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„Én Erdélyben legkitűnőbbeknek Kabós Ferit és Szentiváni Mihályt ismertem. Kabós 
egy költői lelkű, idealisztikus irányú, de ritka nemes jellem. Minden szépért és ma-
gasztosért hevült fogékony szíve. Egy pár nyilvánosságra jutott, igen szép versét is-
merem, a mi a hivatottság jelét árulja el, s fejlett szépészeti érzékre mutat. Különben 
is előkelő házból származott, szép, magyaros külsejű, mívelt, sok nyelvismerettel bíró 
ifjú, s korában a jobb társaságok kedvencze volt.”

(Jakab Elek, 1878)

A 18 éves Kabós Ferencet (1816–1835) ismerte Wesselényi Miklós, Bethlen Já-
nos, Kemény Dénes, Gyulai Lajos, Gyergyai Ferenc. A Református Kollégium híres 
tanárai és barátai, akik Erdély kiemelkedő egyéniségeivé váltak, tehetségét elis-
merve, nagyra hivatottnak tartották.

Megjelenik a reformáció ötszázadik évében.
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Kedves Olvasó!

Joggal kérdezheti, miért épp egy alig tizennyolc éves ifjúnak, Kabós Ferencnek 
a néhány hónapot felölelő naplójáról szólunk, hiszen Erdélynek annyi jelentős 
személyisége volt az évszázadok alatt, és ez alól a reformkor sem kivétel.

Mindig is érdekelt a múltunk, különösen szűkebb hazámé, Erdélyé, amiről 
nagyon keveset tanultunk. Mikor lehetőségem nyílt rá (már nagymama korban), 
hozzá is fogtam – Bán Máriával együtt – közös szülőfalunk, Szucság fellelhető 
adatainak összegyűjtéséhez. Többévi könyvtári és levéltári kutatás eredménye-
ként született meg a Szucság hét évszázada című monográfia. Munka közben 
derült ki számunkra is az, hogy mennyi jelentős, híres ember született vagy élt 
a Kolozsvár közeli falunkban.

A könyv megjelenése után hiányzott a könyvtári, levéltári munka, az apró 
felfedezések öröme, a könyvtár hangulata, illata. A kézirattárban Szabó T. Atti-
la kutathatóvá vált cédulái közt keresgéltem, de nem találtam ránk vonatkozó 
új témát. A számítógépes nyilvántartásban falunk nevének régies írásmódjával 
próbálkozva bukkantam rá a Kabós Ferenc naplója 1834 Szucsákcímű kézirat-
ra. Beleolvasva a naplóba, megjelent előttem a régi falum és a régi Kolozsvár. 
Örömöm határtalan volt: ilyen nem remélt kincs! 

Miután sok munkával, ám gyönyörködéssel lemásoltam a naplót, kikeres-
tem az idegen szavak magyar megfelelőjét, és rájöttem, hogy a sok idegen szóval 
teletűzdelt írásmód miatt rajtam kívül kevesek érdeklődését keltené fel, így hát 
félretettem.

Néhány év múlva falunk szülöttje, dr. Versényi György (tanár, költő, 
néprajzkutató)1 megemlékezésére készülve, új és érdekes adatokat találtam Kabós 
Ferencről. 

Megtudtam, hogy Bécsben tűnt el (ezért nem találtam a szucsági halotti 
anyakönyvekben), hogy Jakab Elek történész egyik legkitűnőbb ifjúnak nevezi 
az erdélyi reformkorból. K. Papp Mikós2 két elbeszélésben is ír róla, P. Szatmári 

1 Dr. Versényi György (Szucság 1852–Kolozsvár 1918) Kabós Ferenc nővérének unokája.
2 K. Papp Miklós: Itt is, ott is Bp. év nélkül; Egy véres nap. 201., Egy összeesküvés Kendeffy 
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Károly az 1883-ban megjelent A szabad szó vértanúi című regényének egyik 
főszereplőjét Kabósról mintázta. Gyulay Lajos naplójában „igen derék ifjúnak” 
nevezi, Bodor Lajos – a diákkori barát, aki Szucságba is költözött – drámát írt 
Ferenc életéről, tragédiájáról.3

Az új ismeretek ismét munkára serkentettek. A Kolozsvári Református Kol-
légium korabeli levéltári adataiból kiderült, hogy nemcsak alapító tagja, ha-
nem alakítója, motorja is volt az első diákegyesületeknek. Úgy gondoltam, kár 
lenne, ha feledésbe merülne ennek a lelkes, nagy reményű, szucsági születésű 
ifjúnak a története és naplója, mely hiteles tudósítást ad a korabeli fiatalok 
mély hazafiságáról, a reformkori (1834-et írunk) eszmék megjelenéséről az 
ifjúság gondolkodásában. 

Erdélyben évszázadokon át nagy hagyománya volt a naplóírásnak. „Er-
dély mindig a naplók, emlékiratok és történelmi visszaemlékezések klasszikus 
földje volt”4 – írja Bölöni Farkas Sándor naplójának előszavában Jancsó Elemér. 
Ezen írások sajátosan erdélyi hagyománya Erdély történelmében, létének bi-
zonytalanságában, a vesztett csatákban és megújuló reményekben keresen-
dő. Emlékíróink közül a legnagyobbak: Kemény János, Bethlen Miklós, Bethlen 
Kata, Bod Péter, Cserei Mihály, Apor Péter. Kabós kortársai közül is sokan írtak 
naplót. Maradandó értékűt írt Wesselényi Miklós, Gyulay Lajos, Döbrentei 
Gábor, Bölöni Farkas Sándor.

Nem tudjuk, hogy Kabós Ferenc az utókornak szánta-e írását, vagy csak saját 
magának: élményei, érzelmei lejegyzésére. Mindennap írt: iskoláról, szerelmé-
ről, bálozásról, pénzügyeiről (pénzügyi zavarairól), örökségről, az önképzőkör-
ről és a zajló eseményekről. Ezek hatása alatt nem egyszerűen csak tudósít, hanem 
véleményt is formál. Egy-egy bejegyzése száraz, unott (Szucságon töltött napjai), 
a másik fennkölten szárnyaló, és van, amelyik lüktet, valósággal forr a szemé-
lyes élményektől. Őszintén ír, sokszor felrója magának saját jellembeli hibáit is 
(léha és nem elég kitartó). Őszinteségének és hiteles valóságábrázolásának bizo-
nyítéka az a 45 évvel később megjelent elbeszélés, mely csaknem percről percre 

Ádám sírjánál. 209.
3 Élet és ábránd. Literaturai tárcza. Kolozsvár 1842
4 Bölöni Farkas Sándor naplója. Kriterion Bukarest 1971. 7.
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a naplóban foglaltakkal azonosan meséli el egy véres húshagyó kedd történetét 
(K. Papp Miklós: Egy véres nap).

A 19. század eleje a magyar romantika korszaka, melyben megszületik a 
nemzeti érzés és erősödik a nemzet felszabadulási vágya, terjed a cselekvő ha-
zafiság eszméje. Ferencnek csaknem minden gondolatát átszövi a hazáért való 
aggódás, a zsarnokság elleni gyűlölet, legyen szó jogi kurzusról, nősülésről vagy 
pályaválasztásról. Tele van tenni akarással, szűk neki már a kollégium engedte 
keret, alig várja, hogy lerázza kollégiumi láncait.

A nyelvújítás korában vagyunk. A naplóban találunk olyan szavakat is, 
melyekről elképzelhető, hogy ő alkotta (pl. halhatatlanítja nevét, tökéletesebb 
czélérés, árnyéklatot adó, csigavonakodású). A fogalmazás gyakran kapkodó, 
tele latin, görög, német szavakkal és kifejezésekkel, ami lehet műveltségének 
fitogtatása is (még nincs 18 éves), ugyanis érett kortársai (Bölöni Farkas Sán-
dor, Gyulay Lajos) – azonos évben írt naplóikban – lényegesen kevesebb idegen 
szót használnak. 

A napló stílusa folyamatosan fejlődő, az események közlésétől fokozatosan 
jut el a képi megformálásig. Baráti vitatkozásainak leírása világos, érthető, az 
elmesélt történetei élők és magával ragadóak. Ő is látja, hogy a naplóírás az írói 
vénájának, kifejezőképességének fejlesztését is szolgálja, valószínű, hogy ezért is 
kezd bele a „naplatok”-ba, melyben az események távlatában letisztult gondola-
tait fogalmazza meg (erről ír: napló, márc. 17.). Ezt már valószínűleg az utókor-
nak szánta. Kései rokona, Dr. Versényi György hallott egy eltűnt érdekes napló-
ról, nem tudjuk, hogy melyikről lehet szó.

Az 1834. év az elégedetlenség, a politikai feszültségek és a megújuló remé-
nyek éve volt. Végzős diákként, akit már felnőtt értelmiségiként tartottak szá-
mon, jól ismerte a kor égető társadalmi problémáit, érzékeny emberként remél-
te, hogy Erdély nagy átalakulások előtt áll, melynek részese is kívánt lenni. Úgy 
gondolom, ezért is kezdett naplóírásba. 

Március 23-án mondat közben szakadt félbe az írás, akkoriban hirdethették 
ki, hogy május 28-án összeül az országgyűlés Kolozsváron.
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S ejtése a változásokról beteljesülni látszott, az országgyűlés nagy dolgokra 
készült. 1835 januárjában a Kollégyombeli Olvasó Társaságban elmondott be-
köszöntő beszédében így lelkesedik:5 

„Barátim induljunk! (...) Mindenütt és nálunk nagy változások esnek. Látjuk az 
igazságtalan bilincseket szakadni. Az emberi lélek jobb része fölébredt. Ihlete tanuló 
műhelyünket lehelte; kollégiumunk többé nem sírások, rívások tanyája (...) Collegiu-
munk mívelődik, halad.”

A bilincsek nem szakadtak szét.  
Az Országgyűlést Habsburg–Estei Ferdinánd főherceg 1835. február 6-án 

karhatalommal feloszlatta, felfüggesztette Erdély alkotmányát, magához ragad-
ta Erdély gubernátori címét. Megkezdődtek a letartóztatások.

A napló szövegének könnyebb megértése érdekében megkísérlem bemutat-
ni azt a kort, családi, történelmi, társadalmi környezetet (Szucságon és Kolozs-
várt), amelyben a napló született. Az itt felhasznált idézetek nyelvtani hibáit a 
könnyebb érthetőség érdekében némileg javítottam, de a naplót az eredeti írás-
módban meghagytam. Remélem, hogy mindez segíteni fog abban, hogy a napló 
olvasása ugyanolyan élményt jelentsen az olvasó számára is, mint nekem. 

Jó olvasást!
Antal Ildikó

5 Dr. Török István: A kolozsvári református kollégium története. Kolozsvár 1905. 171.
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1. A család

Kabós Ferenc 1816. március 7-én született Szucságon, Magyar Gyerő Monostori 
Kabós Mihály és Szútsáki Fileki Eszter negyedik gyermekeként:

„1816. március 12-én, Kolosváron kereszteltem Magyar Gyerő Monostori Mélt. 
Kabós Mihály Úrnak és feleségének Mélt. Fileki Eszter Asszonynak Ferenczet” – írja 
Gál Zsigmond lelkész.6

A Kabós család a honfoglalás korára vezeti vissza eredetét:
„A honfoglaló törzsek egyike Erdélyben maradt (a só biztosítása végett). En-

nek a törzsnek öt nemzetsége települt meg a Szamos és Maros között. Az öt er-
délyi nemzetség közül egyedül az ismeretlen nevű, egy eredetű nemzetségnek 
(melyet közös ősükről Mikola nemzetségnek neveznek) ismerjük biztosan csa-
ládi monostorát, Gyerőmonostort, mely a tatárjárás előtt épült. A sok családra 
szétágazó (Mikola, Kemény, Kabós, Radó, Gyerő) közös eredetű nemzetségnek (a 
honfoglalás kori, állatalakos) szarvast ábrázoló közös címerük tartotta fenn az 
összetartozás tudatát.7 

Évszázadokon át, a még fennmaradt két család (Kabós és Kemény) fiai, lányai 
gyakran házasodtak egymás között (ld. családfa). 

Az ősi Kabós családból való származás nemcsak büszkeséget, hanem terhet, 
felelősséget is jelentett, különösen a felbomló feudalizmus idején, amikor a szo-
kásjognak is meg kellett felelni, de a polgári lét, foglalkozás, a haza másfajta 
szolgálata is csábított.

A Kabós családról Berde Béla így ír:
„Hogy 1000 év alatt kik voltak a Kabósok, azzal itt felesleges foglalkoznom. 

Hiszen annyi birtokát konfiskálták ennek a családnak, annyi tagja vérzett el a 
csatákon és a hóhér bárdja alatt hazájukért, hogy a Kabós név régen Erdélyben a 

6 Szucsági ref. egyház keresztelő könyve, 17. lap
7 Köpeczi Béla–Makkai László: Erdély története. Bp. 1987. 264.



12

Antal Ildikó – Kiss József • Az elfeledett

családnév mellett fogalom volt.”8 Harcoltak Báthori István, és a török ellen, el-
estek Székely Mózes, Rákóczi Ferenc oldalán. Volt, akit a király (összeesküvés 
miatt) volt, akit a nép és volt, akit Mihály vajda fejeztetett le. Vagyonukat (jószá-
gaikat) többször nótán vesztették el, vagyis elkobozták.9 

Anyai ágon a Filekiek főleg a tanultságuk, műveltségük és a közjó szolgálata 
által váltak ismertté. Már Ferenc dédapja is sokat áldozott a református egyház-
község támogatására. Földet, erdőt, papi és kántori laknak telket, a templom fel-
újítására pénzt, valamint sokat érő úrasztali serlegeket, terítőket és egy értékes 
török szőnyeget adományozott az egyháznak.10 Anyai nagyapja, Fileki Sándor 
1761-ben jogot végzett Kolozsváron (2. melléklet): 

„...műveltségénél és fényes tehetségénél fogva nemcsak családjának és me-
gyéjének, de az országnak dísze volt. Már fiatalkorában a közéletben foglalt he-
lyet és megyéjének mint főjegyzője, több rendbeli alispánja és követe szerepel, de 
megörökítette nevét az 1790–91-iki budai és pozsonyi országgyűléseken, ahol 

8 Berde Béla: A Kolozs megyei Szucság község története. Bp. 1914. 13.
9 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedéki táblákkal. Pest 1860. 1–10.
10 Antalné Szép Ildikó – Bán Mária: Szucság hét évszázada. Kolozsvár 2007. 109. 111.

Id. Fileki Sándor 
adománya 

(17. sz-i ötvösmunka)

Fileki-címer A Fileki asszonyok arany 
stófiummal himzett 

úrasztali terítője (18. sz.)
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mint követ és az országgyűlés jegyzője a II. Lipót féle híres alkotmánytörvényeket 
megfogalmazta”.11

Sírköve, melyre Gyöngyössi János írta a sírverset, „a maga udvara felett levő 
Szőlős dombnak tetején áll Szútsákban”.12

Ifj. Fileki Sándornak két leányát két Kabós fiú (két unokatestvér) vette nőül, 
Polixéniát Magyargyerőmonostori Kabós Sándor, a kisebbiket, Esztert, Ma-
gyargyerőmonostori Kabós Mihály. Fileki Sándor nővére, Krisztina, a szintén ősi 
családból (Homonnai) származó tanult Botházi Szarvadi Jánoshoz ment nőül. 
Fiaik a Kolozsvári Református Kollégiumban tanultak a mindenkori lelkész és 
egy-két nagyobb gazda fiaival együtt (az 1832–34-es tanévekben Szucságból 
négy Kabós, három Szarvadi, két Sombori, továbbá egy-egy Seres, Horváth és 
Gracza nevű diák iratkozott be).13 A kollégiumot mindig segítették. A Pozsony 
nevű termet Fileki Eszter deszkáztatta le, de adakozott az új kollégium építése-
kor is. A család férfi tagjai gyakran töltöttek be tisztséget a kollégium életében. 
(Dániel több mint tíz évig volt vice curator.) A két család tagjai között megyei 
főjegyzők, alispánok, kisebb rangú tisztségviselők, de hírlapszerkesztő, író is ta-
lálható. Közülük többen részt vettek az 1848-as forradalomban.

Ebbe a családba született Ferenc.
Örökölte a Kabosok büszke, makacs, erőszakos természetét, és a Filekiek éles 
eszét, haladó gondolkodását. Nyugtalan gyermekségéről később így vall: „én 
sohasem tudtam, mi a gyermekkor, mi a boldogság. Idő előtt zajos, lángoló küz-
dések, elégtelen vágyak foglalták el keblemet”.

Hatévesen kezdte és 18 évesen fejezte be tanulmányait. Az utolsó két évben 
jogot tanul. A kollégiumban nagy tudású, felkészült, nyugati egyetemeket járt 
tanárok oktatták (3. melléklet). Eminens tanuló volt. Beszélt a latin mellett né-
metül, franciául (talán ezért is használ sok idegen szót, kifejezést). 

Hazafias érzelmei, melyeket a család mellett az iskola is nevelt, már serdü-
lőkorában megnyilvánultak. Tizennégy évesen, 1830-ban alapító tagja az első 
diákegyesületnek (Publikusi egyesület), mely a magyaros ruha viselésének szor-
galmazására alakult.

11 Berde Béla: A Kolozs megyei Szucság község története. Bp. 1914. 13.
12 Gyöngyössi János: Magyar versek (Fileki Sándor). Budapest 1803. 269.
13 Kv NLt. Kv. Ref. Koll. Lvt. 289/206 Protokollum (1832–1844).
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A kollégiumi társaság által kiadott verseskötetben, az Aglája második számá-
ban egy saját verse és egy német vers fordítása is megjelent (1. melléklet). (Sajnos 
a többi, Jakab Elek által említett versét, írásait nem találjuk.)

Jakab Elek így ír róla: „Én Erdélyben legkitűnőbbeknek Kabós Ferit és 
Szentiváni Mihályt ismertem. Kabós egy költői lelkű, idealisztikus irányú, de 
ritka nemes jellem. Minden szépért és magasztosért hevült fogékony szíve. 
Egy pár nyilvánosságra jutott, igen szép versét ismerem, a mi a hivatottság 
jelét árulja el, s fejlett szépészeti érzékre mutat. Különben is előkelő házból 
származott, szép, magyaros külsejű, mívelt, sok nyelvismerettel bíró if jú, s 
korában a jobb társaságok kedvencze volt.”14

Ferenc a magyar történelem mellett tisztában van a világ eseményeivel is 
(francia forradalom, lengyel felkelés), és jól látja a magyar, az erdélyi társadalom 
átalakításának égető szükségességét. Ifjúi hévvel fogalmazza kritikáit az arisz-
tokráciáról, a jobbágysorsról. Az elmaradottság okát az iskolák hiányában és 
a földbirtokosság maradiságában, tudatlanságában látja. A mindenáron való 
segíteni akarás (és talán szereplési vágy is) megnyilvánul, amikor a szucsági 
templom szószékéről próbálja tanítani a református közösséget. 

14 Jakab Elek: Szentiványi Mihály életrajzához. (Az 1834–35. évi mozgalmakról). Figyelő. 
Bp. 1878. IV. p. 125. 

Fileki gazdasági udvar kapuja Kabós Ferenc szülőháza 
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2. Kabós szülőfaluja, Szucság

A Kolozsvár közelében fekvő Szucság kis túlzással a reformkori vármegyei Er-
dély keresztmetszetét mutatja. Még megvan a honfoglalás kori ősi családokból 
néhány elszegényedett birtokos, és akik feudális mentalitással, már túlhaladott 
körülmények között gazdálkodnak, akik jövedelmüket meghaladó életmódjuk-
kal tovább szegényednek. Ha létezik is néha lanyha próbálkozás a haladásra, az 
többnyire hamvába hull. De jelen van már új az típusú gazdálkodó, aki modern, 
eszes gazdálkodás és takarékos életvitel mellett gyarapodik (ő vásárolja meg a 
régi családok birtokait is), és aki később Erdély mintagazdája lesz.

Birtokaikon a jobbágyok és zsellérek − magyarok és románok – élnek, ők 
a lakosság kisebbik részét alkotják. (1850-ben reformátusok, görögkatolikusok, 
római katolikusok, ortodoxok, unitáriusok és zsidók lakják a falut, akik nemze-
tiségük szerint magyarok, románok, zsidók és cigányok.)

Szucságot nemes falunak tartják, lakosságának nagyobbik felét egytel-
kes kisnemesek alkotják, akik büszkék a nemességükre, szabadságukra, de 
ugyanolyan tudatlanok, mint a jobbágyok, csak korhelyebbek. „Valamint 
másfelűl a’ tudatlanság szüli idustria15 nemlétét. Mert látunk ugyan míve-
letlen népet, munkást − szorgalmot calculus nélkül −: de soha sem civili-
zált nemzetet, tunyát − Boldogtalan 
közönség melyet tudatlanság és kor-
helség ily cirkulusban keringetnek”16 
− írja Kabós. 

A gazdálkodás az 1820. évi Czirá-
ki-féle összeírásban tapasztaltakhoz 
képest nem sokat változik: „Két for-
dulóban vetnek búzát, rozst, alakort, 
tönkölyt, zabot és kevés törökbúzát. 
Egy véka vetésből lesz egy kalongya, 
ez 3 vékát ereszt. Szántanak ökörrel, 
néggyel, tehénnel, hattal. Trágyázás-

15 Iparkodás, szorgalom.
16 Napló, január 1.

Jobbágyház (F: Tőkés Béla)
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ról nem kérdez a biztos, de már 1713-ban is azt írták, hogy a határ az ga-
néjozást megkívánná. Marháikat a nyomásban és erdőben legeltetik. Szénát 
kaszálnak, de sarjút nem. A kevés − makkot termő − erdőben, bő termés idején 
a jobbágyok is makkoltathatnak. Gyümölcsöskertjeik a jobbágyoknak is van-
nak. Épületfát mindenkor ad a földesúr, tüzelőt is, a messze levő erdőből, ha 
utána mennek. A faluban 39 jobbágy, két zsellér tett szolgálatot a földesurá-
nak. Van kocsma, mészkőbánya, és a falu határán két kétkövű malom (egyik 
a Kabós Jánosé, a másik az Ispotályé Andrásházán, ez később Rhédeyé lett).”17

A faluban iskola hébe-hóba működik, pedig a tanító Apáczai Csere János egyik 
kései utódja, és az 1822. évi vizitáció szerint „a tanításhoz capacitása van, szolgála-
ta dicséretes, magyar és román nyelven tud”.18 Ebben az időben ismét indulófélben 

17 Conscriptia Czyrayana (1819–1820) MOL. F52 44. köt. 25688. sz. filmdoboz.
18 Sebestyén Kálmán: A Kolozs-kalotai (Kalotaszegi) ref. egyházmegye népoktatásának adat-

tára (15. század – 1900). Budapest 1993. 170.

A szucsági református templom felújítását id. Fileki Sándor segítette, 
a torony építésének, a bútorzat készítésének és festésének költségeit ifj. Fileki Sándor 

és neje fizette. Festették Umling Lőrinc (1749) és Boka János (1775)
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volt az iskola Kabós Miklós kezdeményezésére, de ez is abbamaradt. Kabós így ír 
erről:

„Többre menne talán, ha Szucsák közemberekbül állna, ezek az ő szolgabírói 
szavára tűzbe is ugranának, talán örömestebb, mint gyermekökért oskolames-
ternek fizessenek: de a nemes nem hajt rá, csak azért sem, hogy indulófélben 
volt, ne lássék szolgabírótul félni, s rektort gazdagítani, meg azért, mert elég 
neki a kutyabőr, s nagyapja ki szerzé, nevét sem tudta leírni; s aztán az esztendő 
szűk; bajos igaz ok nélkül hat garast kiadni. Ilyen ideák mellett úgy tapasztalók, 
hogy könnyebb lesz mégis hat-hat garast tőlök kivánni, mint az egész mesteri 
fizetést nekünk kiállani. S evvel a dolog annyiban maradt.”19 

A földbirtokosok fiai, lányai ugyanolyan ősi családokból kerestek társat (Ka-
bós, Kemény, Sombori, Szarvadi, Korda). A nemesek is hasonló kisnemesi falu-
ból házasodtak. 1834-ben a faluban élt a vagyonos és tanult Fileki Sándor két 
lányának, Polixéniának és Eszternek, valamint Fileki Krisztina két fiának, Far-
kasnak és Eleknek a családja. 

Szétsi Seres László híres erdélyi ügyvéd szoros kapcsolatot tart falujával. 
1830-ban birtokot vásárolt itt Kelemen Benjámin, aki 1816-tól csaknem 

60 évig volt báró Wesselényi Miklós zsibói uradalmának gazdatisztje és jószá-
gigazgatója. Ez idő alatt felvirágoztatta 
és Erdély legmodernebb gazdaságává 
alakította a megörökölt elmaradott 
feudális birtokot. Fellendítette a lóte-
nyésztést, létrehozta a híres Wesselé-
nyi-ménest. 

A nagy Wesselényi Miklósnak, aki-
vel sűrűn levelezett, nemcsak barátja, 
tanácsadója, hanem a báró halála után 
(1850) gyermekeinek gyámja is volt.

Kelemen a zsibói gazdálkodással 
szerzett tudását, tapasztalatait a saját 
szucsági birtokán is alkalmazta. (A ga-
bona és a takarmánynövények mellett 

19 Napló, január 1.
Szarvadi–Kelemen-kastély
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burgonyát, cukorrépát, borsót, lencsét 
és babot is termesztett, a dombolda-
lakra pedig különféle gyümölcsfákat 
ültetett. A juhászatuk által termelt évi 
négy-ötszáz font gyapjút Pesten értéke-
sítették. Kelemen − 1832 és 1842 között 
elsőként Erdélyben − az örökváltság20 
útján felszabadította jobbágyait, ami-
nek nemcsak az új földtulajdonosok, 
de Kelemen is hasznát látta. Alapító 
tagja az Erdélyi Gazda Egyesületnek 

és támogatja az unitárius iskolákat és az 
egyházat.)

Kelemen az év legnagyobb részét Zsibón töltötte, így birtokán felesége, Bod 
Katalin (a híres erdélyi polihisztor, Bod Péter unokája) gazdálkodott.21

A Fileki lányok erős magyar érzelmű, művelt nők voltak. Bod Katalinnal 
együtt, szépen írtak, jól fogalmaztak, olvastak (németül is), többen zenét is ta-
nultak. Könyvtár (könyves ház) is volt a házban, és olvasták az akkor divatos 
könyveket. 1831-ben a kollégiumi diákok versgyűjteményének, az Aglájának há-
rom előfizetője volt a Kabós családból.

Drámát (pl. Osztozók, Kabála és szerelem), verset, Ferenc és barátja, Bodor 
Lajos (4. melléklet) is írt, valamint fordított. Ezeket elő is adták a „szucsági 
színházukban”:

„Kabós Ferenc édesanyját, Kabós Mihálynét, ezt a finom műveltségű úri nőt 
meg-meg látogatták  gyermekei és unokái Szucsákon. Időnként nagyon kedves, 
vidám, művelt, minden ízében magyar társaság gyűlt itt össze.

Kabós Ferencz, anyja engedelmével egy színnek használt kőépületet szín-
házzá alakított át. Belé színpadot építtetett. A függönyt és díszleteket Bodor és 
Török festette. Volt parasztház, kert, erdő, úriház. E díszletekkel később Latabár 
Endre, Török Ferencz sógora, évekig vándorolt, mint színigazgató. A színházat 

20 Több éven át, részletekben fizetik meg a föld árát.
21 Csetri Elek: Kelemen Benjámin, a haladó gazda, in: Kelemen Lajos emlékkönyv. Kolozsvár 

1957. 172–176.

Kisnemesi porta 
(F: Győrffy István)
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nagy ünnepséggel nyitotta meg a kis műkedvelő társulat. A prológot mely így 
kezdődött:

íme itten Tháliának
Templomocskát emelünk
az akkor még kis leányka Korda Anna mondta el avval a lapsus linguaevel22: 

templommacskát emelünk. Ez a kis társaság szintúgy szervezve volt. Kordáné 
volt a primadonna, Kabós Miklósné a naiva, Kabós Dániel intrikus, Kabós Fe-
rencz hősszerelmes, Bodor Lajos apa, Kabós Miklós és Török Ferencz komikus. 
Énekesnő nem volt. Ha énekelni kellett, Korda Rózsi (György testvére) a színfalak 
mögött énekelt. Szépen tudott énekelni, de játszani nem akart. Váltakozó tagjai 
is voltak a társaságnak. Így Nagy Péter, a későbbi ékesszóló püspök, ki például 
Az éjjeli vendég-ben a menykő volt, vagy Bod Elek „a kis doctor”, a nagyhírű Bod 
Péter unokája, Kelemen Benő szucsáki birtokos sógora, vagy Pataki József, a kit 
árva Pataki Józsefnek hittak, mert egy pap árvája volt. Nővérét Kabós Mihályné 
vette magához.”23

A reformkori gondolatok Kolozsvárra, illetve Szucságba is eljutottak. Kabós 
Ferenc naplója és a róla szóló korabeli írások bizonyítják, hogy minden tevé-
kenységét áthatotta a reformkor szellemisége. Széchenyi munkáit (Hitel, Világ, 
Stádium) is olvasta.

3. Reformkor

A reformkor a magyarság legpozitívabb korszaka. A mottója: „Jelszavaink valá-
nak: haza és haladás.” A haza jelenti az ország jogaiért való harcot a Habsburg 
Birodalomtól való elszakadás nélkül. A haladás az ország polgári, társadalmi 
átalakulására, a feudális struktúra felszámolására (jobbágyfelszabadítás, köz-
teherviselés, törvény előtti egyenlőség) irányuló mozgalom.

A reformkor idején a Magyar Királyság a Habsburg Birodalom részét képezte.

22 Nyelvbotlás.
23 Dr. Versényi György: Bodor Lajos. Erdélyi Múzeum XI. kötet, VII. füzet, 1894. 481–482.
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A 19. században az ország népességének döntő többségét (kb. 70-75%) a job-
bágyság alkotta. A reformkori politikai viták egyik fő témája a jobbágykérdés, és 
ehhez kapcsolódva az örökváltság problémája.

Az első reformelképzelések Széchenyi István 1830-ban írt Hitel című mun-
kájában jelentek meg. A változásokat a felvilágosult reformer nagybirtoko-
sok szerepének megerősödésével képzelte el, mert a nagybirtokos réteg csak úgy 
tarthatja meg társadalmi-politikai vezető szerepét, ha az átalakulás szükséges 
lépéseit önként teszi meg.

Széchenyi és Kölcsey mellett Wesselényi Miklós az első reformnemzedék 
egyik nagy alakja, aki az ország modernizációját és polgárosodását akarta meg-
valósítani. A zsibói báró (Wesselényi) 1820-ban ismerkedett meg Széchenyivel, 
akivel szoros barátságot kötött. Közösen utaztak Nyugat-Európába, tapasztala-
taikat mindketten könyv formájában jelentették meg. 

Wesselényi a cenzúra miatt csak 1833-ban, Lipcsében és Bukarestben adatta 
ki gondolatait, szép magyar nyelven Balítéletekről címmel: Úgy gondolta, a ne-
mesek egyáltalán nem ismerik hazájukat, és nem érdekli őket, hogy a haza irá-
nyában kötelességeik is vannak. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a nemzet ösz-
szes tagját, nemest és nem nemest, magyart és nem magyart hazafivá, polgárrá 
kell emelni. „Hazafit s polgárt, csak ezt kell minden emberből nevelni!”

Neki köszönhetően került az érdeklődés középpontjába Magyarország és Er-
dély uniójának kérdése. Wesselényi óriási érdemei között tartjuk számon, hogy 
a magyar országgyűlés hangulatát, az ott felvetett kérdéseket közvetítette 
Erdélybe. Erdélyi birtokosként Magyarországon, Szatmár megyében is vásárolt 
földeket, így mind a két országgyűlésnek a tagjává vált. Mint a helybéli ellenzék 
vezére, nagy szerepe volt abban, hogy 23 év után ismét összehívták az erdélyi 
országgyűlést.

4. A reformkor erdélyi sajátosságai

Kolozsvár, Erdély fővárosa nemcsak a törvényhozás és kultúra központja, de az 
erdélyi sérelem, a császár iránti gyűlölet megnyilvánulásának színtere is.
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Az erdélyi sérelmi politika oka egyebek mellett az, hogy bár Erdély a Magyar 
Korona jogán tartozik a Monarchiához, mégis különálló országként, alkotmány-
ellenesen kormányozzák, és 23 éve nem hívták össze a dietát (or szággyűlést). 
1833-ban a császár Wlassits báró személyében királyi biztost nevez ki Kolozs-
várra. Az adót papírpénz helyett ezüstpénzben kívánták beszedni. A nagyon 
alapos Cziráki-féle összeírás (1818–20) célja, hogy ennek alapján rendezzék a 
jobbágyok és földesuraik birtokviszonyát, nem valósult meg, nem történt sem-
mi. Az elmaradottság és szegénység Erdély-szerte egyre nyomasztóbbá válik.24

Az erdélyi ifjúság tanulási lehetőségeit is korlátozta az udvar, 1813-tól 
megtiltották a külföldi egyetemeken való tanulást. Nem mehettek azokra a 
protestáns egyetemekre − Svájcba és Németországba −, ahova évszázadok óta 
jártak a kollégiumok diákjai, a Bécsi Protestáns Teológiára pedig nem akar-
tak jelentkezni. 

Mindezen okok miatt a régi önállóságát visszasíró, polgárosulni vágyó Ko-
lozsváron a feszültség egyre nő, különösen a politika iránt érdeklődő diákság 
soraiban. Bosszújukat az idevezényelt katonaságon töltik ki, zaklatják, megker-
getik, még meg is verik őket.

Az 1830-as párizsi forradalom polgári, illetve a varsói felkelés nemzeti esz-
méi Erdélybe is eljutottak. (A nagyenyedi diákok összetűztek a katonákkal, mert 
a városon végigkísérték a lengyel foglyokat. 1831-ben a marosvásárhelyi ifjú-
ság és az ott állomásozó katonák között tört ki összetűzés. Bodor Lajos Lengyel 
mars-ot írt, Kabós lefordította a Marseillaise-t). 

Széchenyi (Hitel, Világ, Stádium) és Wesselényi (Balítéletek) munkáit nemcsak 
a reformpolitikusok, hanem már a kollégiumi diákság is olvasta.

Széchenyi a jobbágymunka haszontalanságára, a gazdálkodás megváltoz-
tatásának szükségességére hívta fel a figyelmet, arra, hogy a polgárosodás elő-
feltétele az érdekegyesítés (nemes-jobbágy) és a kiművelt ember. Szorgalmazta 
a nem nemesek birtokszerzési jogának érdekében az ősiség (Nagy Lajos 1351-es 
törvénye a nemesi birtok elidegenítési tilalmáról) megszüntetését. 

Wesselényi az erdélyi magyar reformmozgalom konkrét programját fo-
galmazta meg: a jobbágyság örökváltsággal való földhöz juttatása, az ősiség 
megszüntetése, a mindenkire vonatkozó közös teherviselés, a magyar job-

24 Egyed Ákos: Az erdélyi magyarság történetéből (1790–1914). Kolozsvár 2004. 35.
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bágyságnak a nemzet részévé válása, a törvény előtti egyenlőség, nemzeti 
nyelv használata (latin és német helyett), továbbá buzdítja nemzeti feladatok 
vállalására a magyar nemességet. 

Kolozsváron Wesselényi mellett fontos szerepet játszottak a liberális, reform-
eszmékért folytatott küzdelemben Kemény Dénes, Kendeffy Ádám, id. Bethlen 
János, Teleki Domokos arisztokraták és Szász Károly,25 a nagyenyedi diákok ra-
jongásig szeretett tanára. 

A nemzeti művelődés fellendülését nagyban szolgálta a sajtó fejlődése, az 
1827-ben megjelenő Hazai Híradó (1828-tól Erdélyi Híradó, melyet 1831-től a kol-
légium mérsékelt liberális tanára, Méhes Sámuel irányít), az értelmiség szá-
mára 1830-ban indult Nemzeti Társalkodó hetilap, az 1834-ben megjelenő első 
magyar nyelvű néplap, a Vasárnapi Újság Brassai Sámuel szerkesztésében.

A református kollégium néhány diákja és Kelemen János tógás diák kezde-
ményezésére 1829-ben megjelent az Aglája című verses gyűjtemény első kötete, 
célja a magyar irodalmi nyelv művelése. „Látván azt…, hogy megkívánható is-
mérettel nem bírunk a hazai nyelv… belső természete, szépsége, s számtalan kü-
lönös tulajdonságaira nézve” – írta Kelemen.26 Kabós verse az 1831. évi második 
számban jelenik meg (1. melléklet).

A kollégiumi ifjúság elöl járt az egyesületek szervezésében. Kolozsváron az 
unitáriusok 1829-ben Baráti Kört alakítottak Gálfi Sándor vezetésével, a refor-
mátusoknál 1830-ban alakult meg az első diák egyesület (Publikusi egyesület). 
Olvasó Társaság alakult 1830-ban a nagyenyedi református kollégiumban, 
a kolozsváriban 1831-ben, a marosvásárhelyiben 1834-ben. A kolozsvári unitá-
rius diákok Olvasó Társaságában (1834) tevékenykedett Szentiványi Mihály és 
Kriza János, akik a magyar irodalmi népiesség úttörői lettek. Szentiványit Erdély 
Petőfijének is nevezi az irodalomtörténet.27

25 Jog-, matematika- és fizikatanár, Bolyai János barátja, később a ’48-as idők kimagasló 
politikusa, az MTA rendes tagja.

26 Benkő Samu: A marosvásárhelyi kollégium diákjainak törekvései. in: Kelemen Lajos em-
lékkönyv. Kolozsvár 1957. 48.

27 Gaal György: Az Unitárius Kollégium diáklapjai. In: Uő. Múzsák és erények jegyében. 
Kolozsvár 2001. 108–117. 
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A társaságok működési szabályzatában a demokrácia elveit érvényesítették: 
minden belépő tagnak egyenlő jogokat biztosítottak, vezetőségüket szavazás-
sal választották, nem számított semmi vagyoni vagy származásbeli különbség. 
(Benkő Samu: uo.)

1834-ben megjelenik a kor társadalmi haladásáért küzdő, sokoldalú ér-
telmiségijének, Bölöni Farkas Sándornak az Utazás Észak-Amerikában című 
könyve, mely nagy szerepet játszott a polgári eszmék terjesztésében. Ő és 
Wesselényi alapította a Kolozsvári Casinót (1833), mely rövidesen a politi-
kai élet központjává vált, de ő kezdeményezte a Viadal iskola (Vívó Intézet) 
megalakulását is (1833), Kendeffy Ádám hathatós segítségével.28 1834-ben 
pedig Muzsika Egyesület alakult. 

Nagy szerepet játszott a nemzeti megújulásban a színjátszás. Bár az 1821-
ben felépült kőszínháznak 1827-től nem volt állandó társulata, a kor jeles ván-
dorszínész--társulatai gyakran megfordultak Kolozsváron. 1834 augusztusá-
ban bemutatták a Bánk bánt, melyben Déryné játszotta Melindát, itt volt a kor 
hőssze relmese, Lendvai Márton és felesége, Lendvainé Hivatal Anikó, valamint 
Széppataki Johanna és férje, Kilényi Dávid, a neves színidirektor. Játszott itt Eg-
ressy Gábor, Laborfalvi Róza és sokan mások.29 (Katona József a Bánk bánt az 
Erdélyi Múzeum 1814. évi drámapályázatára nyújtotta be.)

A nemzeti színjátszás leglelkesebb támogatói a kolozsvári diákok vol-
tak. A kollégiumi tiltások és büntetések ellenére is rendszeres látogatói 
voltak a magyar társulatok előadásainak, statisztáltak és énekeltek a 
színházi kórusban.30 

A gubernium és az arisztokrácia egy részének támogatása ellenére 1832-
ben a „három egyesült ifjúság” (katolikus, református, unitárius) a német tár-
sulatot a város elhagyására szólítja fel, „mint nemzetünk s nyelvünk megha-

28 Bölöni Farkas Sándor naplója Bukarest 1971. 26–27.
29 Serdült Benke Éva Thália erdélyi szekerén, in: Elindultam szép hazámba. Paks 2011.
30 Kolozsvári József: Litteris et pietati sacrum. Adalékok a Kolozsvári Református Kollégium 

történetéhez. Kolozsvár, 2007–2012. III. 263.
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lása fő eszközét”.31 Ugyanezen évben „június 2-án estve a német színészeket 
ijesztés czéljából megverték”.32

A közgondolkodás változását és a művelődést segítette a megalakuló sokféle 
egyesület, a kaszinók és főleg az olvasó társaságok. Ez utóbbit a tanítók és papok 
már falun is szervezték.33 Kolozsváron 1834-ben Asszonyi Olvasó Egylet alakult.  
(B. Farkas Sándor naplója, 110.)

5. Kabós Ferenc hitvallása a reformokról

P. Szathmári Károly34 így ír Kabós Ferencről: „Az egyik magas és karcsú alak, 
hatalmasan kifejlett mellel természetesen fényes fekete fürtökkel és olajbarna 
arcbőrrel, melyet finom frissnövésű szakáll és bajusz ékített. Még a különösen 
fénylő szemek az érdekes arcot, talán ezer közül is kiemelték volna.”

Kabós kiemelkedő vezéregyéniség, megjelenésével, magával ragadó előadás-
módjával és mondanivalójával, aki csakhamar a kolozsvári ifjúság vezetőjévé 
vált. Az 1830-ban alakult Publikusi egyesület után − mely a magyaros viseletet 
szabályozza − alapítója a Kolozsvári Református Kollégyombeli Olvasó Társa-
ságnak is, mely 1834-re már politikával is foglalkozó társasággá válik. Mint az 
iskola eminensét, őt bízza meg tanára, Tunyogi Csapó József téziseinek (latinból 
való) magyarítására. A nyilvános vizsgákon, ahol szónoki tehetségét megcsil-
logtatta, többször is megtapsolta a diákság. 

A róla szóló feljegyzések (Jakab, Kővári,35 Versényi), mint a kolozsvári társa-
ság és bálok közkedvelt, csinos, jó megjelenésű ifjúját említik. 

A farsangi bálozást − bár elítéli az arisztokrácia sokszor erőn felül elvárt 
költekezését − ő maga is nagyon élvezi. Hol vendég, hol főszervező, pedig ál-
landó pénzzavarban él. Van, hogy Karolina nővére vagy Laji barátja ékszerét 

31 Benkő Samu: A marosvásárhelyi kollégium diákjainak törekvései, in: Kelemen Lajos em-
lékkönyv. Kolozsvár 1957. 47.

32 Kv NLt. Kv. Ref. Koll. Lvt. 289/161 A Fegyelmi Bizottság Jegyzőkönyvei. 1832–34.
33 Egyed Ákos: Az erdélyi magyarság történetéből (1790–1914). Kolozsvár 2004. 35.
34 P. Szatmári Károly: A szabad szó vértanúi. Regény a harmincas évekből. Bp. 1883. 39.
35 Kővári László: Erdély nevezetes családai. Kolozsvár 1854. 135–137.
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zálogosítja el, van, amikor barátaitól, illetve uzsorakamatra kér pénzt, de a kol-
légiumi Olvasó Társaság pénzét is „kölcsön” veszi. Betegséget színlelve − mint 
eminens – könnyen felmenteti magát az előadások alól, de a bálokat nem tudja 
kihagyni. A bálokban is − végignézve a jelenlévőkön − gyakran komoly kritikát 
fogalmaz meg:

„De tündököltek ám e’ bálban egyebek is: A’ végetlen cziczomák, miket dá-
mák magokra függesztenek: mert a’ szépnem általában dámákbul, azaz mag-
násaszonyságokbul állott. Siralmas tekintet volt látni, hogy a’ hon mostani szűk 
állapotjában, midőn a’ szegény philantrop36 szíve közéhenhalástól remeg; egy 
aristokrata nő pazér keze annyit rak magára, hogy avval egy megye szűkölkö-
dőit megmenthetné. S csak azért rakja, hogy reggel magárul levetvén soha talán 
fel se is vegye: mert egy dámának köntöst nem addig kell hordozni míg elviselő-
dik: hanem míg megismerődik.”37

A napló elején megfogalmazza a nép felvilágosításának fontosságát („A’ vak-
nak nyissuk-meg elébb a szemeit, ’s bocsássuk aztán szabadra akár alá akár 
fel.”), aminek a legjobb módja a nép nevelése, iskoláztatása: „Állítnónk népos-
kolákat, ’s atyailag és durva szívek húrján adnók eszökre, mi csodatevő erejűek 
azok. Aztán tanítnók amúgy igazán és okosan, nem deákul és bolondítva, mint 
lyceumi oláhokat. Oktatnók erkölcsre, mely szorgalmot, és kézi munkára, mely 
avval összekötve jólétet szülne. Így az ifju generatiót belehoznók a’ boldogságba; 
’s alkalmasokká tennők, hogy unokáinktul a szabadságot elfogadják.”38

A társadalmi problémákkal kapcsolatban hol elviszi a hév, hol meg türe-
lemre int. Korainak tartja a jobbágyok földhöz juttatását. Életkorát meghazud-
tolva vitatkozik egyik legjobb barátjával, Bethlen Farkassal (4. melléklet) (Ő = 
Bethlen Farkas, Én = Kabós Ferenc):

„Ő: „Hol jársz? Újra fellegekben?
Én: Nem, csak ott járok, hogy a’ mi liberalizmusunk satyra és nem egyéb, mint 

olygarhiára39 törekvés. Mi kik jobbágyainkat halálra veretjük, kik felebarátunkat 
rabszolgának tartjuk, ’s egy ebbűl odahányt maroknyi földért inaszakadtáig dol-

36 Emberbarát.
37 Napló, január 19.
38 Napló. január 1.
39 Uralomra.
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goztatjuk, míg magunk henyélve kurvák és poharak közt dőzsölünk; ’s dámáink 
paraszt könnyezte gyöngyökkel, ’s jobbágyvér festette bíborral teszik magokat 
majmokká, − mi merjük szánkon fertőztetni a’ szabadság szent nevét.

Ő: Ne bolondulj-meg!
Én: Úgy képzelem azon heves patriótákat40, kik austriai házra kárognak, 

mint azt – ki anyját, őt tápláló anyját agyonverte, és maga kiált legelébb gyilkost 
a’ faluban.

Ő: Beszélj egy kissé okosan, hogy értsem, mit akarsz?
Én: Csak azt barátom, hogy akkor szabadságért zaklatni a’ felséget, mikor 

jobbágyaink felett despoták41 vagyunk − nevetség, alacsonyság.
Ő: Na már most értem mit akarsz. A jobbágyokat jobb állapotba kell 

helyeztetni. Igaz. Én is látom és látják a’ te úgynevezett despota liberálisaid. 
De azt kérdem, lehet-é a jobbágy állapotján diaeta42 nélkül segíteni? Nem 
lehet. S nézd csak éppen azért költek-ki austriai ház ellen, hogy törvényeinket 
megsértette és diaetát nem adott.

Én: Erre azt mondom. A’ jobbágyokan diaeta nélkül ne lehessen segíteni, 
tagadom, mert én a’ magam emberének jószágával azt tehetem a’ mit akarok. 
Csak proprietást43 nem adhatok, mire még nincs is megérve. S éppen ezért 
minek előtte diaeta lenne, formálni kell a köznépet. Őtet néposkolák, gazdai 
tanácsok által világositni, vagyonositni, hogy diaetakor aztán egyszerre propri-
etást adhassunk. Sietnünk kell barátom. Egy pillanatot se hagyjunk használat-
lan: mert ha késünk fog ő magának kormánytúl pártolva, vérünkön szabadsági 
oltárt emelni.

Ő: Diaetának lenni kell ’s akkor sietni fogunk.
Én: Jaj, jaj, mindennel csak a’ diaetával ne siessetek. Lehetne e nagyobb ve-

szély az elszegényült: de végetlenül fényűző; most vízbekapóhoz, vagy inkább 
hajnali szürkülethez vagy bolygatott méhkashoz hasonló hazára nézve, mint 

40 Hazafiak.
41 Zsarnokok.
42 Országgyűlés.
43 Tulajdon.
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egy hamari diaeta, mikor az emberek oly ingók; az Europa’ politikája oly zava-
ros; az ideák gyengék, principiumok44 pedig éppen semmik.”

Frappánsan fejezi be a beszélgetést, melyből igen jól kitűnik a nagyívű gon-
dolkodása:

„Ő: A’ törvény parancsolja, ’s diaetának lenni kell.
Én: A’ törvény, barátom, csak eszköz, czél pedig a’ hon’ boldogsága. Ki czélt 

eszköznek feláldozza − nem okos.”45

Kabós a véres húshagyó kedden is pillanatok alatt vezéregyéniséggé 
válik. Juhászt lefogják, mert egy őr kiveri a szájából a pipáját, mire ő vála-
szul pofon üti az őrt. Az if júság összetűzésbe kerül a katonasággal, véres 
összetűzés kezdődik, és Kabós azonnal szervezkedni és szónokolni kezd, 
hogy összefogja az if júságot:

„Én felszóllítom pajtásaimat: ne távozzanak, szoruljanak, legyenek egye-
sek. Megmutatom vonásait osztrák kormány kegyességének; ilyen szolgákat 
tart a’ népek atyja, ilyeket az új módi Titus. − „Vesszen a német! halál a’ csá-
szárnak.” Istenemre esküszöm, hogy most sem kapunk elégtétet. Vassalustul46 
mi jót lehet várni.” 

„Nagyobb bunkót kezemben, új erőt inaimban − s a nagy kasinó felé. Min-
den ifjú ábrázt megállítok; mindenkit holtak vérére esketek Kendeffy sírjához 
jövetelre. − ’S menyek. Valyon igazán az én fölkiáltásom adatott é tüzet? − Nem 
láthatni katonát. Síri csend: csak casino előtt egy csoport hallgató diák. − Fen 
hallom a’ borzasztó hírt; fen szakad le csordultigi dühöm tehetetlenség renyhü-
letére. − Bethlen János, Mikes János − terhessebbesek. 

− Azon csoport, melyet utoljára látánk, sturmal47 rontott a’ Jósika előtt össze-
gyűlt ’s elégtételt követelő népre, ’s Bethlen Jánost főbeverte. Nincs agyvelőm, 
merő vérré, gyúladt vérré kell válnom.”

Kendeffy sírjánál hiába vár, kiderül, hogy nem elég bátrak, így hát elkese-
redik: „Kálnokyval indulok. − Fél óráig várunk temető ajtajában. A’ hideg csi-

44 Alapelvek, vezérelvek.
45 Napló, január 9.
46 Csatlós.
47 Roham.
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pősecske. − Későn, ’s alig jön három. − ’S ily bátrak, vagy ily buzgók ezen embe-
rek, ’s ily nép lenne megérve revolutiora!?”48

Szucságon élő édesanyja is értesül a kolozsvári forrongásról, és aggódó le-
velet ír fiának:

„A’ mi sok az csak sok. Mennyiszer parancsoltam én néked, hogy ne elegyedjél 
semmibe, ’s mégis sokszori parancsolatom ellen is mindenbe beléelegyedel. Ha 
tegnap Miklóssal kijöttél-volna, mindezeket el lehetett-volna kerülni. Magadnak 
veszedelmet; nekem ily szörnyű ijedtséget, nyughatatlanságot nem okoztál-vol-
na.”49 

Hazamegy, de nyughatatlan vére visszakönyörgi magát Kolozsvárra és azon-
nal a cassinóba siet, mert a helyi újság is hősnek és vezérnek kiáltja ki őt, aki 
legazemberezte Fochot, a katonai parancsnokot. Érvel, vitatkozik, mindenhol 
ott van. A nap végén fáradtan, de magvas gondolatoktól emésztve rogy le:

„Nem tudok nyugodni. Fejem fő. Szívem nagy ütésekkel dobog. Magos zava-
ros jövendő nyilik-fel előttem; tervekkel terhesen ’s én köztök egy a’ hősök közül. 
− Csehország, Gallicia, olasz és magyarföld, a’ kis Osztria ellen. ’S ha nagy német 
ország neki és porosznak; ha Varsó és Porta orosznak dolgot adándanak: akkor 
egy országgyűlés; minden nemzet, minden ember hazafinak hirdetődik, min-
den polgár véres kardot köt, ’s Hunnia lesz egy respublica. − Ó csak szabadulnék 
deáki lánczok közül, hogy röpülhessek, mint fellegi sas!”50

A naplót végigkíséri Linához fűződő szerelme, nála talál enyhülést, vigaszt 
és repdeső gondolatokat vált ki belőle:

„Ó lázosak és égetők szerelem első perczei: de édesek, de boldogítók azok, 
midőn hosszabb társalkodás szerelem mellé a’ barátságot a’ bizalmot helyezi; 
mikor szív mellett eszet is felgyújtja az imádott lény’ tiszteletére. Elébb csak 
idealjelenetben leng az ábrándos; utóbb a’ földre száll ’s itt mint rendeltetése 
helyén valósitni kivánja ideálját imádottja bírásával. − Ez alapja a’ házosságnak 
’s vele földi boldogságnak.”

És mindjárt vágyaival folytatja, hisz orvos szeretne lenni:

48 Napló, február 11.
49 Napló, február 12.
50 Napló, február 15.
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„Egy szabad polgárnak lenni, segítni mesterségemmel a’ szenvedő emberi-
ségen individuatim,51 /: mint orvos:/ nevelni a’ haza’ jövendő reményeit speci-
atim52 /: mint professor:/ ’s gátolni ármány hongyökerére törekvését ’s emelni 
Hunnia’ virulását generatim53 /: mint író és representans:/ ’s mindezeket kisded 
csinos lakom csendébe, mint idegen kénytül független demokrata, és az ő keblén 
mint legboldogabb férj a’ világon. − Istene a’ magyarnak – ha vagy valahol − add 
ezt megérnem.”54

Bizonytalan anyagi helyzete miatt és Dani bátyja indokai ellenére sem tud 
lemondani álmairól (Győzzem meg doktori vágyom’ álmait.), majd a következő 
gondolatával már át is tér az arisztokrácia bírálatára, mintegy az önmaga hely-
zetét leképezve a társadalomra:

„Hanem dicsőség, a’ ficzamitott törvény önkénymagyarázata fabuláin55 
rágódva egy sehonnai tyrán’56 istentelen despotismusának57 nemtelen /:pedig 
nemes ember:/ poroszlójává alacsonyulni; −’S a’ nyomatás ellen egy − nekünk 
csak születésével vétett − jobbágy tapodásában keresni vigasztalást; aki pedig 
ha nem születne, éhen vesznének a’ herék.

Így, így, add meg magad szegény aristocrata! Mert te Pesten, − míg más 500-al 
kijön − 1000-et vagy kénytelen költeni: mert nagyapádnak 10 000 évi jövedeleme 
volt, neked alig 300. Így! Így! Szinte kedvem jön Hamletet új formában parodizálva 
felkiáltani: »így tesz az aristocratia minket pulyákká58, így oszlik szélyel az eltökélt 
végzés eleven színe az elmélkedés halovány fénye előtt; ’s feltételeink, melyek na-
gyok és nemesek, megfordítják folyamotjokat, ’s megszűnnek hatni.«59 

51 Személyesen.
52 Sajátságosan.
53 Általánosan.
54 Napló, január 17.
55 Mese.
56 Zsarnok.
57 Önkényuralma.
58 Gyermek.
59 Napló, február 11.
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Naplójából tudjuk, hogy a girásszéki gyűlésen (megyegyűlés) is részt vett, 
nem csak hallgatója volt a gyűlésnek, de írnokként is tevékenykedett. Itt találko-
zott Wesselényivel, akit − girásszéki beszéde után − fel is keresett:

„Délután hozzámenyek tegnapi szollájának elkérésére. Beszélgetünk; s’ 
fájlalva említi, hogy őt, ha már felyülrül üldözik, kimélnék bár alulrul: mert 
két tűz közt lenni ’s mégis megállani bajos. Ekkor hirtelen tréfásabb tárgyokra 
fordulna, doktorságomra tér, javalja és mindenekre kér, legyek homeopathia: 
mert ő annak háromszor köszöni már életét.” 60 

6. Kabós Ferenc és édesanyja

Anyjához − mint legkisebb gyermek − meghitt, szeretetteljes kapcsolat fűzi: 
„Mivel tudtam én ily jó anyát megérdemelni; lelkem, szívem, erőm, mivel 

tudjátok őt meghálálni. Minden talentumom tőle van. Nevelésem minden sza-
badsága, boldogsága. – Ki hasonló hozzám? Nekem csak anyám parancsol és ő 
merőben azt parancsolja mit józanokosság.”61

Anyja félti, és sokszor könyörög, hogy ne ártsa bele magát mindenbe. A hús-
hagyó kedd eseményei után is kérleli, hisz majd megszakad a szíve szeretett 
gyermekéért:

„Feri lelkem, ha szeretsz, ’s nem akarod, hogy ma holnap a’ sírba tégy, jöjj ki, 
mert ezt tudd- meg, soha fejjül nem élem.” „Fiju! Fiju az istenre kérlek ne légy en-
gedetlen… Ha van olyan jó barátod a ki kijönne veled, hozz ki akárhányat: mert 
tán azokkal is jót tészel, hogy megmented sok rosztul.”62

Anyja aggódó leveleinek igyekszik eleget tenni, hazamegy, de rövid ottlét 
után visszakönyörgi magát Kolozsvárra, nehogy kimaradjon valameli fontos 
eseményből. Természetes, hogy az anyai szív mindig enged fiának:

„Anyámot azonban nem nagy küzdésbe került rávenni visszabocsátásomra. 
Milyen lélek ez? – menyire eléhaladt az életkorban, mint elesett testének ereje: 
de lelke máig is az erős, a’ mindig ifju. Mennyit változott egy fiatal’ környülete 

60 Napló, március 12.
61 Napló, február 25.
62 Napló, február 12.



31

Ki volt Kabós Ferenc?

azóta, mióta ő maga élte rózsakor’ éveit, ’s mégis jelen állapotot is képzeli, ’s nem 
esik rosszul hozzászabni magát.”63

Elérkezik a születésnapja, és igencsak egyedül érzi magát 18 évesen, aki 
szétforgácsolja magát a hazáért és haladásért, de ezen a napon senki sem nyit 
rá ajtót, csak az édesanyja köszönti:

„Ma születésem napja. Tizennyolcadik évbe lépek. Volt-é valaha ily borús in-
nepem? – Év első napján pipa, bor, és venus ellen tettem volt fogadást, mostanig 
meg is tartám: és ma esküszök munkásságot, osztrák elleni gyűlöltséget, és nő-
telenséget. Halld-meg ó ég! − 

Csak anyám emlékezik rólam: 
»Ma születésed napja. Nékem fáj, hogy semmit sem küldhetek arra a napra: 

de talán még érünk jobb hajnalt is. Ó ha az a’ nap, melyen én oly közel voltam 
érted a halálhoz, ’s ránk nézve annak az őstéje olyan örvendetes-volt, soha se 
fordulna fekete felhővel elé. Ma már 18-ik évedbe léptél; közel vagy a férfiú idők-

63 Napló, február 13.

Nemesi sírok a szucsági temetőben (F: Gőrffy István)
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hez; de legyenek a cselekedeteid is értek és megfontoltak, ’s tartsd szemed előtt, 
hogy éngem − a’ ki érted annyit szenvedtem − meg ne szomoríts.«64

Tehetetlenségben vergődik, mert csak anyja támogatására számíthat, örök-
ségét sem tudja pénzre váltani, hogy abból fedezze tanulmányait. Lázongásai 
közben sokszor csillapítja magát:

„Csendesítsd magad.” − Mindezt egy jó anyáért teszed, ki egész létével raj-
tad csügg. S milyen anya?! A legférfiasabb erő, asszonyi lágysággal, a leg-
kényeztetőbb szeretet méltóságos ésszel. − Könnyezve olvasom mai levelét, 
tömöttet a’ merőben. Szellemi hatalomnál fogva parancsolás’ lelkével. Szinte 
engedelemkérő hangon írja, hogy szekeret Zentelkére menetem végett nem 
küldhet: mivel az átkozott legény tegnap Bácsban részegen összeverekedvén 
lánczra tevődött, ’s nem akarván jó darabig gazdáját kivallani, csak ma reggel 
viheté-meg levelemet.”65

Anyja tudva tudja, hogy fia nem csak gazdálkodónak, de hivatalnoknak sem 
való, ezért belenyugszik, hogy fia orvos, tudós legyen. A vagyon elosztását is 
úgy intézi, hogy kikerüljön (a testvérek által fizetett bérleti díjból) a tanuláshoz 
szükséges pénz: 

„Nem akarna belőlem gazdát; elég három fiu közül egy gazdának, annyival is 
inkább: mivel kedvem sincs hozzá. Guberniumot66 nem javallja: mert nem az a’ 
czímer ütődött rám, hogy oda bebocsáttatást nyerjek. Cancellariát67 sem: mert 
szabad szám és subordinatiotlan68 lelkem ott ki nem jönnének. A vármegyei 
szolgálat piszok dolog; inkább csupa gazda, mint az.

Legyek doktor. Itt a’ tudományoknak széles mezeje nyílik; senkinek szolgája 
nem leszek; ’s az emberiséggel jót téve magamnak annyi jót szerezhetek, hogy 
könyvírással és országgyűlési szónoksággal, sőt professorsággal használhatok 
hazámnak. − Ó jó anyám! Ó boldog jövendő!69” −

64 Napló, március 7.
65 Napló, február 11.
66 Kormányzóság.
67 Udvari hivatal.
68 Szolgálati fegyelmet nem tűrő.
69 Napló, február 25.



33

Ki volt Kabós Ferenc?

Anyja rendkívüli asszony volt. 1831-ben elhunyt férje után neki kellett a csa-
ládot összetartani és a gazdaságot irányítani. Szűkölködő életében mindent 
megtett, rendszeresen támogatta fiát, Bécsbe is küldött pénzt leveleivel. Nem 
érhette meg azt a boldogságot, hogy fia elérje célját és orvos legyen. Szeretett fia, 
Ferenc eltűnése után csak a temetéséről tudunk Kónya András lelkész szucsági 
halotti anyakönyvi bejegyzéséből:

„1840. 21 juli. Temettetett el MGYM. Özvegy Méltóságos Kabós Mihályné Fü-
leki Eszter. Megholt guttaütésben 60 esztendős korában. Ily derék Asszonyt a’ 
szucságiak a nyugvó helyre soha se kisértek a’ miolta-fennál Szutsák, ’s el fog 
telni egynéhány esztendő, amig nem hogy illyet, hanem hozzá hasonlót is ki-
kisérjenek. Üdvet árasztó áldott feleség, hasonlíthatatlan derék Anya. Virtusos 
életű könnyeket törölni legnagyobb öröme vala. Nyugodjanak csendesen porai.”

7. Kabós Ferenc és a Kollégyombeli Olvasó Társaság 

A kollégiumi diákok viseletéről tudni kell, hogy a deákok − azaz a felsőbb tanul-
mányokat folytató tanulók − tógát (bokáig érő fekete posztó reverendát) viseltek 
a kollégiumon kívül, és belül is prédikációra, vizsgálatokra, vitatkozásokra. 
A kollégiumi ruha fekete vagy szederjes posztóból készült. Tiltva volt a selyem-
bélés, fényes csat vagy gomb és minden frakk vagy bekecs. Az iskolai törvény-
széknek állandó tárgya volt a ruházat rendtartása ellen vétők megbüntetése 
(egy hónapra a deák elveszíti minden benefíciumát, kenyerét, lakását, s ha van, 
ösztöndíját). Később csak az lehetett deák, aki hordta a tógát. 1830-tól Széche-
nyi és Vörösmarty hatására a nemzeti viselet vált divatossá, és ekkor kezdenek 
szervezkedni a tanulók. Bár betiltották és a diákok le is vették a kócsagtollat, vé-
gül 1834-ben megengedte a főkonzisztórium a reverenda mellett a „magyarka”, 
vagyis a fekete nemzeti öltözet viselését.70 

1830. szeptember 19-én a nem bentlakó diákok megalapítják a Kolozsvá-
ri Református Kollégiumban a Publikusi egyesületet, mely meghatározza a 
magyaros viseletet, és annak hordását kötelezővé teszi (5. melléklet). Ennek az 

70 Dr. Török István: A kolozsvári református kollégium története. Kolozsvár 1905. 289.



34

Antal Ildikó – Kiss József • Az elfeledett

egyesületnek már tagjai között találjuk Kabós Ferencet. Az első gyűlés jegyző-
könyve szerint a kötelező viselet:

„A Forma ruha pedig a’ következő71 
• Térdig érő sulytással ki hányt Attila dolmány fekete posztobol.
• Egy veres lajbli fekete ki hányással.
• Fekete rojtos magyar nyakra valo.
• Egy Szolnoki csalma kocsag tolluval.”
A formaruha meghatározása után a jegyzőkönyv paragrafusokban rögzíti az 

egyesület működési szabályzatát és a tagok kötelezettségeit.
1831. november 28-án megalakítják a Kolozsvári Református Kollégyom-

beli Olvasó Társaságot. A negyedik gyűlés jegyzőkönyve szerint Kabós Fe-
rencet könyv-biztosnak választják. Ő ajánlja olvasásra, megvásárlásra az új 
könyveket. 

Az Olvasó Társaság a kollégium falai között és a professzorok támogatásával 
alakul és kezdi meg működését. Az alakuló gyűlés bevezető gondolatai által ké-
pet kapunk az ifjúság gondolkodásáról: 

„A nemes célnak nincsenek nemtelen indító okai. – Egyes emberek boldog-
sága függ az egész boldogságától; az ember való boldogsága az erkölcsi jól léttel, 
− a tiszta tudományból, mint eredeti tiszta kútfőből – buzog: nem a főben kell 
ennek csupán lenni; a szív nemes eszmékre tisztítja ezt meg: − mint ... nemest a 
nemtelentől. – A tudomány nem születik az emberrel; − a Természet ennek elfo-
gadására csak elkészíti a lelket, − ’s egy messze czélt tészen ki, hová a kebel forró 
érzete vágyjon, − ’s ez a vágy szüli azt, hogy az ember mind inkább törekszik elő 
haladni. – Az első emberek a Természet’ míveletlenül − azok ajándékival megel-
égesznek; − később … Kitevődött a czél − tökéletesülni, − az erre való törekedés, − 
ha néha − de nem mindenkor, ment önfitogatás vágyja, hanem abból származik, 
hogy nem örömest szeretünk hátra maradni. – De puszta magányban a lelki 
erő szunnyadoz – társalkodás fejti ki azt – és különösen a könyvekkel való 
társalkodás, − melyekből indító okokat – kifejtéseket, ’s következtetéseket tisz-

71 Kv NLt. Kv. Ref. Koll. Lvt. 289/492. A Publikusi egyesület első gyűlésének jegyzőkönyve.
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tán láthatunk, − ’s ez okozta azt, hogy Társaságot igyekszünk alapítani, − egy 
olvasó Társaságot.”72 

1832 márciusában a Társaság jegyzőkönyve szerint az olvasást kiterjesztik 
értekezések írására is. A tagok tetszés szerinti témában névtelenül adhatják be 
írásaikat, de a bírálatokat névvel kell beadni. Ebből óriási veszekedés támad, 
mivel a bírálatok sértegető szóváltásokba torkollnak. Májusban megkezdik az 
együttes olvasást, és legelőször Széchenyi munkáit veszik elő. 1833-ban a vi-
szálykodás miatt az elöljáróság elvette, majd fél év múlva visszaadta az olvasó-
szobát. Bizottságot alakítottak Kabós Ferenc vezetésével az új szervezeti szabá-
lyozás kidolgozására. Az 1833/34. év jótékonykodással kezdődött. Kabós Ferenc 
kezdeményezésére gyűjtést kezdtek Kelemen János részére, aki külföldi akadé-
miákon nyomorog. A gyűjtés sikeres volt.

A március 8-i jegyzőkönyv szerint „Kabós szóvá teszi, hogy a társaság még 
organizálva nincsen azt sem tudjuk mi a czélunk, mert ha csupa olvasás lenne, 
úgy gyűlések szükségtelenek. Az olvasáshoz csend kívántatik, nem pedig társa-
ság. Bár az elnök nem szíveli, hogy a társaság más szint nyerjen, egy bizottságot 
javall, minek természetesen Kabós az elnöke.”73

„A bizottság április 30-ig kidolgozta 46 ívrétű lapra terjedő javaslatát s be is 
adta a gyűlésen. E javaslat egészen parlamenti formába van öntve. 23 pontot fog-
lal magában. A bizottság minden ponthoz indokolást is írt. A régi szabályzaton 
nem sokat változtatott. Új benne a rendszeres összeállítás és egy pár kiegészítés; 
a tagok mellett helyet adnak a vendégeknek és látogatóknak. Általános czélul a 
mívelődést tűzik ki, melynek eszközei az olvasás, eszmélkedés, társalgás, írás és 
előadás. ……74

Ferenc tudatosan készül a majdani társadalmi-politikai szerepvállalásra, és 
társait is erre szeretné ránevelni. Az Olvasó Társaságban is azt akarja elérni, 
hogy teret kapjon a vita, az okos indoklás, és hogy megtanulják az átgondolt 
mondanivalót előadni és az érveket „előhordani”. Ezért is javasolja, hogy a meg-

72 Kv NLt Kv. Ref. Koll. Lvt. F 289/493. Kolosvári Ev. Ref. Kollégyombeli Olvasó Társaság 
Jegyző Könyve, 1831. november 28-tól 1835. február 21-ig.

73 Uo. 
74 Dr. Török István: A kolozsvári református kollégium története. Kolozsvár 1905. 168.
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választott tisztségviselő beköszöntő, mintegy programbeszédet, a távozók bú-
csúbeszédet mondjanak, és a beszédeket jegyzőkönyvbe rögzítsék.

„Nem tudom: de azt hiszem, hogy hon’ virulását csak ifjak’ mivelődése és 
gondolkodáshoz szoktatása eszközölheti; A mivelődést pedig − most míg pro-
fessoraink ily rosszak, helyzetünk rabszolgai, szegénységünk ily gyötrő lesz 
− csupán oly olvasótársaság, melynek czélja tudományos társalkodás. – Két 
év óta azért mind abban munkálkodom, hogy ezen kis társaságnak − miután 
már fenn áll – kört és pályát nyissak.”75 

Az 1834 májusában megnyílt országgyűlés üléseit a diákok is rendszeresen 
látogatták. Az ott elhangzott beszédek, viták a Társaság munkáját is befolyásol-
ták. Kabós próbálja az Olvasó Társaságban is felvetni az országgyűlési témákat 
és meghonosítani a vitastílust. Türelmetlen, és fontosnak tartja a következőket: 
„a gyűlések pontosságra szoktatnak, a várakozás ideje visszahozhatatlanul el van 
veszve”. „Ne töltsük az időt a jegyzőkönyv felolvasásával, hanem a vitatkozás, ér-
dekadás a dolgunk, elveket elvekkel cáfolni, az ötlet, ha jó, a társaságban selejtjétől 
megtisztul”.76

Néhány gondolata a diéta hangulatát tükrözi:
„Itten a jobbak egyesülvén publico opiniat (közvéleményt) alkotnak, sújtják 

a helytelenséget.”
„A közjó Szent nevezet, melyet csak művelt és szabad ember tud nagyra be-

csülni. Ne csak magunkat, hanem a köz ügyét tekintsük, hogy lépteinkkel ma-
gunk és a közönség javát egyszerre munkálódjuk.”

„Én a dietai szónoklatokat nem az elszórt virágokért szeretem, hanem csak 
annyiban, hogy a haza jobbra állításához, a közönség kifejezéséhez közelebb 
visznek.”77

Elejétől fogva tágítaná a kört, javasolja, hogy katolikus diákok és vendégek is 
részt vehessenek a gyűléseken, később (1835. január 10.) részvényes és tisztelet-
beli tagságot is javasol. 

75 Napló, március 1.
76 Kv NLt Kv. Ref. Koll. Lvt. F 289/493 Kolosvári Ev. Ref. Kollégyombeli Olvasó Társaság 

Jegyző Könyve, 1831. november 28-tól 1835. február 21-ig.
77 Uo.
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Sok beszéd hangzott el, tele hazafias szólamokkal, idézetekkel, különösen 
a diéta ideje alatt. Van, aki arra buzdítja társait, hogy „a szabadság és alkot-
mányosság bajnokaihoz hasonlókká lenni igyekezzenek”. Megróják azt, aki csak 
megírja, de nem mondja el, mert „az előadásban gyakorlódnak”, hibáztatják, 
aki elmulasztja kötelességét. 

Az országgyűlés hatására a Kollégyomi Olvasó Társaságban mondott 1835. 
január 18-i beszédében a törvényeik (Olvasó Társaságé) mindenáron való be-
tartását tartja fontosnak: „Társaságunk lelkét a magunk által hozott törvények 
szentül megtartása adja. Lebegjen előttetek hazánk gyászoló géniusza, vizsgál-
játok mit szüle Constitucio iránti hidegség. Szabályaink oly tiszteltek legyenek, 
mint a hármas könyv (szerk. Werbőczy). A hármas könyv nem a mi századunk 
és gondolkodás módunk, nem tulajdon erőnk alkotá, mégis meghajlunk előtte. 
Törvényeink melyeket mi hozánk, magunk ültette fák ezek, hogy magunknak 
tartsanak árnyékot, gyümölcsözzenek. Hol lehet nagyobb demoralizatio, mint 
embernek önfáradtsága mívét elpazérolni.

Úgy lesz tekintete társaságunknak, úgy fog magából constitutionalis fiakat 
adni hazánknak, ha törvényeink nem tréfák.”78

Ugyanakkor volt, aki megjegyezte: „Idejön és beszédei által feltüzeli a heves 
ifjakat, akik olyanokat mondanak amivel maguknak ártanak”.79

Dr. Török István 1905-ben írt könyvében egyedül a Kabós beszédét tartotta 
érdemesnek idézni.

„A beszédek közül kiemelkedik a Pataky Józsefé, ki az olvasás módjáról oly 
elveket hangoztatott, apró részletezésbe bocsátkozva, melyek ma is elfogadha-
tók, követhetők. Kiemelkedik továbbá a Kabós Ferenczé, kit 1835 januáriusában 
jegyzőnek választottak, bár tanulmányait már befejezte, kilépett, de az alap-
szabályok szerint megválasztható volt, mint egykori alapítója a társaságnak.”80 
(6. melléklet)

A politika folyamatosan megjelent az Olvasó Társaság életében, mivel or-
szággyűlési ügyeket és elveket vitattak. Február 6-án feloszlatják az országgyű-
lést, 7-én Méhes bekéri az Olvasó Társaság jegyzőkönyvét. A tanári kar dönté-

78 Uo.
79 Uo.
80 Dr. Török István: A kolozsvári református kollégium története. Kolozsvár 1905. 171.
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se alapján 1835. február 28-án fordulat áll be, Méhes Sámuel rektor professzor 
veszi át az elnöki tisztet, aki − bár végig támogatta őket és a tanári kar sem hi-
degült el a társaságtól – hangsúlyozta, hogy nem a jelen körülményektől való 
félelemből avatkozik ez ügybe, hanem azért, mert kénytelen visszaterelni a 
Társaságot eredeti célkitűzéséhez. Gyűlések nem tarthatók, tehát értekezések 
felolvasására és megvitatására sem gyűlhetnek össze az ifjak. A Társaságnak 
csak kollégiumi diákok lehetnek tagjai. A professzorok által szabályozott szer-
vezetben többen nem kívánnak részt venni.

A maguk alkotta törvények betartása lehetetlenné vált. Míg sokan 
lázonganak, Kabós türelemre int: „nem áldozzuk fel jelen állásunkat, míg az idő 
és körülmények változásával ez jobbra fordulna”.81

Annak ellenére, hogy az 1831-ben alapított Kolosvári Református Kollé-
gyombeli Olvasó Társaság a 111. gyűléssel, 1839-ben szűnt meg, az 1835. feb-
ruár 28-a után tartott összejövetelek semmitmondóak, a gyűlések is ritkák, a 
jegyzőkönyvek pedig rövidek.

Méhes most is, mint mindig, a kollégium védelmében járt el, megelőzve az 
esetleges betiltást. 1835-ben az enyedi és vásárhelyi Olvasó Társaságokat egy 
besúgói feljelentés alapján betiltják. Ezután olvasni csak a könyvtárban, fel-
ügyelet alatt, a jóváhagyott könyveket szabad. Az olvasó ifjaknak semminemű 
társasági „alakjok ne légyen”, szigorúan megtiltják a bármilyen tárgyú (iro-
dalmi, politikai) vitatkozást.82

1834 decemberében Kolozsváron egy Művelődés barátainak nevezett társa-
ság is alakult, melynek „célja magát a beszédet gyakorolni, annál fogva, kinek 
tetszik akár írásból, akár betéve deklamál azonnal ítéletjét meg is mondja tar-
tózkodás nélkül ... igen hasznos intézetté válhatik mert igen derék ifjak vannak 
már benne, mint Kabós, Szentiványi... Wesselényi Miklós is ott volt és sok szava-
lókat megdicsért abbeli talentumjokért”.83 

81 Kv NLt Kolosvári Ev. Ref. Kollégyombeli Olvasó Társaság Jegyző Könyve, 1831. november 
28-tól 1835. február 21-ig F289/493.

82 Benkő Samu: A marosvásárhelyi kollégium diákjainak törekvései, in: Kelemen Lajos em-
lékkönyv. Kolozsvár 1957. 53–56.

83 Gyulai Lajos: Napló (1820–1848). Kolozsvár 2004. 155. 
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8. Kabós Ferenc eltűnése

Kabós Ferenc tanulmányai folytatása érdekében ezután Bécsbe ment orvostan-
hallgatónak, majd egy reggel eltűnt. Így ír erről dr. Versényi György:

„Ez évben befejezte jogi tanulmányait, s az előkelő család sarja, saját elhatá-
rozásából Bécsbe ment orvosnövendéknek.

Bécsben szorgalmasan látogatta az egyetemet. Együtt lakott Biró Miklóssal 
és egy Zeyk-fiu-val. Egy reggel 1834/5 telén szokása ellenére nem ment előa-
dásra. Társainak azt mondta, hogy rosszul érzi magát. Az előbbi napon leve-
let kapott anyjától 100 forinttal, egy másik levelet pedig kedvesétől, Balázs 
Karolinától. Rossz kedvű volt, sokat sétált szobájában le s fel. Még éjfélkor is jár-
kálni hallották. Reggel ingben, gatyában maradt otthon, lábán papucs, testén 
háló kabát. Ebben az öltözetben tűnt el. Mikor társai haza mentek, sehol sem 
találták. Asztalán egy papírszeletkére csak ennyi volt írva: »élni bajos, halni 
könnyű.«’’ E papír állítólag ma is megvan Cserényiné Kabós Minkánál. Ez arra 
enged következtetni, hogy öngyilkos lett. Kerestették mindenfelé, de sehol nem 
akadtak holttestére.

Legtöbben azt hitték, hogy a kormány, rokonságára való tekintettel, nem akar-
ta nyíltan elfogatni, hanem titokban tüntette el s erőszakkal íratták vele a fentebbi 
szavakat, hogy a közvéleményt félrevezessék. 1848-ban, egyre vitték is Kolozsvárt 
a családnak a sensátiós híreket, hogy kiszabadult Feri a titkos börtönből. Ez is, az 
is látta már valahol, mint megtört aggastyánt. De bizony nem látta őt senki többé! 
Azt is beszélték, hogy Amerikába ment. Ez azonban alig lehetséges. Anyja bálvá-
nyozta s ő is rendkívül szerette édesanyját. Nem tudósította volna őt soha? Aztán 
mivel ment volna Amerikába? Pénze (az a 100 frt is, a melyet megelőző nap any-
jától kapott), órája, mindene szállásán maradt, csak a fentebb leírt öltözetben tűnt 
el s a kedvesétől utoljára kapott levelet nem találták. Öngyilkosságának is bajos 
volna okát adni. Sokkal energikusabb, magasztosabb lelkű volt, mintsem politi-
kai okokból csüggedt vagy ijedt volna meg. E hiteles előadásból nyilván való, hogy 
a különben jól értesült Jakab Elek is téved, midőn fentebb említett munkájában 
azt mondja: »Mikor Magyarországon az elfogatások megkezdődtek, Kabós Ferit fé-
lelem szállotta meg, mit legyőzni nem tudott, mert hogy ő kompromittálva volt, 
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mindenki tudta s a rosszakaratúak elfogatását jósolgatták is. Nemsokára sorvasz-
tó betegségben elhalt. A hír búból számlázottnak állította halálát.

„Magán élete még kevésbé szolgáltathatott okot a végzetes lépésre. Igaz, hogy 
szerelmi viszonya volt Balázs Karolinával, egy polgár leánynyal. Azt mondták, nem 
hitte, hogy büszke anyja bele egyezzék a házasságba. Más híresztelés szerint, a le-
ánynak anyja folyvást zaklatta leveleivel, hogy mikor veszi el már Linát? Neki pedig 
még évekig tartó tanulni valója volt. E találgatások mind nem eléggé valószínűek. 
Anyja sokkal inkább szerette, mintsem boldogságának útját állotta volna. Különben 
is Mihály fia kétszer nősült s mindkétszer polgári családból származott leányt vett el.

Szóval Kabós Ferencz eltűnt örökre, senki sem tudja: hogyan, hová, miért? 
Egész mondakör alakúlt körülötte. P. Szathmári Károly szép regényt írt róla, amely 
azonban csupa mese.”84

Karacs Teréz, akivel Bécs előtt találkoztak − és akinek útiterveikről meséltek a 
fiúk (Kabós és Biró) −, 50 évvel később írja: „A két utas egyike, Kabós, csak Bécsig 
juthatott, itt eltűnt örökre (akkori mondás szerint, felköntösét a Duna parton ta-
lálták)”

Kabós Ferenc eltűnése után barátja, Bodor Lajos Szucságba költözött, 
1839-ben feleségül vette Ferenc gyönyörű szerelmét, Linát, Balázs Karolinát. 
Unokatestvére, Kabós Miklós 1835-ben oltárhoz vezette azt a báró Kemény Esz-
tert, akit Ferenc hitegetett és aki szerelmes volt Ferencbe.

[Megjegyzés: Az 50 évvel később visszaemlékező rokon, Versényi György 
1834/35 telére teszi az eltűnését, véleményem szerint azonban ez egy évvel ké-
sőbb lehetett, ugyanis Ferenc folyamatosan Kolozsváron volt 1835 február vé-
géig (a kollégiumi jegyzőkönyvek és Gyulai Lajos naplója szerint). Versényi, bár 
tudott róla, nem ismerte sem a napló, sem a jegyzőkönyvek szövegét. Gyulai 
Lajos naplója 2004-ben jelent meg. A tévedés forrása valószínűleg Kővári László 
(1854) és Nagy Iván (1860) munkáiban keresendő. – Antal Ildikó]

9. Utóhang

Ennyit tudunk e lelkes szucsági fiú életéről.

84 Dr. Versényi György: Egy érdekes eltűnés (Kabós Ferencről). Egyetértés, 1888. 11. sz. 
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Kabós Ferenc nemcsak a bálok közkedvelt ifjúja, széptevő – ahogy Gyergyai 
Ferenc említi −, hanem a kolozsvári ifjúság vezére, ismert alakja volt. Magával 
ragadó, lelkes előadásaival befolyásolta kortársait, elsősorban a református 
ifjúságot. Fiatal kora ellenére világosan látja korának társadalmi problémáit, a 
változás szükségszerűségét és időszerűségét, azt, hogy a változásokhoz képzett, 
művelt hazafiakra van szükség, és ezek kinevelését tűzte célul az Olvasó Társa-
ságban. 

A kolozsvári néptől támogatott ifjúság tüntetése egyike volt azon tényezők-
nek, melyek az országgyűlés összehívását eredményezték. A tüntetések egyik 
vezére Kabós Ferenc volt.

Ezen korszak gondolkodása és meg nem valósult célkitűzései vezettek az 
1848-as forradalomhoz és szabadságharchoz, melyben társai szinte kivétel nél-
kül részt vettek. Ha nem is érhette meg a forradalmat, de gondolatai névtelenül 
is hozzájárultak annak eljöveteléhez.

Bizonyára nem ő az egyetlen hős, akit a 19. században még számon tartottak 
és mára már elfelejtettünk. A történelemben csak egy pillanat jutott neki. Nem 
lett sem híres professzor, aki gyógyítsa, sem híres szónok, aki tanítsa az embe-
riséget – bár mindkettő lehetett volna. Mégis megérdemli, hogy emlékezzünk 
rá, gondolatai és tevékenysége előtt illik meghajtani fejünket. Igaz, csak 18 évet 
élt, de egy életre szóló bölcsessége már akkor megmutatkozott, amikor Bethlen 
Farkassal vitázott a szükséges lépésekről:

„A’ törvény, barátom, csak eszköz, czél pedig a’ hon’ boldogsága. Ki czélt esz-
köznek feláldozza − nem okos.”85

Kabós Ferenc ennek a gondolatnak a jegyében adott útravalót az ifjúságnak.

85 Napló. Január 9.
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Kabós Ferenc naplója

1834. január 1. – március 23.

Szucsák–Kolozsvár
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Szucsák, 1834. január 1. szerda

Ab Jove principium…86 Istenel kezdem az új évet. Szent ábrázatot öltök, ’s temp-
lomba indulok tanitni a szucsáki közönséget.−

Furcsa közönség ez. Nagyobb részét egy házi nemesek teszik. Ezek szabadok 
− legalább a’ földes uri járomtul − ’s mégis szegények. Birtokok nincs épen oly 
kevés, hogy industria87 mellett meg ne élhetnének; de épen ennek nemléte szü-
li a’ nyomorú inséget és tudatlanságot. Valamint másfelűl a’ tudatlanság szüli 
idustria’ nemlétét.

Mert látunk ugyan miveletlen népet, munkást − szorgalmot calculus nél kül −:  
de soha sem civilizált nemzetet, tunyát − Boldogtalan közönség melyet tudat-
lanság és korhelség ily cirkulusban keringetnek.

Hiszem, nehéz lenne őket kivonni e’ cirkulusból: nóha tudom, nem is próbál-
ta ariadnéja88 lenni. − Ha barátilag intenők szorgalomra és veszélyes tivornyák 
lehagyására, öszehordaná apánkat, anyánkat ’s felcsapva insurgensi89 kopott 
csákóját csak azért is korcsomába indulna üres erszénnyel és gyomorral: mert ő 
szabad magyar nemes, s neki nem parancsol senki. 

Látom ebbűl be veszélyes az oktalan szabadság, mely boldogságát munkát-
lanságba helyezteti. Látom ebbűl, mit tenne köznépünket egy pillanatban fü-
getleneké csapni-fel. Ámbár keserves, hogy színlelt liberalisaink ezt ürügyül 
használják nyomorgatására a’ már nyomorúká születteknek. 

− A’ vaknak nyissuk-meg elébb a szemeit, ’s bocsásuk aztán szabadra akár 
alá akár fel. De nyissuk-meg szemeit: mert a’ mi szemünket is beboritja vala-
mikor halál hályoga, ’s ha nem valánk itt fényre méltók, soha sem fogunk látni 
több világot. − Aztán csupa hálábul hív lesz a’ szegény beteg orvosához, hogy 
vele oly nagy jót tett, s hozácsatlódik mint komló az élőfához. Pedig csak egye-
sült erő kell nekünk, ’s e’ meg lesz, csak legyen világoság.

Sajnos azonban elnéznűnk, menyire nem veszük-számba annak legelső lép-
csőjét a nép mivelését. Boszankodunk, ha szegény parasztunkal legkisebb dol-

86 Jupiternél kezdjük, kezdjük a fő dolgoknál.
87 Iparkodás, szorgalom.
88 Vezető.
89 Nemesi felkelő.
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got sem értethetjük-meg, ha törökbúzával vagyunk kénytelenek számot vetni 
vele, s nem jut eszünkbe, hogy a’ cultura’ minden módját magunk zárjuk-el tőle.

Állítnónk néposkolákat, ’s atyailag és durva szívek hurján adnók eszökre, mi 
csodatevő erejűek azok. Aztán tanítnók amugy igazán és okosan, nem deákul és 
bolondítva, mint lyceumi oláhokat. Oktatnók erkölcsre mely szorgalmot, és kézi 
munkára mely aval összekötve jólétet szülne. Így az ifju generatiót belehoznók 
a’ boldogságba; ’s alkalmasoká tennők, hogy unokáinktul a szabadságot elfo-
gadják. Az öregeket is oktatnók a jóba, kivált negative. Azaz nem engednők fija-
ikat elrontani. Sőt tüzelnők − mennyiben szikra őket gyujthatná − czélirányos 
nevelésre, ’s eszekhez szabva kicalculált gazdaságra. Felébresztenők bennök 
tudatlanságok keserves érzését, s különösen azon veszélyes hydrának90 törnök 
meg fejét „fijam uram ne legyen jobb az apjánál” — Fáradságba kerülne ez, meg-
vallom, de ha nem restelljük egész hónapokat izzadni …pharobank91 mellett − 
ugy képzelem, nehány szerencsétlen felebarát, ki nekünk ingyenélőknek a sült 
galambot röpit szánkba, és egy nyomorult haza több verítéket érdemel mint pik 
dam. − Ez a haza most elébb néposkoláktul várja czammogását további viru-
lásra. És mégis milyen kevés helyt vannak ilyenek felállitva, s talpra állitva tán 
sehol. Falunkon indulófélben volt. A jó Kabos Miklós − kinek lelke és akaratja 
oly kész minden jóra − kár, hogy magára áll, és mint testi-lelki rokonom, kevés 
pénzzel és állhatatoságal bír valaminek kivitelére.

Többre menne talán ha Szucsák közemberekbül állna, ezek az ő szolgabí-
rói szavára tűzbe is ugranának, talán örömestebb, mint gyermekökért oskola-
mesternek fizessenek: de a nemes nem hajt rá, csak azért sem, hogy ne lássék 
szolgabírótul félni, s rektort gazdagítani, meg azért, mert elég neki a kutyabőr, 
s nagyapja ki szerzé, nevét sem tudta leírni; s aztán az esztendő szűk; bajos igaz 
ok nélkül hat garast kiadni. Ilyen ideák mellett ugy tapasztalók, hogy könnyebb 
lesz mégis hathat garast tőlök kivánni, mint az egész mesteri fizetést nekünk 
kiállani. S evel a dolog annyiban maradt.

Én azonban − mint nem szolgabíró; noha volt más bökkenő, − hogy gyermek 
vagyok,− vágytam holmit eszökre adni, mit legszívesebben a’ sz. cathedrábul 
fognának hallani; s egyszersmind megsütni a vén papot is ki oly gyávaságokat 

90 Szörny.
91 Kártyaasztal.
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papol nékik, hogy templomot egész álomházzá változtaja. S elég pedant hinni, 
hogy ember akármit praedicálna nekik csak alunnának ők. Nosza tehát megír-
tam a’ gyermekség’ apróságokan kapó eszével ’s a’ természeti együgyűség nyel-
vével papolatomat, ’s mint kollégyom kapuján kilépő decemberi diák a’ nagy 
kátét honyom alá csípem. Kissé hosszas volt. Szinte négy hajtott ívnyi.

Megijjedék, hogy végén horkolás fogja az áment mondani. De nem. Egy szem 
is be nem hunyódott, egy hangom is hallatlan el nem veszett. Láttam ábrá-
zatokon, mint kisérék ideáimat, hol mosolygva, hol fejcsóválva, majd kétesen 
egymásra tekingetve, örömöm leírhatalan volt. S ámbár gyanítám, hogy papo-
latomnak semmi resultatuma92 sem lesz − mert egy fa nem erdő − de meggyő-
ződtem, hogy „gutta cavad lapidem”,93 s ha minden vasárnap ily tendentiaju 
beszédek tartatnának a lélekvesztő dogmatizálások helyett − a köznép intelli-
genciája nagyon emelkedne. 

Ily tapasztalással hagyám el egyház falait ’s iménti zavaros ideáim tisztába 
jövének. A’ gyűlölt papi statussal94 is megbékéltem anyira, hogy szinte vágytam 
magam azzá lenni: − mert átláttam mi felséges befolyást gyakorolhat a hon civi-
lizátiojára. A’ cultura’ legmélyebb fokán álló nép papi kormányt vár, és ha lelkes 
a’ pap és van benne tökéletes contrastja az ubi bene ibi patria-nak,95 halhatla-
nitja nevét a hon geniusa előtt. Mindenek felett beszédjei a’ szorgalom és calcu-
lált gazdaságra lennének intézve a biblia és Isten autoritasaval96 megpecsételve. 
Délutáni órákon ismertetne közönségével új gazdasági találmányokat, s rövid és 
szívhez vezető szóváltások által ébresztené-fel benne lassanként a’ nevelésbeli 
javítás’ vágyát. Az ifjakat is gyűjtené maga körül ’s anekdotizálva97 tüzelné őket 
tanulásra. Meg fogná látni, hogy félév alatt közönsége még ugy is néposkolát 
fogna állítani, ha azt a felsőség pártolás helyett épen ellenzené. A néposkolában 
tanitódna erkölcs és gazdaság, − ’s hogy mindkettőben könnyebb és tökélete-
sebb czélérés lehetne − olvasás, írás és számvetés. Ügyelne a tanitó az olyanokra 

92 Eredmény.
93 A vízcsepp kivájja a követ.
94 Hivatás.
95 Ellentéte az ott van a hazám, ahol jó dolgom van .
96 Befolyás.
97 Rövid történetek.
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kikben bizonyos mesterség iránt adomány98 mutatkozik, vagy kik tudományos 
talentumot rejtenek magokban. Amazokat jó helyre kézmivesekhez; emezeket 
pedig felsőbb tanuló mihelybe adatná szülőivel.

’S hogy így legyenek az elmondottak arra nem kivántatik Platon és Ariszto-
teles, csak − merem mondani tudomány nem is − természeti ész és buzgó szív a 
tanítóban. A többit egy erre szánt népujságnak kellene eligazítani. − De ha jön 
egy új bökkenő és azon gigás kérdés: hol nálunk a’ buzgó szív? − akkor elnému-
lok, mint a’ keresztet kapott patrióta, és elénekelem újra Balassával: „jaj szegény 
megromlott és elfogyott magyar nép.”

Szucsák, 1834. január 2.

A’ falusi élet különösön télen nagyon lenyomó. Az örökös egyformaság; az 
a’ pusztasággá devalvált99 magány, tisztelni kényszeritnek Kaint, ki legelső 
épite várost.

Kedves ugyan a’ famíliai kör: de sybaritai100 tömlöcze a’ törekvő léleknek, úgy 
tesz vele, mint testnek a helyt űlés. Mozgás ’s bajlódás nélkül mindkettő elpené-
szedik? ’S hiszem, a nőtelent még kevesebbé elégíti ki a famíliai kör, mint a’nőst, 
ki benne többféle gyönyört érezhet, ’s örömnek árnyéklatot adó édes aggodal-
mokat is gyakran szenved. − Ah édes aggodalmokat a’ nőtlen is kóstol.

A’ prücskök’101 és ásitás elűzésére kezembe veszem egy románját102 M. 
Edgewortnak, „Viviant” németre forditva. Első darabján egyszerre keresztülme-
nyek. Mi nem ugy hangzik, mint Lafontain és konsortes.103 Milyen eszet fino-
mitva, nem ideget exaltálva − fest, és embert és igazán. Be jól tudja a characte-
rek’ idomitását és öszeállitását. A nagy világon menyi ismeret tündöklik belüle. 
Czímje is: Scenen aus den leben dergrosen Welt”, − és Vivian − nagy eszü szivü 

98 Tehetség.
99 Értéktelen.
100 Semmittevés.
101 Szülemény, gondolat.
102 Regény.
103 Hasonló szerzők.
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csak gyenge characterü férfi − van állítva hősül. Rajta pirulhaték gyakran, kérd-
hetém a papiron tükör meselázaként: „ez vajon én vagyok é?”

Szucsák, 834 január 3.

Vigye ördög románját. Olyan mint sok nő. Míg leány meghóditja férjét; s ha 
aszony lesz, elutáltatja magát. A’mint tetszett első darabja, ugy únom másodi-
kát. − Itt is, igaz, valódi és emberi dolgokat fest: de nagyon földileg; nincs benne 
azon genialitás, azon szellem, mi a’ rettenetes Jupiterre bájt halmoz mivészi vés-
se-által. Aztán be uniformis, mindenütt ugyanazon hajtóka, rajta. − Semmi; egy 
nap legalább eltölt vele.

Szucsák, 834. január 4.

A’mint leirom veszem-észre, be rút neve van falúmnak. Másfél ével ezelőtt 
Csalithegynek nevezgetém: mert úgy be van keritve bérczekel, hogy ha Ferenc 
császár avas politikáját tovább is folytatva tetemesen el akarná zárni népétől a’ 
rohszankozó világoságot, e’ falucskát igen kevés költséggel bepadoltathatná.104 
Továbbá mindenütt erdőcskék mutatkoznak: de erdő sehol sincs, csalit foglal ja 
el a fák helyét. Aztán mily ékes hangzat: Csalithegy! Három vokalis105’s mind külön-
böző, majdnem ritkaság a’ magyarban. ’S épen ezért − mivel e’ név superj ó −   hiszem 
soha sem fog divatba jöni.

Ma voltam egy nemesparaszt lakodalomban. Anyi hasznom volt, hogy ne-
kem is kelle tánczolni egy zweig schrittű106 még is lassu németet, aztán magyart 
is: de rövidet; mert veszélyesen megragadván az ocstruem107 amint felszöktem, 
fejemet kegyetlenül gerendába vágtam. Ó istenem! Be sokat különbözik ilyes 
mulatság az arkádi pásztorok’ áldozatátul, pedig mindketten természet embe-
rei, ’s a’mint bor és táncz futtában tapasztalnom hagyá, ezeknek is van recep-

104 Bedeszkáztat.
105 Magánhangzó.
106 Két lépéses.
107 Hév.
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tivitások.108 A’ tivornyát csakugyan felette szeretik és egy lakodalom hetekig el-
tart. A’mit a’ szegény vőlegény gyakran 10 évi fáradság után szerze, éppen akkor 
pazérolja el néhány nap alatt, amikor legnagyobb szüksége lenne rá, hogy a 
világot vele megfoghassa. Igen szép Kabós Miklósnak anecdotája. 

„Meglátok közelebbről csomó fát az úton letéve. A’mint bővebben vizsgálom, 
megismertem, hogy az én erdőmbül való. Körűlnézek; nem bosszúllási vágyból, 
− mert olyast e’ szigorú esztendőben a’ földhözragadtak ellen ugyan ki érezhet-
ne? − hanem azért, hogy valami bonmotra109 vagy jó intésre valami alkalmas-
ságot kapjak. Hát egy gödörben meglátom elbújva V. P.-t. A’mint arra indulok, 
eléjön rejtekéből inségsujtotta, eléhezett képel. „A tied ez a’ fa?” „Engedelmet 
instálok édes urfi, én hoztam biz azt.” „Hát miért hagyod ott, valaki elviheti.” 
„Csak azt akartam megvárni, míg az urfi elhalad.” „Nekem mi bajom a’ fával?” 
„Hiszen uram Isten! Az urfi erdejébül való: de lelkem idveségére mondom, nem 
tudok már mit tenni, harmad nap óta nem ettem semmit, most kaptam egy 
kis lisztet ’s a’ feleségem míg dagasztott, egy kis fát szereztem-össze.” „Sajnál-
lok barátom! Nesze egy húszas. Én is szegény vagyok többel nem segithetlek. 
Menj fádal együtt csendesen haza, hanem emlékszel-é barátom, most három 
esztendeje mikor megházasodtál, úgy-é tovább egy hétnél tartott lakodalmod? 
Lőttetek, ittatok, ettetek. Az egész falut felháboritottad a’ durrogásokkal és ré-
szeg emberekel. Gondoltam már akkor, még meg fogod siratni. Lásd most aval 
a pénzel magadan jót könyitenél. Nem éheznél és az Isten parancsolatjának is 
eleget tehetnél, mely azt mondja: ne lopj. Nem kívánok egyebet, csak hogy az 
ifju házosulókat a’ közelgető farsángon magad példája által verd-le a’ tivornyás 
lakodalmokrul”. 

Lesz é sikere mondottinak? Kétlem. ’S hiszem mai vendégségben is fog hang-
zani három napig a’ − „Menyasszonynak fejér lába; Aval menyen Moldovába; 
A’kinek jó kedve nincs annak egy csep esze sincs”. Bár ez utolsó lehetne mottóm: 
mert a’ mult oktober óta, mintha az ősz szél minden vígságomat lecsípte-volna.

108 Fogékonyság.
109 Elmés mondás.
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Kolozsvár, 834. január 5. vasárnap.

Beszánkáztam. Útitársom Dani bátyám. Ez a’ szánút, noha alig tudánk rajta 
becsúszni, a’ télen újság volt. Istenesen megfáztam. A’ szél igazi stúrmal110 jött 
ránk, ’s vagy 32 plágárul111 egyszerre támodott meg. − Nem sok szót váltánk.

Falusi becstelen libériámból − mely szárbahúzott nyári nadrág, juchten stib-
li,112 mellény és nyakkendő − télen szoros v. borzos frak, ’s falun soha rólam le-
nem esik − kibúttam, pro primo, szinte három héti mocskomat lemosám, pro 
secundo; aztán Daniéknak egy rövidhoszu vizitát, ’s a’szegény hölgynek egy mi-
sericordiális113 kézszoritást csapván, röpültem Linámhoz. Legelébb az újévben. 
Új báj terjedett körüle, új láng szívem körül. Mi boldogság köszöntése, mi szeráfi 
tűz ajka’ lobbanása, mely mindent mondott és minden mondás előtt. Hevült kar 
lágy derékra kúcsolva; gyönge kéz nyakot átkarolva. − Duzzadó keblek öszebo-
rultak. Égő arczok egymáson nyugva, fénylő szemek − olvadó lelkek egymásra 
bávodva − és remegő ajkok’ összeforrása szótlan esküvé a’ két lény’ egyesültét.−

Kolozsvár, 834. január 6.

Csak most veszem-észre, hogy Laji nincs itt. Osztozóink igazitását, és sebes 
kutyafuttábani kinyomtatását lelkemre köti. − Jaj istenem! Hogy töltsem-be é 
fidei commissumot,114 mikor még kollégyomi robottomat is rest vagyok leszol-
gálni. Roszabb időben alig tudád rám bízni a’ munkát: mert, vagy − szabadulni 
vágyván − általában jónak; vagy − boszankodván − tetemes rosznak találom. 
Hanem anyi mint a’, − nyúgodjan holnapig; − most pedig hozzá!

A szerelmes jelenéseket szünetek szokták megelőzni, mik alatt a’ szemek’ és 
ajkok néma orchestruma adagoz.

Ő. Beszéljünk valamit: mert a’ másik szobában anyám; aztán mit gondol, 
hogy mi örökké halgatunk.

110 Roham.
111 Irányból.
112 Erős, vízálló bőr.
113 Kötelező, könyörületes.
114 Baráti megbizatás.
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Én. Hogy gyávák vagyunk.
Ő. Azt nem: mert /:pirultan:/ hisz a szerelem gyávát is ügyesiti.
Én. Ugy gondolja, hogy szerelmesek vagyunk.
Ő. Igen, gondolja: de még sem akarom, hogy tudja.
Én. Tudhatja; az egész világ fogja tudni.
Ő. Látja. A tegnap is a’mint apám ott a széken elálmosodott, mi azt hittük 

alszik, pedig ma mosolyogva mondá: nem aludtam én tegnap habár hitte is egy 
valaki: − Elpirultam, ’s dolgozni színelve más házba mentem.

Én. Istenem! maga miattam szenved.
Ő. Ó enyi szenvedés’.
Én. Nem. Enyit sem fog ezután. Én magát megkérem.
Ő. /:nevetve:/ Mire kér, parancsoljan?
Én. Lina!
Ő. Haragszik? 
Én. ’s maga nem akar enyim lenni.
Ő. Hisz én magáé vagyok.
Én. Ó nem úgy. Örökre.
Ő. Örökre.
Én. Az egész világ előtt.
Ő. − − −
Én. Hát oly alacsonynak képzel éngem, hogy magát ideig elbóditni, ’s egykor 

elhagyva boldogtalanná tenni akarnám?
Ő. Maga boldogit éngem mindig. Én szeretem magát örökre.
Én. Akkor is, ha egy idegen férj’ karjai közt az irántami láng tilos lesz. − Nem. 

Maga miattam nem lehet bűnös. Vagy nem szeret éngem, vagy feleségem lesz.
Ő. Az nem leszek, nem lehetek. A maga környülállásai nem engedik, hogy egy 

olyan lányt vegyen-el mint én. Atyafiai sem engedik. Aztán hát csak azért szeret 
az ember, hogy férjhez menjen? − − − 

Itt végetlen boszút akartam az atyafiság ellen kitárni, és spanyol ambitio-
val magam szabadnak deklarálni − nóha láncaimat érzém mindenfele csörögni; 
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majd exaltált poésisal theorizálni115 arrul, mit praxisban116 oly igen szívemen 
hordozék. 

A szerelem két lelkek egyesülte, ’s mivel földön a belélet küllételel, lélek a 
testel oly szoros összekötésben áll − innen foly a’ lelki sympathyanak ellenáll-
hatlan törekvése egy földi rokonulásra, ’s ez a’ házoság. − De szavaim kezdetén 
betoppana vén Sz.páli, ’s dunafolyamánál hoszabb vizű tiradáival117 szinte gyű-
löltté tevé nekem a bájlakot: Midön a’ háznép is lassanként körüle gyült; ’s az 
iménti szíves dialogbul, egy igazi nyelves polilog lett. Én azalatt kétségeim közt 
habozék, s fekete vérű hypochondriám118 képes volt elhitetni, hogy Linám mást 
szeret, vagy iménti vonakodása cognette119 fogás volt a’ behálózásra. − Csak bú-
csuja önte belém életet: Midőn elragadtatva sugá: tiéd tiéd örökre!

Kolozsvár, 834. január 7.

Jertek elé szívem osztozói. Osztozzatok az én szívem érzelgéseibe; jertek elé. 
Tudom, Kolomp czigányba is − ha egyebet nem − de szerelmet kupánként plántá-
lok, hogy még a’veres bélésű mentét is szerelembül lopja el. S nem helyesen-e? A 
mindenséget nem szerelem szülte-e? Vesszen pokolba az ily költöi abstractio.120

„Minden szónak kezdetében szép neved ragyog;
Ott van minden kis vonásnál, ’s rám felmosolyog.”
Ha mind így: az Osztozókbul Grai dramát késztek.

Kolozsvár, 834 január 8.

Én: Az isten áldjon-meg Farkasom, 
g. Bethlen Farkas: Servus. Téged az ember nem is lát.
Én: tegnap kerestelek; nem mondta legényed?

115 Elmélkedni.
116 Gyakorlat.
117 Szóáradat.
118 Beképzelés, képzelt beteg.
119 Női.
120 Elvonatkoztatás.
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Ő: Igen tegnap; mikor három hete hogy ben vagyok.
Én: Engedj-meg édesem, nem voltam Kolozsvárt, ’s mikor be is villantam oly-

kor, csak egy pillanatig ültem.
Ő: Na, jó, hogy eszembe jutott. Pro primo. Hogy megszidlak a leveleidért. Hát 

olyanokat kell nekem írni. Isten ugysegélyen nem értettem. Hárman összeül-
tünk, ’s nem tudtuk kitalálni, hogy mit akarsz.

Én: Hogy a’ pokolba? 
Ő: Hiszen tán írtam is a’ levelembe.
Én: Én pedig azt nem értem, hogy te mit nem tudsz érteni. Hijában… A’ gyer-

meki stílus még homályos szokott lenni. Post nubila121 ... tudod. Ezután becsü-
letesebben írok. 

F: Azt már ugyan jól teszed. Aztán fel is bontották.
Én: Na arra bizony prüszkölhettek. Hanem hogy éltél, mit dolgoztál?
F: Jaj amióta nem láttalak iszonyú jurista122 lettem meg orator.123

Én: Bravo Farkas. Wásárhelyt tanultál?
Ő: Dehogy. Azok közt a’ semmik közt? Barátom egy olyan dicas-t124 ferum-

nál125 tanulni, a’ hol praeseségben126 ostoba Boért hunczfut.127 M v. Upesa vált-
ja-fel, ’s olyan főket imádni, milyenek mostani assessorok.128 − Olvastam otthon 
törvénykönyveket, s gondolkoztam rólok, ’s megvan.

Én: ’S nem is szándékozol Wásárhelyre, 
Ő: Soha sem. Tavaszig itt leszek. Ha kapnék valakiket, szeretnék Túnyogitul 

órákat venni. 
Én: Igazán, Túnyogi ügyes ember. Véghetetlen törvényismérete van. Láttam 

nála a’ diaeta nevezetesebb tárgyait rendre felvéve, mindegyikre indexet ké-
szített, hová minden feltalálható törvényeknek − melyek azon tárgyra tartoz-

121 Borúra derű.
122 Joghallgató, jogász.
123 Szónok.
124 Ítélkezés.
125 Társaság.
126 Elnökség.
127 Gazember.
128 Ülnök.
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nak −  citatumait129 beírta. Nem bír ugyan aval mit genialitásnak nevezünk, ’s 
egy tanitóban annyira szükséges, de igen mérsékelt, tiszta és tántorithatatlan 
gondolkozásu.

Ő. Fájn ember. Hanem egyedül sokba jönne tőle tanulni.
Én. ’S pajtásokat nem kapsz?
Ö. Menyek tavaszal Keresdre ’s viszek magamhoz egy procuratort.130 
Én. Azt bizony jól teszed.
F: Nézd csak könyveim, …
Én: Csupa politika és jus.131 Te merő status132 embere: én pedig szegény doc-

tor és literator.
F. ’S ha még tudnád, be szónok vagyok. Hogy uraltam Fejérben. 
Én: Alsóban? 
F. Nem. Felsőben. Most volt restauratio.133 
Én. Danielé.
F. Igen, ’s alig gyűltünk ösze ötvenen.
Én. Jaj!
Ő. Aztán felolvasták b. Franc. Wrasnich’ ukasát134 is.
Én. Na menykő.
Ő. ’S mind azt mondták rá: helyes, éljen! Etc.
Én. Enyje kutya ’s a t.
Ő. Megcsóváltam fejemet, ’s csak hevenyében szót kértem. Egyszerre csönde-

ség lett. – Felállottam, kissé megszeppentem; Rútul megbántam, hogy hirtelen-
kedtem. Mégis gondolám: Ne hadd magad fijam hatya! Elébb forgott a’ ház, utó-
jára jól beléjöttem: azt mondják nem is dadogtam; Szidtam a’ guberniumot.135 

129 Idézet.
130 Ügyvéd, jogban járatos ember.
131 Jog.
132 Hivatal.
133 Tisztújítás
134 Leirat.
135 Kormányzóság.
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Citáltam a törvényeket. Buzditottam. Emlitettem a hazát ’s a’ megtaposott cons-
titutiot,136 ’s végtére helyest éljent kaptam én is.

Én. Nesze neked. − Lett é foganatja?
Ő. Igen, egy felírást küldötünk, ’s én a’ comissionak praesese,137 Fogarasy pe-

dig az írnok. 
Én. Ismerem. János. Nagyorru. Alkalmas literátor.
Ő. Megírtuk, hogy ez a’ megye ugyan eddigelé semmit sem tett törvényei fel-

élesztésére: mivel bizonyos okok gátolák; de azért a’ többi megyék tetteit helybe-
hagyja. S utoljára: „Ha pedig a’ megyék a’ kormányt netalán megsértették-volna 
is, annak orvoslásának helye, csupáncsak a’ diaeta”:138 ezért kérünk diaetát.

Én: Bravó hatya! Hát az orthodoxusokal139 nem gyűlt-meg a bajod?
Ő: Dehogy nem. Egy Bolyai nevű főnotarius nem akart lemondani, azért: 

mert ő már tíz v. húsz esztendeje, hogy ezen hivatalt viseli. 
Én: Ó lepidum caput!140

Ő. Aztán addig dolgoztam, míg lemondott, akkor pedig nem akarta belétenni 
protokollumba141 ezen fallaciat142 úgy a’hogy történt.

Kolozsvár, 834. január 9.

Én. Újra nálad Farkasom! 
Ő. Isten veled. 
Én. ’S a hazával.
Ő. Annak igazán szüksége van isteni oltalomra.
Én. Gondolatom szerint barátom! Emberi segéd is elég lenne, ha azon nagy 

nimbusznak ’s még nagyobb szájnak tettlegesen lennének liberálisok.
Ő. Teszen, teszen az ember: de hogy tegyen? mivel tegyen?

136 Alkotmány.
137 Bizottság elnöke.
138 Országgyűlés.
139 Maradiak, régihez ragaszkodók.
140 Ó, a keményfejű.
141 Jegyzőkönyv.
142 Fondorlat, álnokság, cselszövés.
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Én. Éppen azt a’ mivelt kéne megszerezni, ’s mivelni a morális és physicai erőt.
F: Lassan, lassan megy; nem szappanybuborék.
Én: Jól tudom; de fájlalva látom, hogy nem lassan menyen, de épen nem me-

nyen; hogy alapja nincs megvetve, ’s a’ kontár építők szerencsétlen sinormérté-
ket választának.

Ő: Hát már te is afféle menykő gubernális143 liberalistává lettél, kik mondják: 
szeretik az újitásokat, de nem az ilyen újitásokat. Szeretnék a’szabadságra tö-
rekvést, de nem az ilyet. Pedig ha ők javallnának újitásokat /: szépek lennének 
azok:/ ’s a’ világ szerintük indulna; mindjárt kiábálnának akor is.

Én: Nem sértesz. Beszédedet épen azok vehetik magokra kik szabadságot 
praedikálják. Akarna csak adni a’ kormány szabadságot, de teljes szabadságot, 
milyet Isten és ember szeretne, ’s milyen mindkettőhöz illő lehetne, ’s mely ne 
csak egy felet boldogitson míg másikat sujtolja − meglátnád kik lennének első 
desertorok.144

Ő: Hol jársz? Újra fellegekben?
Én: Nem, csak ott járok, hogy a’ mi liberalizmusunk satyra és nem egyéb, 

mint olygarhiára145 törekvés. Mi kik jobbágyainkat halálra veretjük, kik feleba-
rátunkat rabszolgának tartjuk, ’s egy ebűl odahányt maroknyi földért inasza-
kadtáig dolgoztatjuk, míg magunk henyélve kurvák és poharak közt dőzsölünk; 
’s dámáink paraszt könnyezte gyöngyökkel, ’s jobbágyvér festette bíborral teszik 
magokat majmoká, − mi merjük szánkon fertőztetni a’ szabadság szent nevét.

Ő: Ne bolondulj-meg!
Én: Úgy képzelem azon heves patriótákat,146 kik austriai házra kárognak, 

mint azt − ki anyját, őt tápláló anyját agyonverte, és maga kiált legelébb gyilkost 
a’ faluban.

Ő: Beszélj egy kissé okosan, hogy értsem mit akarsz?
Én: Csak azt barátom, hogy akor szabadságért zaklatni a’ felséget, mikor job-

bágyaink felett despoták147 vagyunk − nevetség, alacsonyság.

143 Kormánypárti.
144 Korábbi elveiket megtagadók, árulók.
145 Uralomra.
146 Hazafiak.
147 Zsarnokok.
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Ő: Na már most értem mit akarsz. A jobbágyokat jobb állapotba kell helyez-
tetni. Igaz. Én is látom és látják a’ te úgynevezett despota liberálisaid. De azt 
kérdem, lehet-é a jobbágy állapotján diaeta148 nélkül segíteni? Nem lehet. S nézd 
csak éppen azért költek ki austriai ház ellen, hogy törvényeinket megsértette és 
diaetát nem adott.

Én: Erre azt mondom. A’ jobbágyokan diaeta nélkül ne lehessen segíteni, 
tagadom, mert én a’ magam emberének jószágával azt tehetem a’mit akarok. 
Csak proprietást149 nem adhatok, mire még nincs is megérve. S éppen ezért 
minekelőtte diaeta lenne, formálni kell a köznépet. Őtet néposkolák, gazdai 
tanácsok által világositni, vagyonositni, hogy diaetakor aztán egyszerre prop-
rietást adhassunk. Sietnünk kell barátom. Egy pillanatot se hagyjunk hasz-
nálatlan: mert ha késünk fog ő magának kormánytúl pártolva, vérünkön sza-
badsági oltárt emelni.

Ő: Diaetának lenni kell ’s akkor sietni fogunk.
Én: Jaj jaj, mindennel csak a’ diaetával ne siessetek. Lehetne e nagyobb ve-

szély az elszegényült: de végetlenül fényűző; most vízbekapóhoz, vagy inkább 
hajnali szürkülethez vagy bolygatott méhkashoz hasonló hazára nézve, mint 
egy hamari diaeta, mikor az emberek oly ingók; az Europa’ politikája oly zava-
ros; az ideák gyengék, principiumok150 pedig éppen semmik.

Ő: A’ törvény parancsolja, ’s diaetának lenni kell.
Én: A’ törvény, barátom, csak eszköz, czél pedig a’ hon’ boldogsága. Ki czélt 

eszköznek feláldozza − nem okos.

Kolozsvár, 834. január 10.

Ecce.151 Az Osztozók bizony készen vannak. Az előjáték − eleje meghúzgál-
va; a’ mester a’ játékban is felléptetve; a’ veres tenta szabdalási mindenfelé 
tündökölve. − Bene, bene.152 Akár jól, akár roszul: istené legyen a dicsőség, 

148 Országgyűlés.
149 Tulajdon.
150 Alapelvek, vezérelvek.
151 Íme.
152 Jól van.
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kihúztam egy falkát, ’s meg újra beirtam. Valóságos Machiavelli fogás: tenni 
és nem tenni egy személyben. − Hijába: csak igaz, hogy szerelmesnél nincs 
haszonvehetetlenebb portéka. 

Kolozsvár, 834. január 11.

Újra Szucsákba. Még Tunyoginak egy feszes délutáni revokatio,153 még Eszt-
hernek egy érzelgő, szívszakadvai elválás, aztán lóra legény. Eszthernél Te-
leki Lottit találom … Ferencnek a’ költőnek a leányát. Mingyárt emlékeztetett 
Thordai együtt létünkre. Mennyit okosultam én; mennyit rútult ő azóta. − Erre 
ugyan ő nem emlékeztetett, csak úgy jutott eszembe: mert ugy látsza, inkább 
hivé szépségét most mint valaha. Erecitálók154 lendő bálok orakulumát,155 azaz 
annalisokat156 és reflexiókat157 adánk rájok előre, s adieu.

Az út felette rosz. Olvadás és fagy; locs, és sikam egyszerre. Igazi képmása 
mostani vizenyősen sikamlós világnak; csak hibázott a’ képnek tökéletességé-
ből bizonyos hamis pathos,158 melyet philantropiának159 és korszellem’ postulá-
tumának160 formál az alakos: de ez meg vala bennem. – Meg vala bennem mora-
liter:161 mert az istenadta liberalizmusának én is csak lovagja lennék, különösen 
most, mikor épen lovagolok, de physice is: mert a’ sötétség rosz szellem, ’s a’ sik 
út patkolatlan lovam mellett okvetetlen hevülést okozának bennem. Ki mégis 
oly véleményben lenne, hogy ma nem érkeztem haza, az nem tudja, hogy falum 
ide gyalog is két órányi, az én patientiám162 alig van két lépésnyi.

153 Visszahívás, felelés.
154 Elmondva, felsorolva.
155 Jóslat.
156 Krónika.
157 Vélemény.
158 Lelkesedés.
159 Emberbaráti érzés.
160 Követelmény.
161 Erkölcsileg.
162 Türelem.
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Szucsák, 834. január 12.

Az én Misi bátyám azon emberek közül való, ki, ha obscuransok163 közt van, 
világosit, ha jófejűek közt, szándékosan obscuranst játszik. Rútul megvitattam 
vele a proprietást. Elébb nagyon ellenzette, utóbb korláttalant kivánt. Egyik 
helytelenebb másiknál. Bírja földjét a közember is, onnan őt ura önkénye soha 
ki ne vethesse: de azért a’ bírtokos vagyoni jussától meg ne fosztódjék; hanem 
a közember mint valami arendator164 fizessen a földért, vagy ha ki nem telik, 
dolgozzan. Csakhogy az ily arendabér ne urasági önkénytül: de földhaszná-
lási érték valóságátul függjön. Aztán meg kell értetni vele, hogy ő nem azért 
szolgál, mivel paraszt, a’ másik meg úr: hanem azért hogy amaz neki földet 
ad, de nem ingyen hanem dologért, mint midőn valaki pénzt ad kölcsön és 
annak kamatjában napszámot kiván. Ha szelid lenne a’ földes ur, ha kívánná 
értelmesitni alattvalóit, mennyivel szorgalmasabbak lennének ezek, ’s vagyo-
nosabbak mindketten. 

Kabos Miklósnak új deréksége itt is. Embereit magához hivatta, megvendé-
gelte, ’s egy bizonyos napot határozott, meddig kiki gondolkozzan, ’s akor mond-
ja-meg mit szolgálhat, hogy sem maga, sem a’ földesur ne károsodjanak.

Evel búcsút vevék, ’s egyenesen vissza. Lajit találtam corrigált Osztozóiman 
mosolyogva; Katiékat bálba készülve. Nosza, hát én is neki! Ez az első redout.165 
A’ szász templom számára. − Kolozsvár miveletlen − a’ szent. A’ miveletlen ember 
bigott; még szentebb. A mai bál tehát népes lesz; legszentebb.

Kolozsvár, 834. január 13.

Tegnapi calculusom csalt és nem is. Nagyon sokan voltak, ’s én úntam ma-
gam mivel ismerős senki sem. Midőn felmenék, Katiékat egy szögletbe búva 
találtam. Feljöttek után mingyárt szekérért küldöttek, s hogy ittlétöket senki 
ne is gyanithassa olaszfalnak166 kértek. Alig várták szabadúlásokat. Férfiak 

163 Buták.
164 Bérlő.
165 Bálterem, táncterem.
166 Paraván.
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voltak az én compániámbul is, a’ nők mind polgárok, ’s ezekbe minden egye-
bek, mint igazi polgárok.

Elforgattam ma Lajinak hajdani egyfelvonásos dramáját jambusokban „ka-
bála és szerelem”. 

Nevetnem kellett a bombastok167 exaltált barometrumán; ’s még inkább 
azon lapsodiens168 fejezeten. A’ feszes pathosbul, mi egész darabot végigfutja, 
egy schilleri effektust, universalis jajt várna az ember: de az ármányszakasztot-
ta pár összebékül; pazér169 ifju jobb útra tér, ’s a’ mátkatánc szinte kezdődik is, 
midőn a szerzőnek tetszik despotának lenni, ’s a’ szegény nagynénét megölni, 
kiért aztán a’ kéjelgő pár jajogni kénytelen.

Néhány idea nagyon tetszett, és sajnálom, hogy egy baráti egyesűletel nem 
bírunk, mely az ilyesek surlásával sok jó munkának lehetne fenköve. 

Kolozsvár, 834. január 14.

Irtózom elgondolni, miképen fog összeférni bálozás és leczkejárás. Tunyogi 
délelőtt civilét,170 du. criminalét171 revocal172; miket én − szokás szerint − soha 
sem tanultam, ’s a’ körmömre égett gyértya mellett is egy hét óta mind utóbbi 
hetekre hagyám.

Méhes lejött Bécsbül. A nejét még nem láttam, mondják az orr nemes ado-
mányában mindketten bővön részesültek. Ő reggel hétől nyolcig jus naturaet173 
revocal; fáj a lelkem, hogy tanításait kénytelen vagyok kerülni; mivel elébb nem 
tanultam; most tanulni restelem, tudatlanul pedig szine v. szája elébe kerülni 
remegek. − Azonban rajtam is segit mint felséges druszámon lengyel revolutio-
kor a cholera; rajtam most, léndő korhelségeim anticipativ chatarusa.174 Annyi, 

167 Dagályos szólamok.
168 Félrecsúszott.
169 Könnyelmű.
170 Polgárjog.
171 Büntetőjog.
172 Előad.
173 Természeti jog.
174 Megelőlegezett lehetőség.
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mint: feljelentem, hogy beteg vagyok, s még inkább azt, hogy midőn ezeket ta-
nulók, elmuló diligentiában175 nyavalyogtam /: épen úgy mint most.:/ 

Resultatuma176 dicső lett! Leckejárás alul felszabadultam. Bálba járást nem 
érinteték. Nem is fogják gondolom tiltani − mivel hypochondriával177 és hemo-
roisal178 bajolván, csak szórakodás és comotis179 gyógyíthat. Lám be jó! Ki első 
eminens − impune180 kórhelykedhetik.− 

Éppen úgy menyen − Király azért tevődik, hogy a nép szabadságának jus-
sait oltalmazza, melyek természeti állapotban ingadó alapra vannak téve, − s ő 
maga minden jussokat tapos.

Kolozsvár, 834. január 15.

Mit tavaly törekvésünk mellett is ki nem viheténk, azt most az idő önkényt 
megadá. 

Túnyogi thésiseit magyarul bocsájtja ki, csakugyan a mi említésünkre: mert 
jó ha minden újitás alolrul initíálódik.181 A’ magyaritás rám bízódott. Unalmas 
commissio.182 − A’ római törvény minden nehézségei egyesülnek a’ thezisekben. 
Előjönnek minden technicus terminusok.183 Pedig ha az ember egyszer őket jól 
kitalálja, aztán fordítsa le egész törvénykönyvet: mert legnehezebbjén már túl 
esett. − Én azt hiszem, csak túl buktam. − magyar terminust kaptam minden-
re ugyan kavart kohábul: csakhogy ezek nagyobb része magamnak is, de Tu-
nyoginak épen nem volt elfogadható. Ő ugyan jobbat mondani nem tudott, s 
ezért „maradjunk a régi mellett” obscurans phrasis184 hangzott a mi civilizát 

175 Szorgalom.
176 Eredmény.
177 Szorongás.
178 Aranyér.
179 Henyélés.
180 Büntetlenül.
181 Kezdeményeződik.
182 Megbízás.
183 Szakkifejezés.
184 Homályos közhely.
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ajkainkról. – Meg kell érteni, csak némely therminusokban, nem thézisekben 
maradunk a régi mellett: mert ezen utóbbi magyarul újítva szivárog az én ke-
gyetlenül kopott régi tollambúl.

Kolozsvár, 834. január 16.

Consiliarus185 Zeykéknél egy első vizita. Zeykné Vay leány, himlőhelyes de 
nem rút vonásu éltes dáma; mind miveltsége, természetessége; mind lelkes gon-
dolkozása által szívemet megnyeré, leginkább azon ragaszkodás által, melyel 
férjéhez viseltetik. Ily vonzódás az a korban is, o be merő boldogság! Leányjok /: 
nyolc gyermekeik közül csak ez egyet említve:/ Kati, ifju angyalocska; vonásai, 
de inkább böre is szive teszik nagyon széppé. − Vágyott a koncertbe, mit ma 
Botos theatroman adandó: de anyja féltvén az uralkodó himlőtűl − mely két hó-
nap óta dühöng − ily sok ember közé vinni nem akarta. Én biztatám, hogy nem 
remélek nagy publikumot: de mégis csak magamba sétáltam-el.

Dalászok voltak a Botos kollégyomi tanítványi valami hatvanbul álló choru-
sal. Karénekek közt jól ment – a) lengyelmars, Laji igen lelkes versére

b) és jer vidám csolnakos mely az előfüggő alatt érdekesen éneklődött.
továbbá c) egy ária fra diavolobul,186 mit Somogyi fútt. 
Én helyben hagytam popularitas187 tekintetébül, ámbár mások kárhoztaták 

− két közdalt a’ reményt Csokonaytul és kalapom szememre vágom. – Hogy ne 
ásítottam volna, nem mondom: de hogy ily karzattul ennyi sok volt, állítom. − 
Muzsikai kar kisérte az éneket, s talán harmadrész jövedelmet kapott, − a’ vilá-
gítás is sokba jött s Botosnak alig maradt 80f.

Kolozsvár, 834. január 17.

Miota nem volt egy lap is szentelve az én angyalomnak; pedig egy nap sem 
mult-el, hogy órákat ne áldoztam-volna néki. Ó az ilyen áldozat igazán ábeli. 
Szív mélyébül menyen. Ha int az öst’ homálya nála termek. Őt rokkájánál lelem, 

185 Tanácsos.
186 Daniel Auber operája.
187 Népszerűsítés.
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vagy guitárja mellett andalogva. Mi édes a’ bizalom hangja mivel fogad. Zajos 
öröm soha sem ragadja-el ’s nekem sokszor ötlik eszembe, hogy szerelme hideg: 
mert azt oly igen szemérem’ és méltóság’ palástjába ölt. ’S ha prücskömet188 fél 
tréfa fél való hangján neki elmondom, menyire sérti őt. Ki szavait hazugoknak 
véli sem kedves előtte, hát a’ ki érzéseit? – Anyi bajamba kerül hibámat elsimit-
ni. − Szavaim oly gyérek, mily tömöttek érzéseink, ’s ezen érzések mindig oly 
egyek, s mindig oly külön félék, − mint nap’ sugárai a’ ragyogó harmaton. ’S ha 
nézteink egymásra bávodva kifáradának, ajkaink és lelkeink összeolvadnak. − 
Ó lázosak és égetők szerelem első perczei: de édesek, de boldogitók azok, midön 
hosszabb társalkodás szerelem mellé a’ barátságot a’ bizalmot helyezi; mikor 
szív mellett eszet is felgyujtja az imádott lény’ tiszteletére.

Elébb csak idealjelenetben leng az ábrándos; utóbb a’ földre száll ’s itt mint 
rendeltetése helyén valósitni kivánja ideálját imádottja bírásával. − Ez alapja 
a’ házoságnak ’s vele földi boldogságnak. − Egy szabad polgárnak lenni, se-
gitni mesterségemel a’ szenvedő emberiségen individuatim,189 /: mint orvos:/ 
nevelni a’ haza’ jövendő reményeit speciatim190 /: mint profesor:/ ’s gátolni 
ármány hongyökerére törekvését ’s emelni hunnia’ virulását generatim191 /: 
mint író és representans:/ ’s mindezeket kisded csinos lakom csendébe, mint 
idegen kénytül független demokrata, és az ő keblén mint legboldogabb férj a’ 
világon. − Istene a’ magyarnak − ha vagy valahol − add ezt megérnem, ’s akkor 
arkádiát192 nevetem: mert bírom az ártatlan elégültség’ olajkoszorúját mint ő: 
de bírom a’ hon virulásában izzadott homlok önbecsü babérját is mirül henye 
pásztoroknak nem vala képzetők.

188 Szülemény, gondolat.
189 Mint egyén, személyesen.
190 Sajátságosan.
191 Általánosan.
192 Boldog pásztorok mezeje.
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Kolozsvár, 834. január 18.

A kollégiomban casinogyűlés volt, hol, szokás szerint legtöbbet én beszéltem. 
Oppositiom193 épen semmi sem volt, a’ mi szinte roszúl esett: mert ilyen helyt az 
interesére194 nézve felette hasznosnak tartanám, ha két egyformán erős ellen-
kező felek lennének. Mindkettő ha nem is mindig okosan beszél, legalább okokat 
hordjan-elő, ’s mindkettőnek duktorai legjobb barátok legyenek: mert mihelyt 
az oppositio gyűlöltségé válik, orvosság helyett méreg lesz. Így volt ez a’ Keller’ 
oppositiojával, ki maga nagy marha volt, ’s azt hogy mi az ok, csak úgy tudá 
mint baculus in angulo ergo pluit,195 ’s a’mi ennél is helytelenebb vala, mindig 
ellenünk személyeség vezeté.

Casinobul casinobálba. Négy ilyen van a’ télre meghirdetve g. Bethlen Do-
mokos házához, ’s a’ négyre előfizetés 4 pengő forint, egy östére 1f. 40 kr.− ki-
mondhatatlanul vágyom; pedig aligha be nem telik, hogy váratlan mulatság 
jobb mint a készületes. Nagy antidaemonja menetelemnek az, hogy pénzem 
épen semmi sincs. − a kollégyomi casino’ cassája azonban felsegit. Ennek az 
egész cassának nincs is nevezetesebb haszna! Billétet váltok. És most míg szol-
gám holmimat takaritja, a’ feszültség legnagyobb pontján, hogy időmet hijába 
ne veszitsem, egy románcot kezdek:

Hatra szögzött tűzszemekkel
 Lyányka parton ül 
’S nézi, angyalkép miként kel 
A’ vizek mögül. 
És nem tudja, hogy a habban
Játszik Ő maga,
Hogy szemén ég bájosabban
Venus’ csillaga.
És mond; én is bár lehetnék
Édes! ott veled,
Könnyü kedvel ott fürdenék

193 Szembenállás, ellenzék.
194 Érdek.
195 Nyikorgó okoskodás.
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Hol lágy kebeled.−−
Ruhám kész. Félre vers. Öltözök egy unalmas óráig, nyakkendőm mégis rosz-

szul áll. − Bálban vagyok.

Kolozsvár, 834. január 19.

A’ tegnapi bál nagyon pompás volt. A’ tánczszála nappalnál fényesebben 
világítva; veres oszlopok által meg megszakadt samoaszín organtinal196 be-
vonva. A muzsikakar egy szögben előfüggökbül diszesen készült; az ablakok-
ban csigadombra rakott virágok illatoztak. Minden táncz végén szellőzteték a 
szobát és vaslapátra töltött otcolonal197 füstölének. Mintegy 150-en valának. 
Férfiak minden rendűek, ’s legszokottabb gálában; Nagyrészint fekete frakk-
ban és nadrágban. Ugron Jánost nevethetém ki kaputban198 lobbana-be: De 
alig veté szemeit a’ társaságra a’ csak félig kinyitott ajtóbul, egyszerre visza, 
s hihetetlen sebeségel frakban termett-elé. Ezt ügyesége bizonyitásául annak, 
kinek − minden nálam gyermekebb ifjak közt − legtöbb figyelmemet ajándéko-
zám: mivel benne komolyság, szószentség, és inkább tettre, mint szóra törek-
vés, a’ kollégyomi köteleségek szentül betöltésével és a’ finomabb társalkodás 
reguláival199 tündökölnek.−

De tündököltek ám e’ bálban egyebek is: A’ végetlen cziczomák, miket dá-
mák magokra függesztének: mert a’ szépnem általában dámákbul, azaz mag-
násaszonyságokbul állott. Siralmas tekintet volt látni, hogy a’ hon mostani szűk 
állapotjában, midőn a’ szegény philantrop200 szíve közehenhalástól remeg; egy 
aristokrata nő pazér keze anyit rak magára, hogy aval egy megye szükölködöit 
megmenthetné. S csak azért rakja, hogy regel magárul levetvén soha talán fel 
se is vegye: mert egy dámának köntöst nem adig kell hordozni mig elviselödik, 
hanem míg megismerödik.

196 Világos drapp színű vászon.
197 Illatosító, kölnivíz.
198 Hosszú felsőkabát.
199 Szabály.
200 Emberbarát.
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Helyes ez más országokban hol nagy a’ gazdagság és mentül nagyobb a’ pa-
zarlás, annál nagyobb a’ belconsumatio;201 mivel minden portéka belföldi, vagy 
legalább kicserélt idegen. De itt, hol minden gyöngy meg anyi paraszt vércsep, 
hol minden cziczomára költött vagyon más hazába préselödik-által, itt megbo-
csáthatatlan bűn azoktul kik liberali nevet nem átallnak szenvedni magokan.

 Ezeket beszélém Esztherel, kit igazán jó gondolkozásunak és becsülendönek 
találék, ’s tán nem is utálnám, ha egykor szeretni nem lettem volna kénytelen. 
Istené legyen a’ dicsőség! Vagy hat hét óta még néma kézszorítást sem kapék 
tőle. Menyire kell Linámot becsülnöm, ki, − noha characterem hiányát − hogy 
annak szerelmet hazudozék s máig is folytatom − tudja: mégis szemrehányást 
nem teszen. Hozzá! Hozzá!

Kolozsvár, 834. január 20.

Én is despota vagyok. Az isten verje-meg a’ sorsot miért teremte aristocra-
tának. Tegnap a’ mit tettem örök szégyen lesz lelkemben magamnak. Linához 
menyek, fiumnak meghagyom, hogy kilenczkor báli ruhámal ott legyen. Az óra 
eljön, én várom még egyig s mind öltözetlen. Az út felette sáros, ’s míg haza 
czubikolok,202 végetlen idő tölt-volna-el. Többek mind bálba mentek, csak öreg 
ural maradtam. És e’ kicsinységek engem oly furiába203 hoztak, hogy reszkettem 
belé; magam sem tudom, miért. Fiakert hozattam, ’s haza jöttem; ’s hát a’ fiú 
az alatt a gúnyámal rendelt helyre ment; én pedig boszúsan lefeküdtem, ’s vé-
rem oly zajongásban volt, hogy szinte 3 óráig nem tudtam elalunni. Most pedig 
meghatároztam, hogy kijózanult fővel feljegyzem e’ haragvasárnapot, mi egy 
Miklós czárt is megilletett volna; azon paranthezisal,204 hogy mindazonáltal, 
hogy gerjedtségem mellett is fiúmal rútul nem bántam.

Míg ezeket írom, Baranyai Sándor hozzám toppan; Panaszkodik e’ féldere-
káni locsrul, mely épen olyan taknyos, mint a hetven esztendős szerelem, ’s 

201 Belső fogyasztás.
202 Bandukol, dagonyázik.
203 Düh.
204 Zárójel.
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prolog205 után kér: legyek előmozditója bizonyos báloknak. − A’ katonatisztek 
adnak kap. Farkasnál, s szász civilistákat hívtak ugyan: de magyar ifjat senkit 
sem. Sok magyar kisasszonyok felboszankodának és híva sem menének. Secr.
Malomnét kivéve − ki inkább markotányosnénak illene − Baranyai hát kivánván 
buzgalmokat jutalmozni akart egy civilis bált alkotni, ’s erre nézve a’ vármegye 
házát Somboritul ki is kapta. De felzúdultak Karaczai a’ farkacsóváló mágnás, ’s 
a’ mindig opponáló marhaclubb − tisztség − ellene mondott: mert az megsérti a’ 
hely’ szentségét; ott táncolni, hol itélnek eleven’ és holtakat. − Szegény Baranyai 
furcsa dilemmában vagyon: vagy nem ad bált, ’s így becsületét csonkitja; vagy 
ad ’s orthodoxusokkal küzdik-meg. Azért felszollit engem mint dühös fatyút: le-
gyek eszközlöje, hogy Somborytul megyeházot nyerjük-ki, ’s egyúttal hivónak is 
meghív. − Ajánlom magamat.− 

Kolozsvár, január 21.

Bálnak vagyok hőse tehát! Jól van. Nekem jelszavam szokott lenni: töltsd-be 
körödet csordultig; inkább ömöljön ki belőle mintsem hézag maradjon. Ha ta-
valy csak húsz bálba mentem, az idén szeretném ennek quadratumát206 venni; 
ha lenne rá tempus phisicum.207

Mátul ota húshagyóig mind bál, csupa bál. − Legelébb is Baranyai kérelme. − 
Andrással mint vacillans208 emberrel könnyen eligazodnak ’s majd mint hivoga-
tó Linámnak is örömöt csinálok, mivel tudom, az undok Sz. Királyi had kiturná.

Baranyai: Na hát hogy állunk? Én: Csehül. Ő: Azt bizony gondoltam. Én: Gon-
dolatja igen nagy szózattöbbségel viszavettetik. Ő: hogy hogy? Én: A’ ház a mi-
énk. Ő: Igazán? Én: A’milyen igazán én kértem-ki. Ő: Mivel tudja ezt a’ kolozsvári 
középrend magának meghálálni? Én: Aval, hogy a’ léndő bálnak mennél több 
terheit tolja rám. Ő: Bravissimo. Menyek hozom a’ listát hogy belőle azokat ír-
juk-ki kiket maga fog elhívni.

205 Bevezetés.
206 Négyszeres.
207 Fizikai idő.
208 Bizonytalan.
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Bravissimo! Az én Linám bálba mégyen, az én Linám triuphál.209 A’ listát vé-
gig nézem, ’s Lináék nevét benne nem lelem. Erre készen voltam ugyan: de mégis 
méltatlankodva kérdém, miért maradtak ők ki? Baranyai azt felelé: tudom talán, 
hogy az a ház mennyire megsértette Szentkirályiékat? Ők pedig némi részben 
gazdasszonyoknak ajálották magokat, s egyszersmind kinyilatkoztatták, hogy 
ha Lina jelen lesz, mindgyárt odahagyják. 

Ugy? mondám, de elharapám mérgemet: mert egy szerencsétlen természe-
tem van, hogy míg sphaerámbul210 ki nem jövök − bármint boszankodjak is − 
idegen ember előtt galántságot211 soha le nem vetkezem. Csakugyan indulást 
színelve, elváltam ártatlanul bűnös vendégemtűl, ’s boldog voltam, egészen ma-
gányos dühömnek ereszkedni.

Ily parasztság! Ily cotteriáskodás!212 Linához menyek megmondani néki, 
hogy irántoki haragját oly magos lépcsőre emelje, milyenben csak szelidsége a 
haragot elfogadhatja.

Kolozsvár, 834. január 22.

Tegnapi boszankodásom után mégis elég léha voltam redoutba menni. Na-
gyon népetlen, alig 30-bul álló publikum. − Untam. Sajnáltam pénzemet. E’ rosz 
kezdete fársángomnak. Vége felé egy maszkora megszollitott, kiben Eszterre is-
merék. Korda Rózsival ment fel. − Sokat beszéltem vele. − ó tettetés! Te kínzója 
az életnek és alacsonyitója a’ charachternek. − Még 12 elött lejövénk, ’s ma mint 
felnyitom a szemem, első dolgom Baranyainak levelet írni.

„Édes Baranyai! − Kénytelen vagyok azt irásba önteni, mit szembe kimon-
dani helytelen szemérmem eltilt. − Környületim nem engedik, hogy a’ tőlem 
anyira óhajtott bálnak részvényese vagy épen munkatársa lehesek becsü-
letem totalis csonkitása nélkül: kérem azért feledje merőben korábbi belé-
vegyültemet. − Soraimhoz talán mentséget is mellékelnék, ha nem tudnám, 
hogy a’ nekem szánt helyet ott a tisztelt gazdaszonynak legalábbvaló cliense 

209 Diadalt ül, örvend.
210 Szféra, hatáskör.
211 Udvariasság.
212 Klikkesedés.
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is helyesebben fogja betölteni; ’s ha kegyedeli barátságom’ szerencséje meg 
nem győzött volna arrul, hogy lelkének miveltségére semmi szeny nem raga-
dott azon miveletlen cotterárul,213 melyhez moniátlan214 rokonság kegyedet 
oly esztelenül lánczolá. Holtig barátja.”

Mingyárt kapék rá választ, melyben igazi fájdalomal adja-elé; hogy mások’ 
öröme’ megszerzésén férfierővel munkálkodott, ’s nem csüggedett-el akadályok 
mellett is, mivel többek elpártolása után éngemet nyere társul. De most midön 
én is odahagyom, kénytelen az egészel felmondani.−

 Erre én dogmatice megmutatám, hogyha e’ bálnak gyönge alapját az én 
csekély személyem kiállása is eldöntheti, ugy beállást meg nem érdemli; mivel 
pedig tudom, hogy nem olyan: tehát szivembül kivánok utóbi sikerülést. ’S 
ezekután adieu.

A praesesné215 szeredánként tánczos társaságokat ad, hová elnem menni 
módinak tartják. Mint hallom, kisaszonyok majd mind ott vannak, ’s a’ léha 
urficskák: de értebb ifjak s dámák épen nincsenek, főképp reformátusok. − Ma 
kért Eszther ajáltatnám magam, hogy vele együtt lehessek. − Nem tudom elha-
tározni melyiket unnám inkább, vélelétet-e, vagy egy pseudogazfejedelemné-
nek216 teendő visitát. Utóbb jelenték, h. kap. Horváthné az ő excelentiája’ leánya 
lebetegedvén, társaság nem lesz.

Kolozsvár, 834. január 23.

Zeykéknél vagyok. Látom Lillát, az eposos Zeyk János leányját. Szeretném 
charachter rajzához fogni: mert az ily prozai lapokban legalább dicsőitni kel-
lene azokat, kiket költőink gyér volta miatt koboz nem magasztalhat. Ugy vet-
tem-észre azonban, hogy a’ mindenoldaluság’ nagy adománya tőlem meg van 
tagadva; ’S vagy angyalt vagy ördögöt, ’s Klio Szilágyiként oly formán rajzolok, 
hogy azt Franklin és Atilla egyformán vehetik magokra; ’s legtöbbször nem azt 

213 Klikk.
214 Önállótlan.
215 Elnökné.
216 Álllítólagos gaz fejedelemné.
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kit akarok, hanem saját főm prücskét217 delinealom.218 − Elég az hozzá: ő egy tör-
pe csinos termet, igen kedvetlen alaku arczal. Jó discurzust folytatánk. Olvasása 
széles, mint Zeykéknek többnyire. Német és francz mellett angolt is ért.

Megint redouti bálban. − Kevés magnás, néhány középrendőek, mindössze 
félpublicum.

Szathmáry Rózsával tánczoltam egyet rövidet, ’s kinyertem, hogy holnap ná-
lok folytatása következhesen.

Kolozsvár, 834. január 24.

Furcsa fatyú vagyok én! Feltettem magamba, hogy szüntelen járjom a’ bálo-
kat, pedig agathodaemonom219 ellenkezőt javall. 

1. Pénzem nincs, creditoraim legiok,220 ’s e’ mellett takaroságot is esküdtem.
2. A’ sok embert gyűlölöm ’s itt rájok bükkenek.221 Kivált a’ maszkorák nagy 

durvagyávák? Nem bír a’ magyar olyan valami savanyédesel, mi álarcznak ’s 
utolsó sörházi németnek is fősajátja. − 

3. Tánczrul is lemondtam. − Redoutban csak olyanok botorkáznak kikel 
együtt keringeni nyaktörésig veszélyes; casinobálban pedig nem tudtam tac-
tust tartani, vagy azon bizonyos deáki félelem vagy orcheszter222 alattisága 
vagy roszul tánczolásom elhitetése muzsikára siketté tevének.

4. Linám ritkán jön, ’s nála nélkül puszta minden. 
Én tehát bálokban únom magam erszényembül, lelkembül, − lábombul − szi-

vembül, s’ mégis mingig ott vagyok. Így épen Esztherrel is. Szegényt, ha szerel-
met nem kivánna, talán tudnám becsülni, de most utálom, ’s mégis szeretnem 
kell. − Ó. Darab idő óta hültnek tetteté magát. Teljesitsd angyalkám a philosop-

217 Szülemény.
218 Megrajzol.
219 Jó szellem.
220 Hitelezőim sokasága.
221 Talál.
222 Zenekar.
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hok223 mondását: ne csak tessél, hanem legyél. S én imádni foglak bókolóbban, 
mint valaha mint bódult agyom csak képzelheté is. −

 Túriéknál csak 4 férfi és 4 kisasszony, köztük Keczely Lilla. Halálig igye-
keztem a’ régi boldog órákat neki viszahazudni, s pletykának czáfolni, hogy 
én − ki boldog voltam bírni az ő bajuszos szerelmét − egy…. Linának tudjak hó-
dolni. ’S a’ mint vele meg volt téve az ostrom, mely igazából saját alázásomban 
állott − megragadám az én legkedvesebbemet az én Linácskámot, s zéfirlejtű 
lábaival hatvanszor kerülém meg az alkalmas terjedelmű szobát. − miért nem 
már 77-szer?

Kolozsvár, 834. január 25.

Jaj be oda vagyok! − ’S már megint bálba: casinobálba. − Pénzem is elfogyott: 
mert tegnapi muzsikásokat collegáim gratiájábul224 magam állottam ki. − Felku-
tatom a’ rég nem használt uzsorás ismerettségeket. Jobban irtozom tőlök, mint 
szegény körülmetélendő zálogaim. Langyos tavaszi eső hull, ’s még meleg. Az 
ember kaputban is járhat. Néhány ajtókig elmenyek, szemérmem épen kilincs-
nél ébred fel, s kinmaradok. Másutt be is lépek: de phiziognomiát225 nem látván 
kedvezőnek, vizitámnak más színt adok, ’s örülök magamat mentül hamarább 
elhordhatni. Harmadik szivesen segitne, sajnálja, hogy szerencséje nem lehet, 
de épen ma adta-ki, s itt elkezd egy históriát mely nekem mindenkép érdektelen, 
zálogot is előmutat, s jaj jaj ki tudná mit még!? − 

Hát az én annyira hív hármas számom megcsala? Mai napom átkos. Ma töb-
bet nem próbálok. Nevetnem kell, de gyakran rajta kapom magam’, hogy ily babo-
náknak, s főként az innepélyes hármos számnak hiszek. S nem lehetnek é termé-
szetnek titkos útai vagy inkább nem mind titkosak é természet útai.

223 Bölcselők.
224 Jóindulatából.
225 Arckifejezés.
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Kolozsvár, 834. január 26.

Tegnapi bálom utálatos. Többen valának mint a’ multban ’s köztök a’ kedves 
ifjabb Bethlen János s vagy két hölgy a lovagi rendből is. Én isten tudja miért? 
kegyetlenebbül úntam magam mint valaha. 

Szerencsémre Gyergyai Ferencz mellém ült: így szegletbe vonulni – mondá − 
ifjú széptevőnek? − Mennyi a’ tárgy odakinn? − Én restellem olyakra vesztegetni 
szavaimat, kik csak objektumok vágynak lenni csillámló bábjaikal, s magokat 
subjektumoká tenni nem képesek. − Felelék. Erre megnyilt körünk, a’ pletyka’, 
aestetika’ és politika’ mezeit nehány percz alatt összeszáguldozók, s míg végre 
holnapi casinogyülés’ tárgyainak rendbeszedésére hazasullant. − Mily kedves 
ember ez! − Nem bír eredeti genialitásnak oriásságával: de igen egy legmível-
tebb ember minden requisitumival.226 Gyönyörű tenor hangját nagy studium-
mal227 tökéletesíté s páritá szinészi talentummal; valamint a tudományok virá-
gával mélyebb olvasottság alapjait tevé kellemesé. Még jól is tánczol és ő polgár 
a’ szó teljes értelmében. Ó mi boldog! A’ szála torlott rendei közt zavar és réműlet 
támod. Egy ablak kívülről betörödött ’s utána más a’ grófné cabinettjében.228 
Mily impertinentia!229 Valyon nem raptus230 josikaens e? 

Nincs veszélyesebb mint oly országban − hol kitisztált politikai principiumok 
nincsenek − a hazafiak politikai szakadása. 

’S ma már mihez fogjak? Nervus rerum gerendarum pecunia.231 
Ehez fogok. Egy bizonyos kapitány Dancsnéhoz menyek. Lám mit tegnapi 

egész munkám nem szerzé be, mai öt perczem megadá. Az asszony gyászol; 
hihetősen, hogy köntösre sokat ne kötsen. Kilátás házábúl fiscus232 harmadik 
emeletérül fellegvár felé regényes. − Kérek 30-at, ad 25-öt, kamatot röviden le-

226 Kellék, tulajdonság.
227 Tanulmány.
228 Kis szoba.
229 Arcátlanság.
230 Dühkitörés.
231 A pénz a dolgok mozgatója.
232 Államkincstár.



72

Antal Ildikó – Kiss József • Az elfeledett

húzza. Nevemet felirja: es müß Ordnung.233 − ’s Isten velem. Eszembe ötle egy 
rege a’ fransz miniszterekrül, mikor financzbudgetet234 terjesztenek az alsóház 
elé. Tudják hogy a’ ház nem okokból indul ki: hanem a miniszteri kéréseknek 
bizonyos részét megtagadja. Így ha milliót akarnak kapni, másfelet kérnek − 
Maneat alta mente repostum.235

Ma redoutban. Hatfalusy Pepi volt az egész bál generalstoffja.236

Különös mégis a város. Ha egy új, türhető ábrázt meglát, mingyárt rábávod, 
s legszebbnek kiáltja. Pepicskének jó termete, hosszu idomos arcza,’ még kiáll-
ható ötletei is vannak. Egész bál alatt tánczoltatám, noha a’ mi rendünkbül −/:e’ 
rendeket jobb lenne talán zavaroknak nevezni:/ − senki sem követett, s’ a’ félig 
ismerő rész parasztnak, a másik különcznek keresztelt. Minden ifju sugá fülem-
be, hogy jó a gusztusom. − Nem, a’ már calculusoknak meg nem felel.

Utoljára Kispál Lajossal és Wisky Ferivel Wásárhelyi módra ledérkedénk: mi-
kor megint rajta kapám magam, hogy aristokratiával selejtezett impudens237 
diák vagyok.

Kolozsvár, 834. január 27.

Én. /:ásitva:/ Katiczáék bejöttek?
Pataky Józsi. Be, tegnap öste nyolcz órakor.
Én. Aha, mily detaillirozó238 felelet. Ha nem tudtam-volna is tudnám szerel-

medet.
Ő. ’S én nem mondtam neked. 
Én. Ó elégszer. 
Ő. De nem azt. 

233 Rendnek kell lenni.
234 Költségvetés.
235 Megáll az ész.
236 Általános beszédtéma.
237 Szemtelen, orcátlan, szégyen nélkül való.
238 Részletes.
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Én. Hogy ne; tudod ekkor ’s ekkor, bizony feledém mikor: hanem a’ deklara-
tiokat239 únom. 

Ő. Bocsánat barátomtul. Én bátor vagyok emlékezni, hogy az ő epedéseit egy-
kor nyílt kebellel hallgatám.

Én. Engedj-meg édesem, tudod mennyi hálával vagyok hozzád kötelezve. Ha 
egyéb nem is; e’ rá szoritna bár únva is kihalgatnom tégedet. De én hideg hála 
helyett barátságomat adám neked, ’s szívem’ rokonlatát. Most nincs oly húron 
lelkem. Hogy valakivel együtt érezhessek: színészi figyelmet tettetni, ’s veled 
nem sírni és nevetni magamhoz és barátságunkhoz illetlennek tartom. Jer a’ 
szabadba.

Ő. Épen oda akarálak hívni sárnak daczára is.
 Az idő alkalmasint kellemes felyülrül: noha alul tetemes akadályal kell küz-

denünk. Jósim szokott sétányát a’ feleki utat választjuk. Különös, hogy ember 
szabad ég alatt, ’s félfáradtan sentimentalis. − Szintugy várni kezdem az érzel-
gő ideg penditését: de csigavonakudásu barátomnak előbbi tréfám oly roszúl 
esett, hogy csak unszoltomra kezdi meg a’ félbeszakadtat. „Mi boldog innepet 
tölték! − A’ remény egészen elhagyott-vala, ’s menyire váratlanul lepém-meg, 
mikor legbájolobb való fogott ölébe. Ó édesem. Nem is akarák kimenni innepre; 
nem akarák mélyebben sértetni a’ tőlem idegenkedő nyilaktul. Csakugyan kö-
telességem ’s az öregek’ kivánsága kénytetett. És minő boldog én. A’ legörömte-
libbnek képzett legderüsebb lett. Katicza enyim. − Ferim! Én is boldog, mint te. 
Alig várom, hogy őt Linával megbarátkoztassam: Képzeld azon szép egyeséget 
négyünk között, hol sziveink’ a’ legkölcsönösebb szerelem’ és barátság’ lánczai 
legszorosabban cserélődnek össze. 

Kolozsvár, 834. január 28.

Eszther: Na ugyan eljött a tegnapi bálba. 
Én: Bizony gratia fejemnek, a héti tivornyák ellankasztottak. Ledűltem: de 

meghagyám legényemnek, hogy költsen fel. 
Ő: A’ felköltés elmaradt, ’s maga a’ bálbul elmaradt.
Én: Hát szép volt? 

239 Kijelentés.
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Ő: Olyan vig amilyent a’ télen nem is álmodtam. Az urfiaknak véghetetlen 
jó kedvök eredt, s nem akarták félbehagyni a’ tánczot ’s Bornemisza alig tudá 
végre eloszlatni.

Én: Ugyan örvendek: mert előbbiekrül azt hallám hogy elsőben tömérdek 
férfi, ’s hat kisasszony, másodikban sok kisasszony ’s kevés férfi volt. Pedig 
mindkettő veszélyes; Első esetben az oly drága némberélet van koczkáztatva: 
másodikban szelidségök és béketűrésök kemény próbára téve. 

Eszther: Hogy is ne na! De ugyan mondja-meg, maga miért is nem menyen 
azokba a’ bálokba?

Én: Hol vannak csak?
Ő: A Bánfy háznál. Épen mindha nem tudná. 
É: Igen a’ szegény bálok azok. Oda biz én elmehetnék: mert azok az én bála-

im is, hanem akár hiba akár nem, fixa ideám: koldusnak, főként dús koldusnak 
nem alamizsnálni.

Ő: Már azt igazán únom, hogy magok még a tánczban is liberalizmust keresnek.
É: Nem fogja épen únni, ha a szó eredetére megyünk. Liberalizmus szabad 

magaviselet. S megvallom, bálba nem feszeskedni, hanem ereszkedni menyek. 
Casinóbálban is csak szép czélért veszek-részt.

Ő: Már abban mond valamit. De maga mindenütt megjelenik, csak azon bá-
lokat kerüli, hová én is menyek.

É: Neki kezdek mentegetésnek. Féltékenység chimaeráit240 tudós pedantságal 
rajzolom, ’s útált aristokratiának sem kedvezek. − Változz én arám prismává, ’s 
tőrd a’ sugárt hét szinekre, hogy festhesd chamaeleonitásomat,241− azután pe-
dig egy ásításá, − de kettővé, hogy érkezzél mutatni a mai alig husz személybűl 
álló redout’ unalmait is.

Linának ma van a nevenapja. Korhelkedéseim oly plumbenssá242 tevének, 
hogy két rímet összeférczelni nem tudok. Egy fülönfüggőt nyujtok ezért legfino-
mabb példázolására fülességemnek.

240 Rémlátomás.
241 Mindenkori helyzethez alkalmazkodás.
242 Nehézkessé.
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Kolozsvár, 834. január 29.

A sár nagy, mai bálok száma még nagyobb. Czigányok több részre szakadoz-
nak, mint polypus, ugy kisasszonyok is. Bizony egy külön bált hirtelenében al-
kotni nem gyarló commissio,243 hanem anyi mint a’ csak azért is meg kell lenni. 
− Átúszom a’ sárt ’s kapok három mórét244 a’ szemétrül, majd őket is hasztala-
noknak ítéljük, ’s néhány muzsikás barátainkat kérjük fel. Nálam s Lináéknál is 
minden készen … 

Kár, hogy keseritve kell az ohajtott bálba sietnem. Korda Rózsihoz /:o longo 
te putridam secolo245:/ betérek, ’s Eszthert is ott lelem. Terefere, végre mondják: 
valyon mi mágnes vonz éngem bizonyos társaságokba? − Jó hogy nem mág-
nás, felelém, ’s észrevétlen kéznyomást nyujtok contessemnek. Arrul bizony 
jót állok, mond a házi vestali,246− az a’ mágnes talán olyan, hogy mi nem is is-
merhetjük, ’s erre majestaticus247 orrfintoritás, mely paródiája egy fognélküli 
önelégedett mosolynak. − Jaj veszett arisztoktátia! Mely szánandólag boszantó 
nevetségé utálatosúl.

Bosszus borúmat azonban Linám derüje eloszlatá, ’s Józsim tegnapelőtti 
rajzának perszonificatioja,248 ’s a’ jóizű társaság mely egyig el nem oszla. − 
Megfáradtam, elvizültem. ’S isten tudja miért kegyetlenül írtóztam haza men-
ni. Éjszakára ott maradtam. Az öreg úr, detestabilis249 szokásaként örömmá-
mort szerze magának, s jólelkű székely őszintesége hozzájárulván kijelenté a’ 
mi szivén feküdt. „Azt mondják hogy az ur az én lányomat elveszi. Az pedig 
nem lehet. Ő szegény leány, a másik meg ur. Na hiszen igaz, hogy én is becsü-
letes nemes ember vagyok, de az én leányom csak szegény lány. Hátha még 
megtudják, hogy itt is hált mit mondanak? „Tovább folytatá talán, de nője le-

243 Megbízatás.
244 Cigány.
245 Hosszú romló század.
246 Szűzies nő.
247 Fejedelmi, felséges.
248 Megszemélyesítő.
249 Utálatos.
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hallgattatá. ’S én nehéz gördülésű ’s rám nehezen gördülő szavait fontolgatva 
soká nem tudék szemet hunyni.

Kolozsvár, 1834. január 30. 

Holnapután Méhesel examenen, ’s én studiumának két harmada, még nem 
is álmodom mirül traktálhat.

Irásom nincsen, mely kedves szokást diákságom óta mindig gyakorolok, sőt 
már logicus koromban elkezdettem volt. Hogy oldjak itt bögöt? 

A’ manuális250 Krüg: Idvezült Lengyel szórul szóra fordítá, amener küngjai’ 
kihagyásával. Bene.251 Méhestül kinyerem, ’s rajta. Egyszeri drámairászként 
dolgozom, mint a’ marha. Czímje a könyvnek: Natürlehre oder Dieacologie. Ol-
vasásakor kezdem észrevenni mi a’ philosophia? Általában Krüg nagyon tisz-
tán ír. Mostani kutatásomnak rezultatuma252 azonban csak anyi, hogy utóbi 
nyomós olvasását elhatározam. Hát azt valyon elhatározam é hogy redoutba 
menyjek. Igen. Linám is ott lesz. − Mint vágynám tánczolni, ’s úgy látszik Lina 
sem írtóznék tőle: de kevesen is vannak, aztán senki sem tánczol, aztán bávodás 
tárgya lenni, ’s még inkább őt azzá tenni, nincs kedvemben.

Egy maszkara: Servus.
Én: Obligatus.253 
Ő: Hát tegnap jól töltötted az időt.
Én: Szolgálatodra.
Ő: Igazán szép társaságban voltál − illik hozzád.
Mi az ördög? Furiám elöntött. Mindenütt nyomban követém a’ bestiát, s 

mennyire csak rágalomban mesteri szám szolgálatát ajánlá udvaroltam nekik. 
− Lina kérdé okát mérgemnek; én kérém ne kérdje; ’s ő elnémult: mert unszolás-
nak és új vágynak épen nem barátja. − Haragom’ személyét csakugyan önkényt 

250 Kézzel írt.
251 Jól van.
252 Eredmény.
253 Szolgálatára.
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kiadám: mert alávalóságnak ki lenne más fuvója mint Sz.királyiak kisebb (na-
gyobbakat is meghaladó) ivadéka.

Péntek. Kolozsvár, 834. január 31.

Krügot újra előveszem. Nem viszi, véleményem szerint elég magosra az em-
beriség’ ideálját − főként ott, hol aszonyokat egy legtökéletesebb statusban is 
passiv tagoknak állítja. Erősen húz juste milen’254 mintájához: de principiu-
mai255 nem fellegekbül szakadtak, ’s systemája szőrszálig kerek. − Egy józanokos 
férfi ezt olvasva philosophiának bizonyal barátja lesz.

Istené a dicsőség! Nagy részén áthatoltam: fenmaradtakat holnapra hagyom: 
mert mikor gyértya körömre ég; oly sebesen halad az ész, mint szelet kapott ló. −

Hogy ma ezt az emberi jussok’ sérthetlenségét olvasám, még inkább feltüzült 
tegnapi mérgem. Linám anyja faggatott: miért valék oly boszús? Én nagy pátho-
szal eldeclamálom,256 s Lina látva újabbi dühmet mosolyga: de egy idővártatva 
elveszté magát: E’ már sok, mondá – e’− mégis sok. − Látja menyit kell magának 
érettem szenvedni. Ne jöjjön többet ide. − Édes Linám, hát miattok éngem büntet. 
Én nem büntetem: de ne jöjjön többet ide. Retoritve257 hangzának e’ szavak. Még 
többször is utánozta, ’s én eltávoztam. Mit tán soha nem tevék, sűrű könyzápor 
omla szemeimbül. Úgy tetsze mintha utolszor látnám a’ kedves hajlékot; mint-
ha annak jól ismert boltjai rám szakadnának, mintha minden szeglet erőszakal 
szakitná-le szivemrül a’ hoszas idő alatt hozzája forrott ezerszeres lánczokat. − 

Nem tudék eszmélni, ’s könnyezve lepett meg február.

Szombat. Kolozsvár, 834. február 1.

Méhesel exament adék. Nem tudott biz annak senki − hogy is tudott volna, 
mikor hónapokig alig három járja leczkéjét. Ő zsembél, fenyeget, ’s vége. Csaku-

254 Arany középút.
255 Alapelv.
256 Előad.
257 Szónokiasan.
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gyan a’ publica opinio258 megdicsért. Innen is láthatni, mily kevés értékű még e’ 
nálunk. Éngem főként tenyerén hordoza, ki nagy superciliummal259 összerom-
bolék néhány mindünnen felvett f losculusokat.260 Épen a statusok261 kezdőkövét 
felelém. Az öreg Gracza csaknem könnyezve csókola meg, ’s tudtomra adá Thor-
dára készülésöket.

Én: Ott hihetősön bál lesz.
Ő: De még milyen? Én egész háznépestűl menyek.
Én: Hát Jósi?
Ő: Pataky? Ő is jön.
Én: Bravó, onnan nekem sem szabad elmaradnom.
Ő: Igen, de holnapután Tunyogival examene.
Én: A’ nem tesz semmit, hanem az a nagyobb baj, hogy a kriminálénak felét, 

civilének harmadát még soha sem hallám.
Ő: Attúl keveset tartok: hanem kölönben hogy jöhetne nyolc órára.
É: Csak fél tízre.
Ő: Nahisz úgy megélünk.
Én: Igazán menyünk?
Ő: Magyar szó contraktus.262

É: S’ igazán nem hagynak ki éngem?
Ő: Már e’ miféle beszéd. Most lóduljon tanulni.
Igen: de elébb az én bosszús angyalomat megengesztelni. Méltóságos hideg-

ségel fogada, mintha mondaná: hát egy elűzött férfiban csak ennyi büszkeség 
lakik? De szemredői közt elrejtett amort sejték örömöt nyilazva.

Ugye most nem űz-el kérdém kérelve; látja tegnap azt tudtam egész Kolozs-
vár rám omlik, ’s már el is sirattam volt halálomat.

„Istenem! Hát hitte maga, hogy én…” ’s szavait ölelések némiták el, ’s ölelések 
tevék hangosabbá. 

Az ő karjai közül jus criminale mellé telepedni ördöngös tűz-víz.

258 Közvélemény.
259 Büszkeség.
260 Szóvirág.
261 Állam, hivatal.
262 Szerződés.
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Egy idővártatva, kérdezem magamtúl, mész e casinóbálba? Igen, igen. Jó fo-
rintomat elveszni nem hagyhatom. − Boldog Isten, milyen az emberi calculus. Jó 
forintomat sajnálom, a’ mi mindenkép elveszett: mert a’ bál időtöltésemre nincs, 
’s hogy ezen már egyszer elveszett valamit el ne veszessem, azért felakarom ily 
legsürgetőbb időben egy éjszakámat áldozni tömérdek ásításokkal; ’s még una-
lomszülte némi evési költségekel. Video meliora263 ’s menyek.

Egészrül azt jegyzem-meg, hogy Teleky Lotti azt jegyzette-meg, hogy ő nem 
foghatja-meg miképpen lehesen ehezni. Átkozott Lybaritismus.

Kolozsvár, 834. február 2.

Újra jusomat nyaggatom. Hátom is meredt belé. Délután háromkor indulunk, 
s még fele is hátra van. Szinte azon kezdek tusakodni melyik maradjon-el: Tu-
nyogi vagy thordai bál e? Midőn Jósi hozzám lép, ’s mondja, hogy öregek nem 
mennek csupán irántami aggodalmukból ott majd halálra tánczolod magad. 
Regel legalább négy órakor el kell indulnunk. Megleszel izzadva, semmit sem 
aluván zavart leszel ’s a’ t. 

Ezen áldozatra igazán érdemtelen vagyok. ’S azért is tanulok, mint, mint−Tu-
nyogi maga.

Ördög vigye a’ végét, maradjon holnapra. Examen alatt is megtanulhatom, 
’s allons redoutba.

Nagy tolongás. Lábom kegyetlenül összetapostatott. Szidtam, bosszankod-
tam ’s megesküdtem, hogy több redoutba nem menyek.

Kolozsvár, 834. február 3.

Túnyoginak olyan thesist felelék, épen utolsót, melyet ott helyben néztem 
el. Rövid is volt, száraz is volt, nekem kemény is volt; hirtelenjében nem tudtam 
megrágni, neki tehát. Egy rettenetes feneket kerekiték: Túnyogi izzadott ’s hely-
behagyólag bóbiskolt, mig végre hív inspiratio264 segédjével megemlitém azt is 

263 Meglátom a jobbat.
264 Ráérzés, ihlet.



80

Antal Ildikó – Kiss József • Az elfeledett

mit szükségesképen kell vala. ’S ime magasztaltatám. − „Menyire jobb volt Mé-
hesnek adott feleletem minden másokéinál, annyival remekebb ez a mainál.”

Délután nagyobb babért arattam. Tetszésemre bizaték azt felelnem mit aka-
rok; ’s én a’ jus poenae capitalist265 választám. Azon okokat, mik Krügban és 
a studiumban támogatására vannak, előhordám, s utóbb őket hallott, ’s ma-
gambul régóta fejtett argumentumokkal266 megczáfolám. A’mint Tunyogi ment, 
néhányon éljent kiáltánk. ’S hogy kint volt, az egész gradus,267 két olyan hangos, 
’s még gangon is folytatott vivátjával engem tisztele meg.

Dani pedig Eszthernek azt mondá: hogy ha lyány lenne, mingyárt belém sze-
retne. − Lám mit tesz a couragge268!

Kedd. Kolozsvár, 834. február 4.

Szomorú virradat! Gróf Kendeffy Ádám halálának híre költe fel. Az éjszaka 
szegények’ báljában volt; Három órakor hazament, vacsorált. Felesége cabinett-
jébül269 háloszobájába indult, honnan félvetkezve megint visszatért nőjét meg-
csókolá, s öszerogyva meghalt. Iszonyú szerencsétlenség!

Első gondolat mi agyoman keresztül villana, étetés270 volt. Szaladtam. Az 
egész város végetlen zavarban, minden lény szorongásban. Minden szem 
könyezve. Szegények, kiknek dús jóltevőjök volt, jajgatának; hazafiak csüggedve 
néztek, ki tölti-be a hijányt; ’s könyeztek azok is, kik alattomosan suttogák: még 
csak három ilyen halál s Erdély csöndes lesz.

„Egy ember ily váratlanul holt meg, ’s az az ember Kendeffy volt.” Minden 
keblet megráza e’ hír; minden okát akará vizsgálni. Tegnap viadaliskolában 
felettébb megerölteté magát, kilenczet fáraszta-ki; utóbb bálban a’ fagyalt- és 
punsch-ivást szokatlan mesze-vitte. Talán guttaütés. 

265 Tőkés büntetőjog.
266 Érvek.
267 Osztály.
268 Bátorság.
269 Kis szoba.
270 Mérgezés.
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Talán − Jósikai bálban − puncs, fagyalt, mindkettő könyen rokonúl aval mivel 
emberi gyomor nem rokonúlhat. Jaj a’ gyanakodónak: de jajobb annak ki e’ nyo-
morú honban gyanút okvetlenné teszi.

Illetődve menék, nem is tudom hova, egyszer kollegyomban lelém magam, 
hol bizonyos pronuntiatiot271 hallék. Szilágyi, a’ professor, az esztelen tanítvá-
nyaival újra összejött, különösön Zeykel, ki amannak idétlenségeit véghetetlen 
grobianeriával272 szokta viszonozni. Miért a’ profesoratussal kézfogott curato-
ratus273 őt másokkal együtt carcerre274 itélvén, egyszersmind hallatlan muszka 
törvényeket olvasott fel. Azoknak is kik examenen ki ’s be járnak, carcert meny-
dörög. Sajnálom, hogy ma nem examenezhetek: mert nyárig tudom, ez is mint 
egyebek feledésbe menyen. Hát ezek az emberek nem tudják mi a moralis érzés. 
Hát ha status pupillarist275 praedicalják, carcerben personificalják276 e’ az apai 
hatalmat?

Danival szinte öszevesztem, mert fáj lelkemnek mikor haza’ csiráival ily prin-
cipiumtalanul277 bánnak.

Mai napom igazán fekete volt, s Eszther nem választhata rosszabb időpontot 
annak megvallására, hogy vasárnap maszkarában fen volt és utánam leskö-
dött. − Piha! be kómis és komiz.

Kolozsvár, 834. február 5.

Gr. Kendeffyt ma felbontották. Egy ér szakadott meg szívében, tüdője nagyon 
kicsiny volt akkora testhez. S az eröltetett mozgások ide járulván bizonyos vér-
zacskó gyűlt azon érre, mely szivet tüdővel összeköti. Az angol király apjával is 
hasonló halált emlegetnek. Mikor fejet felbontván merőben épnek találák, lén-
dő collegáim elréműltek ’s a bizonyosan képzelt guttaütésnek nem látván nyo-

271 Kijelentés.
272 Arrogancia.
273 Felügyeleti szerv.
274 Iskolai zárka.
275 Árvát illetőt.
276 Megszemélyesít.
277 Elvtelen.
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mát kétesen néztek egymásra, míg a’ boncolás folyamatja újra megvigasztalá. 
Szegény g. Kendeffy, de még szegényebb Erdély!! Az öreg g. Teleky Jóska jelesen 
emlité assistját278 g. Kemény Miklós egyik oratiojának279: „siratom e’ nagy férfít 
de inkább hazámot, hogy egynek halálát ennyire siratni kénytelen.” − ’S ennyi 
siralmok után én bálozzak? Megigértem, meg kell tenni. − Lináékat rég felbiztat-
tam, s ők mindent el is készítettek. Hanem igazán más senkiért ily commissiót280 
fel nem vállalnék.

Előbb czigányoknak könyörögni, utóbb tánczosoknak esdekelni, s ami leg-
több testvéreim mind ben vannak osztályunk consumtiojára.281− Magamnak is 
jelen kell lenni disceptatiok282 alatt: ’s is vagy annak vagy ennek el kell maradni. 
− De én kétfelé tudám vágni magam, őket is kielégitém, s’ bálba is elérkeztem. 
Elég vigan valánk, szinte hatkor oszlunk el. Megint Lináéknál maradok. Nem 
fekszik le egyikönk is. Egyszer én szunyadok el, és ő mint őrszellem átkarol; majd 
ő hunyja be szemeit, s én mint álmodó angyalt imádom.

Kolozsvár, 834. február 6.

Ma már egészen osztályé és álmoságé vagyok. − Anyánk − mi lelkes asszony! 
− Elég nagy szükséggel él, ’s mégis elvonja magátúl azt mi kezében volt ’s kiosztja 
közöttünk. Nem akar történhető halálakor zavarban hagyni. ’S szereti, hogy ki-
ki saját birtokára, mint bizonyosra mostantul kezdve fordithassa industriáját. 
Leányjószágot négybe vágjuk, ’s ezt mindenikünk tüstént teher nélkül vészi-ke-
zéhez. Fiújószágot háromba, ’s errűl anyámnak arendát283 fizetünk. − A nyílak 
elkészültek, ’s ki is vonódtak. Tökéletességre azonban az osztály menni nem fog, 
mig anyámal a dolgot nem közöljük. Daninak Polyán; Gyurinak Korpád, Misinek 
Szucsák, nekem Nádos jutott. Én ajánlást tettem, Gyurival Nádost, Misivel Kor-
pádot elcserélem, azon egy feltétel alatt, hogy György aztán Szucságot árendába 

278 Egy részét.-
279 Beszéd.
280 Megbízás.
281 Osztozkodás, összegzés.
282 Megvitatás.
283 Bérlet.
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vevén tőlem, ott együtt lakjanak. Mert egyedül hagyni szegényt nem lehet, an-
nál inkább gazdasági teherrel nyomorgatni. Hogy Kolozsvárra költözzen, attul 
falusi élethez szokot nyugalma /:megvallom tövisnyúgalom a’ falusi nyugalom:/ 
irtózik. – Legjobb lenne hát ha Szucsákban velem lakhatnék, de én gazdasághoz 
semmit sem értek, talentumom nincs hozzá, agyomat egészen doktorrá-lét töl-
tötte-el, s tán anyámét még inkább. 

Nem is leszek én falusi lakos soha, sem aeconomic284 tudományokkal fogla-
latoskodó; s ha szinte anyám iránti szeretetbűl mig ő él rá is szánom magam: de 
utóbb kedvenc pályámra visszatérnék, s így életem néhány éveit elveszteném. 
Hogy anyám vizsga esze előtt ezen áldozat elrejtve nem maradna természetes; s 
valyon ettűl kinoztatva érne e’ különben is csekély ápolásom? − Továbbá Danit 
hivatala, anyámot faluhoz ragaszkodása együttlakástúl eltiltják. Misivel olyan 
lenne szegény, mint Pegasus im Foche.285 Egyedül Lotti marad-fen, ki anyámhoz 
legközelebb áll: mivel nemi különség sem lévén köztök, a’ bizalom egymáshoz 
legtágobb. György gazdaságot folytatná, Lotti anyámot minden alkalmatlan 
gondoktul megmentené. S ami legfőbb Lotti eddig is év nagyrészét Szucsákban 
töltötte, s Hidalmásrúl is mind ide vágyott. Azon alkalmatlan dilemmában volt 
tehát, hogy sem itt sem ura’ házánál otthon nem vala, mindenütt vendég; igy 
legalább meghonnosodnának egy helyt, ’s még Szucsákbul Nádost legkönnyeb-
ben administrálhatnák − a’ leányi szeretetnek is egy kevésbe kerülő szép áldo-
zatot tennének.

György ajánlatomat nem fogadta-el, ’s én sem cseréltem. Ha én anyám ked-
véért egy terhek mellett is legroszabb jószágot elfogadok: ne kívánják még azt is, 
hogy éltem’ minden remény bimbait dérnek tegyem ki. György már gazda, s én 
csak annyit kérek, hogy onnan hol eddig lakhely nélkük aeconomizált /:Nádos:/, 
néhány lépéssel jöjjön közelebb, hol házat is talál /:Szucsák:/ − Ő nem akar, oka 
csak capricia286! − 

Tehát én mondjak le a doktorságról. Ma is doktor Lészay /: egy barna, kemény 
alakú mord kinéztű ember:/ még eddig általam nem is képzelt bajait fedezé fel e’ 

284 Közgazdaság.
285 Szárnyas ló fókában.
286 Önfejűség.
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végtelen tudománynak, ’s azon kecsegtető merevénységét, melynek meghágása 
vezettek hozzá valódilag.

Jaj, ha medikus nem leszek, lelkemre mondom − medikus inkább mint pióca-
ként paraszt véren hizzadó.

------------------------------------------------------------------------------------------
Haragszom biz én. −
Jósi. Hát ugyan miért, tán újra koczodtatok? 
Én: Nem, azt nem; felfogadtuk, soha sem többet.
Jósi: Hiszem, két hétig. Jer hozzánk. 
Én: Jaj pedig be nem vagyok most vizit-szerű. 
Jósi: Ajálom Ferit. 
Kati: Szinte szükség is van rá, olyan rég nem láttuk.
Én: Bocsánat, a’ sok ördög osztály. 
Jósi: ’S meg a’ sok angyal csók.
K: Melyiket únta-meg inkább? 
Jósi: Egyik sebedet, másik lelkedet hízlalja.
Én: Következőleg egyiket sem untam-meg. 
K: Az Isten meg is veri magát, ha azt a’ jó leányt megúnja. 
Én: Csak a’ sors ne parancsolná. 
K: Mit? 
Én: Hogy egymástúl elszakadjunk.
Jósi: Miképpen érted? 
Én: Barátom! A hét esztendő babonás szám: Annyit kell űlnem honomtul távol. 
Ő. Tudod szülei nem legtehetősebbek. Egy szerencse. Szívét felfogja áldozni a’ 

leányi engedelmeségnek. 
K: Ó ne higyje. Mondta ő nekem. Nem bánja. Vár magára akar meddig. 
Én: S a rossz, nekem azt sohasem mondja. 
Jósi: /:kedvesére célozva:/ S a rosz nekem azt sohasem mondja.
K.: Én nem mondhatom. 
Én: Ugyan miért ne? Magok körülményei sem sokkal kedvezőbbek é, mint a’ 

miénkek? − Magok szerelmét tudják az öregek, s nem ellenzik. Miénket egyfelül 
nem akarják tudni, másfelől mi nem akarjuk tudatni.

Jósi: O Istenem! Sokszor azt kell gondolnom, hogy maga nem szeret éngem.
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K: Én máris nem vagyok ifjú, hét vagy hat esztendő alatt mennyit vénűlök; 
maga akkor lesz legszebb korában, ’s ki tudja nem lesz é majd alkalmatlan a’ 
hozzám bilincseltetés.

Jósi: Lelkemre.
Én: Ne esküdj. Itt, látom, hidegség a bökkenő mit eskű fel nem melegíthet. 

Édes K..im kit igazán szeretek abba nem tudnék kétkedni. −
K: Épen maga mondja azt?
Én: Ha olykor tréfábul nem is akarom hinni, hogy ő szeret. − Látja, szinte 

oly bűnösnek kell lennem, hogy anyám halálátul függeszem-fel elnyerhetését, 
’s mégsem csüggedek.

K. Magoknak vétek is lenne nem egyesűlni. Ha igy az ember látja, ’s nem tud-
ja kik; megesküdne, hogy testvérek, ugy hasonlitnak szemek, szájok.

Én: Hiszen magok is.− 
K: Nem. Pedig anyám azt mondja, hogy csak azok a szerelmesek lesznek bol-

dogok, kik hasonlitnak.
Én: S magok nem hasonlítanak: tehát szép syllogisum.287 Kár, hogy major288 

hazug, ’s minor289 is ingékony. − Aha! de mit is fáradok: hiszen maga apácza.− 
K.: ’S még gúnyolódik? 
A biz én Istenem uram! Egy ilyen világos századnak világos fijátul szeretett 

világosodott leány apácza. Akkor bánná meg igazán a’ bilincseltetést. Néném is 
az akart lenni, s most négy gyermekes anya.

Péntek. Kolozsvár, február 7.

Graczáék nagyon invitálnak Zentelkére. Mingyárt indulnak. Ma semmi eset-
re sem mehetek: mivel Kendeffy temetésén, e’ nagy polgári scenán290 jelen kell 
lennem. Holnap sem: mivel a’ Turiéknáli bál hősévé fogadkoztam. Holnapután 
sem: mert osztály eldöntésére Szucsákba kell mennem. Hanem onnan hétfőn 

287 Következtetés.
288 Idősebb.
289 Fiatalabb.
290 Jelenet, esemény.
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mindenképpen elrándulok, ’s már Misi ide is igérte lovát, melyen vasárnap Szu-
csákba, hétfőn Zentelkére rosinantozzak.291 − 

Kendeffy végtiszteletét számtalan nép tevé. Soha Kolozsvár ennyi sokságot 
utczáin, nemcsak az én, de legőszebb emberek értére sem látott. − 

B. Wesselényi Miklós megérkezett. Oly bosszús kín milyen az ő arczán üle 
leírhatatlan. Egy vad kép melyre az volt írva eddig, hogy ég összeomlása sem 
fogná megrendithetni: könnyektül ázott. Lóháton vágtatott a’ házhoz hol kato-
nák őrizék − boszuságára minden szabadon érző kebelnek − a’ despotizmust,292 
és annak creaturáit ’s creatorait lelkéből gyűlőlő nagy honfi tetemeit. „Eltaka-
rodjatok korpán hízott zsoldosok.” S elűzte őket. Katonákban haragot, bennünk 
vidulást okozott e’ jelenés.

Nemsoká elkezdődött a halotti tisztesség: G. Bethlen Domokos és Herepei 
háznál oráltak. Nem mentem oda: mért egy felül be sem férhettem; másfelül 
többeket taszigálva despotizálni ’s egyszersmint despotizáltatni nem akar-
tam. Herepei, mint hallám igen jelesül festé az idvezült életét és characterét, 
mottoul vévén: az igazságot: mert g. Kendeffy Ádámnak az igazság’ tántorít-
hatalan védjének semmivel nagyobb tisztességet nem teszünk, mintha róla 
igazán beszélünk. − A’ testet követő, ’s az ezt jóval megelőző sírhoz tójult nép-
tenger fájdalomal tölte-be, mert most vevém-észre ki volt g. Kendeffy? − igazán 
tettek embere. Soha sem vadászott gloriát. Nagy szónok nem lévén, közgyü-
léseken ritkán beszélt ’s jeles ideáit inkább másokkal kivánta elöterjesztetni. 
Mindenütt tettlegesen munkált, soha sem hírdetve mit? és ki? Igy lett casino 
fegyveriskola’ fundálója. Így lett basissa az oppositionak:293 mert támosz volt 
és rendíthetlen, ki ha kellett egész corporatio’294 keményen állását biztosi-
tá. Hány gonosznak vala rettentője, hány jónak: de gyengének erősitője. Az 
ő neve garantiroza minden kezdetet, melyben rész veve, − részt veve pedig 
minden jóban és hasznosban: mert tudva volt, hogyha egész világ el is hagyja 
az ügyet, ő szándékában meg fog állani. ’S mindezt hallgatva tevé, ’s kerülve 
töményeket. /:igy Aglájának hajdon 100 forintot; utóbb elnyomorult Kelemen-

291 Don Quijote gebéje
292 Zsarnokság.
293 Ellenzék.
294 Társaság.
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nek 200-ot adott, ’s egyéb hálát nem kívánt, csak hogy a’ hála szókba ne ön-
tödjen:/ − Olyan volt ő mint meleg éjeli eső mely senkitül észre nem vétetve 
árasz áldást a’ virágokra. − Ilyeneket mondhata g. Teleki Domokos a sír felett: 
mert az idvezültnek csak egy színe volt, s ezen színt minden ember tudá most 
reprodukálni295, habár annak szerény világa nem vágyott, nem vágyott éle-
tében minden avatatlan előtt tündökölni. − Nem hallhatám a’ beszédet, bár 
sírhoz közel férköztem, de a roppant activ és reactiv körülem, mely egyfelül he-
lyemet elfoglalni, másfelől helyét oltalmazni törekedett füleimet siketté tevék. 
Csak g.Bethlen Jánosét hallhattam, ki néhány szókat monda: de milyeneket 
és hogy? − „A’ gróf Kendeffy Ádám szíve megrepedt” ’s ekkor egy könyet áruló 
folylódás’ hangján rebegé, milyen vala ez a’ szív? − S utóbb langra lobbadva 
megesküdt, hogy nyomdokait mig él, nem fogja elhagyni. Minden szemben 
könnyek ragyogának, minden kebel zajongott, és koporsó le a’ mélységbe, ’s 
Wesselényinek egy kétségbeesett köve utána. − Mily látvány ez!!! − 

Kolozsvár, 834. február 8.

Ostobaságomnak nincs határa. − Anyám egy levelében haza invitál. S én 
nem menyek, hanem Jariven vestalissának296 megígérem, hogy egy bálnak le-
szek nálok öszeszerkezője; pedig a’ hány jobb érzésű ifjú mind gyászolja Ken-
deffyt; pedig Linám az egészhez semmi kedvét sem mutatja; pedig katonatisz-
tek is invitálódnak kik vajmi barátaim! Ehez járul még az is, hogy a kisasszony 
hajdoni szépsége’ romjait, ha kimosdik, talán virágként illatozóknak véli, s azt 
képzeli neve most is grófokat fog házához ragadni. Persze, kiket ő akart nem jöt-
tek; kik jöttek, azokat ő nem akarta. ’S igy hát mögé éngem gyávának titulált; én 
pedig Linámnak megesküdtem, hogy nálok és saját házomnál igen, de másutt 
báldirektorságba zavarogni nem fogok.

Csak most veszem-észre, mikor ideoda utszákon szaladgálok, mi roppant 
ember gyűlt össze Erdély minden részeibűl csupán Kendeffy temetésére. Ke-
mény István éppen oratiora érkezett, s eltakaritás után mingyárt haza lódult. 
Öccse György veszélyes tályoga mellett sem tuda maradni és Zeyk Miklóssal ide 

295 Felidéz.
296 Vesta szűz.
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rándula. Ma már vissza akart, de consiliarius297 Zeykné nem hagyá, mig tályoga 
meg nem gyógyul, s igy engem is boldogithat néhány vele töltendő órákkal. 

Mi jeles két ifju ez! Mint örvendek őket pályatársim, barátaim közé szám-
lálhatni.

Miklósban több az értség ’s energia: kár, hogy velem együtt plutusnak298 
mostohagyermeke. 

Györgyben több a’ nyúgodtság és fejletlenség, mely azonban legmagasabb 
virulásnak rejti bimbait. Ő boldog, a természet szinte minden ajándékaival bír. 
Olyan gazdag, milyen csak sanyarú országunkban valaki lehet; nem erősen so-
kat ígérő, de vonzó külsője; ’s esze és szíve be megtudja mindenben különböz-
tetni az igazat és szépet a’ rútul és hamistul. Életpályát egyikök sem választa 
– még; csak azon egy fő és közös pályánk bizonyos, hogy minden lépésünkel 
hazánknak használjunk. −

Egész délutánt Györgyel töltém, ’s csak unalmas báli óra’ közeledte szakasz-
ta-el tőle.

Átkozom a bálját. Méltónak sem tartom följegyezni emlékét, csak annyit, 
hogy katonatisztek − mazur és cotilion’299 előtáncosai − mind „rechts links300 
felkiáltásokkal commandirozták301 a’ figurákat; hogy K. Lilla egy falusi liba, ki 
lelkét még életében csirkéibe metempsychosirozta;302 

H. Pepi a közelebbről dícsért, egy neveletlenségét vizslasággal szépítő agya-
furt. − „A’ rosz M. Feri. Bizony nem jöv-e el” − mondám neki − midőn épen egy 
legelőbb látott szász ifjuval kézfogosdit, ’s egész bál botránkozására arczokra 
vetett keszkenő alatt tán ajkszoritósdit is játszodott, csak azelőtt fejtőzvén ki egy 
csoport pápista303 diák karjai közül. − Szelesen lóditá meg fejét s kényes han-
gocskával mondogá: „Azt bizony jól tette, ’s pedig tudja miért? − Nem én: de hi-
szem, igaz okát maga sem.”− „Vaj igen. Látja még az a’... Lina is itt van, ezt sugva 

297 Tanácsos.
298 Alvilág királya.
299 Lengyel és francia táncok.
300 Jobb-bal.
301 Irányították.
302 Vándoroltat.
303 Római katolikus.
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és orrábul mondá: mert az ily tón nálok falusiaknál gúnyt és méltóságot jelent. 
Megvetve fordulék-el tőle, ’s boszankodásomat titkolni nem tudám, hirtelené-
ben nem ötle eszembe, hogy Linámnak a’ lenne szégyene, ha ezen példányátul 
az ifjúkori romlotságnak szerettetnék. − Be tövisen ülék, mig a reggel kinos tisz-
teműl felszabadítva angyalomat bájlakig..….

Kolozsvár, 834. február 9.

Kisérnem engedé… Ma haza fog menni? Kérdé az öreg. Ugy gondolom, felelék, 
hogy az utánam parancsolt ló edig ben is lesz. Bizony ily álmosan nehezen fog 
esni a’ lovaglás: mondá sajnálkozva, ’s a’ két lankadt ’s csak elválás’ hangjára éb-
redő szerelmest magokra hagyá. − „Már megint egy hétig nem látjuk egymást” 
„Ó adja ide azt a’ kezet, hogy örökke szorithassom; azon édes keblet, hogy dob-
banása halottaimbul is felkeritsen. ’S aztán álmodjék velem, ’s mikor én elaka-
rok válni magátul, rettenjen-fel; ’s hogy még itt lát szunyadjék újra el; ’s édes vi-
szonlátás lengje-be szemhéjait”. – „’S ha rólam elfelejtkezik egykoron: szivembe 
száll az elválásnak ezen keserü pillanatja, ’s mégis éltem’ legédesebbje lesz: mert 
a’ viszonlátás nem hozá-el soha a’ még édesebbet”. „’S ha jók’ istene összeköt va-
laha; nevetni fogjuk minden elszakadás kinait: mert életünk merö viszonlátás’ 
örömébül fog állani”. − Duzzadó melyére hajtám fejemet mig elszunnyadott, ’s 
én is elványolt testemet egy vánkosra vetvén, mélyen elaludtam. Csak akkor ve-
vém magam észre mikor már tiz óra volt. Eddig lovaim bizonyosan benvannak. 
Elbúcsúztam ’s egy csomó köszöntéseket vivén Zentelkére, hazamentem. Itt 
semmi neszét nem láttam az utánam jövetelnek, megkezdém tehát álomda ca-
poját, mibül csak ebédre hivatásom rezzente-fel. „Na bálos úrfi, − mondák Dani 
bátyámék − épen úgy nézel-ki mint egy kisértet.”− Én megbiczentém fejemet ’s 
halgatva forgatám kalánomat. Ma épen császár születése. Jósikáné bált ad, s 
mind olyanokat hív kik szerencséjüknek tartják az elmenetelt. Jó. Ezen napot én 
legillőbben végtelen alvással innepelhetem-meg, annak emblemájára304, hogy 
ilyen álomba szeretném sűlyedve látni a’ mai nap hősének életét is.

304 Jelkép.
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Kolozsvár, 834. február 10.

Kikelek morpheos’305 kebeléből ’s boszankodva értem, hogy tegnap utánam 
lovat hoztak, de ajtómat bezárva lelvén visszamentek. Megkellene ugyan mint 
philosophnak a’ sorsan nyúgodnom: de mint aranyeres’ és hypochondriasnak 
szükség békétlenkednem. −

Miután pedig az eset kárait hoszason elforgatom, eszembe jut hitvallásom: 
minden úgy jó a’ mint van. − tehát Linámhoz. − nincs otthon, de migyárt jön. Le-
heveredem tegnapi nyughelyemre ’s olvasom Gyula’ szerelmét. Mily konyhanyelv, 
menyi átkozott monotonia, miféle leppengő actis,306 érdektelen situatiók ’s ezek-
ben az érzésnek hamisan pathetisch307 elfacsarása. Csakugyan néhány helyek 
igen remekek, kivált didaktikus308 szempontbul; a románczok gyönyörük, csak-
hogy az egészet épen nem emelik, ’s a’ különben is lassút még inkább lomhitják. 
Ha az egész töredékekben maradt-volna, minden munkáinak koronája lehetne.

Szintúgy örvendék, midőn legényem /:Laczi:/ elszólított, jelentvén, hogy Misi 
bent van. De nem örvendék bezzeg, midőn majd egy hét előtt ideigért lovát meg-
tagadá. Gyalog akartam menni már./: Noha Dani fársángon elrongált csontja-
imnak a’ nehéz commotiot309 nem commentálta:/ midőn hozzák anyám levelét, 
melyben tudósitást kér kimenetem felül. Én könyörgök, hogy szekeret viradtig 
beküldve adjon szabadságot aval Zentelkére mennem. A’ fiúnak ki levelet hozá 
sietést lelkére kötöm, s holnapi unalmas utaman, ’s utóbi kedves időtöltésen 
édelegvén, Linámtúl most már bizonyosra búcsút veszek.

Véres húshagyó. Kolozsvár, 834. február 11.

A’ szekér nem jön utánam. Az óra tíz. Zentelkére már nem mehetek. − Sze-
gény Jósi hiába vársz reám. Az öreg Gracza előtt tudom elvesztem minden be-

305 Az álom istene.
306 Imbolygó cselekmény.
307 Szenvedélyes.
308 Nevelési.
309 Rázkódás.
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csületemet: de nem önhibám miatt. − Mit tegyek? Kabós Miklóssal még délelőtt 
hazaindulok osztály eldöntésére, s Danitul tanácsot kérdek.

„György szucsáki jószágot310 sem árendába311 sem máskép elfogadni nem 
akarja: de különben is annyi pénzem, hogy Pesten kijöhessek nem fog lenni. ’S 
aztán anyámat elválásomkor utoljára fogom látni. Legyek gazda; minden kör-
nek megvan öröme, ha ember azt egészen betölteni ’s kivül rajta terjeszkedni 
nem akar. A’ mi falusi gazdaság theoriáját nézi, két óra alatt megtanulhatom. 
Győzzem meg doktori vágyom’ álmait.” Meg, meggyőzöm: de csupán financi-
alis tekintetbül: mert azt − anyám szigorogjan, mig nekem oly nevelést ad, mi-
lyet egy testvérem sem kapott, lelkemen elvinni nem tudnám. − Keblünkben 
soká melengetett reményeinktül egyszerre elesni fájdalom; egy pályára szorulni 
melytől szivünk örökké rettegett, leverő; s egy percz alatt egész év plánumait312 
ledönteni különös: de Dani okai czáfolhatatlanok. − Isten hozzád tanulói szorga-
lom, szellemi munkáság, Isten hozzád városi élet, szabad polgáriság. − Tehát én 
is kárhoztatva leszek, csak annyi világot látva mint az előttem kullogó barom − 
megragadni még nagyapám’ ekéjét; ’s Mikola’ ezerszer demullált313 ősmagvába 
büszkén − henyélve szivni az érdemetlennek született felebarát izzadásait. ’S az-
tán nem nyomorúbb egy törzsökös nemes gőggel béllelt rongyos dolmányában 
elődeinek; mint egy más, ki ép testén és lelkén kívül /: mi drágább pedig ennél?:/ 
szüléitül semmit sem örökölt. Ez elszántan vívja-ki magának a legmerevényebb 
pályát: mert nem lévén mellékes pióczái, csak egy felé intézi erejét; − míg amaz 
jövedelme nagy részét familiája’ dicsőségének fenntartására lévén kénytelen 
pazérolni, minden szebb czéltúl elesik. Neki szégyen szűkebbre venni költségeit 
mint egy gazdagnak, mert genealogiáját314 ezénél felyebb viheti. 

Neki gyalázat, senki kegyétül nem fügvén és saját szorgalmával keresvén 
élelmét, okos állathoz legillőbb önállást választani − s hazájának, s ezáltal az 
emberiségnek tettlegesen használni, mint kereskedő, orvos ’s a’t. 

310 Birtok.
311 Bérbe ad.
312 Terv.
313 Felülmúlhatatlan.
314 Családfa.
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Hanem dicsőség, a’ficzamitott törvény önkénymagyarázata fabuláin315 rá-
gódva egy sehonnai tyrán’316 istentelen despotismusának317 nemtelen /:pedig 
nemes ember:/ poroszlójává alacsonyulni; − ’S a’ nyomatás ellen egy − nekünk 
csak születésével vétett − jobbágy tapodásában keresni vigasztalást; aki pedig 
ha nem születne, ehen vesznének a’ herék.

Igy, így, add meg magad szegény aristocrata! Mert te Pesten, − míg más 500-al 
kijön − 1000-et kénytelen költeni: mert nagyapádnak 10 000 évi jövedeleme volt, 
neked alig 300. Igy! Igy! Szinte kedvem jön Hamletet új formában parodizálva 
felkiáltani: „igy tesz az aristocratia minket pulyákká,318 igy oszlik szélyel az eltö-
kélt végzés eleven színe az elmélkedés halovány fénye előtt; ’s feltételeink, melyek 
nagyok és nemesek, megforditják folyamotjokat, ’s megszűnnek hatni. − Csen-
desitsd magad.” − Mindezt egy jó anyáért teszed, ki egész létével rajtad csügg. S 
milyen anya?! A legférfiasabb erő, aszonyi lágysággal, a legkényeztetőbb szeretet 
méltóságos észel. − Könnyezve olvasom mai levelét, tömöttet a’ merőben.

Szellemi hatalomnál fogva parancsolás’ lelkével. Szinte engedelemkérő han-
gon írja, hogy szekeret Zentelkére menetem végett nem küldhet: mivel az átko-
zott legény tegnap Bácsban részegen összeverekedvén lánczra tevődött, ’s nem 
akarván jó darabig gazdáját kivallani, csak ma reggel viheté-meg levelemet. 
− Felsőbb hatalmak akarják becsületemre esküdt utamat gátolni, mert látom 
minden környület mellettem, és minden ellenem! − Szerencsém, hogy optimiz-
musnak /:nem renyheségnek:/ zászlója alatt állok. „Minden úgy jó, ahogy van” 
Hátha e csekély történetnek nagy következési [...]

Miklós jön ’s viszen Somboriékhoz, hogy ottan szekérre − Bácsban egy hús-
hagyói osonnának elköltése végett asztalhoz ülvén, jó gajdosan hazatántorog-
junk. Helyes! Éljen! − Vinum fert Gaudium.319 − Erre tetemes szükségem van. 
Szinte könyülve akarék az én fogyhatatlan humorú bátyám mellé települni, mi-
kor Somboriné rám esik s östeli báljára benmarasztalt. Könnyü Katót tánczba 
vinni, mond Miklós, − bajos a fatum útját elállni, sóhajtom én. − Keblem vala-

315 Mese.
316 Zsarnok.
317 Önkényuralma.
318 Gyermek.
319 A bor kész gyönyörűség.
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mi eszeveszett. Annyi fájdalmas érzetek, ’s mind ok nélkül. Zeykékhez menyek 
ebédre. Egy lelkes ifjú, egy okos lány, meg egy kisaszony merő szívviditók: mivel 
nekem szívsebhetők nem lehetnek. „’S mind Kolozsvárt, azt hittem rég elment” 
− szollita Kati, nyájos nem: de kellemes ajkaival. „Valyon mi tartóztatja?” tol-
dá Lilla nyájos, de nagyon kellemetlen minával.320 Kemény György mosolyga, ’s 
mondá, hogy tályogát kivágták. Veszélyes volt, ha belül fakada-meg, egyenesen 
tüdőre szaladt-volna, lélekző gégén-le az ártalmas matéria, ’s akkor vége néki.

„Ládd – folytatá − már meg is szerzém halotti muzsikámat, s egy kéztáska forma 
hangszert veszen elé, mely forte és pianot kihúzás betaszítás; hangok modulatioit 
pedig jobbra-balra nyomás, meg néhány klavirok321 által adja meg.

Tonja felette érzelékeny; szinte kiveszi lelket az emberbül, és renyhe bánatot 
önt belé. Érdekes, halálig elhalgatnák fül és szív. Olyan, mint vesztett szerelem 
élete, melynek minden boldogsága abban áll, hogy boldogtalan lehet.

„Hát ének melléje − mond György, egy ének milyen Szásznéé. Soha sem hallék 
ahoz foghatót”. Ki ő? „Egy szebeni cancellistáné322. Hogy asszony lett, férje min-
denütt imádatni akarta talentumát; s azt nyeré, hogy felesége elvált tőle.”− Lám 
mivészet nyomor a’ genienek; boldogságát csak az önfejű kontárral, haragja tö-
kélyes súlyát pedig avval érezteti, ki kontárnak született ugyan, de egy eltévedt 
nemesebb szikra az igaz fénypontot megmutatá neki, s ő sóvárog: de nincsenek 
szárnyai. S ilyen vagyok én. Az ilyet nem nemes verseny: de irigység tölti-el ha 
nagyot lát, ’s innen mindent gáncsol, mindent gyaláz. − Szeretném összetépni 
magamot olykor. Jeles bámuló leheték vala,’s miért akarok gyarló teremtő len-
ni? Téglahordó igen jó, pallér nyomorú válnék belőlem. S ha eszem ily gyenge, 
bár szívem lenne erős, menyi esküt tevék a’ szegény lánynak, ’s most úgy jön 
nekem akármely némbert is tudnék forrón szeretni. A kis Kati szép teremtés. 
Apja consiliarius.323 Minő különség ő és egy kancellista szülöttje között. Nem 
tarthatám-el magam gyöngéd kézszorítástul. Ő elpirult, belém Linára villant 
egy gondolat ’s kalapom ragadám. −

320 Arckifejezés.
321 Billentyűk.
322 Irnokné.
323 Tanácsos.
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 Mi jól esett mikor szabad léget szivhaték! Csak most vettem észre, hogy Zey-
kék szobájának végtelen forró temperaturája egészen megkábított. Alig tudék 
szédelegni. Nem csak bor részegit. Ugy garáználkodhatnám. Convictusi324 bak-
bál ma is tart; ott számos collegákba fogok akadni. Kemény Simon − róka ludak 
között − gajdosan praesidealt325, nyelve locsolt malmán örölvén a zenditő idea-
kat. Szidta a kormányt − lelkem hasonfele én is assecondálok326 neked. − Nósza 
igyam is hát, koczintsam ösze az egészség poharát Ferencz Császár és Jósika 
halálokra. − Vizet szivesen kortyintok: bornemissza vagyok, ’s mint rosz imád-
kozónak könyörgése, szokatlan torkom’ nyeldelése nem fog meghalgatást nyer-
ni Jehova’ cancellariáján.

„Haj te archikorhel, − rivalla Immen /:Simon:/. Hát elfelejtetted, hogy egyszer 
három egész hétig nem voltál józan. Ubi pernicitas tua nota?327” Quid si periscus 
redeast Bachus,328 − válaszolám ’s megragadám a’ bilikont.329

Hát egyszerre zaj. Kétségbeesett torok ordítja „Juhászt várdára330 vitték!” ’s 
utána rikolt száz adorma.331 Bosszú a’ katonákra, halál a’ zsoldosokra! Fuss ro-
konidhoz, a reformátusokat hívjad; mondják nekem, ’s én szaladok észveszetten. 
− Petit a’ góliátot megragadom, ’s mielőtt botot kereshetne egy pipaszárral kezé-
ben és azon biztatásal: van a’ granátirosoknál puska − magammal hurczolom. 
A várda előtt több nép volt öszegyűlve. Valami boszús suttogást inkább mint 
zajgást, ’s elégedettlen mozgást veszek észre a hanyatlott nap szürkületénél. 

Mi baj pajtások?! − kérdem, ’s eszembe jutnak a’ rab despoták332 gyakori in-
famiáji333, ’s önkényt tüzelem dühömet, s önkényt engedem dühömet ragadóssa 
lenni. − Jóizű zavarát remélhetek. −

324 Internátus, bentlakás.
325 Elnökösködik.
326 Aszisztál.
327 Hová lett az eszed.
328 Megnyugvás, ha a régi visszatér Bachushoz.
329 Ivókupa, nagyobb serleg.
330 A piacon lévő főőrhely.
331 Követő.
332 Kényurak.
333 Alávalóságai.
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„Jaj jaj! elhurcoltak egy collegát, ’s nem adják ki a’ hóhérok” − „Adják-ki a’ 
köpenyegemet.” „De nem a’ köpenyeg itt első, mondék, de a’ személy. Adják ki 
Juhászt!” − ’S az otromba chorus megrivall és morajjal orditja: „adják ki Juhászt!” 
Egyszerre puska dörren ’s több lövések felváltva roppannak… A’ csoport szalad…
én megállást parancsolok: hiszen csak folytás ostobák... egy dorong akad ke-
zembe; kövezetet szánástalan döngetem, hogy felverve folytás ellen használ-
jam: bosszus elementum fagyát meg nem enyhithetem. − „Szegény megholt!” 

„Ki? hol?” „meglőtték” ’S egy test néhány lépésre tőlem vérpatakkal elöntve 
vérhörgésben rángatózik. Polgárvér − boszú − polgárhalál − boszú a gyilkosok-
ra. − Vérért vért! Egy féreg valék, melyet patkó tapos, ’s ő kincsikorta méreggel 
harabdossa az érzéketlen vasat. Könnyek buzogtak szemembül. − Öntudatom, ’s 
emklékezetem nagyrészint elhagyának. Hát idejutottunk? Hát ez a mi szabadsá-
gunk? − Irigylém a’ gyilkolt sorsát, ’s csak ennyire garantirozott életű polgárnak 
lenni kínosabbnak tartám százféle halálnál.

− Utána rohantam a halottnak egy kávéházba, hol több magnásokat láték 
körüle gyűlni. Mikor kijöttem, sötét és piacz emberrel tömve volt. „Megholt?” 
kérdék észveszetten több ismeretlen ifjak. „Meg” felelém: „de ha gyávák lesztek; 
s most mielőtt ártatlan vér párája égre érkezne − katonacsontokbul nem csi-
náltok borzasztó engesztelő áldozatot − átok reátok, s magyarok istene minden 
éjjel gazságtok’ ’s ezen nyomorú mocskos képét rémeztesse előtökbe.” „Veszünk 
vaj vért iszunk” és elszánt, bősz több mint száz fegyvertelen szív indult katonák 
gyilkainak; Én közbül borzasztólag orditozva, feledve társasélet minden becsü-
letszabályait, hívén, hogy ma oda kell lennem, vagy egy édes revolutio’ nim-
buszában részesülnöm.

G. Bethlen János állíta-meg. Emlékeztetett önbecsülésünkre, ’s a’ szegény ha-
zára − ha ennyi fija pusztulna el otromba oláh vaksága által, mennyi kár lenne. 
Kért lennék csendesen. „Az nem lehet, azt tennünk, vétek és bűn lenne”− vár-
junk hát mig b. Jósikához menyen többedmagával, mert nem kell felejtenünk, 
hogy polgári társaságban élünk.” − „Várunk, de addig mig elégtétet nem ka-
punk, innen nem mozdulunk. Ma még elégtétet a’ legborzasztobbat”− „Mi is azt 
akarjuk” − mondák több magnások b. Huszár, Lőventhal, Wesselényi Farkas, és 
praeseshez334 menének. −

334 Elnök.
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Én felszóllitom pajtásaimat: ne távozzanak, szoruljanak, legyenek egyesek. 
Megmutatom vonásait osztrák kormány kegyességének; ilyen szolgákat tart a’ 
népek atyja, ilyeket az új módi Titus. − „Veszen a német! halál a’ császárnak!” 
Istenemre esküszöm, hogy most sem kapunk elégtétet. Vassalustul335 mi jót le-
het várni. Egyebet jó szónál? − De engedjünk nagyobbjaink’ tanácsának; az ifjú 
léleküt hevült ősz hajaknak – „Éljenek; iszuk a’ vassalusok vérét.” G. Kálnoky 
Dénes megszoritá kezemet. Megörüt szívem, hogy ily nemes kebelt látok ma-
gam melett; mivel elébb csak pornépet sejték körűlem zajongni. Int, menjünk 
obristlentinantra,336 ő parancsolt lőni; törjük be ablakát. „Fejét is.” Azonban ér-
kezik kap. Horváth János praeses’ veje. Mondja ipja beteg, ötet küldé s becsüle-
tére fogadja, hogy elégtételt nyerünk. Neki nincs becsületje, neki nincs hitele. 
Lett volna becsületesebb régen, ’s ne csődite ránk katonákat. Most nem kellene 
hazugsággal csalogatnia. „Úgy, de istenért, hiszen elégtétel egyszerre meg nem 
eshetik.” „Nem, de vannak előleges lépések” „Miért nem rakatják le zsoldosokkal 
a fegyvert? gazember ő ’s annak is marad!” Kálnoky suttomban csinálja machi-
nációit.337 Kap a’ mi korunk elégtételt. Nyúzzuk meg obristlentiantot. De igen 
kevesen vagyunk. − Unitariasok bezárva ’s papjaik őrzik. „Most van ideje őket 
felzaklatni. Most papokat ráncbaszedni. Kövessetek éngem!” /:Kövessük Ka-
bóst!:/ ’s én botom légben suhogtatva szaladtam, Kálnoky mellettem, ’s utánam 
számos’ csizmák kopogása.

Unitariusoknál ajtót zárva lelők. Nyomtuk keményen befelé: de hasáb fák, és 
fább profesorok ’s cliensek tarták. „Mit akarnak az urak? − kérdi egy potens338 
hang, s pofot emelintő kezét felém terjeszti; nem szabad!” Én szörnyen elkárom-
lom magam, s dorongommal halált czélzok fejére s ő elhordja magát.

Zajunkra minden ablakok megtöltek ifjakkal, rákták a’ falat, ’s szinte remeg-
ve vártam leszökésöket.

„Barátaim! magyarok és székelyek. Így bánik hát veletek újonan a despotiz-
mus. Emlékeztetlek sebjeitekre melyeket ezen gazprofessorok, protestans jesui-
ták szabad lelkeiteken ejtének. Meddig szenveditek még az óság lánczait. Nyúj-

335 Csatlós.
336 Főhadnagy.
337 Mesterkedés.
338 Erőteljes, hatalmas.
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takozik alkalom. Oda kin bérelt orvok patakkal ontják a rokonvért, ’s ti siketek 
vagytok a’ halál sikoltására; és bennetek nincs érző szív. Jaj, jaj nektek. Az az egy 
Isten kit minden lélek hiszen, a’ boszúállás Istene − rettenetes fáklyával fogja 
jehennának tüzében a ti kőkebleteket is lángra lobbantani.” Ordítva hagyák el 
minden ablakokat. A csend zajgássá változott. Mi hátulsó kapura rohantunk, 
szerencsésen betörők. A’ reccsenésre kollegyom újra csendes lőn. Csengettyű-
hez szaladék, félre vertem. Egy szívvel „papvért” − kiáltánk. Szövétnek világra- 
fel. Ajtócsattogások − Szobákat rendre járók s új mozgást okozánk.

− Hagyjanak-el az urak; mi szegény legények vagyunk; elvesztjük benefi-
ciumunkat,339− mondják sokan. − „Hát mikor testvérét, egy polgárt ártatlanul 
konczolják fel a békés anyaváros piaczán, jut eszébe akkor beneficium és „hat..?” 
Megvörösültek székelyeim és fogcsikorgatva ragadák gerundiumjokat,340 s me-
nénk. Nincs kő − mondja Kálnoky, Isten lefagyasztá. − De van aprán vagdalt fa; 
providealni341 kell. S megrakodánk. Lotunkban egy polgár ablakát rakonczátlan 
kéz betöré. Mint dictator önkarommali főbeütést igértem annak, ki polgárt, ba-
rátot bántani mer. Szász templom és nagy patika között egy sor katonaság állott 
tüzelésre készen. Megborzadtam. Pajtásaim széledeztek. Én csendet és egyen-
ként piacz felé lépdelést parancsolék. Meglőn. − Alig vagyok katonáktúl három 
lépésre lövés esik. Sokan javalják menyünk-vissza és vegyünk boszút: de hogy 
magam vigyek ennyi reményt ily kétes harczra, nem vagyok elég merész lelkis-
méretű − tovább indítom azért megapadott csoportomat piacz felé. −

Plébániánál néhány szembejövő éltesebb barátaim megállítnak, szövétne-
ket342 eloltatják. Mutatják előttünk a villogó fegyvereket, unszolnak távozásra. 
Én szolok kisérőimhez, eléadom pillanat veszélyét, készületlenségünket, s honfi 
szerelmökre kérem, tartsák magokat jobb időkre; Nevezzenek meg egy helyet, 
hol ma éjfélkor tanács végett összegyűljünk. /: Irinesivár, Kollegyom coriája, te-
mető, Kendeffy sírja, :/ − 

Ott tehát, e’ nagy férfi dicső árnyékára kérem jelenjenek-meg, hogy környü-
letek szerint magunk bátorságositásárul vagy bosszúállásrul értekezzünk. − Le-

339 Kiváltságaink, járandóság.
340 Hosszú kampos bot.
341 Előre gondoskodni.
342 Fáklya.
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veretve, összeroncsolt testtel, dúlt lélekkel, kifáradt izmokkal, szomjazó ösztön-
nel keresek enyhületet. 

Katonák előtt térek a’ kedves lakba, honnan annyi háborút hoza, hol annyi 
háborút szelidite le keblem egyszer és máskor is. − Reszketve és szörnyen re-
kedezve köszönök, Lina elretten halálpiros képemen, zilált hajamon. Hol járok 
Istenért? − kérdi anyja és ültet. Tagjaim óhitják pihenést, de lelkem tettre vágyik 
s nagy léptekkel tapotok körül. Szólok némelyeket zavarva. A lyány elretten ’s 
nem tud mást csinálni, mint sáppad, és remeg. A’ nyomorú nem!

Nagyobb bunkót kezemben, új erőt inaimban – ’s a nagy kasinó felé. Minden 
ifjú ábrázt megállítok; mindenkit holtak vérére esketek Kendeffy sírjához jövetel-
re. − ’S menyek. Valyon igazán az én fölkiáltásom adatott é tüzet? − Nem láthatni 
katonát. Síri csend: csak casino előtt egy csoport hallgató diák. − Fen hallom a’ 
borzasztó hírt; fen szakad le csordultigi dühöm tehetetlenség renyhületére. 

− Bethlen János, Mikes János − terhessebbesek. Azon csoport, melyet utoljára 
látánk sturmal343 rontott a’ Jósika előtt összegyűlt, ’s elégtételt követelő népre, ’s 
Bethlen Jánost főbeverte. Nincs agyvelőm, merő vérré, gyúladt vérré kell válnom.

Rám jönnek. Egyikük langzó szemekkel, mindenséget átkozva tudakozza 
eset’ előzményeit; másik aggodó képpel könyörög, hagynók félbe síri congres-
sust. Politikai színt öltene a’ dolog, ’s civilistának veszett pöre léend, ne hozzuk 
hírbe a’ jó ember nyugvó tetemeit. − Mit tegyünk? Ha én és Kálnoky ekként ját-
szunk szavunkkal úgy azon befolyást, mit eddig reputationknál344 fogva ifjuság-
ra gyakorolánk elvesztjük; Csakugyan összegyűlve mingyárt el fogunk oszlani.

 Dani hivat! Mit akar ez a Jósikát bálványozó juste milen? − Egész dolgot csak 
akkor hallá féligmeddig, mikor már vége volt. Képzelhetni, ily csigavért: de én 
felhevítem ám!

Kér fekünném le csöndesen, ne lennék kolompos. − Én nem szeretem a’ félig 
vitt mívet. Hátha előre megtudván gyűlésünket, katonák rejtőznek oda és ösz-
szeszúrdalnak?

’S aztán ily hazában élni − sohasem ohajtám inkább a’ halált. − Boszúra ger-
jedt, ’s magamba hagyott. Mily édes a megnyúgvás zúzalom után. De azok a’ 

343 Roham.
344 Hírnév.
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katonák? Ok nélkül feláldoztatni? − csak meg lesz elébb-utóbb e’ véres áldozat. 
Felrettenek. Rémek órája közelg.

Casinóban mondják, hogy Jósikával síri gyülekezetet tudatták, ’s ő paran-
csolt katonáknak, hogy eziránt békében legyenek. − Kálnokyval indulok. − Fél 
óráig várunk temető ajtajában. A’ hideg csipősecske. − Későn, ’s alig jön három. 
− ’S ily bátrak, vagy ily buzgók ezen emberek, ’s ily nép lenne megérve revolu-
tiora!? − Megjelenek Somboriné báljában, mint don Juan’ követője, ’s reggelig 
táncolok − quidquod Sz. Királyi leanyokkal is. −

Kolozsvár, 834. február 12.

Hamvas Szerda: de a hamu alatt mérges tűz lappang. − Mindenütt gránátosok 
felfegyverkezve járják az utczákat szemmel és kézzel követvén-el insultusokat. 

Előttem egy kisgyermeknek agyára csapván góliátkezét egy oláhzsoldos, 
sapkáját felragadta és földhöz vágta. Forrtam. De megigértem-volt tegnap hogy 
békebiró leszek ’s csendesedtem. − Én békebíró?!

Kollegyomban gyűlést tartok. Kérem őket ne álljanak bosszút mert az erő-
szak ellen nálunk physikai erővel semmire sem megyünk. Jelentem is, hogy 
kérelemlevél készül b. Jósikához melyben az ifjuság esedezik batorságbatéte-
lek katonák’ kitörései ellen. Öste kilencz órakor, ha összegyűlnénk s aláírnák 
− fel fogom hozni. Elmérgehedtem a’ kevés számon és fagyos fogadáson. Még 
azt mondják majd, meglátják milyen lesz? S akkor aztán aláírjuk; nekünk nincs 
részünk a’ dologban. − Igy, igy. − Méhes perorált345 ma nekik, dicsérte szelid-
ségöket. Tegnap egész tíz óráig kapuban strázsált és zárva tartva még vacsorára 
sem bocsátá bárányait. ’S Danihoz küldött, hogy egész kollégyomot tudja kor-
mányozni, csak velem nem bír. − Sic! − Keringem a’ lelkedet papja, be kár, hogy 
tegnap nem tudám ezeket, unitárius kapu helyet a te jezsuita fejed tört volna 
be. ’S én hát zabolátlanabb vagyok a nemtelenül vad demoralizált söpredéknél, 
mely kollégyom’ kétharmadát teszi?

Szekeret találok utánam küldve György által. Úgy látszik, semmit sem tud-
nak. − Üresen utasitom-visza és tudósítom. −

345 Szónokol.
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„A tegnapi nap Kolozsvárra és egész konstitutionkra346 nézve borzasztó volt, 
’s emlékeztet a hajdani Róma’ katonai igazgatásának demoralizált korára. − Tova 
délesti öt órakor thes. consiliarius347 Juhász fija, Albert, katonaőr előtt pipázván, 
ez szájábul a’ pipát erővel kiveszi, megragadja, verni kezdi; − ’s midőn :/köpenyét 
hagyva zsoldos kezei közt:/ kiszabadult és egy szomszéd kávéházba szaladt. Az 
emlitett őr több társaival utána rohant − egy polgár házára − ajtót betörte ’s Ju-
hász helyett az őt menteni akaró g. Nemes Abit összeagyolva várdára vitte. Több 
elfogások is történtek. − Erre a várda körül tolongás esik: de semmi megtámo-
dás. A’ prodirektor348 ’s mások kérik-ki illető juristdictió349 alá. − Nem adják. Mi-
kes János is oda megy ’s neki sem adják. Ekkor egy boszús kiáltás támod: adják 
ki... ’s a kiáltás végével egyszerre borzasztó lövése több puskáknak. − Sok kalap 
és köpeny elsodródik; − az akkor távozó Mikest két helyen csurapéja350 men-
tette-meg haláltul, csakugyan karján nehéz sebet kapott és Bornemisza lakaja 
halva rogyott-le s legártatlanabb áldozatja lőn a hallatlan istentelenségnek.

− A’ boszú − utóbb egy követségnek is megpecsétlé b. Jósika azon igéretét, 
hogy satisfactiot351 adand. De tudjuk mit szoktak érni az ő igéretei. Nemsoká e’ 
biztosítás után Monostor utczán sebes carierben jövének a’ dragonyosok, hid-
utczán fel pedig a’ fellegvári katonaság. Amazok lovaikkal számosokat összeta-
potának; ezek pedig minden megtámodás nélkül tüzet adának s egy szegény 
lámpásgyujtót, kegyetlenül megsebesitettek; mig egy más csapat, kapitány Far-
kas vezénylete alatt, a Jósika ház előtt menedéket kereső népet hegyzett bajonet-
tekkel összeszurdalta. − G. Bethlen János aval szabadítá-meg életét, hogy fején 
egy 3 czollnyi szurást kapott. Huszár Károly’ karja roppant vak ütést hordoz; 
consultor Györfy és titoknok Bartha hazatérő utjokban összeagyoltattak; egy 
Tartler nevű posta ’s egy chyrurgus352 alig ha megélnek; Lészai Lajost egy gra-
natéros üzőbe vette, ’s leverte-volna: de szerencséjére egy árokban megbotol-

346 Alkotmány.
347 Tanácsos.
348 Igazgatóhelyettes.
349 Igazságszolgáltatás.
350 Ködmön.
351 Elégtétel.
352 Borbélysebész.
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ván felbukott, ’s az oláh benne megakadván reá, és puskája kettétört. Retteghy 
Mihályt földre verték ’s többen marsoltak rajta keresztül. Valami 50-re megy a 
sebesek’ száma, köztök csak egy diák, ki jobb oldalán egy bakarasznyi szúrást 
kapott. Nekem, hála a’ fatumnak, még a’ hajam szála sem kapott sérülést. Jósika 
becsületére fogadá, hogy vizsgálatot mennél hamarább megkezdi, ’s ennek ülé-
sei nyilvánosak fognak lenni. − 

G. Degefeld Ottó és Béldy Feri holnap indulnak őfelségéhez. − Én ma sok okok-
bul ki nem mehetek. − Azt hiszük obristlentinant353 Vidakovich, vagy adjunctu-
sa Focht lövettek. −

Ma szép nézni a’ mindenrendű tolongó népet. Legtöbben várda előtt sorjáz-
nak. A’ még fel nem takarított vért körülveszik, teszik észrevéteiket. Marczona 
homlokkal, bajusz alul nevetve nézik a’ fenevadok szörnyüségök’ theatromát. 
A’ nép szidja őket, csendesen tűrik. Minden tiszt fegyveres legényel fegyverkez-
ve kisérteti magát; messzirűl kurjongatjuk őket; ’s ha kit körbe foghatunk, ki-
törünk ellenők, hadd halljuk a’ világon legszerencsétlen-gyávább mentségeket. 
„Az urak satisfactiot kapnak, de adnak is” − mond egy bolond tekintetű császári 
buba. „Adunk neked a hátodra” − káromkodám; − s ő hallgatást intve távozott. 
Engem csitit? Ki az? „Focht” orditják. Ugy-e? a’ kedves. ’S még ő igér és kiván sa-
tisfactiót? Adja ide magamagát, hadd csináljuk Marsiássá, ’s ott lesz a’ satisfactio 
− ezeket ő mind hallhatá. − 

’S most Pataky Mihályra. − Móga /:pápista diák:/ esküdt rá borzasztó bűnt. 
Hallá, mikor a’ jómaga város bírája egy katonatisztel sétálva, mingyárt lövés 
után azt monddá neki: „igy, igy kell a’ diákokkal. Én is igy tettem-volt egyszer 
velek”. Móga nem tűrheté ’s odamenve „ezt rójja fel az úr! Ezen tanácsot, ha kér-
dőre vonják ne tagadja-el!” A’ pók erre felfortyant, ’s épen akkor mikor a’ várdára 
vivésnek ily resultatumait láthatá, oda akará kollegánkat hurczoltatni. ’S utóbb 
egész éjjel hóstátiakkal354 őrizteté magát. − Rá menyünk valami tized magun-
kal, nagyobbára söpredék. − Nincs hon − megizenjük tehát, „jó lenne jövő éjjelre 
is testőrző seregrül provideálni355, ha nem kivánja a’ várost a’ maga gazfejétül a’ 
mi kezeink által megszabaditni.” 

353 Főhadnagy.
354 Kolozsvár keleti és északi várfalain kívül élő földműves nép.
355 Előre gondoskodni.
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Erősen kidühöngtem magam. Álom levér.
Ásítozva éppen kérelemlevelet akarám megírni, midőn Bethlen János magá-

hoz hivat. Mondja, hogy katonákat Gubernium356 holnap kicsapja: azért ügyeljek, 
nehogy reformátusok valami insultust miveljenek. − Nem is biz azok, ostobábbak 
azok az esztelenségnél s gyávafélénkebbek egy vén uzsorásnál. − Ugyanő kére-
lemlevelet is mint, oknélkülit megtiltja. − Szegénynek feje ma is roszul van. Nem 
mehet ki a’ szobábul. Iszonyú sokan vannak nála. Tegnap a’ mint sebét kapá, 
kezével befödé, hogy sensatiot ne gerjeszen; utat csinált magának és egyenesen 
Jósikához, ’s ömlő vérét mutatván „itt az excelentiád gubernátorságának resulta-
tuma”. − ’s odahagyá. Ha ő sebjét használni akará, mit nem mivele az érte őrjöngő 
köznép? Harang félreverés lett volna. Valyon ha Kendeffy élne, ’s épen halála nap-
ján kellett történni ennek. Elmenvén innen, Linát a’ miattam aggódót megnyuta-
tám, s épen tőle von-el Laczi, jelentvén beküldését és átadván anyám levelét.

„A’ mi sok az csak sok. Mennyiszer parancsoltam én néked, hogy ne elegyed-
jél semmibe, ’s mégis sokszori parancsolatom ellen is mindenbe beléelegyedel. 
Ha tegnap Miklóssal kijöttél-volna, mindezeket el lehetett-volna kerülni. Ma-
gadnak veszedelmet; nekem ily szörnyü ijedtséget, nyughatatlanságot nem 
okoztál-volna. Ma én beküldek utánad, mégis ki nem jösz. Most mégis utoljára 
küldök aval a parancsolattal, hogy mingyárt kijöjj, mert én addig le nem fek-
szem a’ mig itt nem látlak. Ha ma ki nem jössz, minden rólad való gondomat 
leveszem, soha fijamnak nem mondalak. Feri lelkem, ha szeretsz, ’s nem akarod, 
hogy ma holnap a’ sírba tégy, jöjj ki, mert ezt tudd-meg, soha fejjül nem élem. − 
Egy dolgon nagyon csodálkozom: hogy Dani ben van, ’s nem parancsolta neked 
azt, hogy jöjj ki; vagy talán te nem fogadtad az ő tanácsát. 

Fiju! Fiju az istenre kérlek ne légy engedetlen. Aval hogy holnap elkezdődnek 
a’ leczkék ne állj elé, mert ebben az esetben nem a’ te becsületed romlik: mert én 
állok elé helyetted. Ha van olyan jó barátod, a’ ki kijönne veled, hozz ki akárhá-
nyat: mert tán azokal is jót tészel, hogy megmented sok rosztul.”

Nem menyek. − Ez mind a titoknok úr’ titkos machinatioja357, ez mind Dani-
nak súnyi fogása. 

Nem menyek. − Megírom, nem menyek − ha Szucsák öszedől is. 

356 Kormányzóság.
357 Mesterkedés.



103

Kabós Ferenc naplója

Laji épen most érkezett falurul. Még az ő hideg vére is zajong. − Levelet aka-
rok − ő tanácsolja kimenetelt, ’s inkább kikisér. − De elébb megvárom östeli kol-
legyomi gyülést, ’s holnap minden esetre bejövök.

Mit mondanának? megszöktem. Nem tiszta elismerése lene ez bűnömnek?
Gyűlésre senki sem ment. Ily megvettetés; ily gyalázat. Átkozottak legyetek 

tunyaság és sötétség fijai, ostoba kollegyisták. 
Öste tízkor sötétben és hidegben indulunk, anyámék épen feküsznek mikor 

megérkezünk. Egyelébb féltem első pillanattul: de Laji jelenléte és hirtelen fogott 
vidor szeszélyem ’s eléadásom minden kitörést meggátolt. 

Kolozsvár, 834. február 13.

Szegény Lotti rosszul van. Torka fáj, ’s holmi kiütései vannak mikrül him-
lőt gyanit, most nagyon járovány. − Szép úton ki akartam tudni Dani levelét. 
Anyám csak annyit monda: Dani eligazitá a professorokkal, ’s azért nem szük-
ség bemennem. − Aha fenepapjai! mikor akartátok-volna leczkére járásomat, 
akkor resteltem; ’s most − mivel féltek tőlem − szorgalmatos leszek.

Anyámot azonban nem nagy küzdésbe került rávenni viszabocsátásomra. 
Milyen lélek ez? − menyire eléhaladt az életkorban, mint elesett testének ereje: 
de lelke maig is az erős, a’ mindig ifju. Mennyit változott egy fiatal’ környülete 
azóta, mióta ő maga élte rózsakor’ éveit, ’s mégis jelen állapotot is képzeli, ’s nem 
esik roszul hozzászabni magát. −

− Ó vadságomat; ó élhetetlenségemet az ég csak egy ajándékkal szeliditné; 
aval, hogy őt megkimélhessem, hogy őt segithessem. − 

Mely órában Kolozsvárra értem, takarodtak granátosok ki. − Szidták, hi-
szem, − csakugyan valyon kit szidtak? − A’ gubernium üzte ki őket igaz, ’s életé-
ben e’ volt legelső becsületes tette. De épen azért − mivel gubernium tette − meg 
vagyok gyözödve, hogy ezalatt valami fondor titok lappang, ’s hogy granátosok 
guberniumot nem szidták. Inkább a’ magyar nemzetet: mert német katonája és 
magyar nemzet két harapkodó kölykök, melyek Basta ideje óta soha sem tud-
nak öszeférni. −

Kati, ’s a pletykákon méltatlankodó Eszther elönt hirekkel. A Kolozsvári posta 
éngem szárnyára vett. Első számában jelenti, hogy én a’ testre borultam, azt 
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megcsókoltam, és sírva szidtam az égieket. Második számában felfedezi, hogy 
részeg voltam, harmadik számában − mely nyilván Wesselényi Farkasné odvas 
fogábul került, engem teszen azon hőssé, ki kövemmel egy katonát szájbahajitot-
tam; s ezáltal őt dühbe hozva lőni kényszeritettem − ezek már impertinentiák358. 
Ezeket anyiban nem hagyhatom. Menyek nagy casinoba. Itt czáfolni akarom 
hirleteket, ’s hát ujabbakat hallok. Igaz e’, hogy adjutans Fochtot lehunczfutoz-
tam359 piacz közepén. Mit feleljek, ez már kényes helyzet. Megmondjam-é az igaz 
nem-et? akkor félénknek, párviadaltul megijedettnek, ’s szavamat visszavonó-
nak fognak állitani ártatlanul.

Igen-t hazudjak, akkor magam előtt kell szégyenülnöm. − Csakugyan kisseb-
bet, utolsót választom; ’s Focht − minthogy gazember nevet tőlem elszenvedé 
− hunczfutnak kiáltatik egy szível. Mondják Pataky Mihály is iszonyún dühöng 
ellenem. − Had dühöngjen, az ily emberiség mocskaitul gyülöltetni, dicsősé-
gemnek tartom. 

Pataky Sándor: Kimély meg barátom! elöttem legalább ne mocskold bátyámot. 
Én: Az igazat Isten előtt is megmondom. Be menykő absolutista360 fogás az az 

atyafiság emlitése. Az eszen-meg minket, az okoz cotteriákat. Első lépés Erdély 
civilizatiojára rokonságok eltörlése. − Én, istenemre, ha apám gazember lett-vol-
na legelső adtam-vala votumom361 akasztófájára.

Pataky Sándor: Te bátyámot nem ismered: azért megsem ítélheted.
Én: Fájdalom! tegnapelőttig kevesen ismerték; de most minden tudja, hogy 

egy kikiáltott gazember. 
Pataky: én nem bánom, ugass; csak azt kikérem előttem bátyámot ne gyalázd.
Én. Bizony hevedtűl már azt várám, hogy egykor Földvárott hallott mondá-

sodat repetáld362: „párviadalra hivnálak, ha nem lenne betiltva.”
Pataky Sándor: Nagyon paraszt vagy, − ’s boszúsan elment. 
Itt is szerzék magamnak egy ellenséget. E’ furcsa kitisztulás! Ő tudom fog 

rólam elég újságot hirdetni.

358 Arcátlanság.
359 Legazemberez.
360 Önkényes.
361 Szavazat.
362 Ismétel.
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Kolozsvár, 834. február 14.

Bíró Miklóst meglátogatom, azon unitarius kollegát, ki érdemsebet kapott a’ 
borzaszó napon. − Erős székely ember: már fuvolázik. Mondja, hogy unitarius 
proffesorok zajunkra budába búttak-volt; Jaj ha Aesop kutyájaként ott veszének, 
be szép sírjel lett-volna nekik: merito plecteris cani.363 Egyik épen epicus364 Szé-
kely Sándor, e’ méltó tárgy lesz az ő rosz verseire. − Továbbá az az uraság, ki én-
gem poffal, ’s kit én halállal fenyegeték vala volt, unitarius secretarius, épen azon 
jó mag − ki vármegyék felírásaira, küldeni szokott feleleteit, conceptizálja365 a’ gu-
berniumnak. O daemonom? Mért nem sugád ezt botomnak − a’ maga idejében?! 

Zeykékhez menyek. A’ vén consiliarius igen érzékeny beszédet tart szivem-
nek, mely nagyon jeles, csak ok nélküli volt. Én tudom mit tettem jól és mit rosz-
szul. Leányai kérdésekkel öntenek-el. Iszonyú ember maga. Éjszaka Kendeffy’ 
sírjánál háromszinű zászló alat ugyan mire esküdött? „Alle tage, neue Plage”366 
gondolom, s alig várom, szabadulhassak. 

Kelemenhez rohanok; − szinte sírok, mikor meglátom. „Menyek, rikolt elém-
be, halva is menyek Bécsbe; ott legalább katonák fényes nappal nem ölik-meg az 
embert. Adj sajtószabadságot a’ népnek, melyet saját piaczán császár’ legutólsó 
rabja impune367 lőhet agyon”. Alig szollhatok. De mégis nem impune. Én is azt 
hittem elébb: de dolgok megváltoztak, civilisták jól állanak. 

Kelemen: Anyiban a’menyiben nem minyjáját lőttél-le. 
Én. Hiszen katonákat kiküldöttek.
Ő: Szemfényvesztés, hidd-el tudom én! Jaj szegény Erdély! Igazán mondotta 

prof. Römer Márpurgban, hogy egy északi rákfene kezdi enni a tartományokat, 
’s a’ magyar és lengyel földöt megette már. 

Én: A’ lengyelt inkább: de magyart nem hiszem.
Ő: Te. Hát ugyan mi van itt egyéb fenénél. A’ paraszt az valóságos fenevad, 

otrombább a’ medvénél. Az ur a’ fene ur ki embervérbül hizik. A’ tiszttartók is, 

363 Méltán bűnhődtek a kutyák.
364 Elbeszélő költő.
365 Összefoglal, megfogalmaz.
366 Minden nap egy új csapás.
367 Büntetlenül.
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valyon nem rákfenék-e, kik ha valahova becsipeszkedhetnek halálig eleszeik, 
szívják magokat. ’S a’ császár és Metternik ez a’ főfene, ki magyarok agyvelőjét 
rágja. caput totius imperii.368

Én: Ense relidendum.369 
Ő: De hol az ensis?370 Az is császár kezében.
Én: Lehet idő melyben mienk lesz. Csak nevelni, civilizálni kell. Csak megvet-

ni a balitéleteket, s küzködni a’ czél felé. 
Ő: Ó silány remény, ó borzasztó merevénységű czél.
Én: Ha veszek is: de meg kell másznom. 
Ő: ’S te civilizator akarsz lenni. Hadd-el; ezek magok sem tudják mit akarnak; 

és segédjek oly bizonytalan. Rontanak, hogy jövendő épitsen, ’s hátha nem épit 
jövendő? Akkor ők pusztítók. Légy doktor, igy bizonyosan használsz az emberi-
ségnek, ’s sok jó polgár fog áldani.

Én: Egyik a másikat nem zárja ki Ha elnézem, be lelketlen, be miveletlen e’ 
város. Ha látom, mint örvendenek ostoba mondákat költeni egy ifjurul, kit honja 
iránti forró indulatja tovább vive talán határnál: de kinek indulatja egy hazafi 
előtt öröké becsülendő marad. Ha látom őket, hol megrettenve légy lebbenéstül 
köpenyt forditani, hol a’ legborzasztóbb esetet kacaj’ tárgyává tenni: elutálom 
őket lelkemben ’s Horáczal371 kiáltok fel: odi profanum.372

Ő: Odi odi. 
Én: Te. Ilyen emberek közt oly könyen hiszi az ember magát nagynak. Csak-

nem egy Napoleonnak. Csak szorgalom és tudomány. − Leülök irasztalomhoz, 
éjjel nappal dolgozom. Nehány barátaim lesznek minden elfoglaltságaim: de 
pornép soha sem. −

368 Gyakran a fej parancsol.
369 Felkötni kardot.
370 Kard.
371 Horatius.
372 Gyűlölöm a közönségest.
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Kolozsvár, 834. február 15.

Későn menyek tegnap, ’s szállásom kapuját zárva lelvén Jósinál hálok. Nem 
tudok nyugodni. Fejem fő. Szívem nagy ütésekkel dobog. Magos zavaros jövendő 
nyilik-fel elöttem; tervekkel terhesen ’s én köztök egy a’ hősők közül. − Csehor-
szág, Gallicia, olasz és magyarföld, a’ kis Osztria ellen. ’S ha nagy német ország 
neki és porosznak; ha Varsó és Porta orosznak dolgot adándanak: akkor egy or-
szággyűlés; minden nemzet, minden ember hazafinak hírdetődik, minden pol-
gár véres kardot köt, ’s Hunnia lesz egy respublica. − Ó csak szabadulnék deáki 
lánczok közül, hogy röpülhessek mint fellegi sas!

Ébredve Jósi Linárúl tudakozódik, s én leszidom, ne zavarja merengéseimet; 
ne akarja szerelem’ lágyságával magos egembül leszakasztani. − Azonban hoz-
zák Benedek Józsi halálát. − Alig titkolhatom belső örömömet, semmibb embert, 
’s ki kolozsvári ifjuság’ nevelődésének nagyobb gátja lett-volna, nem tudék. Jósi 
sir. Ugyan kit siratsz? Kérdem, azon parányi testecskében lakott parányibb fe-
szengő ki lelkecskét? Ugyan mi volt ő? Egy szerencsés memoriával − mely judici-
umot merőben elölé − megáldott léháncz. Az oskolai por azt hitte, hogy a’ ki egy 
ívet egy óra alatt megtanul genie-lángész. 

(Itt a lap alján: „Prof. Sziágyi, a Klió szerzője is ezt írá róla a szomorjelentés-
ben” − szerk.) 

Pedig a lángész épen únja idegen mivvel vesződni: mivel ő eredeti; mivel ő 
maga teremt. Elvégre csakugyan Benedekkel meghitették, hogy ő lángész, s ily 
báj hiedelem közt lett diákká. Minden fők venerálták:373 minden száj magasz-
talta; csak hozzá közeledni is szerencsének tartatott. − De lángész korhel is szo-
kott lenni, gondolá ő, s példánya lőn Csokonay, kit minden magyar költők közt 
leginkább becsült. Inni kezdett és kártyázni: ’s a’ pornép annál inkább bámulá. 
− Rémitő adóságokba keveredett, ’s szinte elakarta veszteni magát, midőn egy 
könyörülő skarlát rajta segített. − E nyavalyájában is kimutatá léhaságát. Szinte 
halálosan volt, s nem tarthaták, elment a’ bástyába bálozni, ’s vége. − Nekem 
különösön nem volt barátom, kivált kollégyomi casino felállása után. Minden 
törekvéseimnek gátot vetett, imádoinak rosz példát adott, ’s a’ jobbakat kol-
legyom előtt gyűlöltökké kivánta tenni. − Kár volt szegénynek meghalni, hogy 

373 Tisztel.
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kimenve majd nagy világba lett-volna társa azoknak, kik kollégyomi gögből oly 
gyakran tört nyak- és szárnyuakká s oskolai lángészbűl iszákos falusi papokká 
vagy Nagy Györgyökké válnak. − 

(Lapalji megjegyzés: „Profesor, kolozsvári, ’s utóbb vinczi pap, egy igen charac-
tertelen ember; Bánfy Biri kedvese”− szerk.)

Ki képzelné? Én orálok felette a’ sírnál − szívbül teszem − veszekedtek e’ di-
csőség felett, ’s professor Méhes nekem itélte a babért. Talán béke fejében rajtam 
elkövetett impertinentiákért.374 Hoho, még a’ hány proffesorral megütközött fe-
jem, mindegyiktűl drága békét nyertem. Ily könyen ki nem elégülök. − De mégis, 
ez a’ Méhes oly különös nekem. Haragszom rá. ’S az a’ tiszta lelkű kép; ’s meg 
az, hogy mit velem elkövetett nem czélbul, csak helyes meggyőződésbül tette, 
szinte engesztelnek. −

Kolozsvár, 834. február 16.

Muzsa segits: mert különben olyan rosz oratiot írok. Majd azt fogom hinni, 
hogy Benedek beszél önmaga felett. −

Jönnek az én otiumom’375 háborgatói, ’s különben is gyér ideáimat mind 
el-szilálják. Néhány kollégyomi publikusok. Jó fiuk, csak kevés önakaratjok van: 
vagy mások véleménye, vagy önidulatjok szab nekik törvényt. − Rám sokat haj-
tanak, s quasi centrumoknak tevének.

Zeyk Domokos egy iszonyú nagy száju, mindenbe belévágó gyermek; Szi-
lágyinak nagy ellensége, s őt minden pillanatban zaklatja, annyira, hogy apja 
kénytelen volt keze alul kivenni, s most privatim tanul. −

Ugron János és Kabós László szolid, igyekező emberek; csakhogy ennek több 
talentuma és kevesebb forgása van, mint annak.

Kabós István egy szelid, kedves, sok természeti elméségel megáldott szorgal-
matos ifjú.

Sombori Miklós szép gyermek, nagyon léha, jól tanul, ’s jól is bírja magát. 
Anyja szorgos gondot fordit nevelésére, kár, hogy apja példájaként őrűléstől le-
het félteni.

374 Pimaszságok.
375 Nyugalmam.
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Sombori Jósi infamis376 fatyú. Roppant éles esze, memoriában és witzben; ’s 
mikor helyt vagyon gyönyörködik az ember benne: de ha bolondság megkapja, 
akkor sem illő sem illetlen, sem bot sem szép szó nincs előtte. Iszik, kártyázik, ’s 
minden korcsomákban házi: de hiszen ilyen koromban és sem voltam jobb mag. −

Két Kabósan kivül minyájon ultraliberalisok. Örömöm van bennek, s ámbár 
időmet ugy elveszik, hogy majd semmit sem dolgozhatom: mégis gyönyört ér-
zek, ha elgondolom, hogy elmentem után is, ők ideáimat tovább fogják érlelni 
kollegyom földjén.

Szócserénk tárgya vérnap és Benedek. Szerencsét kivántak már a’ kollegyomi 
casinonak: mert mephistophelese elpusztult; ’s kérnek, kezdeném meg újra virá-
goztatásást. Éngem jegyzőnek szánnak, kedves kollegám, Benedek helyébe. Ha 
tudná a’ szegény birtokos életében, hogy kik fogják holta után javait örökölni?!

Délután sem nyúghatok. Julianna napja lévén, Szekeresné bálra hivat, s itt 
megtudván, hogy Turiéknál bál van, s éngem nem hívtak, − elrándulok Liná-
ékhoz – ’s hallván, hogy őket sem; menyek köszönteni. Rakás falusi leányokbul 
és pápista diákbul álló társaság már össze volt gyűlve; én belépek, szeles tem-
pót csipek; rám esnek engedelem kérve; egykedvű ábrázt mutatok, egy falusi 
ludacskát elérántok; kapriollirozva377 kerengek vele, ’s odahagyom a’ népet azon 
eskűvel, hogy hozzájok többé nem menyek. − Szekeresnéhez vissza, s szinte éjfé-
lig ott vesztem időmet.

Holnap temetés, ’s egész oratiobul még csak dispozitio378 készen. Leülök, 
körmöm rágom, fejem bőrét mongatom, hogy exaltálodjam; spiritust379 szivok; 
mind semmi; a hármas számot háromszor mondom el, s utána hétszer kiáltom 
a partütő múzsát; mind semmi. Nósza tehát Laczi barátom rándulj el aesculap’ 
depositoriumába380 és a czitromnak, czukornak és rumnak összevegyitett ne-
pentheszébül381 hozzál egy flaskót.

376 Becstelen.
377 Karikírozva, kifigurázva.
378 Vázlat.
379 Ihlet, alkohol.
380 A gyógyító kígyó üzlete.
381 Búfelejtő.
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Ime! kitaláltam nyitját. Egy butella puncsessenzet csak magára thea nél-
kül lassanként felhajtogatok, ’s az oratio − kivévén bevégzést − reggel négy 
órára készen. 

Laji épen akkor szeszpetlődik,382 mikor feküdni akarok. Felolvasom neki. Nem 
mondott mást reá; csak, hogy egészen mai situatiom mássa, nincs benne nyúgalom. 

Kolozsvár, 834. február 17.

Későn ébredek. Beszédem bevégzésével nem könnyen boldogulok. − Jelen-
ték, hogy Salamon el is kezdé már papolatját a’ templomban; más posta sür-
get, mondja: papolatnak vége és Somogyi Mihály szóllajához fogott. Még mind 
írok. − Mikor templomba menyek, már közepén volt beszédének a’ szónok. Be 
lelketlen! Egy becsületes képzet sincs! Egyéb haszontalan hosszaskás, hazug 
dícséretnél; bibliás lomsoknál.383 És minő terjedt? Öt egész ív. Istene a min-
denségnek adj meleget, hogy rombolt testem a lég hidegében ’s a szónok vizes 
fagyában el ne dermedjen! − viszik a testet − Mi lesz belőlem? Gyász naptul óta 
alig tengek, oly gyenge vagyok; torkom rekedt, mint valami mesteré, és vérem 
oly zajos, oly türelmetlen. Mint lesz ebbül előadási kitartás, hangtisztaság és 
mozgásbeli illőség?

Feltett kalpaggal beszélek. Elég hangosan, de ügyeletlenül, − mit az is okozott, 
hogy csak olvasám. − akár hogy már megvan. − Tanácsosabbnak tartom kérők-
nek ellentállni; és ’sebembe rejtvén oratiomat, helyette más papirt szélyeltépek: 
− a’ nyúlszivű Méhes úgy is azt jegyezte-meg róla, hogyha tartalmát tudá-vala, 
nem engedte-volna meg elmondását. − 

Reszketek; szinte gondolom, hideg tél. Kénytelen vagyok lefeküdni.

Kolozsvár, 834. február 18.

Bálok, examenek, csatárák − egész rendetlenségbe hozának. − Legelébb is 
financiámra384 forditok ügyet. − Adóságom szinte 400-ra menyen. Amortiza-

382 Ébredezik.
383 Szóvirágok.
384 Pénzügy.
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tiojokat385 nem remélhetem: mert szegény anyám − egyedüli forrásom, maga is 
adóságokbul tengődik e’ szigorú évben. − Hosszas terminusra,386 illendő interes-
re387 nem lehet kapni. Tehát vagy barátaim segitnek rövid időre, vagy uzsorások 
roppant kamatra. Időm felerészét aval töltöm, hogy egyik adóságomat másikkal 
cserélem: mert hitelemet elveszteni, s azokat kik rajtam segiteni jók valának, 
megcsalni alacsonyságnak tartom. − Most is könyörgő léptekkel ’s Lotti − a jó 
testvér − által e’ végre adott aranylánczal menyek kapitánynémhoz. Hatvant 
kérek s ötvent kapok. Nagy bajba került vele elhitetnem, hogy az a’ Kabós − ki 
húshagyón oly rútul viselte magát − nem én vagyok, − valóságal kolozsvári pol-
gárság bolond gondolkozásu. Szerteszét deákokat gyűlölik; ’s hallottam hangot, 
mely fájlalta: miért nem lőtték le őket egyrül egyik. De a’ liberalis felekezet sem 
sokkal ér többet. Mint zajgott egyelébb, mint esküve boszút, mint akara követ-
séget küldeni felséghez; s most mint szalmatűz, alig veszi ügyre egészet, követek 
nem mennek, ’s ló és lotyó feledtetik velek, hogy ma egy hete vérők hullott.

Kolozsvár, 834. február 19.

Mikor lesz már egyszer tudós otiumom?388 Mikor lesz vége készületnek s kez-
dődik el végre a tett kora? Vérző szivel fontolom, mily keveset és semmit tudok; 
Szégyelem minő nagyot tartanak rólam: pedig ha jól ismernének? − minden na-
pon erős esküt teszek, hogy holnap neki kezdek a systematis389 munkásságnak; 
’s ime! nem holnapok, de hónapok telnek-el, ’s én csak a régi tudatlan vagyok. 
Legfelyebb anyival tudok naponként többet, hogy hazám nyomorú s én testben 
és lélekben boldogtalan.

Papirosaimat rakosgatom. Kezembe akad Bereczky Györgynek levele, melyet 
alig olvasék el, mikor kapám. 

„Rég nem találkoztunk egymással. Te égi foglalatosság, én földi bajok mián. 
Te a tudományok paradicsomában kéjelegsz, lelked szerette ideálokkal. Magam 

385 Fokozatos csökkentés.
386 Határidő.
387 Kamat.
388 Nyugalom.
389 Rendszeres.
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mint egy alsó kerék, por közt nyikorgok, a’ status390 legalsó terhe alatt. Csaku-
gyan megszakasztom a’ hallgatást. Hogy vagy? Környülményeidben? Hogy van-
nak kedvesid? Felelj meg, mert rólad tudni rég vágyok. Irj csak annyit, „Si vales 
bene, equidem valeo”391 a’ mit én egyrészben nem írhatok. Olyan szerep jutott az 
életben reám, mitül egészben örökké idegen voltam.

Irj mikkel foglalatoskodol, hadd gyönyörködjem legalább nevekben azoknak; 
én megirnám de te azokban nem gyönyörködhetsz. − Ritkult leveleid azt gyanit-
tatják velem, hogy te is olyan foglalt vagy mint én. Azért nem írtál: mert külön-
ben azt hiszem, úgy szeretsz te éngem mint téged én. Evel az egyel megadósítlak 
fizesd – le. Zilah jan. 29.

Válaszolok:
„Leveledet baráti karokkal rég ölelém: de exameni rabulóráim; utóbb far-

sángi unalmas tivornyáim soha nem hagyának oly szeszélyhez férnem, milyet 
egy neked irandó levélre óhajték. ’S ez a bőjt is, de nem enged abstractiot:392 de 
mind csak jajt és vért kiált. Reménylem voltál szerencsés hallani a húshagyói 
mészárlást, ’s elfütyüléd rá a szabad országot ’s a’ konstitutiot.393 Ó barátom! Be 
iszonyú napokat kezdünk élni ez alatt a békés és kegyes sas alatt; Most jön elő 
azon egy kori jóslat, hogyha ad fractionem panis394 kerül, senki nálánál keve-
sebbé nem kiméli a’ vért. A borzasztó nap’ bővebb leirását tőlem ne várd: mert 
ugyan közepette voltam a galacsok és bayonettszúrások záporának, de elém és 
vele memoriám az első puska hangjával ki voltak lőve, s eltüntek a mellettem le-
rogyott szerencsétlen végsóhajával. Ó micsoda emlékezet! Ó akinek erre is helyt 
tud lenni esze − a’ vagy dobnak való bőrrel bír, vagy lelkét a modinak rég eladá, 
’s fájdalom, hogy oly sokan tartoznak a’ nyomorúk ezen classisába.

390 Hivatal.
391 A magam részéről jól vagyok.
392 Elvonatkoztatás.
393 Alkotmány.
394 Kenyértörés.
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Ha e’ levél okosabb lesz egy falusi leány felforrott zuzáju legelső szerelmes 
irkafirkáinál, legyek én is doktrinair395 vagy juste milen,396 kiket Miklós cárnál 
inkább gyűlölök. 

Barátom! Mert még a muszkák is kezdik magokat reformálni és mi még cons-
titutionkat sem vagyunk szabadok oltalmazni. De mi az a konstitutio? Veszen-el 
az a gazember ki legelébb az írást feltalálta: de elébb az ki az embernek eszet 
adott, ’s melléje mind olyan környületeket melyek őt nolle velle397 esztelenné 
tegyék. − Ha azt nem mondod, hogy bolond vagyok, te vagy bolond. Hogy is ne 
lennék én az.

Elsőben magyar nemes ember vagyok, pro primo − másodszor, szerelmes is 
vagyok, pro secundo, − harmadszor azt hiszem, kutyábul lehet szalonna, pro 
tercis, − negyedszer, pénzem, botom nincs, mégis javitni akarok, pro quatro, és 
végre a magyar hazában liberális vagyok. −

Ez ultimus ultimon398 azonban nehogy azt értsd, mintha Amerikába akarnék 
emigrálni, ’s e’ búcsúlevelem lenne tőled ’s a’ magyar hazátul.

Valamint az elébb említett szavakbol és constitutios érintésbűl is a világért 
se azt hozd ki, mintha itt valami potitikai tendentiáju, talán épen revolutio lett 
volna. Ó nem. Egy katholicus diákot. − Ez a vér mint Ábelé felment volna az egek 
urához, ha nem lenne egy fátyol vonva, mely tőlünk a világosságot, az igaz is-
tenséget elrejtse − S honnan jött mindez?? Mire nekünk katona? – Mire nekünk 
regius commissarius?399 Csak azért mivel egyszer kétszer kimertük szalasztani 
azt, hogy a királyt mint pápa védlőjét sokkal istenesebbnek tartjuk, mintsem es-
küvéssel pecsételt constitutionkat lábával kivánna tiporni. Most láthatja a’ gyö-
nyörü gubernium, mi resultatuma hitszegésének, áskálódásainak. Ha ő nem írt 
volna „antium haeret regium guberniumot”400 ’s nem csalt volna ránk „őld a 
magyart” parancsolattal, s vagdalt óntöltésű puskákkal felkészített zsoldosokat, 

395 Vaskalapos.
396 Középutas.
397 Akarva-akaratlanul.
398 Utóbbin.
399 Királyi biztos.
400 A királyi kormányzóság ellen.
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most nem sinlenné két hozzá méltó vasalusa: exactor401 György és secretarius 
Bartha katonák sebjeit. Mert azok a dühödt oláhok mindent, ami egyszer ma-
gyar volt, agyba főbe vertek.

Generali Pidol megérkezett, s holnap vagy mentül hamarább a vizsgálat 
kezdődni fog, melynek mit hallom főispányotok Degenfeld is tagja, egy igazi 
derék ember. −

Evel barátom! Isten veled. Sajnálom hivatalodat, és sajnállak tégedet. Olya-
nok vagytok, mint koczodó férj és feleség. Nem egymásnak valók. Mert még ed-
dig minden hivatalbelinek azt sugtam fülibe huncfut:402 de rólad azt mondani 
szivem és eszem tilt. Áldjon meg az ég szerencsésebb napokkal mint ezek, s ha 
ugy akarja egészen szerencsétlenekkel.

Ps. Hír szárnyal, hogy házasodsz? Hadd el, ha teheted. Küzdő kor nem fész-
kelni való. Ezek a háznépes emberek − mihelyt áldozat jön-elő könnyeznek: ’s én 
magambul − mondják − nem sokat csinálok, de nőm, gyermekeim. Csupa privi-
legizált /: v. canonizalt:/ hátulsó ajtó. − Örök híved.”

Kolozsvár, 834. február 20.

Remete vagyok. − Remete leszek leczkejárásokkal is. Kollégyomi életem végét 
szorgalmosan akarom tölteni. Hátha megint doctor leszek. Pedig anyám azt ki-
vánja, s osztálytervünken is változtatást fog tenni. Ha doctor leszek, ott oly szo-
rosan veszik leczkejárást, hogyha háromszor hír nélkül múlat az ember, tüstént 
kicsapják. Előre kell szoktatnom magam.

Tunyogi délelőtt politikát tanít Sonnenfels szerint; azt magyarázatjaival igen 
jelesen bőviti, és Erdély aeconomiájára403 és kereskedésére a leghasznosabb 
megjegyzéseket teszen. A könyv maga tanulni száraz és unalmas, de Tunyogi 
kezén életet kap. 

Egészen másként van délutáni órákkal. Pőlitz populárizált politikáját tanítja 
ekkor. A könyv igen eleven tiszta stilussal van írva. Kissé hosszas, mint szerzőjé-
nek minden mívei. Professorunk a nagy munkát nem bírja-meg. Magyarázatjai 

401 Adószedő.
402 Gazember.
403 Közgazdaságtan.
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belőle szárazok, lélek és rend nélküliek. Szinte tehette volna elhagyni, mert így 
előadva kevés sikere léend.

Leczkéken rám bizta rapidálást melybül könyv’ átolvasása után kivonatot 
készítsek, és azt közrebocsássam.

Salamon hétfőn kedden és csütörtökön hét órátul nyolczig moralt404 papol 
Köteles szerint. Mennyi tűz, mennyi ifju elmékhez szabottság, világosság a 
könyvben s még költői virágok is? Ellenben mennyi darabosság, unalom, fás-
ság Salamon száján, és mennyi papszag? − Igy nem szerettetünk philosophiát a’ 
gyenge lelkekkel.

Méhes a moráltul maradt három reggeli órát doppiával405 tölti-be. Irtózatos 
számvetés!! −

Kolozsvár, 834. február 21.

S’ már restantiámot406 pótolom-ki önéletrajzomra nézve. Mult év októberé-
ben naponként feljegyeztem hol jártam, mit láttam, olvastam s kinek mit igér-
tem; ebbül novemberben és decemberben egy formaszerinti jegyzőkönyv kere-
kedett, melyben különböző osztályok alatt költségeimet, tetteimet felirtam már 
egy kissé terjedtebben. Ez év elején pedig egy koncz papirosat összekötteték s 
naplatoknak czimeztetém oly elszánással, hogy ez egy időtöltve igazságos rajza 
legyen naponkénti változásaimnak. − Azonban elkésések daemona üldözvén, 
mindezekbül semmi sem lőn: a könyv a mai napig üres. − Ma tehát hozzá fogok 
elszort jegyzeteimbül feltétemet végrehajtani mind azért, mivel férfit félbeha-
gyás nem illet; mind azért mivel egy ily könyv által az ember stilusban gyakor-
lódik, öntetteinek bírálatja által fogyatkozásait jobban kiismerheti, és stilusa’ ’s 
gondolkozása’ módja’ koronkénti tisztulását könnyen kiveheti.

Munkafáradtan lépek Esztherhez, ki nagyon fanyalgó és bús. Első pillantás-
ra tudom, hogy valamit akar, ’s átall közleni. Soha oly titok nélküli ábrázt nem 
láttam. Faggatom, ’s kivallja − hogy én őt bizonyosan nem szeretem. Hiszen ez 
igaz, gondolom, ’s féltékeny gyanút lemosolygom: hogy én Zeyk Katit szeretem. 

404 Erkölcstan.
405 Duplázás, ismétlés.
406 Elmaradás.
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A’ már nem igaz, gondolom és hangosan ki is mondom. − Nem? − folytatja − hát 
miért szoritá-meg a kezét? 

Én: Ki mondta magának? Mily léhaság! Ö: Épen Kati maga, ’s olyan rosszul 
esett neki, s azt mondá, csak szorongassa…Linának ’s a’ magához hasonlóknak. 
Én: Úgy? 

Ő: testvér Katit majd megette a méreg mikor megmondtam.
Én: Arisztokratia! Liberálisok arisztokratiaja! Ha már barátod nem vagyok, 

ne tégy épen gyűlölő ellenségeddé. −

Kolozsvár, 834. február 22.

Naplatokat írom alkalmas successussal.407 Meglehet nem épen olyan érzéssel 
foly ’a szó tollamrul, mint épen a czimlap momájában folyt-volna. De igyekszem 
áttenni magam, mennyiben csekély genialitásom megengedi. −

Ma casinogyűlés leszen kolégyomban. Éngem Benedek helyett jegyzőnek 
akarnak választani. Eddig könyvbiztos valék s könyveket javallottam. Megve-
vését aztán rám bízták, pénzt is kezembe adván. Én a pénzt elköltöttem, köny-
veket pedig Tilsch-tűl contora408 vásároltam. Ha már más könyvbiztos választó-
dik, én büdöben409 maradok. − Minden erőmet ráforditom tehát, hogy helyembe 
a’ velem egy Pataky Józsi lépjen, − s szerencse mindkettőnknek kedvezett.

Ma láttam general Pidolt. Egy törpe, piros, bolond, szeles és mérges kinézésű 
olah. Most ő igazgatja Kolozsvárt. A városbíróhoz parancsot küldött, és ková-
csokat puskacsinálókat /:lőszerész:/ magához idéztette, ’s investigálta,410 igaz é, 
hogy ezen évben annyi puska volt nálok készíteni való, hogy nem győzték? De 
azon választ kapta, hogy ha a katonáknak fegyvereit nem kellett volna igazita-
niok, megholtak-volna ehen. Pidol propria auctoritate411 parancsol a’ bírónak, 
titkos policzájokat tart, ’s faggatja az anyaváros szabad polgárait.

407 Siker.
408 Tartozás.
409 Bajban.
410 Kinyomoz.
411 Saját tekintélyével, befolyásával.
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Szegény Kendeffy! Ha élnél. Képét Simon a’ festő litographizálta övig, s tal-
pig is akarja: azon positurában, mely neki oly sajátja vala. Jobb keze hüvelyénél 
fogva mellényje karjába akasztva; a’ bal nadrágja’ zsebébe dugva; s kaputja hát-
rataszítva. − Nagy casinóban iszonyú mohón kapták; egy fél óra alatt ötvenig 
való fogyott el. Ára egy forinttul kettőig pengőben papiros’ nagysága és nyomás’ 
tisztaságához képest.

Szucsák, február. 23., Kolozsvár, 834. február 23.

Jókor ébredek. Főfájdalmot érzek és egész testemben zsibongást. Erőt veszek 
magamon. − Ló érkezik utánam Szucsákba átszállitandó. Indulok.

A’ hideg kemény. Kis mezőnél iszonyú szél legdermesztőbb zuzmarával csap 
nekem, én is megcsapom lovamat, s vágtatok. Tovább ki nem győzhetem. Bács-
ban leszállok melegedni Kósához, az igen becsületes ispányhoz. − Vérnapra kerül 
szócserénk. S egészen környületesen, ámbár nem minden részrehajlás nélkül 
adom elé. − Magamat ajánlom ’s átalfagyva otthon vagyok.

Alig hurczolom testemet. Kabós Miklós bolondozik, vigasztal. Egy iszonyú 
történetet beszél, hogy társa legyen az én historiámnak. Tűrében vagyon egy 
Halmádi nevű tisztartó, kitül én pénzt kértem ’s nem adott. Ez elment hazul, 
’s csak nője gyermekével maradt hon. Éjszaka három bekormozott zsivány be-
mász az ablakon ’s pénzt kiván tőle. Az aszony megtagadja; szaladni akar, de 
futását elállják; kiábál, szava nem hallik. Kulcsait most kezébül kifacsarják ’s e’ 
rángatás közben egy ujja kimarjul. Felnyitnak holmit. Kevés pénzt kapnak, s azt 
elteszik; ezüstnéműt is magokhoz veszik; és kenyeret és sültet adnak-ki ablak 
alatti czimboráiknak. Evel egyenként ablakon kimásznak, utoljára marad ez ki 
ezüstöt magához dugta. Mikor ez épen félig kin félig ben ablakon lépik, aszony 
megbátorul, szegen függő puskát leragadván keresztül löv, a zsivány utczára 
bukik czimborái karjába. Az ezüst házba esik; asszony elájul; falu feljzajdul. 
Miklósnak hírt adnak. Helyet tüstént megvizsgálja, egy rakás vért lát, mind az 
utcára, mind a’ házba ömölve az ablak körül. Nyomozni akarja, de sehol egy 
csepp vérre sem akad távolabb. Mindenfelé száguldókat küld-ki; számos új síro-
kat felhányat, hogy azok holtairúl talán czimborákat kitudhatja. Mind hijában. 
− Ő tehát mint olyan ember, ki minden dolgot nevetséges oldalról szokott venni, 
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igy okoskodik: Az asszonynak volt egy szeretője, aki egykor udvarban lakott: de 
az ura által megveretve elüzetett. Az a’ szerető volt a zsivány: mert az asszony 
különben nem adhatott pénzt ura miatt. A’ vér pedig bizonyosan egy megölt 
pulykából folyt. Mert különben vagy ott holt volna meg az akasztófa, vagy vére 
hullásának valami nyomára csak lehetne akadni. − Ó aszonyok! ’S lehettek-é ti 
ilyen álnokok?!

Szucsák, 834. február 24.

Lotti már jobban van, vérszipók segítettek. Én is feltétettem magamnak, csak 
kettőt. Kabós Miklós chirurgusom,412 ’s hogy el ne aludjak jovializál.413 Lerajzolja 
a Kolozs megyei tisztséget.

„Sombori András dirigens, szégyellem, hogy sógórom, és sajnálom szegényt: 
mert mig tiszt nem lett, esze és szíve is volt, legalább azt tartottuk róla.

Karaczay koldus magnás, tanulatlan katona.
Rettegi Mihály engedd róla ne szolljak semmit, mert egy mosolygás a’ bajusz 

alul elég neki; egy olyan mosolygás, mely időtöltve, sajnálkozó és hahotázva bo-
szonkodó. Kisfaludy regéit tudja könyv nélkül.

Berzenczey egyéb fogyatkozásai mellett, még sodomicus414 is.
Újvári egy tisztes tövisdisznó belébúva a’ jus privatum’415 bundájába. Min-

dent egykedvüleg veszen, mert semmirül sem gondolkodik. ’S mégis legtöbb 
minyája közt.

Még jelesebben írta-le utóbb az erdélyi paraszt /: vagy mivel ő ezen névre 
haragszik − közember:/ életét.

„Gyomrody behivatja Gligort, s mivel egy hét alatt nem szolgált nyolcz napot 
− ötvenig vágatja. A’ szegény Gligor elkeserül, búfelejteni korcsomába vánzorog 
’s jól leissza magát. Éjfél tájban hazadülöng, ’s a’ buja: de tehetetlen indulat föl-
ébred benne. Igy esik meg erőködések közt a’ fogantatás’ pillanatja. − A’ szegény 
aszony reményben vagyon, ’s mégis terhével űzik aratni; s mégis a bírónak és 

412 Sebész.
413 Felvidít.
414 Fajtalankodó. 
415 Magánjog.
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kammerdinernek416 a’ hetenkénti szerelem zsoldot ki kell tartani. − Szül, ’s har-
madnapon már robotért zaklatják. Kegyetlenül bölcsőhez köti kisdedét ’s me-
nyen. Mikor megtér ordítozva lelé az ártatlant; nyújtja száraz emlőjét: de mivel 
azon szigorúságot, − mit ma ett − ki is izzadta, csak kínos üres kortyokkal engedi 
vesződni a’ boldogtalant. Lassanként nevekedik. − Egyszer az anyához sietősen 
zsákokat visznek varni az uraságtul. Ez rettegve siet. A’ kisgyermek észrevétlen 
mászkál s épen útig hatol. Jön az urfi előhegyzett testtel ángolján417 lovagolva. 
Okosabb állat, ki akar térni: de a’ mindent alánéző, ’s lába alá soha sem néző 
urfi azt makrancznak tartja, ’s a’ gyermek eltapotódik. – Csüggedezve ragadja 
fel rémült anya őt: de megvidul: mert csak lába tört-ki, ’s igy már nem katoná-
nak való. − A sánta csecsemő gyermekké válik. Közszokásként apja két marhája 
mellett ül napestig a’ legelőn, ’s tanulgatja azon mesterséget, hogy lehet tilal-
masban rajtakapás nélkül kárt tenni. Azután béressé lesz, ’s szép örömöket érez 
egyetleneket a’ maga nemében: urasága csűrét, pinczéjét, kertjét meglopja. Ezen 
tisztében bagazsiás418 szekérrel feredőre menyen, ’s ime lábát a’ víz kiegyengeti. 
Hol lehet ily gyögyör? Mi vigan hajtott haza; s rózsás sapkáját félrecsapva mi 
hetykén csattintott a’ büszke vicza előtt, ki hajdon sántára nézni sem akart. − El-
jönnek már szerelem’ pillanatjai; eljön már lakodalom; ’s az eszeveszett öröme’ 
rajongásában urfiját is elhivja − ’s illendőség szerint uré az elsőség, ’s addig míg 
ő nem dézmál, nem szabad hazahordani. Jaj! Jaj! − De még jó ezen keserv előké-
születnek, hogy a’ második csapás ne legyen halálos: mert a’ rövid boldogságut 
három hetek alatt katonának viszik. A szalmaözvegy igazán is szép volt. Nem 
nyughatik az ifju; legelső rés, ’s elszökik. Nem türhet ily felségsértést az urfi, s 
nejéhez belépőt mingyárt visszahurczoltatja, ’s érte kapott tagliábul419 fizeti a’ 
menyecske’ csókjait. 

Vesszőt fut az isten előtt ártatlan ’s kínja’ elvadultában boszút esküszik az 
emberekre. − Másodsor is elszökik. Most nem menyen csábitó virágához, most 
nem menyen érzéketlen rokonihoz: de vadok lesznek meghittjei, ’s ő velek együtt 
rettentője utazóknak. − Főlmészárolja hajdani elfogóit. De jobbágysághoz szo-

416 Komornyik.
417 Angol mén.
418 Poggyászos.
419 Váltságdíj.
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kott lelke urfia ellen nem mér kart emelni. Elsandalong neje’ ablakához, hol 
azt látja mit rég tudott, de nem látott, ’s a’ mi szétzavarja minden eszét. Ajtót 
észrevétlen kulcsolja-be, ’s borzasztó lángot ad a hittörő laknak. Mielőtt segéd 
érkezhetett, már rom a’ lak, ’s bennelévők hamvak. Szél iszonyú ered, ’s falúja 
megsülését a’ magos tetőrül démoni nevetéssel örvendi a’ száműzött. 

Egész járás kél-föl üldözésére. Lovak és ebek száguldanak utána. Jutalmak fe-
jén; országpletykák hírén. Titkos utakon illan-el ’s török föld biztos lakást nyújt 
a’ fáradottnak.

Itt jobb gazdaságra tanítja oktalan rokonit, és szorgalomra a’ tunyákat ’s ám-
bár gyilkos tekintetétől minden remeg, mégis becsülni kénytelenek igyekezetét 
és erejét. Boldog vénséget érhete: mert megjavult. Nem lopott, mivel a könyü élő 
földön volt elege; nem ölt, mivel nem gyűlöle senkit. − De a’ szerencsétlen hon-
vágy felébredt benne, mely a’ bérczes hazát legelnyomottab fija előtt is paradi-
csommá tudja varázsolni − visszajött. Évtizedek’ moha ismeretlenné tevé. Csak 
az a’ lelkiismeret ne lenne. Egy mérges kígyó az. A’ faluban, hol települt, számos 
kivándorlottakra akadt szülőföldjérül. Fölfedés félelme, régi bűnei emlékezete 
borzasztólag szorongaták. Szivesen távozott-volna, de pénzét uraságnak adá 
kölcsön s annak kamatjában ingyen birá telkét. Az uraság regalista420 és dié-
tán421 van; mig pénzét tőle megkapja, tíz év is eltelik; a’ nélkül megélni már igen 
vén vala. Ivásnak adta magát, ’s gajdos verekedésében egyszer főbeverődött.

Teste’ megmeztelenitésekor fedezték fel a’ földiek, ki ő? Gyilkossai jutalmat 
kaptak, ’s ő maga akasztófán függ.”

Szucsák, 834. február 25. 

Az egyik vérszipónak szívása még most is vérzik. A’ jó Miklós értem itt hált, h. 
vérem történhető megindulására vigyázzan: de reggelig nem bolygott. Tréfábul 
sok erőmet vesztém-el.

Lotti faggatott, vallanám-ki neki szerelmemet. Egykor decemberben hozzá-
kezdettem-volt: de turbáltak422 − ’s azután sohasem tudtam magam rávenni. 

420 Az erdélyi országgyűlésbe a fejedelem által személyesen meghívottak.
421 Országgyűlés.
422 Megzavar.
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Ő sem vágyott hallani: mert szerelmemet antiaristocratisnak képzelé, melyben 
anyám soha meg nem egyeznék, ’s e’ jó aszonyt nem akarná aval megsérteni, 
h. a’ dologbul ő is tudott valamit. − Azonban most anyámot jobban ismeri, nem 
anyira aristocrata mint hivé, kért lennék nyílt. Én férfiak charakterével mentém 
magam; mondván: „a’ mi volt a’ mult”. –

És már most élet bajairul. Isten! Mivel tudtam én ily jó anyát megérdemelni; 
lelkem, szívem, erőm, mivel tudjátok őt meghálálni. Minden talentumom423 tőle 
van. Nevelésem minden minden szabadsága boldogsága. − Ki hasonló hozzám? 
Nekem csak anyám parancsol és ő merőben azt parancsolja mit józanokosság. 
Nem akarna belőlem gazdát; elég három fiu közül egy gazdának, annyival is 
inkább: mivel kedvem sincs hozzá.

Guberniumot nem javallja: mert nem az a’ czímer ütődött rám, hogy oda be-
bocsáttatást nyerjek.

Cancellariát424 sem: mert szabad szám és subordinatiotlan425 lelkem ott ki 
nem jönnének.

A vármegyei szolgálat piszok dolog; inkább csupa gazda mint az. 
Seh..knecz lene még; de állitásom szerint rosz matamatikus vagyok; aztán 

félek az egyoldalu tudománytul; aztán kamarai császárszolga. − Legyek dok-
tor. Itt a’ tudományoknak széles mezeje nyilik; senkinek szolgája nem leszek; ’s 
az emberiséggel jót téve magamnak annyi jót szerezhetek, hogy könyvirással 
és országgyűlési szónoksággal, sőt professorsággal használhatok hazámnak. 
− Ó jó anyám! Ó boldog jövendő! − György átalköltözik Szucsákba ’s külsőket 
árendába veszi; s fizet nekem 400, nádosért 200, Dani a szentmiklósiért 400 
forintokat s igy én ki leszek állítva, − mi könnyen megbékélünk a sorsal. Csak 
szegény Linát meg kell csalnom. Nem. Nem házasodom. Ha tudnám, hogy több 
mint vérhab, ’s hat vagy nyolcz évig mind ily langal ég? Ugy még − semmi esetre 
nem. A’ házos embernek keze meg van kötve, ’s én annyi pályára szakadva, ha 
még gyermeknevelés is elvonna? −

423 Tehetség.
424 Udvari hivatal.
425 Szolgálati fegyelmet nem tűrő.
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Szucsák, 834. február 26.

Itt létem alatt üres óráimban Stadium’426 felét elolvasám. Ráakadék mottom-
ra: „Szollok én, ha ütnek, nagyon ütnek, ’s agyon ütnek is”. Ó mikor lesz időm 
végig, és memoriter eltanulni! −

Bemenyek Kolozsvárra: mert felfogadott szorgalmomat ugyan korhelyül tar-
tám-meg. Eszterrel szentimentál discursust folytatok; de hogy mirül azt általá-
ban elfelejtem. Arrul é, hogy magnatismust427 gyűlölöm, és soha magnást bár 
mint szeretném is nőül nem vennék? mely praeparativ428 egy léndő redeclarati-
ora,429 vagy arrul, hogy mostani módi liberalismussába a’ felsőbb aristocratiá-
nak milyen keveset bízok? mely a’ vérnapok utáni puha magaviselet’ resultutu-
ma lehet. Elég az hozzá nem szabadulhattam, ’s Linát ma nem láthatám.

Kolozsvár, 834. február 27.

Kolozsvár mióta nem láttam, sokat változott. Katonákat senki sem emliti. 
Ellehetne velek hitetni, hogy az idei kalendariumbul húshagyóked kimaradt. 
Minden szivet és eszet az újra bellegetni430 kezdett országgyűlés foglalt-el. Hír 
szárnyal, hogy Szebenben fog lenni, ’s szászok ingyen igértek szállást. − Nekem 
mindegy; mert, hogy diéta legyen az mindenképpen jó törvények tekintetében, 
de akárhol tartódjan, diéta most elébb csekély lesz, az bizonyos. Maig sem tud-
tak éngem meggyőzni, ’s egy úgynevezett capriciat431 belőlem kiverni. Én azt 
hiszem, Erdélynek hasznára volt a’ huszonhárom évi vacancia.432 Minő törvé-
nyeket bírnánk most, ha régi tudatlanság és álom’ korának mindenik évében 
tartódott-volna országgyűlés, mikor egy Jósika és Székely Mihály lettek volna 

426 Széchenyi István reformtervei.
427 Feudális nagybirtokosság.
428 Előkészület.
429 Ismételt kinyilatkoztatás.
430 Beharangozni.
431 Önfejűség, szeszély.
432 Szünet.



124

Antal Ildikó – Kiss József • Az elfeledett

diéta szemefényei, mint 1811-ben. Most csak usus433 által vagyunk megbuktat-
va, ’s ez ellen a felébredés kora reklamálhat: akkor törvény szentelte-volna-meg 
az usust, ’s aztán mihez fognánk. 

Én bízok istenségbe; ’s remélem, Ferencz császár önpolitikájával buktatja 
meg magát. −

Lina roszúl van. Himlőtül féltik. Ó szív! Be könnyen ingatod ész bátor terveit.

Kolozsvár, 834. február 28.

A húshagyói dolog kivizsgálatára kinevezett bizottság megkezdé munkála-
tait. − Szinte három hét mulva. Szép satisfakciói434 bekezdés. Az igért publici-
tásnak annyira antipossát435 kapók, hogy még tagjait sem lehet tudni a kom-
missionak436− csak annyit, hogy Degenfeld ellen excipiáltak437− még pedig Pidol 
− mivel testvére vagy unokaöcse katona. O vanitas,438 o delirium439! − És most 
egy privatus440 vagy szabad ember sincs benne: hanem mind katonák, ’s kor-
mány- és tanács-beliek. Ilyenek Jósika esküvései!! Pidol kijelenté, hogy Vidacho-
vich bünhödni fog, de nem azért mivel lövetett; hanem azért, hogy gubernium 
parancsára kiment.

Március. Szombat. Kolozsvár, 834-1.

Prof. Lengyelné magához hivat. Egy csinos külsőjü aszony. Sok szerelmei vol-
tak egy időben, ’s most talán bünbánkodva férjét határtalanúl gyászolja. − Hal-
moz elébb éngem dicséretekkel: utóbb férje iránti forró emlékezetét könnyekkel 
kívérve önti keblemre; ’s végre emliti, mennyire szeretné végtiszteletére mennél 

433 Szokás.
434 Elégtétel.
435 Ellenfél.
436 Bizottság.
437 Kifogást emel.
438 Hiúság.
439 Aszelősség.
440 Magánszemély.
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több módokat elkövetni. Azért mely képét lithogaphizáltatta, ’s hogy ráfordí-
tott költségét némi részben megkaphassa és mutassa-meg férje ellenségeinek 
ifjuság szeretetét prof. Lengyel iránt, − ohajtaná képeket kollégyomi casinonak 
ajándékozni. Az ifjak ezen képeket eladhatnák − mert nekik nem lenne szégy-
enökre − nyomás költségét visszaforditanák, ’s fennmaradottbúl egy követ állit-
hatnának. − Engem választ szónoknak, mint akinek férjéhez való vonzódásomat 
épen úgy ismeri, mint ifjak feletti morális hatalmomat. − Én szerényen ígérek 
amit lehet. De ifjak felett bár lenne több morális hatalmam. − Capricia441 vagy 
valóság? Nem tudom: de azt hiszem, hogy hon’ virulását csak ifjak’ mivelődése 
és gondolkodáshoz szoktatása eszközölheti; A mivelődést pedig − most mig pro-
fessoraink ily rosszak, helyzetünk rabszolgai, szegénységünk ily gyötrő lesz − 
csupán oly olvasótársaság, melynek czélja tudományos társalkodás. − Két év óta 
azért mind abban munkálkodom, hogy ezen kis társaságnak − miután már fenn 
áll − kört és pályát nyissak. Eddig baglyok gátolának, most minden tag barátom.

 Mai gyűlés nagyon eleven volt. Olyan emberek − kikrül nem is hittem − szol-
lottak legjobban. − Kónya András előterjesztette, hogy Benedeknek sírkövet 
emeljünk. Terjesztvénye visszavettetett. − Lengyel képét egykedvüleg, de még is 
elfogadák. Délesti 4 órától 7-ig ülénk. Merő öröm vagyok. −

Kolozsvár, 834. március 2.

Ma irom első jegyzőkönyvet, és új formában. Minden vitatásokat hoszason 
beléteszek. Ebbül mindazáltal − mikor jegyzőkönyv jövő gyűlésen felolvasódik 
− mindenki, azt ami nem tetszett, kivonathatja. − Hasznát látom: mert gyűlé-
seknek interessét442 fog adni. Ki-ki büszke lesz beszédje örökitésére, ’s szollani 
és jól szollani kiván; És végre archivum gyanánt néződhetik, melybül jövőben 
mostani ifjakat és kollégyom’ morális állását kiveheti.

Kelement nagy zavarban lelem. Tavasz közeledte egészen elcsüggesztette. 
− Milyen megfoghatatlan ember ez! Nem lehet elhitetni vele, hogy hektikus:443 

441 Szeszély.
442 Érdeklődés, érdek.
443 Tüdőbaj.
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mind hemoroissal444 ábrándozik, ’s most mégis reszket a’ tavasztul: pedig ily fé-
lelem csak száraznyavalyásokat445 illet. − Unalom és egyedüliség is bántja: mert 
tapasztalom, mikor nála vagyok mingyárt jobb kedvű lesz. Oly gyakran mennék 
én hozzá: de még 10 pengő forintjával tartozom, ’s nincs módom kicsinálni, s 
nincs erőm e nélkül szeme elébe kerülni. −

Egy öt felvonásos névtelen dramáját adja-ide olvasás végett, melyet hét alatt 
írt Bécsben, melyet Berián megakar venni nyomtatás végett. −

 Én is gyengén állok egészség’ dolgában; én is hemoroist okozom. Tán mar-
tiusi sör ki fog tisztitni ha nem kerülne annyiba. − Menyek Gröserhez. − Ott van 
Kemény Simon; itat egy kálvinista meg egy pápista diákot; s mondja, h. húsha-
gyókor Jósikához felment, ’s szemébe megmondta, hogy e’ tőle sült, ’s e’ gazság 
alacsonyság. Jósika csititotta: na na öcsém uram! Ő menni akart, de erre meg-
fordult; ’S öcse az ördög, feleslé, nekem egy gazember sem bátyám.

Előhozta továbbá, hogy ő menyen Olaszországba: mivel most még nincs Erdély 
olyan állapotban, hogy az ember rajta segithessen. − Szép logika, ’s be csodás az 
ember? Immen hiszi, hogy ez a józan gondolkodás non plus ultrája.446 −

Botos kivánságára leforditom a’ marsailles első versét Buda törököktüli 
visszavételére alkalmazva. − Közelebbrűl akar academiát adni, ’s ezt és pari-
siennet fúvatja.

Kolozsvár, 834. március 3.

Szegény Kálnoky Dénes − az én vezér collegám − roszúl van szemével. 
Ilyen jeles catholicus ifjat csuda látni s’ ezt nem religio hibáztatásábul mon-

dom; hanem abbul, hogy oly sötétségben és romlottságban neveltetve; oly bor-
zasztólag taníttatva csak „kraftgenie”447 képes nem jeles, de közönséges eszü 
emberré is válni. − Ő nem papok karján nőtt-fel, hanem Therezianumban,448 
’s csak másfél év óta vesztegeti itt idejét. Nagy becsültetésben társai, gyülölet-

444 Aranyér.
445 Tüdőbaj.
446 Netovábbja.
447 Szuperzseni.
448 Mária Terézia által alapított nevelőintézet és akadémia
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ben praepositusok449 előtt. Minden erejét az elhagyottak’ civilizatiojára forditá. 
Mondá nekik, hogy theresianumban minden tiltott újságokat jártattak; lengyel 
és olasz rebellis450 ifjakkal leveleztek. Egyszer iszonyúlag megverték német ifja-
kat − kik többire rabszolgák − a’ kezet fogott másféle nemzetek. − Igy akarta őket 
buzditni. ’S tudván, hogy felsőbb közbejárás nélkül semmire sem fog menni; 
rávett egy papot, ’s ennek palástja alatt lyceumban olvasótársaságot akarának 
állitani. Püspök betiltá. Közelebbrül muzsikai egyesületben munkálódott, csak-
hogy concentrizálhassa őket. Ezt nem tiltották: de meggátolták. − Most tehát 
azon gondolkozunk, hogy a’ jobbakat a’ mi casinonkban egyesitsük; ’s általok 
a’ két elszakadott testvér Kollégyomot is. Kálnoky már beállott; ’s igérte, hogy 
mások taggá tételében munkás fog lenni.

Kolozsvár, 834. március 4.

Mai nap újra rettenetes. Ma három hete ontottak vért a’ zsoldosok. És ma 
gyászhír szárnyal. Kurir érkezett. Felség kormányszéket katonák’ kiküldéséért 
megpirongatta, ’s egyszersmind ugyanazon gyilkosokat meganyi biankiakkal451 
megtoldva parancsolja Kolozsvárra. − E’ rettenetes. − E’ már nem emberi bánás. 
− Csinálj még többet mind többet csinálj borzasztó tiranus452, hogy poharad le-
gyen csordultig. − Mondják Ferdinánd herceg is jön. Miért? Talán azért, hogy 
a dolgot investigálja453; vagy Vlassich’ helyét váltja-fel; vagy talán muszkának 
moldovai mozgása ellen? Na épen. − Hogy tudják az emberek magokat ily fur-
csán vigasztalni, elaltatni? Boldog természet.

E’ hir azonban mozgást csinált. Katonák iránt megint figyelmet élénki-
te. Prof. Méhes és a kalvinista nagyok tanácskozának. Boszus mosoly száll-
ja-meg embert midőn látja: miként törekednek ezek, − főként a’ két Dani, Zeyk 
és bátyám − önmagok előtt bebizonyitni azt, hogy ott a verekedésen − mint 
ők nevezik, pedig én egyoldalu verekedést nem, legfelyebb veretést, tudok − 

449 Prépostok.
450 Lázadók.
451 Bianki ezred katonái.
452 Zsarnok.
453 Kivizsgál.
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tehát ott kivülem egy kalvinista tanuló sem volt. Éngem vallatnak, ’s én − 
mivel feltettem, sine religionis discrimine454 senkit ki nem adni − kényekre 
felelek. Kalvinista valló pedig − képzetők szerint csak én lehetek: tehát világos 
a’ conclusio, hogy t.i. − húshagyókor egy felekezetünkbeli sem volt kivűlem a’ 
piaczon. Ezen okoskodás nekem boszúságot okozott: mert edig józaneszűek-
nek vélt halandók szájábul került. 

Azonban engesztelődtem: Mert kollégyomban gyűlést tartanak, és nagy su-
perciliummal455 ’s patriarchalis nyájossággal kötik ugyanezen syllogismust456 a’ 
bálám állatjaként bámuló ’s minden feljülrül jövőt manna helyet zabáló − tanu-
lók szivére. − Szélvész próbálja-meg a’csert van é gyökere, vagy csak kegyelem-
bül tartják élőfának? −

Kolozsvár, 834. március 5.

Ugron Jánosnak székelyje érkezik székely puliczkára invitálni néhányunkat. 
Talán azért, hogy torunkat katonák bejőtte előtt igyuk-meg. Ablaka lóiskolára 
nyílik, hol dragonyosok szoktak gyakorlódni. Valami szilvorium felhevitvén az 
érzéseket nagyon kezdűnk lármázni ’s a’ gyakorlatra összegyűlt nép’ figyelmét 
magunkra vonjuk. Azonban a’ szájos Zeyk Domokos dragonyosok felé fordul, 
neveti azoknak flanelbe vont tortyos öltözetöket, nagy torokkal mondja a’ com-
mandot,457 ’s utána mi is orditunk, ’s mikor több ivándó nem volt, eltakarodunk.

 Kati betegüléshez közel van. Öste felé testvére ’Susi, kapitány Szabóné, meg-
érkezik. Egy mosolygó ábrázu, hízott, éltesecske aszony. Több ideig beszélge-
tünk, −’s szabadulván Linához menyek. Anyját haragosan lelem. Panaszkodik. 
Ura mindig óvári barátokhoz járogat, ’s gajdosan tér-haza. Darab ideig elhagy-
ta-volt: de azelőtt újra több esztendőkig szűntelen folytatta; míg az aszony arra 
vetemedett, hogy barátokat püspöknek feladta, ’s ezek urát magoktul eltiltották. 
Sírva mondá menyit szenvedett öszekelésők óta. Lakadalmok napjátul alig volt 
hét, melynek bár felét józanul tölthette-volna férje, ’s ilyenkor mindig készült-el 

454 Vallási megkülönböztetés nélkül.
455 Gőggel.
456 Közvetett okoskodás.
457 Vezényszó.
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hazul’, búcsuzott gyermekeitűl; nejét nem bánta akar hova lesz. Egyszer egészen 
felpakolódott, ’s indult; neje kést rántott-elé útját állotta; ’s gyilkolással fenyeget-
te, hahogy gyermekeit veszendőben hagyná. Megijedt, bocsánatot kért, ’s azóta 
sohasem kiván bódorogni: csak hazajön, ’s vagy lefekszik vagy beszélget.

Alig végzé szavait a felháborult aszony, az öreg úr betoppan szokás szerint ös-
teli humorával. − Ilyenkor nagyon nyíltszivü; mindent kilocsog, és erősen sokat. 
Előadása hoszas, egy sentetiát458 háromszor is megmond; minden fő gondolatot 
repetál.459 Feleségét ifjaszonynak, éngem urfinak, méltoságos urnak titulál; ’s 
sokat bajol aval, miért szeretem én az ő szegény leányát? − Lina! ily kezek közt. 
Egy jó szivű: de nagyon tudatlan, világ nélküli, eliszákult apátul − ’s egy elmés: 
de neveletlen, bősz és gondatlan tettű anyátul − ő, egy ilyen Lina hogy szület-
hetett? Ha kivánhatnám is őt hitvesemnek: de szüléit szüleimnek soha sem. −

Kolozsvár, 834. március 6.

Tegnapi székely puliczkábul iszonyu dolgok kerekedtek. − Méhesnek egy pap 
collegája feljelentette, hogy mi leszaladtunk lóiskola elébe, ’s ott azt kiáltottuk: 
„jertek ide császár gyilkosai! Most jól ittunk, most kössetek-ki velünk ’s a t.” – 
Már h. képes valakinek ok nélkül hazudni. Vagy ha megragadja költői szellem, 
költsen jó logikával és ügyes szövevényel: de ily vadul, ily pongyolán. − Méhes 
azonban − mint pap tartozván hitelet adni minden képtelenségnek − fut Da-
nihoz, ’s ez − minden további fontolás nélkül − hozzám. Nem mondja-meg, mit 
tettem, csak anyit: a’ mit tegnap tettem az hibás volt.

Én esküszöm. Ő boszankodik. Én kérem, ne haragudjék: mert nincs oka rá, 
’s magam menteni csak szabad; ’s én tegnap olyat nem tettem, mit törvény 
és illendőség meg ne engednének. − Még istennek hála Kolozsvárt élünk, hol 
szobánkban akárminő fenhangon, ’s akármit szabad beszélleni. − Nem vala 
mihez fognia: hanem mondá: „látod barátom! én megvallom: nekem fél annyi 
talentumom sem volt mint neked: de soliditasom sokkal több ’s a t.” Mit volt 
tennem e’ szörnyű complimentre?460 Halgattam: mert kikötni egy oly ember-

458 Vélemény.
459 Ismétel.
460 Bók.
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rel, ki iránt hálával vagyunk kötelezve ’s ki fedhetlen characterű, − sajnáltam; 
habár kislelküségén ’s guberniális szagján eléggé méltatlankodni nem tud-
tam. − ’S itt még nincs vége a donquixotteriának.461 − Délután Méhes is elfog, 
nem hágy szóhoz férni; ’s ha nem akar törvényeket ismerni menyjen Ame-
rikába, mondja. − Ezen nagyon tudatlan kitételre ref lexiocskám lett-volna: 
de szájtátásomra mingyárt azt habará: „én nem akarok magával disputálni: 
hanem három óra mulva menyjen Bethlen Jánoshoz.” Hát már ezt a nagy em-
bert is czimborájokká tevék. − A’ mint benyitok mingyárt elémbe jön; ’s mivel 
olyanok vannak nála kikkel titkos szava lehet, röviden szól nekem, szokott 
nyájosságával, könnyüségével. „Magát azért küldették ide, hogy én mondjak 
magának valamit: de én bizony nem mondok semmit. Maga tudja mit hogy 
csináljon, ’s én abban határtalanul bízok” − sajnámot jelentém-ki azon, hogy 
csoportos gondjai mellett még velem is terhelődik, − ’s ő kezen fogott ’s mon-
da: „édes Ferim! Maga olyan ember, ki nekem szívemen fekszik; maga olyan 
ember, kire való gondoskodásomat a’ haza kívánja.”− Szégyen és büszkeség 
közt veszek búcsut. − Zeyk Miklóst tudósítom a történtekrül. −

Kolozsvár, 834. március 7.

Ma születésem napja. Tizennyolcadik évbe lépek. Volt-é valaha ily borus in-
nepem? − Év első napján pipa, bor, és venus ellen tettem volt fogadást, mostanig 
meg is tartám: és ma esküszök munkásságot, osztrák elleni gyűlöltséget, és nő-
telenséget. Hald-meg ó ég! − 

Csak anyám emlékezik rólam: 
„Ma születésed napja. Nékem fáj, hogy semmit sem küldhetek arra a napra: 

de talán még érünk jobb hajnalt is. Ó ha az a’ nap, melyen én oly közel voltam 
érted a halálhoz, ’s ránk nézve annak az őstéje olyan örvendetes-volt, soha se 
fordulna fekete felhővel elé. Ma már 18-ik évedbe léptél; közel vagy a férfiú idők-
hez; de legyenek a cselekedeteid is értek és megfontoltak, ’s tartsd szemed előtt, 
hogy éngem − a’ki érted anyit szenvedtem − meg ne szomorits.”

Csak ez a péntek nap ma ne lenne: ezen nagy pénteke Kolozsvárnak. Délösti 
négy órakor minden kapukon egyszerre ugyanazok dobok perdülének, melyek 

461 Szélmalomharc.
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nem régen öldöklőjelt adtak ellenünk; ugyanazon fegyverek villogtak-elé, me-
lyek most is vérünktül párolognak; és a’ zsoldosok kik bőszen verték gyilkaikat 
uraknak a’ polgároknak szivökbe. − Fenyegető és diadalmos ábrázzal lépdel-
nek-be. Pidol − napoleoni felhevüléssel, vagy mint egy Paschewich vágtat és ug-
ratja lovát szájangó népcsoportok között? Minden utczák felét fogják-el az ost-
romló csapatok, ’s piaczon egyesülnek: granátosok, dragonyosok, biankiak, és 
füsilierek.462 − Minden szív remegett, hogy azon hangok, − melyek már egyszer 
hozzászokának ránk öldöklést parancsolni − most mit commandiroznak. Csak 
Jósika jött-ki altánjára463 elégülten; borgloria villog szemeibül; ’s nálánál sohon-
naibb raboknak hinti köszönetjeit; majd hátraszegett nyakkal fordul a néphez, 
mintha mondaná: én mégis gubernator vagyok”. − ’S mikor minket öltek, akkor 
nem volt gubernator, akkor nem jött altanjára − ’s mégis Erdélyben nincs egy tőr 
az ő szivének, ’s nincs egy szabad kéz e’tőrnek!? 

Kolozsvár, 834. március 8.

Dani reggel hozzám küld, ’s jelenti, hogy kevéssel előbb egy leánya született. 
Egy nappal utánam; ó szegény feje csak egy csillag alatt ne velem. −

Kollégyomban ma megint casinogyűlés lesz. Aligha társa közelebbinek. −
Valami nyomorú rettegést, valami catholicusoktul való undort, terjesztett 

Méhes gyűlése ezekben az emberekben, kiknek egész életek jurare in verba ma-
gistri.464 − A’ vénebbek már természet átkánál fogva, obscuransok465 − hírlelik, 
hogy én, ’s tanácsaim kedvesek vagyunk ugyan a’ szájnak: de ártalmasok belül; 
’s ha az én tüzes lépéseimet nem szeliditnék; rég porba dölt volna a társaság. − 
Csak lássan az ember reverendás ministereket.

Gyülés megkezdődik. Mingyárt jegyzőkönyvem olvasására zugás támad. Én 
mentem magam, okaimat hordom. Mind jó lenne, mondják, de félő, hogy ár-
tunk vele a társaságnak. Sok embernek olyan beszéde menne-be, mi profeso-
rokat sértené vagy önmagát is. ’S aztán idehagyná társaságunkat, vagy be is 

462 Fegyveres katonák.
463 Erkély.
464 Kritikátlanul elfogadja a véleményét egy adott hatóságnak.
465 Tudomány és felvilágosodás ellensége.
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záratnák. − Igen de, könyörgök, a posse ad esse,466 ’s aztán minden olyas mondá-
sok imporumkor467 kihagyódhatnak. Votum468 alá estem; ’s kettővel leverettem. 
− Békén tűrtem, remélve, hogy máskor újitott erővel kiviszem. − Most néhány 
catholicus ifjak jelentődnek taggá kivánkozóknak. ’S tesz, mint elnök, javalatké-
pen: mert fontolást érdemel: mert javunk kívánja: mert kényes helyzetünk van 
nekünk reformatusoknak: 

Kér tehát gondoljuk-meg a’ dolgot. Meg biz azt, dörmögik. Én nagyon sajná-
lom ily pokoli hurnak vallásos különségnek megpendülését; eléadom czélunkat, 
a’ surlódást. Általában tagadják, ’s csak olvasást állítják, sőt veszedelmesnek 
képzelik ezen kívül más bármi mellékes czélt fel is tenni. − Veszteni kezdem a’ 
kengyelt, kivált mikor látom, hogy Pataky Józsi, kivel jónak érzete tett baráttá, 
ellenem van. − Elhalgatok, s csak azt kivánom votizáljunk: bevesszük-e vagy 
nem? Hihetni-e, hogy akkor − mikor harminc ember közül alig volt egy az én 
véleményemen − votumra menjen a’ dolog és czédulákon csak egy nem talál-
kozzék? − Sanyarú tréfábul azt sugom, hogy e’ nemet bizonyosan Józsi adá. Ő 
felpattan fenszóval tárasság elébe apellálva,469 és mellette ülőknek bizonyitva, 
hogy ő igent adott. Én forditok a’ dolgon. Szavamat baráti sugásnak állitom, mi 
nem társaságra tartozik; ’s Józsira csendháborításért büntetést kérek. − Ő mé-
regbe jön: „’s büntetést szivesen adok, rebegé, tisztelt barátomnak, ezennel ki-
csapom magam e’ nemes társaságbul; ennél többet talán nem kiván.” S eltünt. 
Én elfásultan halgattam, ’s gyűlés szétoszlott.

Józsival unalmas: de könnyü a béke. − Olasz megfoghatatlan. Egy időben tu-
datlannak véltem; utóbb nagyon józan eszű szabad lelkű embernek ismertem; ’s 
néhány nap óta valami idétlen stabilitas’ szagát érzem rajta. − Mai szóvitáimon 
valamit vettem-észre.

Mindig hibáztatnak, tűzes zajos beszédemért. Ma − mivel nagy dolgokat 
akartam kivivni, fontolva és csendesen szollottam. ’S mi lett belőle? Száraz let-
tem; ideámat töredezve adtam elé; mindha erőltetve huztam-volna nyelvemre 
a’ tárgyot, nem fojt önkényt belülem.

466 Hibás logikai következtetés.
467 Piszkozat.
468 Szavazás.
469 Hivatkozik, fellebbez.
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Kelemennek kiöntöm panaszos keblemet. Egyet értek vele, hogy Erdély soha 
sem fog lábra állani csak ugy mint egy miveltebb nemzetnek − például német-
nek coloniája, nyelvét, nemzetiségét elvesztve. − Szegény barátom! Ez a szív ugy 
nem hagyja elhinnem, hogy ő oda, van, bár minden környület ellenállhatatla-
núl bizonyítja. Dr.Pataky rég odahagyá, és megsententiázta.470 Utóbb Dr.Póhoz 
folyamodott: ez biztatta elébb,’s utóbb szép szín alatt eltávozott. − Most mintegy 
vízbe haló mindenhez folyamodnék; de az égben nincs segítség.

Kolozsvár. 834. március 9.

Roppant templomparáda van. Katonaság megtömte egész középutczát. E’ 
mind ijesztő taktika. Sok nép bámulja; ki szidva, ki szép tiszteket vizitálva, ki 
semmit sem gondolva. − Itt ember legtöbb újságot hall: p.o. Stollaky azt mondá: 
legyen vége már az invesztigationak;471 mert már mindent tudunk. Kemény Feri: 
Hát ugyan mit tudunk? Stollaky: Azt, hogy a’ katonák lőttek. − Továbba Pataky 
Mihály mindenfele fenyegetőzik, ’s mihelyt herczeg megérkezik, mingyárt felád 
neki; − milyen szép fogás egy bocsánatkérés kicsikorására? Abbul nem eszik. 
− Czimboráim keserülten támodnak-meg, hogy Méhes casinonkat bezárja ha 
catholicusokat ki nem csapjuk; Rácz jegyzőkönyvet levitte revisio472 véget hír 
nélkül, − itt még kicsi gubernium kerekedik − és ezen impertinentiákat473 nem 
lehet elnéznünk. −

Naplataimon szucsáki expeditiom óta csak ma dolgoztam, holnap újra félbe 
kell hagynom. −

Kolozsvár. 834. március 10.

Girásszék474 tartódik ’Sombori András elölülte alatt. Most becsületesebben 
viselte magát mint ezelőtt. A’ tiszteknek esztendeje betölt: ámbár a’ megerősités 

470 oda mondott
471 nyomozás
472 ellenőrzés
473 arcátlanság
474 vármegyei közgyűlés
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még nem jött-le. Új restaurationak475 kellene tartódni. Azonban vagy a herczeg’ 
érkezte, vagy a’ confirmatio476 körül történt kedvetlenségek mián az oppositio477 
kivánta mostaniakat három hónapra substitualni.478 Okot nem mondottak, csak 
nehéz környületeket emlitettek. A szájos Mohaynak és emberséges Kornisnak 
ez nehezen fér fejökbe, v. most legyen választás v. esztendőre substituálodja-
nak. − Karaczay leakart mondani mindenkép: de valamint ötet ugy Mohay’ fele-
kezetét rávette oppositio a’ három hónapi substitutiora. − Kemény Domokos és 
Wesselényi különböztették-ki magokat. −

Lotti ma bejött Katihoz, ’s ismeretségét tevé Kemény Simonnénak és leányá-
nak, Juczinak, a’ György’ testvérének. − Milyen dámák ezek? Merő patriotiotiz-
must erőt lehelnek.

Ez a’ dáma, ha valaki, erdélyi Cornelia. − Juczit Bethlen Farkasnak szántam. 
De szép, jó, lelkes pár lenne. − 

Kolozsvár, 834 március 11.

Egy hónappal ez előtt, ezen a napon esett sérelme polgárbaráti szívünknek: 
és csak ma nyúl jussa’ boszullásához a’ tunya magyar. − Wesselényi girásszéken 
feláll, és menydörög, és felrázza leszúnyadt érzéseket; és öszeborzasztja lecsi-
lapult lelkeket. Elmondja szolláját, mely igy kezdődik: „viszajöttek, viszahozat-
tak tehát”: ’S mely valamint őt telyes szónoki fényében tüntette-elő ismeretlen 
megye előtt; ugy, egész városan elterjedve nagyobb sensatiot okozott, mint mi-
lyen gyilkolás napján lehetett. − Utána Bethlen Domokos mondott egy alkal-
mas beszédet; katonák gyözelmi pompáját don quixotte’ diadalaihoz hasonlitá. 
Előadása azonban egy nevetséges pathoszbul merőben donquixotti volt. − Öreg 
Mohay is szidta a’ katonákat, ’s Fidont − mert Pidolt igy nevezé. − −

Egy követség neveződik mely guberniumtul megtudakolja, miben álljon 
elégtét’ dolga; és egy másrul is van szó, mely felséghez küldődjék.

475 Tisztújítás.
476 Hatósági megerősítés.
477 Ellenzék.
478 Helyettesíteni.
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Ily tömötséggel, kedvel, és serénységgel még egy girásszéket sem dolgoz-
tam-ki: de a’ hosszas ülés mián /:délelőtt, délután, éjjel:/ hemoroisom zaklat. −

Kolozsvár, 834. március 12.

Guberniumhoz küldött követség jelenti, bebocsátást nem nyert. Képtelen 
boszúság, zajos kitörés, mihez foghatót még nem hallék. Most mind az, mi teg-
nap elhalgatódott, ’s cancellariárul mondódott, rá is alkalmazódik. Bethlen 
János pro coronide479 felkiált: ha ő bezárta elöttünk ajtaját, mi is zárjuk-be szi-
veinket örökre. −

Gubernium elleni zaj nemsoká Wesselényire fordul. Egy rendelés t.i. kikél 
az olyan assestorok480 ellen, kiknek megyében nincs birtokok, mivel ilyeneket 
törvény sehol sem emlit, és assessorok’ egyik tulajdonául épen birtokosságot 
említi. Többség rendelésnek igazat ád, s ezutánra a visszaélést megakarja tíl-
tani. − De Wesselényi törvénykönyvet kezébe veszi, ’s rendelés alaptalansá-
gát igyekszik megmutatni. Oppositio is ellene kél, csak Bánfy László mellette. 
Hosszas vita után Wesselényi búcsuzni akar. Mind felkiáltanak, hogy mostani 
határzatnak retroaktiv481 ereje nincs: „de épen van: mert a’ rendek most egy 
törvény ellen becsukott hibát vettek-észre, ’s azt eltörlik: Tehát ezen eltörlött 
hiba minden creaturáinak, következőleg minden birtoktalan assessoroknak 
el kell bukni”. ’S ezzel csalmáját482 ragadva kiment. Többen rendek’ nevében 
utána akartak: de épen oppositio emberei ellenzették.     Délután hozzámenyek 
tegnapi szollájának elkérésére. Beszélgetünk; s’ fájlalva emliti, hogy őt, ha 
már felyülrül üldözik, kimélnék bár alulrul: mert két tüz közt lenni ’s mégis 
megállani bajos. Ekkor hirtelen tréfásabb tárgyokra fordulna, doktorságomra 
tér, javalja és mindenekre kér, legyek homeopatha: mert ő annak háromszor 
köszöni már életét. 

479 Koronáért.
480 Ülnökök.
481 Visszaható.
482 Süvegét.
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Kolozsvár, 834. március 13.

Gondolván, ma csak jegyzőkönyv olvasás léend fel sem menyek: hanem iz-
zadva tisztálok. Hát jönnek czimboráim, szidnak: miért nem szaladok: mivel oly 
syllogismusokat − milyeket Wesselényi ma teremt − soha nem hallottam. Szala-
dok. Wesselényi tegnap talán Bánfy Lászlótul telket vásárolt, ’s ma megjelenik 
és protokollum483 olvasásakor tegnapi vitát megújitja; Legügyesebb tactikával 
szinte három óráig oltalmazza véleményét girásszék közakaratja ellen, ’s vég-
re is csak félig gyözetik-meg. Kénytelen ráállani, hogy birtoktalan assesor nem 
lehet: többek is megvallják, hogy é határozatnak retroactiv erejűnek kell lenni. 
– Bécsbe Zeyk Józsi és Kemény Domokos.

Evel girásszék bevégződik, ’s be az én keserves munkám pályája is. Többen 
ellenzik rapturám’484 casinoba tételét, ’s miért? mert Pidol minden ott folyt be-
szédeket szórul szóra meghallott, pedig katonák húshagyó óta ki vannak tíltva. 
Már Kolozsvár is nyüzsög titkos policzájtul. − Oknak ugyan a’ felhozottat nem 
tartom: hanem − mivel kivánják − legyen. − 

Kolozsvár, 834. március 14.

Soha ily nehezen pénzt nem kaphattam. Most szinte kénytelen valék credi-
tor485 barátaimat megcsalni, ’s legatioba486 vezérlő költségeiktül is megfosztani. 
− Hanem marchalisomat Bethlen Farkas, és János számára Törökkel leíratom, és 
a’ tölök kapott pénzt kölcsönveszem.

Továbbá szerencsémre Bodor Eleket sors hozzám vezérli, s ő kisegit sárnak 
hátralevő részébül is. Ezen kegyért elhallgatom pletykáit, miszerint én kisza-
badultam után mingyárt meg fogok házosodni, Linát veszem, ’s már nálok is 
háltam. − S egyszersmind 10 napi kamat fejébe characterizálom.487−

483 Jegyzőkönyv.
484 Elragadtatás.
485 Hitelező.
486 Követség, kiküldés.
487 Jellem.
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Ő egy sánta ember. Roppant nagy feje, sertés vörös haja; felette disztelen áb-
rázatja. − Agyveleje egy miveletlen tömérd, melyben minden tudományok’ rab-
sodiái szorva hevernek, rend és emésztés nélkül. A’ historiát neveti, s minden 
esetre azt kérdi, hát tudja maga, hát látta? Philozophiát és aestetikát minden 
emberrel születettnek állitja, ’s nem férhet agyába miképp lehessen jónak és 
szépnek törvényje; Lafonteine és minden semmi románok kézi könyvei. Nyel-
veket buján és könyjen tanulja, de hogy tanultat mi módon kelljen tökéletesitni, 
’s szükséges é tökéletesitni, azt tudni sem akarja. − Természeti tudománynak, 
főként chemiának nagy buvárja: de vakmerőn állítja, hogy ezen tudományok 
minden hősei complicalt rosz uton indultak, ’s ezért őket csak gyéren olvassa: 
− maga szüntelen találmányok’ készitésében foglalatos. Sajnálja szegénységét; 
éngem verbuál,488 ’s ha azon pénzt − mit játék szinemre forditék − neki adám, 
mennyi hasznos gyönyörüséget igért-volna. − Egészen materialista; sem istent, 
sem örökkévalóságot nem hiszen; minden embert egyformán születettnek állit; 
a’ genie neki chimaera.489 Tavaly egészen elbolonditott-volt.

Rábeszélt, hogy ha nemzőmag egy tömlőben caloricum, s ételek’ extractu-
sa490 által ápolódnék, ember − asszony nélkül − születhetne; ’s én tovább vittem 
és chemice lehetősnek véltem nemzőmagot is szerkesztetni, s igy a házasságot 
merőben hasztalannak deklaráltuk. 

Különben is ő félelembül é vagy hidegségbül maig is szűzen van; pedig le-
het 24 éves. − Természetesen nagy liberalis; gyűlőlője minden oktalan felsőbb-
ségnek. Húshagyó óta mind azon gondolkozik, miként lehetne bizonyos tájon 
levegőt meggyújtani, ’s igy gyakran ellenséges tábort, és most gyilkos katoná-
kat elperzselni. − És ezen salakos ifju arany, nagy mathemetikai talentummal 
megáldva, jól klaviroz,491 s egy legszelidebb ember. Mely tulajdonai nyilvánitják, 
hogy ő − jobb környületek közt selejtbül tisztulva − rendes gondolkozásu, szép 
érzésű és Erdély’ egyik legjelesebb fijává lehetne.

488 Győzköd.
489 Rémlátomás.
490 Kivonat.
491 Zongorázik.
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Kolozsvár, 834. március 15.

Pataky Józsi jelenti Kelemen’ izenetét, ki nagy szűkségben óhajtaná adósá-
gom lefizetését. Teljes lehetetlen: mert tegnap is alig kaphattam, ’s ma mingyárt 
indulnom kell; hacsak holnap anyám nem segithet? −

Lajit egy roppant dramán rágodni hagyom. Ez historial darab lesz, csakhogy 
tárgya nincs historiabul véve és hat felvonásos. − Isten hozzád Kolozsvár és szív-
szerette Linám.

Szucsák, 834. március 16.

Mégis unalmas ez a falu, ’s az a’ nőtelenség. − Ó Linám! − Nem, falusi lakos soha 
sem leszek. Desperátiobul492 olvasom anyámnak Klio’ második darabját. −

Kelemennek küldök 4 pengőt, ’s igy csak 6 marad: a’ visszajövő alkalom két 
levelet hoz. Első Lajié datum nélkül szokás szerint burleszkirozva,493 másik Zeyk 
Miklósé. −

„Notabene494 − Miota költök mindenektül csak az ihas torku Kupa /: Török:/ ’s 
ittas meg bornemisza phantaziáju Lesi /:B. Elek:/ háboritván szobámnak isolált 
levegőjét − privatizalas gondolatai figálták minden létczéljaimat. − Tegnap este 
és éj vala ama borzasztó óriás ki azokat egyszerre elnyelé − ’s anchises495 gya-
nánt éngem vállaira emelvén Pestre kapott. − Doktornak, medikusnak! − Most 
várom nagy anyám megérkeztét − financiám jövendőbeli mivoltát. Remélhe-
tek-e nem tudom; addig is isten veled.”

„Mind a’ két leveledet kaptam, − ’s azok fekete tentádnál még feketébbek ér-
zéseket ébresztettek-fel bennem. Mégis − az igazat megvallva − nem vagyok oly 
pesszimista mint Te, ’s még eddig-elé nem csüggedtem-el. Vélekedésem szerint 
az a’ dolog vonhatja a legszerencsésebb következéseket maga után Erdélyre néz-
ve: de magam is megismerem − csak abban az esetben, ha a’ mi részünkről az 
ész lesz a’ vezér s’ annak következésében a’ legnagyobb mérsékletességgel visel-

492 Elkeseredve, reménytelenül.
493 Kacagtató.
494 Jól jegyezd meg.
495 Mitológiai alak.
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ve magunkat, alkalmatosságot nem adunk a’ belénk akadásra, − a’ legnagyobb 
méltatlanságot is, törvényeinket fenszóval kiáltozva, − de minden ellentállás 
nélkül szenvedjük. − Mert, hogy ok nélkül akadjanak belénk, azt nem hiszem, 
hogyha pedig ez úttal constitutionkat496 nem veszesztjük-el − ugy nem igen 
képzelek egy környülállást − mely ébresztőbb ’s a’ magunk kiformálására un-
szolóbb lett-volna. A’ legmegengedhetetlenebb hiba volt, hogy akkor mingyárt 
nem ment követség az udvarhoz, − mely a’ katonáktul küldött, − s bizonyosan 
ha nem is hamis, de nagyitott − informatiot megelőzve, − ’s bár anyit mondjon 
a’ császárnak: hogyha nem is hiszen nekik: de a’ másik félnek se higyjen mind 
addig, míg az investigatio497 a’ valóságot meg nem hozza.”

„Itt ezer meg ezer hírek szárnyalnak: de azok’ nagyobb része költemény. Wá-
sárhelynek szeretem a’ kolozsvári dolgokruli gondolkozása módját: − PS: mikor 
Wásárhelyt mondok, értem a’ casinot. − Gondolom szeretnél több újságot is hal-
lani: de itt bizony nem igen történik emlitésre méltó. − Az idevaló Areopagus498 
még a’ megitéltetést sem érdemli-meg: mert hibái oly gyávák, hogy még mulat-
tató anechdotának sem jók.”

Szucsák, 834. március 17.

Naplataimat igen nagy kedvel és szerencsével írom. (Januárban járok csak) 
Ilyes elkésésben van annyi haszon, hogy ember tárgytul messzire állván, azt 
igazabb színben veheti-fel, ’s igy nem annyira anualis-formálag hanem prag-
matice499 ír. Azaz lánczba füzi okokat következésekkel. Továbbá emlékezö-te-
hetségnek nevezetes fenköve. Addig elrágul egy napi tettein az ember, s egy kis 
képzetet megragadván annak associativjábul500 anyit teremt, hogy végre tisz-
tába jön. − Anyám egy időben számadást kivánt költségeimrül. Ezt is − mint 
egyebet −  maga idejében nem készitettem meg: hanem egyszer neki ültem ’s hat 
hónap előttieket ís kifürkésztem.

496 Alkotmány.
497 Nyomozás.
498 Drámai beszéd, utal szent Pál athéni sziklán mondott beszédére.
499 Célirányosan.
500 Társítás.
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Szucsák, 834. március 18.

Egy kis hó esett. Miklós elcsal. Ha januárban nem szánkázhattál, jer mar-
tiusban, s menyünk Bácsba. Hideg oly kemény, hogy tél derekán is megjárhatna: 
pedig február közepén frakban sétáltunk. − valyon mi lesz ebbül az esztendő bül? 
De mi a’ szegény emberekbül, kik véginséggel küszködnek. A’ császár ugyan osz-
togat-ki gabonát: de ez kevés, ’s aztán némelyek − mult éhségre emlé kez ve −  fél-
nek is császár ajándékátul. Egy háznép, nem lévén egyebe, kendermagot őrölt, ’s 
abbul pogácsát csinálván nagyobb része tőle megholt. Egy más, elehezve, végső 
marháját vásárra hajtotta, de illő áron nem adhatván- el, visszatérő útjában 
halva rogyott-le. Én mind számlálom a’ napokat, mikor derül-fel már Julius, 
hogy nyomorultakat megvigasztalja. Soha nem voltam ily ügyelő év’ változásá-
ra; soha sem ily aggodó. Igaz szegény anyám is alig tengödik, mindent pénzen 
veszen. Rosáék innepre lakodalomba hívnak.

Szucsák, 834. március 19. 

Ma nem tudok egyebet csinálni, csak legzavarosabban gondolkozni. Napla-
taimat is elzajositottam. − Eszmélek haza’ sebjeire ’s Ferencz császár gazságára, 
eszmélek egy szebb jövendőre ’s az ember’ méltóságára; és írok egy sustorgó 
nemtommit. Legjobb lenne lázasztó szollának, elmondódva unitarius diakok 
előtt felleges éjfelen a’ thordahasadékán. −

Utóbb lelkemre bánatos érzetek szállanak. Elgondolom, mi boldog lehetnék, 
’s mi boldogtalan vagyok? − egy olyan anyával bírok, kit nem érdemlek; ’s épen 
ő gátol mégis pályám’ merevényén: mert tőle elválni kínos. Anyi javam vagyon, 
mennyi másnak még sok lenne; ’s én ezt furdolókőnek501 szidalmazom, mely em-
berek zsarnokává tesz, s nem hágy önerőmen szerezni kenyeret: ó mert kitudja 
belőlem az aristocrata mérget kiirtani? − A’ boldog szerelem is csak kinosabb 
mint a’ kesergő vala. Nem éldelhetem bú nélkül könyen, mint légi csattogány 
a’ szűz és forró csókokat. Gyötör a gondolat mindig, Linám nem ártatlan; csak 
azért szeret, hogy szerettessék, hogy elvegyem; és ha elveszem, megfosztódom 
a’ befolyástul, mit hazámra gyakorolhatnék: mert gyermekeim foglalják-el gon-

501 Lelkifurdalás.
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domat. − Miért ellenzi ő doktorságomat? − ohajtana minél hamarább aszonyom 
lehetni. − ’S ez a’ test ép kivülről, belöl féregrágta alma. Megbódulok.−− /: Vers: 
Mért nem tudlak elfeledni? :/

Szucsák, 834. március 20.

Anch’ io sono pittore!502 − Naplataim’ genius’ vonalmai. Sebten írom, és bu-
zognak bennem a képzetek. Nyelvem könnyű és gratiatelyes.503 Hátha még a’ 
nagy világot kifogom ismerni: Ha doctorságom tudományok’ legmélyebbjeit 
meriti-ki velem?!

De mégis: no sono pittore.504 A’ mivész, tömlöcz fenekén is elyziont505 vará-
zsol: és én a’ nyugalom’ párnáján, jó anyám’ karjai közt kínt, unalmat érzek. 
− Minden rosz oldalát forditja felém. A’ falu’ kopasz szirtjei Siberia nekem, hova 
száműzve vagyok hazámbul, pedig ez az én hazám. − Arczom halálszin, sze-
mem vadon forog; szívem nagyon üt; fejem kábult, orákig heverek kanapénkan, 
semmit sem gondolva, csak nyavalyámot. Hogy repülhetek ki kalitzkámbul? 
Milyen boldog leszek Pesten. És hat év multán Linámat elveszem. − E’ képzet 
contrast echot tompit szivemben és agyomban. Jaj! − Szegény anyám szinte hal 
unalmában; és én alig tudok hozzá két szót ejteni. Kínomban felolvasom Klio 
második darabját. Be csekély munka! A grachusoknak506 charactere mi gyenge 
kézre mutat; az egész nem egyéb, mint annalisi f losculusok’507 zavaros töme-
ge, czifrázva idegen virágokkal, összeírva lelkesebb írók’ historiás munkáibul. 
Maria Stuartban a’ sok véletlen történetek ismétlése kimutatja, mennyire nincs 
szerzőnek phsyhologiája, s’ mint nem képes felfogni, miképen szövődnek-ösze 
világ történetei egyes emberek characterébül. 

502 Én is festő vagyok.
503 Hálatelt.
504 Nem vagyok festő.
505 Boldogság mezeje.
506 Gracchus lakói.
507 Krónikai szóvirágok.
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Szucsák, 834. március 21.

Szolgabíró Nagy Sándor hozzánk jött, hogy nyilczéduláink tervét kicalku-
láljuk. − Ez egy igen különös ember. Képtelen ép testű és nagy erejű; s’ mégis 
félénk és azt hiszi, hogy teste oda van. Kollegyomban jól tanult és embersé-
ges férfi, mégis obscurans,508 és praevarical.509 Szüntelen szerelmes, házosodni 
fél: mert szegény s’nejét kényelemben akarná tartani. Szeretői mindig kaczé-
rok voltak: mert máshoz közeledni remegett, ’s míg ő készülődött, mind férjhez 
mentek. A liberalismust megtámodta. Nem egyéb az, mint a magnások boszu-
sága, miért nincsenek nagy hivatalokban, ’s minden beszédjek arra való, hogy 
kapjanak valamit. − Hoszason fárasztom tüdömet, ’s végén veszem-észre, hogy 
ok nélkül. A’ becsületes obscuransok legvészesebbek, őket sem utálni sem gyü-
lölni, csak szánni lehet.

834. március 22.

Tegnap és ma mind osztályczédulákkal bajolánk ’s amint veszem-észre csak 
azért, hogy ellássuk, hogy soha sem fogjuk bevégezhetni. − Nagy Sándor ugyis 
ma Kolozsvárra menyen; én is hozzákapcsolom magamat: mert a’ Bodor Elektűl 
kölcsönzött pénzt ki kell holnapra csinálnom valahonnan. 

Lóháton jóforma hideget szenvedek. Az erdő felé látom a’ sok használatlan 
földet, hol marha legel apró csalitok közt, ’s azok rügyeit elrágván nem hagyja 
fává növekedni. Mennyi hely, ha lenne industria.510 Ilyenkor egészen elragad 
gazdasági vágy, és hoszú terveket koholok, a’ hogy kéne és hogy nemkénérül.

A’ rázódás sokat hozá-meg vidorságomat. Hirtelen megmosdok, ’s a’ főfájás 
majd megől. Az öreg Rácz mondja, jön Ferdinánd herczeg s megdeclinal511: aval 
semmi bajom, felelem: hanem adjon szabadságot lovamat pajtájába bekötni, 
mert holnapig benmaradok. Laji ölel, ’s játszodnunk kell Szucsákban az innepen.

508 A tudomány ellensége, maradi.
509 Kárt okoz.
510 Szorgalom, iparkodás.
511 Ragozza.
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Lina szomorú és daczos. Én örökké tudaklom, tőle szeret e? Ő pedig soha 
sem tőlem. 

Nagy hidegség. Hanem oda is magyarázható. Hogy neki saját szerelme elég; 
én inkább szerettetni vágyok. − Ó férfi büszkeség. Be tudod dulni magad’ és ro-
konid kebelét. − Lina vagy Zentelkén, vagy Bácsban lesz az innepen. Együtt le-
szünk mindenütt.

Kolozsvár, 834. március 23.

Laji átadta óráját, hogy reá pénzt vegyek. − Gál Simon, a’ bivaly holnapra 
biztat; Daniék ma keresztelik kicsiny leányokat: − Ma hát csak benmaradok. Lo-
vamat ki kellene küldenem, hogy ne consummaljon.512 Laji rádöczenti magát és 
elbaktat vele.

Daniék másodkeresztapának ……….

512 Fogyaszt.
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1. melléklet

Aglája 1831 Kolozsvár
Lyányokról

Mint az áprili
Szép idő, Mili
Ingadó kegyelmed;
Mint a’ böjt-havi
Nap, kecses Kali!
Változó szerelmed.
Nem neheztelek rátok,
Lám hisz ez nemi hibátok:
Oh de ifju! Intelek,
Jól, vigyázva bánj velek:
Kéj-özönben elmerítve,
Rós’a-párnán szenderítve,
A’ csalóka szirenek
Nyilt eget teremtenek.
Hajh! De nem soká
Tart e’ boldog óra
Csak sóvár szemekkel
Nézel a múlt jóra,
Ha szerelmed báj-virága
„Széped” hitszegő szavára
Kókadoz;
’S míg sohajtozol utána
A1 helyett, hogy téded szána,
Még nevet,
’S másnak újra nyújt kezet.

Már nekem lány
Nem kell, – én Peán’
Szent kobozát pengetem,
’S víg dalok között
Líber’ egybe-ütkzött
Serlegét ürítgetem’ –

  Írta: Kabós Ferenc
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A PÓK

Kis takácsné mellyet szemem
Itt oly gondban lele fel,
Milly örömmel tölti szívem
mesterséges míved el.
A’ leggyöngébb ujj ily vékony
Fonálkákon, mint te, nem fon
Milly egyaránt verődnek!
Milly pontosan kötődnek!
Tükröm megett légy békével
Ne tarts a’ szolgálótól -
Nem-innen tollseprűvel
Ő téged’ ki nem botol
Hogy csuda szövésed’ lessem
’S szorgoson okát keressem
Mi viszen rá tégedet
Szőni remek mívedet.
Mit látok! egy légy akadott
Vásznodban fenn ’s vergelőd,
Te sietve megradadod
És szegénykét megölöd.
Hát ezért van mesterséged?
Menj! így nem szeretlek téged’
Mi haszon a szép mívben,
Ha rossz czél van a szívben

 Németből fordította Kabós Ferenc
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2. melléklet

Szútsáki Nagy Fileki Sándor diplomamunkája, Kolozsvár, 1761. április 23.
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2. melléklet

Fileki Sándor sírja a szucsági temetőben
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3. melléklet

Tanárai

Kabós nem passzív hallgató, ha elmegy az órára, akkor is kritikus szemmel figyeli 
tanárait.

A tanárait is aszerint értékeli vagy bírálja, hogy tanításukkal hogyan szolgál-
ják a tudás elsajátítását, milyen gyakorlati haszna van tanításuknak az ifjúság és 
a társadalom fejlődésére.

„Túnyogi ügyes ember. Véghetetlen törvényismérete van. Láttam nála a’ dia-
eta nevezetesebb tárgyait rendre felvéve, mindegyikre indexet készített, hová 
minden feltalálható törvényeknek – melyek azon tárgyra tartoznak – citatuma-
it513 beírta ... délelőtt politikát tanít Sonnenfels szerint; azt magyarázatjaival igen 
jelesen bővíti, és Erdély aeconomiájára és kereskedésére a leghasznosabb meg-
jegyzéseket teszen. A könyv maga tanulni száraz és unalmas, de Tunyogi kezén 
életet kap.

Salamon … moralt papol Köteles szerint. Mennyi tűz, mennyi ifjú elmékhez 
szabottság, világosság a könyvben s még költői virágok is? Ellenben mennyi da-
rabosság, unalom, fásság Salamon száján, és mennyi papszag. – Így nem szeret-
tetünk philosophiát a’ gyenge lelkekkel.“514

A tanárait nem csak a szokásos diák-kritikával illeti, őt a nevelési módszerek 
is érdeklik. (Jegyzősége alatt egy zsebkönyv tevődött fel jutalmul annak, aki a 
legjobb munkát írja a nevelésről.)

Tudott a magyar pedagógia fiatal úttörőjéről, a Hollandiából, Angliából haza-
tért Vajda Péterről, akit Bécsbe menet – Bíró Miklóssal – meglátogatott. Bár janu-
ári beszédében kegyetlen kritikát fogalmaz meg kollégiumi nevelésről, itt mégis a 
kemény nevelési módot veszi pártfogásába Vajda módszerével szemben:

513 idézet
514 Napló Február 20.
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...óhajtották a velük rokon gondolkodású Vajda Pétert megismerni...  
különösen a vendég ifjuk sorolták elő útitervöket, de Vajdával nagyon bele bo-
nyolódtak a nevelési eszmék fejtegetésébe. Az ifjak a kemény fegyelem pártolói, 
Vajda a leghumánusabb modor harczosa, ugyanis: – A zsarnok nevelési modor 
rabszolgákat képez. – Az úr anyámasszony modora, pedig érzelgő lányokat. –  
rivalá az ellenfél. – Nevelje tehát bottal, nem bánom, fiait. – kiáltá Vajda. - Az úr 
pedig pólyázza 20 évig a gyermekeit. Azután a vitatkozó felek kezet nyújtának 
egymásnak.”515 

Tanárai sokoldalú képzettséggel rendelkeztek. A tanári állásra jelentkezőknek 
külföldi akadémiai végzettséggel kellett rendelkezni. A jelölteknek mind a négy 
erdélyi kollégiumban vizsgálatot kellett kiállniuk a saját tantárgyukból. A refor-
mátus kollégiumokban komoly természettudományos oktatás folyt, ezért sokan 
készültek orvosi és egyéb gyakorlati pályára. Leginkább kedvelt tanárai a napló 
szerint Méhes és Tunyogi.

Méhes Sámuel (1785–1852) tanár, nyomda- és laptulajdonos, író, szerkesz-
tő, bölcseleti doktor, református főiskolai tanár, a Magyar Tudós Társaság leve-
lező tagja (1836).

A kolozsvári református főiskolán teológiát és jogot hallgatott, majd 1806-ban 
Bécsbe ment orvosi tanulmányokat folytatni, ezt azonban nem fejezte be. Hei-
delbergben három évig matematikát, kémiát, fizikát, természetrajzot, építészetet, 
filozófiatörténetet, antropológiát, statisztikát, élettant hallgatott. Az egyházi fő-
hatóság Heidelbergből hívta haza a kolozsvári főiskolához (atyja tanszékére) a 
mennyiség- és természettan tanárának. A kolozsvári református egyház főtaná-
csában többféle hivatalt is viselt.

1834-től 1848-ig Kolozsvár képviselőjeként vett részt az erdélyi, illetve pesti 
országgyűlésen. 

Szerkesztette és kiadta saját nyomdájában 1832-től 1848-ig az Erdélyi Hír-
adó című politikai lapot, 1832-től 1844-ig a Nemzeti Társalkodó című történeti 
és irodalmi hetilapot és 1834-től 1848-ig a Vasárnapi Újságot. Higgadt, mérsékelt 
gondolkodásáért a kormány, a polgárság és az ifjúság is tisztelte. Végig segítet-

515  Karacs Teréz: A régi magyar színészetről. Arad 1888. 75–77.
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te az Olvasó Társaságot pénzzel és könyvvel (600 db. könyvet adományozott a 
könyvtárnak).

(Szucsági kapcsolat: Gyermekei közül 1816-ban született Sámuelt Kabos Mi-
hály, és felesége, Fileki Eszter keresztelte, aki később Kabos Ferenc osztálytársa 
lett. Krisztina húgát a szucsági ügyvéd, Szécsi Seres László vette el.)

Tunyogi Csapó József (1790–1858) jogtanár, a Magyar Tudós Társaság le-
velező tagja

1816-ban ügyvédi oklevelet szerzett, majd 1820-ban a kolozsvári református 
főiskola jogtanárává nevezték ki, ahol az erdélyi jogtörténet, jogforrások, közjog, 
magánjog, büntetőjog és perjog tantárgyakat adta elő. Több ízben volt a kolozs-
vári főiskola rektora.

1832. március 9-én a Magyar Tudományos Akadémia Wesselényi Miklós 
ajánlására levelező tagjává választotta. 1834-ben az erdélyi országgyűlésen Kö-
zép-Szolnok megyét képviselte, és ő szerkesztette az országgyűlési naplókat.

Lengyel István (1776–1833) professzor
A kolozsvári református kollégiumban tanult, ahol Bolyai Farkas iskolatársa 

volt. Később gróf Kendeffy Ádámnak volt a házitanítója, jószágigazgatója. A gróf 
költségén Németországba ment, a jénai és göttingeni egyetemekre, miután a 
kolozsvári, nagyenyedi és marosvásárhelyi tanárok előtt vizsgálatot tett a fel-
készültségéről. Jénában két évet tartózkodott. Filozófiát, teológiát, történelmet, 
egyháztörténetet, természettudományt, anatómiát és ásványtant hallgatott. 
Kémiát, esztétikát, matematikát, pedagógiát és francia nyelvet tanult. 1803 
második félévében ment Göttingenbe, itt római irodalmat, statisztikát, termé-
szetrajzot, alkalmazott matematikát, francia és angol nyelvet tanult. Hazatérve 
a kolozsvári református kollégium professzora lett.

Salamon József (1790–1871) teológiai tanár
1814-ben a göttingeni egyetemen tanult. 1815 tavaszán tért vissza Erdélybe. 

1830-ban Kolozsvárt teológiai tanár lett, 1836-ban ő hozta be legelőbb a protes-
táns egyházjog tanítását. 1837-ben, amikor a göttingeni egyetem első százados 
ünnepét tartotta, teológiai doktori oklevéllel tisztelték meg. 
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Szilágyi Ferenc (1797–1876) a Magyar Tudós Társaság levelező tagja (1833)
Kolozsváron végezte iskoláit, majd köztanítói állásban a költészeti osztályt 

tanította. 1818-ban Bécsbe, utána Göttingenbe ment ismereteit gyarapítani. 
1821-től a kolozsvári református kollégiumban a történet és filológia tanára lett. 
Szerkesztette az Erdélyi Híradót és 1841–1848 között a Múlt és Jelen című politikai 
hírlapot és melléklapját a Hon és Külföldet. 1832-ben jelenteti meg a Klio historiai 
zsebkönyvet.

Vajda Péter (1808–1846) költő, drámaíró, evangélikus gimnáziumi tanár, az 
MTA és a Kisfaludy Társaság rendes tagja (Vajda János költő nagybátyja)

Orvosi pályára készült. 1833-ban külföldre megy. Németországban (Lipcsé-
ben), Hollandiában és Angliában természettudományi tanulmányokat folytat. 
Költői munkáit a természet, az emberi méltóság és szabadság ihletik. Erősen ha-
tottak rá a német filozófusok és romantikus költők. Hírlapokban ír, majd elindítja 
a Garasos Tár című első ismeretterjesztő folyóiratot. 1835 márciusában gonosz-
kodó bírálatot írt Bölöni Farkas Sándor Utazás Észak-Amerikában című könyvé-
ről.

Modern pedagógiánknak ő volt az egyenes ági elődje, amikor kifejtette a 
mindenkire kötelező általános iskolai programját, amelyben a humanisztikus 
ismeretekkel egyenrangú helyet kell kapnia a természettudományos és a gya-
korlati oktatásnak, hogy minél több hasznos polgár kerüljön ki az iskolából. 
Petőfiig ő volt az egyik leghaladóbb magyar író. Sírjánál – mint barát – Petőfi is 
lerótta kegyeletét.
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Barátai 

Kabós álma – bár nélküle – végül is teljesült! Olvasó Társaságbeli társai, barátai 
jelentős közéleti személyiségekké váltak. Hazafiként ki-ki a maga helyén alkotott, 
szervezett, mint lelkész, tanár, képviselő vagy gazdálkodó és részt vettek Erdély 
politikai-, művelődési- és tudományos életében. Amikor a hazának szüksége lett, 
elsőként fogtak fegyvert és ők alkották a 48-as honvédhadsereg tisztikarát. (1848 
őszén a kolozsvári kollégium felsőbb osztályos tanulói a kollégiumban gyülekez-
tek sorozásra és beléptek a honvédhadseregbe. A kollégium nagytermében volt 
a sorozás, a 13-14 éves serdülők is kérték besorozásukat.516 (Kabós nővérének, 
Karolinának, három fia harcolt, a 17 éves László Piskinél elesett el, Dezső hazaért, 
otthon temették el a 16. születés napján.)517 

Ők képezték az erdélyi hadjárat második zászlóaljának magját.

Bethlen Farkas gróf (1813–1870) képviselő, pénzügyi szakember, szónok
1825-től a kolozsvári református kollégiumban tanult. Az 1834. évi országgyű-
lés alatt a szabadelvű ifjúság élén állt. 1837-ben jelen volt a szebeni országgyű-
lési ifjúság soraiban. Bethlen mint megyéjének követe, először 1841-ben, majd 
1846-ban jelent meg az erdélyi országgyűléseken és a szabadelvű kisebbséghez 
tartozott. Az 1848. évi országgyűlésen Küküllő vármegye követeként részt vett 
az unió kimondásában. Az unió után az erdélyi részek postaügyi főigazgatójává 
nevezték ki. A szabadságharc legyőzetése után perbe fogták, de szabad lábon vé-
dekezhetett és rendőri felügyelet alatt kellett élnie bonyhádi birtokán. Ezeket az 
éveket otthon gazdaságának és tanulmányainak élve, teljes visszavonultságban 
töltötte. Figyelmét leginkább a nemzetgazdaságra, pénzügyekre és statisztikára 
fordította. Az 1865–1868. évi országgyűlésre a megye felső kerülete képviselőjéül 

516 Kolozsvári József: Litteris et pietati sacrum. Adalékok a Kolozsvári Református Kollégium 
történetéhez. Kolozsvár 2007–2012. III./263.

517 Dr. Versényi György: Egy érdekes eltűnés (Kabós Ferencről). Egyetértés, 1888. 11.sz
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választotta. Hasznos tagja volt az állandó pénzügyi bizottságnak, és mint szó-
nok is hírnevet szerzett. Nagy hatású volt az Erdélyi Múzeum megnyitó gyűlésén 
1859 novemberében rögtönzött beszéde is.

Bodor Lajos (1813–1848) jogász, író
Iskoláit a kolozsvári református kollégiumban végezte, ahol az 1828–29. iskolai 
év végén subscribált, azaz kötelezte magát a felsőbb iskolai törvények megtartá-
sára s lett philosophus-deák, majd két év múlva jogász. Itt különösen Kabós Fe-
renccel és Török Ferenccel volt benső, meleg barátságban. Jogi tanulmányait be-
végezve, 1833-ban tette le a hivatalos esküt mint erdélyi főkormányszéki írnok. 
A szucsági emlékek hatására a némai birtokát eladta, és megvette Szucságban a 
Szarvady László-féle birtokot, amit később Kelemen Benjaminnak adott el. „Ka-
bós Ferenc eltűnése után 1937. január 23-án oltárhoz vezette barátja elárvult 
kedvesét, Linát. A nő többször mondta Kabós Mihálynénak, hogy avval a feltétel-
lel ment Bodorhoz, hogy elválnak, ha Feri előkerül. Bodor meg azért vette el, hogy 
elhalt barátja emlékét megőrizze az anya vádjaitól, hogy leányát kérték sokan, 
de Kabósért elutasította kérőit, s most itt marad vén leánynak” – írta dr. Versényi 
György.

Bodor gazdag nyelvismerettel bíró, tudományos, szép tehetségű férfi volt. 
A szabadságharc kezdetén beállt a hadseregbe. 1848 nyarán a Ráczok ellen vívott 
csatában sebet kapott, kórházba szállították, ahol rövid idő múlva meghalt. 

Már diákkorában is írt verset, drámát és fordított franciából. Nyomtatásban 
megjelent: Álmos a honkereső, Duzsárd. Az Élet és Ábránd című drámában Ka-
bós Ferenc és Balázs Karolina tragédiáját írta meg. Verse az Aglája II. kötetében 
(1831) jelent meg. 

Gyergyai Ferenc (1799–1874) politikus, nyelvész, lapszerkesztő-író, operaénekes
Kolozsváron született, iskoláit a kolozsvári unitárius kollégiumban végezte. 

Marosvásárhelyen ügyvédi vizsgát tett. 
1833-ban Kolozsváron a tíz városi tanácsos egyike lett. Tagja volt az 1834–

1835-ös kolozsvári országgyűlés Ferenc császárhoz sérelmi feliratot vivő kül-
döttségének. Az 1848-as forradalom erdélyi kitörésekor ő fogalmazta meg a 
kormányszékhez intézett, követeléseket tartalmazó feliratot, szerepet játszott 



154

Antal Ildikó – Kiss József • Az elfeledett

a polgári őrség (nemzetőrség) szabályzatának kidolgozásában, tagja volt az 
unió-bizottságnak. Követként mind az unió-bizottságban, mind az országgyűlés-
ben Kolozsvár város érdekeit képviselte. Arad után letartoztatták, de kezeslevél 
ellenében hazaengedték.

Gyergyai Ferenc első jegyzője volt az 1833-ban megalapított Casinónak, 
munkatársa az Erdélyi Híradónak, a Kolozsvári Közlönynek, népszerűsítő orvosi 
könyvet fordított németből magyarra. Nyelvészként is számon tartották, főleg a 
germanizmusok ellen harcolt, mely akkoriban hazafias tettnek is számított. Az 
unitárius egyházi főtanács tagja volt, alapítványt tett az unitárius segélyalap ré-
szére, könyvtárát a kollégiumnak ajándékozta.

Kolozsváron legnagyobb sikereit énekesként érte el. Jól iskolázott magas tenor 
hangjára Ruzicska György figyelt fel. 1822-től több opera-előadás tenor főszere-
pét énekelte.

Gyergyai Ferenc a reformkor és az önkényuralom korának művelt, haladó 
gondolkodású polgára, példaképe Kabós Ferencnek. „Gyönyörű tenor hangját 
nagy studiummal518 tökéletesíté s páritá szinészi talentummal; valamint a tudo-
mányok virágával mélyebb olvasottság alapjait tevé kellemesé. Még jól is tánczol 
és ő polgár a’ szó teljes értelmében.” − írja Kabós.

Hory Farkas (1813–1872) költő, református lelkész
1823-tól a zilahi kollégiumban, majd a kolozsvári református kollégiumban ta-
nult, melyet 1831-ben fejezett be. Utána ugyanitt filozófiai, jogi és teológiai tanul-
mányokat folytatott. Az Olvasó Társaság jegyzőjeként így köszöni meg a búcsúzó 
Kis Lajos beszédét: „Légy boldog, légy jó, légy munkás – így légy te is egy eszköz 
azon nagy czélra, mely hazánk, édes szegény hazánk boldogságát munkálódja 
(1836. október 9.). Útban Bécs felé, Pesten látogatást tett Vörösmarty Mihálynál. 
1840 októberében magyar gyerőmonostori pappá választották, ott is maradt ha-
láláig, és a részben már elrománosodott magyarokat nagy erőfeszítéssel igyeke-
zett nemzeti öntudatra ébreszteni. 

Verseket, balladákat, népies dalokat, adomákat írt. Verset írt Vörösmartyhoz, 
Tompa Mihályhoz. Tanulmányt írt Debreczeni Mártonról (bányász, kohász, köl-

518 Tanulmány.
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tő), aki a Kabósok monostori jobbágyának gyermeke volt. Hory Farkas Kabós 
Miklósnak volt a szolgadiákja a Kollégiumban.519

Lánya, a Magyargyerőmonostoron született Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka, 
hét gyermek édesanyja, fél évszázadon át Kalotaszeg művelődésének és szellemi 
életének irányítója, irodalmár, gyűjtő és remek üzleti érzékkel megáldott vállal-
kozó asszony volt. Megszervezte a kalotaszegi asszonyok és férfiak munkáját, eu-
rópai hírű háziipart hozott létre, divatba hozva az archaikus mintákkal faragott 
bútort és a polgári lakás díszítésére is alkalmas gyönyörű varrottast.

Kálnoky Dénes (1814–1888) királybíró, főispán, belső titkos tanácsos, író
Először Kézdivásárhelyen, majd Bécsben a Therezianumban tanult, azután Ko-
lozsvárott jogot végzett. 1838-ban táblabíró, 1839-ben háromszéki királybíró, 
1847-ben Alsó-Fehér megye főispánja lett. 1848-ban – mint konzervatívot – hi-
vatalától fölmentették, de jobbágyai rögtön megválasztották nemzetőrségi ka-
pitánynak. 1849-ben a sepsiszentgyörgyi vonal parancsnoka lett. Debrecenbe 
mint felsőházi tag követte a kormányt. 

Megalapította a székely művelődési egyesületet, melynek alelnöke lett. A Kis-
faludy-társaság és Kemény Zsigmond társaságnak alapító tagja volt. 

Konya András lelkész
Az Olvasó Társaság tagja, 1834-től Szucságon lelkész. 1847-ben Gyaluba ment, 
helyét öccse, Kónya József foglalta el. A 19. századi lelkészek közül egyedül ő je-
gyezte le a falu eseményeit, kereste meg az egyház múltjára vonatkozó adato-
kat. Bodor Lajos a Kabós Ferencről írt drámájában róla mintázta a lelkész-barát 
személyét. Ő temette el Kabós Ferenc édesanyját. 1848-ban többször szervezett 
gyűjtést a honvédek javára.

Szathmáry Pap Károly (1812–1887) fényképész, akvarellista, címerfestő, folyó-
irat-alapító, nyomdász, litográfus
1819-től a kolozsvári református kollégiumban tanult. Tehetsége már itt meg-
mutatkozott. Kitűnő tanuló volt, franciául és németül jól beszélt. Sokat olvasott, 
rajzolt, festett, a zenéhez is értett. Messze kiemelkedett tanulótársai közül. Jó 

519 Versényi György: Hory Farkas Budapest 1896.
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barátjával, Kelemen Jánossal részt vett az Aglája elindításában, az első két kö-
tetben egy-egy verse is megjelent. Az 1831 őszén megalakult Kollégyomi Olvasó 
Társaság főjegyzőjévé választotta. A jegyzőkönyveket saját kezűleg írta. Mindvé-
gig művészi pályára készült.520 

Kolozsvári, bécsi és itáliai tanulmányai után szülővárosába tért vissza. 1842–
43-ban indította el az Erdély Képekben című kőnyomatos füzetek kiadását. Ro-
mánia első és máig legjelentősebb művészfotósa volt. Ötször házasodott. Renge-
teget utazott, bejárta Kínát és Szibériáig is eljutott. Három román király udvari 
fotósa volt.

Szentiványi Mihály (1813–1842) költő, politikus
Nyárádgálfalván született 1813-ban. Tanulmányait Marosvásárhelyen és Kolozs-
váron végezte. Marosszék tiszteletbeli főjegyzője volt, 1834-ben mint országy-
gyűlési írnok járt az országos küldöttséggel Brünnben Ferenc császárnál. Ezen a 
viharos országgyűlésen mindvégig részt vett, és innen, a vármegyékből befolyt 
tudósításokat szerkesztette. Emiatt üldözőbe vették és útlevelet többé nem ka-
pott. Később az unitáriusok kolozsvári főtanodájához tanárnak választották, de 
itt nem maradt sokáig, mert falura vonult, ahol irodalommal foglalkozott. Ván-
dor név alatt, a Nemzeti Társalkodóban kiadta Erdélyi úti jegyzeteit. Egyéb műveit 
Szentiváni Mihály munkái cím alatt Kemény Zsigmond és Kriza János adták ki egy 
kötetben. Két írása a Remény című zsebkönyv 1838. kiadványában jelent meg. A 
sorsüldözött, de nagyra hívatott férfi Kolozsváron halt meg, ahol barátai emlék-
művet emeltek hamvai fölé.

Török Ferencz521 írnok, titkár, nevelő
Török Ferencz, Bodor és Kabós legjobb barátja, szintén eszes, művelt ember volt. 
Nagyapja könyvnyomtató volt, ki fiából papot akart képeztetni, de színész lett. 
A színészet iránt való szeretet egész családjában azután is feltűnő. Apja, aki sok-
szor dicsekedett, hogy látta Csokonai Lilláját, otthagyva a színészetet, írnok lett. 
Fiát gondosan neveltette. Bevégezvén iskoláit, Vesselényi Miklóshoz ment írnok-

520 Dani János: Szathmári Pap Károly gyermekkoráról és diákéveiről. in: Kelemen Lajos em-
lékkönyv 1957. 203

521 Dr. Versényi György: Bodor Lajos, ERDÉLYI MÚZEUM XI. kötet, VII. füzet, 1894. 481–482.
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nak. Vesselényi elfogatása után környezetét is gyanús szemmel kísérték. Törököt 
is, ki egy alkalommal nyilvános helyen szabadon beszélt, elfogták s bebörtönöz-
ték. Kiszabadulván, mint rovott egyén, nem remélhetett hivatalos alkalmazást, a 
Korda-fiúk (Kabós nővérének gyermekei) nevelője lett. A fiúk felnővén, Bethlen 
Gáborhoz ment titkárnak. 

A szabadságharc kezdetén beállott a vadászcsapatba, ahol rövid ideig szol-
gált. 1849 után Kabós Dániel gazdatisztje volt Szentmiklóson. Majd Makkay Do-
mokosné gyermekeinek, Lőrincznek és Domokosnak lett nevelője. Innen ment 
a kolozsvári Nemzeti Múzeum könyvtárához. A hatvanas évek elején főbe lőtte 
magát.

Zeyk Domokos (1816–1849) honvéd százados, Bem József segédtisztje
Tanulmányait Kolozsváron, Nagyenyeden és a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb 
Magántanintézetben, illetve a Berlini Egyetem filozófia karán végezte. 1844-ben 
hazatért és Marosvásárhelyen gazdálkodóként telepedett le. 1848. október 16-án 
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részt vett az agyagfalvi székely nemzeti gyűlésen, majd belépett a székely had-
erőbe, és a csík-gyergyói dandár segédtisztje lett. Miután Bem erdélyi hadserege 
felszabadította Marosvásárhelyt, részt vett az Erdély felszabadításával végződő 
hadjáratban. 1849 februárjától Bem törzsébe került, április 14-től főhadnagyi, 
május 18-tól századosi rangban. Május 19-én Bem a Magyar Katonai Érdemrend 
III. osztályával tüntette ki. A segesvári ütközetet megelőző estét Székelykeresz-
túron Petőfi Sándor társaságában töltötte. Gróf Haller József szerint ő volt az a 
lovas, aki a magyar sereg menekülésekor a költőt kengyelvasába emelve vitte. A 
visszavonulás során mindketten életüket vesztették. 
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Publikusi egyesület jegyzőkönyvi részlete522

Bevezetés
„Hogy a Publikusi egyesület között az egyesség a barátság és az egyet értés szo-

rosabban fenn álljon, mely fájdalom ez előtt nem tapasztaltatott, meghatározták 
magok között hogy egy lejjebb leírandó nemzeti ruhát végyen fel közöltözetül, és 
egy társaságot formáljon, melynek tagjai szoros fogadás által kötelezzék magokat 
az egymás közt szabandó törvények megtartására. A Voksok többségénél fogva 
válasszon egy Elölülőt mely hivatalt a választott elölülő egy diligentia lefolyta alatt 
a legnagyobb pontossággal és a törvényekhez való maga alkalmaztatással gya-
koroljon. – Légyen mindég egy al-Elölülő, ki hasonlóképpen a voksok többségénél 
fogva választatódjék, s’ ki az Elölülő jelen nem létében vagy betegségében praesi-
dáljon. – Továbbá légyen egy Főjegyző, ki a történt dolgokat és határozatokat imp-
rotokolálja. – S’ végre egy Számadó – ki a kezébe menéndő pénzről elszámoljon.

A Forma ruha pedig a ’ következő 
Térdig érő sulytással ki hányt Attila dolmány fekete posztóból.
Egy veres lajbli fekete ki hányással.
Fekete rojtos magyar nyakra való.
Egy Szolnoki csalma kocsag tolluval.
Minthogy nemzetet nyelve tészen virágzóvá, nyelve pedig nincs egy nemzet-

nek addig, míg öltözete idegen, azért igaz hazafiúi indulatból ki vannak, hogy 
minden utánunk következők ezen Nemzeti öltözetet, mely egy felől többe nem 
kerül, másfelől pedig sokkal jobban áll a Szittyai deli termetre az idegen öltözet-
nél,  s’ melyet őseink piros vérekkel szerzett békés honnyokba, édes szabadságba 
viselni nem szégyellettek önkéntesen, s’ nem csak kívülről, hanem valódi Ma-
gyar lélekből viselnék. – Mely öltözetnek annál törvényesebbé tételére Jó Curator 
…… gr. Rhe dei Ádám Urtól engedelmet kértünk és nyertünk is.

Költ Kolosvárt 19. September 1830. A Publikusi egyesület első gyűlésébe. –

522 Jegyzőkönyve a Kolosvári ref. oskolában egybeállott tanuló nemes ifjaknak. Publikusi 
Egyesület, Kv. Ref. Koll. Lvt F 289/492
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Kabós Ferenc beszéde 1835. január 10-én523

„Kiemelkedik továbbá a Kabós Ferenczé, kit 1835. januáriusában jegyzőnek 
választottak, bár tanulmányait már befejezte, kilépett, de az alapszabályok sze-
rint megválasztható volt, mint egykori alapítója a társaságnak. A beszéd első ré-
széhen hálás köszönetét fejezi ki a megválasztásért; tovább a gyermekkorabeli 
tanításról és fegyelemről keserűséggel eltelve, igen szigorú, sőt kegyetlen bírála-
tot mond. (...)"

„Én sohasem tudtam, mi a gyermekkor, mi a boldogság. Idő előtt zajos, lán-
goló küzdések, elégtelen vágyak foglalák el keblemet —  s hol vala a kormányos, 
ki a hánykódó sajkát partra vezesse? Tanításmódunk, paedagogiánk csak jég-
torkolatok, csak tengeri sphynxek valának. A botlásokat nem felemeléssel, ha-
nem vesszősujtolással orvoslák; a tántorgást nem oktatás, nemes érzés, de féle-
lem által szokták erősíteni. Magokról sokat tartanak, ők is így nevelődtek s előre 
büszkék, ha hozzájok hasonló lesz növendékök. Morál helyett éktelen catech-
ismust, honi nyelv helyett Róma rajzát és szavait; életre hasznos tudás helyett 
zavaros mythologiát, régi geográfiát, Hübnert bottal akasztanak nyakunkra, 
hogy sétáljunk a nagy világra podgyászunkkal s mikor kibontjuk, arany helyett 
szentelt hamut találjunk. Igen kesergek én ifjú barátim! Tudósnak csináltak, de 
semmit sem tudok; lelkem semmire sem hatós; testi munkához fogok, de 12 évi 
helytülés sybaritává tevének. 

Barátim induljunk! Könyeink a régi barbarismusnak csak sírjára hullanak. 
Mindenütt és nálunk nagy változások esnek. Látjuk az igazságtalan bilincseket 
szakadni. Az emberi lélek jobb része fölébredt. Ihlete tanuló műhelyünket lehelte; 
collegiumunk többé nem sirások, rívások tanyája. Ha mellette ballag a philant-
rop, nem sóhajt már, mintha tömlöczöt, lelkek tömlöczét látná. A rebegő anya 
gyönge szíve nem dobog, mikor útja előttünk vezeti el; nem hall doborgó jajt és 
dübörgő szitkot, botsuhogást s nem csüggedez, fiát képzelvén áldozatnak. — A 

523 Dr. Török István: Az erdélyi református kollégiumokról. Kolozsvár 1905. 171–172.
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békés polgár nem fél tatárfutástól »ad arma« és »incendiurn« robogtára. Vidul-
junk barátim! Collegiumunk mivelődik, halad.” 

„Ha az oskola nem volt nekem pokol, azt csak utolsó mélyen tisztelt és for-
rón szeretett tanítómnak és ezen társaságnak köszönöm. Az kisegített engem 
hátramaradásom örvényéből; ez nemes polgárrá eszméltetett és barátokkal 
ajándékozott meg, kik éltem boldogsága maradnak. Még most is előttem lebeg, 
mennyi tűz futotta át, mint elektromos szikra tanuló műhelyünket, mikor 
Péntek Ferencz a Kelemen Jánostól és Bethlen Farkastól kapott egyesületi ideát 
szárnyra bocsátá”. 

Ezután elbeszéli a társaság gyors megalakulását és hanyatlását. 
„Embereink nem voltak társasághoz szokva; nem tudták miként kell az indi-

viduális szabadságot megszorítni. Tajtékozó, éretlen képzetek töltötték el a főket 
s az üres büszkeség illetlennek tartotta engedni és kedves ideácskájáról lemon-
dani. Némelyek bosszankodának; szeget szeggel, a helytelenséget idétlenséggel 
tromfolák; így született a gorombasággá növekedett fonákságok geometrica 
progressioja. Némelyek, a mi szóról mondatott, nyelvre, a mi képzetről, főre ér-
tették és így minden kritika személyes sértés volt. — A felületes ember mindig 
makranczos, ha magához hasonlóval kap össze. Senki sem engedett, mindenki 
győzni akart s ebből az egésznek romlása lett. Társaságunk öt hónapi lobogta 
után elhamvadott. A szelídebbek elirtóztak, a hevesebbek gyűlölték. De maradt 
egy barátja az ügynek, Kolozsvári Ferencz. Ő melengeté keblében a társaság 
ügyét, ő állította újból talpra, azóta történt az alapszabály kidolgozása, életbe-
léptetése, melynek tiszteletben tartása mellett virulni fog a társaság. Viruljon 
is, mert hasznos; felébreszti az ifjakban a társaság, egyesülés iránt való érdek-
lődést; a gyűlések pontosságra szoktatják; a vitatkozások eszméit tisztítják; az 
ifjak, kik utczán és tanteremben hidegen mentek, ültek egymás mellett, itt a 
szóváltás heve közt egymással közelebbről megismerkedve, barátságot kötnek, 
mely a sírig kíséri őket; megtanulják, megszokják véleményöket kimondani s e 
bátorságot megedzve viszik át a férfikorba.”

Kabós beszéde üde elevenséggel tárja elénk az akkori ifjúság gondolkozását. 
E gondolkozás hagyományossá vált ifjúságunk kebelében, s ha néha-néha elho-
mályosult, újból lángra gyúlt.”
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FOTÓK 
A Győrffy István (1920) (5. sz., 10. sz., és 11 sz.) és a Tőkés Béla (1934) (8. sz.) fotói 
a Magyar Néprajzi Múzeum, a 9 sz. Zathureczky Zsófia, a 4. sz. Lázárné Bíró Pi-
roska tulajdonát képezi. Antal Szép Ildikó készítette az 1. sz, 2. sz., 3. sz., Dr. Antal 
László a 7 sz. és Szép Bálint a Fileki sír fotót
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Köszönet

Köszönöm az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára osztályvezetőinek 
a kéziratnak és a róla készült fotók, illetve a Magyar Néprajzi Múzeum osz-
tályvezetőjének az ott őrzött szucsági fotóknak, László Attiláné Zathureczky 
Zsófia valamint Téchyné Török Mária Kelemen Benjamin IV és V. generációs 
leszármazottjainak tulajdonát képező fotóknak a kiadványban való megjele-
nésének szíves engedélyezését.

Köszönöm Gaál Györgynek a segítő, értékes útmutatásait, javításait, 
Öcsémnek és Szőcs Margitnak a kezdeti biztatásokat, Serdült Benke Évának, 
Tamás Csillának a javításokat.

Köszönöm Kiss Józsefnek a türelmes, kitartó munkáját, amivel rendet vá-
gott az évek alatt összegyűjtött anyaghalmazban, munkára serkentett és 
megszerkesztette e könyvecskét.

Antal Ildikó
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