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àAZ ABSZOLUTIZMUS VAS VESSZýJE ALATTÊ
 

Erd¢ly magyar szemmel 1850ä51-ben

1850 jÃliusÀban egy magyar naplÂÁrÂ Erd¢lyben a k´vetkezû sorokat jegyzi fel: àA
Reichszeitung Ár Erd¢lyrûl. Taglalja az itteni helyzetet, mik¢ppen vetekedik az itt lakÂ 3 nemzet
mindenike a kormÀnygyeplût elnyerni. LeginkÀbb mindenik k´z¡l az olÀ, mely most eszi kezit-lÀ-
bÀt, hogy nem tud n¢met¡l. Ha valahogy Erd¢lyben a cigÀn nyelven folyna a k´zigazgatÀs,
bosszankodn¢k, mi¢rt nem tud cigÀnyul, a hÁrlap szer¢nt mindenre k¢sz ezen szolganemzet, csak-
hogy urasÀgra jusson. Enn¢lfogva bosszÃsÀga a kormÀny ellen nem honfiÃi vagy szabadsÀg ¢r-
z¢s, hanem bosszankodik az¢rt, mert mindent rem¢lt, ¢s most, mivel tudatlan, alkalmatlan, a fû-
kormÀnyozÀstÂl elesett. TovÀbb azt mondja a cikk: a szÀszok Saxenlandja is csak pium desiderium.
Azon Àltalluk a magyarokra ¢s romÀnokra szÂrt gyanÃsÁtÀsokra, melyekkel a szÀsz hangadÂk ûket
illetik, mint a nemzeti gyül´let szÀnakozÀsra m¢ltÂ t¢ved¢seire inkÀbb akarunk fÀtyolt vetni, mint-
sem megelûzni a t´rt¢netet, mely egykor nyugodtan ¢s r¢szrehajlÀs n¢lk¡l fogja megbÁrÀlni minden
erd¢lyi nemzet gondolkodÀsÀt, tetteit ¢s büneit, most csak k´zvallÀsunk szelÁd nyilatkozatÀra hi-
vatkozhatunk: ne kÀrhoztass, hogy ne kÀrhoztassÀl ä ¢n ament mondok reÀ! Hej, szÀsz ¢s olÀ, a
te t´rt¢netk´nyvedet szeretn¢m olvasni 50ä100 ¢v mÃlva.Ê T´rt¢nelemk´nyveink bizony
m¢g ma is nagyon k¡l´nb´znek k´z´s t´rt¢nelm¡nk ugyanazon korszakainak ¢rt¢-
kel¢s¢t illetûen; igen neh¢z m¢g manapsÀg is, nem ´tvenäszÀz, de majd' szÀz´tven ¢v
mÃltÀn is nemzeti elfogultsÀgoktÂl mentess¢gre t´rekvû k¢pet rajzolni egy adott kor
politikai ÀramlatairÂl, de m¢g inkÀbb a kor ember¢nek ¢let¢t Àtsz´vû mindennapi
konfliktusokrÂl.

Az utÂkor szÀmÀra minden bizonnyal a naplÂ ¢s eml¢kirat müfaja az, amely a leg-
hitelesebb forrÀsk¢nt szolgÀlhat a mÃlt embere helyzet¢rt¢kel¢s¢nek, vilÀglÀtÀsÀnak,
gondolatainak rekonstrukciÂjÀhoz. àEltekintve a politikai ¢s t´rt¢nelmi tartalomtÂl ä Árta
1880-ban LukÀcs MÂric ä, ¢n r¢szemrûl memoirokban, ´n¢letÁrÀsokban mindig ¢rdekes ÀgÀt
lÀttam valamely nemzet irodalmÀnak. Azok vilÀgot vetnek az emberi ¢let oly oldalaira, r¢szleteire,
melyeket a t´rt¢netÁrÀs mellûzni, elhanyagolni szokott. CsalÀdi viszonyok, a tÀrsas ¢let k´znapi
esem¢nyei is egy k¢sû utÂkor nemzed¢k¢nek ¢rdekesek lehetnek, mint egy r¢gi mÃltnak illusztrÀciÂi,
tanulsÀgosak is, amennyiben n¢ha ¢rthetetlenn¢ vÀlt t¢nyek, esem¢nyek ¢s jellemvonÀsok megfej-
t¢s¢re szolgÀlnak; sût teljesen jelent¢ktelen embereknek f´ljegyz¢sei, levelez¢sei vagy ´n¢let-
ÁrÀsaikban elûfordulÂ k´znapi esem¢nyek, elm¢lked¢sek ¢s okoskodÀsok is idûjÀrtÀval ¢rdeket nyer-
nek, amennyiben egy letünt kornak szelleme t¡kr´zûdik benn´k.Ê1 Elmondhatjuk ezt a naplÂ
müfajÀrÂl is, sût abban a lejegyz¢s egyidejüs¢ge ¢s szem¢lyes, intim c¢lzatossÀga m¢g
inkÀbb elûsegÁtheti a leÁrtak szubjektÁv hiteless¢g¢t. A szubjektÁv hiteless¢g azonban
gÀtja is lehet a t´rt¢n¢sz objektivitÀsra t´rekvû vizsgÀlÂdÀsainak, hiszen egy t´rt¢neti
szituÀciÂ k¡l´nf¢le szereplûi igen k¡l´nb´zû n¢zûpontbÂl tekinthetnek korukra, s az
egymÀstÂl elt¢rû, de egyformÀn igazk¢nt Àt¢lt szubjektÁv hiteless¢gek egymÀsnak ¢le-
sen ellentmondhatnak. A t´rt¢n¢sz egymÀs mell¢ teheti a k¡l´nb´zû ÀllÀspontokat,
rÀmutathat az egymÀst megerûsÁtû ¢s az egymÀsnak ellentmondÂ pontokra, mÀs tÁ-
pusÃ forrÀsok segÁts¢g¢vel igyekezhet fel¡lvizsgÀlni az egyes ÀllÁtÀsok valÂsÀgtartal-
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mÀt, s mindezzel elhelyezni forrÀsÀt az adott t´rt¢nelmi szituÀciÂ erûter¢ben. K¡l´-
n´sen fontos ez olyan t´rt¢nelmi korszak eset¢ben, amikor a tÀrsadalom egyes cso-
portjai ¢lesen szembeker¡ltek egymÀssal, mint Erd¢lyben 1848ä1849-ben. A harcok
ugyan 1849 k¢sû nyarÀn el¡lnek, de a szenved¢lyek, mindenekelûtt a nemzeti s¢rel-
mek m¢g jÂ ideig ott izzanak a szÁvekben. °ppen ez¢rt ezeknek az ¢veknek a t´rt¢net¢t
nagyon is k¡l´nb´zûen lÀtta egy kis falu romÀn avagy magyar parasztja vagy egy ma-
gyar nemesi f´ldbirtokos, netalÀn egy szÀsz polgÀr. S persze mÀsk¢ppen festett ez a
t´rt¢net az osztrÀk kormÀnyzat perspektÁvÀjÀbÂl is.

1849. jÃlius 19-¢n az uralkodÂ kinevezte bÀrÂ Ludwig von Wohlgemuth altÀbor-
nagyot Erd¢ly polgÀri ¢s katonai kormÀnyzÂjÀnak ¢s Eduard Bachot ä a hÁrhedt bel-
¡gyminiszter ́ ccs¢t ä polgÀri biztosnak. Hogy milyen c¢lokkal ¢rkeztek Ãj ÀllomÀshe-
ly¡kre, elÀrulja Wohlgemuth Schwarzenberg minisztereln´kh´z 1849. november 26-
Àn int¢zett jelent¢se: àSz¡ntelen¡l tev¢kenykedni fogok annak ¢rdek¢ben, hogy az erd¢lyi nem-
zetis¢gek egymÀst keresztezû t´rekv¢seit a lehetû legnagyobb gonddal ¢s vigyÀzattal, amennyire
erûmbûl telik, olyan irÀnyba tereljem, hogy azok megfeleljenek a kormÀny magasabb c¢ljainak.Ê2

S mint katona talÀn magÀtÂl ¢rtetûdû mÂdon a hadsereg mintÀjÀra k¢pzelte el e te-
kintetben is az ideÀlis Àllapotot. K´zel egy ¢vvel k¢sûbb ism¢t csak Schwarzenbergnek
Árott jelent¢s¢ben dics¢rûleg szÂl az Erd¢lyben ÀllomÀsozÂ Culoz huszÀrezredrûl,
melyben ä mint Árja ä romÀnok, szÀszok, r¢szben magyarok szolgÀlnak egy¡tt àegys¢g-
ben, harmÂniÀban ¢s egyet¢rt¢sbenÊ, àa legkisebb nemzetis¢gi fesz¡lts¢g, f¢lt¢kenys¢gÊ n¢lk¡l.3

(Persze mÀs forrÀsokbÂl tudjuk, hogy a hadsereg sem volt mentes a Monarchia n¢peit
megosztÂ nemzetis¢gi villongÀsoktÂl.) Ennek az ideÀlnak a jegy¢ben Wohlgemuth Er-
d¢lybe ¢rkeztekor, augusztus 10-¢n proklamÀciÂt int¢zett Erd¢ly n¢peihez: àA fejet-
lens¢g (Anarchia) helyett a t´rv¢ny rendÁthetetlen hatalmÀnak kell uralkodnia, a polgÀri hÀborÃ
sebei gyÂgyÁtÀst kÁvÀnnak, ¢s azon a f´lden, mely a tÃlbuzgÂsÀg (Fanatismus) ¢s k¢ptelen s v¢tkes
kÁvÀnatok miÀn annyi v¢rtûl Àztatott, a b¢ke, az egyet¢rt¢s ¢s a polgÀri hüs¢g ÀldÀsaiknak kell
virÀgozniok. A minden nemzetis¢geknek biztosÁtott jogegyenlûs¢g ä az ýfels¢ge Àltal legkegyel-
mesebben kiadott alkotmÀny v¢delme alatt ä azon k´t[el]¢k l¢szen, mely az ellenes nemzeteket
barÀtsÀgos viszonyba fogja hozni.Ê4 A àteljesen kaotikus viszonyokÊ k´zepette erûs k¢zzel, a
birodalmi centralizÀciÂ programjÀnak megfelelûen, ugyanakkor a nemzeti egyenjo-
gÃsÀg elve bizonyos k´vetelm¢nyeinek teljesÁt¢s¢vel, mindenekelûtt az ÀllampolgÀrok
anyanyelvhasznÀlatÀnak hivatalokbani, oktatÀsbani stb. biztosÁtÀsÀval igyekezett a po-
litikai konszolidÀciÂt megalapozni. Erd¢ly viszonyait, a konfliktusok forrÀsait azonban
nem ismerte; mük´d¢s¢t akadÀlyoztatÂ legfûbb t¢nyezûk¢nt ¢rtetlen viszolygÀssal
szeml¢lte a nemzetis¢gek gyül´lk´d¢s¢t, amellyel szemben elvei ¢s eszk´zei hatÀsta-
lannak bizonyultak. Idûrûl idûre beutazta Erd¢lyt, hogy tapasztalatokat szerezzen a
helyi viszonyokrÂl. Az errûl k¢sz¡lt utazÀsi beszÀmolÂi elÀruljÀk, hogyan viselkedett,
amikor egy-egy helys¢gben nemzetis¢gi panaszokat hallott. Egy alkalommal p¢ldÀul
elûadta, hogy ZsibÂ k´rny¢k¢n panaszoltÀk a magyarok, hogy a k´rny¢kbeli romÀnok
gyakran àszem¡kre vetik Kossuthot, ¢s ez¢rt szidalmazzÀk ûketÊ. àígy, hogy el¢gedetlens¢gre ott
se adjunk alkalmat ä Árja ä, az azonnal ´sszehÁvott romÀn helybeli el´ljÀrÂk ¢s az ortodox papok
ÃjtÀn megtettem a kÁvÀnatos kioktatÀst, ¢s orvosoltam ezzel a bajt.Ê Elk¢pzelhetj¡k, milyen
hatÀsos lehetett ez a gyÂgymÂd.5

A neoabszolutizmus idûszaka Erd¢ly valamennyi nemzetis¢ge szÀmÀra a nemzeti
s¢relmek ¢s az elnyomatÀs idûszaka volt. SajÀt bûr¡k´n ¢rezhett¢k, hogyan ¢rtelmezi
az egys¢gesÁtû centralizmus az oly sokat hangoztatott ÀllampolgÀri ¢s nemzetis¢gi
egyenjogÃsÀg elv¢t. A szÀszok panaszairÂl a Siebenb¡rger Bote mÀr 1850. jÃlius 1-j¢n
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Ágy Ár: àErd¢lyben egyÀltalÀn nem tesznek k¡l´nbs¢get azon n¢pess¢g k´z´tt, mely tÀplÀlta ¢s
v¢ghez vitte a felkel¢st, ¢s a hüs¢gesek k´z´tt... Bizony sokat Ártak az oly sokszor emlÁtett egyenjo-
gÃsÀgrÂl, Erd¢lyben ennek azonban csak eff¢le negatÁv ¢rtelmez¢s¢t tudtÀk megtalÀlni.Ê De id¢z-
het¡nk a Pesther LloydbÂl is: àA szÀszokat ¡ld´zik ¢s kiszÁvjÀk... Az egyenjogÃsÀgot eddig csak
az eg¢sz tartomÀnyban kihirdetett ostromÀllapoton kereszt¡l ismert¡k meg. Wohlgemuth bÀrÂ a
kiv¢teles Àllapotot kiv¢tel n¢lk¡l osztja, ¢pp Ãgy, ahogy Isten a Nap sugarait a jÂkra ¢s gonoszokra
egyarÀnt bocsÀtja.Ê6 Az ´nk¢nyuralmi rendszer megszilÀrdulÀsÀval azonban a nyÁlt v¢-
lem¢nynyilvÀnÁtÀs lehetûs¢ge is korlÀtozottÀ vÀlt, ezutÀn mÀr csak a naplÂk, magÀn-
levelek lapjain ker¡lhetett sor a szomorÃ szÀmvet¢sre: àít¢lethozatal n¢lk¡l agyon¡t´ttek,
kereszt ¢s gyertyaf¢ny n¢lk¡l sÁrba tettek benn¡nket. Ez volt a jutalom mindaz¢rt, amit a vesz¢ly
¢veiben tett¡nk ¢s szenvedt¡nk.Ê7

Nem kev¢sb¢ szomorÃ a t´rt¢net romÀn nemzetis¢gi n¢zûpontbÂl tekintve sem. A
romÀnok helyzet¢t Papiu-Ilarian Ágy festi le BariÓiunak 1850-ben: àMi v¢r¡nket a csÀ-
szÀr¢rt ¢s nemzet¡nk¢rt, nem pedig eml¢k¢rm¢k¢rt vagy p¢nz¢rt ontottuk. Negyven ezer romÀn
esett el, ¢s hÀromszÀz falu lett tüz martal¢ka a trÂn v¢delm¢¢rt, s k´sz´netk¢nt ugyanazon ´n-
k¢nyuralom alÀ hajtanak benn¡nket, mint korÀbban. Igen, helyzet¡nk m¢g elviselhetetlenebb,
mint 1848-ban volt; akkoriban legalÀbb m¢g nem kÂstoltunk bele a szabadsÀgba. Most azonban
mÀr megÁzlelt¡k, a szabadsÀg¢rt magunkat felÀldoztuk, s m¢gis megtagadjÀk azt tûl¡nk.Ê8

A korabeli erd¢lyi viszonyok magyar szempontÃ ¢rt¢kel¢s¢t jÂl t¡kr´zi az a Gyulafe-
h¢rvÀrott 1850ä1851-ben ÁrÂdott naplÂ, melyet a Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr K. Papp
MiklÂs gyüjtem¢nye (MOL R 147 19. doboz, 22. t¢tel) ûrz´tt meg szÀmunkra. írÂjÀrÂl
a sorok annyit elÀrulnak, hogy AlsÂ-Feh¢r megyei magyar birtokos nemes, aki Gyu-
lafeh¢rvÀrott ¢l. Felnûtt, katonakorÃ fia l¢v¢n, minden bizonnyal mÀr az idûsebb ge-
nerÀciÂ tagja lehetett. Amennyiben hihet¡nk sajÀt, anyagi helyzet¢re vonatkozÂ kije-
lent¢seinek, nem tartozott a vagyonosak k´z¢. A gyüjtem¢ny nem az eredeti naplÂt
hagyta rÀnk, hanem annak egy k¢sûbbi mÀsolatÀt. N¢hÀny pÂtlÂlagos beszÃrÀs, ma-
gyarÀzat arra utal, hogy a mÀsolat k¢szÁtûje ä talÀn maga a naplÂÁrÂ, hiszen egy alka-
lommal ànaplÂ alakÃ eml¢kiratÊ-nak nevezi sz´veg¢t ä fontolgatta a sz´veg kiadÀsÀt. Tu-
domÀsunk szerint azonban erre nem ker¡lt sor. Azt is valÂszÁnüsÁthetj¡k, hogy l¢tezett
avagy l¢tezik m¢g e naplÂ folytatÀsa is, de az e gyüjtem¢nyben nem talÀlhatÂ fel.

Hûs¡nk az 1848ä49-es forradalom ¢s szabadsÀgharc lelkes tÀmogatÂja volt, politi-
kai vagy katonai vezetû szerepet azonban minden bizonnyal nem t´lt´tt be. NaplÂja
szeml¢letesen el¢nk vetÁti, hogy a hivatalos jelent¢sekben passzÁvnak, minden politikai
v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀstÂl tartÂzkodÂnak Át¢lt magyar nemesi ¢s polgÀri tÀrsadalmat a
magÀn¢let bÀstyÀi m´g´tt milyen intenzÁv, a mindennapokat ÀthatÂ politizÀlÀs jelle-
mezte. T´bb alkalommal is lejegyzi naplÂÁrÂnk szük k´rü vend¢gi k´r¢nek tÀrsalgÀsÀt
a szabadsÀgharc okairÂl, menet¢rûl. Minden alkalommal a teljes azonosulÀs attitüdje
jelenik meg. 1850 mÀrciusÀban a k´vetkezûket jegyzi fel: àEz nap lÀtogatÀst kaptam az
Ãj p¢nztÀrnok ÃrtÂl. Sz¢p kis tÀrsasÀg volt nÀlam, term¢szetesen a lefolyt, a jelen idûk mostoha-
sÀgÀrÂl folyt a besz¢d. A p¢nztÀrnok Ãr, ki a b¢csi akad¢miÀban t´rv¢nytanÀrsÀgra k¢sz¡lt, s
Enyeden l¢t¢ben mint fûjegyzû jeles espanitÀsnak [?] esm¢rtetett, a magyar ¡gyrûl igen k¢ts¢gbe
esett modorban szÂlott. Megvallja, hogy hibÀzik, aki a magyart rebellisnek mondja, ÀmbÀr az
Àprilis 14. hatÀrozat Àltal lel¢pv¢n a v¢delmi t¢rrûl a separatisticus t¢rre, ezzel elvesztette az eu-
rÂpai kormÀnyok r¢szv¢t¢t, holott ha folytonosan a pragmatica sanctio fenntartÀsÀt vitatja, lehet,
hogy az azt garantirozott hatalmassÀgok r¢sz¢re nyilatkoznak. Azon hatÀrozat tehÀt elhamarko-
dott l¢p¢s volt, s egyik oka a muszka bej´tt¢nek, mostani gyÀszos helyhezet¢nek. Ellenvet¢sek t¢-
tettek, de a tudÂs urat nem lehetett v¢lem¢nyvÀltoztatÀsra hozni. A mostani helyhezet¡nkben pedig
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a csendes ¢s b¢k¢s kitartÀst mondja legc¢lszerübbnek, minden ÀbrÀndos hÁrek, kilÀtÀsok csak l¢g-
vÀrak, szappanbubor¢k, melyek maguktÂl eleny¢sznek. N¢müleg igaza van, mert annyi mÀr az
egyenruhÀs tisztviselû itt, hogy versenyez szÀmuk a katonatisztek¢vel.Ê MÀs alkalommal egy
katonatiszt ellen¢ben igyekeznek barÀtaival egy¡tt igazolni a forradalmat ¢s elhÀrÁtani
a nemzet ellen¢be szegezett vÀdakat: àEgy katonatiszttel eb¢delv¢n, n¢müleg a politikÀra
ker¡lt a besz¢lget¢s¡nk. A tiszt odanyilatkozott, miszer¢nt meg nem foghatja, mik¢nt lehetett Ma-
gyarorszÀg oly kÀba Kossuthnak hÂdolni, nempedig egy koronÀs fûnek. Bajos volt capacitalni a
tisztet, mert ostromÀllapot alatt vagyunk, de m¢gis felvilÀgosÁtÀsul annyit mondottam n¢kie, mi-
szer¢nt a magyarok nem Kossuthnak hÂdoltak, ût csak tisztviselûj´knek tekintett¢k. Az eg¢sz ¡gy
a magyarokra n¢zve igazolhatÂ. A kirÀly szentesÁtette a t´rv¢nyt, ezt v¢dt¢k a magyarok, nem
pedig lÀzongottak, ¢s v¢dt¢k efelett tüzhely´ket, hazÀjok integritÀsÀt, melyeket a mÁveletlen n¢p
felkelv¢n, megtÀmadott romÀn, horvÀt, rÀc, ¢spedig nem a Kossuth-pÀrt volt az, mely v¢dte, ha-
nem maga eg¢sz MagyarorszÀg. Erre a tiszt felszÂlt, hogy m¢gis Kossuthot istenÁtett¢k a magyarok,
mert ût kirÀlynak akartÀk koronÀzni. ValÂsÀgos nevets¢gre m¢ltÂ besz¢d, melyet a velem volt sÂ-
gorom, F., bÀr Kossuthot el¢gg¢ szidta a jobbÀgysÀg r´gt´ni felszabadÁtÀsÀ¢rt, de m¢gis meggyûzte
a tisztet, hogy Kossuthnak soha gondjÀban nem volt magÀt kirÀlynak vÀlasztatni. Bajos ¢s hÀ-
lÀtlan dolog ily megcs´k´ny´s´d´tt S[chwarz]gelbeket capacitalni, osztÀn û mondhat ellen¡nk
akÀrmi s¢rtût, de mi ûtet a valÂdi igazsÀg elûadÀsÀval meg nem cÀfolhatjuk. T́ bbek k´zt azzal
is vÀdolta [a] magyarokat, hogy ûk 1849-ben k¢ny´k-kedv´k szer¢nt akasztattÀk s l´vett¢k fûbe
az elfogott olÀhokat, mire bÀtrak voltunk felelni, hogy igen, az olyakat, kik elûbb helys¢geket ki-
raboltak, Àrtatlanokat Ãton-Ãtf¢len minden igaz ok n¢lk¡l gyilkoltak ä ¢s t´rv¢nysz¢ki elÁt¢l¢s
mellett, holott az olÀhok szem¢lyvÀlogatÀs ¢s bÀrmi t´rv¢nyes formÀk megtartÀsa n¢lk¡l ́ ltek min-
denkit, kinek fegyvere nem volt, de sût asszonyokat, gyermekeket, olyakat, kik a csÀszÀri hatÂsÀg-
nak mÀr meghÂdoltak, sarcot fizettek, sût vel¡k is kib¢k¡ltek. Felhoztuk a foglyokkal valÂ bÀnÀst.
A csÀszÀri foglyokat a magyarok tisztess¢gesen lÀttÀk el, holott a szeg¢ny magyar foglyok ¢hhel
haltak el, mire a tiszt azzal mentegetûdz´tt, hogy nem volt sem ¢lelem, sem p¢nz.Ê (1850. jÃlius.)
Nem talÀlunk egyetlen bÁrÀlÂ megjegyz¢st sem a forradalom vezetûirûl, k¢t, nem meg-
lepû kiv¢tellel. Az egyik G´rgey, akit a naplÂÁrÂ is ÀrulÂk¢nt b¢lyegez, a mÀsik pedig
MadarÀsz LÀszlÂ, akirûl a Siebenb¡rgen Bote egyik pesti levelezûj¢nek nyomÀn a k´vet-
kezû anekdotÀt jegyzi fel: àMadarÀsz LÀszlÂ 1849 k´zepe tÀjt veres kalapot kezdett hordani,
ez¢rt barÀtai megszÂlÁtottÀk, hogy mi¢rt t¢szi, mire is MadarÀsz ezt felelte: BarÀtim, a nyÀr v¢gin
kis¢tÀl¢k a Duna partra, az ottani kioszkok elûtt meglÀtok egy ´regurat, ¢ppen egy rûf´s veres
tollÀval kalapjÀn, az ´reget egy rakÀs ifiÃ vette k´r¡l, kiknek az ´reg Ãr lelkes magyarÀzatokat
mondott. Meg¡tûdtem, hogy lehet m¢g valaki nagyobb republikÀnus nÀlamnÀl, minden boltot
feljÀrtam, de egy rûf´s veres tollat nem kaphatvÀn, belsû ¢rzetem kit¡ntet¢sire veres kalapot kez-
dettem viselni. Azonban a k¢rd¢sben forgÂ ´reg Ãr m¢g Pesten volt, amikor Jella§iÔ be¡t´tt Ma-
gyarorszÀgba, r´gt´n elhÀnta a veres tollÀt, s visszasietett Erd¢lybe. Nev¢t elhallgatom.Ê (1850.
jÃlius.)

A naplÂ szinte minden oldalÀn ott kÁs¢rt az 1848ä49-es erd¢lyi nemzetis¢gi v¢res
harcok eml¢ke. K¡l´n´sen ¢lesen reagÀl a naplÂÁrÂ az erd¢lyi magyarok e korszakbeli
magatartÀsÀt bÁrÀlÂ minden megjegyz¢sre. àE hÂ 11-¢n BÀnffy MiklÂs erd¢lyi nagybirtokos
¢s kedvelt udv[ari] tanÀcsos itt jÀrt Fej¢rvÀrt, ¢n aznap falun voltam, ¡gyfeleink k´z¡l t´bben
besz¢ltek v¢le, de mondhatni, oly leverts¢ggel vÀltak meg tûle, mire nem szÀmÁtottak. Szerinte
MagyarhonbÂl m¢g lesz MagyarorszÀg, de Erd¢lybûl sohasem, mert Magyarhon nyÁltan, tartÂz-
kodÀs n¢lk¡l mutatja a mostani rendszerreli el¢g¡letlens¢git, Erd¢ly ellenben sÁri csenddel hallgat.
Ott tartÂzkodÀs n¢lk¡l mondja a k´zn¢p, hogy eljû az idû, mikor a kormÀny gendarmjainak csak
hült hely´ket vagy meredt test¡ket fogja lÀtni, holott Erd¢lyben s¡vegelik ûket. Volt azonban ember
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k´zt¡nk, ki û Ex[cellenciÀ]jÀnak jÂl odabesz¢lt, megmondotta, hogy ha a kormÀny tisztÀn a ma-
gyarok rebelliss¢g´ket akarja bevalÂsÁtani EurÂpa elûtt, Àm purificÀlja elûbb magÀt, hogy nem
hibÀs, ¢s nem k´lt´tte fel azon durva n¢pet, mely hÀlÀra elk´telezve az Àrtatlan nûket, gyermekeket
halomra gyilkolta, virÀgzÂ helys¢geket, melyeket a katonasÀg elûbb megsarcolt, f´ldig rontott, ¢s
ahelyett a b¢k¢ben ¢lû, adÂjÀt hÁven fizetû polgÀrok legyilkolÂit, azok rablÂit rendjelekkel, hi-
vatalokkal kit¡ntette. Ezt tudja eg¢sz EurÂpa. B. minden besz¢d¢bûl kitünt, hogy az itteni ese-
m¢nyeket vagy nem tudta vagy tudni nem akarta, mindent a magyarok tÃlbuzgÂsÀgÀnak tulaj-
donÁtott.Ê (1850. jÃlius.) °les szavakkal Át¢li el Kem¢ny Zsigmond FORRADALOM UTçN

cÁmü r´piratÀt, annak megb¢k¢l¢sre szÂlÁtÂ hangnem¢t is: à...°des bÀrÂ! az isten nem
k¢r ́ ntûl tanÀcsot, mert tanÃja volt Erd¢lyben az emberi elvetem¡l¢snek, b¡nteti az ¢rdemletteket,
nem t´r pÀlcÀt felett¡nk, mint ´n, kinek v¢reit itt koncoltÀk, mint a kÀrt¢vû verebeket, mÁg ´n
b¢k¢vel nyÃjtozÂdott otthon urat cser¢lve, minden kormÀnynak kezet adva.Ê (1850. szep-
tember.)

A naplÂ sz´veg¢t meghatÀrozÂ alap¢lm¢ny a leverettet¢s, eln¢mÁtottsÀg, megalÀz-
tatÀs nemzeti ¢lm¢nye. A sz´veget Àt-Àtsz´vik az indulat kit´r¢sei, mindenekelûtt a
romÀnokkal szemben. Ahogy bÀrÂ Kem¢ny IstvÀn, aki 1848-ban ¢pp AlsÂ-Feh¢r me-
gye fûispÀnja volt, ¢vekig jÀrta Erd¢ly falvait, meghallgatva a tÃl¢lû tanÃkat, ´sszeÀl-
lÁtotta àfekete k´nyv¢tÊ, a romÀn szabadcsapatok Àltal meg´lt magyarok àigaz leltÀrÀsÀtÊ,9

Ãgy gyüjti naplÂÁrÂnk is szinte megszÀllottan az erre vonatkozÂ adatokat, minden bor-
zalmat ¢s szenved¢st megrend¡lten lejegyezve: à1848[-ban] girbÂi ́ zvegy Szentpali Zsig-
mondn¢ november hÂban csakis egy szobaleÀny ¢s egy leg¢ny Àltal kÁs¢rtetve kiment GirbÂra jÂ-
szÀgÀra, a Sz[Àsz]sebesiek eleget marasztottÀk, hogy ily kritikus idûben ne mer¢szeljen kimenni,
û senkire nem hallgatvÀn ment. Ott az olÀhok az asszonysÀgot, frajÀt, leg¢nyit s tiszttartÂjÀt bor-
zasztÂlag meg´lt¢k, az asszonysÀgot darabokra vÀgva, mindeniket az udvari kÃtba hÀntÀk. Most
ezen kainb¢li eljÀrÀs vizsgÀlatÀra egy biztossÀg ment ki. A meg´lettek a kÃtbÂl kiv¢tettek, k¡l´-
n´sen SzentpÀlin¢ legalÂl a vÁzben ÀllvÀn minden senyved¢s n¢lk¡l vonatott ki, csak teste volt
n¢gybe vagdalva. A kÀrok megbecs¡ltettek, s a helys¢g k´teles az utÂdoknÀl 4 ¢v alatt 8000 ftot
fizetni, tartoznak a gyilkosokat 15 napok alatt elûÀllÁtani, k¡l´nben katona exequatio megyen a
falura.Ê (1850. jÃnius.) MÀs alkalommal a k´vetkezû t´rt¢netet veti papÁrra: àAz ¢g
ostorozza a vadsÀg fiait. Egy benedeki olÀ leg¢ny, ki forradalom elûtt nÀlam is szolgÀlt, szelÁd,
jÀmbornak lÀtszott, 1848-ban egy ott lakÂ Nyakas nevü uzsorÀs meg´letett, de leÀnya megmaradt.
1848 v¢gin ezen ifiÃ reÀ ment, k¢nszerÁtette, hogy apjÀnak p¢nz¢t adnÀ elû, mit a leÀny vagy
nem tehetett, mert mÀr el volt rabolva, vagy nem tett. A vad ember f¢l mellj¢t levÀgta, egy Âra
mÃlva visszament a kÁnlÂdÂ leÀnyhoz, s akkor mÀsik mellj¢t vÀgta le, s azzal Fej¢rvÀrra jûv¢n
beÀllott katonÀnak. Itt kezdette a lelkiesm¢ret furdalni, beteges lett, t´bbnyire kÂrhÀzban volt, v¢g-
re mint haszonvehetetlen haza bocsÀttatott. BorzasztÂlag ÁrjÀk le halÀlÀt, fantÀziÀjÀban sz¡ntelen
a leÀnyt kiÀltotta, hogy n¢kie bocsÀtna meg. V¢gre halÀla elûtt, orrÀn, szÀjÀn, f¡lin s m¢g szemein
is a v¢r megindolt, s iszonyÃ kÁnok k´zt elholt.Ê (1850. jÃlius.)

A legfûbb nemzeti ellens¢gnek a mÃltban ¢s jelenben is a romÀn nemzeti mozgal-
mat tekinti, mivel àn¢kiek egy a k´z´s c¢l, egy nagy RomÀnia a magyar, n¢met ¢s szÀsz romjain,
¢s ennek kereszt¡l vitelire tÁzszer k¢sz hitet vÀltoztatni, mindenkinek a szabadsÀg a szÀjÀban, mely
szerinte abbÂl Àll, hogy û l¢gyen az orszÀgban ÀltalÀnos Ãr, ennek l¢tesÁt¢sire nem ÁrtÂzik û a musz-
kÀtÂl, s k¢sz annak talpÀt nyalni, hogy c¢lja l¢tes¡lj´nÊ. (1851. mÀrcius.) Elûtünnek Ãjra ¢s
Ãjra a romÀn nemzeti mozgalom n¢pvez¢rei, a magyar ¢s nemes naplÂÁrÂ Àltal m¢lyen
megvetett Avram Iancu, Axente Severu, Balint. Nincs nyoma a naplÂban annak a k¢-
sûbbi ¢rt¢kel¢snek, miszerint Avram Iancu àaz 1848/49-iki romÀn mozgalmaknak nemcsak
leg¢rdekesebb, de legtisztess¢gesebb alakja isÊ,10 ezt az ÀllÀspontot sokkal inkÀbb Iancu k¢-
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sûbbi magatartÀsa, a csÀszÀri kit¡ntet¢s elutasÁtÀsa, a mindenf¢le hivataltÂl ¢s a po-
litizÀlÀstÂl valÂ visszavonulÀs s csendes, magÀba zÀrulÂ megt¢bolyodÀs alakÁthatta ki
a magyar k´zv¢lem¢nyben. A naplÂÁrÂ 1850ä51-ben m¢g nem tud semmit felhoz-
ni ments¢g¢re, rÂla adott jellemz¢se nem tanÃskodik semmif¢le k¡l´nbs¢gt¢telrûl:
àJÀnk nagy szÂnok ¢s lÀzÁsztÂ volt, de puskapor f¡st´t m¢g puskÀbÂl sem Àllhatta, nemhogy m¢g
ÀgyÃ f¡st´t kedvelje.Ê (1851. Àprilis.) Hogyan is felejthette volna a kor embere a szabad-
sÀgharc esem¢nyeit, hiszen p¢ldÀul m¢g a pesti egyetem tudÂs jogtanÀra, Pauler Ti-
vadar is ¢vek mÃltÀn is k¢nyes gonddal eml¢kezik meg naplÂjÀban a jeles napok ¢ven-
k¢nti ¢vfordulÂirÂl, Erd¢ly lakÂit pedig ¢vek mÃltÀn is eml¢kez¢sre intette a lerombolt
falvak, templomok lÀtvÀnya, a hadirokkantak, ÀrvÀk ¢s ´zvegyek nincstelen sere-
ge. Az eml¢kez¢s mindig is a nemzeti ellenÀllÀs k´z´ss¢gi ´sszetartÂ ereje volt a t´r-
t¢nelem sorÀn.

Az eml¢kez¢s mellett azonban a j´vûbe vetett rem¢ny is jelenthetett egy ideig moz-
gÂsÁtÂerût. A kortÀrs KûvÀri LÀszlÂ Ágy eml¢kezik vissza ezekre az idûkre: à...az embe-
ris¢g vigasztalÂja a rem¢nys¢g volt, senki sem hitte, hogy ennek itt v¢ge legyen, hogy annyi v¢r
hasztalan omlott. A n¢p... visszavÀrta Kossuthot, Bemet az Ãj borra, majd karÀcsonra, k¢sûbb
z´ldfüre, s mivel az ´reg vet¢seit nem kÁvÀnja letorolni, mint a muszka, aratÀs utÀnra, folyvÀst
hallÀ itt-ott a k´zelgûk messzi ÀgyÃzÀsÀt, pedig megt´rt¢nt, hogy annyi botot kapott, amennyi
ÀgyÃkat mondott, hogy hallott...Ê11 Az 1850-es esztendû mintha ism¢t kedvezett volna a
magyar ¡gynek. PoroszorszÀg ¢s Ausztria verseng¢se a lassan formÀlÂdÂ n¢met egy-
s¢gen bel¡li vezetû szerep¢rt, a Schleswig-Holstein stÀtusa k´r¡l DÀniÀval kialakult
konfliktus, a keleti k¢rd¢s tovÀbbgyürüzû fesz¡lts¢gei egy Ãjabb nagy eurÂpai katonai
konfliktus avagy annak megelûz¢s¢re a hatalmi erûviszonyok fel¡lrûl t´rt¢nû Ãjraren-
dez¢s¢nek halvÀny rem¢ny¢t vetett¢k fel. HÁrek, de leginkÀbb ÀlhÁrek ä ahogy naplÂ-
ÁrÂnk is nevezi ä, àkacsÀkÊ sokasÀga nyugtalanÁtotta ¢s villanyozta fel a korabeli magyar
k´zv¢lem¢nyt. A k¡lpolitikai es¢lylatolgatÀs a pipaf¡st´s mindennapi ´sszej´vetelek
ÀllandÂ besz¢dt¢mÀjÀvÀ vÀlt. àEgy Pestrûl j´vû ifiÃ honv¢d tiszt BÀnsÀgot is megjÀrva ä ol-
vashatjuk ä, û is igazolja azon ÀllÁtÂlagos csatÀt. ý, mint mondja, BÀnsÀgban tanÀlkozott egy
nyugalmazott tÀbornokkal, ki k¡l´nben jÂ magyar ¢rz¢sü. Ezen ember n¢kie sok jÂt besz¢lt ¢s
j´vend´lt. Szerinte MagyarorszÀg f¡ggetlen stÀtus lesz egyes¡lve a k¢t OlÀorszÀggal, a Szer-
biÀval. LengyelorszÀg az orosz c[Àr] vej¢nek kirÀlysÀga alatt helyre fog ÀllÁttatni, alkotmÀnya
biztosÁttatni. De a magyarok k¢ntelenek lesznek AusztriÀtÂl magukra f¡ggetlens¢g´ket kivÁvni, s
erre n¢zt az emigrÀnsok biztosÁtva is vagynak 80 milliÂ k´lcs´nrûl, Angol ¢s FrankhonoktÂl fegy-
vert kapnak s ÀgyÃkat. BÁzhatnak, hogy a besorozott honv¢dek, a b¢k¢tlen sz¢kelyek s magyarokbÂl
100 ezer Ãj honv¢d szerveztetik.Ê (1850. augusztus.) NaplÂÁrÂnk a fejteget¢sre csak fÀrad-
tan legyint, àmindezek csak ÀbrÀndok, mikkel a k¢ts¢gbe esett emberek idûszakonk¢nt magukat
kecsegtetikÊ. SajÀt ÀllÀspontjÀt egy 1848ä49-ben orszÀggyül¢si k¢pviselû barÀtjÀval valÂ
besz¢lget¢s¡ket leÁrva Ágy ́ sszegzi: àMegÀllapodtunk abban, hogy mindazon csatÀzÀsi hÁrek
ServiÀban, OlÀorszÀgban merû koholmÀnyok, milyenek Magyarhonban is keringettek, ¢s valÂdi
hazugsÀgnak talÀltattak. Hogy ¡gy¡nk valaha jobbra fordul, abban eg¢sz bizodalommal ragasz-
kodtunk. AngolhontÂl keveset rem¢lhet¡nk, a n¢p r¢sz¡nk´n van, a kormÀny, ha nincs is elle-
n¡nk, de sajnÀlkozÀsnÀl, jÂ szÂnÀl egy¢bbel segÁteni vonakodik. Az angol kereskedû, ¡zleti n¢p,
a maga ¢rdek¢t lesi s v¢di; igaz, hogy egy k¡l´n vÀlt MagyarorszÀg mutat valami elûnyt, de v¢g-
rehajtÀsa v¢rontÀssal jÀr, mitûl az angol irtÂzik. Egyik uralkodÂ mint mÀsik egyarÀnt tart a hÀ-
borÃtÂl, utÀnok mindjÀrt a gazdag kereskedû, tûzs¢r osztÀly, ¢s ezt nem csak a p¢nz szüke eszk´zli
annyira, mint a koronÀs fûknek a n¢p¢tûl k¡l´n´s ¢rdek¡k kÁvÀnja ezt. Besz¢lnek Pesten is sokat
N¢methon egyes¡l¢s¢rûl, melybe belefoglaltatn¢k Ausztria is, ¢s ez arra is t´rekszik, miszer¢nt ́ sz-
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ves birodalmÀval l¢pj¢k a nagy N¢methonba. HÁrlik LengyelorszÀg helyreÀllÁtÀsÀt is. Azonban
az eurÂpai k¡lhatalmak ellenzik s Magyar-, Erd¢ly ¢s HorvÀtorszÀgoknak a nagy n¢met honbani
bekeblez¢sit. Az angol parliamentben nemr¢g Palmerston szinte 5 ÂrÀig tartÂ besz¢det mondott,
felhozta a t´bbek k´zt a magyar forradalmat is, mely jelenleg le van csendesÁtve, de nem a ma-
gyarok kiengesztelve. S tÀn nem is fog ez AusztriÀnak siker¡lni. Anglia pÀrtolja T́ r´khont, s
ennek siker¡l is sereget ́ szvegyüjteni, s tekint¢lyes erej¢t kimutatni, az orosz k¢ntelen n¢kie ezÃttal
b¢k¢t hagyni, mert a magyar tÀborozÀs nagy h¢zagot okozott sereg¢ben. Ausztria segedelm¢ben
nem bÁzik T́ r´korszÀg ellen, melynek vagy siker¡l az egyes¡lt nagy N¢methon csÀszÀrja lenni,
vagy attÂl elesve egy szlÀv kirÀlysÀgra lealjasodni. Mint Sz[oboszlai] mondja, Magyarhonban
a mÀrciusi chartÀnak senki sem barÀtja, az ÃjsÀgok dÁcs¢rik, mellette szÂlnak, mint elfizetett prÂ-
kÀtorok, de az orszÀg ellene van sokkal kitünûbben ott, mint Erd¢lyben.Ê (1850. jÃlius.)

De nemcsak a k¡lpolitikai es¢lylatolgatÀs lehetett az ÀllandÂ vÀrakozÂ k¢szenl¢t te-
repe. A kor embere ¢l¢nk figyelemmel kÁs¢rte a helys¢g¢n ÀthaladÂ katonai csoportok
mozgÀsÀt, egy-egy nagyobb egys¢g mozgÂsÁtÀsÀbÂl, utÀnpÂtlÀst szÀllÁtÂ szekerek ¢r-
kezt¢bûl azonnal hatÀron tÃli vagy hatÀrokon bel¡li konfliktusra k´vetkeztetett. A k´z-
v¢lem¢ny kitartÂan a romÀnok Ãjabb n¢pfelkel¢s¢rûl suttogott, hogy e vid¢keken a
n¢p Ãjra lÀndzsÀkat k¢szÁt, kaszÀkat egyenesÁt. à11-¢n e hÂnak [1850. mÀrcius] j´tt egy
hÁrn´k, hogy K¡k¡llû megy¢ben egyn¢hÀny olÀ falu felk´lt volna, s¡rg´ny´k egymÀst ¢rt¢k ka-
tonasÀg utÀn. T́ visrûl rendeltek ki egy szÀzad lovassÀgot, de nagy l¢v¢n a Maros, nem mehettek
Àltal. °s ezen hÁr mÀsnap nagyobb erûss¢get kapott, mert a hÁr szer¢nt egy Zug huszÀr kiment
oda ellen´k BalÀzsfalvÀra, de ezeket majd mind le´lt¢k a felkelt olÀhok. Az¢rt siettetik a katonasÀg
menetelit, valÂdi oka a felkel¢snek ¢s a k´r¡lm¢nyeknek nem tudatnak m¢g.Ê N¢hÀny nap mÃl-
va azonban csalÂdottan meg kellett ÀllapÁtania: à14-¢n megj´tt BalÀzsfalvÀrÂl egy szava
bevehetû ember, ennek mondÀsa szer¢nt a K¡k¡llû megyei hÁrek igen leszÀllottak. Igaz, hogy za-
vargottak ott az olÀhok, ¢s katonasÀg vitetett is, de katona´l¢sek nem t´rt¢ntek, a balÀzsfalvi hidat
pedig az ÀrvÁz vitte el, nem pedig k¢zzel rontatott le.Ê

A hÁreket legt´bbsz´r utazÂk hoztÀk, ezen az Ãton rendszeresen jutottak el infor-
mÀciÂk az erd¢lyi k´zv¢lem¢nyhez a t´r´korszÀgi emigrÀciÂrÂl is. Egy Ázben p¢ldÀul
naplÂÁrÂnk feljegyzi: àA fecsk¢k nemsokÀra megjûnek. így j´tt k´zinkbe egy f¢rjfiÃ SumlÀbÂl,
û besz¢lte, hogy Kossuth huzamosan gy´ng¢lkedett, de az¢rt dolgozik ¢jjel-nappal.Ê (1850. mÀr-
cius.) A magÀnlevelekben is ¢l¢nken folyt az ¢rtes¡l¢sek cser¢je, cÁmzettj¡kh´z persze
legt´bbsz´r nem a hivatalos postaszolgÀlat rendûrs¢gi fel¡gyelet alatt ÀllÂ csatornÀin,
hanem szem¢lyes k¢zbesÁt¢s ÃtjÀn jutottak el. E levelekben is bizarr kever¢ket alkotott
a hiteles hÁrk´zl¢s, a bizonytalan eredetü szÂbesz¢d ¢s a misztikus csodavÀrÀs. Egy al-
kalommal p¢ldÀul egy marosvÀsÀrhelyi lev¢lÁrÂ szÀmolt be egy fazekasnak àigaz vagy
csak ÀllÁtÂlagosÊ ÀlmÀrÂl, melyben egy temet¢si menet elûtt, melyben Ferenc JÂzsef csÀ-
szÀr is r¢szt vett, megjelent Krisztus a n¢pnek, s kitartÀsra biztatta ûket. Kez¢ben egy-
egy kosarat tartott, melybûl kifogyhatatlanul ´ml´tt a gabona. EzutÀn hirtelen eltünt,
de vele eltünt a menetbûl az uralkodÂ is. (1850. februÀr.) A legfontosabb hÁrforrÀs
azonban m¢gis a sajtÂ volt naplÂÁrÂnk szÀmÀra. Rendszeresen ¢rtes¡lt az AusztriÀban
megjelent cikkekrûl, valÂszÁnüleg a Pesti NaplÂn, a Magyar HÁrlapon, az erd¢lyi ÃjsÀgo-
kon kereszt¡l. A kinyomtatÀs egyed¡l persze m¢g korÀntsem garantÀlta a hÁrek hihe-
tûs¢g¢t, ÁrÂnk maga is hitetlenkedve, mindazonÀltal jÂlesûen nyugtÀzza az alÀbbi Ãj-
sÀghÁrt: àa magyar vit¢zs¢g dÁcs¢ret¢re szÂlt a k´vetkezendû: MiklÂs cÀr VarsÂban jÀrvÀn, a ka-
tonai nagy k¢sz¡leteket lÀtvÀn a beÀllandÂ keleti hÀborÃra, a cÀr azt mondotta volna, mire valÂ
ezen nagy k¢sz¡let, nem a magyarorszÀgi oroszlÀnyok ellen megy¡nk. HasonlÂlag Haynau Ãgy
nyilatkozott n¢mely honv¢deknek: ti rossz ¡gy mellett, de derekul harcoltatokÊ. (1850. jÃlius.) A
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politikai sajtÂrÂl mindazonÀltal ä elsûsorban persze nem ez¢rt ä igen rossz v¢lem¢ny-
nyel van, n¢hol egyszerüen àkiher¢lt hÁrlapunkÊ-rÂl besz¢l, mÀsutt ki is fejti rosszallÀsÀ-
nak okÀt: àA kolozsvÀri lapok tÃltesznek mindenen a szolgai hunyÀszkodÀsban, a zilahi ceri-
moniÀnak, mely a csÀszÀr sz¡let¢se napjÀn tartatott, k¢t lapot szentelt. MÀshelyt sajnÀlkozik, hogy
B¢csben UrbÀn a lÂrÂl leesv¢n megs¢r¡lt, mi is sajnÀlkozunk, hogy nyaka ki nem t´rt; ÃtÀlatos
a szervilizmus ¢s k¢tszÁns¢g, inkÀbb hallgasson az ÁrÂ, mint magÀt ÃtÀltassa.Ê (1850. augusz-
tus.) Hevesen bÁrÀlja 1850 folyamÀn a Pesti NaplÂ irÀnyvonalÀt, amely ä amint azt N¢-
meth G. B¢la elemezte ä hitelt adva az olm¡tzi alkotmÀnyos Ág¢reteknek tÀmogatta
az abszolutisztikus eszk´z´kkel, fel¡lrûl v¢grehajtott modernizÀciÂs l¢p¢seket. A nap-
lÂÁrÂ megjegyz¢sei intû jel¡l szolgÀlhatnak a kor kutatÂi szÀmÀra a tekintetben, meny-
nyire tekinthetû e korszak sajtÂterm¢se a àk´zv¢lem¢nyÊ valamif¢le lenyomatÀnak.

A sajtÂhÁreket fesz¡lten vÀrÂ k´zv¢lem¢ny persze a hÁreket jÂcskÀn kiszÁnezte, sajÀt
b´lcsess¢g¢vel feldÃsÁtotta. JÂl mutatja ezt a Haynau levÀltÀsÀt ́ vezû, a naplÂbÂl is jÂl
nyomon k´vethetû szÂbesz¢d. A kormÀny ¢s a magyarorszÀgi fûparancsnok viszonya
mÀr 1849 nyarÀtÂl kezdve fesz¡lts¢gekkel t´ltûd´tt, mivel Haynau nem szÁvesen lÀtta
hatÀsk´r¢nek korlÀtozÀsÀt, mÀsfelûl a kormÀny szÀmÀra is egyre inkÀbb k¢nyelmet-
lenn¢ vÀlt a hadit´rv¢nysz¢kek eljÀrÀsa elleni panaszok Àradata, a k¡lf´ldi hatalmak
neheztel¢se a politikai elÁt¢ltek kiv¢gz¢se miatt. Az ¢szak-itÀliai hadsereg egys¢gei pe-
dig amiatt panaszkodtak, hogy a Haynau Àltal b¡ntet¢sbûl besorozott volt honv¢dtisz-
tek bomlasztÂlag hatnak az egys¢gek harci szellem¢re, sût a lakossÀggal fraternizÀlva,
Ãjra felizgathatjÀk a lombardiai k´zv¢lem¢nyt. Az uralkodÂ v¢g¡l 1850 jÃliusÀban
szÀnta el magÀt Haynau elmozdÁtÀsÀra, mire a fûparancsnok utolsÂ parancsÀval ke-
gyelmet hirdetett k¢tszÀzkilenc volt orszÀggyül¢si k¢pviselûnek ¢s egy kormÀnybiz-
tosnak.12 A k´zv¢lem¢ny vÀltozatÀt a konfliktusrÂl a k´vetkezûk¢ppen r´gzÁti naplÂ-
ÁrÂnk: àEgy Ãr besz¢l¢ n¢k¡nk, mit egy katonatiszttûl hallott volna, hogy Haynau nemcsak ma-
gyarorszÀgi parancsnoksÀgÀrÂl mentetett fel, de nyugalmaztatott is. A tiszt csudÀlkozott, hogyan
is tehetett a kormÀny oly rabiatus embert kormÀnyra, kit engedetlens¢gi¢rt mint ezredest a pro-
foszhoz [foglÀrhoz] kellett kÁs¢rtetni... JÃlius 15. kaptuk az Ostd[eutsche] Post hÁrlapot, s benne
azon megvalÂsult hÁrt, hogy Haynau nemcsak felsûbb kormÀnyzÂi tisztitûl, de m¢g a 3 sereg osztÀly
parancsnoksÀgÀtÂl is elmozdÁttatik. Maga [a] hÁrlap utÀna teszi, hogy Magyarhonra n¢zt enn¢l
most kedvezûbb hÁr nem lehet. A dolgokrÂl bûvebben ¢rtes¡lt egy¢nek Ágy besz¢lnek: A b¢csi mi-
nisterium az eurÂpai hangulattÂl mÀr-mÀr tartva, azon sok t´rv¢nytelen ¢s igazsÀgtalan elÁt¢l¢-
sek, kiv¢gz¢sek sÃlyÀt magÀtÂl elhÀrÁtani s azt Haynaura ragasztani akarvÀn tette ezen l¢p¢st.
Elûbb minden Át¢letekre vonatkozÂ iromÀnyokat felparancsolt, s azokkal seg¢dje fel is ment B¢csbe,
de v¢letlens¢gbûl vagy szÀntszÀnd¢kos akaratbÂl a G. BatthyÀnyt illetûk BudÀn maradtak. Hay-
nau v¢v¢n a legfelsûbb k¢ziratot elbocsÀttatÀsÀrÂl, fogcsikorgatva mondotta, hogy ûtet akarjÀk a
vilÀg elûtt felelettel terhelni, megfosztottÀk az igazolÀsi iromÀnyoktÂl, de itt van kezemn¢l a leg-
fûbb, a G. BatthyÀnyt illetûk, ott van a rendelet, hogy ha BatthyÀny m¢g 24 ÂrÀig ¢l, û fog ¢rette
lakolni. D¢lutÀn kapta a felsûbb k¢ziratot, s ezzel felkiÀltott, hÀla istennek, m¢g nincs publikÀlva
a rendel¢s, m¢g tehetek, amit akarok ä 211 legfûbb k´vet el volt Át¢lve halÀlra, s az öj¢p¡letbe[n]
vÀrtÀk a v¢grehajtÀst. Haynau r´gt´n befogatott, s 10 Âra utÀn estve odahajtatvÀn az audito-
roknak szorosan megparancsolta, hogy reggeli 7 Ârakor az Át¢letek tisztÀzva l¢gyenek. A fû auditor
Ernst esmerte Haynaunak d¡h´s raptossait, tartott tûle, hogy a 24 k´vet annak Àldozatja lesz,
annÀl is inkÀbb, hogy az actÀk B¢csbe rendeltetv¢n a GrÀl azokat nem ´r´mest adta ki kezeibûl,
¢s csakis a csÀszÀr tulajdon kezeÁrÀsÀra, elûterjeszt¢st tett n¢kie, hogy vÀrnÀnak, mÁg az actÀk
visszak¡ldetnek, de a tÀbornok indulatosan felelt, hogy û m¢g teljes hatalommal bÁr. Az auditorok
tehÀt mÀsnapra felgyültek, a foglyok elûÀllÁttattak. 7 Ârakor reggel megjelent Haynau nyÁlt hin-
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tÂban, elûbb a 24 elÁt¢lt k´vetnek megkegyelmezett, azutÀn pedig minden b¡ntet¢s alÂl ûket fel-
oldozvÀn szabadon bocsÀtotta. Mindenekre n¢zt meglepû volt ezen kegyetlen embernek ily hamari
maga elhatÀrozÀsa. NyÁlt szek¢rrel t¢rt vissza Pest utcÀin rokonszenvet vadÀszandÂ, de az ¢ljenek
elmaradtak. 9 Ârakor hirdetve volt a felsûbbi elmozdÁtÂ rendel¢s. B[ÀrÂ] Geringer vette Àltal a
polgÀri kormÀnyzatot. Itteni vid¢ki biztos, Melczer Ãr egy bizonyos k´rben ezen dologrÂl besz¢l-
getve sÂhajtva mondÀ, hogy lÀm, a tisztviselû helyhezete mily bajos, bÀrmely hÁv ¢s kedves ember
volt Haynau, de a kegyelmez¢st tÃl gyakorolta, ¢rtette azt, miszer¢nt Haynau a 24 k´vet felmen-
t¢si¢rt bocsÀttatott volna el. De der¢k esperes¡nk, Elekes megfelelt n¢kie, fûleg miutÀn Melczer a
Kossuth gyermekeinek megkegyelmez¢sit ¢s kiadatÀsÀt is helytelen l¢p¢snek ÀllÁtotta, ezen szÂkkal:
Uram! A kormÀny nem cselekedetek¢rt senkit sem b¡ntet, Ãgy Haynau is azon pillanatban sze-
lÁd¡lt meg, amikor mÀr elmozdÁtÀsÀnak rendelete zseb¢ben volt, addig d¡h´ng´tt eleget. A Kossuth
gyermekeit pedig nem a maga fej¢tûl adta ki, hanem az angol kirÀlyn¢ maga k´zbevet¢se k´vet-
kezt¢ben felsûbb parancsra, ¢s annÀl is inkÀbb hihetû, mert a kirÀlyn¢ Àltal rendelt lovak vitt¢k
a gyermekeket a DunÀtÂl a t´r´k f´ldig.Ê (1850. jÃlius.)

A folytonosan szÀllingÂzÂ jÂ hÁrekben szeretne naplÂÁrÂnk is hinni, de egyre inkÀbb
realitÀs¢rz¢ke ker¡l tÃlsÃlyba. 1850 jÃliusÀban k¢nytelen lemondÂan megÀllapÁtani:
àEgy¢barÀnt bÀrmint kecsegtett¡k magunkat egy jobb helyhezettel, ott vagyunk, hol voltunk az
¢v elsû napjÀn, a legnagyobb optimista is leverts¢get mutat, mert Àllapotunk nem vÀltozik semmit,
toltozÀs-foltozÀs, panasz panaszt ¢r igazÁtÀs n¢lk¡l, teng¡nk-leng¡nk k¢ts¢gbe esve egy jobb j´-
vendû felett.Ê N¢hÀny hÂnappal k¢sûbb egy ker¡leti biztos elûtt Ágy jellemzi Erd¢ly hely-
zet¢t: àýszinte megmondottam, hogy ha a dolog Ágy foly csak k¢t ¢vig, Erd¢ly koldusorszÀg lesz.
Sok int¢zked¢s, mely folyamatban van, lehet igen jÂ, de az egyes birtokosok, b¢k¢s lakosok jÂll¢t¢rûl
is k¢ne gondoskodni. A f´ld megadÂztatik, mezei rendûrs¢g, csel¢dt´rv¢ny n¢lk¡l, s ennek elmÃ-
lasztÀsÀbÂl a v¢res verejt¢kkel termesztett gabona mint a megadÂztatott f´ldnek alapja felem¢sztik
a hatalmasan ¢tetûk, lelegelûk ¢s k¢sz betakarÁtott gabonÀt elorzÂk serege. A hÀzak, sût hÀzhelyek
szÀmozva l¢v¢n, azon szÀmoknak mÀr r¢g elholt egykori lakÂjÀt felelevenÁt¢k s adÂt Árnak reÀ.
K¡l´n´s mÂdjÀt talÀltÀk fel a marhÀk szÀmÀt kitudni s azok l¢tit nyilvÀntartani, de a zsandÀrok,
finÀncok a helys¢gbe betelepedve l¢v¢n, lopjÀk s viszik a szeg¢ny ember marhÀjÀt a tolvajok el.
¹szveiratta a kormÀny a lelkeket, az olÀ n¢p be volt tanÁtva, hogy mentûl t´bben ÁrassÀk be ma-
gukat, a gyermekeiket az utolsÂ csecsemûig, ¢s most azon conscriptiokat v¢ve irÀnba, oly lelkek
hÃzatnak adÂ alÀ, melyek nem l¢teznek. A helys¢gi elûljÀrÂsÀg hiÀba allegÀl, mert ha szem¢ly
nincs, fizeti a helys¢g az adÂt. A firtatÂ finÀncok minden¡tt a pÀlinka ¡st´ket, sÂt, dohÀnt szi-
matolva bet´rik a pinc¢ket, s ott a hordÂkat kezdik meg, felejtve a c¢lt, mi¢rt bet´rtek. A zsÀndÀrok
is firtatnak, de ezek inkÀbb a szebb asszonyok ¢s leÀnyok utÀn, s hogy pedig biztosabb l¢gyen min-
den hÀzhozi bejÀrÀsuk, a falusi lakosok k´telesek kutyÀikat k´tve tartani, mert amelyik szabadon
talÀltatik, azt a csendûr irgalom n¢lk¡l le´li.Ê (1851. Àprilis.)

Az im¢nt felsorolt terhek egyformÀn nehezedtek az Erd¢lyt lakÂ nemzetis¢gek vÀl-
lÀra. A naplÂ mindazonÀltal elsûsorban a magyarok nemzeti s¢relmeit ´r´kÁti meg
soraiban. A magyar sajtÂ 1849 v¢g¢n, 1850 elej¢n a magyarok erd¢lybeli, nemzetis¢-
g¡k miatt elszenvedett ¡ld´ztet¢s¡k hÁreitûl volt hangos. Bach egy ´ccs¢hez int¢zett
bizalmas utasÁtÀsÀban ezekre is reagÀlva kifejti: àMeg kell a magyarokat is nyern¡nk. Csak
a szÀszokkal ¢s romÀnokkal nem fogunk boldogulni.Ê13 Hogyan is festett az alkotmÀnyban
meghirdetett Gleichberechtigung a mindennapi gyakorlatban egy magyar n¢zûpont-
jÀbÂl? Nagy szkepszissel szeml¢li magÀnak az alkotmÀnynak a sorsÀt is, s ezzel nem
Àllt egyed¡l. Hiszen a kormÀny legkonzervatÁvabb tÀmogatÂitÂl a legk¡l´nb´zûbb
nemzetis¢gü liberÀlisokig minden politikus, magukat a kormÀnyzat k¢pviselûit is be-
le¢rtve, szinte egy´ntetüen ä ha mÀs-mÀs politikai motÁvumokbÂl ¢s mÀs-mÀs ¢rvek
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alapjÀn is ä az alkotmÀny kivihetetlens¢g¢rûl, c¢ltalansÀgÀrÂl besz¢lt mÀr 1850 tava-
szÀtÂl kezdve. A naplÂÁrÂ a k´vetkezûk¢pp ´sszegzi v¢lem¢ny¢t: à...egy olÀh fûn´k na-
gyon bÁzvÀn az octroyalt alkotmÀnyban, azt Sz[ent]ÁrÀsnak hiszi, mire mondÀm n¢ki; Uram! a
magyar constitutio sok szÀzadokon Àltal diplomatikai szerzûd¢seken alapul, legutÂbb a szatmÀri
b¢ke k¡lfejedelmek hozzÀjÀrultÀval j´tt l¢tre, ¢s m¢gis meghazudtoljÀk, mennyire fogjÀk az ́ n´k¢t
sz¢lnek ereszteni olyanok, kiknek fogalmuk nincs egy alkotmÀnyos kormÀnyrÂl.Ê (1850. ok-
tÂber.)

A kormÀnyzat MagyarorszÀgon ¢ppÃgy, mint Erd¢lyben n¢pess¢g-´sszeÁrÀst ren-
delt el 1850-ben a nemzetis¢gi viszonyok felm¢r¢s¢re, ¢pp a nemzetis¢gi egyenjogÃ-
sÀg ¢rv¢nyesÁt¢s¢nek elûfelt¢telek¢nt jel´lve meg azt. Minden nagykorÃ ÀllampolgÀr
maga nyilatkozhatott nemzetis¢gi hovatartozÀsÀrÂl, a kiskorÃak eset¢ben sz¡leik ren-
delkeztek errûl. A v¢grehajtÀs sorÀn azonban szÀmos helyen az ´sszeÁrÂ biztosok nem
a t¢nyleges nyilatkozatot, hanem az adott illetû nev¢nek hangzÀsÀt, felekezeti hova-
tartozÀsÀt vagy anyanyelv¢t vett¢k alapul, s a szelÁd erûszak eszk´zeivel igyekeztek a
magyarok szÀmÀt cs´kkenteni a kimutatÀsokban. A magyar sajtÂ t´meg¢vel k´z´lte a
magyar panaszokat. NaplÂÁrÂnk is leÁrja ezen manipulÀciÂk eszk´zeit.

àEz egy d¢lutÀn volt, ott talÀltam egyik polgÀrt ¢s P[ap] çg[oston] olÀ esperestet [!]. Kik¢r-
deztek, mi nemzetbeli vagyok. Felelet, magyar, kik a csel¢deim. Megnevez¢m kocsisomat, Pap JÀ-
nost. HÀt ez mi nemzetbeli, mondÀm, magyar, de P. çgost felsz´k´tt, az nem lehet magyar, mert
Pap JÀnosnak hÁvjÀk, a tehÀt olÀ. K¢rtem a tisztet, hogy hÁvassÀk elû, a kocsis megjelent, k¢rdik
tûle, megmondja sz¡let¢se helyit, KolozsvÀrt, ¢s hogy reform[Àtus] magyar. K¢rd¢st tettem a tiszt-
tûl, hogy hÀt Elekes esperes Ãr a magyarok r¢sz¢rûl mi¢rt nincs jelen, û azt felelte, hogy nem j´tt
el, egy jelenl¢vû polgÀr pedig megmondotta, hogy Pap çgoston olÀ esperes Ãr minden embert
maga nemzete b¢linek akar bejelenteni, s ez¢rt versengv¢n Elekes Ãrral, [az] ma elvonta magÀt.
K¢rdik tûlem, ki a lakÂm, megmondÀm. UtÀnam j´tt egy Fr´hlich nevü polgÀr, k¢rdik tûle, mi
nemzetbeli, feleli, magyar. Erre ÃjbÂl Pap çg., s reÀ mondja, hogy n¢met, mire a polgÀr azt feleli,
az apÀm sem tudott egy szÂt is n¢met¡l, s ¢n sem tudok, de az¢rt a tiszt bevitte n¢metnek. UtÀna
j´tt egy mÀs, k¢rdik, minek hÁvjÀk, mi nemzetbeli ä a polgÀr feleli, hÁvnak Szay Gergelynek, ¢s
magyar vagyok, ennek is ellene mond P. çg., mely szerint a k¢rdezett nem magyar, hanem ́ rm¢ny.
De a polgÀr nem hagyta magÀt ¢s felelte reÀja: Tiszt Ãr, itt ¢n hatÀrozom meg nemzetis¢gemet,
nem mÀs, ¢n magyar nemes ember vagyok, a pap k¢ntelen volt elhallgatni. UtÀna j´tt, azt hÁvjÀk
DÀniel MiklÂsnak. Pap çg. elûre bemondja, hogy ´rm¢ny, ama hallgat. °n is hozzÀ fordulva
mondÀm n¢kie: Eml¢kezik az ör, amikor ezelûtt egynehÀny ¢vvel itt boltot akart nyitni, s a t´bb
kereskedûk, mert t´bb bolt van, mint kell, ellenzett¢k, elment a tanÀcsbeliekhez k¢rni, s k¢r¢s¢t
azzal indokolta, hogy az urat mint sz¡letett magyart ellenzik, hogy boltot nyisson, s most megta-
gadja, ami akkor volt. Ezzel fordultam Pap çgostonhoz, mondvÀn, szeretn¢m tudni, mi hatÀroz
itten a nemzetis¢gek felett: a n¢v, a nyelv, a[mi a] csalÀdnÀl hasznÀltatik? Mert ha az elsû Àll,
Ãgy az erd¢lyi olÀhoknak legalÀbb is 1/3 r¢sze mind magyar, m¢g tisztelendûs¢ged is, mert eml¢-
kezhetik, hogy 1848 elûtt amely olÀ oskolÀba ment, majd mind magyar nevet vett fel, de hÀt a
sok elolÀhosodott magyar parasztok, kik eredeti nev´ket megtartottÀk, az urat is Papnak hÁvjÀk,
nem PopÀnak. Ha pedig a mÀsodik Àll, akkor mi¢rt erûlk´dik szÀntszÀnd¢kkal a magyarok szÀmÀt
apasztani az¢rt, hogy ezt Weissnak, amazt Fr´hlichnek hÁvjÀk, de testestûl-lelkestûl magyarok. Ott
hagytam a r¢szrehajlÂ comissiÂt tenni, mit akar. Falukon oly commissio mük´dik sok helyt, melynek
tagjai a n¢p nyelv¢t teljess¢ggel nem ¢rtik. így O[lÀh]dÀlyÀn volt egy tiszt, szerette a jÂ bort, s az
ottani p¡sp´ki tiszt, kin¢l szÀllva volt, r¢szeltette is benne. D¢lutÀn le¡lt, hogy munkÀhoz fogjon.
Legelûbb is a gazdÀt szÂlÁtotta fel, hogy ÁrnÀ le nev¢t maga kez¢vel. Ezt megtette, leÁrta nev¢t,
mint esm¢retes sz¢p ÁrÂ, Csûr´s P¢ter ä a tiszt elfoglalta helyit s olvasta: Bures P¢ter sat. Ezekbûl
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lÀthatjuk, a lelkek ´szveÁrÀsa mely mÂdon vitetett v¢ghez, ¢s ha a magyarok szÀma a l¢ten alatti
szÀmban tünt ki, mi annak valÂdi oka.Ê (1850. november.)

A nemzetis¢gi egyenjogÃsÀg egyik fû vitatott k¢rd¢se a hivatalokban hasznÀlhatÂ
nyelvek k´re volt. A felsûbb rendeletek ¢rv¢nyesÁt¢s¢t a helyi k´zeg ellenÀllÀsa akadÀ-
lyozhatta, nem kis m¢rt¢kben a helyi erûviszonyok f¡ggv¢nye volt, mennyire ¢rv¢-
nyesÁthette anyanyelve hasznÀlatÀnak jogÀt az ÀllampolgÀr. àHogy a kiadott proklamÀci-
Âknak el¢g t¢tess¢k, ¢s bÀr szÁnleg is, egyenjogÃsÀg fenntartass¢k, egy grÂfn¢ a vid¢ki parancs-
noksÀghoz egy magyar k¢relmet advÀn be, azon nyelven akartak reÀ vÀlaszt adni, mert persze ez
GrÂfn¢ volt, de a k´z´ns¢gesebb ember, ha magyarul panaszol is, kap n¢met vÀlaszt reÀja, mint
¢n magam is. Nem volt senki, ki a vÀlaszt magyarra Àltt¢gye, Elekes paphoz k¡ld´ttek ÀltfordÁtÀs
v¢gett.Ê (1850. mÀrcius.) Ha a k´zigazgatÀs helybeli tisztviselûk kez¢re jutott volna, ter-
m¢szetesen nem okozhatott volna gondot a hÀromnyelvü, n¢metäromÀnämagyar hi-
vatali ¡gyint¢z¢s, Àm az Erd¢ly hatÀrain tÃlrÂl ¢rkezû hivatalnokok szÀmÀra ez eleve
rem¢nytelen feladatnak tünt. Mindez a nemzetis¢gi manipulÀciÂk Ãjabb forrÀsÀt je-
lentette. 1850 szeptember¢ben p¢ldÀul feljegyezte naplÂÁrÂnk, hogy a ker¡leti biztos,
aki n¢met¡l tud, s egy keveset romÀnul, de magyarul egy szÂt sem, a magyar panaszlÂk
irÀnyÀban tolmÀcsot hasznÀl, de korÀntsem magyart, hanem egy romÀnt vett fel, ¢pp
ez¢rt àmagyar olÀh ellen ne panaszoljon, mert csakis ezen k´rny¡lÀllÀsbÂl vesztett perre talÀlÊ.
Arra is talÀlunk p¢ldÀt, hogy a helyi vagy a felsûbb hivatalok megszegt¢k az elûÁrÀsokat.
Solymos magyar k´zs¢g helys¢gtÀblÀja p¢ldÀul ä ÀllÁtja a naplÂÁrÂ ä kizÀrÂlag n¢met
¢s àolÀhÊ feliratot tartalmazott, s a ker¡let¢be az ideiglenes f´ldadÂrendszer behoza-
talÀra ¢rkezett utasÁtÀs fel¡lrûl csakis àolÀ nyelvenÊ ¢rkezett meg, holott az ott fekvû
helys¢gek fele magyar volt. àEz a hÁresztelt GleichberechtigungÊ ä teszi hozzÀ. (1851. mÀr-
cius.) Cinikus megjegyz¢seket tesz a n¢met nyelvnek a hivatalok belsû ¡gykezel¢s¢ben
valÂ k´telezûv¢ t¢tel¢vel kapcsolatban, kiss¢ r´vid eml¢kezettel hasonlÁtja ´ssze ÁrÂnk
a korabeli rendeleteket ¢s a reformkori nyelvt´rv¢ny instrukciÂit: àA cs.k. helytartÂta-
nÀcs egy [1850.] febr[uÀr] 28-Àn kelt rendeletet adott ki, melyben parancsoltatik, csakis n¢met
nyelvet tudÂ egy¢nek v¢tessenek fel hivatalra, kik mÀr eddig alkalmazva vannak, s a nyelvet nem
bÁrjÀk, igyekezzenek min¢l elûbb azt elsajÀtÁtani, k¡l´nben el fognak bocsÀttatni. LÀm, mekkora
ellent¢t a r¢gi magyar kormÀny int¢zv¢ny¢vel. Ez bezzeg tartÂzkodott ily erûszakolÂ rendeletektûl.
HÀny tisztviselû volt a kincstÀrnÀl, ki 10ä20 ¢vi szolgÀlatja utÀn sem tanult meg magyarul, ¢s
senkinek nem jutott esz¢be az¢rt szolgÀlatjÀbÂl elbocsÀtani, ¢s m¢gis azon hazug ÀllÁtÀs l¢tezett,
hogy mi minden mÀs nyelvüeket erûszakosan magyarizÀlni akarunk.Ê Azt persze hozzÀtehet-
j¡k, hogy mÀs forrÀsokbÂl tudjuk, hogy m¢g 1854 utÀn, a szigorÃ àhivatali germanizÀ-
ciÂÊ idej¢n sem besz¢lhet¡nk Erd¢lyben sem a hivatalnokok kizÀrÂlagos n¢met nyelv-
hasznÀlatÀrÂl. Egy rendûrs¢gi jelent¢s p¢ldÀul 1854 mÀrciusÀban arrÂl szÂl, hogy a
szÀszr¢geni magyar szÀrmazÀsÃ zsandÀr Oberlieutenant, bÀr û jÂl besz¢l n¢met¡l, ha
tudja, hogy olyannal van dolga, aki tud magyarul, ezt mondja neki: à...Kedves ´cs¢m,
mi magyarok vagyunk, magyarul kell szÂlnunk, ¢pp el¢g abbÂl az ÃtÀlatos n¢met nyelvbûl akkor,
amikor muszÀj azt besz¢ln¡nk.Ê14

Az 1848-as t´rv¢nyek egyik legnagyobb eredm¢nye a jobbÀgyfelszabadÁtÀs ¢s az Àl-
lampolgÀri jogegyenlûs¢g kimondÀsa volt. Mindez alapvetûen megvÀltoztatta a volt
f´ldesurak ¢s volt jobbÀgyaik viszonyÀt, s ennek elfogadÀsa m¢g a liberÀlis eszm¢k¢rt
lelkesedû nemesek szÀmÀra sem volt k´nnyü feladat. NaplÂÁrÂnk soraibÂl is kicsend¡l
a nemesi f´ldtulajdonos elkeseredetts¢ge: birtokait a harcok t´nkretett¢k, parasztjai
ä romÀnok ¢s magyarok egyarÀnt ä egyes jÂszÀgait ´nk¢nyesen lefoglaltÀk, a robot
ingyen munkaereje megszünt, s nyomÀban àmost nagy Ãr a paraszt, ha felszÂlÁttatik szÀn-
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tÀsra, dologra, egy napi szÀntÀs¢rt k¢r 20 frot, gyalog napszÀm¢rt 4-5 frot vÀltÂbanÊ. (1850.
mÀrcius.) Egyet¢rtûleg id¢zi egy magyar ismerûs¢nek a Wohlgemuthot a kormÀnyzÂi
sz¢kben 1851 ÀprilisÀban felvÀltÂ Carl von Schwarzenberg herceg elûtt tett kijelent¢-
s¢t: a magyar tiszteletben tartja a kihirdetett egyenjogÃsÀgot, de nem oly ¢rtelemben,
hogy volt jobbÀgya v¢le egy kategÂriÀban legyen. A magyar Ãrnak termett, m¢g pa-
rasztjÀban is mutatkozik bizonyos felsûbbs¢g a mÀs faj felett, de a magyar most a szol-
gÀk kisebbs¢g¢re van lealÀzva ä teszi hozzÀ, nemzetis¢gi s¢relemk¢nt ÀllÁtva be a nemes
¢s volt jobbÀgya k´z´tti konfliktusokat. (1851. mÀjus.) N¢hÀny megjegyz¢s¢bûl azon-
ban kider¡l, hogy minden nemzetis¢gi megosztottsÀg ellen¢re is ¢lt bizonyos ´ssze-
tartÀs a romÀn ¢s magyar falusi parasztsÀg legalÀbbis egyes csoportjai k´z´tt: àNincs
rosszabb lelkü a mostani erd¢lyi parasztnÀl, s fÀjdalom, t´bb helys¢gben a magyar egy hÃron
pend¡l az olÀval.Ê (1851. szeptember.) A birtokosok jogi Ãton igyekeztek visszaszerezni
a forradalmi idûkben erûszakkal elfoglalt javaikat, a parasztok viszont a helyi tisztvi-
selûk nemzetis¢gi r¢szrehajlÀsait is segÁts¢g¡l hÁva prÂbÀltÀk megtartani àszerzettÊ tu-
lajdonukat. Gyulai PÀl 1851-ben Erd¢lyben jÀrva a k´vetkezûk¢pp festi le a helyzetet:
àItt egymÀst fenyegetve, gyül´lve sodortatnak v¢gletekre. A n¢p foglalÀsokkal t´lti idej¢t, a bir-
tokos perl¢ssel, s visszatorlÀsra k¢nyszer¡l, a n¢p bosszÃt forral a j´vûre, a birtokos remeg¢sben
¢l. Ily sivÀr ¢let mily k´vetkezm¢nyeket rejthet?Ê15 írÂnk bûven beszÀmol effajta konfliktu-
sairÂl naplÂjÀban. àAz olÀhok foglalÀsai s a k´zigazgatÀsi tisztek kedvez¢seik mindennapiak.
KrakkÂ helys¢gben [BoroskrakkÂban] egy volt jobbÀgyom egy f´ldemet a mÃlt ûsszel bevetette,
¢n bepanaszoltam az albiztosnÀl, ez kiegyenlÁtette a dolgot, hogy a vet¢s l¢gyen feliben. K¢sûbb
kiegyezked¢sem ¢s rendelete ellen¢re az ¡gy ellÀtÀsÀt falusz¢kire adta, a dolog hÃzÂdott, halasz-
tÂdott, ezalatt az olÀ learatta a bÃzÀt s haza is vitte, s most, ha Át¢lnek is a falusi atyÀk n¢kem
valamit, az olÀ adni fog, amit akar.Ê (1850. augusztus.) Az eff¢le perek ¢vekig hÃzÂdtak,
majd az 1854-ben kibocsÀtott erd¢lyi Ãrb¢ri pÀtens tesz pontot a vitÀk v¢g¢re, m¢g-
pedig egy¢rtelmüen a volt jobbÀgyokat hozva elûny´sebb helyzetbe, mivel kiindulÂ-
pontk¢nt az akkori adott tulajdoni helyzetet jel´lt¢k meg, s nem ä ahogy a magyar
f´ldbirtokosok kÁvÀntÀk volna ä az 1818ä19-es birtok´sszeÁrÀs adatait. Az ingÂsÀgok
eset¢ben term¢szetesen m¢g nehezebb volt a volt tulajdonos jogainak ¢rv¢nyt szerez-
ni: àAz eg¢sz dolog csak mÁzes madzag! A kÀros k´teles megnevezni a rablÂt, ekkor elmennek
hÀzÀhoz, kimotozzÀk, s ha nem kapnak semmit, az olÀ fel van mentve, term¢szetesen û a lopott
jÂszÀgot vagy eldugja, vagy mÀr r¢g eladta, de a kÀros is, ki a v¢sz napjain elmenek¡lt, honn¢t
tudhatja n¢v szer¢nt, ki rabolta el vagyonÀt, ¢s Ágy a k¡lvilÀggal elhitetik, hogy kÀrt t¢rÁtenek,
voltak¢ppen pedig nem tesznek semmit.Ê (1850. jÃlius.)

Az ÀllampolgÀri jogegyenlûs¢g term¢szetesen azt is megk´vetelte volna, hogy a la-
kossÀgot sÃjtÂ Àllami terhek minden r¢teget egyformÀn ¢rjenek. Wohlgemuth 1849.
november 20-Àn rendeletben ki is mondta, hogy a katonai beszÀllÀsolÀsi ¢s fuvarozÀsi
terhekben ezt az elvet kell alkalmazni. A valÂsÀg azonban mÀst mutatott: à[1850.] mÀr-
cius 3-Àn kirÀndultam falura csek¢ly jÂszÀgom megtekint¢s¢re. Az olÀhok lakodalmaznak, vi-
gadnak, egy szÀrny lovas katonasÀg van a faluba szÀllÀsolva, de mely r¢szrehajlÀssal: N¢kem
van ottan 2 istÀllÂm, egy nagy kamarÀbÂl harmadikat csinÀltak, megt´lt´tt¢k eg¢szs¢ges ¢s r¡hes
lovakkal. HÀzamat tiszti szÀllÀsnak lefoglaltÀk, de sût egy zsell¢remet is kihÀnytÀk, s katonÀt tettek
bel¢. Vannak pedig itten t´bb nemesi udvarhÀzak, melyeknek urai vagy le´lettek, vagy tÀvol van-
nak, ezeknek hÀzaikba olÀhok k´lt´ztek, oda m¢g egy katona sincs bet¢ve, az ily udvarhÀzak,
f´ldek lefoglalÀsai napirenden vannak, ha panaszra m¢gyen a tulajdonos, biztatjÀk, de el¢gt¢telt
nem adnak, bÀrmi kihÀgÀs¢rt egy olÀ sem büntettetik, ha ellenfele magyar. Egy csÀszÀri tiszt,
szem¢ly¢ben nyÁlt, egyenes, de k¢ntelen rabja lenni hivatalÀnak, megvallotta n¢kem, miszer¢nt
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hozzÀjok k¢tf¢le rendel¢sek ¢rkeznek, egy nyÁlt ¢s egy titkos. Az elsûben rendeltetik a r¢szrehajlatlan
el¢gt¢tel, a titkosban az olÀhok irÀnti kedvez¢s, a magyarokat biztatni kell csak. Ilyen dÁcs¢retes
sz¢p kormÀnyunk van Erd¢lyben, k¢tlem, ha ezen rendel¢s Ferenc JÂzsef tudtÀval s beleegyez¢sivel
adatna ki, mert ez nem egyezn¢k meg az osztrÀk hÀz vallÀsossÀgÀval, nem ama szimbÂlummal:
Iustitia regnor fundamentum.Ê

Az ÀllampolgÀri jogegyenlûs¢g mÀsik m¢rc¢je lehetett az, mennyire sÃjtott le a t´r-
v¢ny szigora mindazokra ä nemzetis¢gi hovatartozÀsra valÂ tekintet n¢lk¡l ä, akik a
polgÀrhÀborÃs idûkben v¢dtelen polgÀri lakosokat gyilkoltak le. Megindultak a vizs-
gÀlatok, de csak igen d´c´gûsen folytak. Az okokrÂl Ágy tÀj¢koztat a naplÂÁrÂ: àMond-
jÀk, hogy bizottsÀg mene ki KrakkÂba az 1848-i ´ld´kl¢st ott megvizsgÀlandÂ. Az ottani lakosok
tanukul meghÁvtÀk a szomsz¢d Tibor ¢s KirÀlypatak helys¢gbelieket, kik v¢l¡k egy¡tt gyilkoltak,
minden t¢nyez¢st a mokÀnyokra fognak, amely pedig hazugsÀg, mert azok a gyilkolÀs utÀn 5. 6.
nap mÃlva ¢rkeztek oda. Hiszen Mirese, a ki[rÀlyi] fiscalis udvarbÁrÂ m¢g KrakkÂban volt a
gyilkolÀskor, ¢s maga adta elû a dolog lefolyÀsÀt szemmel lÀtÂ k¢t thesaurarialis Árnok, tovÀbbÀ
kocsisa ¢s szolgÀlÂja elbesz¢l¢se utÀn. T́ bb napok elt´lt¢vel j´tt JÀnk a mokÀnyokkal, s ûtet onn¢t
Fej¢rvÀrra Àtk´lt´zni rendelte, kis szerencs¢j¢re oda ¢rkezett Schwarzenau fûhadnagy kÁs¢rt[e]
be lovasaival Fej¢rvÀrig. Ezen investigatio eszembe juttatja az Esopus mes¢it, mikor a juhot a
kutya bepanaszolta, s ez a farkast hÁvta tanÃnak.Ê (1850. jÃlius.) A magyar sajtÂ idûnk¢nt
beszÀmolt egy-egy elÁt¢l¢srûl, de ezen ¡gyek tÃlnyomÂ t´bbs¢ge ¢vekig hÃzÂdott, a
vÀdlottak pedig mindv¢gig szabadlÀbon v¢dekezhettek. Ha a gyulafeh¢rvÀri t´rv¢ny-
sz¢k t´rt¢netesen elfogatÀsi v¢gz¢st hozott egy-egy szem¢ly ellen, a nagyszebeni fût´r-
v¢nysz¢k nem merte azt a romÀn lakossÀg miatt v¢grehajtani, s arra hivatkozott, hogy
ezek a tettek politikai hÀtterüek, Ágy majd egy bek´vetkezendû amnesztia alkalmÀval
Ãgyis el fognak t´r´ltetni.16 RÀadÀsul ¢ppÃgy, mint MagyarorszÀgon, Erd¢lyben is a
k´zbiztonsÀg 1849 utÀn csak ¢vek mÃltÀn szilÀrdult meg, addig a gyilkossÀgok, rab-
lÀsok mindv¢gig napirenden voltak.

Az a jelens¢g persze egyÀltalÀn nem csak Erd¢lyt jellemezte a neoabszolutizmus
rendszer¢nek kialakulÀsa idej¢n, hogy a k¡l´nb´zû nemzetis¢ghez tartozÂ k´zigazga-
tÀsi tisztviselûk, sût bÁrÂsÀgi alkalmazottak r¢szrehajlÂan, nyÁltan a sajÀt nemzetis¢g¡k-
h´z tartozÂk javÀra mük´dtek. A Szerb VajdasÀg ¢s Temesi BÀnsÀg ter¡let¢rûl ugyan-
ezt jelentik sorozatosan a katonai tisztviselûk ebben az idûszakban. Az erd¢lyi romÀnok
panaszai k´z´tt is az elsû helyen Àllt, hogy nem jutottak megfelelû szÀmban hivatalnoki
pozÁciÂhoz, a szÀszok ¢s a magyarok szerint viszont a megfelelû k¢pesÁt¢ssel nem ren-
delkezû romÀnok t´megei ker¡ltek ekkoriban a k´zigazgatÀs alsÂ szintjeire. A magya-
rok ÀllÀspontjÀt e k¢rd¢sben k¡l´n szÁnezte a passzÁv ellenÀllÀs àhivatalt nem vÀllalniÊ
k´vetelm¢nye. A mai napig sincs azonban pontos k¢p¡nk arrÂl, hogy valÂjÀban mi-
lyen sz¢les k´rben ¢rv¢nyes¡lt a hivataltÂl valÂ tudatosan vÀllalt tÀvolmaradÀs, s mi-
lyen arÀnyt k¢pviseltek a MagyarorszÀg hatÀrain tÃlrÂl ¢rkezû idegen hivatalnokok
az abszolutizmus kori hivatali karban. Az eredetileg szem¢lyesen DeÀk Ferencnek tu-
lajdonÁtott passzivitÀs politikÀja valÂjÀban sokkal sz¢lesebb bÀzison nyugodott. Egy-
r¢szt a sajtÂban az emigrÀciÂ r¢sz¢rûl is megjelentek felhÁvÀsok a hivatalvisel¢stûl valÂ
tartÂzkodÀsra buzdÁtva, mÀsr¢szt pedig az ÂkonzervatÁvok prominens szem¢lyis¢gei
is demonstratÁvan ezt a politikÀt folytattÀk 1849 ûsz¢tûl kezdve, sût egyes forrÀsok arra
utalnak, hogy kiterjedt propagandÀt is szerveztek. Geringer p¢ldÀul egy (?) augusztus
15-i keltez¢sü, Bachhoz int¢zett jelent¢s¢ben arrÂl szÀmol be, hogy Erd¢lyben bÀrÂ
JÂsika Lajos ¢s bÀrÂ BÀnffy MiklÂs k´rutat tesznek, minden tekint¢lyes, a k´zhivatalra
alkalmas szem¢lyt lebesz¢lnek a hivatalvÀllalÀsrÂl. °ppÃgy ä teszi hozzÀ ä, ahogy ez
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1849-ben MagyarorszÀgon is t´rt¢nt. Ugyanakkor mÀs forrÀs arrÂl szÀmol be, hogy
bÀrÂ JÂsika Samu 1850-ben negyvenä´tven volt erd¢lyi guberniumi hivatalnok ne-
v¢ben Àtadott az uralkodÂnak egy petÁciÂt, melyben panaszk¢nt elûterjesztik, hogy
eltÀvolÁtottÀk ûket hivatalukbÂl, ez¢rt anyagi sz¡ks¢get szenvednek. Schwarzenberg
minisztereln´k a minisztertanÀcs ¡l¢s¢n bejelenti, hogy kivizsgÀljÀk az ¡gyet, s meg-
ÀllapÁtjÀk, melyik¡ket bocsÀtottÀk el sajÀt hibÀjukbÂl, s kiket ¢rt valÂban m¢ltÀny-
talansÀg.17

Igen tanulsÀgos v¢gigk´vetn¡nk, hogyan mÂdosul naplÂÁrÂnk ÀllÀspontja a hiva-
talvÀllalÀs tekintet¢ben. 1850 februÀrjÀban m¢g arrÂl szÀmol be, hogy a ker¡leti biztos
magÀhoz hÁvatta, s àmegkÁnÀlta egy fogalmazÂsÀggalÊ, de û kimentette magÀt azzal, hogy
nem tud n¢met¡l fogalmazni. Ezt k´vetûen figyelme a szerinte a k´zigazgatÀst elÀrasz-
tÂ romÀn hivatalnokok ´nk¢ny¢nek ¢s r¢szrehajlÀsÀnak bÁrÀlatÀra ´sszpontosul, bÀr
egy-egy esetben elismeri romÀn hivatalnokok ¢rdemeit is. Az alvinci alker¡leti biztos-
rÂl, ki àolÀ ember, de tÀvul a t´bbi fanatisÀlt nemzete beliek ¢rzelmeitûlÊ, megÀllapÁtja, hogy
az egyszerint szolgÀltatja ki az igazsÀgot magyarnak ¢s romÀnnak. El is akarjÀk moz-
dÁtani hivatalÀbÂl ä teszi hozzÀ. (1850. jÃnius.) Szeml¢letes k¢pet kapunk soraibÂl az
Erd¢lyt mÀr 1849 ûsz¢tûl elÀrasztÂ galÁciai ¢s bukovinai hivatalnokokrÂl, az erd¢lyi
tÀrsadalom idegenkedû tÀvolsÀgtartÀsÀrÂl. KûvÀri LÀszlÂ jegyezte fel a n¢p k´z´tt jÀrt
mondÀst: àGalÁciÀt kisepert¢k, s a szem¢tj¢t ide vert¢k.Ê18 A naplÂÁrÂ is legt´bbsz´r csak a
marÂ gÃny hangjÀn tud rÂluk szÂlni, szavaibÂl kicsend¡l a nemesi ´ntudat gûgje is a
megvetett ¢s len¢zett b¡rokratÀkkal szemben: àA mi bukovinai civilisatoraink mÀr feles¢-
geiket is elhozattÀk, hogy minû szûrü emberek amazok, t´bbire nejeikrûl lehet k´vetkeztetni, mert
kezeikbûl csak a fû kalÀn [fûzûkanÀl] ¢s mosogatÂruha hibÀzik, semmi Ãri modor rajtuk nem
l¢v¢n, az Eisenegg kisasszony faz¢kkal indul meg az utcÀn a hÀzakhoz tej¢rt s egy¢b¢rt. Kitünik
ezen emberekbûl, hogy ûk voltak azok, kik 10 pf jutalom¢rt a lengyel nemesek fej¢t v¢tett¢k 1846-
ban, 1848-ban pedig a reactionak hÁv szolgÀi voltak, ¢ppen mint nÀlunk a tribunok. Egy Os-
terlain nevü f¢lbolond forma tudÂst affektÀlÂ, van a vid¢ki parancsnoksÀgnÀl, errûl mint bizo-
nyost mondjÀk honfiai is, hogy [1]846-ban sok lengyel nemes fû vÀltsÀgot kapott l¢gyen, miutÀn
ottan a zavarok lecsendesedtek, f¢ltv¢n û is fejit, hogy 10 ft jutalom n¢lk¡l leszelik, elillant Ga-
lÁciÀbÂl B¢csbe, onn¢t k¡ldetett ide Ãjabb jutalmazÀsul, ott is spicli volt, s az¢rt nagy fizet¢sbe Àll.
Egy mÀs, Spacinski nevezetü, hasonlÂ hÁrben ÀllÂ rusznyÀk. Ez itt Melczerrel ´szveszÂlalkozvÀn
ennek panaszÀra Àlttett¢k Beszterc¢re. ý azonban jobbnak lÀtta itt maradni, eb a farkÀval kib¢-
k¡lv¢n, Melczer Árt mellette, hogy hagynÀk itt, s m¢g 100 ft pÂtl¢kot is kapott, ez is tev¢keny tagja
volt a b¢csi rendûrs¢gnek.Ê (1850. jÃlius.) Mindemellett is egy hely¡tt megÀllapÁtja, àvan
k´zt¡k is egy-k¢t becs¡letes ember, ezek osztÀn bevalljÀk, hogy az eg¢sz hivataloskodÀsuk kelle-
metlens¢g, mert maguk sem tudjÀk, mit t¢gyenek, s sajnÀljÀk, hogy eszk´zei egy erûszakos kor-
mÀnynakÊ. (1850. mÀrcius.) Sût amikor 1850 jÃniusÀban a szÂbesz¢d szÀrnyÀn àhiresz-
telni kezdik, hogy az idegen tisztviselûket viszik inn¢tÊ, bizonyÀra sok magyar erd¢lyi nemes
v¢lem¢ny¢t ́ sszegzi: àBÀrmely hanyagul teljesÁtik hivataljokat, s fûleg a birtokos rend irÀnyÀ-
ban r¢szrehajlÀssal, de mintsem az olÀ tisztviselûk... kez¢re jusson a k´zigazgatÀs, jobb, hogy ma-
radjanak a mesopotanerek.Ê 1850. novemberben mÀr arrÂl panaszkodik, hogy a magya-
rokat ä szerinte a romÀnok ä nem engedik be a k´zigazgatÀsba: àírtam volt, hogy egy
olÀ nyilatkozat j´tt egy b¢csi lapban ki, miszer¢nt az olÀhok a hivatalokrÂl eltÀvolÁttatvÀn azokat
j´vev¢nyekkel ¢s szÀszokkal t´ltik meg, ezt lÀzasztÀsul magyarÀzvÀn az ÁrÂ ellen vizsgÀlat ren-
deltetett, de ÁrÂja nem talÀltatvÀn meg, reÀ fogtÀk, hogy magyarok ÁrtÀk a hÁvs¢ges olÀ n¢p komp-
romittÀlÀsÀra, mintha bizon szÂval nem mondjÀtok itten bÀrhÀnyszor, de a szeg¢ny magyarra
most mindent reÀ foghattok. ý, ha felszÂlal, oka t´bb van felszÂlani sajÀt faja mellett, mely ¢ppen
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mellûzve van a hivataloktÂl, a tehetûs nem vÀllal, mert van mibûl ¢lni, a szeg¢nyt elmarjÀtok
megint ti, olÀhok, hogy tik foglalhassÀtok el a hivatalokat, a kormÀny pedig belÀtja, hogy nem
vagytok hivatalvisel¢sre k¢pesek, n¢melye mert tudatlan, mÀs pedig mert r¢szrehajlÂ.Ê Egy hÂ-
nappal k¢sûbb meg¢rtûen szÂl arrÂl, ha egy magyar csalÀdja meg¢lhet¢se ¢rdek¢ben
hivatalt vÀllal, 1851. februÀri feljegyz¢seinek sorÀt pedig ezzel indÁtja: àHivatalos es-
k¡mnek let¢telire K¡k´llûvÀrra utaztam t´bb tÀrsammal. Senki ne Át¢ljen meg engemet, amidûn
olyan fejedelemnek esk¡sz´m hÁvs¢get, kit naplÂm rend¢ben t´rv¢nytelennek nyilvÀnÁtottam, ¢s
oly kormÀnynak, melynek t´rv¢nytelen, igazsÀgtalan eljÀrÀsait annyiszor megrÂttam. 3 ¢ve mÀr,
hogy hivatal ¢s fizet¢s n¢lk¡l tengûd´m, minden ingÂ vagyonom, feles marhÀim elraboltattak,
csalÀdom van, melyet fenntartanom k´teless¢g. GazdasÀgomat nem folytathatom, mert a rossz
rendszer k´vetkezt¢ben alig vettem be annyit egy ¢v alatt, mennyit mÁvel¢sre k´lt´ttem, szorosan
v¢ve annyit sem. MozdÁtanom kellett, hogy ¢lhessek, csalÀdomat fenntarthassam. Hivatalom
olyas, mely utÀn mint a napszÀmosnak napidÁjt fizetnek, tehÀt mint kialkudÂ munkÀs l¢pek fog-
lalatossÀgba, elv¢gzem a munkÀt, megszünik hivatalom. Sût azokat sem hibÀztatom, kik reÀszo-
rulva magyarok hivatalt vÀllalnak, mert sz¡ks¢ges minden jÂzanon gondolkodÂ magyarnak egy-
egy pontot elfoglalni, s azt a tolakodÂ ¢s hazaellenes olÀtÂl megÂvni.Ê így lesz a meg¢lhet¢s
szorÁtÀsÀban sz¢p lassan a hivatalt nem vÀllalÂ magyar nemes nemzeti pÀtoszÀbÂl a
romÀn hivatalnokok elleni t¢rnyer¢s nemzeti programja az abszolutista kormÀnyzat
szolgÀlatÀba l¢pû magyar hivatalnok fej¢ben. Mindez nagyon jÂl illusztrÀlja a motÁvu-
moknak azt a sokszÁnüs¢g¢t ¢s bonyolultsÀgÀt, melyek a kor ember¢nek ÀllÀsfoglalÀsÀt
a àpasszÁv ellenÀllÀsÊ tekintet¢ben meghatÀroztÀk, mÀsr¢szt pedig figyelmeztetû jel-
k¢nt szolgÀl a tekintetben is, hogy az ebben a korszakban mük´dû hivatali apparÀtus
kormÀnyzat irÀnti lojalitÀsÀrÂl mennyiben alkothatunk sommÀs Át¢letet. NaplÂÁrÂnk
ugyanis, mik´zben v¢gzi napi hivatali teendûit, naplÂjÀban szemernyit sem enyh¡l a
kormÀnyzat kritikÀja, ´nmagÀt mint egy idegen g¢pezetbe ker¡lt homokszemet lÀtja
mindv¢gig. HivatalnoktÀrsairÂl p¢ldÀul a k´vetkezû k¢pet festi: àSz¡ks¢gesnek v¢lem a
k¡k´llûvÀri cs.k. ker¡leti biztossÀg megesmertet¢sire valamit mondani. A ker¡l[eti] biztos, vala-
mint seg¢dje bukovinaiak, utÀnuk van egy Árnok, ez galÁciai, a t´bb alÀrendelt hivatalnokok mind
olÀ extribunokbÂl Àllott. Ezen utÂbbiak estve felgyültek a vend¢glûnek nevezett korcsmÀba vacso-
rÀlni. 5-6 extribun ¡lte k´r¡l az asztalt, hol kegyess¢g¡kbûl n¢kem is ¢s egy¢barÀnt olÀ sz¡let¢sü
seg¢demnek is hely adatott. K¡l´n´s ¢rz¢s fogott el lÀtva magam elûtt 1848 hûseit ¢s megannyi
felszabadÁtÂsÀgra vÀllalkozott antikrisztusokat, volt exklerikusok, praktikÀnsokat, sût plÀne volt
inasokat, ezekbûl keletkezett tiszti test¡letet.Ê (1851. februÀr.)

A nemzetis¢gi ellent¢tek persze nem csak a k´zigazgatÀst, igazsÀgszolgÀltatÀst, azaz
az Àllami hivatalok vilÀgÀt szûtte Àt. A legyilkoltatÀstÂl, megtÀmadtatÀstÂl valÂ f¢lelem
maradandÂ nyomokat hagyott a magyar lakossÀg lelk¢ben. Egy-egy kocsmai konflik-
tus is el¢g volt ahhoz, hogy a romÀnok lÀndzsak¢szÁt¢s¢rûl ¢s hadi k¢sz¡lûd¢seirûl szÀl-
lingÂzÂ hÁrek pÀnikot keltsenek a magyar lakosokban. A Pesti NaplÂ p¢ldÀul beszÀmol
arrÂl 1851. mÀjus 31-i szÀmÀban, hogy AbrudbÀnyÀn mÀjus elej¢n az orszÀgos vÀsÀr
alkalmÀbÂl a bucsumi ¢s abrudbÀnyai romÀnok eleinte egymÀs k´z´tt ´sszevereked-
tek, majd a beavatkozÂ csendûrs¢ggel is ́ sszecsaptak. Az abrudbÀnyai magyarok erre
annyira megijedtek, hogy à¢let´ket f¢ltv¢n, n¢melyek k¢sz¡lnek a vÀrost elhagyniÊ. Szinte
minden kisebb-nagyobb konfliktus, a mindennapi gazdasÀgi konkurenciaharc is,
azonnal ÀtpolitizÀlÂdott, ha erre alkalom adÂdott. 1850 december¢ben p¢ldÀul egy
magyar m¢szÀros Szebenbûl Gyulafeh¢rvÀrra hajtott egy csorda k´v¢r sert¢st. A
vÀrosbeli m¢szÀrosok, akik nagyobb r¢sze ¢s vezetûje olÀ ä teszi hozzÀ azonnal a naplÂ-
ÁrÂ ä, romlÀsÀra t´rve, leszÀllÁtottÀk a hÃs ÀrÀt, majd miutÀn Ágy nem ¢rtek c¢lt, a k´r-
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zeti parancsnokhoz fordultak, ¢s el¢rt¢k a magyar m¢szÀros hÃsÀllomÀnyÀnak hatÂ-
sÀgi lefoglalÀsÀt. A hatÂsÀgok ez utÂbbit eltiltottÀk az ÀrulÀstÂl, de mivel a romÀnok
sem akartak Àrulni, a k´z´ns¢g hÃs n¢lk¡l maradt. 1851-ben pedig ¢l¢nken foglal-
koztatta a k´zv¢lem¢nyt a tervezett erd¢lyi vasÃtvonal ¢pÁt¢s¢nek ¡gye. A tervek sze-
rint NagyvÀradtÂl kiindulva a pÀlya KolozsvÀr fel¢, majd ezutÀn k¢t Àgra szakadva
NagyszebenäBrassÂig, illetve MarosvÀsÀrhelyen Àt Galacig nyÃlt. A szÀszok azonnal
sajtÂpropagandÀba fogtak a tervek ellen¢ben, ¢rveik k´z´tt legfontosabbk¢nt Kolozs-
vÀrnak mint a forradalom f¢szk¢nek a megb¢lyegz¢se szerepelt. A nemzeti egyenjo-
gÃsÀg elv¢nek, hacsak nagyon korlÀtozott ¢rv¢nyesÁt¢s¢bûl is szÀrmaztak Ãj tÁpusÃ
konfliktusok. Gyulafeh¢rvÀrott, ha a kormÀnyzÂ rendeletet ragasztatott ki hÀrom
nyelven, elûfordult, hogy mivel a magyar nyelvü sz´veg szerepelt elsû helyen, ¢jjel
mind leszaggattÀk a plakÀtokat (1851. jÃlius). A csendûrs¢gi laktanyÀk t´bbnyelvü fel-
iratai lÀttÀn pedig, melyeken legfel¡l romÀnul, k´z¢pen n¢met¡l s csak legalul szere-
pelt a magyar megnevez¢s, magyar naplÂÁrÂnk sÂhajt fel s¢rtetten: àSzeg¢ny magyar
haza, mire jutottÀl!Ê (1851. december.) K¡l´n ¡tk´z¢si pontot jelentett a vegyes lakos-
sÀgÃ s ezzel egy¡tt ÀltalÀban k¡l´nb´zû vallÀsÃ helys¢gekben egymÀs vallÀsi-nemzeti
¡nnepeinek meg¡l¢se. A kormÀnyzat 1850-ben rendeletet hozott arrÂl, hogy a kato-
likus fû ¡nnepeket k´telesek az ugyanabban a helys¢gben lakÂ mÀs vallÀsÃak is tisz-
teletben tartani. Az egyenjogÃsÀg ¢s k´lcs´n´ss¢g elv¢re hivatkozva a mÀs vallÀsÃak
is igyekeztek hasonlÂ jogokat ¢rv¢nyesÁteni. àAz egyenjogÃsÀgot k¡l´n´sen magyarÀzzÀk
embereink: az olÀhoknak Ker[esztelû] Sz[ent] JÀnos napjuk volt, term¢szetesen nem ¡lû ¡nnep,
legalÀbb m¢g a rÂm[ai] katolikusok sem tartjÀk. Vajasd helys¢g lakÂi nagyobbÀra magyarok, s
ezek aznap dologra mentek. MÀsnap a bÁrÀk (jegyezz¡k meg, hogy most tiszta magyar faluban
is olÀ a bÁrÂ) egybegyüjtv¢n a dolgozÂkat, az albiztoshoz kÁs¢rt¢k b¡ntet¢s v¢gett, mert aznap dol-
goztak. A biztos ugyan nem b¡ntette meg ûket, de eleven szÁnekkel rajzolta elûtt¡k, hogy botrÀn-
kozÀst okoznak, most, midûn egybe k¢ne sÃrlÂdni, s az¢rt az olÀ ¡nnepeken ne dolgozzanak. Ennek
nem kell kommentÀr. Vajon a r¢gi jobbÀgysÀg idej¢ben k¢nyszerÁtette-¢ valamelyik f´ldesÃr olÀ
jobbÀgyÀt, hogy a magyar ¡nnepeken ne dolgozz¢k, de sût az olÀ szÀntszÀnd¢kkal szolgÀlatjÀt
ilyesf¢l[e] ¡nnepekre halasztotta, amikor magÀnak nem dolgozott.Ê (1850. jÃlius.) A tÀrsasÀgi
¢let ´sszej´vetelei mindmegannyi alkalmat jelentettek a nemzetis¢gi elk¡l´n¡l¢s de-
monstrÀlÀsÀra, az ´sszeolvadÀst, megb¢k¡l¢st sulykolÂ kormÀnyzati propagandÀval
szembeni passzÁv ellenÀllÀsra: àA napokban nagy bÀl volt Fej¢rvÀrt, egyn¢hÀny olÀ Ãr zÃgo-
lÂdott, mi¢rt nem hÃzatnak olÀ nÂtÀt is. A polgÀri biztos maga is olÀ l¢v¢n, azonnal rendelkezett
a cigÀnyoknak, s ezek teljesÁtett¢k egy jeles romÀn nÂtÀt zen¢zve. A gyÂgyi gyilkolÂ DemiÀn, egy-
korban Dem¢ny felÀllott, jÀrt egy zsukÀtÀt, de mivel senki sem k´vette, bosszankodva le¡lt. A
cigÀnyok, lÀtva, hogy ¡res k´rnek zen¢znek, csÀrdÀsra fordÁtottÀk, bezzeg felugrott az ifjÃsÀg,
volt ny¡zsg¢s ¢s tÀnc a hÀromig.Ê (1851. februÀr.)

Az ¢rtelmis¢g pedig tovÀbb folytatta a magÀn¢letben is nemzetis¢gi vitÀit. Egy al-
kalommal naplÂÁrÂnk beszÀmol egy romÀn tanÁtÂval valÂ talÀlkozÀsÀrÂl: àBalÀzsfalvÀn
mÃlatvÀn alkalmam volt meggyûzûdni azon fanatizmus ¢s histÂriai elferdÁt¢sekrûl, mikkel m¢g
az olÀ tanÀr urak is eltelve vagynak. Egy¡tt eb¢delt¡nk a vend¢glûnek nevezett fogadÂban. Be-
sz¢lgett¡nk, ¢s ¢n v¢letlen¡l kiszalasztÀm szÀmon, hogy Erd¢ly magyar f´ld. Mintha olajat ´n-
t´ttem volna a tüzre, a tanÀr Ãr tagadni kezdette indulatosan, hogy Erd¢ly magyar f´ld lenne.
Mire ¢n eleibe terjesztettem, hogy azt nem tagadhatja, hogy Erd¢ly a magyar korona orszÀgoknak
kieg¢szÁtû r¢sze, ¢s az ausztriai csÀszÀr mint magyar kirÀly Erd¢lyt azon cÁmen bÁrja. Erre û: Soha
Erd¢ly MagyarorszÀghoz nem tartozott, ez mind¢g egy elk¡l´n´z´tt orszÀg volt. °n: hÀt mi volt
a [?]. ý: valÂsÀgos misztifikÀciÂ ÃtjÀn, mert Erd¢lyt Tuhutum Ãgy vette Àltal, mint Gelu fejede-
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lemnek s alattvalÂinak sz´vets¢gese s v¢gre utÂdja. °n: ki Árja ezt. ý: Anonymus. °n: hÀt m¢g
mÀs a fûbb historikusok k´z¡l ki? Mert Anonymus nem eurÂpai hÁrü t´rt¢netÁrÂ, osztÀn mennyire
¢n is olvastam Anonymust, nem Árja azt, hogy Tuhutum mint Gelu elest¢vel fell¢pett olÀ fejedelem
vette el az orszÀgot, hanem a meghÂdolt olÀhoknak megkegyelmezv¢n elfogadta az olÀhokat mint
meghÂdolt n¢pet. HÀt, mondom ¢n tovÀbbÀ, az urak nem tanultak hist[Âriai] kronolÂgiÀt, nem
olvastÀk azon t´bb historikusokat, kik cronologice leÁrjÀk PannoniÀnak ¢s DaciÀnak meghÂdÁtÀsÀt
a magyarok Àltal, melyik azok k´z¡l emlÁti az olÀhokat mint uralkodÂ n¢pet DaciÀban vagy Pan-
noniÀban? GÂtokat, gepidÀkat, dÀkokat felhozzÀk, de az olÀhokat mint az eg¢sz Dacia felett ural-
kodÂ n¢pet senki, m¢g Anonymus se. Ez utÂbbi csak mint egy csapatot, mely t´megesen lakta a
Kûr´s ¢s Szamos vid¢kit, kiket osztÀn Tuhutum meghÂdÁtott. Gelu nem lehetett egy¢b, mint egy
r´gt´n´z´tt vez¢r, ¢rtelmes fûn´k k´zt¡k, alkalmas ûket vez¢relni. MiutÀn pedig Erd¢lyt Tuhutum
meghÂdÁtotta, nem b¢k¢ben hagyta az olÀhot, hogy tovÀbb is juhait ûrizze, mert hogy az olÀ akkor
nem volt egy¢b, mint feles marhÀt ¢s juhokat tartÂ n¢p, minden orszÀgos szervezet n¢lk¡l. Ezt
megÁrta Aeneas Sylvius, OlÀh MiklÂs, ki k¢sûbb esztergomi ¢rsek lett, mikor elûadjÀk, mif¢le n¢pek
lakjÀk Erd¢lyt, megemlÁtik a magyarokat, n¢meteket ¢s a hegyeken pÀsztorsÀggal foglalkozÂ olÀ-
hokat. De a valÂdi t¢nyÀllÀsbÂl kiindulva, bebizonyosÁthatÂ, hogy az olÀ mint k´z´s polgÀrÀvÀ
tett n¢p az orszÀgban terjeszkedni kezdv¢n a szÀntÀs-vet¢st a magyartÂl ¢s szÀsztÂl tanulta. Nemde
minden a gazdasÀghoz tartozÂ eszk´z´k elnevez¢se most is elolÀhosodott magyar, az eke pedig
ÏplugÎ, a n¢met PflugbÂl van k´lcs´n´zve: nem magyarul hajtja az olÀ most is jÀromba fogott
marhÀjÀt, ÏcsÀ, hozzÀdÎ ä szilaj, daru, szûke, rendes, csendes, pajkos elnevez¢sek nem de magya-
rosok! Hogy Erd¢lyben jelenleg t´bb az olÀ, az igaz, de jusson esz¢be az Ãrnak, ha a hazai dip-
lomÀciai t´rt¢n¢szeket olvasta, kik v¢reztek el a k¢t magyar hazÀnak fenntartÀsa k´r¡l, ha voltak
k´zt¡k olÀhok is, aminthogy a felesen megnemesÁtettekbûl ez nem is tagadhatÂ, de nagyobbÀra
magyarok v¢rzettek el; ¢s tovÀbbÀ tudhatja az Ãr a k¢t olÀ hon t´rt¢neteibûl, hÀnyszor volt k¢ntelen
a fûbb ¢s alsÂbb rendü olÀ Erd¢lyben keresni a berontÂ t´r´k, tatÀr ¢s sajÀt vajdÀik d¡h´ss¢ge
miatt a mened¢ket. Ez szaporÁtotta ûket annyira, mert csapatosan tÂdultak be, a magyar elv¢rzett
a csatÀkban, ûket fogadtÀk be a jobbÀgyaikat szaporÁtÂ urak. Vegye el¢ az Ãr Erd¢ly helys¢geinek
lajstromÀt, oly kev¢s azokban a tisztÀn olÀ elnevez¢s, a t´bbi tiszta magyar vagy elferdÁtett olÀ,
az olÀhok Àltal lakott vid¢kek hegyei, b¢rcei, dülûi ma is szlÀv vagy magyar n¢ven vagynak ki-
t¡ntetve. Ott van a sok elolÀhosodott n¢pnek tiszta magyar neve, jel¢¡l, hogy elei vagy tisztÀn
magyarok voltak, vagy pedig a kipusztult magyar csalÀd telk¢re telepÁttetv¢n az elûbbeni lakosnak
nev¢t ´r´k´lt¢k. Szavamat azzal fejeztem be, hogy Erd¢lybûl soha OlÀorszÀgot nem fognak csi-
nÀlni. Az esetben k¢t nemzetet kell, hogy legyûzzenek, a magyart ¢s n¢metet. Hogy az elsûbbek
elûtt nem tudtak megÀllni, abba mÀr meggyûzûdhettek, elfoglaltÀk Erd¢lyt, de nem ¹n´k, hanem
a k¢t csÀszÀri sereg, a n¢met ¢s orosz. Mire û: K´nnyü volt a magyaroknak gyûzni, mert volt
minden hadakozÀshoz tartozÂ eszk´z´k, fegyver, ÀgyÃ, sat., de a szeg¢ny olÀnak csak lÀndzsÀja.
°n: Igen, de ott Àllott mellette a csÀszÀri katonasÀg is, azoknak pedig mindenek volt. ý pedig
r´viden an¢lk¡l, hogy alapokaimat megcÀfolta volna, egyszerüleg csak azt felelte: Azt mondja
¹n, hogy Erd¢lybûl soha OlÀorszÀg nem lesz, ¢n erre azt felelem, hogy MagyarorszÀg sem. Egy
Ãr, ki v¢gighallgatta besz¢d¡nket, ¢s nem tudhatni, magyar vagy n¢met, de jÂl besz¢lt olÀhul,
alkalmat vett magÀnak disputÀnkba beleszÂlani. A tanÀr urat egynehÀny logikai renddel ´szve-
tÀkolt szavakban jÂl letorkolta, hozzÀt¢ve az olÀ gyÀvasÀgot ¢s jellemtelens¢get. MÀsnap a tanÀr
Ãr mÀsodmagÀval j´tt az eb¢dre, de ¢n szÀntszÀnd¢kkal ker¡ltem a disputÀt, s bÀrmit besz¢lgettek
egy¡tt, bele nem szÂltam.Ê

Minden tovÀbb folytatÂdÂ nemzetis¢gi konfliktus ellen¢re is az ́ nk¢nyuralmi rend-
szer ki¢p¡l¢se Ãj politikai szituÀciÂt teremtett Erd¢lyben is. A politikai kormÀnyzattal
valÂ szembenÀllÀs demonstrÀlÀsÀra gyorsan terjedt az erd¢lyi magyar vÀrosi lakossÀg
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k´r¢ben is a szakÀlln´veszt¢s, a Kossuth-kalap, a nemzeti szalagok, a forradalmi idû-
szakra eml¢keztetû ¢kszerek stb. visel¢se. àA nemzeti fÀjdalom ezen gombostüveli szurkÀ-
lÀsaÊ ä ahogy KûvÀri LÀszlÂ nevezte mÀr id¢zett munkÀjÀban ä tartÀst ¢s az ´sszetar-
tozÀs tudatÀt erûsÁtette a mindennapokban. A àpasszÁv ellenÀllÀsÊ formÀi e tekintetben
nemigen k¡l´nb´ztek a k¡l´nb´zû nemzetis¢gek k´z´tt, bÀr a hatÂsÀgok megtorlÂ
reakciÂja tett bizonyos k¡l´nbs¢geket. àA magyar nemzeti szÁnek viselete ellen ÃjbÂl kem¢ny
rendeletek adattak ki ä Árja naplÂÁrÂnk 1851 februÀrjÀban ä, de sût minden szÁn alkalmazÀsa
ellen, mi nem feketesÀrga. De mi haszna, az ellene szeg¡lûk k´z¡l csak a magyarok b¡ntettetnek,
a balÀzsfalvi romÀn ¢s a szebeni szÀsz deÀkok a r¢gi erd¢lyi szÁneket viselik sapkÀjukon, ¢s senki
sem t´rûdik v¢l¡k, mert ûk a gutgesinntek. MÀs olÀhok viselik a szlÀv szÁneket, amint n¢kiek
tetszik, de az¢rt m¢g arra nem vetemedtek ilyen ¡gyben nagy er¢lyt tanÃsÁtÂ tisztjeink, hogy az
olÀnak [?] szÁjÀrÂl, a magyar parasztnak pedig condrÀja v¢girûl a hazai szÁneket eltiltsÀk, mert
azok szeg¢n parasztok.Ê

Magyar, romÀn, szÀsz egyforma keserüs¢ggel ¢s ellens¢ges ¢rzelmekkel figyelte az
Ãj kormÀnyzati rendszer ki¢p¡l¢s¢t, s eszk´zeivel igyekezett kifejez¢sre juttatni a siker-
propagandÀval szemben el¢gedetlens¢g¢t. JÂ alkalmat nyÃjtottak erre a kormÀnyzat
Àltal szervezett demonstratÁv ¡nneps¢gek, mint p¢ldÀul az uralkodÂ sz¡let¢snapjÀnak
¢venk¢nt megism¢tlûdû hivatalos ceremÂniÀi. Az 1850. ¢vi augusztusi gyulafeh¢rvÀri
esem¢nyeket r¢szletesen megismerhetj¡k naplÂÁrÂnk szem¢vel. àMÀr elûre hÁresztelik a
nagy pompÀs ¢s leendû tüzijÀt¢kot, mellyel a csÀszÀr sz¡let¢s¢nek ¡nnepe meg¡letik. Csakugyan
mÀr 16-Àn hirdettetett, hogy 17-¢n estve ¢jf¢lig minden ember ablakÀt kivilÀgÁtsa, 18-Àn pedig
a templomba menjen 5 p.for. b¡ntet¢s terhe alatt. Hogy ilyes ¡nnepeken vilÀgÁtsunk, r¢gen is
szokÀsban volt kihirdetni, de hogy templomba menj¡nk, arra nem erûltetett b¡ntet¢s terhe alatt
senki. Elmegy¡nk oda is, de nem fogunk erûszakkal imÀdkozni, inkÀbb Àtkot k¢rni rokonaink
gyilkolÂi¢rt. ValÂban a vilÀgÁtÀs meg is kezdûd´tt estv¢li 9 Ârakor, ki k¢t, ki 4, de sok helyt egy
gyertyÀval vagy m¢csessel. A fûparancsnokok ¢s vÀrosbÁrÂ hÀzaik eleibe z´ld Àgak szÂrattak. A
fûn´k´k egyenruhÀjokban jÀrtak fel s alÀ szeml¢lv¢n a vilÀgÁtÀst, inkÀbb hol nem vilÀgÁtnak.
Melczer vid¢ki biztos meglÀt egy hÀzat vilÀgÁtatlan, k¢rdi, ki¢, s mondjÀk, hogy a DÀnfi¢, kit
Ãton is talÀlvÀn, megszÂlÁtja, mi¢rt nincs hÀza kivilÀgÁtva. Felelet¡l adta, hogy az ¡res ¢s lakatlan
l¢v¢n, nincs ki vilÀgÁtson. Ezen ments¢g ellen¢re megfenyegette a biztos Ãr, hogy holnap b¡ntet-
tetni fog, bÀr a hÀzban nem is lakik senki. A vÀr leginkÀbb kitett magÀ¢rt a kizsarolt szeg¢ny
vÀros felett. LÀttunk a KÀrolykapu felett nagyszerü Ávezetet mindenf¢le ¢s dicsûÁtû transzparen-
sekkel. TakarodÂ veret¢s utÀn elkezdett¢k a tüzirak¢tÀk felbocsÀtÀsÀt, lÀttunk egyszerü r´ppen-
tyüket, tüzgolyÂkat, zÀporokat s kÁgyÂkat, megvallva, igen sz¢p jeleneteket. 21 ÀgyÃl´v¢s elûzte
meg a nagyszerü mutatvÀnyt. A vÀrosra hallszott a vÀrbÂl a nagy vivÀt kiÀltÀs, mellyel ellent¢tben
a vÀrosi nagy csendess¢g. Eszembe juttatÀ a r¢gi pogÀnyoknÀl szokÀsban l¢vû fogadott sÁrÀsÂk
¢s ́ rvendezûket. Itt a cigÀnyok utcÀrÂl utcÀra jÀrva nyikorgattÀk a Gott erhalte-t, de semmi kiÀltÀs
nem hallatszott. A bÀm¢szkodÂ n¢p kij´tt hÀzÀbÂl megn¢zni a vÀrbeli dÁszelûadÀst, mely ide jÂl
lÀtszott. Csakhamar visszahÃzÂdott szobÀjÀba, alig Àllott a piacon szÀz ember. Mindent elk´vettek
a szegûd´tt b¢rencek, a Distrikt ¢s Bezirk szolgÀi itt is hasonlÂ ´r´mjelt nyilvÀnÁtani, de biz a
magyar nem ́ rvendhet sajÀt okai¢rt, az olÀ nem, mert eget-f´ldet Ág¢rtek n¢kie, s nem adtak sem-
mit, csak nagy adÂt nyakÀba. Akaratom ellen eszembe jutott a vÀrbeli nagy k´lts¢ggel elûteremtett
vilÀgÁtÀsra, hogy olyan stÀtus, mely a r¢zkrajcÀrokat is papirossal pÂtolja, ezereket k´lt, de vesz-
teget el ily mutatvÀnyokra, sz¢p gazdÀlkodÀs! °n a vÀrban fenn nem l¢v¢n, szememmel a vilÀ-
gÁtÀst nem lÀthattam, de elbesz¢lt¢k n¢kem azok, kik lÀttÀk: A fûûrtanya el volt fedve egy nagy
vilÀgÁtott tÀblÀval, felj¡l egy koszorÃval, melybe bele volt Árva: Viribus unitis. Ezen koszorÃ alatt
a tÀblÀn Àllott Ferenc JÂzsef csÀszÀr, k´r¡lte Radeczky, Haynau, Schlick, Wohlgemuth, k´zb´l
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egy nagy k¢tfejü sas, mely egyik lÀbÀban hÁrpÀlcÀt tartott, a mÀsbÂl szÂrta a mennyk´veket a
hÀrom magyar szÁnekre festett ¢s azt ÀbrÀzolÂ kÁgyÂkra. A barÀtok templomÀnÀl is volt valamely
vilÀgÁtÀs, mely katonÀkat ÀbrÀzolt tÀmadÂ helyhezetben. A KÀrolykapujÀn fel¡l egy ¢kben v¢gzûdû
Áv, mely mindenf¢le szÁnekkel csillÀmlott, inn¢t emelkedtek az elûbb leÁrt r´ppentyük. A katonasÀg
tombolt ´r´m¢ben, hurrÀzott, vivÀtozott, m¢g feles vÀrosi n¢p is tÂdulvÀn fel, a vÀrt¢r ny¡zsg´tt
a t´megtûl. K¢sû ¢jf¢llel szünt meg a nagyszerü elûadÀs. 18-Àn hajnalban megd´rd¡ltek az ÀgyÃk
101 l´v¢sei itt ¢s BorbÀndon. Mindk¢t helyt nagyszerü mise tartatott, alatt is a vÀrosi templom-
ban. A vÀrbeliben csak a katonasÀg ¢s az ott lakÂk jelentek meg, kev¢s vÀrosi k´zt¡k. A vÀrosiban
a p¢nzbÁrsÀg terhe alatt k¢nszerÁtett lakosok megjelent¡nk, a mise alatt a vÀrban, a kÀptalani
muzsikusok, a vÀrosiban a DÀnfi kormÀnyzÀsa alatt a cigÀnyok zen¢ltek. A c¢hek kiÀllottak lo-
bogÂikkal, Kurczman mint rendûrfûn´k izgett-forgott, vitette a polgÀrokat, hogy annak ideiben
hangoztassÀk nem az ¢ljent, hanem vivÀtot. Amikor a stÀtus tisztviselûk megjelentek, egy kis vivÀt
el is hangzott, de ami el¢gg¢ mutatta, hogy csak egy-k¢t szegûd´ttnek hangja, nem pedig az eg¢sz
polgÀrsÀgnak. Benn a templomi padokat majd mind elfoglaltÀk a sereg tisztviselûk, a polgÀrok
egy r¢sze kirekedt a templombÂl is. Mise v¢gin a hivatalnokok zenekÁs¢ret mellett ¢nekelt¢k az
osztrÀk himnuszt, mire a polgÀrok nagyobb r¢sze odahagyott. Az ajtÂban Àllott egy hadnagy, s
n¢v szer¢nt felÁrta az embereket, kik voltak a templomban. Az ezredes parancsnok kij´v¢n a temp-
lombÂl a kritikÀn alÂl rosszul l´vû grenicereket felszÂlÁtotta, hogy kiÀltanÀk a vivÀtot. Kurczman
is ugyancsak unszolta a polgÀrokat, a katonasÀg elordÁtotta magÀt, a polgÀrsÀgnak gyÀvÀbb r¢sze
elkiÀltotta a vivÀtot. OlÀhot egyet sem lehetett lÀtni, sût polgÀrok hÁjÀnja is feltünt az ezredesnek,
mire megjegyz¢st is tett a szem¢lyes tisztelg¢s alkalmÀval. Erre Elekes emelt szÂt mentv¢n a n¢pet,
hogy ki-ki sajÀt templomÀt kereste fel, miutÀn itten t´bbf¢le vallÀsok vagynak. A magyarok, kik
most nem is respectÀltatnak polgÀroknak, nagyobb r¢sze itt volt, de az Ãj polgÀr olÀhok elmarad-
tak, kiket az ezredes azzal mentett, hogy a rendûrs¢g r¢sz¢rûl nem t¢tetett c¢lszerü int¢zked¢s, egy¢b-
arÀnt, mondÀ, k´sz´n´m a megjelent polgÀroknak, mert mindenesetre a magyar polgÀrsÀg emelte
dÁsz¢t az ¡nnep¢lynek. K¡l´n´sen az elûzm¢nyekbûl Át¢lve, mit ¢rtett ezen utolsÂ t¢tel alatt az
ezredes Ãr, û tudja. D¢lben 2 Ârakor nagyszerü eb¢d volt a vÀrban, ¢s noha a vÀrnagynak asztali
p¢nze jÀr, m¢gis ezÃttal az eb¢dl¢s 2, 4, 6 ft-ba ker¡lt szem¢ly- vagy csalÀdonk¢nt. Estve tÀncest¢ly,
megjelent polgÀri r¢szrûl fûleg a vÀrosrÂl 7 nû ¢s 20 f¢rjfiÃ, t´bbi katona ¢s tisztn¢. Mindenesetre
a nagyszerü k¢sz¡lûd¢s sok r¢szben kÀrba ment. A vÀroson is szerveztek eb¢det a napnÀl egyes
gyüjtem¢ny alapjÀn, t´bb tisztviselûk´n kÁv¡l voltak polgÀrok is jelen, tovÀbbÀ 2 nap, 2 szenÀtor
sat. Ittak a csÀszÀr eg¢szs¢gi¢rt. Dr. ¹rves is mondott egy toastot, belehozvÀn a vÀrbeli transzpa-
renset, a benne foglalt mennyk´veket, melyek a 3 szÁnü kÁgyÂkat, az okossÀg jelk¢peit ostorozzÀk,
tehÀt a tudomÀnyt, mÁv¢szetet lÀtszik a mennykü mint hatalom jelk¢pe elnyomni. Szerencse, hogy
a tiszturak mÀr jÂf¢lben voltak, s a magyar toastot nem ¢rtett¢k, Ágy tehÀt elhangzott az ¢les k´-
sz´nt¢s. Az ÀgyÃzÀsok nem csak mise alatt, de eb¢d bev¢gezt¢vel is ism¢teltettek.Ê

Ebben a l¢gk´rben hamar megindult valamif¢le k´zeled¢s a nemzetis¢gek k´z´tt.
Nem volt neh¢z eljutni ahhoz, hogy az 1848ä49-i v¢res polgÀrhÀborÃ kirobbanÀsÀban
az udvar politikÀjÀt is hibÀztassÀk, amely valÂban igyekezett az ellent¢teket szÁtani sajÀt
politikai c¢ljai ¢rdek¢ben. NaplÂÁrÂnk is feljegyzi 1850 augusztusÀban szem¢lyes hÁ-
rekre alapozva, hogy a szÀszok egy jeles szem¢lyis¢ge, bÀrÂ Bruckenthal JÂzsef veje,
bÀrÂ Geringer sÂgora katonatiszti tÀrsasÀgban megrÂtta Puchnert egykori gyÀva,
hatÀrozatlan magatartÀsÀ¢rt, amivel hozzÀjÀrult az indulatok elszabadulÀsÀhoz. Bizo-
nyos elûzm¢nyei az egymÀshoz valÂ k´zeled¢snek term¢szetesen megvoltak, hiszen a
korabeli visszaeml¢kez¢sekbûl kider¡l, hogy m¢g a legÀdÀzabb nemzeti szembenÀllÀs
idej¢n is akadtak olyanok, akik a humanitÀs, a barÀtsÀg, talÀn az elfogulatlansÀg Àltal
indÁttatva nem tagadtÀk meg korÀbbi szolidaritÀsukat a mÀs nemzetis¢ghez tartozÂk-
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kal szemben.19 A magyarorszÀgi sajtÂ is igyekezett a k´zeled¢st tÀmogatni, amellett
felszÂlalni. Gyulai PÀl elûbbiekben mÀr emlÁtett cikkeiben a k´vetkezûk¢pp figyelmez-
tet magyarhoz ¢s romÀnhoz egyarÀnt fordulva: àA magyar nemzet nem a volt aristocratia,
s a romÀn nemzet nem azon v¢rszomjas csoportokbÂl Àll, mely fegyverteleneket ́ ld´k´lt, s mi t´bb!
kegyetlen¡l kÁnzott. Ezt jÂ lesz el nem feledn¡nk...Ê A magyar emigrÀciÂ szint¢n nagyon
korÀn felvette a kapcsolatot a romÀn nemzeti mozgalom emigrÀciÂban ¢lû vezetûivel,
s igyekeztek a megb¢k¢l¢s programjÀt Erd¢lyben is n¢pszerüsÁteni. A legjobb propa-
ganda azonban emellett az ´nk¢nyuralmi kormÀnyzat mindennapi valÂsÀga, àaz ab-
szolutizmus vas vesszûjeÊ20 volt. àAz osztrÀkgyül´let jÂvoltÀbÂl ä Árja PukÀnszky B¢la a kor-
szakrÂl ä a magyarrokonszenv ott is kivirul, ahol azelûtt semmi talaja nincs.Ê21 Az igencsak
hamar megmutatkozÂ romÀn ¢s szÀsz ellent¢tek szint¢n kedvezû talajt teremtettek a
magyarokkal szembeni indulatok csillapodÀsÀra ezekben a nemzetis¢gekben. NaplÂ-
ÁrÂnk 1850 mÀrciusÀban m¢g Ágy gÃnyolÂdik: àJÀnk k¢sz¡l B¢csbe, azt is mondjÀk rÂla,
hogy hÀzasodik, veszen egy szÀszn¢t, hogy e k¢t nemzet annÀl inkÀbb ´szveatyafiasodj¢k ä de sût
Axenti is nûs¡l, eszembe jut az Esopus mes¢je a hÀzasulandÂ naprÂlÊ; n¢hÀny hÂnap mÃlva
viszont mÀr nem rejtett kÀr´r´mmel szÀmol be Ãjra ¢s Ãjra a szÀsz ¢s romÀn ellent¢-
tekrûl. àEgy elûkelû olÀval besz¢dbe elegyedv¢n ä Árja 1850 augusztusÀban ä, nem tagadta,
hogy k´zt¡k nagy az el¢gedetlens¢g, de korÀntsem a magyarok, sût inkÀbb a szÀszok ellen, kik
minden testv¢r nemzetbelieket kijÀtszottak, s a muszka segÁts¢ggel kivÁvott eredm¢nyeknek csakis
ûk veszik hasznÀt.Ê MÀsfelûl egy tekint¢lyes szÀsz ismerûse 1851 november¢ben Ágy nyi-
latkozik: àögy lÀtszik, hogy a magyarok az olÀhokkal akarnak sz´vetkezni, s pedig ¡dv´sebb
lenne a szÀszokkal egy¡tt tartani, az olÀ mit akar, azt tudhatjuk, ti. ura Erd¢lyhonnak, minek
sz¡ks¢ges er¢lyesen ellene mük´dni, ¢s mint k¢t civilizÀlt nemzet, magyar ¢s szÀsz egymÀssal sz´-
vetkezni.Ê

Ion Br¦tianu mÀr 1850 v¢g¢n ezt panaszolja: à...az intelligens romÀnok a csÀszÀrral
tartanak. A n¢p a magyarokhoz k´zeledik, ¢s f¢lû, hogy felÀldoznÀ nemzetis¢g¢t a szabadsÀg¢rt.Ê22

NaplÂÁrÂnk is fel-feljegyzi ennek a nyomait, a t´rt¢nelem ¢rdekes fintorak¢nt meg-
emlÁti, hogy BalÀzsfalva k´rny¢k¢n egy hÀzban a falon Iancu magyar ruhÀs k¢p¢t lÀtta
kif¡ggesztve (1851. Àprilis). Ahogy feljegyezte a romÀn tanÁtÂval az elûbbiekben mÀr
ismertetett vitÀjÀt Erd¢ly magyar avagy romÀn jelleg¢rûl, Ãgy meg´r´kÁti egyet¢rtû
besz¢lget¢s¢t egy mÀsik romÀn tanÁtÂval BalÀzsfalvÀn. àElmentem MÀn JÀnos oskolai
igazgatÂhoz, kivel 1849-ben Fej¢rvÀrt megesmerkedtem volt, ki akkoriban mint LemhenyiÀnus
[Lem¢ny JÀnos g´r´g katolikus p¡sp´k hÁve] ¢s magyarokhoz szÁtÂ ottan t´bbekkel fogva
volt. BelÀttÀk ûk a magyarok nemes int¢zked¢s¡ket nemzeti k¡l´nbs¢g n¢lk¡l, szervezett szabad
alkotmÀnyukat, azt pÀrtoltÀk, s ez¢rt bünhûdni¡k kellett. T́ bbf¢le besz¢lget¢sek utÀn reÀ t¢rt¡nk
a felsûbbs¢g Àltal kitüz´tt tanrendszerre. MÀn t´k¢letesen pÀrtolta a mostan behozott rendszert,
reÀ jûv¢n a nyelvek tanÁtÀsÀra, szoros ¢s rendes tanulmÀnyul van kitüzve a n¢met, deÀk, g´r´g
¢s romÀn, rendkÁv¡li a magyar. Szeg¢ny magyar nyelv, tehÀt sajÀt hazÀdban mint idegen nyelv
csak a rendkÁv¡li tanulmÀnyokhoz vagy sorolva. MÀn ÀllÁtÀsa szer¢nt a n¢met nyelv reÀjok l¢v¢n
erûszakolva, azt szorosan tartoznak tanÁtani, a deÀkot ´nakaratjokbÂl mint amelynek fiÂkja a
romÀn, de hogy a magyart mint rendkÁv¡lit veszik, û maga sem helyesli, mert Ãgy v¢lekedik, mert
û rem¢li, hogy egykorban m¢gis feltÀmad a magyar nyelv sÁrjÀbÂl, ¢s romÀn felei mÀr eddig is
maguk¢vÀ tett¢k annak literatÃrÀjÀt. A n¢metet mÀr 1848 elûtt is tanultÀk, most annÀl inkÀbb,
mert a hivatalos nyelv, û azonban ism¢telve hiszi, hogy Erd¢lynek hivatalos nyelve a magyar lesz
vegyesen a romÀnnal, de n¢met sohasem. A jÂzanon gondolkodÂ romÀn belÀtja, hogy az û term¢-
szetes sz´vets¢gese nem lehet mÀs, mint a magyar, boldogtalan vakok, kik ezt be nem lÀtjÀk, s be
nem lÀttÀk akkor, amikor ûket B¢csbûl felheccelt¢k s a szÀszokkal egyesÁtett¢k. BelÀthatjuk elûre a
j´vendût. A magyar idûvel kib¢k¡lhet a n¢mettel, ezt sÁrom sz¢l¢n (az igazgatÂ mellybeli bajokban



szenved) belÀtom, de az mind¢g csak reconciliÀlt nemzet lesz a n¢methez, a romÀn mint elcsÀbÁtott,
a megcsalt soha jÂbarÀt nem lesz.Ê Sût arrÂl is beszÀmol a naplÂ, hogy a romÀn nemzeti
mozgalom egyes vezetûi is tettek k´zeledû gesztusokat a magyarok irÀnyÀba. 1850
mÀrciusÀban p¢ldÀul a k´vetkezû esetet ́ r´kÁti meg: àEgy esmerûs´m, ki jÂ barÀtja a JÀnk
titoknokjÀnak, mondott annyit, hogy ezen jÂbarÀtja azt a tanÀcsot adta volna n¢kie, hogy a
magyarok ne tartsanak a n¢mettel, inkÀbb a romÀnnal, ¢s hogy JÀnk csudÀlkozva veszi ¢szre,
hogy a magyarok m¢g mind oly tÀvul tartjÀk magukat a romÀnoktÂl, s nem akarnak k´zeledni
hozzÀjok.Ê

A szÀsz hÀzakban is n¢hol magyar politikusok k¢peire bukkanhatott a lÀtogatÂ. àV¢ -
letlen¡l bet¢rtem egy szÀsz korcsmÀroshoz, csudÀlkozva lÀttam falÀn Kossuth, G´rgey, Bem ma-
gyar fûn´k´k k¢peit. K¢rdeztem, hogy meri tartani, azt felelte reÀ a szÀsz: mi¢rt ne tartsam, hiszen
azok der¢k emberek voltak. Na, csak mern¢ nÀlunk valamely korcsmÀros tenni s Ágy nyilatkozniÊ
ä Árja egy nagyszebeni hivatali Ãtja alkalmÀval. Bem szem¢ly¢t egy¢bk¢nt is nagy meg-
becs¡l¢s ´vezte a szÀsz ter¡leteken, mivel a magyar megszÀllÀs idej¢n mindent meg-
tett, hogy a polgÀrokat megÂvja a t´rv¢nytelen zaklatÀsoktÂl. A forrÀsok beszÀmolnak
arrÂl, hogy m¢g 1854 utÀn is elû-elûfordult, hogy a rendûrs¢g egy-egy Bem-k¢pre
bukkant valamely szÀsz polgÀr hÀzÀban, melynek eltÀvolÁtÀsÀt term¢szetesen akkori-
ban azonnal elrendelt¢k.23 De egyes polgÀrok mÀs formÀban is kifejez¢sre juttattÀk a
magyarok irÀnti rokonszenv¡ket. Szebenben egy Millern¢ nevü gazdag ´zvegy ä ol-
vashatjuk a naplÂban ä mindennap s¡tem¢nyeket, vÀlogatott ¢teleket k¡ld´tt a ma-
gyar foglyoknak, s p¢ldÀjÀt t´bben, ha ànem is oly pazaronÊ k´vett¢k (1850. mÀrcius).

Az ÀllÁtÂlagos Iancu-megjegyz¢shez füz´tt naplÂÁrÂi megjegyz¢s azonban mutatja,
hogy a v¢res esem¢nyek sorÀn szerzett k´lcs´n´s s¢relmek mily nagy korlÀtokat szab-
tak az ¢rzelmek ter¢n a k´zeled¢s el¢. àDe hiszen vÀrhattok ä Árja naplÂÁrÂnk ä, mÁg a
magyar meghunyÀszkodik elûttetek ä k´zeledjetek ti bünbÀnÀssal, mert n¢ktek k´sz´nhetj¡k a sor-
sot, mely ¢rt.Ê Ismerûse egy az ût az utcÀn meg´lelû ¢s megcsÂkolÂ r¢gi szÀsz ismerûs¢-
nek a magyarok ¢s szÀszoknak a romÀnokkal szembeni ´sszefogÀsÀt hangoztatÂ meg-
jegyz¢s¢re szint¢n csak ezt felelte: ¹n´k´n a rend most is megkezdeni, 1848-at is ¹n´k
kezdt¢k. Mindemellett is az egy¡ttmük´d¢s ¢s k´zeled¢s az 1850-es ¢vek mÀsodik fe-
l¢ben fokozatosan egyre hatÀrozottabb formÀt ´lt´tt, ami majd az 1859ä1861-es ¢vek
politikai vÀlsÀgidûszakÀban ¢rte el tetûpontjÀt.24 Ekkor Ãgy tünt, a nemzeti mozgal-
mak politikai elitje felismerte az ¢rdekazonossÀgot, s k¢sz k´lcs´n´s kompromisszu-
mok ÀrÀn sajÀt nemzetis¢gi programjukat korlÀtozva a konfrontÀciÂ ¢s b¢csi sz´vet-
s¢geskeres¢s politikÀja helyett az egy¡ttmük´d¢s politikÀjÀnak ÃtjÀra l¢pni. E rem¢-
nyek ellen¢re azonban igaza lett annak az osztrÀk hivatalnoknak, aki Kempen rend-
ûrminiszternek Erd¢lybûl 1855-ben a k´vetkezûket jelentette: à...a magyar nemess¢g az
utÂbbi idûben k´zeledni lÀtszik a romÀn ¢rtelmis¢ghez, az azonban csalhatatlanul felismerhetû,
hogy a nyÁlt nemzetis¢gi gyül´lk´d¢st nem legyûzt¢k, csak a sajÀt pillanatnyi ¢rdekeik ¢rdek¢ben
elkezdett k´zeled¢ssel hÀtt¢rbe szorÁtottÀk.Ê25

NaplÂÁrÂnk szeml¢letes k¢pet tÀr el¢nk Erd¢ly korabeli viszonyairÂl; minden ´n-
magÀt igazolÂ szÀnd¢k ¢s a magyar nemzeti programot indulatosan ¢s hevesen k¢p-
viselû alapÀllÀsa mellett is ¢les szemmel mutatja meg a mindennapok aprÂ konfliktu-
sait ¢s ´r´meit, rem¢nyeit ¢s csalÂdÀsait ¢ppÃgy, mint a hivatalos politikai irÀnyvonal
lehetûs¢geit ¢s korlÀtait. A legtanulsÀgosabb szÀmunkra talÀn m¢giscsak az Erd¢ly
nemzetis¢geit Àtsz´vû vonzÀsok ¢s taszÁtÀsok term¢szetrajta lehet, mely az indulatokon
kereszt¡l itt-ott Àtszürûdik sorain, s megÂvhat benn¡nket attÂl, hogy t´rt¢nelm¡nket
kizÀrÂlag a ànagypolitikaÊ sablonjain kereszt¡l szeml¢lj¡k.
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ýsi JÀnos

K°S°SBEN

Ha hatkor felmegy,
s csak az elvÀrhatÂ idût t´lti ott:
tÁz perc az Ãj elemes autÂ kiprÂbÀlÀsa,
´t az iskolai rajzfeladatok v¢gign¢z¢se,
hÃsz perc jÀt¢k az ¢pÁtûkockÀkkal, dobozokkal,
esetleg a villanyvonattal, tÁz perc meseolvasÀs,
s ha a vacsorÀrÂl nem is tud elj´nni,
ami legalÀbb tizen´t perc, s a f¡rdet¢s
kezdet¢n¢l is ragaszkodnak m¢g a jelenl¢t¢hez,
ha az ¢rkez¢skor ¢s bÃcsÃzÀskor gyorsan pergû idût
nem is siker¡l tÁz perc alÀ szorÁtania,
akkor is legk¢sûbb f¢l nyolckor hazaindulhat.
Igaz, a f¡rdet¢sn¢l most mÀr aligha kell jelen lennie
bÀrkinek is, mint ahogy az ¢pÁtûkockÀzÀsra
¢s a meseolvasÀsra se ker¡l majd sor.
A durva csomagolÂpapÁrba burkolt dobozt
a kabÀtja zseb¢be s¡llyeszti.
TÁz perc mÃlva hat Âra. Ha hatra vÀrjÀk,
m¢g van ideje.
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