy az ember, a várostól már néhány 
mérföldnyire szinte ssaejnlátomást változnak az emberek, 
tárgyak, még úgyszólván a levegő is. Nem így Kolozsvár 
környékén, itt semmi sem veteti észre, Kogy egy ortszág 
fővárosához közeledik az. utas. Tőle csak valami fél órá-
njára kezdődik némi mozgalom;, egy-egy elrobogó hintó, 
vándorlegények s hetivásáros oláhok:, kiknek 99/100 ré-
Bize holtrészeg. Midőn beértem Kolozsvár külvárosába, 
hirtelenében azt gondoltam, hogy Debrecenbe jutottam; 
apró paraszt házak s az utcán feneketlen sértenger; de 
amint berobogtunk a magyar kapu alatt a városba: meg
változott a világ, s nagyot lélekzettem örömömben, hogy 
Mennek hala, csalódtam... benn valék a ki<»iny, d© 
élénk és' tarba Kolozsvárban, melynek utcáit most gyö
nyörrel szemJéltem a Biazini fogadójának egyik abla
kából. (XVII.) 
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II. 
ERDÉLYI ÜT 

1849 január közepén indultam Debreceniből Bem tá
bornokhoz, ikinek seregébe tétettem á t magamat a hon
véd-bizottmány által. Hideg téli reggel mentem át a Ki
rályhágón. Bús eiandalodással néztem a táját, mely nyá
ron oly gyönyörűen szép, de most szépségeit csak kép
zelni, találgatni kellett, mint a megvénült asszony eltűnt 
ifjúságánalk bájait. Peketetón túl kezdődtek az oláli dú
lások nyomdokai, melyek Kolozsvár felé egészen föl 
Besztercéig tartanak. Kirablott, fölgyújtott, félig s né
hol egészen lerombolt hátaik. Csúcsa és Seibes közt csata
tér, hol a múlt év vége felé Ritíkó vezér alatt a mieink 
megvertéík a császáriaikat, kik közül Saint-Quentin őr
nagy . isi elesett s éppen ezáltal lett részünkről a csata 
megnyerve. Utitársaitn megmutatta a helyet, hol Saint-
Quintint lelőtte egy közemberünk. Kolozsvánól Torda, 
Balázsfalva felé akmctam táborunkba miejmi, mely Sze-
lindeken feküdt, de az oláhok miatt az út nem lévén biz
tos sőt igen veszélyes lévén, föl kellett kanyarodnom 
Dés, Beszterce felé, onnan le Szász-Régen, Marosvásár
hely és Medgyesjiek. Éjjel értem Szász-Régenbe, melyet 
a múlt évben a székelyek kirabolták ési felgyújtottak. 
Rettenetes látvány; úgy álltak az ajtó és ablaktalan, 
nagy házak, mint valami óriás koponyák, kisértetiesen 
ibámulva üres szemgödreikkel. Szászrégenen túl egy pár 
óirányira Petele, kis szász varos, melyet szinte a sízéke-
lyek dúltak föl, de annyira, hogy csak imitt-amott lát
szik egy-egy darabka fal. Marosvásárhelyt találkoztam 
a sziebeni csatában megsebesülteinket hozó szekereikkel. 
Egy pár útitársam a látványra jónak találta ott helyben 
naiaradni, míg táborunkról „bizonyos hírek nem jönnek", 
ami hegedűszóban annyi volt, hogy „míg Szebent be nem 
veszik". Pedig katonák voltak. Én tovább mentem s Gál
falván háltam, hol néhány nappal előbb azon szerencsés 
csiatánik volt, melyben az ellenséget példátlanul megfut
tattuk. E csatában történt, hogy midőn attaqueot fújtak, 
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egy huszár sóhajtva monda: „Isten segíts!" — mire egy 
másik huszár azt felelte: „Ne segítsen biz az Isten, se 
nekünk, sie laz ellenségnek, csak nézze, hogy mit csiná
lunk!" 

Petőfi Sánd<yr 

PETŐFI SÁNDOR MUNKAI. Sajtó alá rendezte Ba-
dics Ferenc. IV. kötet. 
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1. 

A MAKiOS Vm/JYE 

m9 
Van Erdélynek egy sokszor leírt elyseumi völgye, 

Ekiy«dtöl Déváig terülő, melyen át a szőke Maros lejt. 
Ha tágas ölében a báró Kemény család birtokáig, at fön-
ségesiem fekvő Gáláig haladtunik s a szép kastélyt jobbra 
hágytulfc, nem mjessá onnan keskenyebb völgy — magos 
bérceik, óriási sziklák közt — nyilik föl előttünk. 

Tündérien szép e rejtek! Hona hűs árnyaknak, a ter-
urués^t változó képcsarnoka, teremtve béike és csendnek 
révéül . . , 

Haladjuník e völgyön elő. 
A nap már oly magosra fcelt, mdkép éltető sugarai e 

ffiioros völgy mélyeibe hatottak. A nap rövid ideg mulat 
itt, régen áradt el mér fénye és melege a széleö Völgye
ken s a tág rónákon, mikor itt csak a bércek s sziklák 
tetőin hasadnak meg első stugárai. Oljmnok azok, mint 
üldözöttek életében az öröm és boldogság, későn kelnek 
s thamiar nyugszanaik el. 

Pedig « vidék sok érdekkel bír s bár helyzeténél 
fogvai három szebb szaka az évnek ide később érikezik 
mleg, sajátos varázs övedzi azt körül. Minden virága e 
SZéip völgynek árnyékban nyilik, a nap rövid mosolya 
oldja fel fűszeres kelyhét, míg az illát, kélÍTO a miagány 
bórui közt, kárpótlásul adatik rövid életér©. 

Nem látsz itt aratást sem szüretet, azt hinnéd, Híogy 
a fűssseres magányt a természet üldözött vadak számára 
teremtette, hogy magukat az emberek fegyverei elől ide-
vonihasBáik. Osalódol! Arnyai s virágai kiöáé a termiésaet 
itt gagsdag kincseit rakta le. E meredek bércek ée szik-
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Iák, melyek közt haladsz, telve vannak arannyal, e sze
rény patak, a széles út mellett lopódzva el, a koronák 
és ékszerek anyagát söpri homokjában-

Hallod a zúgást és csattogást? Azt hinnéd éjféli 
órákban, hogy a dühös Herta csörtet át a magas tölgyök 
s fenyő sieregek közt kisérteti vadász seregével; d!e ha 
közelebb jössz a jólkészült, széles országút szélén a bérc 
tövéből kivágva hosszú végtelen sorát látod a zúzanal-
moknak, melyek az érces köveket porrá törik s széles 
zsilipek hosszán tisztítják ki a nemtelen fövényből. Oly
kor nem sokkal nagyobb e gép egy kalitnál, mely mellett 
magos kerék emelk^ik s néhány súlyos fakalapács foly
tonosan tombol; azután a völgy pillanatra kiaztíesül, 
egy ligetet látsz magas, karcsú tölgyekből, melyek itt 
egészen a jegenye növését veszik föl, körülök fűszeres 
részecskék terülnek, csillogva a legelevenebb zöldbe s 
fölöttük mind lenge fátyol, hasonló csipke lepelhez szö
vődnek az egyes facsoportozatok árnyai. 

E völgyiben fekszik a kis, csinos bányavárosi, Zalatha, 
azon jóval túl, mélyebben a völgyben Ahrudbánya s a 
kettő közt egy-egy tanya vagy fogadó, töbibnyire sasuk 
és füstös. 

Az út szélén s a falvak keskraiy utcáin itt-ott kis 
deszkia emléík áll s rajta egy fakanta vagy cserépkorső 
tele vízzel, néha egy darab kenyér vagy gyiknölcs: a 
jámbor vidéki nép ezt a fáradt s szomjas utae számára 
rakja le s pománának vagy inkább alamüzsniánajk nevezi. 
A polgáriasodott Európa alig tudja előmiutátni ily pél
dáját a kedélyes egyszerű siziv«ség!nek. Ki e korsókat 
látta, ki e kenyérbe harapott, gondolta volna-e, ihogy e 
nép, mint a tigris honfitársai vérét issza s a szalbad föld 
kenyeréért őt kövével veri agyon s; elevenen süti meg!? 
Ne vádoljátok a népet! Amia vérengző hiénáiki, kik benne 
a szenvedélyt felköltötték s a csaták zaja közben odább 
álltak, gyáván a disztel^iül, mákép jöttek — övék a fe
lelőség! 

Álig van Erdélyben ily szűk helyein — annyi Sizelid 
bájú képe a természetnek lerakva, mintegy mutatvá
nyul itt: nem ok nélkül neveztük aizt képcsairnoikimk, 
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— olyan mint a csaimera obscura, minden léptedre kár
pit vonul fel 3 újabb szebbnáű-szebb tájkép lép az er
dők sűrűjéből s a bércek öléből elő: szűk, árnytelt, üde 
és fűszeres . . . 

Jósika Miklós 

; n . 

KJOLOZSVÁR 1594-BIE2N 

EJgy érdekes tájt, a^g omladékot vagy csak fatö-
xaeget is, festőileg leimi, neihéz feladat; mennyivel ne-
iheaebi) egész váirost képzeletben előteremteni, össze-
BsSedoi mint gyútükörlbe az egyes azínsugárokat, míg 
aj29oM>ól kép olvaxit össze, taiely igaz is, CTűetoes is. De 
lia Eotíndez neliéz s a szó értelmében szinte kivihetetlen: 
jxsdg sokkal nehezebb egy tájniak vajgy városnak arcu
l a t i t elővarázsolni, azaz: szaivaikba önteni azon benyo
mást, melyet egy helynek mindégé idéz elő minden ol
dalú fogalom után. 

B4m,uljiik méltán a festőt, ki eredetijének nemcsak 
vonásiait s alakjait találja el, de képes lelket lehelni 
képmásaiba vagy tájfestéseibe; mert ő holt vászonra ele
ven életet ihlet, szemei szólnak, homloka jelent, ajka 
mond s egésze igéz, hat, vonz vagy visszataszít: szóval 
festménye néz, lehel, nyilatkozik. De az író is érdemel 
tíésxú méltánylást, ki holt írlapjára életet önt; kinek 
sorain haladva képek fejlődnek le, érdekek i^ilajtkoz-
nafe s élet s indulatok állnak elő. 

iHy szeoaiipontból véve a feladást, e történet idejében 
« Hidelvét s a szt.-péteri külvárost kivéve, mélyek gyé
ren hintett egyszerű falusi épületeikkel vonultak el a 
-toíí&on kívül, a töibbi külváros miég nem létezett. A 
yároat környező hegyek sűrű erdőkkel borzadtak az ég 
Íéilé./A Kis Szamos óriási ezütkigyóként hajlongott ré-
tefeen, szántóföldeken s berkeken keresztül s egész csil-
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lámlő menete födetlen, látható volt. A körüle azoruló 
természet erőteljes ifjú zöldjében, regényes bájt ibinte 
míiga körüL A város és Kolos helysége közt tágas hé
zag terült, a Torda-kapim kívül pedig szinte semmi épü
let sem látszott még. 

KoloBvár, mint minden kerített városaink, sajátságos 
teikintetű volt hajdanában. Pusztán a fenyegető hom-
lloikkial előreayujtott paizsiként könyöklötték sötét koc
kákból emelt falak körül, melyeknek rovátkos gallérja 
nem állt védtelen s zajtalan, mint jelenben. A falaikat 
iraéles áípoik övedzé s védik iamos négyszögű tornyok, 
bestkeny lövő nyilasokkal ellátva; felvonó hidak vezet
tek a szeszélyes alakú kapiikon keresztül a vár Isébe-
lébe, melyneifc elejét leeresztésre kész, hegyesaljú ros-
télyok foglalták el. A kapuk ^kor zárattak be s a la-
ifcoBOk bizonyos hadirendhez voltak szokva. Azon vidám 
élet s szorgalom, pezsgés, mely most szinte köznaja, ak-
fcor csak különös, nagyobbs^erű esetekben mutatkozott, 
móat kivéteL 

Mindezek Kolösvámak külről durva, védeJemre IkésZ, 
hadi tekintet adának. Esténkint olyan volt, mint ssárt 
méhkas, melyben kétes zúgás morajlott. 

Belseje, magas födeleivel, egyenetlen, kiáltó sötét 
színekre íkockásan mázolt épületeivel, némi szeszély 
szellemiét önité el rajta, mely talán széptana szempont
ból tdkintve ízlés elleni volt, de mégis érdekkel bSrt. 

Azon része a városnak, melyet most óvámíik ne
veznek, volt a legépületesb tekervényes utcáival s egye
netlen piacával. Az úgjmevezett Nagy-térről idevezető 
utcának egyik szögletében áll még most is azon ház, 
hol Mátyás királyunk született. 

A többi része a váiosnaík ritkáibtaaji volt ellátva; épü
letekkel, melyek közt néhol hosszú deszkakerítések vo
nultak el. A tágas térnek egyik oldalában, a szép gót
ízlésű egyház, akkoron még fennálló tornyával a tágas 
temek aJlatsonyabb házai közt állott nagyszerű méltó
ságában, ünnepélyes ájtatosság szellemétől elszigetelve, 
nyugton, magányosan, tiszteletet s imádást eiőidézvei. 

A város lakosainak is sajátságos tekintetük volt. A 
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nDostanitól egészen különböző viselet, koiosiiík, niagyob-
bára lovak is, egészen más alakot, s hogy tlgy szoljai, 
miás kerítvényt adának nekiek. Hosszú, bő menték, tá
gas zekék, térdigérő dotoiányok, kalpag, süveg, csákó, 
a régiség címjét lehelik alakjaikra. A!z egészen más arc-
sadllem, durvább nyelv, nyersebb szokások s a mosta
nitól Milönböző módja az öröm, harag s bánat kifejezé
sének, még nevelék e hajdanszerűséget. Gyakori nyug
talanságok akkori időben ©Ifúvák a városi lakos arcáról 
azon polgári egykedvűséget, azon kényelemérzet szelle
mét, mely őt jetenben cimezi. 

Az a békés otthonosság, a mindennapi élet csendes, 
változatlan folyamából eredt nyugodtság, nem létezett 
hiajdan. De több erő, több önérzet mutatkozékl az arc-
Vonásokban. Volt valami kihívó, vatemi feleletre kész 
és elszánt a szem', a homlok kifejezésében, amit jelenben 
Tjékés polgárok hiába keresJiénk. 

De induljunk a m^gas, négyszögű bástyától védett 
sötét Magyar-kapun be. A jobbról-toolra vonuló házak 
nagyobbára hamuszínű s fehér kockákra vannak festve, 
"iiéhányat kivéve, melyeken vagy kiáltó sizíneik tűnnek 
M, viagy avult egyszínű meszelés látszik. Kövezet nin
csen, de aai utca jól ki van pofondozva; a házak mellett 
itt<)tt miagas jegenyék s nyárfák nyiúlnak föl, melyek 
közül feketéll&, szürkül vagy feihérlik a miagas zsindely
vagy deszka födél. Csak két magaab ház van az egész 
utcában, egy-egy emeletes, az első közel a kapuhoz 
jobbra s mlásiik balra, az utcának dereka táján, a Közép-
utcába vezető sikátor szögletében; egyenetlen, í^ésnél-
küli f £iragásafckal terhelt ablakokkal. . . 

JÓSIKA MIKLÓS: ABAFI. Két kötet. 1836. — EGY 
MAGYAR CSALÁD A FORRADALOM ALATT. Kor-
'rajz. 10 kötet. Első kötet. Braunschweig. 1852. 
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I. 

NÉHÁNY NAP íJRPÉSLyBiESN" 

1851 
A bihari rónák távolálban már kékellett Erdély. 

Mint ÖTveadék, hogy újra hegyet láthatok. A pusaitálfcban 
ia van költészet, kivált ha Petőfit és Aranyt olvassuk, 
de éa. hegy«k közt születtem s hegyek >̂ özt kívánok 
meghalni. Érzem, hogy a hegyi emiber inikáhb szeret
heti szülőföldét. És oh az erdióyi hegyek! Mintha már 
előttemi állana a Marosmente tündérvölgy nyiJiataival, 
a vadregényes havasi vidék, a Mes Szamosvölgy ál(Hn-
szerű tájai, erdők a bércen, vizesééi a fenyvese közt, 
várrom a SizáMán. Mintha már tapodnám a szent faji
dét, hol annyi virág és aimyi sirhalom, annyi dicsőség 
és annyi nyomor, aimyi szépség és annyi bánat! 

Mégisi mujatni kívántam) e puBítákon, s tudVáS, 
hogy sok keserű óra vár reám, nem akartam elszalasi-
tani egy jő naspot s meglátogaitámi Akrany Jánost, a 
puiszltáik költőjét, „az aranyok aranyát'^ minit Petőfi 
szokta miondani jó kedvébe. 

Délelőtt érkeztem Szalontára s lakása után kér
dezősködtem. Egy alacsioiny kis hásdhoz vezettek. Mind
járt eszembe jutott, hogy erről írhatta: 

Se nem pince, se nem' holt, 
Csizmadia műhely volt. 

• De a fehérre meszelt fal, csinos udvar, böirátsá-
go» szoba, hol mindenütt gondos női kezek nyoma lát
szott, a nyugodt házigazda, derült gaadaBBBöny, vidám 
gyeirmekek sejtetek, hogy a vén fa, mely a lak fölé 
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védetaaezön terjeszkedik, több Jcincset rejlt, mint sok 
palota toüszfce boltivei. 

S^vesen fogadott s maga vágván számomra do-
báuyt, pipával kínált Toieg. ő egyssserű és csöndes em
ber, BQiilyemiek képzeltem. E nyugalmas hoanlok, e mély, 
de csöndes tüzű szem tudtodra adják, hogy nemi Sizen-
vedlIywB és ragyogó lírikus áll előtted, de komoly 
« | idk^ fei fönséges nyugtalmában Jupiterként uiialko^ 
di^ áa Olympon. És családi köréből ráiamjerhetsz azon 
iú$igyar életre, ép, egészséges alakokra, melyeiket mű-
íré ibe annyi eredetiséggel rajzol. 
> f. Sok mindenről beszéltünk:. Elnumdá, hogy már neim 

^gySő, gazdálkodik és irogat, panaszkodott, hogy bú-
éorai és könyveindk nagy része a fornadalomi alatt el
veszett. Én könyves-'asztalhoz léptem s néhány angol 
tóöliyvet nyitottam 'föL Nagy ölőszeiretettel s reám 
nétcv'e igen tanulságosan beszélt az angol költőkről, az-
íáiBj, mintha restellené, hogy tudóskodik, s én oly figye-
teoHnel hallgatom:, más tárgyra tért. 

ICésőteb Petőfi jővén szdtaa, tudakoJá, mit tudok 
rélá. Én elmlondám, mit tudhattam, s egy régiWb ba
rátja; után még első ifjúságaiból is említek egyetmást. 
ÉS megindulva hallgatta s még szívesebb lőn hozzám, 
^rdekes látwány lehetett e két férfiú együtt, kiket a 
iiüíönböző természet s ugyanegy híríkoszorús pálya da-
l&ra is szoros és tartós barátság fxízött össze. Mily en-
jgedékenyen hajolhatott meg « nemesiszívű, de inger-
líékeny és viharos, e lángeszű, de szertelen beesszom-
; ^ jellem Arany nyugodt kedélye előtt, ki gyöngéit 
l^toiélte, roppant tehetségét bámulta, s hibáit nemi bál-
Ifiéü^ozá. Mint szerethette ő pályatársát, ki azon na-
Î QÍkban, midőn minden lap Toldi magasztalásával volt 
í^te és soikan, hogy ingereljék, párhuzamba tették vele, 
IÍ̂ L: inkább lirikus volt, leveleit ír hozzá, melyben esüg-
'0&^éB!ve mondja, hogy a költői pályáról allkaűmasint 
^SBzavonul, mert meg nem felelhet a nagy várakozás-
EÍfi4c. Petőfi tudta, hogy ez őszinte S0Ó, mert Arany 
SBJBitelni neon tud s eszébe juthattaik költői ellenségei, 
Jílk Hifigtvetéssel szólnak róla, gőggel néamek le reá s 
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fáradatlan dicsértetik magokat- Talán itt a kulcs, 
mely megnyitja a titkot, miért • maradt egész v ^ g 
Aii-anynak hő tisztelője, tartós barátja, ő, ki maga fö
lött semmi ambiciót nem tűrt s ingerlékeny hevében 
sok gyöngéd viszonyt széttépett, mit maga is sajnált, 
csak megibánni szégyelle. 

Petőfi művei nem soká új kiadásban jelennek! meg. 
Sziikség, hogy egy avatott kéz írja meg az életét si egy 
szienvedély nélküli ítész mutassa be. ö érdekes és öok 
tekintetben félreismert jellem, ő nagy MMő, ki kor
szakot alkotott s a steellemkincs, mit hátrahagyott, 
méltó, hogy becsüljék. A közönség olvasta ugyan mű
veit, de nem' volt iránta tisztelettel, talentumos fiúnak 
monda, de bolond és faragatlan betyárnak tartotta, az 
ítészét felfedezé ugyan némi hibáit, de kellően ési pá
ratlanul sioha sem foigta föl, mig néhány barátja szel
leme helyett hiúságának tömjénezett. A közönség meg
adta már az elégtételt: szalonban és kunyhóban egy
aránt éneklik dalait. De az irodaiam egy tekintélyes 
része még most is ignorálja. Csak a múltra, csak ad
dig néz, meddig ő hatott s nem akarja észrevenni, hogy 
mellette egy ifjú irodalom nőtt fel,- melynek egyik leg
nagyobb s — fájdalom — korán elveszett hőse nagy 
jövendőhöz nyitott utat, mert a magyar irodalom nem; 
(volt, hanemi lesz. Ideje, hogy előlépjen. Ha följegyezte 
Petőfi tévedéseit, magánélete bizarrságát, ingerlet-
eizülte, hiú kifakadásait, jegyezze föl nemes érzéseit, 
nagy törekvéseit és szent hagyományait is s tűzze föl 
öPökzöld koszorúját ama hideg homlokra, melyet, míg 
élt, csak féügnyilóvail díszített, legtöbbször pedig meg
rúgott. 

Amazt csak magamban gondolám, eKt megmondám 
neki is. ö siemmit sem szólt reá, csak azt fájlalta, hogy 
Petőfiről, mint halottról kell beszélnünk, többé nem ír 
hozzá kedélyes leveleket, sem meg nem látogatja, hogy 
fölvidítsa egyhangú óráit és játszódjék gyeiimekedivel..-

Fájt, hogy már alkonyiban búcsuznomí kellé, de 
faijába távoztam, el, az úton még mind előttem. áJllott 
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az alacsony kis ház, még mind beszélgetett velem szí
ves gazdája . . . 

Másfél nap múlva már túljártam a Királyhágón. 
Hullámzott az erdő, zúgott a hegyi piatate, s minden 
órán megújult a táj . 

Tudtam, hogy Erdélyben vagyok, de anélkül is tud-
iaxa volna, mert már azi első falun túl számtalan ron-
jgyos condrát és sok kopott kaputot láttam. 

Ez nem eiméncség, hanem igaziság, s annál sziomo-
rűbb. Erdélyben a vagyonos szegény, a szegény kol
dus. Ez nem egészen a forradalmi napok következmé
nye, midőn egyik népfaj a másikat dúlta, vidékek pusz-
tíJdtak s városok lettek semmivé. Nagy tényező a for
radalom utáni állapot is, melyből az ország csaik m:ost 
kezd kiibontaikozni. 

Erdélyben máskép állottak az ügyek, mint Miagyar-
orazágon s a birodalounj más részeiben. Itt a birtokos 
nem mindenütt mondihaitá birtokát magáénak s aimit ve
tett, nem mindig maga aratta le. A sanyargatott föld 
n;^e, melynek ügyében az 1847-iki csekély rendszabályok 
óta misem történt s az 1847-i ország'gyűlésetn is szabad 
náegváltás helyett még csak egy becsületes úfbért sem 
yihatott ki, a felszabadulás napjaiban iszonyú fogalom" 
zavar martaléka lőn, mit a kitört forradalom még felfo-
ikozott s a magyar faj elleni gyűlölet éppen tetőpontra 
emelt, E birtok körüli fogalomzavar a foorradaloim után 
sem akart tisztulni, sőt alkalmazása bizonyos szolgála
tok díjában követeltetett. Az oláh nép rakoncátlansá-
g a i n ^ , mikben néhány magyar község is részt vett, el-
íene állott ugyan a kormány, de a tisztviselők a küldött 
parancsot sok helyt nem foganatoBítottáik', néhol még 
üAegoldatliain kérdések s egyebek örve alatt rkjők törvé^ 
ijyes bélyeget ütöttek, sőt olykor a különben is háborgó 
kedélyeket magok zaMatták föl. Ez természetes volt, 
mirart egy jó rész a fömnebb említett mozgalom vezetői
ből telt ki, kiknek azon időben tett igéreteüc nyomán is 
ez örvénybe keUe sodartatniok. 

Itt nincs helye adatokat feliozni s holmi refcriminá-
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eiókba ibocsátkozni. Elég, ha megjegyezzük, hogy ea ép
pen nem politikai kérdésekről a sajtó eddig vagy lüé-
lyea hallgatott, vagy igen keveset emlegeté- Mindeziek-
nek aztán természetes következménye az lett, hogy a 
biitdkosiség, kinek gazdaságát a forradalom. Milönbrai is 
iszOTiyTián megrongálta, tönkre jutáshoz közelgett, a nép 
aihelyett, hogy dolga után lásson, ábrándokkal s meré^ 
nyekkel tölte idejét, a kézműves'és kereskedő szegénye
dett s az ország oly állaipotnak indult, mely senkinek Béta. 
volt hasznára, s legkevésbé a kormánynak. 

A kormány felvilágosittatván, átlátta az állapot 
tarthatatlanságát és veszélyét s erélyesen kezdett az or
vosláshoz. Ennek tulajdonítják Schwarzéntoerg hg. kine
vezését is. Általában a herceg lejövetelét kedvező hírek 
előzték meig, s ez oka az erdélyiek örömének. Utamtoan 
minden faluban számára emlelt diadalívekéit láttam s min
denütt remény ^ vái-akozással taláikozám. Kolozsvárt 
isi kitűnő f ogadtatásibah résaesült, sőt a pagybirtokos-
ság, mely eddig a legnagyobb visszavonultságban. élt, 
tömegben tisztelkedett nála. A herceg felszólítá, hogy 
a tulajdonon ejtett sérelinekről terjesszenek egy emlék
iratot elébe. A város és községek küldötteit jobb jöven
dővel biztatta. Annyi bizonyos, hogy a leéít három év 
szomorú körülményei nem fognak megújulni többé. A 
herceg azon rövid idő alatt is, mióta átvett© a karmáaiyt, 
sok jót eszközölt. Bizonyos hivatalnoki változtatások a 
közóhajattal találkoztak. De Erdély baja nemcsak e 
végperceit élő adminisztrációban fekszik, vannak oly sé
relmei is, melyek a herceg körén kívül esvén, maigálban 
az új rendszerben s még inkább annak alkalmazásában 
rejlenek. Ezért az erdélyiek alkalmasint oly reményeket 
is táplálnak, melyek egyhamar nem teljesedhetnek. 

Ha a szigorú és igazságos közigazgatás is helyre
áll, a kedéljrek kiengesztelésére igen jótékonyan hatna, 
ha egy tárgy komolyabb figyelemibe vétetnék, s ea az 
idegen tisztviselők kérdése. Erdélyben' a Icözeleibbi há
rom év alatt a hivatalok nagy részét Galíciából hozott 
tisztvisielőkkei töltötték be. Ennek oka a nnagyarok 
vissaayonultságában, az oláhok csekély számú hivatalra 
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képéö egyéneikben s több ezekhez hasonló körülmények'-
Jjen fekíhetik, de most, midőn mindkét réslzről közeledés 
tortént s némd bizalom kezd helyreáUni, nem. fölösleges 
a további szállítást miegszűntetni, sőt a bennlevőket is, 
amjeamyire lehet, megkevesiteni. ők a haaaá nyelv, nép-
jellem. s egyéb sajátságok ismeretének hiányával s a leg
többször előítéletekkel megtelve jővén idet alig talál» 

, ibatják föl mlagokat az itteni körülmények közt ésr a 
; Jjenmiszülöttek könnyen, megfogható idegenkedéssel visel-
, •tetvén irántok, még az üdvös rendisiziabályofc sikerét is 
feocíkáztatják. Már helyzetök természete annyi akadályt 
göidít útba, hogy kedvezőbb körülmények közt nagy-
tielheltségű emlberek is alig küzdhetnek meg vele, Erdély-
.ben pedig majdnem lehetetlen. 

Miket elmondéik, nemcsak a magyarok ólhajtása, ha
nem az oláhok és szászoké is egyszersmind. Sajnos, hogy 
csak ez az egyetlen kérdés, miben az erdélyiek megegyez
nek. 

Elrdélyben a tisiztviselők mindnyájan ©gyennihában 
•-jáaitiak, mit Magyarországon nem tapasztaltatm). Bsizemlbe 
jutottak az efölötti viták. A magyar lapok mindig 
^yemruMt sürgettek. Neon emlékezem, hagy más szem
pontból fogták volna föl e tárgyat- Pedig alkalmasint 
akárminő egyenrixhás legyen, éppen ásson célnak nem 
ha^aiál, amiért létez, t. i. a tiisztvisielő tekintélyének 
eimieiésére. Ki ismeri a két haza népét, ez állítást igaznak 
taJálandja. De ezenkívül bürokratái sejtelmet költ fol> 

.initől annyira irtózunk s méltán! 
Ily s ezekkel rokon gondolatokkal foglalatoskodánl 

egész Bánffy-Hunyadig. De csök az állomásoknál, hol 
«mtoeírekkel találkoztam. A bérceken, erdőkön átadtaml 
Jöaígainat a rég nem élv^et t természet, a rég nem látott 
tjájak' benyomásainak. 

E rövid három év alatt, mennyi minden változott. A 
viszontlátás öröme helyett aa emlék fájdaimét érzem'. 
Pe a természet a régi maradt, a föld most is oly szép, 
oly eílragadó,, minit hajdan. 

A legszebb májusi nap vala. A tavasz minden bá
jaiban jelent meg kedvenc vidékein. Mintha érezné, hogy 
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romokat kell eMödözaiie, sírokat megkoszorúznia, s mo
solyt játszania a könnyes szemekre-

Oh Erdély! 

II. 
ERDÉLYI BENYOMÁSOK 

1851. VUI. 
Kolozsvárra érkeztem, jó Kolozsvárra, Tinódi, — 

kincses Kolozsvárra a még régibb króniikia szerint. Jó
sága csak megvolna, ami a kincsest illeti, már rég nem 
az s most azt isi hozzáitehetjük, hogj' puszta. 

A régi időkihöz híven, kevés ember járt az utcákon. 
Mindössze — egy eqvaipaget is idevéve — hároml bérko
csit gzámuláltam, pedig vasárnap volt. Livrées legéiisrt 
egyetlenegyet sem láttam. 

Alig ismertem a régi, vidám, pezsgő életű Kolozs
várra. Csak a rossz kövezet, a kofák lármája s az instál-
íom szó, melyet szobámba érkeztemig hatszor hallék, 
amilékeztettek, hogy Erdély hajdani fővárosában vagyok. 
Kolozsvár többé nem főváros. Főhadi pariancsnoikság, 
tartományi koranány, főítédőszék, kincstár, szóval min
den Szebenben van- A kolozsváriaknak ez rosszul esik 
s méltán, azonban kár a dolgot provinciális, vagy éppen 
nemzetiségi szempoiKtbÓl fogni fel. Már My kisebb értékű 
ügyekben jó lenne m&gszdkni a magasaibb niézőpontrai 
emelkedést. Erre Erdélyben nagy szükség van. Szeben 
nem azért nem alkalmas fővárosnak, mert szász, ha
nem, mert az ország szélén fekszik, mi hogy közigazga
tási és hadi tekintetben mennyire terhelő, mutatják a 
közelebbi években tett tapasztalatok, míg másfelől leg-
Ifcevéslbé olyaa hely, hol az ország szivütéseit erezhetni. 
Maros-Vásárhely, Fehérvár pedig nem azért alkalmas, 
mert megyékben, vagy székely földön fekszik, hanem 
mert azon előnyökkel bír, melyekkel a többiek nem. 

Elindultam az utcákon, hogy fölkeressem régi isme-
rcseimet. Hajdan itt sok embert ismertem, most idegen 
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aicokkal találkozom. Alig tűnik fel egy-egy régi arc, az 
is megváltozva. Benyitok a jól ismert ajtókon, most 
más család lakik ott, a még itt hagyottnak tagjai, ki 
tudja hol vannak szétszórva. Némely helyt ha föl is 
-találhatni a régit, változott körülmények közt élnek, mi 
Pintén idegen a maihoz szokott szem előtt. A nők ott
hon ülőek s bánatosak. Fáj az emlbemök mindent az 
emlékezetnek adni át s a remény tört szárnyán mene-
külhetni a jelenből. 

Szomorú itt a társas élet- Látogatásaimban, ha nem 
is örömet, legalább elszóródást reméltem találhatni és 
leivert kedéllyel kellett hazatérnem. Erdélyben a forra
dalom vagyonban, kedélyben nagyobb, rombolóbb nyo
mot hagyott hátra, mint Magyarországon, ml az ország 
sajátságos helyzetéből és viszonyaiból könnyen kima
gyarázható. Mindezekből a maigyarságra ikétS23er na
gyobb rész jutott, s legaföóbb rétegeit átjárja. It t több 
van kockán, mint a testvérhazában. 

A haaafiszív mégis találhat vigaszt. A magyar jel
lem itt sem. tagadta meg miagát. Fájdalma sem. rákon-
scátlajiságban, sem gyávaságban nem nyilatkozik. A ma
gyar vidékek csöndesek, s lakói fölemelt fővel járnak, 
nxint emberhez illik. Szép látni azt is, mály gonddal, 
•mennyi szeretettel ápolják a nemzetiséget is. A legma
gasabb körökben is, melyekre e tekintetben eddig sem 
lehetett panasEJ, otthonos a magyar nyelv és irodalom, 
a színészetet pedig vagyoni álLapotjokhoz képest áldo
zattal is pártfogolják. 

A kolozsivári a legrégibb magyar színház a két ha
zában. Rovatai útján a magyarok és székelyek építették 
s ügyeit mindig országos bizottmány kezelte. Ez intéze
tet, Ditely e szerint a magyarok és székelyek: köztulaj
dona, nem rég a városnak ajándékozták s német színé-
öieket hívtak bele. Azonban ez adományozást egy fel-
eiM) rendelet megsemmisítette s miután a német elő
adásokra alig járt egypár ember, most újra magyar szí
nészek játszanak. A társaság a jobbak közül való s 
nagy részvétnek örvend. Engemi mieglepett, hogy alig 
juthattam a pénztárthoz jegyet váltani, s az egész; színház 
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tömve voit, mjnt régen ritkán. Ez ainnyivial különösebb, 
hogy a nagy családok egy része Pesten lakik, fiatalság 
csekély, a polgárság elszegényedett, a hivatiaüszemélyzet 
elköltözött. Determiészetesnelk találjuk, ha tudjTJlk, hogy 
középületben csak itt hangzik magyar saó. Ha elménckedni 
akaiTiánk, mint a koanioly Siebenbürger Boté szokott, el-
mondhatnók, hogy a színészek a változott körülményi
nek csak örvendhetnek-

A karzat itt is zajosan megtapsolja a magyar nép^ 
dalokat, de az elöljáróságnak nem jut eszébe ebből va
lami különöset kimagyarázni, mint némely erdélyi kis 
városban. Deésen közelebbről Uy kellemetlen esemény 
történt. 

SzínháLz után egy vendéglőben vacsoráltam. Mellet
tem egy fiatal emlber ült, kit nem ismertem, azonbaai 
imalomból szóba ereszkedtünk egymással. Sok minden
ről beszélgettünk s jói töltöttük az időt. Egyszer csak 
elkomoarodik sl így szól: 

— Uraraii, ön megsértett. 
— Nem emlékszem, ha valami olyast mondtam, mi 

önt sérthette, imi nyilváinítom, hogy sértés távolról sem 
volt szándékomban. Megelégszik-e vele? 

— Meg. 
— No, már szíveskedjék megmondani, mit vett sér

tésnek beszédemben;. 
— ön a románt oláhnak mondja, holott ez ellen 

már rendelet is jött ki. Én román vagyok. 
Én nem mosolyodtam el, sőt fájt, mert ki tudja, 

az egyetlen szó mennyi gyűlöletet tápláflí siemmiért. 
— Ah boldog Isten! A róniánt, vagyis inkább ru-

miunyt magy9,rul oláhnak nevezik éppent, mint a bri-
tislht angolnak, a deutsehot németnek. Ez a világért Bem 
günynév- Egyébiránt egy nemzet saját nelvét csalt a ne-
vé&t Soha sem szégyelheti, mert a név annyi, mint 
semttni, üres hamg, belértéke a nemzettől függ. Az olasz^ 
nak soha sem jutott eszébe, hogy magát rómainak ne
vezze. Különben nevezzük egymást akárminek, csak ne 
gyűlöljük, legkevésbé pedig sfemmiért. E komoly idő 
nem való ily tréfáskodásra. 
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A fiatal ember szívesen búcsúzott el tőlem s én az 
oláíhat ezután romámiak fogom nevezni. 

Másnap hírlapokat akarván olvasni, az úgynevezett 
nagy kaszinóba indultam. Benyitok az ajtón s egy bü-
twauban találom magamat. Egy igen udvarias hijvBtal-
nok tudtoemra adja, hogy itt a rendőriroda van, a nagy 
Éaszinó nincs többé, pénzalapját saxcba fizette s még 
iiem hallá, hogy újra megalakult volna. Egyebekről is 
beszéilgettünk. Végre kérdem, hát a Polgári Társalkodó 
léftezik-e? ö az ablakból egy épületre mutatott s én meg
köszöntem szívességét. 

A Polgári Társalkodóban találtam két billiárdo't, 
három emibert s négy hírlapot. Egyik ember hallgatott, 
a mjásik Óst-D. Postot s "Wanderert olvasott egyszerre 
a haragudott háromért is, nem tudván megfogni, hogy 
miért van e két lapnak annyi előfizetője Magyarorszá
gion, midcín híres liberalizmusuk két garast sem ér; a 
toairmadik Magyar Hírlapot tárta kezében. 

Z. öreg úr hajdan arról volt nevezetes, ihogy a Múlt 
4s Jelent mindig végig szokta olvasni. Én pedig Hölgy
futárt vettem kezembe megtudni, hogy a aiult hetekben 
hány új poéta állott elő. 

Pénzalapját ez egylet is sarcba fizette s nem ailakuit 
Újra. Az ily közintézetek s még tanodák is a sarcfize
tések miatt nagyon mieg vannak rongálva, de a tagok 
buzgósága tán megmenti a végenyésaettől. Erdélyben 
oly kevés csatornája van a műveltségnek, hogyha még 
ezek is bedugulnak, a polgáriajso^s a Királyhágónál fog 
végződni. 

Kalandoztam még ide s tova, de nem írok le min-
lient. Ezt nem akarom, azt restellem, sokat nem taná-
CISI08. Legyen most elég e fecsegés is. A kolozsvári le
velezők mindenesetre többet írhatnának. 

Alkony felé a temetőben találtam miagamat. Meg
látogattam két sírt: szülöiim sírját s ' gondolkoztam a 
baiiátaiméról, melyek, nem tudom, m ^ r e vannak. (XI-) 

Gyulai Pál 
GYULAI FAL: ERDÉLYI ÜTI BENYOMÁSOK. 

Sajtó alá rendezte Papp Ferenc. Budapest. 1921. 
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MAGYAR TÁRSASfiLíir ERDÉLYBOEN 

185^ 
Van élő példa, melynek mintájára lehetne valódi ma

gyarrá átalakítani a magasabb magyar társaságot. Igen, 
élő örvendetes példa s nem is valami szűk, ismeretlen 
kör, mely túlesik az Óperencián, hanem egy századok óta 
fönnálló virágzó társaság; s ez oly argumeintiun, mely 
megsemmisít minden legkisebb kétséget a felett, vájjon 
lehet-e képzelni vagy éppen alakítani egy oly társaságot, 
mely minden műveltségi igényeket tökéletesen kielégít
sen és amellett tökéletesen magyar legyen; megsemimi-
síti pedig azon egyszerű tény felmutatásáivai, hogy egy 
ily társaság valóban létezik. Eltaláltátok-e, hogy nem 
beszélek másról, mint kedves édes testvérünk — Er
délyről. 

Erdély, mely oly fontos szerepet játszott hazánk 
történetében, hivatva van isméit egy nagy szellemi had
járatra kelni a testvérhon felé, hogy azon nemizeiti szel
lemet, meilyet oly hőn megóvott kebelében, újra feüiéb-
resisze ési elárassza a magyarországi társaság felett! 

Valahányszor e hon nemzetisége veszélyeB küzde
lemben volt vagy népe az elcaüggedés karjaiban elszen-
derült, mindannyiszor e testvérhomtoan kelt egy vihar, 
mely mint jótékony légtisztító zajlott viégig tespedés éB 
enyészettől rekkenő légkörén. E viharoknak köiszönhet-
jük jó részben, hogy nemzetiségünk fönmaradt s a vér, 
melynek forgása gyakran végképpen megszűnni vagy 
megakadni látszott, időnkint felfrissült s élénkebb for
gásba jött, így volt Erdély kimiondhatatlainul fontos té
nyező nemzetünk történetében és lőn mentőjévé nagyobb 
testvérének. 

Most midőn minden nemzeti mimkásságunk a S!zo>-
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ciális térre szorult, Erdély újra felette fontos szerepet 
játszhatik nemzetünk életében. Bár kerekedhetnék föl 
ismét, mint kerekedett föl ős-szellemével a multt száza
dokban, s árasztaná el azon tiszta őa magyar szellemet, 
mielyet oly híven megőrzött keblében. A Királyhágón túl 
fekszik valódi Mekkája nemzetiségünknek, oda zarándo
koljon mindenfai, kit boldogít, ha mélyen és igazán érez
heti, hogy magyar s ki lelkesedést akar meríteni a nem
zetiség igéinek terjesztésére. 

Mi, a szoroeb értelemben vett Magyarország lakói, 
kiki némi csüggetegséggel látjuk a sok különféle elkor-
csosodást, éppen fajunk magva, az arisztokráciának ke
belében; kik gyermeki örömmel halljuk, ha egy-egy na
gyobb rangú polgárunk saját nyelvén, azazi, a mi nyel
vünkön szól; kimiondhatatlan örönmiel látjuk a határon 
túl nemzetünknek tisztán föntartott jellemét; haJjjuk 
nyelvünknek édes hangjait egy tökéletesen míívelt pol-
gáriasodott osztály körében, mely legdíszesebb neveit 
hordozza történetünknek. 

Bár közel hozzánk, mégis annyira új, annyira meg
lepő e jelenet, hogy a legédesebb érzéssel képes keblün
ket betölteni. Ki híven ragaszkodott addig isi fajához, 
még sokkal inkább fogja szeretni azt, ha e fényoldalá
val megismerkedik. Még kedvezőbb vélemény fog tá
madni lelkében fajának valódi értéke felől, ha lát egy 
számra nem nagy, de belbecsére nézve annál többet érő 
osztályt, mely még több sanyaruság, még több viszon
tagságok közt, távolabbi a polgáriasodott világtól s mégis 
előre haladva az erkölcsök műveltségében, még több s 
ajránylág számosabb idegen elemek közé szorulva, oly 
hűn, oly tisztán feltartotta nemzeti bélyeg'ét. Ki e vigasz
taló érzést élvezni akarja, menjen Erdélybe si nem fogja 
bánni, hogy miagyamalt született. 

S azért nem is lehet csodálni, hogy a nmgyarországi 
ember mindenkor bizonyos pietással és tiszteletteljes 
vonzalomimal viseltetett Erdély iránt; ha, nem ismerte is 
közelebbről, sejtette jól, hogy ott rejlik leghűbben meg
óvott fészke, onnan ered legltisztálbb forrása nemzetisé-
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A magyar nyelv újabbkori művelése nálunk fceaadő-
dött s itt valóban felette nagy volt a szükség e munkára, 
mert nyelvünk annyira elparlagiasodott, hogy müveit 
ember igen szűken érezte magát a nyelv korlátai közt. S 
miért? Mert nyelvünk jóformán csak a pór nyelvévé 
vált, az uri osztály franciául, més része latinul besizélt. 
Most már nyelvünk annyira bővült, csinosodott, hogy 
bármi társalgási igéayekniek megfelel. Nem iB kevéssé 
büszkélkedünk sok új, sok kurtított szavaink s csinoso
dott BzóMsmódjainkban. 

S én mégis azt mondom.: e nyelv minden tökéletese
dése mellett most sem oly sízép akár kötései, akár hang
jára nézve, mint azon magyar nyelv, melyeit Erdély lel
kes leányai beszélnek; mely nélkülöz mindéi akadémáai, 
minden, a sajtó utján kifejlett pallérozódást s csupán 
anyától leányra szállva tartotta föim miagát jelen ko
runkig. S ne mondjátok, hogy hiszen szép ajakról bármi 
szépen hangzik; az erdélyi ma;gyar beszéd kellemes, szép 
és gazdag, bármi hideg itészettel taglaljátok. Nyelvnek va
lódi kellemet nem ad semmi akadémikus; nyelvet, mánt 
népdalt csak az azt beszélő nép teremt; a nyelv az ember 
legbensőbb, legrejtettebb természetének kifolyása amilyen 
a nép szellemié, olyan nyelve is. Aa erdélyi nyelvet egy ne
mes *faj teremtette, mely századokon á t folyvást ezzel 
fejezte ki érzelmeit, gondolatait s melynek, habár kül
sőségeit érintette is idegien befolyás, d© valódi belső lé
nyegébe sóba be nem hatolt. 

Erdélybe is becsapkodott a kiüföldieskedés;, a honit 
megvetés és szégyenlés nyavalyája, de edha nem terjedt 
el oly általános mételyként, mint a nagyobbik hontest
vérben. Távolabb volt ann£^ forrálsától, módja korlátol
tabb volt s a csodás közlekedési ^Zközök ismeretlenek 
Vajának. Az erdélyi főnemes, mint kevésbé vagyonos 
honn tartózkodott, míg a dúsabb magyar arisztokrata 
küMöJdön toeresett itthon nélkülözött élvezetet. :& 
ugyanezen hoimmaradtsáignak köszönheti, hogy a társa
dalmi műveltség Erdélyben általánosabb, mint nálimk. 
Az alacsonyabb körök erkölcsein is észrevehető bizonyos 
simaság, ill^eknesség iránti hajlam), szóval műveltség, 
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nii^y niegleíhetősen ellenkezik a magyarországi kissé 
nyersebb modorral. 

Meglelhet az ottani lakosságnak természetében rejlik 
bizonyos szelídség, de más okát is nagy valósainűséggel 
lehet felhozni. 
' Mi szülte nálunk nagy részben ama. betyáros sselle-
met, mely még nem rég ezelőtt jóforimán el volt táraa-
Báigunk némely rétegeiben terjedve? Reakció! EHentálló 
viSBzaihatás a magasaJbb körök idegen s nemzetiségét 
fnegtagadott szelleme ellen. 

EUkeseredvén a nép a műveltebb körök aposztáziája 
ellen, útját akarta állani a nemzetiség hanyatlásának; s 
miután a társas műveltséget a nemzet inegtagadással 
kaiöltve lépni látta ellenébe, az ellen is megállt az elke
seredés nyerseségével. 

Ez így szokott mindenkor történni, együtt sujtatik 
tt jó is, ha a rosszal sijövetségibe lép. így önük ki gyere
kestől a fürda. 

Elleniben a t^tvérhonban soha nem látta a nép nagy
j á t elpártolni a hemaetdségtől s azért a fönebb magya-
rázQitt visszahatásra tárgy és alkalom nem adatott. Ahe-
s^ett a nép a nagyokat sziveslen elfogadta vezetőiül; nem 
ftelfcmtette mint elpártolt, idegen, ellenséges elemet, ha-
niem önként elfogadta a fölényt, melyet helyzeténél fogva 
leiette gyakorolt. 
• A magasabb körök á népnek természetes oktatói az 
ÖPkölcsökben s a nép szívesen elfogadja az oktatást, nem 
stógolódik az ez által támadt fensőbbség gyak.orllata ellen, 
'paik. részvétet, jó indulatot sejtsen maga iránt tanltói-
|6an. Az erdélyi magasabb körök ezt soha meg nem von-
l|áic az őkeft környezőktől s eaíért beífolyásiik az erkölcsök 

llérozáBára megtette hatását s nyilván tó;tható a nép 
tóibb rétegein is. 

E tényt senki, ki Erdélyben miegfordult, el nem, ta
tja. S e tény nagy vlgaBztalásnl, egyszersmind 

Sző okul szolgál arra, mit sokan tán kétségbe hajlan-
IftSk vonni; miszerint a magyaiség a belső s külső pal-
pSrossottságnak nem hogy ellensége volna, de éppen el-
Ünkezőleg arra kitűnőleg alkalmas. Éppen Erdély, mely 
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magára szorítkozva s. csak távol éríntlkieziéeiben a külföld
del, ipar és gazdagodásibani elmaradottsága dacára a tár
sasági műveltségnek oly magas fokára emelkedett, mu
tatja, hogy önmagából a magyar népből fejlődhetik ki 
az erkölcsök sizelidsége, pedig tisztán si az eredeti zománc 
föntartásával', csak ellenséges befolyás ne gátolja kifej
lődését. 

Ez oly tény, mely meggyó'2áieti azokat, kik csiupán 
kézzelfogható jelenetek által engedik magokat meg
győzni s minden okoskodást, báxmi temnészetea legyen 
is, apriori elvetnek. Mert bár ezúton elmélkedjék valaki, 
lehetetlen á t nem látnia, hogy a magyar természetében 
korántsem rejlik a durvaság, hacsak durvaságnak nem 
bélyegezzük nem tudását némely conventionel szabá
lyoknak, melyeket meg lehet sérteni, gyakran még túl
zott illedelmes viselet által ds. 

Nézze bárki a magyar parasztot s hasonlítsa össze 
bármely — mondom bármely — nemzet hasonló SORSÚ 
köznépével s kénytden lesz miegengedni, hogy egyiknél 
sem lehet találni annyi hajlamot az illedelem, a becsü
lettudás iránt, mint a mi pór népünknél. 

De hogy visszatérjek szorosabban vett tárgyamhoz^ 
újra ajánlom mint élő és követésreí méltó példát az er
délyi arisztokráciát saját magasabb köreinknek. Oly kel^ 
lemes családi életet él az, hogy a sorBoit —' erdélyi ember 
lenni! — minden sors-csapások mellett is irigylendő ren
deltetésnek lelhet miondani. A társadalmi hangiulat töké
letesen comanie il faut s' mégis annyira t i ^ t a magyar, 
milyet nálunk jóformán <»ak némiely tisztes, bár szegé
nyebb sorsú hajlékban lehet feltalálni. 

Rendes társalgási nyelvül nem hallható más, mint 
az édes nemizeti hangok, bájosan ejtve bájos ajkakról. 
Meglehet, más nyelven is beszélüek, ha egy-egy miagyar-
áfbszági közéjük vegyülj de hiszen magyar illedelmi sza
bály, hogyiha egy van száz ember közt, ki idegen nyelven 
otthonosabb, kedvéért mind a száz amaz idegen nyelven 
beszél. , \ 

Minden mozdulat, minden taglejtés tanúsítja a ma
gyar tertmléiszietet s a tisztes pómép nem lehetne magya-
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jrabb, mint e finom társaság. Midőn aztán az emiber ilyet 
lát mentse ibármily okoskodásokkal, lehetetlen fájdalom 
néífcüí gondölni idegenszerű s minden nemzeti tipuat nél
külöző saját magasabb köreinkre; lehetetlen nem inigyehxi 
sorsát Erdély fiának, ki magyar keblet tud dobogni ho^ 
mában mindenütt, hol miagyiar névnek hallja hangzatát. 
Mondoml, Erdély hivatva van nagy ési jótevő befolyást 
gyakorolni társaságunk áUapotára. 

Ti Elrdély leányai, kik előtt a testvérhon leventéi ön
kénytelenül térdet hajtanak, ne feledjétek hivatástokat! 
Tiétek most a szerep, melyet harcosi apáitok a honban 
viseltek. Akkor ők fegyveres kézzel, most ti a léJekteljes 
szépség hatalmiával legyetek hóditóink — Bethlen Gábo
rok. S ne feledjétek diadalmaitok közt, hogy egy szent 
ügynek, a nemzetiségnek vagytok apostolai. Ne feledjé
tek, ha bármi idegen elem közé vegyültök, hogy éketek
nek legszebb gyö^ngye azon naaigyar tisizta lelkület, mely
nek kegyelettel hódol minden, kinek ereiben-még egy 
cseppje buzog Árpád vérének. 

Mocsáry Lajos 

M0C8ARY LAJOS: A MAGYAR TARSASÉLET. 
Pest, 1855. I i 
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ÜTT UE3V13LEK 

1858 
I t t vagyok végre az annyiszor megálmodott, annyi

szor megsíMretett EJrdély- fővárosaiban, aihol úgy érzem 
magamat, mintha régi ismerősök, r é ^ rokonok közé ér
keztem' volna, kiknek arcait is látni véltemj valaha, tán 
képzeletemben? talán a történet lapjait olvasva? ami
dőn a hajdankor hÖseinelk;, nagyjainak, bölcseinek tet
teiben etoerülve, azoknak alakjai végig húzódtak lel
kemben és most, midőn Erdély földén állok, raegeleve-
nülten állnak szemeim előtt. 

Mert nem a holt emlékek legdrágább nevezetességei 
Erdélynek, hanem azon élő ivadéte, mely nemzeitL és 
faji sajátságát Árpád és Attila óta vegyítetlenül meg
tartotta, melyhea sem gazdagság és műveltség, séta) sze
génység ós elhagyatottság nemfes, tiszta ősi jelleméből 
ki nem vetkőztettek, mely ahány lépéssel haladt a jö
vőbe, aranyi lépéssel nem hagyta hátra miultját, hanem 
magával vitte enmek emlékeit — arca vonásain, szívében, 
szavában. . 

Még most is feltalállhatiii Erdélyben mindazon aJiako-
kat, kiknek képeit aa emMkkönyv írók oly élénk színek
kel festik; a kérkedés nélküli büi&zke fÖnenniest, a hallgató 
érdemeire büszke, bátor lelket, a minden szépet, nagyot 
és nemest tárt kebelM fogadó női jellemeket, a szív és 
ész sajátságairól rendkívülivé lett tüneményeket, aa ala
pos, józanértelmű, magas készültségű tudóst és azt a 
szorgalmas, becsületes népet, mely most is oly szierel-
mes határaiba, miként hajdan; mely megél szorgalmá
val, kitartásával egy akkora darab földön, mekkorát 
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ílagyarorsizágon a dűlő utak elfoglalnalk s nem cserélné 
lel azt tíz annyival ősi hegyein túl. 

liélutánra érkezve, estve a színiházat látogattaan 
iiteg. Nőm ját^sott; olyan jól esett valaliára drámai kö
zönséget látnom. A kolozsvári színiház a pesti után a 
legnagyobb tere a magyar színművészetnek; ötveniét 
páiholya van s egéez elrendezése jó ízlést s kitűnő csínyt 
tanusit. Jelenleg Kaczvinszky dalszíntársulata működik 
l)eiuie, mely több jeles és szép reményekre jogosító ta
gokat számit. S miután az áldozatkész igazgató három 
évre nyerte meg a színiházat, remélhető, hogy társulata 
időjártával a legjobbak közé fog emelkedni, egyenlően 
köareihatván a közönség pártolása, a művészek buzgal
ma, és az igiazgató tápintata. 

Különösen meglepő volt rám nézlve az ellentét, hogy 
míg Pesten á drámai közönséget a karzaton szoktuk 
keresjü, itt a páholyokban találjuk azt. A művészet 
van-e ott degradálva, vagy az intélligeíncia? . . . (II.) 

Azon pár nap alatt, melyet Kolozsváron töltheték, 
bárha azokat mind, kikhez szívem vonzott, nemt látha
tóm is, elég alkalmam volt meggyőződihetni felöle, hogy 
azon előszeretetnek, mellyel a magyarhoni költészet Er
dély földe éSi népe iránt viseltetik, alapos okai vannak. 

Innen Bencecre kellé indulnom, hol gróf Lázár Kál
mán várt reám. Odáig útitársul Kőváry Lásalö barátom 
volt szíves hozzám csaitlakozni, ki Elrdély földének míin-

. den foltját ismeri, a legtávolabb idők történeti hagyo
mányaival. 

Kolozsvárt elhagyva, Feleken vitt keresztül az út, 
melynek hegyeiben teremnek azok az óriási kőgombó-
cok, miknek keletkezéséről nincsenek tisztában tudó
saink. 

Dél tájon érkeztünk el Tordára, hol útitársam test
vérével a beomlott sóaknákat és sóstaArakat szemlélők 
wiQg; e tavakban semmi élőállat, semlmi növény sem 
teröm, csupán meleg nyarakban jelen meg a felszínen 
valami hosszúkás páncélbogár, s egy neme a íekete 
gyíknak, melyet a hő napsugár a sós iszapból költ ki 
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s akkor láthatni valami veres, levéltelen, kemény nö
vényt is a parton, mely kék virágokat nyit. 

Torda épületei alatt egy már rég eitemieteitt város 
sírja fekszik; minden pinceáaás alkalmával régi emlé
kek jönnek napvilágra. Legközeleibb a polgármester, 
kertjébend ásatáskor gyönyörű Bacclius főket, női sao-
bor töredékeket és kisded oszlopdarabakat a legtisztább 
kaimiolból fedezett fel. A Baocbusfők egyike feíhér már
vány, a másik alabástrom. A művészi kidolgozás remek 
vésőre mutat, mindkettő egészen ép, még a föt átszo
rító szőlőfonadék legfinomaibb levelei sínesének meg
sértve. Bár ne hányódnának el, mint annyi nagybecsű 
műemlék© Erdélynek! 

Tordán túl terjed a Keresates-mező. I t t haniolta De-
cebal utolsó csatáját Traján ellen; a szántóvas min
denütt régi kardokat, sisakokat vet föl. Itt ölette meg 
Básta Müiály vajdát. Fenn a jobbról látszó hegytetőn 
van még valami sáncolat, miely az utolsó dák király vá
rából megmanadt. 

Távolabb a regényes Torda-hasaidék képe tűnik 
elénk. Egy harminc ölnyi széles nyílás, melynek oldalai 
caaknem egymásba illenek s melyről aat tartja a monda, 
hogy az Szent László csodájára támadt, midőn ellenei 
üldözték. Isten szétnyitá a hegyet, a ló patkója, nyolc 
szegélvfel együtt most is lenyomiva látsziki a síziklában; 
odább Kalo^váf felé egy tér fedve van gömbölyű pénz-
alakú csiga-kövületekkel, nukrői az a rege, bogy mi
dőn szent László a kunokat üldözé, azok pénzt szórtak 
a magyarok elé, hogy őket fentartáák', e pénzek váltak 
Saent László kértére kővé; máig is Szent László pénzé
nek hivatnak.- . 

Most hunyd be ezemieidet édes rokonom; Enyeld képe 
áll ©lőtted! 

Nagyenyed hajdan gaadag, virágzó város volt, bírt 
tizenkétezer lakossal és azok mind igen boldog emiberek 
voltak. It t állt a reformáltak legvirágaóbb kollégiuma 
Erdélyben!, mely híres volt páratlan könyvtára és régi-
séggyüjteményéről, de a leghíresebb azon. nagy szelle
mlekről, kik bemtie nyerték tiudományoa imveltsiégüket, 
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i t t volt a megye széklheilye és székhelye az értelmiség
nek; itt talált legelső bölcsőjére minden szép és nemes 

Most — mindezek helyén áll egy csontvázgyiijfe-
BCiény leégett házakból és minden háznak történet© egy-
egy borzalmas regény, melyet hallani és elmondani irtó-
Bat. A képzelet megtagadja a színöket e rajztól és lel-
feem fél visszagondolni reá. A házak kilenctizedrésze 
romban hever, s legalább felének nincs tulajdonosa, aki 
visszajöjjön azt megnépesítem; alfcik hazatértek, sokan 
feefödetlen házaikban laknak, elhelyezkedve a romok kö-
Bött, vagy meghúzzák magukat épen maradt pmeéikbenj 
itt-asmott látni csak egy újból felépült lakot. A kollé
gium tetője megmaradt, mert a romboló elem nem bírt 
vele; a pompás könyvtárak, a gazdag régiséggyüjtemény 
hová lett? felelnek rá a kapu alatti kormios falak. A 
megyeház ablakain embermagasságú dudva zöldül elő, 
az udvarok szépen benőve fűvel; a teniplomok orgona 
nélkül, az oltárok díszképeiktől megfosztva... 

Leverten tértem vissza szállásomra, a látott kép 
álomlátásnak is iszonyú voina, bármerre vetem szemei
met, ugyanazon nyomor, új meg új alakiban.. • 

Nem bírtami itt maradni éjszakára, miennem kellett 
alkárihová, hogy itt ne tegyek, amidőn az udvarias vé
letlen br. Kemény Istvánnal összehoz; vele együtt éjsza
kára közellevő csombordi jószágára rándulék át. 

Ez is pusztulás színhely© volt, valamint az egésa 
környék. Az erdélyi földbirtokosok legnagyobb része 
most azon helyzetben van, miben egy amerikai telepít-
vényes: az első sátorkarótól az utolsó járomiszegig min
dent újból kellett előteremtenie. 

Májsnap tovább haladánk. (ETI.) 

Még a levegő is könnyebb, amint a Székelyföldre 
lépünk. Az egész táj képe átváltozik, a girfbe-gurba Me-
eőség helyett, erdős-ligetes hegyek következnek, a faluk 
sűrűn egymáshoz közel, a házak rendesen építve, csinos 
fa és cserépzsindelyekre, mik hegyesen végződve oly-
formán tűnnek elé, mint az armadilla pikkelyei; a bázak 

165 



elején deszkakerítés, az ajtók felett nagy c^'tartó ere
szek, néhol oszlopos kioszfcszerű emelvények, szépen cif
rára kifaragva, az ablakok saellÖsek, •farácsozattal el^ 
látíva, mik mögül nyiló virágok tűraiesk elé, az utak olya
nok még falun keresztül úi, mint a palló és mindenütt: 
úton, útfélen, kapuk alatt és ablakokon vidám mioisiolygó 
arcok tekintgetnek az utazó elé, ki nem győzi viszonozni 
a minden oldalról jövő szíves üdvözlést; ha megáll, kö
rülfogják, kérdezik, utasítjáik, ha az utat nem tudjaf 
elkisérik, s ha meg akar szállni, érővel húzzák háza&ba. 

És e házak belől ép oly csinosak, mint kívül, tükör-
tisztaság uralkodik a szobákban, minden ablak tele vi
rággal, a gerendák befűzve friss ágaikkal, hogy a szoba 
'úgy tetszik, mintha egy leveles szín volna, a magas lá
baikon álló kaaidalló padkáján ott a falusi könyvtár, az 
évről-évre eltett kalendáriumok és az énekesikönyv. 

Déltáj'on értünk Marosvásárhelyre; a szakadó zá
por megzavart a város megtekintésében, csupán a vá
rat és a bemie levő ref. templomot rajzoHiattam 1©... 
A vár, miint rendesen minden középkori kastély Erdély
ben, négy emeltebb donjonbul éJX, melyeket a kettős 
sáncfal köt össze, a templom is a szokott sajátságokat 
tünteti fel, a hosszú toronytetőhöz négy kisebb tor^ 
nyocska ragasztva. Ilyenek kivétel nélkül az eordélyl 
középkori várkastélyok, ilyen a radnóti vár is, hajdatt 
fejedelmi laikhely, melynek portáléja felett ott áll méff 
a Bethleh-címer, egy vasbór Öntött koronás kigyó a 
háztető csiupján felkanyiarulva, szájában ta r t egy aranya 
almát. Most tiszti lak. 

ESstére Kelementelkére értünk, hol S'.-nő asszony
ság urilak:a fogadott beimünket, s másnap itt maradva, 
volt szerencsém megismerkedhetni br. H. József úrral és 
vígkedélyű lelkes nejével; itt találtam legelőbb mintáját 
a hajdaói erdélyi háztartásoiknak, mert köztünk miraid-
va, hol eddig jártunk, ott egy koppantó sem maradt meg^ 
a régi felszerelésekből; —'• itt még minden meg volt a 

maga Őisi szépségében. A falak tetőtől-talpig nagybecsű 
képeikkel s ritka aoélmetszetekkel fedvék, a régi pompás 
rokoikóórák mesterséges gépezeteikkel, sajátos cifrálk-
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Ital a mahagónival éa elefántcsonttal kockázott asztalo
kon, vagy tarka márvány emelvényeiklen; az előterem-
beai a kedves agarak, mik az erdélyi úri létnek ép' oly 
ielmúlhatatlanul kellékei, mint a spanyolnak a köpö
nyeg: nagy kalitokban éneklő madarak; tovább igen 
érdekes ritkasággyüjtemény, ősi ereklyék, antik szob
rok, ritka fegyverek, óraművek és numizmatika, minő
iket ivadékról ivadékna gyűjtött minden erdélyi család. 
tKöatük nagy érdekkel bírnak egy középkori imádságos 

; icönyvet, mel3^ek minden S2abasz;a elé egy, a legnagyobb 
művfezek remekeiről másolt acélmetszvény látható, e 
anűvészet akkori tökélyének igen kedvező tanúságául; 
továbbá Barcsai Ákos ezüst mosdótála, melyen a víz
tartót egy ágaskodó szarvas képezi, nagy gonddal ké
szült alakokkal kiverve. Az úriiak hátulsó csarnoka 
ülviegíházon végződik, mely telve van melegéghajlati nö
vényekkel, körül díszlő narancs- és citromfák, miknek 
:^gyik ága még virágzik, a mjásikat aláhúzza az aranyló 
aJmák terhe. Ilyenek lehettek azelőtt a többi erdélyi 
fíiX&aktík is. 

Minél tovább haladunk a Székelyföldbe, a táj an
nál regényesebbé váük, midőn Korond felett a magas 
Kotlonda hegy ormára feljutottunk, egy panoráma áU 
előttünk, melynek elragadó szépsége l«<gáz szívet éa 
le lket . . . 

Alant a félig nyílt völgyiben öt falu látszik egymás
hoz oly közel, hogy szinte egynek vélhetnők, ha tornyaik 
el nem különöznék: a gyümölcsös kertek szelíd zöldje, 
OSelybe e fehér házak bemártva látszanak lenni, oly 
kellemes ámyéklátot képez a völgybe-knö kalászos ol-
^dalaihoz, mik mindig tágabb kört nyitva, a távolban a 
Jiavas bércek kékes körrajzait engedik láthatni. A nap 
éppen lemenni készül e havas^ bércek közé, az arany 
ködfátyolön keresztül, melyet sugaraiból a völgybe 

^ ő t t , á falvak kékes füstje emelkedik; az ünnepélyes 
alkonycsendet egy folytonos méla zúgás hatja keresz
tül ; száz és száz apró patak zuhogása az, melyek alant 
az Olt habjaiba vegyülnek s a csendes falvakon kérész
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tiil toraibolnak, a vidám, házikók küszöbeit mosva hűs 
kristálytiszta haJbjaikkal, 9 a mint a hegytetőről egy-
egy kis daraJb vízfolt meglátszik, az alkonyég sugarai
nál úgy tűnik elő, mintha száz meg száz tülkördaraibbal 
volna behintve az egész kedves völgy. 

É® midőn a kedves kép a lelket elragadja, eszünkbe 
jut a múlt, hogy a hegytetők itt hajdan lármás várakat 
emeltek, miikneík romjai miaig is' ott váalanak felettünk, 
ott Firtos vár, Rapsóné vára és minden arc, ki velünk 
szembejő, egy-egy hősnek sarjadéka. 

Vannak nagyszerűbb, pompásabb, elragadóbb lát-
mányok Eírdély tájai közt, de oly magasztos alig lehelt 
több, mint a Szent Anna tava. 

A leigrégibb időktől a legújabbig szüntelen vallásos 
eszmék Sion-köde lebegett e táj fölött, ez volt a rajon
gók, az ihlettek Libanonja, ami Izraelnek az Olajfák 
hegye, a hindunak a gangesi szent völgy, az északi skan-
dinávnalk; ÖJE Igdrazül árnyéka alatti magány s a hellén 
költészet arany árnyképednek a Tem,pe, az Erdélynek a 
Szent Anna tava. 

Amint a tusnádi regényes fürdők jóltevő nimfájá
tól búcsút veszünk, balra napkelet felé óriási bércek 
birodalma terjeszkedik elénk, melynek utolsó pontjai 
messze Kézdivásárhelynél végződnek; a térkép nem mu
tat e helyen sem falvat, sem majort; ősrengeteggel ko
szorúzott hegyek feküsznek egymáson, nuket mindkét 
felől elkerül az országút, vadászösvényeknek hagyva az 
ősvadont, mely most járatlanabb, mint volt ezelőtt ki
lencszáz évvel, mikor még azoknak a váraknak urai él
tek, miken most az a vad fa terem, melyet a vihar vet 
s a vihar tép le. 

Egjnkén e vadon ösvényeknek megindulva, két me
redek bérc között haladunk szüntelen felfelé, miikneík 
aijában tajtékzó hegyi folyattn tomlbol; szédület lete
kinteni rá. Félóra múlva elhagynak bennünket a eiaeli-
debb égihajlati fáJc, a bükk és tölgy, s kezdődik a feny
vesek országa, óriási szálfák nőnek elő a szírt meredef-
Kéből, földig eresztve sötétzöld lomjbpalástjuikat, s ott, 

168 



hol a sötétzöld a földet éri, fcörülnőve kék havasi nefe-
lejts-el; mindig odább, mindig feljetoto még vadonabb 
lesz a vidék, emberi kéz soha nem írtja itt a fát, amint 
a Nemere szele töveikből kifacsaiwa egymásra döngette 
a roppant faderekakat, azon módon ott rohadnak, be
nőve futóvirággal, és csodaalakú gombáikkal; egy-egy 
roppant szál fa keresztül bukott a hegy vágáson s míg 
stöve az egyik hegyormon maradt, hegye a másiíto hegy-
ormára feküdt, s úgy képez, veszélyes hidat az üvöltő 
iiegyi folyam fe le t t . . . 

Végre mintegy négyezer lábnyi magasba kapaiszkod-
va fel, sík tér nyílik meg előttünk, mintha egyenesre 
vágták volna a hegy tetejét, s egy lapály tűnik elénk, 
•mielynek első látásra oly szomorú, oly ag'gasztó tekintete 
van, hogy az ember megdöbben, maga sem tudja miért? 

Az egész tért valami zöldesbama sűrű moha fedi, 
melyből csoportonként állnak elő a csáténemű sötétzöld 
füvek zBomíbékjiai, az áfonya és medvescaőlő itt-ott ber-
íkdcet képez, melyekből húsz, harminc lépésnyire áll ki 
©gy-egy csenevésző szomorú lucfenyő. 

A heljrt hívja a köznép a kokojcás-naik, és azon ag
gály, azon borzalom, mely az első tekintetre meglepi az 
embert, közös minden emberrel, minden állattal, mert e 
hely halálos- veszély helye, alatta feneketlen víz van, ha 
ember vagy állat ez ingadozó miohos felszínre lép, a mo
ha lesüpped alatta, és őt elnyelik az ismeretlen saövevé^ 
nyék. ösztönszerű irtózattal haladtimk végig ez átkozott 
hely partján, s midőn a fölötte álló hegytetőre jutsva, 
xíiég ^yszer visszatekintenénk rá, tündéri látvány állt 
viszont előttünk: két-háromsaáz apróbb-nagyobb göm
bölyű tengerszem, mint megannyi csillag ragyog a ve-
Szélyies bérci ingoványon, miknek hatása leírhatatlan. Az 
wnlber a tündéreket véli látni, kik tengerszemekbői fel 
jőnek, hogy a hfdandót a vészes síkra csalják. 

E bércCTi tul fekszik a Szent Aima tó. 
Háromezer lábnyi magasban a tengerszín felett, kö-

rösacörül ezerkétszáz lábnyira feljebb emielkedő bércek 
által képzett medencében, vad erdők árnyában terül egy 
ffömtoöljrű nagyszerű tengerszem, melynek körülete egy 
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negyedrész mérföldet meg'halad. Sima tükörlaipja sötét
zöld a belenéző erdős bércektől, a legnagyobb vihar sem. 
ingatja azt meg, hab sem fodorul rajt. A körülfekvő bér
cek ide forduló oldalát cser és bükk fedi, míg a tó part
ján körül, roppant fenyők emelkednek, mintegy sötét 
rájmába fogva az ércvllágú vizlapot. 

Az ünnepélyes csend, mely a szívre száll, midőn e 
völgybe lépünk, érzelmjekre tanít bennünket, melyeket 
nem éreznénk soha, melyeket talán tagadunk. It t e szent 
magányban, távol minden emberihangtól, oly közel érez
zük magúnkat Istenhez. Semmi zaj sem hallik ide; örök 
csend uralkodik e kiválasztott völgyben, a körülfekvő 
•bércek elvonják róla a zivatart; míg saját kiáltásunkat 
oly csodásan adja vissza a völgy gyűrűjében körüllfuitó 
visszhang, mindig feljebb-feljebb emelvei a hangot, míg 
<5saknem egy oktávval magasabban halljuk azt hátimk 
mögött ^lyészetesen elzengeni, mint a hajranigzúgásit, 
mely oly soká cseng a légben, midőn már rég megszűnt 
sízsólani. 

REGÉNYES KÓBORLÁSOK ERDÉOLYBEN 
1858 

Abrudbányénak a piacán állunk. Az egyik templom 
a katholikusoké, a mjásik a reformátusoké, rom minda-
kettő, a harmadik tornyát most födelezák, ez az unitá
rius atyafiaké. A város többi része is ilyen, minden há
rom épület közül kettő még r o m . . . 

Sajátságos világ ez itten. Minden ember élete egy 
regény, tele rémes eseményekkel s Isten csodáival, amik 
azokból kiszabaditák: most már hozzá vannak saokva 
emlékeikhez, most már azt is megszokták; hogy utcán
piacon szanaszét találkozzanak azokkal, kik erről meg 
amarról emlékezetesek előttük s egymásnak köszöimek 
és azt mondják: „Norok bun", hanem aki azt először 
látja, hallja, annak valami végig fut a lelkén. Megjegy-
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zem, hogy egész Abrudibényán nem láttam egy öreg em
bert, vagy öreg aszoriyt. 

Másnap az abrudbányai hetivásárt tefcintök meg. Itt 
szoktak rendesen összegyűlni a román világ celebritásai.. 
Sálint, a kitüntetett esperes, egy patríarcihális mosolygó 
képű arc, ki már messziről köszön jó ismőiröseinek; a 
yBorkeez testvérpár, akik közül az egyUc most is viseli 
VaBvári pecsétnyomógyűrűjét emlékül, a másik pedig ar-
,ról nevezetes, hogy a kálvinista templomnaik ő szerezte 
j0zt a mositaiű regényes kinézést; különbem előkelő kocsis 

;\«mberek miiídaJketten; az utóbbi vitt bennünket később 
saját lovaán Vidrára (már nem tudom, hogy saját lovai 
yoltak-e?) igen nyájas, tréfás emberek. Ide jár fel Jániku 
Aibrahám is, a havasok egykori királya, igen megviselt 
állapotban; apja mindenéből kitagadta, a legnagyobb 
szegénységre jutott, úgy jár-kel, egyik házról a másikra, 
S nem tudja, hogy mihez lásson ? — It t látjuk meg a 
híres Husztékucznét is, ki egy időben csdznctafiizárral mér
te az aranyat, s selyembundában járt, ezüstpatkós csiz
máiban, most pedig méri a diót és mogyorót, de nem 
csizmiaazárral, hanem becsületes legális iccével a piacon. 
Minden visszatért a normális állapotba. 

Megnéztük az aranybeváltó-hivatalt is. Hétfőn reg
gel a környékből jön ide mindenféle fajú és osztályú, 
ember, hozza magával egy heti mimikájának eredmé
nyét. Tiszteséges férfiak előcsavargatják a ^ebkendő 
Bzegletéböl az aranyport, amit összeszedtek; elegánsi del
nők hozzák bársonyos táskákban bányáik nyereményét, 
bocskoros románok szedik elő a tüszőböl a miogyorófor-
mára összegyűrt kis sárga sarat, s az aranymosó szur
tos kezéből is odahull a mérlegre a vízből kifogott sár
arany; azt fizetik mind arannyal-ezüsttel. Ez az abrud-
ibányai ipar. Ahogy más ember gabonát szerez a földből, 
Júgy keresik ők abból elő az aranyat s azt viszik piacra. 
Ez a hivatal egy év alatt hat mázsa aranyat s harmadfél 
mázsa ezüstöt vált be, pedig még K.-Fehérvárott is vál
tanak be egy részt, a beváltott aranyat gömbölyű min
tákba öntík s úgy küldik a pénzverdéibe. Egy olyan kis 
ágyúgolyó 10—12 pfrtot képvisel, hanem így az öregé-
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vél nem löivöldöznelk. Fontja az aranynak így 444 frttoa 
Bzaámitódik. 

Dél felé Verespatakra mentünk át, hol a bánjraigaz-
^ató szívességéből az ottani nagyszerű érczúzót tekintok 
meg; mely ha emlékezetem nem csal, nagyobb a selm.ec-
bányaiml; ez már 1849 óta épült s összeköttetésibeii áll 
egy roppant vízvezetővei s egy merész kivitelű vasúttal, 
mely mintegy százhatvan ölnyire 20 fokú meredeken 
haiad fel, s fél mérföldnyi vonalban a bányába vezet. Ez 
egész mű egy magyar fiu, Juhó Ferenc mérnök munká
ja. B kis lovas vasúton haladva alattunk látjuk a veres
pataki magán érctörők egész sorozatát. It t tömérdek a 
magán bányamivelteto, annak mind van saját kallója a 
patak mentében; egyik szebb, a másik rongyosabb, né-
mielyiknek vagy vize nincst, vagy aranya, az nyugszik, a 
többi nagy gondolkodva hallatja egyenkint kopogó kal
lóit; a völgy egyik felét századok óta felhordott kőhá-
nyások fedik, másik oldalát, a kamarai bányákat kör
nyező szép bükkerdő takarja. 

Az aibrudi és verespataki aranybányák kétségtelenül 
legrégibbek Európában. A rómaiak kezdték még azokat 
mivehü, kiknek nem volt ugyan lőjyoruk hozzá., de volt 
rabszolgájuk; az elhagyott aknákban most is látni az 
égetés nyomait; mert ők elébb megtüzesítették a követ, 
azután ecetet öntöttek rá, úgy porhanyitották.. . 

Abrudbányai lelkes barátaink másnap Vidráig elkí
sértek bennünket. Topánfalváig S23ekérrel mientünk, ott 
mieg kellé állapodnunk, hogy az utániunk jövő vezeté
keket bevárjuk. 

Ez tehát a román vidék hírhedett középpontja, ahol 
román iutelligencia és birtokosság lakik. Amíg szeke
reinknél ácsorogtunk, lejő hozzánk egy romén nemes úr 
s szíves unszolással kényszerít beimünket házába be
térni. Tágas szalonjába lépve, a legelső, ami meglep ben
nünket — a harmincnégy magyar író arcképe. A román 
úr ott igen szívesen megwendégelt bennünket s mi való
ban nem bántuk meg, hogy Topánfalván időztünk. 

Innen azután haladéktalanul siettünk a regényes 
vidrai vízeséshez. 
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Vidráról tudnunk kell annyit, íiogy az olyan falu, 
íimibe délután két órakor megérkezve, négyig mindig be
felé Híentünk', másmap reggel hetiedfélkor kiindultunk 
belőle, tizenegyig mindig kifelé mentünk és csak akkor 
éíTtük el a végét. Egy-egy házcsoport mérföldnyi távol
ságban van a másiktól s azt rendesen egy atyafiság 
lakja; hét külön templcana van a falunak, mert ha egybe 
kellene minden lakosnak járni, a szélsők szombaton in-
duühatnának el a vasárnapi prédikációra s hétfőn érné
nek róla haza. 

I t t egy patak mellett láttuk üldögölni Janku Ábrahá
mot. Valami csárda volt ott, az előtt ült; fakózöld ka
lapja szemére lehúzva, zilált haja barnult arcát segített 
még szomxwnibbá tenni. Ott ült senkire setnx ügyelve. Va
laki kérdezte tőle, hogy nem jön-e fel a sógorához, a ívia-
esés mellé. Nem^ fogadta el a kérdést. Neim akar ő most 
senkivel besizélni; ő vele sem törődik seníki. Amióta ő 
szegény emberré lett és kopottaji jár, azóta nem nagyon 
becsülik. Ha valami jót lehet még felőle hallani, az a 
megmenekült magyaroktól jön, kifc közben emlékeznek 
rá, hogy őket nagy veszélytől szabadítá meg, amikor 
saját sorsosai többkor rá is lőttek. A szivekben látó la
tén ítél és kegyetoiez; emjber ne szóljon ehhez. Mi hagy
juk beaöldeM szépen a szomorú évek sírját; s felejtsük 
el a tényeket, de tartsuk meg belőlük a tanulságot. 

' Jókai Mór 

JÓKAI MÓR: ÜTI EMLÉKEK. Délibáb 1853. — BE-
GÉNYES KÓBORLÁSOK ERDÉLYBEN: Vasármpi Új
ság 1858. I 
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I. 

TOROCZKÖI NÉPVISEL-ET ÉS NÉPÜNNEPEK 

Toroczkó népe, mint nagjron konzervativ természetű, 
egész körömszakadtáig ragasiskodik ősi szokásaihoz ha
gyományaihoz s egyáltalában újítás az életmód és egye
bekiben is bajosan tudja köztük magát megfészkeilni. E 
ragaszkodás, ha némely dolgokban (mint a ibányá^ t ) 
ihátrányos is, de másrészről üdvös hatását sem lehet el
vitatni, mert régi szokásai, jó sajátságai s nemzeti öltö-
aéiMiez való e szívós ragaszkodásnak, a külbefolyások 
előli elaárkozottságnak tulajdoníthatjuk, hogy ezien alig 
3000 lelket számláló népség más elemek közepette fen-
tartá nemzetiségét, őseinek szebb tulajdonait, jó erköl
cseit s fesitőileg szép nemzeti öltözetét. Ez utóM>i száza
dunk mindent egy kaptára vonó törekvései dacárai is oly

annyira tartja magát, hogy azt letenni egyértelmű Irame 
a polgártársaivail való meghasonlássol, miért aubárhány 
fiatal van, ki tanulási vagy másutt mulatása ideje alatt 
újdivatú mezbe búvik, de hazatelepültével azt azonnal a 
toroczikóiak kegyelt öltözőével cseréli fel. Különben a 
toroczkói népviselet úgy a nőknél, mint a férfiaknál na
gyon szép s az ős magyar és ős némset viseletnek vegyü
letéből áll; de ezen érdekes népviselet ismiertetésélt mieg-
előzőleg pár szóban érintenünk keli az abban pompál-
kodó toroczkói népet. 

A toroczkóiakról első tekintetre is ed lehet mondani, 
hogy szép nép; áll ez főleg a szépnemről, mert a nőkre 
nyelvünknek e költői kifejezése sehol sem alkalmazható 
jogosabban, mint Toroczkón. Ez állításomat bizoimyal 
igazolni fogja mindenki, ki egy vasárnapon a temiplom-
ból pároslag' kivonuló torotízkói nők és leányok felett 
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Mgennlét tar t ; ki, ha esetlegesen festő lenne, szemármes 
liői saépségek és Madonnák eszményképéhea kiváló min-
táfeat váJasztbatna itten. A toroczkói nép nagyrészt 
jSzőke, mi a hawaslakóknáJl leginkább uralgá. Vonásaik 
iíabályszerűen szépek, különö^n a nőknél a legszebb 
arcidcnnot találjuk hófeihér börmL, melyen r«fesákat nem 
jnesterkéltség, hanem, havasi tiszta lég fakaszt. A nő 
egyáltalában Toroczkón nagyon kímélve van; otthon-
jtíkSxLa ugyan kiváló jó gazdasszonyok, foglalkozási kÖ-
HiSíbe tartozván veteménymivelés, főzés, a házkör tiszr 
ián. tartása mellett fehérnemű és ruhaketaie szövése, 
SüBok megkészítése, mi a divaitos hímzések miatt sok per 
Í>ecseilo munkát ad, mindazonáltai a terhesebb mBzei 
imuLkától — mát a toroczkóiak idegen napszámosokkal 
Végeztetnek, — meg vannak kimélive; ezáltal testük szép
sége védve s a gyenge test tulerőlteteséből eredő kora 
henradástól mentesítve vannak. A testalkat a nőknél, de 
főleg a férfiaknál S2álíis, nyúlánk, erős izomzattal, mit 
folytonos miinka edz. A termésietszépséget leginkább a 
festői öltözék emeli, mie(l3mek leírásaihoz már homüákezd-
ti<etünk, mint udvarias emberek mÉidenesetre ebben is a 
tiőnemnek adva az elsőséget. 
' Toroczkón a nők öltözék© kor szerint változik, más 
a növendék, más a felnőtt leányok, más a fiatal, más az 
idősebb nők öltözete; s mindezeknél ismét más, a hétfcöz-
liapí, más aa üimepi öltözék; azért e tekintetben — bár 
az öltöny a divat szeszélyeinek nincs alávetve, mégis — 
tiagy változatosság észlelhető, mi főleg tömeigesebb cso
portosulásnál a szín és alakzat sokszerűségénél fogva 
festői hatást gyakorol. 

Az ing a toroczkói női öltözetnél nagy szerepet ját-
öBÓk; ha a hétköznapi ing egyszerű házi gyolcsból van s 
Xísak a mellén lévő sűrű apró ráncozata által tér ©1 a 
inésihelyt szokásos ily ruhadarabtól, — az ünnepnapi ing, 
az már nagyon is kacér valami; kelméje a legfinomiabb 
feíiér gyolcs s kétféle, egyik a sipujjas-ing. Ez a vállpál-
Ijáknál és a kézélő gallérnál, — melybe a lobogós ujjak 
» kézcsuklónál ráncba vannak szedve — veres-feket© fej
tővel s gyöngyökkel cifrán ki van himezive. Ily inget a 
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leányok viselnek s rendsEerint a kézelő, gallér és véll-
szegély kihimizésében versenyeznek egymással, mi okon 
azok nagyon díszesek szoktak lenni; de ezek mellett ép
pen neiM) hátrál a fiatal menyecskék islagos inge, mely 
himzés helji^t a keleten is divatos apró érc-Iemeztoékkel 
(islag) van a vállszegély és kézelőnél kicifrázva.* A 
nyakra' fekete csipkéből készült vállig érő gallér jön. 

A szoknya ismét kétféle: fekete kösnyös felsing és 
veres kösnyös feísing." Ez nő'knél és teányoknái egyaránt 
feJiér, csak a kösnyő színe változik. Kösnyőnek Mvják 
pedig azön cifrán selyemnnei himzett felsing tartót, 
mely a tiroMak modorában a mellen kétíeföl felmegy és 
a háton egymást keresztezve le s úgy élői, mint bálul 
a sűrű ránöba szedett f elsinglhez van erősítve. A kös>-
nyőt a mell közepén a fűző tartja egyibe, a fűző pedig 
négyszögű posató vagy bőrdarabocska, mteiy gyöngy és 
éOénk színű selyemmel van kihíanezve. Az egész női öl
tözéknél a fűzőre van főgond fordítva, mint amely a 
legnemesebbet, az érzelem tanyájául szolgáló keblet fedi; 
mindenik abban igyeflcszik, hogy fűzője szépségben felül
múlja a másét; így keletkeznek aztán a legfantasztiku
sabb ornamentikának oly dús képletei, melyeket nem 
győztemi bámulni, mindpzek oly változatosságban, hogy 
a megnéztem 12 fűzőből egyik sem hasonlított a máaiioz, 
de mindenik oly szép volt, hogy a festő ecsetét méltán 
foglalkoBtathatta volna. Azonban a kösnyő és ékes fű
zője inkább ékítmény, semmint szükségességi szempont
ból van alkaJöiazva, mert a felsinget zsinóröv szorítja a 
derékhoz, mely veres selyemből a régibb huszárövek 
mintájára készült aranyos fogíMvány és bojtokkal, né-
mtelyek a zsinóröv helyett a szászoknál divatos boglár-
öveket is használják. Mindezt kiegészíti a csipkés ruha 
vagy cifra előkötény, mely a leányoknál zöld, az asezo-

1 Az islagos ímget menyegzöjölstöl sssájnltatt egy évig 
viiselik a f latoü asszonyok, azután azok ládáJbaja a mézes hó
napok emlékére tétetaek el. 

» BTelsimig felső ingtoöl lett, mivel az a hoeaziú tagre felül 
jön. EbbtXí tlett a azékeljneknél haaamált ieawng eünievezéfiia 
ezen ruhadarabnak. 
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nyolfcnál fekete poBztá\iól van; szélein és alsó e^gletei-
néi z&inórozás ée (sipkefmOimságú hímzé^kkel van dí
szítve, dúsian a fiataloknáJ, eigyszerűbben ^ csaik zsi
nórral — az idősebbeknél. A csipkés nüiára Jön az övbe' 
való, vagyis egy virító színű virágos selyemkendő, mely 
háromszögre fogva, a zBinóröv alá van felső szögével 
beszúrva. Mindez azonban csak az ünnepélyes öltözéknél 
jön alkaimazásba, miert hétköznap asszony és leány egy
aránt sűrűn redőzött kék perkál feJsiaget visel, minek 
muszuly a neve. 

Az asszonyok fejükön símia fekete főkötőt visehiek, 
meljrre nagyon vékony fátyolkendőt kötnek, még pedig 
nagyon festőileg felillesztve. A leányok ünnepek és la-
kadalmak alkalmával arany paszománttal borított 4 hü
velyknyi széles pártát hordanak fejükön, ímelyről hátul 
sűrűn egymás mellé tűzött arany virágokkal ebes antik 
szalagcsokrok csüngnek le. Ezek közé szokták a mátka
csokrot is illeszteni, nnielyet az elmátkásodott leány vőle
gényétől eljegyzése jelvényéül kap, míg ö csinált virág
csokrot ad, mit az — mint a szászoknál divatos — egész 
menyegző napjáig kalapján visel. Hétköznap a nők fe
jükre színes kendőt tűznek, mit sajátságos modorban 
tudnaJk a nyaJk hátulsó részén egybekötni. Hajadon fő-
Vei még a leányok sem. mennek utcára s azért itt a ha
jadon elnevezés nem alkalmazható. 

A lábbeli a nőknél piros csizma; a hétköznapi egy-
siserű, de a szíves csizmának nevezett üimepnapi nagyon 
díszes; szára oly hosszú, hogy a lábtőig érne fel, ha a 
bokánál sűrű ránoba nem szednék, sarka nagyon magas 
és keskeny. Neve onnan ered, hogy fejbőre szividomúlag 
•^an kimetszve, mit egy másik toldalék-darab egészít ki; 
mely szabás idézi elő azt, hogy a talp és a csizma he
gyes orra felkunkorodik, mint az a török papucsoknál 
(Szokásos. 

A női felöltő nagyon öobféle. Nyárban egy rókapré-
?hes ujjatifan irha-bundát szoktak panyókára nyakukba 
iakasztaní; ez veres selyemmel van elöl cifrán kihímiezve. 
Ünnepélyes alkalmakra és templomiba menetelre azonban 
li díszes mentét használjáik, mely feketfe vagy szederjes 
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posztóból készül, finom fehér birkaprémjnel, elől arany-
szálakkal vegyített kék zsinórzattal és gombokkal dí
szítve. E mente egyik szárnyát kezdő ima alatt a nők aj
kuk elibe szotaták vonni. Télen a mente vagy bunda aiá 
'posztó mellreváló jön. Ez világos zöld posztóból készült, 
fehér báránybőrrel prémelt oldalt gombolódó hosszú 
mellény. A gyermekes asszonyoknak van egy kisdedeik 
hordozására használt ujjatlan mentéje, melyet garázná-
nak neveznek. 

A leányok dsi felöltönyül viselik az ujjatlan bundáit, 
de ünnepélyes aJkalmakkor és templomiba elmaradhatat
lan a portával járó palást; ez egy nagyon sűrű redőkbe 
szedett fekete rásából készült gallér-köpeny, mely zöld 
vagy más színű bársony szegélyzettel van díszítve. Mind
ezt kiegészítik a gyöngyvarratos karperecek, mielyelket 
hösöntyüknek aeveznek s mit oly szép műszónak találok, 
hogy a karperec helyettesítésére ajánlandónak véleik'. 

A férfirend öltözék© szintén igen szép; fehér atoa-
posztó szűk magyar nadrágra — mely oldalt veres sze
géllyel, elől zöld veres vitézkötéssel van ékítve — jön a 
magas satfkú kordován csizma, melynek hegyes orra 
szintén felkunkorodik, felül pedig kék zsinórba van 
szegve, mi az ifjabbaknál elől lecsüngő bojtban v^lZŐ-
dilc. A lobogós ujjú gyolcsingek kézelői szintén selyem
mel vannak hímiezve, veressel a házasokénál, fehérrel a 
legényekénél. Az inget veres bőr-öv szorítja a derékhoz, 
mi a fiataloknál hímzett bőrboglárokkal van díszítve. 
Erre hosszú fehér Miamellény s végre a rókaprémfes 
gallérú ködmöny jön; ennek ujjai csak könyökig érnek, 
hogy a kéz szabad mozgását ne gátolják, különiben azt 
csak télen szokták felölteni, nyárban mindig panyókára 
viselik. Ködmöny és mellény egyaránt cifrán ki van se
lyemmel hknezve, még pedig a legényeknél veres, a há
zasoknál kék selyemmel. Gombjai díszkő (camiol, agát 
stb.) vagy üvegből vannak. Templomba a férfiaki köd
möny helyett — vagy télen a felett — a panyókára vi
selt fekete condrát hordják. Ez az aranyosszéki székely 
zekék mintájára van k ^ á t v e , csakhogy amazokénál jó
val díszesebben van elől és az oldalpáiháknál (betoldás) 
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kihimezve, sárga veres, de leginkább nenaaseti színű há-
rásszal. Fejükön nyárban széles kariaaoájú, kerek fejű, 
fekete kalapot, télen fehér birkabőrtKÍl készült sapkát 
viseikiek; templomba menetelkor azonban hosszú fekete 
feucamát, melynek bojtos vége be van tűrve vagy lecsün-
gesztve; hajukat fül-mellé fésülve hoisszan viselik. 
NyaMcendőt csak a legények és íisáM házasok horda
nak; ez fehér s lecsüngő része veres vagy fehér selyem
mel van kivirághimezve. Pödrött bajuszt, szakái nélkül, 
mindenki hord. 

Mint látható, ezen szép népviselet keveréke az ős 
magyar és németnek, mert a nők kösnyője, fűzője és a 
hosszú szabású 'mellények importált dolgok, míg a ruha-
neműeknek dús zsinórozása és hímzése, szűk nadrág, pa
nyókára viselt felöltők, rókaprémes gallérok stb., mind 
a magyar viseilethez tartoznak. 

Amily sajátságos a toroczkóiak öltözéke, oly sok az 
eredetiség népünnepeikiben is. Ez ünnepélyeket, mint a 
népélet legjellemzőbb vonásait, hacsak futólagosan is, 
érinteni szükségesnek látom. Mindenekelőtt a bányászok
nak Féltél estéje nevű ünnepöket fogom itt ismertetni. 

A bányászélet sok veszéllyel és nélkülözéssel jár; 
azért a bányászok is, miként a vésszel küzdő hajósok, 
nagyon vallásosak s miként azok, valahányszor egy 
hosszú tengeri út után partra érnek, hálát adnak Iste
nüknek, hogy annyi baj között vésztől olta,limazta, arra 
pedig kimiulatják magukat, — úgy a bányászok is, mi
dőn a féltél eltölt, Féltél estéje nevű hálával egybekötött 
ünnepélyt rendeznek, mit velők az egész város meg szo
kott ülni. E nap délutánján minden kürtőből füstoszlop 
emelkedik, jelölve, hogy a gazdasszonyok valami rend
kívülire készülnek. Estére aztán minden háznál nagy la
koma van, az asztalokon a zsírban úszó sültek, de főleg 
sütemények készítésében tesznek ki az asszonyok; fánk, 
kürtöskalács mellett ott van az ünnepélyek szokásos sü
teménye, az óriási somodi/ mi fűszerben dús strudl-féle 

3 A somodl csak rendkívüBi allcalmaíkkor szokott előke
rülni; nagyra azért csinálják, hogy a maradékot a bányá
szok magokkal szokták vinni a bányákba. 
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t ^ z t a s főleg igen jó borkorcsolya. A süteményekből a 
papnak és tanítóknak is küldenek, mförtők. is részeséi az 
ünnepélynek, amennyiben a rákövetkező vasárnap féltél 
háláját szokták a templomban megülni, hálájt rebegve az 
isteni gondviselés:nek, mely védte az év annyi részei közrt. 

A másik népünnepe a toroezkóiaknak áldozócsütör
tökön van, midőn jól feltarisznyázva fe'lmennek a bavas^ 
tetőkre, leginkább a Székelykő várJiegyére, hol egész 
nap és este isi a felgyújtott nagy örömtüzeik mellett vi
gadnak s ottlétük emlékére magas csóvákat szoktak fel
tűzni. Ez ünnepélynek vallásos és történelmi eredeteit kö
vetelnek ; vannak, kiflc aat mondják,' hogy Krisztus Olaj-
fáMiegyére menésének emlékére szerveztetett, mások pe
dig a székelyeknek mongolok feltett a székelyköi vár 
alatt vivott győzelmével hozzák kapcsolatba s ezen a 
várba szoriilt toroczkóiakat megmentett győzelem em
lékünnepének tartják. A feltűzött csóvákban visszemlé-
két hiszik azon zászlós kopjaknak, melyeket régen az e 
csatákban elesett székelyek sírja felett minden évben 
meg szoktak újítani. Minden ünnepeik közt azonban leg
érdekesebb és legjellemzőbb a toroczkóiak laTcadalmi ün
nepélye. 

A leánykikérés és elmátkásodás háziasán, a rokonok 
részivéte mellett történik meg. A leány ekkor a vőlegény 
kalapjára csinált virágbokrétát tűz, a legény a leány 
pártájára szalagcsokrot. Mindketten © jelvényt, mint 
hűségük jelképét, egéea. a lakodalom napjáig viselik, mi-
íkior a legény csinált bokrétáját a leány valódi friss vi
rágcsokorral cseréli fel. Mátkásodásfcor még előre meg-
határozzáík a lakodaJomi idejét, ami leginkább tavaszon, 
ritkábban nyáron is tartatik, s rendszerint szombat es
tén kezdődve egész szerdáig elhúzódik. Sőt azt pár hét
tel előbb megelőzi a hirdetési első ünnep, mert első ki
hirdetés vasárnapján templomozás után az ifjalk elmen
nek úgy a menyasszonyi, mint a vőlegényi házhoz sze-
rencsekivánataiknak kifejezésiére, mikor főtt törökbúzá
val (kukorica, tengeri) vendégeltetnek meg; de viazont-
szolgátet fejében az ifjaknak meg kell tömi a lakadalmi 
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yeodégséghez szükségeit fűszereket, mikor az egybe
gyűjtött rézimozsaraik csengése-pengése messzire elhall-
szik. A harmadik kihirdetés vasámapjának estéjén a 
menyasszony szülői húcsúvacsorát adnaik, mlelyet tyúkos 
vacsorának neveznek arról, hogy a meghívott rokonojk 
és vendégek mindenik© egy tyúkot és somodit szokott a 
menyasszonynak vimü. Ezen „ingyen vacsorának" is 
nevezett estélyt tánc rekeszti be, mi a völegényi háznál 
—• hol a vígság már azt előző szombat-estén megkezdő
dött —' folytatódik. A vőlegényi ház sarkához magas 
póznára csóva van feltűzve, laáT SKomibat óta a kapu 
tárva van, a konyha az udivarra költözik, hogy az ételek 
jó illata hirdesse a vendégséget, melyre mindenki szive^ 
sen láttatik, enni adnak is, dei a bort mindenki a magáé
ból, még pedig felemelt áron fizeti; e végett a pincében 
elielyeeett hordók melié csiaplárost tesiznek, ez kívánatra 
mindenkinek mér; de a bor kiváló jóságáról a gazda fe^ 
lelős, ki, ha a korcsmáinál jobb bort nem tesz ki, káro-
eodik. A pénzért való bormiérés aztán az egész lakadalmi 
ülmepély folyama alatt tart. De az eilőadottaic mind csak 
előzmények, mert a tulajdonképpeni laikadalom hétfőn 
kezdődik, mikor a város egész népe hivatalos. Hétfőn 
reggel a menyasszony és vőlegény kölcsönösen elküldik 
egjónásnak nászajándékaikat. A vőlegény ajándéka áll 
Sizives csizma, selyem csipkés kötény, őivbevaló és fejfá
tyolból; a menyasszony ajándéka nyakkendő, selyemvar
ratos ing és friss virágból készült nászbokréta. Vecser-
myei harangszóra megindul a templomba a vőlegény ná-
eza. egyfelől, a menyasszonyé másfelől, kitűzött pontcHi 
©gyiesülendők. A menetet pároslag az öreg rendű férfiak 
nyitják meg; utánuk jöimek sorrendben az ifjak, ezeket 
követik osoportban a nők; a vőlegény a két vőféj, a 
menyasszony a fcét nyoszolyóleany közt lépdel s úgy 
eizek, mint az egész gjóilekezet legünnepélyesebb öltöze
tében. Esketés után az egyesült násznép ugyanazon rend
del indul vteBza, aminővel ment; de ezt megzavarja a 
„kalácsos ifjú". Eirre a legjobb futó ifjút választják, M 
egy nagy kalácsot feltartva, mondja: „itt a menyasszony 
kalácsa, ki el tudja venni az adja át, azé lesz á imjenyasz-
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szony ajándéka s egyéb jutalmát is kapja". Erre az iná
ban bízó fiatalság köaül többen kiválnak s űzőbe veszik 
a sebesen haladót, kit, ha valaki utolér, az, ha pedig be
érni nem tudják, maga a futásra felhívó viszi el a meny
asszonynak díszes kalácsát, váltságul nyaikkendőt vagy 
egyéb ajándékot nyerendő. Ezen kis intermezzo után a 
násznép eJikiséri a menyasszonyt a szülői házhoz, hol a 
násznagy a lekötött menyasszony kiadatását sürgeti, 
mit kereken megtagadnák; erre hosszas szóváltás kö
vetkezik, mi az ily alkalmakkal szokásos eknéndkedés 
kíséretében mindaddig tart, míg a házi szószóló az érve
lésiből kifogyva, bevehető feleletre niem képes; ekkori az
tán a násznagy átveszi a menyasszonjrt, a vőlegény ün
nepélyesen biztosítja a búsongó szüléket: „hogy leá
nyuknak atyja helyett atyja, anyja helyett anyja, test
vérei helyett testvére lesz s ezen rábízott kincset hűsé
gesen megőrzi és gyarapítja", mire a búcsúztató (vers
ben) kezdődtével a mjenyasszony is sírva vesz búcsút 
szülőitől, testvéreitől, rokonaitól; de a parafemumot 
ezalatt kihordott fiatalság résen áll s a menyasszonyt 
kiragadva a bánat karjaiból, a vőlegényí házhoz röpítik, 
hol a melléksKoibában a nyosíiolyóasszonyok pártáját ké
rik; de ő azt sokáig vonakodik átadni, végre hosszas ké
résre lehull rózsakorának e fényes szép füzére, helyére 
jön a vőlegényí ajándékkal kapott főkötő és fejfátyol, 
mellyel felkontyoziva, asszonyként vezetik a násznép 
elibe, hol leánysága jelvényének elvesztése feletti bána
tá t a menyasszonyi tánc azonnali megkezdésével igye
keznek vigajsztalni. Tánc végeztével asztalhoz teleped-

, nek. A házasok nejeik mellé, a fiatalság keverten, s 
kezdetét veszi a lakoma, mely fényes és hosszan tar tó; 
az ételneműek túlságos sokasága alatt roskad az asztal, 
bort i® annyit hoznak a vendégek háta megett levő bor
hordó ifjak, amennyi éppen tetszik, de ennek árát mín-
deníki megfizeti. Asztailbomlás után újból kezdődik a 
tánc; a leányok csak keveset fordulnak, mert a megje
lenő sasakács haaaanenetelre intvén, távoznak s csak a 
menyecskék maradnák vissza, ezekkel foly a tánc éj
félig, midőn rendesen haza oszlanak. Kedden a kéti rész-
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rőli örömszülőket s hivatalos rokonokat vendégli mieg a 
yölegény; ebéd után azonban felgyűl a tömegesebb ház
nép táncolni, mi szerdán reggelig szokott tartani. A to-
roczkóiaki eljárják a friss csárdást is, de van németes 
táncuk is, mint a landerisch, galopp stb. Különben ezek 
a magyar ÍEilusi népnél is egyszer-másszor kivételesen 
szintén elő szoktak fordulni. 

Az előadottakból látszik, hogy a toroczkóiaik laika-
dabna igen költséges; egy ily lakádalmon elkel rendsze
rint egy vágómarha, 12 véka tiszta búza-liszt kalácsnak, 
egyannyi kenyérnek, számtalan majorság, tojás és főze
lék s 100-150 veder bor; de a bornak magas ára rendsze
rint visszafordítja a kiadások egy részét. A nagy trakta 
mlagyar eredetű, a bor árának fizettetése azonban Ausz
triából magokkal hozott szokás lehet, amennyiben Ma'-
gyarországon tudtommal sehol sincsen divatban. Annak 
kalmári színezetét azonban némileg szépíti azon körül
mény, hogy a borból bejövő nyereményből rendszerint 
egy tehenet vagy lovat szoktak az új házaspár számára 
venni . . . A toroczkóiak rendszerint maguk közt háza
sodnak, elannyira, hogy a toroczkói leány inkább pártá
iban őszül meg, mintsem inás helységben menne férjhez. 
A férfiak szintén ez elvet követik s nagjron ritka még 
az az eset is, hogy a szomszéd Szent-György rokon népe 
közül választanának nőt maguknak. 

De ha résztvettünk a torocdkóiak vigadozásaiban, 
illő, hogy bánatosabb perceikben sie vonjuk mieg részvé
tünket; ha életük főbb mozzanatai felett szemlét tar-
tánk, illő, hogy elkísérjük végső nyughelyleikre a teme^ 
tőig, melyet Toroczkón birgejnék* neveznefe. A temető 
annyiban sajátságos, hogy igen sok családnak van ott 
sziklába vésett sírboltja, minden külső jel vagy felírat 
nélkül. Halálozás esetén sírásót még akkor sem fogad
nak, ha a halottas családnak kriptája nincsen, mert a 

* A toroczkóiak, mldön nagyon megbarag'usznflíc ká-
romikodásképpen azt szokták naonűanfli, hogy: „EJjgyen meg 
a birgej". A blrgej niév valószínüJ'eig a német berg-böüi szár
mazik, mivel a temető a város délnyugati oldalén egy dom-
ixjicskáiii van. 
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sírásást, valamint a sírboltban való koporsóüreg helyét 
a legközelebbi rokonok és szomszédok szokták díjtala
nul eJikészíteni. Ezen atyafiságos vagy felebaráti vég
szolgálat megtagadása egy lenne a közvélemény előtti 
önmegbélyegzéssel. A sírk^zítők a halottas háztól egy 
kenyeret és pálinkát kapnak. 

. A halotti szertartás rendszerint a templomban tör
ténik; ümen a tanulók által megnyitott mjenetet a fér
fiak követik pároslag, az öregek elől, utána a többiek, 
a nők a koporsó után tömfegesen mennek. A sír mellett 
az egyház világi főnöke (gondnok) vagy más arra al
kalmas egyén rövid ©mlékbeszédet tart, melyben előso
rolja az elhunytnak életét, érdemeit s végül köszönetet 
mond az egyházi személyek és az egész gyülekezetnek 
ezen végtiazfcességtételben való részvétért, mire rendsze
rint a pap válaszol, röividen megáldva a sírt. 

A siralmasokat egy-két rokon kiséri csak haza, 
örökség vagy osztály felett értekezendők; itt legfelebb 
egy kevés bor kerül az asztalra, a másutt szokásosi pa
zar toroknak semmi nyomia; e helyett a tanulóknak és a 
nagyobb szükségben lévő szegényeknek szoktak a halot
tas háztól ételt küldeni. 

11. 

HÉTFALUSr NÉPI MULATSÁGOK 

A hótfalusi magyar nép nagyon, terlies életmódot 
folytat s csak folytonos erőfesdtés és lankadatlan mim-
kásság által képes az élet szükségeit kiteremteni. Mi
helyt a sürgősebb mezei munkán túl esett, a férfi nép-
•ség egy része az erdőkre megy ölfákat vágni, másl részié 
mint szekeres bolyongja be fél Erdélyt és a Duna-feje-
delCTOségeket; a nők részint mezei mwnkával, részíit 
házi teendőikkel (fonási, szövés, vászonföhérítés, varrás, 
gyapjumosás, vetemény-termeléssel stb.) vannak elfog
lalva; a bajiml első pírjától késő estéig itt minden fcéis 
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•«1 van foglalva s éppen azért tavasztól késő őszig a m,u-
iatásra nem sok idő miarad, legfölebb a vasárnap dél-
litáni táncra szoritkozik.^ A télnek munfcamienteseWb 
napjai szokták itt a kedélyes egybejövetelek, együtt mu
latozások és örvendezésak idényét képezni; ez tetőpont
já t a pirostojásos húsvétkor szokta elérni; miért érde
kesnek tartonu ezen ünnepélynek népies örömeit leírni. 

A húsvéti piros tojások 

A Jiusyéti ünnep főleg a leányok áldcMsatkészségét 
veszi igénybe; ők ez időre már jó előre gyűjtik a tojá
sok nagy halmazát, hogy az események által készületle
nül meg ne lepetessenek S bárhogyaji is, de minden fel
serdült leánynak keU 20-30 piros tojással bimia hiravét-
kor. Húsvét előtti nagyhéteti Hétfalu leányai egymásnaik 
adjáik át a brassai és hétfalusi boltok ajtaját s mind 
tojásfestéket és viaszt vásárolnak; otthon aztán a fel
olvasztott viasszal mindenféle virág, arabeszk és titkos 
gondolataikat kifejező jelképekkel beírják a tojást, az
után felfőzik a festékes fazékban, honnan piros-fehérvi-
rágosan kerülnek ki. Ezekből az azon évben naggyá lett 
leájiyok legelőbb a kegyelet adóját fizetik le, mert csinos 
kosárkába pakolt fehér és piros tojással legelőbb a lei-
kész és tanítóhoz köszöntenek be, hála fejében a konfir
mációi tanításokért. A megmaradó készletet gondosan 
elteszik, mjeirt huswét reggelén múlhatatlanul eljön ímh-
denki előtt bevallott szeretője az ünnepet felköszönteni, 
amikor a leány a legszebb piros tojásokai szokott ked
veskedni ; ez alkalom!mal a legény is az őtet táncbokré-
tával egész éven át ellátott s oly sok kellemes estét szer-

1 Az újaibb Időkben a nép klemeilését lelkén, hordó egy
néhány inap szokiásba hozta az Olvaisó-Köröktoeii való laipoi-
vaeást, színi előadást és kirándulásokat, hol hazafias be-
BBJélgetések az elöljárók és aép közt testvéries összesímuláat 
előidéző Ocözebédeknél, a beszédben! szabatosságot Idlfejtö 
poKájTkösizöntések, hazafias szellemű könyvek kiosztása által 
hátinak a nép kedélyére és szeUieml éiletének kiüíeijliesztiésére; 
e téren is, mint úttörőt dlcsérettei kell felemMtenem Borcsa 
•Mihály bácsfalvl Idkészt. 
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zett leánynaík emlékül s szívességei viszonzásául zergős 
giizsályt és dists pereselent szokott hozni. A zergőa gu-
zsaly igen szép eszköz, az cifrán ki van metszve és élénk 
színekkel kifestve, el van látva iáncszemes kötővel és 
d í sz^ tűzfítűvel, közepén kifúrt üvegében apró kavicsok
kal megtöltve, honnan zergős elnevezése is. A pereszlen 
(az orsó végébe tűzött nehezék) csontból vagy fójból 
készül, de mindkét esetben igen díszesen van faragvá-
nyokkal s érc-szeletek beillesztése által felékítive. Az ily 
fonókészülékkel aztán büszkén és elégülten szokott a 
leány guzsalyosokban megjelenni, mert a zergős guzsaly 
a szerelem' kitüntető jelképe szokott lenni. De a kisebb, 
szerető nélküli leányok sem maradnak ez alkalommal a 
figyelmen kívül, mert az iskolás fiúk is zergős guzsaly 
és pereszlenekkel szokták a piroe tojás váltsága fejében 
a növendék leányokat megöirvendeztetni, nemcsak egyéb
ként és a zergő guzsallyal, hanem tömegesen is megin
dulva s házról-házra menve^ az ablak alatt kiáltják: 
„Kata, Honka, Sára stb. néni adjon egy tikmonykát, ülű 
vtózi tyukocskát", mikor mindenik fiú szokott tojást 
kapni. Húsvét másodnapján nagy és általános mulatsá
got okoz a kerekes leány, t. i. a legények tömegesen 
összegyűlnek s egy szalmabábot cifrán rikító színű női 
ruhába (rendszerint úrhölgyek ruhafoszlányaiba) felöl
töztetve egy kétkerekű taligára kötik: s mindenfél© élce-
ket és pantomimikus előadásokat csináló kukák (masz-
karálk)-tól megelöztetve sebesen nyargalnak a kerekes 
leánnyal s nagy csattogtatás és ujjongatás közt mánden 
leányos ház udvarára berohannak, hol iratos tojás mel
lett pálinka s valami falnivalóival szoktak kinálkoziű. A 
kerekes leánnyal minden leányos házihoz be szoktak! 
menni s nagy bánatot okozó sértés lenne az^ ha valamJe-
lyiket mellőznék; este aztán egybegyűlnek táncolni, mi
kor leányoktól gyűlt piros-tojás, kalács, szalonna és pá
linkával nagy lakmározást csapnak. A kerekes leánnyal 
való járás már kezd divatból kimenni s még csak IHir-
kösön és Pürkereczen tartja magát. 

A piros tojás írása a leányoknál nagy esemény, fő
leg a választottnak szánt tojásokon az emblematikus; 
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jegyek: két egybecsatolt szív, csókolódó galambok, ösz-
szefogott két kéz stb. nean szoktak hiányozni s ha vala
melyiket szerelmi bú vagy kétkedés gyötri, amuűk ktnyí-
Iázott szívvel, szomorú fűzfával stb. ad kinyomatot; az 
ily epekedő szerelmes tojás írási műtétet nem egyszer 
kiséri ezen s más hasonló énekkel: 

Itt van a húsvét ssép ünnepe; 
De szívemnek nincs öröme. 
Eltávoztak a hűtlenek; 

• Uram Isten verd meg őket! 

Gyász virágot írok erre^ 
Talán hívebb lesz a lelke, 
Aki minap megesküdött: 
Velem tartja az esküvőt. 

A legényeknél meg van a piros tojásból a szerettf 
leány hűségére és szerelmére való következteités; sízoká-
smk, hogy a leányoktól kapott tojásokat elrejtik, idd 
multával azokat újból előkeresik s amely tojás sárga, 
színű és halvány virágúvá lesz, arról azt tartják, hogy 
az azt adó leány bús gondolatok közt, szierelmi bútól zo
kogva írta s következőleg az, aki őt leghűbben, liegiga-
zabban szereti; így nem egyszer sietteti a menyegzőt a 
piros tojás elszíntelenedése. A piros tojásos húsvét mu
latozásainajk ezen rövid ismertetése után a népélet egy 
másik képéhez térek át, a hétfalusi magyar fiatalság^ 
estélyeinek (guzsalyas) és táncmulatságainak leírására^ 

' Guzsalyosok és táncmulatságok 

A magyar falusi népnél az estélyeket a guzsalyosok 
vagy fonókák szokták helyettesítem; itt szokta a fiatal
ság a hosszú téli estéket kedélyesen eltölteni, a kellemest 
a hasznossal, a mulatozást a munkasággal kapcsolvám 
ösBze. A guzsalyosok Hétfaluban szintén divatosaik, fel-
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váltva szokott a leányos házaiknál mindaicét nembeli fia
talság egybeseregleni, és pedig a gazdag mint szegény 
egyaránt; mert itt a nép között meg van az egyenlőség 
érzete s a vagyonosság vagy más társadalmi előny, el
záró válaszfalakat egyáltalában nem szokott ember és 
eanber közi emelni. 

Azt mondók, hogy a guzsalyosókban a kellemes a basz-
nossal, a mtűatság a mxm&ával van párosítva; ez azon
ban eddig csak a szép nemre állott, amiennyiben a leá
nyok az estét fonással töltötték el, de a férfi sereg sem
mi hasznost npm művelt, legf ölebb az eleső orsókat leste 
s a nők mulatására meséket mondott, vagy mindig elvitt 
furulyájukkal mulattatták; az újabb időkben azonban 
Hétfalunak minden kínálkozó ágaimat felhasználni tudó 
lelkesebb lelkészei és tanítói azon igyekeznek, hogy a 
ÍTuzsialyosokat nép olvasó-egyletekké alakítsák át, azál
tal, hogy míg a nők fonnak, azalatt a legények mulatsá
gosanoktató olvasmánnyal vagy szavalattal igyekezzenek 
Biaját és a gyöngéd nem leljcületéit finomítani és művelni. 
Ezen üdvös szokás Bácsf aluban s még pár közs^^ben 
kezd már meghonasulni s valóban óhajtandó lenne, hogy 
az ne csak a barcasági miagyar falvakban, hanem ország
szerte mindenütt terjedne el. A guzsalyost rendszerint 
tánc szokta befejeatii s azért azt úgy t^inthetjük, mint 
a nép tánciskoláját, mert ezen szűkebb körben szokták 
&z ujomc táncosok magokat begyaikorokii, hogy a vasár
napi táncnál tudatlanságuk miatt ne kelljen piruMok. 

Hétfalu csaknem minden községében van vasárnap 
délután tánc, még pedig míg a szép idő tart, mindig SJJa-
ÍJad ég alatt az utca tágasabb helyén vagy valamely ud
varon. A muzsikust fogadó két legény reggeli isteni tisz
telet után a lelké^±ől engedélyt kér a táncra, ki azt írás-
"ban ad ja meg, melyet a falimagy megerősít, ési így atáaic 
a i egyházi és világi hatóság beleegyezésével megy végbe. 
Sajátságos és cssak Hétfaiuban lévő szokás az, hogy a 
vasárnapi tánc terheit a leányok ssokták hordozni, mert 
a zenészeket a muzsikusf ogadó legények sízlokták ugyan 
felfogadni, de azok fizetése a leányoktól kerül ki; e mel
lett a leányoknak kell táncoltatójuk (szívok válasz-
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tottja) kialapvirágáról," sőt még arról is gondoskodni, 
í i c ^ a muzsikusfogadó (táncrendező) legények számára 
mézespáHnka is legyen, núlíől aztán ezek, mint a leá-

jnyok adományából, a többieket is meg saakták kinálni. 
A tánc keadetekor csak a legények gyűlnek fel s 

m i d ő n a hegedű, cim'balom, iklárika (clarinette) é« 
kobzából^ álló zenekar táncnyitányát elkezdi, a legé-
•jjyek egyímás: mellé sorakozva s kezeiket egymás vállán 
; áttéve, köriben mozogni kezdenek, ismét a középre össze-
íütnaki s épp oly ütemesen járják a Görögországból 

léredő Brut vagy Briu táncot, miként az oláhok.* 
Erre rögtön csárdás kövtejtkiezik, mielynek kezdeté

vel a két muzsikusf ogadó a szomszédoB udvarokra távo-
zj^, hol a felnőtt leányok'* táncruhájuk; pompájában 
ineghúzódva várják a táncbávitelt. 

I t t egy-egy muzsikusfogadó három-négy leányt 
is mintegy erőltetve kezénél fogva bevezeti a tánc-
Iielyre, hol a legények (rendszerint kit-kit válasz
tottja) rögtön átveszik; a muzsikusfogadók újból 
viszatémek s a szomszédos udvarokról addig vezetik e 
leányokat, míg ilyeneket találnak; ott pedig olyan szo-
feott lenni, kinek legényszeretője már jelen van a tánc-

2 A tánobokréta télben csllniált, nĵ iárban terméfizetes vi
rág; a leóiny SKeredmének hö fokát e botorétákról szokták 
megltélnd: s különösen azon laányról moiodani, hogy legényét 
aiiagyon szeréti, aki a bokrétába, bajosan megszerezhető ha-
Vaai virágokat is szokott kötni. 

3 A kotaa egy guitEureszerü hangszer, melynek öt bor-
dája^ rövid nyaka ési nyolc húrja van, ezt tollai pergetik s a 
zenekarban a nehezien hordozható oimibaliinot helyettesíti s 
taftán nem tévedek, ha ezt a régi költök által haszniált ko
bozzal, mikiént neve is jelöli, ugyanazsonosnaJk tartom. 

* A briu öláhul övet jelent; a táncra azért van alkal
mazva, mert a tegények öveiket tartva fogódznak össze; a 
brluval kezdődik és végződik miinden táncmulatság. 

» Mert a még nem konfirmált leányok sohasem mennek 
táncba,, legfefebb a guzsalyosban tevő tándeckében való 
részvétel van, nekik megengedve. 
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TDan,« ímert az olyan leánynak, kinek szeretője hiányzik, 
nincsen becsű,je (csdiélyre becsülik.). A legények tánc
közben kézről-kézre viszik a leányokat; az oly leányról, 
aiki sokáig egy-egy legény kezén nem marad, arról a 
nézők azt szokták mondani, hogy „megbecsülték"; az 
oly leány felett, ki sokáig miegakad egy-egy legény ke
zén, sajnálkozni szoktak, önmaga is elveszti minden 
ikedvét. Estefelé férjeik engedelmével a fiatalabb me
nyecskéket is beviszik a táncba, mikor aztán a házas' 
embereknek is joga van abban részt venni. A táncrend
ben a magyar és oláh táncok változnak. A legényeiknél 
szokásban van a táncszók kiabálása s jellemző az» hogy 
a, magyar táncszavak mindig az illem határai között ma-
Tudnak s gyakran költői beccsel is bírnak, mint pl.: 
Jerre hozzám szivem Furuzs, ne legyen szived háborús; 
vagy: Húzzad cigány, nincs bánatom, kezemen van szép 
•angyalom; míg az oláíh nótákhoz alkalmazott oláh tánc
szavak legnagyobb része illemsértők.' 

Az oláh táncok közt estefelé a hóra is figurái, még 
pedig nyomasztólag, mert ekkor szednek fel a mussikus-
fogadók 10—20 krt. minden leánytól a zenészek dija fe
dezésére. A horában nők és férfiak körbe fogódznak, 
liármat előre, hármat hátra, azután jobbra és balra is 
ennyit lépnek, ebből áll az egész tánc, amd inkább min
den élénkség nélkül tipogásnafc neivezhető, mint tánc
nak. A hóra folyama alatt a zenészeké középen, a tánc
nézők a körön kívül foglalnak helyet, onnan nézik rendre 
a legényeket, leányokat s teszik meg észrevételeiket, 
megjegyzéseiket; szóval ez a tánc nemcsak a fizetés, ha
nem a megkritizálás tánca is. A hóra mellett még diva-

« Azt pedig- a leáiny már csak azért Is tudja» mert a 
táncíba a szülőktől mindig a választott kéri ki a leátoyt és 
vezeti el. 

' Szerencsére a hétfalusi magyar nök az oláh. nyeHvet 
nem értUc; mert a férfiak még mieigtianulíák; die a nők nem 
taiauljáli meg, miután aa oláhok sem bírnak annyi méltány-
lattal, hogry az őket befogadott ös lakók nyelvét magokévá 
tegyék. 
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toa a szerbiászka, itt, a legények szintén körben táncol-
nak mint a Briuban, anélkül azonban, hogy össíefogódz-
nának. Még divatos az oláhtanc, ebben nők és ferfiaik 
mindkét kézzel összefogódzva páronként táncolnak, oly-
formán, mint a csárdásban s időnként együtt forognak, 
mlg máskor a nőt a férfi feltartott egyik kezével peresz-
lensaerűleg forgatja. Eléfordul a volka és a keringő is 
igen ritkán; de mindezieket kezdi háttérbe szorítani a 
lassú magyar tánc; az újabb időben nagyon felkapott 
csárdás és a székelyeknél is divatos kalák<Li vagy csür-
döngető. 

Táncok alkalmával megtörténik, hogy néha a mé-
jsesipálinka vagy féltékenység verekedéseket is idéz elŐ, 
hanem azok sohasem oly vérengzők, mint a székelyek
nél si legtöbb esetben a muzsikusfogadók wagy közbe
lépő öregeknek sikerül az ügyet békésen kiegyenlíteni. 

A hétfálusiajk lakodalmi ünnepélyei meglehetős sok 
tánccal vannak egybekötve, itt most egy már-már di
vatból kimenő tánccal egybekötött farsangi mulatságot 
fogok leírni, azaz hogy annak igen siikerült leírását Rab 
Pistától, Hétfalu e korán elhalt költőjétől átvenni, ki 
azt az Ország tükre 1862. évf. 6. számában oly szellem-
dúsian ismertette; de mivel a forgalomból kimenő folyó-
fa«.toikiban inkább csak kis körben olvassák s azokkal 
együtt ifcönnyen feledékenységbe miennek, azért annak e 
muiikámiban való fölelevenitését szükségesnek ítélem,. 
Ezen farsangi mulatság az úgynevezett Borica, mely
ről Rab Pista mint már elenyészett, divatból kiment mu
latságról tesz említést. Az igaz, hogy a négy faluban 
ma már a boricát csak hírből ismerik,' de Pürkerecen 
még napjainkban is fenntartja magát s teljes pompá
jában virágzik, sőt a pürkereci boriicások a szomsiziédos 
Zajzon és Tatrangon is beszöktek az ősidőknek ezen da
liás mulatozását mutatni. Minélfogva arról nem mint 
voltról, hanem mint létezőről kell beszélnünk. 

Ralb Pista a borica leírásához illesztett előszavában 
a többek közt ezeket mondja: „Azelőtt örömtől reszke
tett a vén és ifjú, midőn a borica ideje közelgett s a 
falvak fenyőtennetű legényei heteket használtak fel 
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csupán az ©lőkésKíiletekre; most gondolni is alig gondol 
valaki a szilaj szenvedély, a pezsgő jókedv ama fényes, 
zajos idejére. Mi azonban vessünk vissza egy pillantást 
és nézzük meg, miként folyt le akkor a barcasági ma
gyarok farsangi mtilatsága." 

A 'borica 

„Boricának nevezitek azon körtáncot, mely régi ere
deténél és ritkaságánál fogva az említett nép miulatsá-
gának fénypontját képezte és annak különös jellemző 
szánt kölcsönzött. Amint említem, a legények már hetetk-
kel a farsang előtt megtették az előkészületeket; vasár
napokon összegyűltek és gyakorlatokat tartottak. 

AM nemi taáiusított elegendő ü g j ^ ^ g e t , azt a kör
ből kizárták, nehogy később az ünnepélyes fellépésnél 
zavart vagy szégyent okozzon. A legények színe-jaiva 
vetélkedett egymással a testi mozdulatok minél kellem-
dúsabb és bámiulatoeabb kifejtésében. Farsang első nap
ján már készen állott a táncosok tábora és megkeadette 
örömgerjfisztő működését. Ez korántsem volt valami 
hétköznapi jelenet, hanem valóságos ünnep, nagyszerű 
körmenet, hasonló a régi baohanaliákhoz, leszámítva aztj, 
mi ezen utóbbiban a vadság és erkölcstelenség bélyegét 
viselte nmgán. 

Ily ünnepélsren a választott táncosok, kiket boricá-
soknwk neveztek, fényes ünnepi öltözetben jelentek meg. 
Minden legény fején hosszú fekete báránybői süveg, 
amilyent a perzsák szoktak hordani. A süveg körül kü-
löíffiféle színű smlagok voltaik varrva. 

8 A Borica azért élte túl magát a Hegyfaluban, mert a 
ilielkésaeik azt amint a régi vadség jelét üldöatiék; én helyes^ 
tem azt, ha oly dolgokatv melyek a nieinzeti sajátaátgr, nyeJv, 
íelvlláígosodásának és jó Ízlésnek ártanak, Idküszöböllní tö-
rel&edinek; de az olly ÖB szokásokat és ünnepélyeket, amelyek 
semmi hátrányt nem vonnak, kár kiküszöbölni, mert azok 
múlt időknek klasszikus emlékei. Ilyeminek tartom a Ixfflcát 
ia, ~ melynek fennmaradása a nép erfköJicseire semmlneiniü. 
rossz hatást nem gyakorolhat. 
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A szalagok vége baloldalt lógott le s tánc közben a 
lobogá® által szép tündéries Mákban tüntette föl minden 
e g y ^ táncost. A felső testet egyszerű üng fedte, melyet 
a váüaiktól derékig érő gomibos szíjak csatoltak saoro-
san a melllhez és a háthoz, a két vállat ezenkívül cso
korba idomított piros szalag díszítette. A lábakat fe-
kér gyapjiiharisnya (szűk magyar nadrág) és a csiiíltna 
lifilyett bőrkapca védte a hideg ellen. Oldalt a harisnyáh 
a térd irányában 3—3 őrharang zörgött. 

A művészileg alkalmiazott bőrkiapca sarkához oldalt 
csörgő vassiar'kaatyú volt csatoilva, amit pitinaeik meivezh 
tek, ezen f^ül szép tarka sajinkák (selyemkeadők) lo
bogtak a meJlen és a háton, mindien boricás csákányt 
tartott jobb kezében, a csákányon is sajinka lobogott. 
I | y volliakl a böricások öltözve. Hozzájuk tartottak még 
a, kukák, rendesen négy kuka követte a sereget s ijesztő 
külsejüknél fogiva roppant réanülést idéztiek elő, kiilö-
aSsen a gyerekeik között. A kuka nem volt más, mint 
égy álarcos férfi fekete zekében és kongó-dongó ko-
loráppal (vaspléhből készült harang) a dereka körül. 
Jobb keaében korMcsot, baloMMán fakardot viselt. Ál-
t^ít^ fából volt kifaralgva, torzított arcvonásokkial és 
'ÍKumyú nagy bajusszal, míély lósörényiből volt oda te-
íemitve. Az áJarc homilokáról hosszú sastollak nyujtóz-
tSík aa ég felé, szél&ez pedig ráncba szedett féketfe vá-
iBBim volt varrva, mely a nyaknál össáekötteitvéfia, aizt a 
áldlgálatot tette, hogy az álarc mindig szabatosan ál-
ItíÖ; a maga helyén. Az ekkép öltödrödött kuka esak 
Iféiöfc által beszélt és súlyos koi'bácsa hafiíaiálatát ülető-
teg korlátlan joggaJ érezte magát felruháava. 

Mikor a böricások serege a kukáM^al együtt a Mtű-
iaött napon és helyen összesereglett, ott termtett az ut-
tiákon egyúttal a falu mindennemű és korú lakója is. A 
mozgás, örömzaj leírhatatlan volt. Ekkor a böricások 
togt vezére és egy-egy kuka a legnagyobb tisizteletben 
álló gazdáihoz mentek szabadságot kérni, Ijogy tiszta ud
varán táncolhassítnak. A gazda e meígtiszteltetést a vi
lágért semi utasította vissza s a többi gazdák is bason-
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lókép cselekedtek, mivel a visszautasítást a közönség 
gyiaJáZatos tettnek bélyegezte volna. 

Kiinduláskor a boricások a következő rendet tartot
ták: elől ment a tébetartó, ki a tebét Vagyis a fenyő he
gyét, melyen aranyozott gyümölcsök ragj'ogtak, két 
kézzel emelé magasra. Ezt követte két vagy három ci
gány, kik közül egyik okvetlen furulyás; a másik hege -̂
dűs ési ha egy harmiadik létezett, ez cimbalmos, volt. A 
cigányok után lépdeltek a boricások, elől két vezérük
kel, kik egyszersmind a leggöniálisa/bb táncosok voltak. 
A kukák a csapat körül jártak és illő távolságban igye
keztek tartani a tóduló tömeget. 

Leghátul sorakoztak a kosár- éls nyárshordozók, kik 
a húst, kolbászt, tojást, kenyeret, mit a miegtisztelt gaz
dák szoktak volt adni, a sereg után hurcolták. 

A boricások minden udvarba ugrásokkal mentek be 
egymás után egyenként. Az ugrások a zejne taktusára 
történtek. Előugrált a két vezér egész az udvar kellő 
közepéig, körülöttük a többi boricások tágas kört ala
kítottak, úgy h<ygy a két vezér a kör közepébe jutott. 
Most kezdődött meg aztán a borica, ez a szemet, lelkét 
egyaránt gyönyörködtető ősi tánc, melynek zenéje na
gyon egyszerű, de előadása nehéz és valami rendídvüli. 

A két vezér ellenkező irányba állott egymáshoz, de 
azért a legbámulatosabb taglejtések, fordulások és ug
rások oly összevágok voltak, mintha cSak egy táncos 
vitte volna ki. Hogy minő hatást gyakorolt a sokszínű 
szaJkgok lobogása;, a selyemkendővel ékesített csáká
nyok forgajtása, az őrharangok és pitinek (sarkantyiyi) 
csörgése és a kukák kolomtpjai, ezt csak az foghatja föl, 
(kinek szerencséje volt szemtanú lenni. A vezérek vesüér-
szavakat is használtak tánc közben, mint például: va
sat.' vasat! — est! ezt! az elsőre a bokát kellett össze
ütni, az utóbbira a jobb vagy bal lábbal kellett előre 
lépni, vagyis inkább rúgni. 

A borica után közönséges táncok következtek s ek
kor a boricások a nézők közül szedték maguknak a tán-
coanékat. Ha valamelyik leány szép szóra vonakodott 
tánera menni, azt a kuka korbácsa kénysaerítette rá. 

1P4 



Míg a táncok folytak, addig a kukák bohós tréfákkal 
mulattatták egymást és a közönséget. Ha a házigazda 
a kisebb házi esaközök közül egyet künn talált felejteni; 
egy baltát, bárdot, féket stb., azt a kuka okvetlen meg
lelte s addig nem adta vissza, míg a gazda egy krajcár
ral ki nem: váltotta. 

Hasonlókép törekedtek a kukák a nézők közt a fér
fiak fejéről a süveget elcsenni, minek visszaváltása 
szintén ©gy váltó krajcárba került. Ezen zsarolások után 
egymásnak esett a négy kuka és a gyöngébbet a három 
•erősebb földhöz vágta. Aztán elővették fakardjukat és 
színleg felhasították, a bőrét is lehúzták, testét pedig 
feltagolták ép' úgy, mint a mészáros szokott tenni a 
marhával. Mikor ez megtörtént, bánni kezdték borzasztó 

, tettüket, összecsapták kezeiket, rázták fejőket és köny-
nyekiet hullattak a szerencsétlen pajtásra. De ím egy
szerre megvillan egy isteni eszme fejükben, élőveszik a 
kerbácsok nyelét, azt egyik az áldozat szájához, másik 
a füléhez, harmadik pedig a hátához illeszti és fújni 
kezdik a zsíros korbács nyeleket;' fújják, fújják és ime 
csodák csodája! a leölt ennber mozogni kezd, az élet 
nájra beletért és a pajtások roppant öröűMet mutatnak 
e fölött; végre fölemlelik a földről a feltámadottat és ve
zetik, mert még nagyon gyönge; de ezen humánus bá-
n^mód nem sokáig tart, megunják, a pajtások egyet 
gondolnak és piff, puff a korbács csattogni kezd, mire 
aztán a gyönge ember egyszerre erős lesz és szalad, 
mint a pusztai csikó. Ilyen és száz meg száz tréfával 
mulattatták a kulcák magukat naphosszában, míg csak 
a farsang tartott, mert a boricások egész farsang alatt 
táncoltak faluról-falura járva. Délben és este a sereg 
a fölfogadott főzőasszonyhoz tért be, hol ivott és evett 
a jóllakásig. De nemcsak a boricások ettek és ittak, 
hanem részt nyert a lakomából a falu minden szegényu 
és nyomoréka. íme a jótékony cél, miely nagy harang 
és falragaszok nélkül is többet ért, mint a dölyf és 
hiúság által vezérelt sarkantyús gyalogurak ebbeli mű
ködése a nagy világban." 

• EMcént mulattak, ős, talán Ázsiából hozott modor-
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ban régen a üétfalüsiak, ilyen volt a borica, a farsang
nak ez eszmlényített vigadázása, mely egy erkölcsi, egy 
nemesi céllal; a szegények táplálásával levén egybeköt-
tetésibén, a mulatságok legdicsőbbáke volt; fájdaitoimt 
hogy az a sok más ős szokásainkkal tOa, taéx kimjeut di
vatból. 

ÓBBAN BALÁZS: A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSA 
történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szem
pontból Hat kötet. 1865—1871. Pest. 
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BUCSÜ ERDÉLYTŐL 

Betegen, mint mikor egymástól búosut vettünk - " 
érkwtem. ide, hol mielőtt utamat Pestre folytatom, ne-
^lápy napot tölteni fogok. Rég nem érezem miagajnat 
^iTűóre kimerülve és nyugalomra van szükségem, de 
nem pihenihetek meg, mielőtt Neked s köabenjárásaid 
áltpil miadazoknak nem fejeztem ki forró hálámat, kik 
erdélyi utamban a rövid időt, melyet köztetek töltöttem', 
életem legszebb napjaivá tevék s kiknek emléke mindig 
6Z©bb s nevezeteseibb lesz előttem azon természeti szép
ségek emlékeinél is, melyekkel az isten hazátokat meg-
ajáodékozá. 

Jól tudom én, hogy azon honfiúi lelkesedés, mellyel 
ajmyi helyen fogadtattam, nem engem, hanem csak a 
Kirólyhágón túl lakó Magyarországnak képviselőjét il
lette; de valamint azt, hogy méltónak találtattam ama, 
ÍK>gy mint Magyarország képviselője tekiateesem, oly 
megtiszteltetésnek veszem, mielynél nagyobb az egyest 
i^em érhet, úgy éppen e szempont, melyből fogadásomat 
tekintem az, amiben annak felfogásom szerint valaM 
benpe feíkszifc. 

Niííjgy esiemények folyama kettészaJíasztotta hazán-
i^at a EJrdély s Magyarország századokon át mint test
vének, de mégis egészen különiválva álltak egymás mel
lett s ha ezen időkre visszatekintünk, a fájdalom mel
lett, mellyel annyi szenvedés;iek' emléke szívünket el
tölti, egyszeTOTüttd a gondolat támad bennünk, vájjon 
ez eüszakadásibam nem az isteni gondviselés különös ke
gyelmét kel-e látnunk, mely éppen azáltal, mi nepizeti 
létünket látsjsólag logíikább veszélyezteti, aimak fenn-
maiae^dását bizto<tította. Mert ki tagadhatja, hogy az, 
hogy ai möihá<s4 véwí után a Királyhágón túl csaknem két 
SzázíííJig magyar állapi létezett, hogy fejedi^Imeitefc ud-
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varán idegen befolyástól ment magyar mdveltség, osko
láitokban tudományosság, a közéletben magyar állami 
nyelv fejlődhettek, nemzetiségünlo-e a legnagyobb s üd-
vösébb hatást gyakorolta. Az, hogy Magyarország újabb 
időiben legyőzte az idegen befolyásokat, melyek nemze
tiségünk kifejlődését akadályozzák, nagy részben Er
délynek' érdeme, mely bércei között tisztán megtjartá 
magyarságát s mint élő szemrehányás és nagyszerű 
példa állt előttünk. De a világ megiváltozott körűimé^ 
nyelvel megváltoztak ezen helyzet következményei is s 
mi egykor kevésbé káros vala, mi némi tekintetben 
hasznimkra lehetett, a különválás a jövőben vesztünk
höz segítne, melyet e válságos időben, midőn Európa 
nagy államai új átalakulásnak nézaiek elébe s minden 
egyes nemzetiség jogainak visszaszerzéséért vagy ura
lomért küzdeni készül, csaJk úgy kerülhetünk ki, ha a 
közelgő veszélynek egyesítve állunk elébe. 

Akár hazánk geográfiai helyzetét, akár azon állást 
tekintsük, melyet nemzetünk más idegen s talán ellen
séges nemzetiségek irányában elfoglal, azon meggyőző
désre jutunk, hogy a két haza csak egymást kiegészítve 
állhat fel. Stratégiai szempontból Erdély MagyeirorsKág-
nak vára, melynek birtokától az egésznek szabadsága 
függ és csak a Királyhágón innen lakó magyar nép azon 
támaszfal, mely nemKetiségünket Erdélyben biztosítja. 
Együtt szembeszállhatunk minden veszéllyel, külön
válva vesztünk bizonyos; s én annyira meg voltam, s 
mióta Erdélyt bejártam méginkább meg vagyok győ
ződve arról, hogy a 848. évi törvén5reíkről, ha azoknafc 
fenntartását jogi szempontból nem tartanám is szüksé
gesnek, már csak azért sem mondana le semmi áron, 
mert azokban az unió mondatott ki, s mert jövőnk fel
fogásom szerint attól függ, hogy újabb politikai éle
tünkben ezen alapból induljunk ki. 

A mód, mellyel köatetek fogadtattam, Erdély jele
sebb férf iáival való személyes , találkozásom s minden 
nyilatkozat, mely előttem történt, meggyőztek, hogy e 
nézet, mielyet Magyarországon mindazok osztanak ve
lem, kik a közdolgokhoz szólani hivatvák, általános Er-
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délyiben is, s e meggyőződés az, nüáltal körötökben 
járva, oly boldognak éreztem maganmt, mert a lelkesü
lésnek mindiazon nyilatkozatait, melyet ha csak az egyest 
illetttk volna, azon érdemekkel, melyeket az irodalom és 
közélet pályáján szerezhettemi, semmi arányban, nem ál
lanak, mint közös hazánk szebb jövőjének zálogát fo
gadtam el. Vajha azon hálát, melyet azok iránt, kiknek 
e meggyőződést köszönöm s kik szem,élyesen annyi szí
vességgel halmoztak el, méltán fejezhetném ki! Miután 
ez hatalmamban nem áll, engedd, hogy egy kéréssel fe-
jezztemi be soraimat. 

Erdély állapotjai Magyarországon sokak előtt iS-
mieretlenek, s igen kevés található, ki régi törvényes vi
szonyaitokat, az egyes osztályok s vidékek érdekeit tisz
tán fogná fel, s mégis ki tagadhatja, hogy az uniónak 
állandósága attól függ, hogy annak keresztül vitele, 
amennyire csak lehet, minden jogi viszonyok ési érdekek 
kíméléséivel történjék. Bármennyire egyetértüak tehát a 
fődologban szükséges, hogy a részletekre nézve is leg
alább magunk között egyetértsünk s bizonyos, hogy^ üy 
egyetértés eszközlésére mindeddig mi sem történt. Kér
lek, fogadj ez ügyben közbenjárást s tudasd velem az 
unió specialitására nézve síiját s befolyásosabb honfi
társaid nézetét, hogy e fontos kérdésiben a közvélemény
nek irányt adhassunk s megóvjlufc a nemtzetet attól, mit 
fiai is, mások is annyira tapasztaltunk, hogy a nagy el
vekben való egyetértés az apró részletek iránti véle
mény- vagy érdekkülönbségeken szenvedjen hajótörést. 

Ne vedd szerénytelenségnek e kérést, csak azon na
gyon természetes vágynák kifolyása az, hogy miután há
lámat kifejezni nem, tudtam, ezt legalább azon buzgó
ság által tegyem, mellyel gyenge tehetségem szerint 
Elrdélynek érdekeit szolgálni iparkodni fogok. S most 
az ég áldjon mteg s tartsd emiékedben hiv barátodat: 

Eötvös József 

EÖTVÖS J. LEVELE gróf Mikó Imréhez 1860. IX. 
4.-én 8zt. Tornyán keltezve. Erdélyi Múzeum S6. kötet. 
1932. 
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Ez a könyv az 1942. évi 
Kolozsvári Művészeti Hetekre készült, 

összeállította Szeremlei László. 



Az i942. éyi Kolozsvári Plfiyészi 
Hetekre me^lelent 

TREFAV 
CtÚFÓLÓDÖ 
EtDEiyi NÉPKÖlTÉlItT 

ÍÖí?s?'-í^% 

X 
F ' tZENTIMPEI 3ENÖ 

•ElÖiZAVÁVAL* 

ituua luet •nSnYvaatsaoti- icoijOztvAR 

Az erdél}d magyar nép jó kedvé
nek, játékos és tréfás kiedély^ek soha 
rnég egy kötette n#nx gyűjtött versei 
és meséi kerültek ebben a gyűjtemény
iben egymás mellé. 



Lepatfe 1942. évi könyynapl 
újdonsága 

TILLAAROM 
HAJ/ 

ARANY JÁNOS 
*VI1>«»1 VEKSÉI* 

AKDQKSy ZOQKN RAJZ&nffll 
(LBESDE MARIA EU)SZnff l« 

UmSe l»JOl-«ÖNYVVBRE!lfeí>íl- KOUOUVÁO 

A magyar moBoIy verseit nyújtja 
ez a kötet, de úgy, aliogyon még eddig 
sohasem jelentek meg a magyar könyv
piacon — rajzokkal. Ebben a könyvben 
először közeledik művész — áhítattal 
és elbűvölten! — Arany János' kisebb 
„vignszomorkás" elképzeléseinek rajz-
beli megörökítésére. 



Az 194i. évi könyvnap 
eseménye 

VERSE 

IVlt^M' leoltsk erdélyi ven 
f«i«i«k orpjietnéAye a 

^ u Ltífehér v á r i 
forokiől tnind 

a m á i napig'. 
EGYBESZEDTE: 

ÍÍZETsrnMREI JENÓ 

XLiUM&t 

KOIOZ&VÁROTT 

MCMXLl 
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Tiliaárom Haj! 
Arany János vidám versei 
A.ndrásy Zoltán harminc rajzával 

A magyar mosoly verseit nyújtja 
ez a kötet, de úgy, ahogyan még eddig 
sohasem jelentek meg a magyar könyv
piacon — rajzokkal. Ebben a könyvben 
először közeledik művész — áhítattal 
és elbűvölten! — Arany János kisebb 
„víg-szomorkás" elképzeléseinek rajz-
beli megörökítésére. 

Tréfás és csúfolódó 
Erdélyi népköltészet 
Szentimrei Jenő előszavával 

Az erdélyi magyar nép jó kedvé
nek, játékos és tréfás kedélyének soha 
még egy kötetbe nem gyűjtött versei 
és meséi kerültek ebben a gyüjtemény-

I ben egymás mellé. 

Versekben tündöklő Erdély 
Magyar költők erdélyi verseinek gyűjteménye 
kezdettől máig. Egybeszedte: Szentimrei Jenő 

Madách: Az ember tragédiája 
Jubileumi miniatűr kiadás 

Szentlmrei Jenő: Kalotaszegi 
ballada 

Benedek Elek: Képes A. B.C. 
R. Lóránt Erzsébet négyszínű rajzaival. 

LEPAGE KOLOZSVÁR 
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