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ból, és halála után erősen megcsappant az 
Európa Könyvkiadó érdeklődése az er
délyi múlt művelődési értékei iránt. így 
az általam kiegészített, új olvasatban sajtó 
alá rendezett Pálffy-mű kiadására már 
nem került sor.

Most e folyóirat atyamestere, Réz Pál 
barátom buzdítására küldöm nyomdába 
az alábbi (az 1939-es kiadásból kihagyott)

arcképeket. Ezek is egytől egyig magu
kon viselik Pálffy íráskultúrájának mind
azt a korfestő és jellemábrázoló erényét, 
amiről Szántó Piroska (azaz Pálffy szerint: 
Vasnő) oly emlékezetesen szép és az üze
nethordozó betű élményt közvetítő szere
pét mélyen átérző sorokat írt Az ABC 
FELE címmel.

Benko Samu

Pálffy János

MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI URAK

1. Abonyi István
Képviselő az 1848-i Nemzeti Gyűlésen; igazságügyi osztályfőnök 849. április 14-e 
után; 1850. július 5-én a pesti haditörvényszék által kötél általi halálra ítéltetett -  
ugyanakkor Haynau által megkegyelmeztetett, s nehány hónappal később -  mi lett? 
cs. k. hivatalt keresett, nyert és vállalt. -  O családos, de nem olyan szegény, hogy e 
lépésre szükség kényszerítette volna.

Azt hiszem, hogy jellemzésére több tentát vesztegetni valóban kár volna.

7. Gróf Andrássy Manó
A Gyula testvére. Forradalom alatt csak arról volt nevezetes, hogy igenjó caricaturákot 
csinált, noha a szellem, melyben azokat készítette, éppen nem volt dicséretes. 1855- 
ben keleti utazását adta ki egy gazdag albumban.

9. Báró Apor Lázár
Tanácsos az erdélyi udvari cancelláriánál Bécsben, ezen testület felosztásáig 848. 
Apor Lázár minden tekintetben egyike volt Erdély legjellemtelenebb embereinek. 
Fiatalkorában földhöz ragadt szegény, vénségében gazdag. Befolyását és tekintélyét 
előbb mint királyi táblai ülnök s később mint udvari tanácsos a mások birtokának 
elperlésére használta, legtöbbnyire égre kiáltó igazságtalanság- és erőszakkal. Károly 
és György fiainak szívökre kötötte, hogy minden vagyonos emberrel atyafiságot kös
senek, mert az ember sohasem tudhatja, nem nyílik-e egyszer jogigény valamely bir
tokukra azt elperelni.

Károly a forradalom előtt királyi táblai ülnök volt, most úgy tudom, hogy császári 
hivatalnok.

György eszes, de hóbortos fiú volt; elein tüzes liberális, azután ép’ oly buzgó conser- 
vativ. 1841-ben erővel követ akart lenni Felső-Fehér megyében Horváth János helyett, 
s a főispány gr. Nemes János is őtet akarta, de már a szavazás előtt megszökött, adós
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maradva a korteseknek és muzsikusoknak. Forradalom alatt megint megváltoztatta 
nézeteit -  mert elvekkel nem bírt s hallom, hogy mint honvéd tiszt esett el.

12. Asztalos Pál
Képviselő 1848-ban. O a szélső baloldalhoz tartozott. 1849. mint alkormánybiztos kül
detett Erdélybe Csányi László mellé, s ugyanazon évben meg is halt Kolozsvárt agy
lobban. Asztalos sokban túlzó volt, de becsületes ember.

17. Balázsi József
Csíkszék főkirálybírája az 1841/3-i erdélyi országgyűlés alatt. Tudomásul a magyar
országiaknak megjegyzem, hogy a Székelyföldön a vármegyéket székeknek, a fő- 
ispányt főkirálybírónak, az alispányt alkirálybírónak és a szolgabírót dullónak ne
vezték a forradalom előtt, Szent István ideje óta mindaddig, míg legyőzetvén az 1848-i 
forradalom, Ausztria nemcsak kövöt kövön, de még csak az elnevezéseket sem hagy
ta meg.

Balázsi nagyon együgyű ember volt, de azon jó tulajdonnal, hogy egész ország
gyűlés alatt soha egyet sem szólt.

19. Balla Mihály
Az erdélyi királyi tábla ülnöke, s mint ilyen az országgyűlés tagja. Az 1841/3-i ország
gyűlésen a kormánypárt egyik leghasználhatóbb s mindenesetre legbuzgóbb katoná
ja. Eszes ember, s nem rossz szónok. Az ellenzéknek sok bajt csinált, míg br. Kemény 
Dénes egyszer egy hatalmas beszédében a szó igazi értelmében öszve nem törte; ez
után keveset beszélt.

24. Báró Bánffy Miklós
Alsó-Fehér vármegye főispánja a forradalom előtt. Most nincs hivatalban, és a bécsi 
kormány 854-ben mégis valóságos belső titkos tanácsossá tette, azaz: excellentiás úrrá 
és gróffá. A mostani kormány még csak címet sem ad, főleg olyannak, aki nincs köz
szolgálatban, ingyen. Bánffy Miklós tehát bizonyosan tett az osztráknak valami jó szol
gálatot a forradalom alatt vagy azután. E kitelik tőle. Bánffy Miklós egy eszes, ravasz, 
jellemtelen ember.

25. Báró Bánffy Pál
A Miklós testvére; de nem ész- és ravaszságban, mert Pál nagyon jámbor, nagyon kor
látolt fejű egy ember. Pál bárónak mégis van annyi esze, miként tudta, hogy sok ember 
vergődik nevezetességre szellemi tehetség nélkül is; ő megkísértette tehát nemegyszer 
ezen célt, de nem sikerült csak vénségére. Pál bárónak ugyanis egyszerre eszébejutott, 
talán több mint 20 évi házassága után, nejét elhagyni, egy utcai kéjhölgybe szeretni s 
ezzel nyilvánosan élve, még ingyeni apai örömet is élvezni. S lám, amit régóta oly forrón 
óhajtott, végre elérte: az emberek beszélnek róla. Igaz, hogy neje, egy Borbély leány, 
nagyon rövid pórázon tartotta, bizonyságot teszen erről egy 849-i monda. Windisch- 
gratz herceg Pestre bevonulása után tévedésből, mint később kiviláglott, Pál bárót be
fogták egy éjjel; de mielőtt befoghatták volna, hálószobájába kellett bemenni, de ez 
zárva volt, a kolcs pedig -  felesége párnája alatt egy más szobában. Pál báró 842 .....*

Folytatása az 1939-ben megjelent kiadvány I. kötetében a 74-75. oldalon.
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26. Báró Bánffy János
Követ az 1837 és 841-i erdélyi országgyűlésen; 848-ban főispány, ellenzéki tag mindig. 
Értelmes, becsületes ember, s kitűnő, okszerű mezei gazda.*

28. Báró Bánffy Daniel
Városi követ -  talán Vízaknáról -  az 1841 és 848-i erdélyi országgyűlésen; határozot
tan ellenzéki színezettel egész forradalom utánig, amikor császári szolgálatba lépett. 
Bánffy Daniel csakjó mezei gazda, de sem eszes, sem bátor ember nem; mégis múltját 
és családi állását tekintve, meglepett, mikor hallottam, hogy osztrák szolgálatba lépett 
ő, ki azon nyomorult papír-fizetésre sincs szorulva, s meglepett annyival inkább, mert 
Erdély dicséretére legyen mondva, ott aránylag sokkal kevesebb ember akadt, akinek 
neve azelőtt is ért valamit, aki eladta volna azelőtti elveit s hazája iránti kötelességét 
az osztráknak -  mint Magyarországon. Ha egy családos ember, aki annyira szegény, 
hogy nem képes gyermekeit táplálni, s más keresetmódot nem lel, a mostani időben is 
hivatalt vállal, nemcsak nem hibáztatom, sőt helyeslem. De kárhoztatom, mert bűnös
nek tartom, s velem együtt mindenjóravaló magyar ember, s bűnösnek tartja a nemzet 
99/100-ad része, tehát egy megcáfolhatatlan közvélemény az olyan -  névre -  magyar 
embert, aki reá nem szorulván a szó betű értelmében, azáltal, hogy most hivatalt vállal, 
sőt ami több, mindjárt a forradalom után vállalt, előmozdítja, segíti meggyökerezni s 
meghonosodni az osztrák ezen rendszerét, mely -  ha nem is nemzetiségünket, mert 
ez kiirthatatlan népünkben, hanem a nemzetet akarja megsemmisíteni mint nemzetet, 
s megrontva magyar jellemét, lehetetlenít egy jobb jövőt. Ezen emberek mindig csak 
egy sztereotip mentséggel védik magukat, azaz ti., hogy miután már úgysem változ
tathatunk a dolgokon, jobb, ha becsületes magyar emberek vállalnak hivatalt, mint hogy 
idegeneket hozzanak.

De éppen ez nem áll, s nem áll egyetlen tételében sem.
1szó'r. Ha a forradalom után minden magyar megtagadja szolgálatát az osztrák kor

mánytól, amit tehetendett anélkül, hogy féltenie kellett volna a nyakát, erkölcsi és fi
zikai lehetetlenséggé vált volna rendszerét nem megalapítani, de csak meg is kezdeni. 
Hiszen magok az osztrák lapok, mint közelebbről az Ost-Deutsche-Post, s magok az 
idegen hivatalnokok bevallják, hogy mily véghetetlenül nehéz feladattá vált az osztrák 
kormányra nézve az új rendszer keresztülvitele, s hogy mily sokban tapasztal felaka- 
dást, s kénytelen nem egy tervéről lemondani a passzivitás azon vis inertiae-je miatt, 
melyet a tehetségesebb magyar emberek visszavonulva a kormány útjába gátul állí
tottak, és hogy az idegen tisztviselők most sem mennének semmire, lehetetlen volna 
nékiek egyetlen lépést haladni, ha magyar tiszttársaik nem gyámolítanák, ki nem se
gítenék, útba nem igazítanák. Én erről a forradalom után azonnal meg voltam győ
ződve, s e meggyőződést hatévi tapasztalás csak megerősítette. A rendszeren magán 
lehetne tehát még most is változtatni, ha minden magyar ember egyszerre kilépne az 
osztrák szolgálatból; kezdetben pedig éppen lehetetlenné vált volna.

2szor. Jobb, ha becsületes magyar emberek vállalnak hivatalt, mint idegenek. Ezt 
hozzák fel örökös és egyetlen mentségül. Ez a leghaszontalanabb mentség, mert ők 
nem magyarok. Mert hiszen mik volnánk akkor mi, ha ok magyarok? Magyar-e az, ki 
szolgálja a magyar haza ellenségét? a magyar nemzetiségének, alkotmányának, füg
getlenségének lerombolóját? Magyar-e, ki az anyaföldből erőszakkal kiszaggatott ma-

Folytatása az idézett kötet 68. oldalán.
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gyar intézmények helyébe idegenek által plántált idegen rendszert ápolja, hogy az 
nagyra nőve, elmérgezze nedvével ajövendőt? De legalább becsületes emberek-e? Aki 
rossz magyar, az jó ember sem lehet.

Egyébiránt is, ezen emberekről lévén szó, eszembe jut, amit Hugo Victor, Napoleon 
le petit-jében mond: Egy ország csak akkor tudja meg, hogy mennyi szeméttel bír, 
mikor nagyszerű rázkódások felszínre sodorják azt. -  Ezen emberek erkölcsi tekintet
ben is valóságos szemetek, s az idegen tisztviselők -  általános elismerés szerint -  sokkal 
becsületesebbek, sőt, ami bámulatos, magyarabb érzelműek, mint ezen osztrák-ma
gyarok. Hiszen régi igazság, hogy nincs rosszabb a renegátnál. Aki múltját meg tudja 
tagadni, az előtt semmi tekintettel sem bír ajövő. Szóval: aki hazáját meg tudja tagad
ni, az nem lehet becsületes ember.

30. Bárczay Albert
Képviselő 1848-ban; amnesztiát kapott 1850. júliusban. Becsületes, egyszerű ember; 
neje Okolicsányi leány; ők Tályán laknak, ahol egyszer meglátogattam.

31. Id. Bárczay József
Abaúj megye adminisztrátora 847; most visszavonulva él Bárcán, s szidja az osztráko
kot. Neje a Lónyay Gábor testvére. Fia József solidus, becsületes ember s igyekvő gaz
da; leánya Nina ifj. gr. Rháday Gedeonnő.

32. Dr. Bara [Imre]
Kolozsvár kedvenc orvosa volt, s különösen az arisztokráciáé, s főleg a nőké. A forra
dalomnak buzgó híve volt. Meghalt 855-ben.*

33. Báró Barkóczy Mihály
Forradalom alatt miniszterialis hivatalnok; forradalom után nehány évig itt élt Sátor
aljaújhelyt mint fiatal özvegy ember, míg 854-ben újból meg nem házasodott, s most 
Zemplén megyei N. Azarban gazdálkodik. Első neje a Kazinczy Gábor testvére volt; 
a mostani br. Rudnyánszky Auguszta. Barkóczy nemcsak becsületes ember, hanem 
eszes is, és sok ismerettel bír. Én igen sajnáltam, mikor innen elment lakni, mert sze
retem mint jó érzelmű, mívelt embert, annyival inkább, mert Újhely nem nagy bővé
ben van az értelmes s főleg társadalmilag mívelt embernek. Neje is egy igen kedves 
asszony.

36. Barthal György
Képviselő 1848-ban; követte az országgyűlést Debrecenbe és Szegedre is; amnesztiát 
kapott 1850. júliusban. Barthal sok tehetség- és ismerettel bír. Pesten a miniszteri párt
hoz tartozott, Debrecenben az „Esti lapok” pártjához.

41. Gróf Batthyány István
Képviselő 1848-ban, kivándorlott 849-ben, amnesztiát kapott s visszajött 85-ben. Egy
szerű becsületes ember; minden hibája az, hogy a Madarászokhoz tartozott.

1854-ben halt meg -  B. S.
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42. Bájer József
Honvéd ezredes, a táborkar főnöke Görgeynél -  ennek keze-lába. Mint ranggal kilé
pett osztrák tiszt egykor, ő is amnesztiát kapott 850-ben. Sok ismerettel bíró, eszes, 
komoly férfi. A közvélemény előtt neve rosszul hangzik, mint a Görgey segédének és 
barátjának.

50. Bernáth Zsigmond
Ung megye főispánja 1848-ban, amnesztiát kapott 850-ben. Szép leányai vannak; 
egyike a Fájy Gyula özvegye, ki mint honvéd tiszt a csatában esett el. Bernáth Zsig- 
mondon, noha kisebb mértékben, megvan családjának ősi jellege: a hóbortosság.

55. Besenyei Gábor
Vészbíró 1849-ben Zemplén megyében, 1852. áprilisban elítéltetett 2 évi várfogságra; 
most ügyvédsegéd más ügyvéd mellett, miután néki az engedély ügyvédi diplomájá
nak gyakorolhatására nem adatott meg. Értelmes, szolid fiatalember.

59. Ifj. gróf Bethlen Pál
Belső-Szolnok megye főispánya a forradalom előtt és alatt. Egy minden tekintetben 
becsületes ember.

60. Id. gróf Bethlen Gábor
Felső-Fehér megye követe 837, 41, 46 és 48-ban. Értelmes, jó ember.

61. Gróf Bethlen Farkas
Követtársam 841/43-i országgyűlésen Küküllő megyéből. Ezen elég hosszú ország
gyűlés alatt mindig a legnagyobb egyetértés állt fenn közöttünk. Neje, gr. Teleki Róza, 
a Sándor testvére, eszes, lelkes nő. O a forradalomban tevékeny részt vett.

62. Gróf Bethlen Ferenc
Eszes ember, egy kissé különc. 840 körül kitére az ev. reformatus egyházból, s meg- 
győzédésből unitarius lett. Vallásunknak a fejedelmek kora óta ez volt egyetlen mág
nása. A forradalom alatt, noha már koros volt, mint önkéntes honvéd, talán őrnagyi 
ranggal a Görgey táborában vett részt a küzdelemben.

63. Gróf Bethlen József
Honvédhuszár kapitány és a Damjanich adjutánsa. Forradalom után besoroztatván, 
később kiváltotta magát, s nőül vette a kivégeztetett honvéd tábornok, Leiningen öz
vegyét. Bátor katona.

65. Ifj. gróf Bethlen Gábor
Küküllő megye főispánya 848-ban, s a József testvére. Forradalom után a Szebennél 
elesett gr. Mikes Kelemen özvegyét, gr. Mikó Rózát vette nőül. Jó, becsületes ember, 
valamint a Bethlenek csekély kivétellel mind azok.

67. Gróf Bethlen Domokos
Követ az 1834-i országgyűlésen, azután regalista; a fejedelmi, iktári Bethlen-ág utolsó 
férfiivadéka, egy határtalanul dölyfös arisztokrata s eszelős ember. Az 1834-i ország
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gyűlésen túlzóbb volt Wesselényi Miklósnál is. Azután megfordult, s royalisabb lett a 
királynál. Többször tett adományozásokat, egy telekből állókat csak azért, hogy az ok
levelet igy kezdhesse, s valóban így is kezdette: „Mi Isten kegyelméből iktári gróf Beth
len Domokos, a fejedelmi vér egy igaz örököse” -  s igy tovább. O azt, amit később 
Windischgratz hercegnek, a cseh-német Bethlen Domokosnak tulajdonítottak, vagy 
valósággal is mondott, már azelőtt sokkal mondotta egy kis változtatással, hogy ti. a 
nemesember kutya, a báró semmi, a gróf valami, s csak a herceg úr. O magát a her
cegek közé számította, pedig bizony teljes joggal -  saját állítása szerint -  bárónak illett 
volna. S pedig ezen határtalan aristocraticus gőg annyival megfoghatatlanabb, mert 
benne nemhogy fejedelmi, de aristocraticus vér sem volt egy csepp is. Mert hiszen 
anyja, Simén Klára nemhogy mágnási, hanem még csak primor családból sem szár
mazott, hanem közönséges szabad székely nemzetségből, s talán éppen atyja, legfen- 
nebb nagyatyja szegény székely procator volt. A Bethlen Domokos atyja pedig, ami 
egész Erdély előtt nyilvános titok volt, s maga Domokos is néha jókedvében felhozta, 
egy Gecse Daniel nevű doctor volt, s annyira is hasonlítottak is egymásra, mint hason
líthat apa és fiú. Domokosnak csak egy testvére van, a mostani gr. Károlyi Eduardnő 
anyja, br. Bánffy Miklósnő Bethlen Kata éppoly kevéssé származik fejedelmi vérből, 
lévén az ő apja Maurer Károly. A Domokos és Kata apjok, értem a törvényest, Bethlen 
Samut, görög ízléssel bírt, s nem a nőket szeretvén, nejének máshol kellett kárpótlást 
szerezni, ami nem nagy feladat volt, lévén nagyon szép asszony még a két kor között 
is, mikor én megismertem.

76. Boronkai Albert
A forradalom alatt kormánybiztos Zemplén megyében; 851. október 7-én hatévi vár
fogságra ítéltetett, s Munkácson meghalt 1855-ben, s még hulláját sem adták ki özve
gyének s gyermekeinek, hanem a rabtemetőbe fektették. Boronkai erélyes kormány
biztos volt. O is akkor ült az Újépületben fogva, mikor én.

78. Bojér Antal
Erdélyi követ Kővár vidékéről 1837-ben, s képviselő 1848-ban; 851-ben kötélre ítél
tetett július 5-én, s ugyanakkor amnesztiát is nyert. Bojér egy minden tekintetben elv 
és jellem nélküli ember volt, 837-ben túlzó ellenzéki; később köpenyt fordított, s 841-i 
országgyűlésre követ akart lenni Küküllő megyében, ellenemben lépve föl, de alig vit
te 30 votumra. Azalatt, míg én Bethlen Farkas követtársammal az országgyűlésen vol
tam, mindent elkövetett a megyében visszahívásunk vagy legalább utasításunk meg
rontása végett, de hasztalan. A képviselőházban a legszélső baloldalhoz, Madarászhoz 
tartozott.

82. Báró Bruckenthal József
Erdélyi kormányszéki tanácsos 1841-ben; becsületes, együgyű szász ember. 

[kiegészítés Buda Sándorhoz]*
Buda Sándor is azok közé tartozik, kik a forradalom előtt, ha valaki azt mondta volna, 
hogy ők oláhok, nemcsak eltagadják, hanem készek lettek volna meg is verekedni; 
forradalom kezdetén pedig eléállottak oláh eredetökkel, sőt büszkélkedni akartak ve
le, természetesen csak azért, mert véghetetlenül kevés mívelt oláh lévén, születésök

Folytatása az i. m. I. 107. oldalán olvashatóknak.
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előnyeit szándékoztak kizsákmányolni. De Budának azon nagy előnye van a többiek 
fölött, mely szerint átlátta, hogy emancipációjok jövője a magyarok önállásához van 
kötve, s következetesen hű maradt a haza ügyéhez.

84. Budai András
Képviselő 848-ban, s később az 1849. júniusban alakult országos törvényszék ülnöke. 
850. júliusban amnesztiát nyert, 853-ban meghalt Sátoraljaújhelyt. Budai eszes és tán- 
torlthatatlanul becsületes ember volt. Forradalom előtt mint megyei capacitas, mint 
ügyvéd s több uradalmak fiscalisa nemcsak Zemplén megyében, nemcsak barátai kö
zött, hanem mindenhol, ahol ismertetett, osztatlan köztiszteletet és szeretetet érde
melt ki magának, mely, ami ritkán történik, halálát is túlélte.

89. Cserei Farkas
Erdélyi kormányszéki tanácsos 1841-ben. Kevés észtehetséggel, becsületes ember. 

92. Csernovich Péter
Ha jól tudom, a forradalom alatt főispány volt. Csernovichjó, becsületes ember, s köz
célokra sokat adózik nagy vagyonából.

95. Csiki Sándor
Képviselő és kormánybiztos 848-ban. Elítéltetett 6 évi várfogságra 851. október 7-én. 
Csiki jó, becsületes, nagy szavakkal élő, sokat beszélő, zavart fejű ember.

99. Daniel Elek
Az erdélyi Királyi Tábla elnöke, nagyon sovány ész- és nagyon kövér testtel. Ennyi 
minden, amit róla mondani lehet.

100. Darvas Antal
Képviselő 1848-ban; amnesztiát nyert 850. júliusban. Jó, becsületes, eszes ember; úgy
szintén neje is, Péchy Kata. Néha meglátogatom. O Újfaluban lakik Borsod megyé
ben, s gazdálkodik szorgalmason és értelmesen. Testvére Imre. Testvére, Imre, egy 
órára lakik tőle Ongán; ez honvéd tiszt volt.

104. Deáki-Fülep Samu
Erdélyi kormányszéki titoknok, több jeles művek szerencsés fordítója, derék, eszes, 
becsületes ember. Meghalt 855-ben.

105. Gróf Degenfeld Ottó
Erdélyi kormányszéki tanácsos, gr. Teleki József sógora, meghalt 849-ben. Értelmes, 
szabadelvű, jó ember. Neje most vénségire férjhez ment gyermekei nevelőjéhez.

106. Gróf Degenfeld Imre
Testvére az előbbinek. Szabolcs megye főispánnya 848-ban; kötél általi halálra ítélte
tett 850.július 5-én, s ugyanakkor amnesztiát kapott Haynautól. Igaz magyar érzelmű 
becsületes ember, s kitűnő jó mezei gazda. Neje, Beck Paulina, ki ezen év első napján 
halt el, élete 39. évében, egyike volt a legjelesebb honleányoknak, telve haza- és sza
badságszeretettel, s kiolthatlan gyűlölettel az osztrák ellen. Leánya, Anna, taval [!] 
ment nőül a fiatal Odescholki herceghez, egyike Magyarország legszebb leányainak.
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108. Dobsa Lajos
Dráma- és színműíró; velem együtt volt bezárva az Újépületbe valami csekélységért; 
később kibocsáttatott; van benne tehetség, de bizony nem lesz belőle Shakespeare.

111. Drágos János
Képviselő 1848-ban; megölték oláh rokonai -  ő is oláh volt -  849-ben, Abrudbányán, 
ahova a magyar kormány küldötte volt egyezkedni a fellázadt oláhság- s jelesen Janku 
vezérökkel. Drágus szebben végezte életét, mint folytatta halála előtt.

118. Erős Lajos
Képviselő 848-ban. Amnesztiát nyert 850. júliusban. Elnöke volt a képviselőház egyik 
osztályának. Értelmes, becsületes ember, s nagyon jó, okszerű mezei gazda.

126. Fiáth István
Képviselő 848-ban; elítéltetett 6 évi várfogságra 851. október 7-én. Én valóban nem 
tudom, hogy Fiáth miért ítéltetett el, mert én nem emlékszem, hogy a forradalom alatt 
valami által kitette volna magát. Nyolc hólnapig együtt ültünk az Újépületben, de egyi
künk sem viseltettünk iránta rokonszenvvel, anélkül hogy indokolni bírtuk volna.

127. Fodor István
A forradalom alatt honvéd tiszt. Sárospataki születés. Ilyen nagyon szegény emberben 
oly lovagiasan becsületes embert sohasem ismertem.

135. Fronius Mihály
Az Imre testvére. Forradalom alatt kormánybiztos volt; azután mint menekvő bolyon
gott hosszason Magyarországon; végre hazakerült Erdélybe, de hogy mi történt vele 
-  nem tudom.

137. Fűzi János
Unitarius tanár Kolozsvárott azon időben, mikor én ott tanultam. O a bölcsészetet 
tanította. Eszes, becsületes s nagyon humoristicus ember.

138. Gál László
Erdélyi kormányszéki tanácsos; sok törvénytudománnyal bírt s jó ember volt.

139. Gál József
Marosszék főkirálybírája; eszes, ravasz ember. Mint főkirálybíró sok erőszakot és tör
vénytelenséget követett el, s a szék ellenzékének sok dolgot adott küzdeni ellene, kü
lönösen Dósa Eleknek. Később gutaütés érte, kétszer egymás után, de lelkiereje ekkor 
sem lankadott hosszasan, míg végre mégis kénytelen volt letenni hivatalát. Hivatala 
vagy inkább az ezzeli visszaélés meggazdagította.

144. Gedeon János
Képviselő 848-ban; amnesztiát kapott 850. júliusban. Velem együtt volt fogva az Új
épületben, de hamarább kiszabadult. A foglyok nagyobb része faragás- és véséssel űz
vén el az unalmat, Gedeon, mert erős volt, a durvább munkákra használtatott, fejsze- 
és fűrésszel.
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149. Gorové István
Képviselő 848-ban. Kimenekült 849-ben; kötélre ítéltetett, s neve akasztófára szegez- 
tetett 851. szeptember 22-én. Eszes, értelmes, becsületes ember.

153. Gróf Gyulai Lajos
Követ több országgyűlésen Erdélyben, s képviselő 848-ban; amnesztiáltatott 850. jú 
liusban. Határozott jellemű, eszes, művelt, csendes, hallgató ember, és nagyon becsü
letes. Idejét folytonos olvasással töltötte, több nagy utazást is téve Európa minden or
szágában és Ázsiában. O volt az, akit Csernatoni meglopott.

154. Gyulai Pál
Erdélyi ember. Forradalom előtt és alatt a gr. Teleki Domokos titoknoka; azután az 
irodalomból élt Pesten; most Berlinben van a gr. Nádasdy Lipót fiaival, mint tanító. 
Eszes, tudományosan mívelt fiatalember, s különösen alapos kritikus.

155. Haczel Márton
Képviselő 848-ban. Elítéltetett 6 évi várfogságra 851. október 7-én, s a múlt évig Mun
kácson tartatott fogva. Múlt évi szeptemberben a többi foglyokkal együtt elvitetett ta
lán Csehországba, de ők sem tudták, hogy hova viszik. Itt vitték keresztül, s egypár 
órát mulatván fölkerestem. Rajta nem látszott meg a négyévi rabság; igen jó kinézése 
volt, s kedélye is víg, mint azelőtt mindig. A foglyok közt volt Eötvös Mihály is, nagyon 
öszveesve testben és nagyon szomorú. Haczel jó, becsületes, értelmes ember.

162. Házman Ferenc
Képviselő 849-ben; kimenekült, s neve felakasztatott 851. szeptember 22-én. Nem
hogy én tudnám, de bizonyosan maga Házmán sem tudta, hogy miért vándorlott ki, 
mert az egész forradalom alatt sem nem mondott, sem tett olyant, ami e lépésre bír
hatta.

163. Hegedűs László
Sárospataki református pap és esperes. Nagyon becsületes, szelíd, kedves, eszes 
ember.

166. Heilprin Mihály
Héber tanár itten; forradalom alatt miniszteri tanácsos a belügynél. Tudományosan 
mívelt s igen derék, becsületes ember. Most ki akar vándorolni Amerikába.

167. Báró Henter József
Erdélyi földesúr, Marosszéken, Kelementelkén. Igen derék, becsületes ember; s nyílt 
házát nagyon sok vendég járta, s én is. Neje Gál Anna, a József testvére, nagyon szép 
asszony volt fiatalkorában.

168. Heritz István
Forradalom alatt honvéd őrnagy; azután besoroztatott s Tyrolba vitetett; később meg
váltatta magát, s innen egy órányira, Alsóregmecen lakott anyjával és négy leánytest
vérével. Apja haszontalan egy ember, sok adóssággal terhelte jószágát, s utóbbi idő
ben nem is élt családjával. Heritz István taval eladta jószágát, kisebbet véve Lepesbá-
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nyán. Anyja és leánytestvérei Pestre mentek lakni, ő pedig haszonbért szándékozik 
venni. Ez egy igen jó fiú, s kitűnő jó mezei gazda. Anyja, Krajnik Klára is igen de
rék no; valamint leánytestvérei kedves, jó, mlvelt leányok. Én sajnálom, hogy elmen
tek e vidékről; társaságuknak sok kellemes órát köszönök, gyakran menvén ki Reg- 
mecre.

169. Hertelendy Miksa
Képviselő 848-ban; elítéltetett kétévi várfogságra 852. május 5-én. Jó ember.

170. Hodossy Miklós
Kormánybiztos Biharban 848-ban; elítéltetett kétévi várfogságra 851. október 7-én. 
Mint kormánybiztos sok pénzt gyűjtött. Velem együtt ült az Újépületben, de ki nem 
állhattuk. Alnok jezsuita.

172. Petrichevich-Horváth Albert
Háromszék főkirálybírája a forradalom előtt; most császári hivatalnok. Kellemetes tár- 
salgású jellemtelen ember. Neje, br. Szentkereszti Zsuzsánna, derék, mívelt nő.

177. Kováchich-Horváth István
Követ a 843-i erdélyi országgyűlésen; azután királyi táblai számfeletti ülnök; 848-ban 
képviselő Pesten. Eszes, munkás, becsületes ember. Sok törvénytudománnyal bír, s je 
les publicista. Az országgyűlési ellenzék mindig beválasztotta kormányszéki tanácsos
nak, de a kormány nem erősítette meg, mert a 837-i országgyűlésen jeles beszédet 
tartott azon törvénytelen szokás ellen, hogy az erdélyi püspök, ha nem választott kor
mányszéki tanácsos, mint ilyen jelenhessen meg az országos üléseken. Ülés után egy 
konzervatív tag ezt súgta fülébe: „Megemlegeted a napot, melyen megverted a papot.” 
O is 850. júliusban nyert amnesztiát; azután felvitte az osztrák kormány Bécsbe, mint 
bizalmi férfit, de egy idő múlva otthagyta hivatalát.

Horváth Istvánnak két testvére van: János és Ignác. János több országgyűlésen kö
vet és határozott ellenzéki katona volt; a magyar minisztérium 848-ban Felső-Fehér 
megyei főispánnak nevezte. Amnesztiáltatott 851. október 7-én. Nem bírt bátyja eszé
vel, még kevésbé tudományával. O vágyott eredeti és őszinte lenni, s nyers és pórias 
lett gyakran. Ignác honvéd ezredes volt, s jó katona, de dicsekvő és szenvelgő. Mind
hárman Erdélyben élnek most is.

179. Hunkár Antal
F őispány 848-ban. Elítéltetett négyévi várfogságra 851. október 7-én. Hunkár zavaros 
fejű ember, ki önmagát néha a fanatizmusig sarkantyúzta s lesüllyesztette a Madará
szok barátságáig.

181. Imre György
Udvarhelyszéki birtokos a régi ellenzék soraiban. Esze van, de szilárdsága nagyon ke
vés; jó szónok.

182. Irányi Dániel
Képviselő 848-ban; kimenekült 849-ben; kötélre ítéltetett s neve felakasztatott Pesten 
851. szeptember 22-én.
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Eszes fiatalember, s nem rossz szónok; a szélső baloldalhoz tartozott. Forradalom 
előtti neve Halbschuh volt.

186. Iszlai László
Erdélyi kormányszéki titoknok. Iszlai arról volt nevezetes, hogy csinos, eszes ember 
létére talán minden férfiak között legtöbb kosarat kapott. O 24 éves korától kezdve 
ötvenig mindig leányt kért, és soha nem kapott feleséget.

188. Jankovich József
Képviselő 848-ban. Elítéltetett hatévi várfogságra 851. október 7-én. Együtt ültünk 
az Újépületben. Azt hiszem, hogy jelleme nem üti a mértéket, hanem mulatságos és 
eszes ember.

189. Jászay Pál
Meghalt 853-ban. Egyike volt legjelesebb történeti íróinknak, különösen a históriai 
adatok gyűjtése körül nagy munkásságot fejtett ki. A Honvédelmi Bizottmány ülései
ben sokszor volt alkalmam vele lenni, ő is oda levén rendelve mint miniszteri hivatal
nok. Derék, becsületes ember volt.

190. Jékelfalusi Emil
Képviselő 848-ban; amnesztiáltatott 850. júliusban. Ezen fiatalember nem irigylen
dőképpen említhető. O hamiskártyás volt, s Debrecenben rajta vesztette, de képvise
lőtársai között történvén, a dologból nem csináltak lármát. Azóta mit sem hallottam 
felőle.

194. Báró Jósika János
Az erdélyi kormányszék elnöke, mert Erdélynek törvényes kormányfeje, azaz guber- 
natora gr. Bánffy György után nem volt egészen 834-ig, minthogy 811-től 834-ig or
szággyűlés sem tartatott.

Teleki Mihály után az Apafi korából nem volt embere Erdélynek, kinek neve oly 
rossz emlékében élne az erdélyieknek, mint a Jósika János neve. Amaz Erdély függet
lenségét, ez Erdély alkotmányát adta el Ausztriának. Jósika János kormányzása alatt 
az ország alaptörvényei semmivé lettek, s midőn végre e század harmadik tizedében 
Wesselényi Miklós és gr. Kendeffy Ádám elkezdettek agitálni huszonhárom év óta nem 
tartott országgyűlés megtartása mellett, Jósika János e teljesen törvényes kívánságot 
forradalmi törekvésnek belyögezte, s mint ilyent jelentette föl a bécsi kormánynak, 
sőt annyira ment, hogy egy haszontalan utcai tolongást Kolozsváron ürügyül használ
va, katonai erőhöz folyamodott, s a legbékésebb polgárok közé lövetett. Véletlenül 
éppen id. Bethlen János és Mikes János grófok sebesíttettek meg, kik a zavar lecsilla
pítása végett mentek volt a piacra.

És Jósika János mindezt szennyes érdekből tette. Meggátolni mindenáron az or
szággyűlést, mert tudta, hogy ha a fejedelem egybehívja a Karokat-Rendeket, a gu- 
bernatori választást nem lehet kikerülni, és hogy őtet semmi esetre meg nem választ
ják. De minden gonosz eszközök felhasználása ellenére is az országgyűlés 834-ben ki- 
hirdettetett, de eredmény nélkül eloszlatván, Jósika megtartotta helyét az 1837-i or
szággyűlésig, midőn gr. Kornis János lett törvényes kormányzó. -  Jósika nyugalomba 
helyeztetett. De mind amellett is, hogy tudva volt Bécsben azon gyűlölet, mellyel az
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ország iránta viseltetik, vagy talán éppen ezért, a bécsi kormány az 1841/3-i ország
gyűlésre J ósika J ános bárót nevezte királyi biztosnak. Az ő műve volt, hogy ezen gyűlés 
több üdvös törvényjavaslatai közül egy sem nyert megerősítést Bécsben. Egyébiránt 
is megvesztegethető és részeges ember volt. Meghalt 843-ban.

195. Báró Jósika Lajos
A János fia, kormányszéki tanácsos. A 41 és 46-i országgyűléseken a kormánypárt ve
zére és szónoka. Eszes, indulatos, erőszakos ember, de atyjánál tisztább jellem, s mégis 
szintúgy gyűlöltetett, mint atyja, mintha örökségül szállott volna reá. A hír mint valót 
állított egy sajátságos párbajt közötte s a 37-i országgyűlés egyik követe, Czikó Ferenc 
között. Ez, mint közönségesen állították, mert én nem ismertem személyesen, nagyon 
kedves, eszes fiatalember volt, s igen jó szónok. Jósika Lajos egy gyűlésen mondott 
beszédében Czikónak személyes sértést vélt találni, s elégtételt kért. Czikó megígérte, 
de a követek közbevetették magukat, nem akarván megengedni a párbajt mint a szó
lásszabadságot veszélyeztetőt, országos ülésben mondott beszédért. A két ellenfél be
lenyugodni látszott ezen határozatba, hanem összejövén négyszemközt, elhatározták, 
hogy sorsot húznak, s kit az ér, országgyűlés után főbe lövi önmagát. Ennek következ
tében-e vagy nem, Czikó az országgyűlés után csakhamar főbe lőtte magát. Annyi való, 
miszerint lehetetlen volt azoknak is, kik Czikóhoz legközelebb álltak, ezen véletlen tet
tének legkisebb igazolható okát is feltalálni.

Báró Jósika Jánosnak még két fia van: Samu és János; de miután csak látásból is
merem őket, de semmi érintkezésbe sem jöttem velök személyesen, nem mondhatok 
egyebet, mint hogy mindkettő éppoly népszerűtlen volt, mint testvérök, Lajos. Samu 
842-ben bécsi udvari korlátnok lett, s e minőségében megmaradt 848-ig. Mostjól viseli 
magát, s noha nyugdíjt von az osztráktól, de a kormánynak határozott és nyílt ellen
sége. János a forradalom alatt mint osztrák kapitány hazája ellen szolgált.

196. Jozipovich Antal
Taropolyai gróf; a felsőház tagja 848-ban; kegyelmezési törvényszék ülnöke 849-ben. 
Elítéltetett tízévi várfogságra 851. október 7-én. Jozipovich buzgó híve volt Kossuth
nak, s a Madarász-párthoz tartozott. Nagyon indulatos, szenvedélyes, türelmetlen em
ber. O is akkor volt fogva az Újépületben, mikor én.

197. Kabos Dániel
Erdélyi kormányszéki titoknok a forradalom előtt, most osztrák hivatalnok Bécsben. 
Neje a br. Kemény Dénes nővére, s talán ezért csak szerettük is. Sógora halála azon 
pályára lökte, melyre bizonyosan megvolt benne a vágyódás: elfogadni hivatalt és fi
zetést bárkitől.

200. Kandó Kálmán
Képviselő 848-ban; amnesztiát nyert 850. júliusban. Eszes, értelmes ember, s nagyon 
kellemetes társalgó, s olvasottság- és ismeretekkel bír. Még vénkorában is kegyence a 
nőknek, pedig bizony egyike a legrútabb férfiaknak, kiket valaha ismertem. O Ung 
megyében lakik, Csertészen; forradalom után is többször jöttem vele öszve. Most op
timista, valamint többnyire mindazok, kik a forradalom alatt a legnagyobb pesszimis
ták voltak. Ilyen br. Eötvös József is.
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212. Gróf Kemény József
Erdély legkitűnőbb historikusa és régiségek búvára, tudományos, munkás ember; 
egyébiránt jelleme nem nagyon becsültetett. Meghalt 855-ben. Nagy könyvtárát s gaz
dag gyűjteményét a Kolozsvárt felállítandó magyar múzeumnak hagyta, addig pedig 
a pestibe letétetni rendelte.

216. Báró Kemény Domokos
Követ és regalista több erdélyi országgyűlésen; képviselő 848-ban; amnesztiáltatott 
850. júliusban. Eszes, jó ember, de a tisztaságnak nem barátja, innen nyerte a Malac 
gúnynevet. Általában a Kemények között kivétel a nem eszes és nem piszkos ember, 
testileg értve ezt.

217. Báró Kemény István
A Domokos testvére. Torda megye főispánja 848-9-ben. Jó gazda, merész lovas, nyug
hatatlan szellemű ember, eszes és becsületes; a 841/3-i országgyűlésen Torda megye 
egyik követe volt.

222. Gróf Khun Gothárd
Hunyad megye főispányja 848-ban. Elítéltetett hatévi várfogságra 851. október 7-én. 
Jó, becsületes ember. Testvére, Gergely, Beck leányt tartott nőül, az elhalt gr. Degen- 
feld Imrénő testvérét. Khun Gothárd a forradalom alatt semmi olyant nem tett, ami 
elítéltetését igazolná. Otet a Nopcsa László, előttei főispány bosszúja ítéltette el.

226. Komáromy József
Abaúj megye főispányja 848-ban. Hatévi várfogságra ítéltetett 851. október 7-én; most 
Josephstadtban van, s mivel a vizsgálat ideje alatti egyévi fogsága betudatott, ez évi 
októberben kiszabadul. Nyolc hónapig együtt ültünk az Újépületben. Komáromy Jó
zsefnél minden legkisebb nyegleség nélküli, becsületesebb és szilárdabb jellemű em
ber nem létezhetik. Megyéjében, hol forradalom előtt tevékeny és tekintélyes ellenzéki 
tag volt, valóságos kegyelettel szeretik és becsülik, s megszabadulása órájának mint 
ünnepnek néz elébe mindenki. Neje Bárczay Klementine, s két testvére: László -  neje 
Bárczay Róza -  és István innen egy órányira laknak Mikóházán. István honvéd őrnagy 
volt; elítéltetett, s azután amnesztiát kapott, de birtokát, valamint a Józsefét is, elvette 
az osztrák. E család minden tagja megannyi személyesített becsületesség a jó magyar 
időbül.

233. Kővári László
Forradalom előtti házi nevelő Erdélyben, Simény Györgynő br. Rauber Rozália fija 
mellett. Eszes ember, sok önhittség és sok követeléssel alapos tanulmányozása nélkül 
azon tárgyaknak, melyekről könyveket is írt -  minők Erdély statistikája, régiségei, a 
székely nemzet jellemzése stb.

235. Kriza János
Kolozsvári unitarius pap; eszes, becsületes ember, jó költő és jó hitszónok.

238. Gróf Lázár László
Erdélyi kormányszéki tanácsos és korlátnok. Sem esztelen, sem rossz ember, de nem 
állatt közszeretetben. Három fiatal rokona, a gr. Lázár fijai, Albert, Dénes és Mór mint
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honvéd tisztek szolgálták a forradalmat, de a két első csak azért, hogy rabolhasson, 
ahol tehette.

239. Lenkey Károly
Együtt szolgáltunk a József-huszároknál; ő kapitány volt, mikor én elhagytam a kato
naságot; később ő nyugalmaztatott, s forradalom alatt honvéd alezredes lett, de híres 
testvérével együtt, kit huszárai magukkal hoztak Galíciából, egy ütközetben sem vettek 
részt, sőt miután a fegyverletétel után bezáratott, megőrült a félelem miatt.

240. Lónyai Gábor*

KEMÉNY DÉNES 
FELJEGYZÉSEIRŐL*

„.. .kedvesebb olvasmányod aligha volt még en
nél” -  írta K. Papp Miklós barátjának, Szi
lágyi Sándornak, amikor 1864-ben meg
találta Bölöni Farkas Sándor naplóját. Va
jon mit írt volna, ha Kemény Dénes 
(1801-1849) naplófeljegyzéseit, úgyne
vezett kockavetéseit vehette volna kézbe? 
Alighanem megrázó olvasmánynak mi
nősíti, hiszen ezek lapjairól egészen más 
Kemény lép elénk, mint akit eddig ismer
tünk -  vagy inkább félreismertünk -, 
mert kevés olyan nagy történeti egyénisé
günkkel bánt el olyan igaztalanul az utó
kor, mint vele.

Kemény Dénest az erdélyi reform
ellenzék egyik irányadó egyéniségeként 
nagyra becsülték kortársai, de azért egy 
kicsit, ha udvariasan is, lekezelték. Csodá
lattal adóztak széles körű jogi ismeretei
nek, miközben majdhogynem ámokfutó-

nak tartották. „A csalálmok embere volt” -  ír
ta róla Kemény Zsigmond, s hogy az ob
jektivitás látszatát keltő, s hogy ítéletét 
„megindokolja”, ilyenformán folytatta:
„A jogszerű és tényleges állapot közt különbsé
get tenni ifjú napjaiban nem tudott, férfi ko
rában nem akart.” Pálffy János, aki Ke
mény Zsigmondot egyáltalán nem szeret
te, de Kemény Dénes barátságára büszke 
volt, lényegében véve hasonló jellemzést 
adott róla: „0 mindig a múltba nézett vissza, 
s azalatt, általa csaknem figyelemre sem mél
tatva, az idő haladott, többféle jogi javításokat 
és újításokat követőleg. De ő restaurálni akart 
minden áron, s nem szerette a haladást, mert 
ez nem volt összeférhető a múlt század remi- 
neszcenciájának fölelevenítésével egészen más 
igényű korban és nemzedéknél.” Valóban 
olyan politikus lett volna Kemény Dénes, 
aki csak azt tudta felhánytorgatni, hogy a

* Pálffy Lónyai Gábor jellemzését már nem írta meg; a kézirat itt megszakad.
* Forrásközlésünk része Kemény Dénes meglepetéseket tartogató életműve feltárásának és kiadásának, 
amelyre az anyagot őrző szegedi Egyetemi Könyvtár támogatásával kerül sor. Ezúton is kifejezzük köszö- 
netünket azért, hogy kutathatóvá tették Kemény Dénes műveit. Szövegközlésünk betűhív.


