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KÁROLYI GYÖRGY NAPLÓJÁBÓL 

1835. július 2 0 - 1836. május 14. 

„Napokkal és hetekkel később sokakat másképp Iát az ember ..." 

Károlyi György naplója nem folyamatos, többször megszakította, majd újra kezdte 
írását.' Az 1824. és az 1832. évi nyugat-európai utazásairól szóló rövid leírását 
követi a napló legterjedelmesebb része, amely keleti útja során, 1833 és 1835 között 
keletkezett. A XIX. század első felében nagy „divat" volt az utazásokról beszámoló 
készítése, amelyek közül sok meg is jelent, és nagy visszhangot váltott ki. Károlyi 
György is nagyon szerette az útikönyveket. Ő maga nem bízott írói tehetségében, 
ezért feljegyzéseit nem szánta a nyilvánosságnak.,,... írói pályára egyáltalában nem 
születtem, rosszul pedig és hibásan írni nincsen nagy kedvem."2 Később foglalko-
zott a napló megjelentetésének gondolatával, hogy nagyszerű útiélményeit mások-
kal is megossza, de nem lett belőle semmi. 

Károlyi György naplójának most közlésre kerülő, 1835. július 20-a és 1836. 
május 14-e között keletkezett bejegyzései abban különböznek a korábbiaktól, hogy 
ezekben nem külföldi utazási élményeiről számol be, hanem a hazai történésekről 
alkotott véleményét fogalmazza meg, illetve hétköznapjainak apró eseményeit örö-
kíti meg. A továbbiakban a naplónak csak ezzel az utolsó, 1835. július és 1836. 
május közötti részével foglalkozunk, megállapításaink az ebből az időszakból szár-
mazó bejegyzésekre vonatkoznak. 

1 Károlyi György naplójának kézirata három kötetben a Magyar Országos Levéltárban ( - MOL), 
a Károlyi család levéltárában található (= P 414 Lad. 9.). A napló egyértelmű tagolása nehéz, 
mert a kötetek nincsenek beszámozva, foliózásuk utólag történt, mindegyik 1-gyel kezdődik 
és helyenként hibás. A könnyebb tájékozódás kedvéért, és hogy a hivatkozás lehetővé váljon, 
a naplóköteteknek számot adtunk. Károlyi csak az első kötetet írta tele, a másodikban összesen 
8, a harmadikban 30 fólió a szöveg, a többi üres lap. Az 1824. évi utazásáról szóló rész 1-9. 
fólió, az 1832. évi 38-47. fólió, az 1833. december 17-től 1835. május 27-ig tartó, keleti útján 
készült feljegyzések terjedelme 48-176., a második kötetben 1-8. fólió. A most közlésre kerülő 
1835. július 20-tól 1836. május 14-ig terjedő rész a harmadik kötetben található, terjedelme 
1-30. fólió. 

2 MOL P 414 Lad. 7. No. 1. Károlyi család levéltára, Károlyi György levelezése Bártfay 
Lászlóval (= Lad. 7. No. 1.) 1834. április 21. 
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Károlyi feljegyzéseinek legérdekesebb részei a tárgyszerű leírások közé ékelődő 
hosszabb-rövidebb monológok, elmélkedések. Ilyenkor tárulkozik fel leginkább, 
bepillantást enged rejtett, ki nem mondott gondolataiba. Egyéni életének eseményei 
és problémái mellett a közélet időszerű kérdései is felbukkannak. Ezeket az ese-
ményeket nem írja le pontosan, nem részletezi őket, csak félmondatokkal utal rájuk. 
Ilyen pl. Balogh János perbe fogásának vagy Péchy Ferenc visszahívásának ügye. 
Ennek oka, hogy számára nem az események részletes leírása a lényeges, hanem a 
reakcióit rögzíti. Ezekből a kommentárokból tudhatjuk meg, hogy hogyan hatott 
rá a hír, milyen érzelmeket váltott ki belőle, mi volt a véleménye a történtekről. 
Vagyis, mint Gyáni Gábor is megállapítja Olchváry Pál naplójának vizsgálata kap-
csán: ,,a napló fő értéke nem a történeti múltra vonatkozó elsődleges adatok bizto-
sításában, hanem a szubjetív történelem szinte primer dokumentálásában rejlik".3 

A napló a jelen, az események által kiváltott gyorsan elillanó érzések, gondolatok 
lenyomata. Ezt Károlyi így fogalmazta meg: „Napokkal és hetekkel később soka-
kat másképp lát az ember ...". 

A naplók nagy segítséget nyújtanak abban, hogy a korábbi korok mindennapi 
életkörülményeit úgy tudjuk rekonstruálni, hogy azok elképzelhetőek, színesek le-
gyenek, a történelem szereplői megelevenedjenek, és ami a legnehezebb, megért-
sük közéleti vagy egyéni életük fontos döntéseinek indítékait, azt, hogy milyen 
szerepet játszottak bennük érzelmeik, erkölcsi normáik. 

Károlyi György naplója — mint a naplók legtöbbje — megformálatlan alkotás. 
Stílusa közvetlen, kötetlen, nagyon közel áll az élőbeszédhez. Mondatai hosszúak, 
gyakran tagolatlanok, tükrözik magyar nyelvtudásának hiányosságait, illetve a be-
szélt nyelv sajátosságait, ezért a mai olvasó egy kicsit nehézkesnek érzi. Feljegy-
zéseit 1834. február 16-ig főleg németül írta, de miután áttért a magyarra, azután 
is gyakran használt idegen — latin, német, francia — kifejezéseket, mondatokat. 

Ő maga elégedetlen volt naplója 1835. július és 1836. május közötti részével, 
mert véleménye szerint unalmas, hiszen élete eseménytelen, nem történik vele sem-
mi különös, semmi igazán feljegyzésre méltó. Stílusát száraznak tartja, írói tehet-
ségéről több helyen negatívan nyilatkozik. Miután többször felvetette a naplóírás 
folytatásának értelmetlenségét, nem meglepő, hogy abbahagyta. A naplójával 
szembeni tartalmi és formai elégedetlenség mellett, döntésében feltételezhetően 
közrejátszott az is, hogy házasságkötése után több lett a gondja és kevesebb az ideje. 

3 Gyáni Gábor: A napló mint társadalomtörténeti forrás. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári 
Évkönyv XII. Szerk.: Nagy Ferenc. Nyíregyháza, 1997. 27. p. 

4 MOL P 414 Lad. 9. Károlyi György naplója (= KGYN) III. köt. 1835. július 30. 



A naplófeljegyzések könnyebb és jobb megértését szeretnénk segíteni Károlyi 
György életének és politikai pályájának rövid áttekintésével.5 

A politikus és a közéleti személyiség 

Károlyi György az egyik leggazdagabb magyar arisztokrata család hatodik gyer-
mekeként született Bécsben 1802-ben. 1817-1820 között a pesti egyetemen jogot 
végzett. Rögtön ezután bevonult katonának, és gyorsan haladt a ranglétrán felfelé. 
A katonáskodás azonban nem adott értelmet életének, ezért 1823-ban otthagyta a 
hadsereget. 

Károlyi György nagykorúvá válása után, 1827-ben a három Károlyi fivér meg-
osztozott a családi birtokon. Ettől kezdve nagyobb figyelmet fordított a birtokain 
folyó gazdálkodásra, és hozzákezdett korszerűsítésükhöz is. 

Öröklött birtokainak nagyobb része Szatmár megyében, illetve a környező tör-
vényhatóságokban terült el. Jelentős birtoktestekkel rendelkezett Békésben és 
Csongrádban is. A '30-as évek közepén Fejér, a '40-es évek elején Heves megyében 
szerzett birtokokkal, az '50-es évek végén a Pest megyei sőregi, majd a '60-as évek 
elején az Arad megyei mácsai uradalommal gazdagította vagyonát, így Károlyi 
Sándor és Ferenc után ő lett a család legnagyobb birtokszerzője. 

Károlyi György a reformkor legjelentősebb politikusainak — Széchenyi, Wes-
selényi, Batthyány Lajos — szűk baráti köréhez tartozott, de visszahúzódó egyé-
nisége, szónoki képességének hiánya miatt kevésbé volt alkalmas vezető szerep 
betöltésére, ezért neve a feledés homályába merült. 

A reformnemzedék ún. második vonalához tartozó politikusokkal a történetírás 
érdemtelenül keveset foglalkozik. Pedig Károlyi Györgyhöz hasonlóan a reform-
kor ismert főszereplői mellett számos tehetséges, jól felkészült, széles látókörű 

5 Károlyi György életéről és politikai pályafutásáról 1.: Baják László: Főispáni beiktatás Békés 
megyében. In: Honismeret, 1991. 3. sz. 13-16. p.; Uő: Széchenyi barátja Károlyi György. In: 
Élet és Tudomány, 1992. 4. sz. 104-106. p.; Uő: Gróf Károlyi György közéleti tevékenysége 
(1825-1849) ( I. rész). In: Fólia Historica, XVIII. köt. Bp., 1993. 107-121. p.; Fazekas Rózsa: 
Károlyi György mentalitása és életmódja az 1830-as években. In: Tanulmányok a 18-19. 
századi magyar társadalom köréből. Szerk.: Czövek István. Nyíregyháza, 1996. 27-49. p.; 
Uő: Károlyi György politikai pályafutása 1848-ig. In: Korok és életek. Szerk.: Czövek István. 
Nyíregyháza, 1997. 5-31. p. Ezekben a tanulmányaimban a naplóírás kezdetét 1833-ra teltem. 
A napló német nyelvű szövegének fordítása során derült ki, hogy már 1824. és 1832. évi 
útjairól is készített feljegyzéseket. 



személyiség található, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a gazdasági és társadal-
mi megújulásért folytatott küzdelem sikeres legyen. 

Ezek a „másként gondolkodó", főleg a fiatal nemzedékhez tartozó arisztokraták 
és középbirtokosok az 1825-ben kezdődő országgyűlésen találkoztak, és az ország-
gyűlés alatt teremtettek a maguk számára olyan kereteket, ahol megvitathatták az 
őket foglalkoztató kérdéseket. A '20-as évek közepén formálódó reformergárda 
tagjainak habitusa, temperamentuma, műveltsége különböző volt ugyan, de a be-
szélgetések, viták során hatottak egymásra, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
gondolkodásmódjukban egyre több lett a közös vonás. 

Az arisztokrata származású reformerek kicsiny csoportjához tartozott Károlyi 
György is, aki kisebb-nagyobb ingadozásokkal és megtorpan ás okkal 1848 őszéig 
kitartott a reformeszme mellett, míg a lelkes kezdőcsapat több résztvevője menet 
közben visszavonult vagy a konzervatívok oldalára állt. 

A főnemes Károlyi Györgynek származásánál fogva joga volt a felsőtábla mun-
kájában való részvétel. Az arisztokrácia többségével ellentétben ő élt is ezen jogá-
val, és 1825-1848 között minden országgyűlésen részt vett. Az 1830. évi diétán 
azonban nem mint főrend jelent meg, hanem Szatmár megye első követeként az 
alsótáblán foglalt helyet. Ez volt legemlékezetesebb országgyűlési szereplése. 

Politikai pályafutása kezdetén, 1825-1830 között nagy lendülettel és elszánt-
sággal vetette magát a megyei és az országos politikai életbe először Széchenyi, 
majd Wesselényi oldalán. A reformhajlandóságú kis arisztokrata csoport többi tag-
jához hasonlóan illúzióktól sem mentesen abban reménykedett, hogy az ország 
sorsát meghatározó bécsi politikusok, illetve a hazai politikai vezető réteg többsége 
belátja, hogy Magyarország modernizációja halaszthatatlan, a kisebb társadalmi 
reformok elkerülhetetlenek. A nyugati országok eredményei lelkesítően hatottak a 
fiatal reformerekre, így Károlyi Györgyre is. Persze a nagy fejlődésbeli különbség 
láttán kételyek is gyötörték őket, hogy sikerül-e hazájukat az elmaradottságból 
kimozdítani és a fejlődés pályájára állítani. A '20-as évek második felében, illetve 
a '30-as évek elején a nyugati országokban tett utazások során szerzett tapasztalatok 
hatalmas tetterőt szabadítottak lel, és lendületet adtak a különböző vállalkozások 
megindításához: Akadémia, kaszinó, lóverseny, Magyar Gazdasági Egyesület, 
Nemzeti Színház, állandó híd stb. 

A kezdeti hit és remény, hogy rövid távon is nagy eredményeket lehet elérni az 
ország modernizációját hátráltató feudális kötöttségek megszüntetése területén, 



már az 1832-36. évi országgyűlés alatt és főleg utána elveszett. Kiderült, hogy sem 
a bécsi udvar, sem a magyar politikai elit többsége nem támogatja a hatalmát, be-
folyását egy kicsit is csorbító reformokat. 

Károlyi György magatartásában már az 1830. évi országgyűlés után megfigyel-
hetőek a kiábrándulás jelei. Az országgyűlésről készült — a reformok szükséges-
ségét népszerűsíteni akaró és a jövő legsürgősebb feladatait is tartalmazó — követ-
jelentése nagy vihart kavart. Szatmár megye közgyűlése ugyanis úgy döntött, hogy 
kinyomtatja a jelentést. Károlyi György követtársa azonban — félve a következ-
ményektől — eljuttatta a jelentést a főispáni helytállóhoz, illetve a kancellárhoz. 
A kormányzat veszélyesnek ítélte a követjelentés tartalmát és szellemiségét, ezért 
megtiltotta kinyomtatását. Károlyi Györgyöt kettős hatás érte: a reformellenzék 
ünnepelte, ugyanakkor a kormányzat részéről nagy nyomás nehezedett rá. 

Az 1830-as évek eleji elbizonytalanodásához az is hozzájárult, hogy csalódott 
a nemesség, a fő- és köznemesség magatartásában. Alkalmatlannak ítélte őket a 
nagy feladat végrehajtására, ugyanis — mint naplójában keserűen megjegyezte — 
,,a magyar nemesség elfajzott észre, elmebéli tehetségre és morális erőre nézve".'' 

Az 1832. évi országgyűlést előkészítő megyei operátum-vitát figyelemmel kí-
sérte, de aktívan nem kapcsolódott bele, és az országgyűlésnek is csak az elején és 
a végén jelent meg. 

A '30-as években politikai magatartásának legfőbb jellemzője a távolságtartás. 
Naplóbejegyzései bizonyítják, hogy továbbra is érdekelte hazája sorsa, kereste és 
próbálta megérteni a válság, a reformellenzék eredménytelenségének okait, bírálta 
a kormány politikáját. Cselekvésre azonban csak a magánéletben szánta rá magát. 
Nagy figyelmet fordított gazdasága felvirágoztatására, pénzügyei rendbe hozására, 
de nagy álma, adósságállományának felszámolása nem sikerült, mert újabb vállal-
kozásainak tőkeigénye többszörösen meghaladta felhalmozását. Birtokokat vásá-
rolt, hozzákezdett pesti palotája, majd a csurgói kastély átalakításához stb. 

Ezen elfoglaltságai mellett maradt ideje utazgatásra, a világ megismerésére is. 
Mint írta, számára ez nemcsak szórakozást jelentett, hanem olyan hasznos időtöl-
tést, „befektetést", amely idővel sokszorosan megtérült. A '20-as évek második 
felében bejárta Nyugat-Európát, 1833 és 1835 között pedig hosszú utazást tett Dél-
Itáliában, valamint a nagy múltú keleti országokban, Egyiptomban, Núbiában, Pa-
lesztinában. 

6 MOL P 414 Lad. 9. KGYN III. köt. 1835. július 31. 



Magánéletében, korábbi életmódjában jelentős változást hozott, hogy 1836-ban 
megházasodott, feleségül vette Zichy Karolina grófnőt. Házasságukból öt fiú és 
egy leány született. 

Politikai pályafutásának második szakasza 1839-40-ben kezdődött, amikor is-
mét felcsillant a remény, hogy a kormányzat mégiscsak hajlandó az elkerülhetetlen 
reformok támogatására. Károlyi György feladta korábbi álláspontját, és hivatalt 
vállalt. 1839-től Csongrád megyei főispánhelyettes, majd 1842-től 1848-ig Békés 
megye főispánja lett. A kormányzat reformszándékáról azonban hamarosan, már 
1844-45-ben kiderült, hogy szemfényvesztés. 

Károlyi György az 1840-es évek elején fenntartásokkal, később, különösen 
1845 után egyre nagyobb bizalommal Batthyány Lajos mérsékelt, a főúri ellenzék 
vezető szerepét biztosítani akaró politikai irányvonalát támogatta. A '40-es évek 
folyamán aktív szerepet játszott a különböző társadalmi mozgalmak és egyesületek 
vezetésében is. 

Bái" Károlyi György a fokozatos átalakulás híve volt, 1848 márciusa után is részt 
vett az országgyűlés munkájában, sőt tagja volt annak a küldöttségnek, amely már-
cius 15-én az országgyűlési feliratot Bécsbe vitte. Elvállalta a Szatmár megyei 
főispáni tisztséget, és e tisztségében jelen volt a népképviseleti országgyűlésen is. 
Belépett a nemzetőrségbe, és hamarosan őrnagyi rangot kapott. 1848 őszének 
eseményei választás elé állították. Egyéniségéből, meggyőződéséből következett, 
hogy a politikától való visszavonulás mellett döntött. 

1849 januárjában — Pest osztrák megszállása után — házából hurcolták el Ist-
ván bátyját és sógorát, Batthyány Lajost. 1849. június 5-én mint nemzetőrparancs-
nok részt vett a Pestre bevonuló Kossuth díszkíséretében, amiért majd súlyos árat 
kellett fizetnie. 1849 júliusában Haynau az ő palotáját választotta főhadiszállásául. 
Károlyi Csurgóra vonult vissza, ahol augusztus 11-én letartóztatták. Szeptember 
16-án kiszabadult ugyan, de a haditörvényszék csak decemberben zárta le ügyét: 
150 ezer forint pénzbüntetésre ítélték. 1849-50-ben más csapások is érték, ame-
lyeket nehezen tudott kiheverni. Hazája a teljes jogfosztottság állapotába került, 
István bátyját bebörtönözték, és mindehhez társult házasságának összeomlása. 
Felesége Klapka György oldalán emigrált. Eletének hátralévő részét visszavonul-
tan töltötte, csak 186 l-ben, illetve 1867-ben vállalta cl rövid időre Szatmár megye 
főispáni tisztét. 1877-ben súlyos betegség után halt meg. 

Az 1835 júliusa és 1836 májusa között készült feljegyzései nagyszerű lehető-
séget nyújtanak Károlyi György hétköznapjainak bemutatására, sőt nemcsak az ő, 
hanem kiterjedt kapcsolatai miatt az arisztokrata életmódra vonatkozó általános 
jellemzők megállapítására is. A naplóbejegyzések különösen alkalmasak annak 
vizsgálatára, hogy az öröklött, illetve a maga teremtette feltételek miatt milyen 



sugarú térben mozgott, a nagy távolságok mennyiben befolyásolták életvitelét. A 
másik szempont, amit kiemeltünk, szerteágazó kapcsolatainak elemzése. 

„... jövet s menet közt..." 

Károlyi György tág térben mozgott. Életmódját, időbeosztását, de gondolkodás-
módját is nagymértékben meghatározta, hogy életének szerves részét képezték a 
külföldi utazások, illetve ha itthon volt, rendszeresen meglátogatta az ország kü-
lönböző részein egymástól nagy távolságra elhelyezkedő birtokait. Közéleti, majd 
hivatali kötelességei miatt pedig gyakran kellett Pesten, Pozsonyban vagy Gyulán 
tartózkodnia. Az utazás egyrészt szórakozást, időtöltést, tapasztalatgyűjtést jelen-
tett számára, másrészt objektív okok, birtokai szétszórtsága, közéleti elkötelezett-
ségei kényszerítették rá. 

Számára utazás és utazás között nagy különbség volt. Egy külföldi út, a még 
soha nem látott tájak, városok nagy gyönyörűséggel töltötték el. Nemcsak a jelen 
világ vívmányai keltették fel érdeklődését, hanem szívesen elidőzött és elmerengett 
a múlt idők maradványai, „omladékai" között is. Ezzel szemben az itthoni, már jól 
ismert, ezért unalmas, Nagykárolyba vezető debreceni út7 nem töltötte el lelke-
sedéssel, ide csak kötelességtudatból utazott. 

Miután megismerte Nyugat-Európát, a Keletet és hazája különböző vidékeit, 
meg tudta ítélni Magyarország fejlődésbeli szintjét, illetve érzékelni tudta az orszá-
gon belüli óriási különbségeket is. Az ország keleti részét, szűkebb hazáját félvad-
nak, elmaradottnak érezte a lejIeltebb, civilizáltabb nyugati országrészhez viszo-
nyítva, ezért pcsli palotája lett a családi élet, a birtokadminisztráció központja, a 
csurgói kastély pedig a legkedvesebb tartózkodási helye, ahol igazán jól érezte 
magát. 

Nagykárolyban, családja ősi birtokközpontjában cl sem tudta képzelni az életét. 
„Egyedül töltvén napjaimat és főképp az estvéli óráimat, sokszor kérdem magam, 
ha hosszára kiállanám egyfolyvást a falusi életet hazám ezen részében anélkül, 
hogy elvaduljak. Megvallom, hogy noha most szinte örülök, ha magamban lehetek, 
mert tudom, hogy néhány napok múlva megént a civilizált rész télé megyek. Ha 
mégis ahelyett itt kellene maradnom, és nem volna módom Pestre vagy Bécsbe 
vagy külföldön utazni, nem csekély resolutio [elhatározás] lenne, és minden erős 
akaratomat kellene egybeszednem, hogy magam szerencsétlennek ne érezzem, 

7 Útvonal: Pest-Üllő Pilis -Alberti-Cegléd Abony-Szolnok Törökszentmiklós-Kisújszállás 
Karcag-Nádudvar-Szoboszló-Debrecen-Sámson-Nagykároly. 



mert itt bizony ezen félvad emberek közt egészen magamra lennék redukálva [ha-
gyatva] 

A korabeli magyar utak állapota is — ami nem elhanyagolható körülmény egy 
sokat utazó ember számára — a nyugati országrészben való letelepedés mellett 
szólt. ,,... jó lesz közel a civilizált világhoz lakni, és tavaszkor a szolnoki sártöltés, 
a rossz forspontlovak helyett, a jó fehérvári országúton egypár postalóval 7 óra 
alatt"9 hazaérni Pestre. 

Kisebb távolságra lóháton, nagyobbra — időjárástól és úticéltól függően — 
szekéren vagy saját utazókocsijával, vagy postakocsival ment. Az úton töltött időt 
is igyekezett kihasználni. Ha a körülmények megfelelőek voltak, olvasott — könyv 
nélkül ugyanis soha nem indult cl —, ha olvasni nem lehetett, pihent, aludt. 

A sokáig való egyhelyben ülés akkor sem voltjellemző rá, amikor megtehette 
volna. „Ha egyszer e lapokat átolvasom, azon bizonyosan nem panaszkodhatok, 
hogy az idei esztendőben sokat egy helyen ültem. íme most néhány hetek óta alig 
van két nap ugyanazon helyrűl datálva ...".l0 Néhány napos magány után hiányzott 
neki a barátok, a szomszédok látogatása, a vendégeskedés. Ez azonban nem egyedi 
vonás, ez az arisztokrata életmód elválaszthatatlan jellemzője. Lajos bátyjáról is 
feljegyzi, hogy állandóan jövet s menet közt van. Dc barátai is hasonlóan éltek. 

Károlyi György térbeli mozgásának 1835. június 17. és 1836. május 14. közötti 
vizsgálata azt mutatja, hogy élete ebben az időszakban három centrum — Csurgó, 
Csuny és Nagykároly — köré szerveződött. Pesti palotája ekkor még nem készült 
el, ezért ott nem szívesen tartózkodott. 

Csurgót 1834-ben szerezte meg, és az első pillanattól a szívéhez nőtt. „Megle-
het, hogy az újság és a birtok bája az oka, de megvallom, hogy ezen csendes helyet 
szeretem, és ha valaha megtelepedem, bizonyosan sokat leszek itt."11 

Pestre csak akkor ment, ha hivatalos ügyei odaszólították, a szomszédságával 
viszont intenzív kapcsolatban állt. A leggyakr abban barátjához, későbbi sógorához, 
Zichy Ödönhöz rándult át Szentmihályra. Estéit — ha nem vágyott magányra — 
szívesen töltötte társaságában. Fehérvárra, Perényiékhez a Csurgó megvételével 
kapcsolatos ügyek miatt látogatott, illetve időnként részt vett a megyegyűlésen. (1. 
térkép) 

8 MOL P 414 Lad. 9. KGYN III. köt. 1835. augusztus 25. 

9 MOL P 414 Lad. 7. No. 1. 1834. július 8. 

10 MOL P 414 Lad. 9. KGYN III. köt. 1835. július 29. 

11 Uo. 1835. szeptember 5. 



1. térkép. Károlyi György Csurgó környéki barátai és kedves szomszédai 



2. térkép. Károlyi György Csunyból tett kirándulásai 



A szűk egy év alatt sokszor megtette az utat Csurgó és Csuny között. Ennek két 
oka volt. Az egyik, hogy itt lakott kedves húga, Jozefa, akit meglátogatott, illetve 
— mivel Csuny közel fekszik Pozsonyhoz — innen könnyen bemehetett, ha kedve 
tartotta, az országgyűlésre. Az országgyűlés idején a Pozsony körüli főúri kas-
télyokban élénk társasági élet zajlott. Károlyi György leggyakrabban Carlburgban, 
Zichy Manó estélyein fordult meg. Bécsbe is el-elugrott, bár vallomása szerint nem 
szerette. Szokása volt, hogy ha távolabbra utazott, akkor egyúttal az útközbe eső 
barátait, ismerőseit is meglátogatta. 

A Csunyból szervezett kirándulások legérdekesebb, hosszú távra is kiható cél-
pontja Ziffer volt, mert itt ismerkedett meg jövendőbeli feleségével, Zichy Karo-
linával. 

Magyarországon kél helyen, Pesten és a nyugati határszélen fekvő Parndorfban 
rendeztek lóversenyt. Károlyi mint a lótenyésztésben és lóversenyzésben érdekelt, 
természetesen nem hiányozhatott az őszi parndorfi „versfutásról". (2. térkép) 

Nem túl gyakran, de rendszeresen meglátogatta birtokait is, hogy saját szemével 
lássa, milyen állapotban van gazdasága. Naplójának egyik legérdekesebb része a 
Szatmárban és a szomszédos megyékben fekvő uradalmainak bejárásáról készült 
részletes leírása. Nagyon világosan megfogalmazta körútjának célját. „Jól tudom, 
hogy rám nézve ennek nagy haszna nem lészen, mert aki tiszt csalni akar, hacsak 
felette ügyetlenül nem teszi, az én megjárásom és visitatióm [látogatásom] által 
nem fog hátráltatni, mert magamtúl nyilván nem akadok rá. De fő célom az ön-
megnyugvásom, mert mint földesúr és annyi emberek úgyszólván atyjok, köteles-
ségemnek tartom alattvalóimat és jobbágyimat jelenlétem által megvigasztalni, és 
bajokon, kereseteken vagy rajtok netalán esett igazságtalanságokon segíteni, és 
azokat tehetségem szerént enyhíteni. ítéletem szerént ez a csekély terhem, melyet 
a providentia [gondviselés] kitűzött azon szép javakért, mellyel az isteni gond-
viselés földi pályámat halmozva megtöltötte. így hát tehetségem szerént ezen terhet 
viselem, és annak megfelelni teljes szándékkal iparkodom." ~ 

A naplóbejegyzések alapján kirajzolódnak előttünk „birodalmának" határai, ké-
pel kapunk az uradalmaiban folyó gazdálkodás színvonaláról, a nehézségekről és 
az eredményekről. 

A direktorátus központja Nagykároly volt, innen irányította Fleckl Károly jó-
szágigazgató a gazdálkodást. Itt állt a Károlyi család ősi kastélya, melyet apja, 
Károlyi József építtetett újjá. Károlyi György ritkán és rövid ideig időzött ezen a 

12 Uo. 1835. augusztus 4. 
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tájon, ele azért a nagykárolyi rezidenciát sem hanyagolta el, igyekezett kényelmessé 
tenni. (3. térkép) 

Életmódja nem tette lehetővé, hogy állandó napirendje legyen. Idejével igyeke-
zett racionálisan gazdálkodni, de ez nem mindig sikerült. A birtokellenőrzések so-
rán pl. reggeltől estig a határt járta, este a tisztek számadásait és egyéb irományait 
vizsgálta, utasításokat fogalmazott, kérelmeket bírált. 10 óra tájban lefeküdt, mert 
reggel korán kellett kelnie. De nemcsak a kötelességtudat nem hagyta aludni, ha-
nem a szórakozás kedvéért is hajlandó volt áldozatokra. 1835. augusztus 8-án mái-
hajnal 4 órakor a szarvaskertbe ment, mert egy szarvast akart lőni. 

Persze a nagyvilági életet legalább annyira fárasztónak érezte, mint egy gaz-
dasági ellenőrző körutat. A társasági életnek voltak ugyanis intenzív periódusai, 
mint az 1835. októberi brucki összejövetel, amikor a mulatság napokig tartott mini-
mális pihenéssel, és „energiatakarékosabb formái", pl. a Csurgó környéki esték. 

A társasági „gyönyörök" után — ahogyan ő fogalmazta — szívesen vonult 
vissza Csurgóra, és töltött néhány napot magányosságban, egyedül. A legtöbbször 
ilyenkor is korán kelt, kilovagolt a környékre és olvasott. Az olvasás volt legked-
vesebb időtöltése. 

Életének ebben a szakaszában kevés alvással beérte, általában korán kelt és 
későn feküdt le. „Ha estvénként keveset szunyókálni kezdek is, íráshoz fogok, vagy 
keveset fel s alá járkálván az álmot igen hamar elűzöm. Közönségesen 11 és éjfél 
közt fekszem le ...".'" 

Az arisztokrata életmód jellemzője az is, hogy a tartózkodási helyet az évszakok 
váltakozása határozta meg. „A hosszú őszi cstvék mái- észrevehetően nyomni kez-
dik a falusi lét örömeit, azt hiszem, hogy nemsokára városban fogom keresni ennek 
orvoslását".14 

Különös kettősség figyelhető meg életfelfogásában. Hol pozitívan nyilatkozik 
a társasági életről, hol időpocsékolásnak érzi, ami elrabolja idejét a hasznos tevé-
kenységektől. 

Örökmozgó életmódján házasságkötése után sem tudott alapjában változtatni. 
„... megvallom, már magam is szeretnék egyszer nyugodtan valahol lakhatni, mert 
az örökké vándorlást az ember, főképp házas állapotban, végtére is csak megunja 

Annyi változást fedezhetünk fel, hogy pesti palotájának elkészülte után, a 
'40-es évek elejétől innen irányította ügyeit, egyre több időt töltött itt, ami azzal is 

13 MOL P 414 Lad. 9. KGYN III. köt. 1835. október 29. 

14 Uo. 1835. október 14. 

15 MOL P 414 Lad. 7. No. 1. 1836. szeptember 26. 



összefüggésben áll, hogy Pest gyors fejlődésnek indult, és minden tekintetben az 
ország központjává vált. 

„... a társas élet tökéletességi pont az emberi nem fejlődése folyamában ...""' 

Károlyi György társas érintkezését alapvetően arisztokrata származása határoz-
ta meg. Elemzésünk a kis közösségekhez — családi, rokoni, baráti, alkalmazotti 
—, valamint a nagyobb közösséghez, a hazához való viszonyára terjed ki. A továb-
biakban azt vizsgáljuk, hogy kikkel állt tartós, intenzív kapcsolatban. 

A legszorosabb szálak családjának tagjaihoz fűzték. Bár a Károlyi gyerekek 
szüleiket nagyon korán elvesztették, édesapjuk, Károlyi József 1803-ban, édesany-
juk, Waldstein Erzsébet 1813-ban meghalt, nevelésük fő irányát mégis édesapjuk 
határozta meg, amikor végrendeletében meghagyta, hogy gyermekeit magyar szel-
lemben neveljék. Nagybátyjuk, Waldstein Emánuel, akit a király gyámul rendelt a 
kiskorú gyerekek mellé, eleget tett apjuk kívánságának. Összesen heten voltak test-
vérek, három fiú (István, Lajos, György) és négy leány (Erzsébet, Mária, Franciska, 
Jozefa). Testvérei közül Lajos bátyja és Jozefa húga állt hozzá a legközelebb. 

A Károlyiak nagy múltú, régi család lévén, kiterjedt rokonsággal rendelkeztek. 
Mivel köznemesi családból emelkedtek a főnemesség soraiba — Károlyi Mihály 
1609-ben bárói, majd Károlyi Sándor 1712-ben grófi címet szerzett —, számos 
szatmári jómódú középbirtokos nemzetséggel is rokoni kapcsolatban álltak 
(Bagossy, Becsky, Csomaközy, Dengeleghy, Domahidy, Irinyi, Kölcsey stb.). 

Miután az ország egyik legjelentősebb és leggazdagabb családjává váltak, a 
legrangosabb hazai, sőt osztrák-cseh arisztokrata kastélyok kapui is megnyíltak 
előttük: Andrássy, Apponyi, Batthyány, Berchtold, Csekonics, Degenfeld-Schon-
burg, Dessewffy, Erdődy, Esterházy, Festetich, Forgách, Haller, Harruckern, 
Kaunitz-Rietberg, Kornis, Königsegg, Orczy, Szapáry, Sztáray, Trauttmansdorff, 
Waldstein, Wcnckheim, Zichy stb. 

Az arisztokrácia kis létszámának hátrányos következménye, hogy bár tagjai ke-
resztül-kasul házasodtak, előbb-utóbb mégis szinte valamennyi család valamilyen 
fokon rokonságba került egymással. így aztán nem meglepő, hogy az arisztokrata 
társaság olyan volt, mint egy nagy család. Mindenki mindenkiről mindent tudott 
vagy tudni szeretett volna. 

Károlyi György későn, 34 éves korában nősült meg, és addig nem vetette meg 
a társasági gyönyöröket. Amíg a többiek kártyáztak, ő inkább a hölgyek mellett 

16 Erdélyi János: Úti levelek, naplók. Szerk.: T. Erdélyi Ilona. Bp., 1985. 191. p. 



tartózkodott — és mint írta — tehetsége szerint igyekezett szórakoztatni őket. Eb-
ben a körben az udvarlás a szórakozás egyik formája volt, mindenki pontosan is-
merte szabályait. Voltak persze komolyabb kalandjai is, néhányról ő maga számolt 
be naplójában. 

Jövendőbeli feleségével, a fiatal, 17 éves Zichy Karolinával 1835 júliusában 
ismerkedett meg. Választás elé került: egyedüllét vagy házasság. Belső vívódásáról 
ekként tudósítanak sorai:,,... aki minden gond és baj nélkül szabadon, mint a madár 
a levegőben élhetnék, maholnap csak azokat halmozok fejemre".17 

Végül a szerelem legyőzte kételyeit, 1836 februárjában megkérte Karolina ke-
zét, majd májusban megtartották az esküvőt. Nem tudni, mennyiben teljesült napló-
jában megfogalmazott reménye, hogy megelégedett egyezségben fognak napjaik 
telni. Csak az biztos, hogy a köztük lévő kapocs nem volt olyan erős, hogy életük 
végéig összekötötte volna őket. Karolina grófnő ugyanis 1850-ben elhagyta, emig-
rált, és csak Károlyi György halála után tért haza. 

Az arisztokráciához tartozás olyan családi-rokoni kapcsolatrendszert teremtett, 
amely társasági-rokoni nexusokon keresztül a központi hatalom tényleges gyakor-
lóival való közvetlen érintkezést is e lőseg í te t te— írja Gerő András. Néhány pél-
dával szeretnénk illusztrálni ennek a jelenségnek a gyakorlatban való működését. 

Károlyi György keleti útjáról hazatérve tisztelgő látogatást tett Pozsonyban a 
nádornál, Cziráky országbírónál és más „főbbeknél". De szívesen látott vendég 
volt Schönbrunnban, Metternich estélyein is. „Ott sok mindenféle diplomaták által 
szinte unalmomig a keleti tartományok eránt kikérdeztettem. Természetesen csak 
annyit, s úgy feleltem, amint jónak találtam. A herceg különben igen szíves és 
nyájas volt."19 Bár Károlyi György személyesen ismerte a kormányzat tagjait, 
egyikkel-másikkal esetleg rokoni kapcsolatban is állt," megfordult estélyeiken, 
mindez azonban nem jelentette azt, hogy tevékenységükkel, kormányzási stílusuk-
kal is egyetértett. 

Naplófeljegyzéseiből kiderül, hogy miben látta a kormányzati munka legfőbb 
hibáit. Véleménye szerint a kormányzat rosszul fizeti tisztségviselőit, azok pedig 

17 MOL P 414 Lad. 9. KGYN III. köt. 1835. szeptember 5. 

18 Gerő András: Reformerszerepek és liberális társadalomérzékenység Magyarországon (1830-
1867). In: Gerő András: Magyar polgárosodás. Bp., 1993. 103. p. 

19 MOL P 414 Lad. 9. KGYN III. köt. 1835. július 5. 

20 Apponyi György, aki 1844-től al-, majd 1847-től kancellár lett, Károlyi György fiatalon meg-
halt nővérének, Franciskának leányát, Sztáray Júliát vette feleségül. A már meglévő rokoni 
kapcsolatot tovább erősítette, hogy Károlyi apósa 1842-ben Apponyi testvérét, Franciskát vá-
lasztotta második feleségéül. 



rosszul dolgoznak. Munkájukból hiányzik a felelősségtudat, ami azzal magyaráz-
ható, hogy büntetlenül hibázhatnak, mert az nem jár együtt a hivatal elvesztésével, 
„egy kevés megfeddésen kívül" más következménye nincs az esetleg súlyos káro-
kat okozó döntéseknek, cselekedeteknek sem. A kormányszékek élére helyezett 
tisztségviselők többsége alkalmatlan feladatának ellátására, és amíg az „uralkodás 
ilyen rosszul választja meg embereit", és a hozzá hű és okos egyéneket elidegeníti, 
nem várható a kormányzati munka színvonalának emelkedése. 

Károlyit a '30-as évek közepén keserűséggel és félelemmel töltötte el a kor-
mányzat tehetetlensége. Szomorú volt, mert tapasztalnia kellett, hogy ez a vezetés 
nem lesz partner, elutasít minden megújulást szolgáló reformot, és félt, mert elég 
erősnek tartotta ahhoz, hogy erőszakkal próbálja meg az ellenzéket felszámolni. 
Károlyi György véleménye arról, hogy a modernizációhoz szükséges reformokat 
a kormánnyal együttműködve vagy nélküle lehet-e végrehajtani, változó volt. Eb-
ben a kérdésben megfigyelhető bizonytalansága szoros összefüggésben van azzal 
a kérdéssel, hogy kiknek az irányításával, és milyen széles társadalmi rétegek bevo-
násával lehet az átalakulást véghezvinni. 

Naplóbeli elmélkedéseiben, olvasmányaihoz fűzött kommentárjaiban többször 
kitért erre a kérdésre, ami azt mutatja, hogy nagyon foglalkoztatta ez a probléma. 
Véleményének lényege, hogy a nemzetek általában nem alkalmasak a kormányzás-
ra. Messzemenően egyetért azzal az osztrák származású, Amerikába kivándorolt 
szerzővel, aki szerint „a népeknek végre igazgató kell, ki gyengeségeit, ábrán-
dozásit és indulatait használni és igazítani érti".21 

Ahhoz, hogy a nép a demokrácia nyújtotta jogokkal élni tudjon, ,,... a nemzet 
kifejlése és pallérozottsága magas lépcsőn való állásának kell lenni. Isten mentse 
ettűl meg a mi 100 esztendővel hátralévő hazánkat".22 

Vagyis, mivel a társadalom többsége képzetlen, passzív, befolyásolható, ezért 
érdemben nem tud a változásokhoz hozzászólni, ezért az irányítás azt a szűk réteget 
illeti, amelyik felkészültségéből adódóan tudja, hogyan lehet a kitűzött célokat 
elérni. 

Károlyi György fejletlennek, éretlennek tartotta a magyar népet a gyors jogki-
terjesztésre, ebből ered, hogy a lassú, fokozatos átalakulás híve. Gazdasági moder-
nizáció, a nevelés színvonalának emelése: ezek által válnak majd a tömegek képes-
sé a jogok gyakorlására, felelősségteljes döntések hozatalára. 

21 MOL P 414 Lad. 9. KGYN III. köt. 1835. szeptember 8. 

22 Uo. 1835. augusztus 16. 



Ez volt a meggyőződése, az átalakulásnak ezt a formáját tartotta volna a leg-
célszerűbbnek. A gyakorlat azonban meggyőzte, hogy a kormányzat makacs el-
lenállása miatt ez az út nem járható. Ezért elfogadta és támogatta az átalakulás 1848 
márciusában bekövetkezett formáját, az elért eredmények fegyverrel való megvé-
désétől viszont már visszariadt, abban nem vett részt. 

A család, a szűkebb-tágabb rokonság mellett Károlyi György életében nagyon 
fontos helyet foglaltak el barátai is. A reformkorban uralkodó romantikus életfel-
fogás, életérzés kedvezett nagy barátságok születésének. Ilyennek tekinthetjük 
Széchenyihez és Wesselényihez fűződő viszonyát. Hármójuk barátsága a '20-as 
évek elején kezdődött, és olyan szoros volt, hogy a kortársak csak mint triumvireket 
emlegették őket. Barátságuk nemcsak személyes szimpátián nyugodott, hanem egy 
magasztosabb célt is szolgált, mégpedig azt, hogy a haza boldogulása érdekében 
hatékonyabban tudjanak cselekedni, és elősegítsék egymás „tökéletesedését". Po-
litikai nézeteik változása befolyásolta barátságuk intenzitását, szorosságát. A '20-
as évek végén, a '30-as évek elején mind Károlyi, mind Wesselényi kapcsolata 
meglazult Széchenyivel. Széchenyi és Wesselényi politikai útja végleg, Széche-
nyié és Károlyié átmenetileg elvált, de barátságuk nem szakadt meg. A Széchenyi-
vel való kapcsolat meglazulásának időpontjára esik Wesselényi és Károlyi együtt-
működésének csúcspontja. Barátságuk próbáját Wesselényi perbe fogása jelen-
tette. Néhány naplóbejegyzése és levelezésük is azt bizonyítja, hogy Károlyi kiállt 
barátja mellett, és amiben tudta, segítette. 

Széchenyi és Károlyi kapcsolata a '40-es évek elején ismét szorosabbá vált. 
Mindketten őszintén bíztak a kormányzat reformszándékában, a fokozatos átala-
kulás lehetőségében, és aggódva figyelték a Kossuth irányította ellenzék tevékeny-
ségét. A politikai nézetek közeledése a magánéletben is közelebb hozta őket, amit 
az is jelez, hogy Károlyi 1841 novemberében született Gábor fiának Széchenyi lett 
a keresztapja. Politikai útjaik azonban hamarosan, 1844 táján ismét elváltak, ami 
kihatott személyes kapcsolatuk alakulására is, de a barátságuk — ha annak ben-
sőségességc az idők folyamán változott is — megmaradt. 

Széchenyin és Wesselényin kívül más barátai — Zichy Ödön, Orczy László, 
Esterházy Mihály, Andrássy György — is voltak, de hatásuk nem mérhető azoké-
hoz. Bensőséges viszony fűzte Kölcsey Ferenchez is. Naplójában meleg szavakkal, 
nagy tisztelettel és elismeréssel szólt róla. 

Károlyi György mindennapi életének megszervezésében, uradalmainak irányí-
tásában nem nélkülözhette munkatársait, alkalmazottait. Munkatársai közül név 
szerint kell megemlíteni a nagy műveltségű Bártfay Lászlót, aki 1819-től állt a 
Károlyi család szolgálatában, majd a '20-as évek végétől haláláig, 1858-ig Károlyi 
György titkáraként dolgozott. O volt Károlyi jobbkeze, minden ügyének ismerője, 



akinek véleményére adott, tanácsát minden fontos döntésben kikérte. Bártfay ren-
delkezett mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyeket Károlyi alkalmazottaival 
szemben támasztott. Munkáját lelkiismeretesen, legjobb tudásának megfelelően, 
urának érdekeit szem előtt tartva végezte. Jutalma nem maradt el, Károlyi anyagilag 
és erkölcsileg is megbecsülte. 

Naplója aiTÓl tanúskodik, hogy a birtokadminisztrációt végző alkalmazottaival 
szemben is magas mércét állított. Fontosnak tartotta, hogy szakképzettek23 és be-
csületesek legyenek. A '30-as évek közepén nagy erőfeszítéseket tett, hogy demo-
ralizált tisztikarát megerősítse. A rendteremtés érdekében a keményebb téllépéstől 
sem riadt vissza. A lopáson, visszaélésen ért tisztjeit — bár mint írta, koldust sen-
kiből sem szívesen csinál — elbocsátotta. Károlyi György nem csak követelt, de 
becsületesen, jól dolgozó beosztottait meg is becsülte. Alkalmazottai is értékelték 
emberséges magatartását, amit az bizonyít leginkább, hogy amikor 1849-50-ben 
bajbajutott, szolidárisak voltak vele, sőt anyagi segítségüket is felajánlották. 

Befejezésül a nagyobb közösséghez, a hazájához való viszonyát jellemezzük. 
Naplójában több helyen is előbukkan a hazája sorsáért érzett aggodalom, de legtöb-
bet augusztus 19-i bejegyzése árul el. Eötvös Mihály, Kölcsey követtársa az 1832— 
36. évi országgyűlésen azt fontolgatta, hogy kivándorol Amerikába. Károlyi, bár 
elismerte, hogy ,,... a dolgok nálunk felette rossz állapotban vannak, és a jövendőre 
való kinézetek még kevesebb reményt nyújtanak ,.."24, mégis igyekezett lebeszélni 
Eötvöst tervéről, mert szerinte a hazaszeretet érzése mindenhová elkíséri az embert, 
és külföldön gyötrő honvággyá változik, amire nem orvosság a könnyebb, nyugod-
tabb élet sem. Az a véleménye, hogy ,,... akinek idehaza van mibűl élni, és ezen 
lépést tenné, elébb-utóbb megbánná".25 

Károlyi György fiatal éveiben intenzív társasági életet élt, kiterjedt kapcsolatai 
voltak, testvérek, jó barátok, ismerősök vették körül, akiket szeretett. Ennek ellené-
re magányosnak és egyedül érezte magát. Egy rövid ideig talán a napló töltötte be 
annak az ideális barátnak és társnak a szerepét, akit keresett. Amikor a '30-as évek 
közepén megismerte Zichy Karolinát, úgy érezte, hogy megtalálta azt az embert, 
akivel megoszthatja minden gondolatát, kételyeit, örömét és bánatát, mert meg 
fogja érteni. ,,Az idő meg fogja mutatni, mennyiben érem el célomat, de szinte 
előre meg vagyok győződve, hogy forrón szeretett Karolinámmal megelégedett 
egyezségben fogom napjaimat tölteni."26 

23 A misztótfalusi tiszttartó, Royko János pl. 1819-től 1833-ig a Georgicon professzora volt. 

24 MOL P 414 Lad. 9. KGYN III. köt. 1835. augusztus 19. 

25 Uo. 



• 

A napló 1835. július 20-a és 1836. május 14-e közötti részének közlésénél a 
Magyar Történelmi Társulatnak az újabbkori történeti források kiadására vonat-
kozó, 1920-ban megjelent utasítását vettük figyelembe, de a szöveg eredeti, a korra 
jellemző kiejtési formáját megőriztük. 

A szerkezetét annyiban változtattuk meg, hogy a könnyebb áttekinthetőség ked-
véért a folyamatosan írt szöveget úgy tagoltuk, hogy a dátum aláhúzásával, minden 
új napon keletkezett bejegyzés új bekezdésbe került. 

A naplóbejegyzések magyarázatot igénylő utalásaira a lábjegyzetben adunk rö-
vid felvilágosítást. 

Az idegen szavak, kifejezések vagy mondatok magyar fordítását, valamint azok-
nak a személyneveknek a kiegészítését, amelyeket Károlyi György csak kezdő-
betűkkel jelölt [ ] -be zártuk. 

Pontokkal [...] a napló szövegéből kihagyott részeket jelezzük. 
A naplóban előforduló hely- és személynevek magyarázatát alfabetikus sorrend-

ben a napló szövegének végére helyeztük. 

26 MOL P 414 Lad. 9. KGYN III. köt. 1836. május 14. 



Kezdettem 1835. július 20-án, Csurgón 

Mintegy két hete, hogy a napkeleti utazásombúi visszatérvén megént naplóköny-
vem írásában egy kevés hátramaradást és hiányt tapasztalok. Ezen hiba azonban 
csak három hetes lévén könnyen helyre pótolható, annyival inkább, hogy circiter 
[körülbelül] tudom azon idő alatt mit tettem, merre jártam, és a kevés interessán-
sabb [érdekesebb] dolgokat, melyek ezen rövid idő alatt történtek— friss emlékem-
ben lévén — könnyen ide feljegyezhetem. 

Az igaz, hogy a természet szépségeiről, új tartományokrúl, a régiség roppant 
emlékeiről nemigen szólhatok, és azokkal ezen lapjaim most nem fognak telni, de 
vannak némelykor oly esetek, történetek, melyek noha a hazában most lakván 
mégis interessálhatnak [érdekelhetnek], s ezeket itt feljegyezve talán valaha szíve-
sen fogom olvasgatni. 

így hát fogjunk megént az elhagyott naplókönyv írásához. Valami június 17-én 
szabadultam a zimonyi veszteglőházbúi ki. Ennek unalmát csak az tudhatja, aki 
tapasztalta. Noha csak 10 napig tartott a contumatia [vesztegzár], és minden tekén-
tetben igen jól bántak a tiszturak velünk, mégis szívembűi örültem az utolsó nap 
felderülésén. Amint a harmincados2 tisztikar körmeibűi kiszabadultunk, azonnal 
kocsira vagy inkább parasztszekérre ültünk, s Pest felé útnak indultunk. Az utat 
három nap alatt szerencsésen megtettük. Karlowitzban tengelyt törtem, Újvidéken 
néhány órát mulattam, Topolyán Kray ménesét megnéztem. Ezekbűi állott az 
egyéberánt unalmas és együgyű út fő változási. 

Pestre június 19-én jókor reggel értem, és valóban örülve léptem megint jó kis 
lakásomba, melyet már- annyi idő óta nem láttam volt. Annyi sok utazás és fárad-
ságos járkálás után legalább néhány napot ki akartam pihenni, s azonkívül Lajos 
bátyámat is megvárni, ki 20 vagy 21-én szándékozott látogatásomra Pestre jönni. 
Az első napokban hivatalos és odiosumokkal [kellemetlen dolgokkal] nemigen 
akartam vesződni, tudván, hogy még eleget fogok mindezekrűl a maga idejében 
környülállásosan hallani. Azért is Bártfayval csak röviden és per summos apices 
[tömören] beszéltettem el magamnak a fő dolgokat, és a történtekbűi az engem 
közelebbiül illetőket, hogy így dolgaimra nézve currensben [egyenesben] legyek. 
Széchenyi barátomat csak kevés ideig láttam, s vele nemigen sokat szólhattam. 
Crfescence] Z[ichy] éppen aznap indult Szentmiklósra, s így nem volt sok ideje. A 

1 Az a hatósági rendelkezés, tilalom, amely szerint valamely járványos vidékről jövő embernek 
vagy állatnak a járvány megelőzése végett meghatározott ideig orvosi megfigyelés alatt kell 
maradnia, és ezalatt nem hagyhatja el az erre kijelölt teriiletet. 

2 A harmincados az a tisztviselő, aki a harmincadot szedte, más szóval vámos. 



házamat hamarjában megtekéntettem, de abban bizony nagy örömem nem lehetett, 
mert éppen legnagyobb rontás és szétbontás alatt szenved, minthogy mindent, amit 
Rigel építőmester két esztendeig építgetett, szét kell bontani, úgyhogy legalább 
50 000 f. c. p.-ot3 úgyszólván hiába adtam ki. Mái" ez magában nemigen kellemetes 
dolog, és annyi idő távollétem után talán kedvesebb hírt vehettem volna, vagy 
inkább kedvesebb tárgyban foglalatoskodhattam volna. [...] 

Június 21-én Lajos bátyám nagy örömömre megérkezett. Annyi idei elválás 
után, megvallom, nagy öröm a legkedvesebb barátot, egy szeretett testvért megint 
látni és ölelni, az ilyen emotiók [érzések] akármely indiferentismussal [közöm-
bösséggel! is bírjon valaki, mégsem tagadhatja, hogy élte legkedvesebb pillanati 
közé tartoznak. Aznap még kimentünk együtt Gödöllőre. Ott is a jó hercegnétűi 
legszívesebben fogadtattunk, és a napot barátságos beszélgetéssel a hercegné szo-
kott nyájas és elmés társaságában igen kellemetesen töltöttük. 

Másnap reggel bejöttünk a városba, délelőtt némelyeket elrendeltem, és Goff 
útitársammal — aki az néhány napokat, melyekben még együtt leszünk, a házamnál 
töltötte — a városban járkáltunk. Aznap Budán Sándornál ebédeltem, ahol Leon-
tine-t" legelőször mint menyecskét láttam. Annyit mondhatok, hogy nem szépült, 
az egész létiben is alig tapasztaltam valami változást. Sándor azonban a szerencse 
és a teljes megelégedés legmagasabb polcán állani látszik. Szükséges is, hogy sze-
rencsésnek vélje magát, mert annyi fáradságába s türcdelmességébe jött ezen ke-
ményszívű hercegleány hajlandóságát és végtére kezét megnyerni. Kívánok neki 
minden jót és tartós szerencsét, de csak azt mondhatom, inkább ő, mint én. Az estét 
csak úgy eltöltegettük teátrummal és kaszinóval. 

Június 23-án kellemetes és igen víg ebédem volt Széchenyinél, ahol Grassalko-
vich hercegné, aki Gödöllőiül egypár órára bejött, is jelen vala. Az estvét Keg-
levichnénél Leontine-nal töltöttem. Egyedül voltunk, és az asszonyokat mulatni 
egészen rajtam volt. Nem tudom, hogy succedáltam [sikerült], de én mondhatom, 
kellemetesen töltöttem az estvémet. A gőzhajó másnap ment fel Pozsonyba, s Goff 
barátom azon menvén fel, még az estve egy ideig vele voltam. Szinte sajnálva s 
bajosan váltunk el egymástúl. Annyi ideig, múlt augusztus óta együtt utazván, az 
ember egymás társaságát megszokja, ő pedig azonkívül cultus [művelt] és jó ember 
lévén, igen kedves útitársam lett. 

3 konvenciós pengő forint 

4 hg. Grassalkovich Antalné hg. Esterházy Leopoldina 

5 gr. Sándor Móricné hg. Metternich Leontine 



Június 25. A napot különféle foglalatosságokkal töltöttem, melyek főbbike a 
directorommal6 való értekezés volt. Ez tegnap érkezett be Csurgórúl, a residen-
tiarúl, és vele két napig dolgom vala. Ebédre némelyek nálam voltak. 

Június 26. Délután legnagyobb záporesőben Pozsony felé indultam. Az éjszaka 
oly rossz idő járt, hogy [Pilisicsabán kénytelen voltam egypár óráig a zivataros időt 
megvárni. A hideg oly erős lett reggel felé, hogy téliruhát is könnyen el lehetett 
volna bírni. 

Szerencsésen érkeztem június 27-én szombaton Sarendorfba Gusti7 húgomhoz, 
aki éppen otthon nem lévén, utána mentem lóháton Pozsonyba, a teátrumba, és ott 
találtam. Fölötte örült szerencsés visszatérésemen. Mindjárt ki is mentem vele 
Sarendorfba, és egész éjfél után nach Herzenslust [kedvünk szerint] kibeszélgettük 
magunkat. 

Másnap, június 28-án — vasárnap lévén — templomba akartunk ugyan menni, 
de a felette rossz idő miatt alig mehettünk ki a házbúi, így egész délelőtt otthon 
maradtunk. Ebédre Szapáry Alexander jött ki feleségével, és az est vét Oroszváron, 
Zichyéknél8 töltöttem. 

Másnap reggel bémentem Pozsonyba, a palatínus9 [nádor] és némely főbbek 
látogatása kedvéért, egyúttal szegény barátomat, Wesselényit is meglátogattam. 

Itt el nem mulaszthatom feljegyezni, hogy az országgyűlést szinte oly állapotban 
találtam vissza, amint elhagytam, vagy inkább még rosszabb, és megvallom, vesze-
delmesebb állásponton. Balogh, a barsi követ éppen most forog, az actiója ad notam 
[a hűtlenségi vádlevele] tegnapelőtt jött le a királyi táblához. A consternatio [zava-
rodottság] igen nagy, két nap óta conferentiát [tanácskozást] tartanak a követek, de 
még semmiben sem állapodtak meg. Nagyobb perplexitásban [zavarban] nem hi-
szem, hogy lett volna a törvényhozótest. Tudja az isten, hogy vergődik ki belőle, 
mert provisorium [ideiglenes kormányzat] vagy intermediatio [közvetítés] közt 
alig van más kilátás, ez az utolsó pedig mily szomorú eszköz gyengeségünk elrej-
tésére, a tapasztalás mái* elegendőképp mutatta. Szörnyű vigyáztalan lépés volt 
Baloghtúl, és valóban nem hazafiúi tett, éppen semmiért egy egész országot, s 
annak szabadságát, törvényes létét kockára tenni. Én megvallom, hogy a napokban 
oly feketén láttam mindent, hogy már az országgyűlés szétoszlatását és a proviso-
rium béhozatalát kevés idő alatt feltettem. Most hála Isten, közel egy hónap telt el 

6 Márkus 

7 gr. Trauttmansdorff Józsefné gr. Károlyi Jozefa 

8 Zichy-Ferraris Manó gr. 

9 József főherceg 



azóta, és talán még valami intermediatio által ezen csapás még egy ideig felfüg-
gesztclik. De tudja az isten, mely szomorú kilátás ez a jövendőre. 

Egypár napot csendesen húgomnál, Csunyban töltöttem, estve mindég Zichyék-
hez Carlburgba mentünk. Ott bizony nemigen különös volt a mulatság, de mégis 
discurálva [beszélgetve], néha kevés játékkal eltelt az idő. Néhányan ki is jöttek a 
városbúi, úgy Wesselényi s Esterházy Mihály. Lajos bátyámat, ki mindég jövet s 
menet közt vagyon, igen gyakran látom. 

Szerdán, július l-jén reggel Bruckba mentünk Gátán keresztül, ahol éppen 
Esterházy Kázmérnak leánygyermeke10 lett, s történetbűi a kereszteléshez jöttem. 
Onnét átmentünk Bruckba, ahol igen vígan voltunk, s a napot ott töltöttem. Éjszaka 
Waldstein Mukival" még felmentem Bécsbe, ahol néhány napig dolgom volt. Az 
időt itt, noha Bécset nemigen szeretem, mégis — mondhatom — kellemetesen 
töltöttem. Az igaz, hogy most e részben nemigen vagyok elszoktatva, 10 hónapi 
vándorlásom után a desertumokban [sivatagban], ahol a társasági gyönyörrűl egé-
szen le kell mondani, igen könnyen minden, ami ezen tárgyban gyönyörködtethet, 
könnyen mulat. Azonban a legtöbb mulatságom ott némely jó barátim s jó barátnék 
látogatásában, s azokkal való társalgásban állott. Régi barátnémat, S[aroltát]12 

mindjárt meglátogattam, s igen barátságosan fogadott. Már azt hittem, hogy sze-
gény szíve már egészen meggyógyult. De fájdalom, kevés napok ottlétem alatt az 
ellenkezői ül győződtem meg, s így megint a kegyetlent kellett játszanom, ami per-
sze szegénynek végképpen fáj, de én alig segíthetek rajta másképp. 

Hietzingbe majd mindennap kijártam, sógornématn némelykor meglátogattam, 
kiben azóta sok tekéntetekben nagy változások történtek. De ezen cikkelyre még 
másutt vissza fogok jönni. 

Vasárnap, július [5-én] Metternichnél voltam estve ki. Schönbrunnban a Hiet-
zing felé lévő pavilont lakja. Ott sok mindenféle diplomaták által szinte unalmomig 
a keleti tartományok eránt kikérdeztettem. Természetesen csak annyit, s úgy felel-
tem, amint jónak találtam. A herceg különben igen szíves és nyájas volt. 

Innét még bementem Trauttmansdorffhoz, ahol most mindég vacsora és pipáló 
társaságok szoktak tartatni. Faute de mieux [jobb híján] az is jó, legalább 1 óra éjfél 
után ki lehet húzni az időt. Még egy napot Bécsben így eltöltöttem. A hercegnénél14 

10 Esterházy Ilona gr. 

11 Waldstein János gr. 

12 Charlotte Hagen 

13 gr. Károlyi Lajosné gr. Ferdinande Kaunitz 

14 Zichy-Ferraris Melanie gr. 



ebédeltem, s az estvét Hietzingben töltöttem. Nemigen víg volt pedig ezen mulatság 
is, bizonyos nők igen rossz kedvűek és szomorúak voltak. 

Nataliánál is egyszer egy estvét töltöttem, ahol — gyengeségemet megvallom 
— igen nagy és szinte atyai örömmel a kis Jánost megláttam. A fiú azonban igazán 
szép, és az egész világ reá esküszik, hogy hozzám nagyon hasonlít. 

Kedden reggel, július [7-én] még kimentem Badenbe, Sztárayékat meglátni. A 
napot velük töltöttem. Estve Bécsen keresztül visszamentem Sarendorfba, ahol 
még egy hetet húgomnál töltöttem. Ennek a hétnek fő része mulatság, és igazán 
szólva idővesztés volt. Munkás foglalatosságrúl nemigen volt szó, olvasni akartunk 
ugyan, némelykor el is kezdettem némely könyvet, de vagy látogatás, vagy más-
valami jött közbe. Azonban az idő kedvesen telt, és azonkívül szívesen voltam 
szegény húgom társaságában, lóképp, hogy jelenlétem többnyire vigasztalást ád, 
bár belső környülményiben több örömöt és szerencsét is hozhatna. Bizonyosan 
mindent elkövetnék ennek megnyerésére, de ez — félek — már örökre el vagyon 
rontva. Ezen pontrúl is igen sokat lehelne mondani, és ha nem lennének annyi 
napjaim hátra, hogy currensbe [egyenesbe] jöjjek naplókönyvemmel, talán tollam-
nak szabad menetelt vagy talán kicsapongást engednék, de tudom, még egyszer 
ráérek. 

Egy vagy kétszer ezalatt bent is voltam Pozsonyban, és az utolsó nap a főren-
deknél egy ülésen is jelen lenni volt alkalmam. De megvallom, szinte két esztendei 
távollétem alatt a diaetális discussiók [országgyűlési viták] főképp a főrendeknél, 
minden kevés parlamentáris formát — ami még maradt — úgy annyira elvesztették, 
hogy most a praesidium [elnökség] azelőtt, hogy a tárgy discussio [megvitatás] alá 
vétetik, kitűzi szinte a módját, hogy kell a tárgyat discutiálni [megvitatni], mikrűl 
szabad szólani, és mikrűl nem, egyszóval olyan scandalosa pertractatio [botrányos 
tárgyalás], hogy bizony minden szabadon gondolkozó embernek, minden kedve 
elmúlik az ilyenekben részesülni. Je peux dir d' avoir quitter la salle avu dégout. 
[ Azt mondhatom, hogy undorral hagytam el a termet.] 

Csütörtök, július [16]. Ödönnel,15 régi útitársammal hagytam el Sarendorfot, és 
pénteken, július 17-én, déltájban Csurgóra értünk. Keresztesen ebédelvén, mint-
hogy Csurgón a kastélyban még semmi se volt rendben, délután átmentünk Szent-
mihályba, Zichy Edmundhoz, ahol az estvét és az éjszakát töltöttem. Másnap reggel 
Domokost,16 a papot meglátogattuk Szentiván pusztán. Délire visszatértünk, és én 
estve átmentem Csurgóra. 

15 Zichy Edmurid gr. 

16 Zichy Domokos gr. 



Másnap reggel, július 19-én átmentem Csákvárra. A napot ott töltöttem, igen 
nagy örömmel fogadtak, és amennyire Csákváron lehet, a napot vígan töltöttük. 

Az öreg grófné17 másnap, július 20-án Ischl felé útnak indult. Én nagyon szeret-
tem volna oda elmenni István bátyámat meglátogatni, de okvetetlenül a jövő héten 
le kell mennem a károlyi vidékre. 

Július 21-ét Csurgón töltöttem, de ebédre Lamberghez átmentem, ki igen barát-
ságosan reggel átjött, és így vele mentem oda. 

Szerdán, július 22-én szintén ott voltam, a gazdaságot egy kevéssé megtekén-
tettem. Márkus directorral voltam, kivel is másnap, július 23-án FehérváiTa bemen -
tem, s ott báró Perényinél a csurgói vétel felőli kötelező levelimet aláírtam. Ebédre 
még Ödön és Lamberg hozzám jöttek, és délután átmentünk Mórra, ahol az estvét 
töltöttem. Tíz óra tájban onnét elmentem, és másnap ebédre megint Sarendorfba 
jöttem, ahol húgom igen kedvesen übenascholva [meglepve] lett hirtelen megér-
kezésemen. Annyival inkább, hogy sógorom épp az reggel érkezett meg a Bánátból, 
és így a nemigen kedves tete á tetc interrumpálva [négyszemközti együttlét meg-
szakítva] volt. Az estve szokás szerint Carlburgban töltetett. 

Miután én bementem a városba, minthogy projeclumom [tervem] volt 25-én 
Korompára mennem. Noha ez csak praetextus [ürügy] gyanánt szolgált, az igaz 
oka ezen excursiómnak [kirándulásomnak] talán egész jövő éltem pályájára nagy 
béfolyással lehet. Megvallom, hogy még sohasem gondolván serio [komolyan] 
ezen tárgyrúl, és így alig tudom, hogy és mely módon jegyezzem l'cl ily nevezetes 
és jövő boldogságomra nézve ily fontos lépés kezdetét és lefolytát. Egyszóval a 
házasságrúl kezdek gondolkodni. Az igaz, hogy ezen tárgyrúl még nemigen gon-
dolkodtam, de minthogy mégis azon kort elértem, ahol — ha már házasodni akarok 
— időt nemigen veszthetek, elmentem Zifferre, és Z[ichy] K[ároly] leányát, Karo-
linát megnéztem. Az igaz, hogy az az idea aul' die Brautschau zu gehen (hogy 
háztűznézőbe menjek], mondom arra az ideára egy ideig nem resolválhatom [hatá-
rozhatom] magamat, de másrészről a connexio [kapcsolat] éppen egészen con-
veniál [megfelel]. Szimpla nevelés, iljúság. Az apja a kevés derék és hazafi gon-
dolatú magnásokbúl, aki leányit teljességgel el nem szoktatta sem pompához, sem 
amit a bécsi leányok most oly igen könnyen megtanulnak, a legfinomabb coquet-
terie-re [kacérkodásra], mondom mindezek felül abban a házban semmi sem tu-
dódik. 

így végtirc csak eltökélettem, hogy a fiatal személyt megnézem, és ha megtet-
szik, s reményihetem megnyerésit, néki magam közelítsem. Ezen célból tehát in-

17 gr. Esterházy Miklósné Fran^oise Roisin marquise 



dúltam Pozsonybúl, és megvallom, mit bangem Herzen [aggódó szívvel] közelí-
tettem Zifferhez, és hogy bementünk a szobába, íme az első személy, akit láttunk, 
Karolina vala, ki éppen klavírnál [a zongoránál] volt. Az első tekéntetrűl és bényo-
másrúl éppen semmit sem mondhatok. La jeune personne avait F air un peux em-
barassé, et se sauva tout de suite pour aller avertir son pére de notre arrivée. [A 
fiatal személy kissé zavartnak látszott, és azonnal kiszaladt, hogy értesítse apját 
érkezésünkről.] Csak ebéd előtt láthattam másodszor. Talán nemigen délicat [illik], 
de mégis az igazat itt csak feljegyzem, és így ebéd közt kezdettem de la regarder 
en détail [őt alaposan megnézni]. A szépségéről azonban egészen praescindálok 
[eltekintek], mert a házasságra a többi qualitási [tulajdonságai] sokkal essentiali-
sabbak [lényegesebbek], azokrúl pedig most hamarjában nemigen ítélhetek. 

Annyit csak mégis mondhatok, hogy a leány igen megtetszett, és így még a jövő 
napot, július 26-át ott töltöttük, hogy Karolinával közelebb megösmérkedjek. 
Amennyire egy félénk és egészen együgyűn nevelt leánnyal lehet, csak mégis köze-
lítettem hozzá, úgyhogy megvallom, noha hazudnék, ha azt mondanám, hogy sze-
relmes vagyok beléje, szándékom Pozsonyba menni szeptemberben, et de me mett-
re sur les rangs [és megmérettetni magam]. Egy dolog vagyon még, amin még 
megütközhetnék, tudniillik, hogy a leányt igen gazdagnak mondják. Noha magam-
ról jól tudom, hogy pénz miatt bizonyosan sohase fognék házasodni, mégis 
nemigen kellemetes, ha a világ azt gondolja felőlem, hogy én pénzért házasodom. 
Egyéberánt, ha a leány a többi qualitásiban conveniál [tulajdonságaiban megfelel], 
ez a tekéntet mégsem fog attúl megtartóztatni, hogy kezét kérjem, ha bizonyos 
vagyok felőle, hogy elveszem. Dem einen retus werde ich mich auf keinen Fali 
aussetzen, so weit werde ich schon auf mein Terrain erkennen pour ne pas m' aven-
turer trop loin, comme il sóit cependant possible qu' ils existent d' autres arrange-
ments de famille. [Egy visszautasításnak semmi esetre sem teszem ki magamat, 
annyira már kiismerem magam, hogy ne bonyolódjak bele túlságosan, mivel létez-
nek számomra más megoldások is.] 

[Július] 26-án estve elhagytuk Ziffert, és másnap a gőzhajóval lejöttünk ide, 
Pestre. Noha szándékom nem volt most éppen Pestre jönni, de főképp, hogy a sok 
kíváncsi kérdéseket kikerüljem, melyet az asszonyok Pozsonyban, Oroszvárott etc. 
tettek volna, ezen kicsi diversiót [kerülőt] legjobbnak gondoltam. Tudom, hogy 
sokan tudni akarják, miért mentem Zifferbe, s ott mit kerestem. A gőzhajón is, ahol 
Szapáry Sándornéés Vict[oria] Odescalchi voltak, kérdések ezeránt tevődtek. Eze-
ket azonban könnyebb megfelelni, als das Herr von neugierigen Frauen und Mán-
nern in Carlburg [mint a karlburgi kíváncsi nők és férfiak hadáét], Lejövetelünk 
noha lassú, mégis kellemetes volt, hét óra után érkeztünk ide. [...] Az estvét még a 
teátrumban töltöttem. 



Július 28. Csak a mai napot akarván Pesten tölteni, sok mindenféle dolgom és 
foglalatosságom volt. Széchenyinél ebédeltem. Szapáry Sándorné is ott ebédelt, a 
tónus oly szabad volt, hogy akárki azon megütközhetett. Dessewffy Aurél kezdett 
minden fél érül, néha illetlen kifejezésekkel beszélni, s mások nyomban követték. 
Valóban csudáltam a házigazdát. Megvallom, hogy én bizonyosan az ily kicsa-
pongó tréfáknál, ha asszonyok jelenlétében házamnál mondatnak, a conversatiót 
[társalgást] inkább más tárgyra hoznám, mintsem magam részvételem által ven-
dégimet még illetlen beszédek vitelére ingerelném. Oly fiúknak pedig, mint Aurél, 
kereken megmondanám, ha házamnál jártas akar lenni, viselje magát, amint józan 
nevelt emberhez illik, különben inkább kerülje ezentúl házamat. Ezt tenném én, 
mások házaiban természetesen tehetik, amint nékik tetszik. 

Délután egy szobaleányt néztem, akit le akarok vinni Károlyba, de a leány nem 
tetszett, s így mást ígért az asszony jövő péntekre. 

Teátrum alatt a kaszinóban voltam egy ideig. Széchenyi többekről kezdett: or-
szág dolgokról, egyetértésről etc. és láttam, hogy szeretne velem egypár óráig né-
melyekrűl értekezni. Talán ha ráérek, pénteken egypár órát elbeszélgetek, azonban 
előre tudom, hogy egymást nehezen capacitáljuk [értjük meg]. 

Csurgó, július 29. Ha egyszer e lapokat átolvasom, azon bizonyosan nem pa-
naszkodhatok, hogy az idei esztendőben sokat egy helyen ültem. íme, most néhány 
hetek óta alig van két nap ugyanazon helyrűl datálva, és így e részben, ha másban 
nem, e naplókönyvem jelen része fog interessálhatni [érdekessé válni], mert p. o. 
[példának okáért] a mai nap más tekéntetben alig adhat, és szinte mondhatnám, a 
napot elvesztettem. Az éjszakát a kocsiban töltöttem. Tegnap estve indultunk 
Ödönnel Pestről, s reggel 8-kor érkeztünk ide, Csurgóra. Egypár levelen kívül 
délig, amint a német mondja „herum gelaundelt" [semmit sem csináltam]. Ebédre 
Viczenty főbíró jött, s ebéd után átmentünk Csákberénybe. Ott az asszonyokkal 
egypár órát elfecsegtünk. Eestetich Matilda, ki még mindig igen szép leány és in-
kább kellemetes társalkodású, ott lévén, vele az idő mulatságosan telt. 

Estve megént visszajöttünk Csurgóra. Ezen életmód — megvallom — kelleme-
tes lenne, ha nagy idővesztéssel nem lenne egybekötve, mert már egypár hét óta 
alig olvashattam valamit. De most reménylem, a nagykárolyi utam és ottlétem alatt 
rá fogok érni, és egy kevés serio [komoly] olvasással szándékozom üres óráimat 
tölteni. 

Csurgó, július 30. Még csak kevés órát fogok itt tölteni, és főképp azon örülök, 
hogy jelen naplókönyvemmel valahára megint currensbe [egyenesbe] jöttem, és 
reménylem, egyhamar nem jövök ki belőle. Nem lehet hinni, mely nagy avantage 
[előny] vagyon abban, ha az ember gondolatait, ideáit, projectumit, egyszóval min-
dent, amit feljegyzésre méltónak tart, azonnal papírra teheti. Napokkal és hetekkel 



később sokakat másképp Iát az ember, és korántsem annyifra] interessévei [érdeke-
sen] írhatja. A dolgaimat még ma reggel rendbe hozom, némely dispositiókat [ren-
delkezéseket] teszek, és azután átmegyek Szentmihályba, ahol még az estvét töl-
töm. Tegnap és ma reggel az ország dolgairúl Helmeczivel sokat beszélgettem, de 
en'űl most hosszabban nem akarok értekezni. De mindenesetre Károlyban, üres 
óráimban, a haza kritikus állapotát feljegyzem, mert nem hiszem, hogy már rég 
szegény hazánk nagyobb krízis alatt lett volna, mint éppen most. 

A napokban történt Bars vármegye esete, az ország aggódó figyelmét méltán 
elfogja, és megválik, ha mostani időben egy energikus vármegye még szembeszáll-
hat-e a kormánnyal vagy nem. Holnap bizonyosan megtudom Pesten, hogy Balogh 
bément-e a gyűlésbe. Ez nagy barometrumul fog szolgálni a kormány erős vagy 
ingadozó positiója felől. Igaz, hogy rosszul fizeti az embereit az uralkodás, de az 
is igaz, hogy rosszul szolgálják, amint most Keglevich elégségesen bebizonyította. 
Más országlásban az ilyen ember legalább helyét s hivatalát vesztené, de nálunk ez 
oly ritkán történik, hogy nem hiszem, egy kevés megfeddésen kívül több baja lenne 
felsőbb helyen. Meg nem fogható és bocsájtalan ostobaság vala részérűl hirdetni 
és kifecsegni, hogy 30 000 pengő forint assignáltatott dispositiójára [utaltatott ren-
delkezésére] Balogh visszahívására, aminek csak az aconsequentiája [következmé-
nye] lett, hogy a megvesztegetett voksolók éppen ellene, és Balogh megmaradása 
mellett voksoltak. De mindég így fognak járni, még ily szerencsétlen választásokat 
tesznek emberükben, és a kevés hű és okos embereit minden módon disgustálják 
[undorítják]. 

Július 31-cn Szentmihályban meglehetősen mulattam magam. Kicsi Victoria 
igen kellemetes és mulatságos leány, kár, hogy nem szebb. Későn estve még Pálffy 
Ferdinánd érkezett, én pedig vacsora után elmentem, és ma reggel 8-kor érkeztem 
ide, Pestre. 

Dolgom elég volt ma, minthogy holnap Nagykároly felé indulok. Egyéberánt 
semmi feljegyzésre méltó nem történt, kivévén, hogy Balogh múlt kedden minden 
zaj vagy öröm és részvétel kijelentése nélkül az országos ülésben elfoglalta [he-
lyét]. Ez igazán nevezetes, és látni lehet, a félmértékek és egy gyenge kormány 
mennyire viszen. Uram, be nyomorultak lehetünk mink, és mennyire elfajzott a 
magyar nemesség észre, elmebéli tehetségre és morális erőre nézve, hogy ily gyen-
ge kormány alatt nem tud egy, a maga méltóságához illő positiót venni. Egy 52-ed 
részében az országnak energia mutatkozik, és egy nota [hűtlenségi per] alatt lévő 
nemest de l'acto [ténylegesen] minden nemesi jussaiba beiktat a kormány akarata 
és a törvény nem egészen világos magyarázata ellen. Már mit nem tehetne 52 vár-
megye, ha egyetértene, de mit nem tehetnének az országosan egyesült rendjei, ha 
önhaszon, hivatal, vadászat etc. helyett igazi hazaszeretet lelkesítné — egy ily kor-



mánnyal! —, de az ilyenekrűl hiába álmodozni elkorcsosodott állapotunkban. Lie-
ber von etwas anderem. [Inkább valami másról.] 

Széchenyivel ebédeltem és három angollal,15' kik éppen itt vannak. Sie sehen 
nicht auBer ordentlich distinguirt aus [nem néznek ki túlságosan előkelőnek], az 
egyik mindenesetre commis voyageur [utazó], legalább nékem megmondta, csak-
hogy Angliában az ily classisu emberek sokkal jobb nevelésűek, mint másutt. Ha 
Grassalkovichné tudná, hogy commis voyageur-t hozott néki Széchenyi! Majd egy-
szer megmondom néki tréfábúl. 

Augusztus 1. Ma indulok Nagykároly felé, ebédre Albertiba megyek, s a napot 
ott töltöm. A reggeli órákban még sok dolgom volt, amelyet szerencsésen elvé-
geztem, és déltájban Albertiba értem, ahol a szép Szapáry Rózsit,19 az én régi, 
kedves, jó barátnémat nagy örömmel láttam annyi idő óta, és kedves társaságában 
a napot igen kellemetesen töltöttem. Nevetnem kellett a házigazdán,20 qui [se] 
donne maintenant dans la politique [aki most adja magát politikára], és ami leg-
furcsább, hogy valaha Piringer tanítványábúl és követőjébűl a legtüzesebb radical 
lett, úgyhogy némely tárgyakban annyiban különböztünk, hogy ő némely nézete-
imet serviliscknek [szolgalelkűeknek] lenni declarálta [magyarázta], és így az 
egyik extremumbúl [szélsőségből], mint igazi bolond, a másikba esett. Sándor 
bátyja,' aki szintén jelen volt, készakarva még ingerelte, úgyhogy némely igen 
mulatságos és nevetséges publica politica discussiónk [közéleti vitánk] volt. 

Másnap, augusztus 2-án. korán reggel indultam Albertibúi. Az egész napot és a 
következő éjszakát a már nagyon esmert és magában legunalmasabb debreceni úton 
töltöttem, ahová is augusztus 3-án hajnalban beértem. Ott egypár órát aludtam, s a 
fél napot szinte ott töltöttem, egy rakás levelek írása egész délig elfoglalt, délután 
pedig utamat folytattam, és 6 óra tájban ide, Nyíradonyba értem. 

A gazdaságban még egypár óráig jártam, némi javításokat és előmenetelt vettem 
ugyan észre, de az egészben még e tárgyban nagyon hátra vannak uradalmim, és 
azért két esztendei távollétem után nem hiszem, hogy nagy resultátumokat [ered-
ményeket] fognék tapasztalni. Az egész csak olyan magyaros háromfordulói gaz-
daság, de ha ezt legalább rendesen folytatják, és a főtiszt a telette nagy elprédálást 
és lopást gátolhatja, bizonyosan kétannyit fognak jószágim hozni, mint annak előt-
te, amikor a praevaricatio in infinitum [a végnélküli visszaélés] ment. 

18 John Paget, William Sanford, George Edwards Hering 

19 gr. Szapáry Ferencné gr. Almásy Rozália 

20 Szapáry Ferenc gr. 

21 Szapáry Sándor gr. 



Estve Bars vármegye utolsó gyűlés jegyzőkönyvkivonatát — mely éppen elme-
netelemkorjött kezemhez — olvastam. Nem tagadhatom, hogy a vármegye lelke-
sen és példás egyetértéssel vitte ezen nevezetes tárgyat, és valóban példának szol-
gálhat a többi jurisdictióknak [hatóságoknak], hogy kell a megtámadt követet vé-
delmezni, és a szabadságot fenntartani. így tehát a kormány egy nagy csapást ka-
pott, adja az Isten, hogy resensusbúl extremumokra [felháborodásból szélsőségre] 
ne fakadjon, és azon eszközökre, melyekkel disponálhat [rendelkezhet], ti. a fizikai 
erőhöz ne nyúljon. Az ellen minden vármegyei energia semmivé lesz. Én valóban 
csudálom, hogy Balogh gyűlésbe való járása ellen nem tett semmit. Most már azt 
hiszem, hogy az országgyűlés még egy ideig eltart, hogy az urbáriumot még béfe-
jezteti, s csak akkor oszlatja szét. De azután nem hiszem, hogy oly hamar kapnánk 
megint diétát, mert tapasztalásbúi tudja az uralkodás, hogy sok évekig elhúzhatja 
országgyűlés nélkül, és neki pedig bizonyosan komótosabb országgyűlés nélkül 
uralkodni. 

Bátor, augusztus 4. Már most az úgynevezett gazdasági utamhoz fogtam, és 
reggeltől estvéig csak birka, takarmány, behordás, nyomtatás és más effélékkel 
foglalatoskodom, úgyhogy alig lesz valami feljegyzésre méltóm most egy ideig. 
Igaz, hogy minthogy már rég nem próbáltam ezen jószágim bejárását, eleinte szinte 
furcsán és inkább unalmasan esik. Minthogy a rövid idő alatt, melyet ezen utamnak 
szántam, birtokim minden legcsekélyebb részeit is meg akarom tekinteni, elég dol-
gom lesz, és foglalatosságom lévén, az idő hamar fog elmúlni. Jól tudom, hogy rám 
nézve ennek nagy haszna nem lészen, mert aki liszt csalni akar, hacsak felette 
ügyetlenül nem teszi, az én megjárásom és visitatióm [látogatásom] által nem fog 
hátráltatni, mert magamtól nyilván nem akadok rá. De fő célom az önmegnyug-
vásom, mert mint földesúr és annyi emberek úgyszólván atyjok, kötelességemnek 
tartom alattvalóimat és jobbágyimat jelenlétem által megvigasztalni, és bajokon, 
kereseteken vagy rajtok netalán esett igazságtalanságokon segíteni, és azokat te-
hetségem szerént enyhíteni. ítéletem szerént ez a csekély terhem, melyet a provi-
dentia [gondviselés] kitűzött azon szép javakért, mellyel az isteni gondviselés földi 
pályámat halmozva megtöltötte. így hát tehetségem szerént ezen terhet viselem, és 
annak megfelelni teljes szándékkal iparkodom. 

Többi közt Szatmár vármegye igazságkiszolgáltatásáról egy szép példát hallot-
tam ma, ami a múlt télen 3 mészároslegénnyel történt: apraemissa [előzmény] nem 
más, mint egy csapszéki verekedés, mely abbúl támadt, hogy egy mészároslegény, 
aki a [nemes] fiatalemberekkel már egész télen a kávéházba járni, inni, kártyázni 
etc. szokott, bemenvén a terembe per servus pajtás megköszönte egy ifjút. Ebbűl 
verekedés támadt, és néhány ütés de part et d1 autre [mindkét részről], majd szét-
oszlottak. Az egyik megvert fiatalember másnap reggel elszalad a szolgabíróhoz, 



onnét a viceispánhoz.22 A szolgabíró még az éjszaka a 3 mészároslegényt elfogatja, 
és intra summás torturas [kemény fenyítés alatt] vason tartja, sok ütés-verés közt. 
A viceispán pedig reggel mindjárt rendkívüli sedriát [megyei törvényszéket] össze-
hív, minden kihallgatás nélkül elítéli.2' Az első vesszőzést mindjárt exequtióba 
[végrehajtásba] véteti, s mégpedig, hogy a szegény delikvens [elítélt] a derest a 
vármegyeházából a Szarvas vendégfogadó elé kényteleníttetett a vállán vinni. A 
tisztségem recurrált [fellebbezett] a kancelláriához. Onnét noha megfeddés, és az 
inquisitio [tanúvallomás] felküldése parancsoltatott, Kende azonban fogta magát, 
a rabokat kieresztette, és az inquisitiót fel nem küldötte abban a reménységben, 
hogy talán felsőbb helyen a dolgot elfelejtik. Ilyen datumokat [adatokat], ha akar-
nék nem egyet, de százat tudnék szerezni, mely a municipális [törvényhatósági] 
szabadság hasznát és abbúl származó áldását legszebb és ragyogósabb világba állí-
taná. 

Amit leginkább sajnálok, hogy az ilyen emberekkel, kiket méltán megvetek, 
lesz most egy ideig dolgom, de ami még kellemetlenebb, hogy az efféle emberekkel 
még artig [illedelmesen] és szinte barátságosan kell magamat mutatnom. Nemigen 
tudom, hogy succedálok [sikerül], mert tettetni magamat éppen nem tudom. 

Egyéberánt a napot Adonyban kezdettem. Olt mindent megjárván átmentem 
Lúgosra, ahol a csekély gazdasági intézeteket csakhamar megnéztem. Délután a 
lugosi határban fekvő nyári színnél a birkákat és a gulyát revue [szemle] alá vettem. 
Onnét Encsencsre, ahol egypár órát mulattam, és így 6 óra tájban értem Bátorba. 
Az előbbenihez képest sokkal jobb és virágzóbb állapotban találtam ezen jószágot, 
de mégis sok temérdek gazdasági javítások kívántatnak, még annyit fructificál [jö-
vedelmez] ezen uradalom, amint kiterjedéséhez képest behozni kellene. 

Vasvári, augusztus 5. Az egész napot a gazdaság megjárásával töltöttem, és 
ennélfogva semmi különöst nem jegyezhetek fel. Egypár ispánt nyilván el fogok 
kergetni, az egyik lopott, a másik pedig ügyetlensége és rosszakarata miatt éppen 
nem használható. Ezen új vasvári jószágomat először látom, mióta szereztem, és 
így egy kissé mint új, jobban interessál [érdekel], A jószág éppen nem rossz, de 

22 Kende Zsigmond 

23 Rohaj Márton, Farkas János és Ambrus Sándor mészároslegényeket „a közbátorságot veszé-
lyeztető vérengző verekedés miatt fél-fél esztendei nagy vasban, közmunkán, az alsó töm-
löcben, a maguk kenyerén eltöltendő rabságra" ítélték. Ezenkívül Farkas Jánosra 2x80 vessző 
és 40 pálca, a másik két elítéltre pedig 2x60 vessző és 30 pálca ütést szabott ki a bíróság. 
Mindhármójukat örökre kitiltották Nagykárolyból. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Önkor-
mányzati Levéltára (= SZSZBMÖL) IV-A-501 Szatmár megye nemesi közgyűlési jegyző-
könyve (= IV-A-501 Közgy. jkv.) 1834. II. köt. 37%. bejegyzés. 



mint ősi jusst drágán vettem, mert mint reluált inseriptio [lejárt zálog], olcsóbban 
kellett volna hozzájutnom. Luby Károly, kivel már egy idő óta perben vagyok, 
éppen itt van, és részét egyezség útján ajánlja, és úgy hiszem, hogy az ő részét is 
hozzá megveszem. 

Bátorban reggel a kasszát inventáltam [ellenőriztem], és rendben találtam, ami 
után a bátori épületeket néztem meg. Onnét kimentem Gyulajba, ahol mindent 
megjártam, és így ebéd után idejöttem, és estvéig kinn jártam. így múlt el a mai 
nap minden különös eset nélkül, és így fognak most még egynéhány napjaim gazda-
sági unalmas tárgyak és foglalatosságok közt múlni. Noha sok könyvet hoztam, 
tartok, hogy az olvasásban hátramaradok, nappal éppen nem érek rá, és az estvének 
egy része instantiákkal [kérelmekkel] és más egyéb disposiliókkal [utasításokkal] 
és rendelésekkel vagyon elfoglalva, így tehát lehozott könyveim nagyobb részét 
nyilván olvasatlanul viszem haza. 

Nagykároly, augusztus 6. Végtére sok utak és járkál ás, fáradság után hazajöttem 
ezen helyre, melyet valaha mint igen kedves hazámnak és lakhelyemnek véltem. 
De igen megváltozott ezen ideám, mert a környülmények úgy megváltoztak, hogy 
alig lesz többé kedves, sem állandó mulatásom itt. A fő okát ezen megváltozott 
ideámnak főképp az emberek okozzák, kik ezen vidéket lakják. Volt az az idő, 
mikor fiatal álmodozásimban hazám szebb és szerencsésebb hajnalát felderülni 
képzeltem, és ezen reményeimben Szatmárban szándékoztam pályámat megnyitni, 
és hathatós, tettleg munkálódással hazám kifejlődésére munkálni. Voltak, de kevés 
hazámfiai, kik ezen nézetbe bémentek, és valóban reményiettük, hogy közmun-
kálódással egy szép és hazámra hasznos célt elérünk. De az emberi gyarlóság min-
den calculuson [számításon] túlmén, és noha a mostani országgyűlésre lelkes köve-
teket, és egy oly jelest küldtünk, aki minden parlamentáris gyülekezetben egy lo-
és megkülönböztetett rollét Iszerepct] játszana, és valóságosan Pozsonyban egy, a 
legjelesebb tagok közé tartozott. A megyebélick alacsonysága, scrvilitása [szol-
galelkűsége] úgyannyira disgustálta [undorította] a jeles követeket, hogy azok a 
követségrűl lemondottak. 

Erre tüstént következett a gyalázatos eset Wesselényivel, mely által ezen megye 
egy kitörülhetetlen szennyet az egész ország előtt magára vetett, úgyhogy valóban 
becsületes embernek minden kedve az ilyen emberekkel csak társalkodni is elmú-
lik. Mégis most kénytelen leszek az egyszeri committenseimmel [küldőimmel] 
nyájas barátsággal társalkodni, őket, kik közül sokat megvetek elfogadni, und aufs 
auchmitlhnen gutsein [és velük is jóban lenni]. Mindezek bizonyosan az ittlétemet 
mennél rövidebb tartásává teendik, és semmi esetre kellemetessé nem fogják tenni. 

Még egy más, nemigen kedves tárgyom van egy fiscalisommal, aki szintén Wes-
selényi ellen esküdött, és ezt semmi esetre nem szenvedhetem. Mert az én tisztje-



imnek semmi köze nincs az ilyenekhez, cs azonkívül tudván, hogy a legjobb bará-
tomat szerencsétlenségbe hozni segédkezet nyújt, megérdemli a büntetést. 

Augusztus 8. A tegnapi napon semmi különös nem jött elő, a méneseket sorra 
megjártam, ott némely jó csikókat és lovakat tanáltam. A pépiniére [faiskola] meg-
lehetős állapotban vagyon. Estve Hackelbcrg majort [őrnagyot], kinek feleségét 
már régóta esmerem, látogattam. Csörgőt szolgálatábúl el akartam ereszteni, de 
aztán mégis meggondolván a dolgot, jobbnak találtam erősen megszidni, annyival 
inkább, mert ha most eleresztem, hamarjában más embert helyébe nem tehetnék. 
Ma már 4 órakor reggel a szarvaskertben voltam, egy szarvast akartam lőni, de nem 
akadhattam az igazira. 

A normális iskolában cxamentnél [vizsgánál] voltam jelen. Sajnosan tapasztal-
tam, hogy az elementáris [elemi] oktatás szörnyű állapotban vagyon. 

Estvefelé megént kimentem a vadaskertbe, és egy szarvast lőttem. Általában a 
napjaim kevés kellemetes foglalatosságokkal folynak itt, az odiosumok [kellemet-
len dolgok] minden nemei foglalják el leginkább időmet. 

Úgy ma, augusztus 9-én a sok audiencia adás — mely reggeliül kezdődött — 
mellett, nagy ebédet az ittlévő vármegyetiszteknek és honorácioroknak adok, 
melynek még az a kellemetes része vagyon, hogy azon urak sokszor egy órával 
szinte korább szoktak jönni, mintsem meghíva vannak. 

A directorommal24 megelégedve kezdek lenni. Látszik, hogy legjobb akarata 
van, és főképp, was mirdas liebste ist [ami nekem a legkedvesebb], a rendre nagyon 
felügyel. Az pedig mégis a gazdaság talpköve. Estve megént szerencsémet a szar-
vaskertben próbáltam. Hackelberggel 4 lövést tettünk, de nem tanáltunk semmit. 

Augusztus 10. Noha reggeltől estvéig lábon vagyok, és magamnak sok pihenést 
nemigen engedek, csak nagyjából leszek képes mindent megnézni, a détailba [rész-
letekbe] éppen nem ereszkedem. Reggel keveset foglyokra vadásztam. Minekután 
hazajővén, az istállóban és a ménesben kevés rendeléseket lettem. Onnét az ar-
chitectussal [építésszel] az omladék kastélyt jártam meg, s nézeteimet némely vál-
tozások eránt közlöttem vele. 

A kasszát inventáltam [ellenőriztem], mely rendben volt ugyan, de a perceptor 
[pénztárnok] otthon nem volt, s minden nyitva állott. Más úr ezért tüstént elker-
getné, de mit csináljak ily öreg emberrel. Azt reménylettem, hogy magányossá-
gomban majd ráérek és sokat fogok olvashatni, de ahelyett reggeltől estvéig úgy el 
vagyok foglalva, hogy alig érek rá olykor-olykor egypár lapot olvasni, azért is 
természetesen ezen könyvem most igen száraz. 

24 Fleckl Károly 



Tegnap azonban mégis a postán egy ösmeretlen széptűi levelet kaptam, mely 
felette mulattatott. A neve Emma, és igaz, hogy igen szépen és jól tud írni. Felelek 
is néki mindjárt, legalább egy kis időtöltés a károlyi mulatásom alatt. 

Egy rakás katonatiszt ebédelt nálam, Hackelberg féleségéhez is volt szerencsém. 
Délután Dessewííy Marci és Geöcz jöttek, kikkel az estvét töltöttem. 

Augusztus 11. Ma Kéc felé indulok. Reggel még holmit elrendeltem, leveleket 
írtam, s ebéd után Geöcz-cel és Marcellal Endrédre mentem, onnét Kécre, ahová 
estve érkeztem. 

Augusztus 12. Egész nap a szekéren ültem, és szinte elfáradtam. Megjártam 
Déclát és délután Usztatót, Csányt és Pért, az egész Közép-Szolnokban fekvő jószá-
gomat. Sok örömem benne nem volt, mert a gazdaság még nagyon gyenge karban 
vagyon. 

Augusztus 13. Visszajöttem Károlyba. Útközt Endréden még egy keveset 
Geöcznél mulattam, délután Wenckheim Béla és Horváth Antal jöttek látogatni. 
WJenckheim] lovakat akart venni, de amint veszem észre, drágálja. Az estve még 
Kende viceispán is megjött, de politikai diseursusok [beszélgetések] nemigen tar-
tattak. 

Augusztus 14. Reggel Wenckheimmel lovakat néztünk, és a méneseket megjár-
tuk. Délután pedig Szaniszlóra mentem, és a két vendégemet onnét Piskoltra kül-
döttem. Én pedig az odavaló gazdaságot megnézvén hazajöttem, és Hackelberg 
majornál még egy kevéssé voltam. Hazajővén Dessewffy Marccllt találtam, aki 
Hadadot megjárta, és senkit sem tanált. 

Augusztus 15. A reggeli órákat szokás szerént sok audienciákkal töltöttem, ami-
vel szinte eltelt a délelőtt. Hackclbcrgnél ebédeltem, ahol egy rakás ulánus tiszt 
volt. Délután kilovagoltam Kaplonyba, és az ottani földrengési károkat25 megnéz-
tem. Ezek bizony oly tetemesek, hogy nyilván a klastrom és a templom újjá lesznek 
építendők. Estve firkálok, a méneskönyvemet hoztam rendbe, s holnap indulok a 
közös jószágok"' felé. 

25 1829—1834 között több mint tíz alkalommal mozdult meg a föld Nagykárolyban és környékén. 
Különösen az 1834. október 15-i rengés okozott súlyos károkat. A megye 16 helységében és 
Nagykároly mezővárosban az adózók épületeiben esett kárt 78 240, az eklézsiákét 118 525, 
az uraságokét pedig 77 656 ezüst forintra becsülték. SZSZRMÖL IV-A-501 Közgy. jkv. 1834. 
II. köt. 3995. bejegyzés. A kaplonyi templomot es a sírboltot Ybl Miklós iranyítasával 1842— 
1847 között építették újjá. 

26 A Károlyi fivérek 1827-ben megosztoztak a családi birtokon, de egy részét továbbra is közösen 
használták 1862-ig. 



Soós, augusztus 16. Valóban, ha e jelen naplókönyvem mindég ily száraz és 
egyszerű lenne, végtére abba kellene hagynom, és ha valaha — amit nemigen hi-
szek — gazdaember lenne belőlem, lehetetlen volna a falusi élet mindennapi törté-
neteiben valamit íeltanálni, hacsak a naponként olvasott könyvekbűi kivonat gya-
nánt némelyeket ibijegyeznék. De ezen valóban nagy gyönyörűségtől most szinte 
meg vagyok fosztva, mert az egész napot kinn töltöm, és lóháton vagy szekéren 
megjárom minden földemet, jószágomat, estve pedig a tisztek számadásit és egyéb 
irományit nézem, és amennyire képes vagyok, vizsgálom. Ez pedig sokszor az 
egész esivét úgy elfoglalja, hogy 10 óra felé szívesen nyugodalomhelyet keresek, 
hogy másnap megént korán reggel továbbmehessek. 

így ma 6-kor indultam Nagykároly búi, és a dobi jószágomat, melyet még ezelőtt 
nem ösmértem, jártam meg egész délig. Ebben — ha az ilyet örömnek lehet nevezni 
— lehetett örömem, mert az élet- és szénatermés igen nagy, 200 öl szénán felül van 
az idén, és én az egész jószágért csak 8000 forint papirost27 fizetvén, ha az esztendők 
ilyenek lesznek, hiszem, hogy jó Gescháftet [üzletet] csináltam. Egypár fiatal lova-
kat vittem, melyek még nemigen szoktak az útnak, de hiszem, hogy egypár nap 
múlva megtörődnek. 

Délután elindultam Dobrúl, cs Erdődön keresztül ideértem 5 óra tájban. Itt az 
egész pusztát megjártam, és estvefelé visszajöttem. Szokásom szerént számadáso-
kat és gazdasági irományit a tisztnek megvizsgáltam, most pedig még a La dé-
mocratie en Amérique [A demokrácia Amerikában] nevű könyvemben akarok 
olvasgatni. 

Ezen könyvet egy francia procator [ügyvéd], Tocqueville írta, de kevés újat 
találok benne. Az introductiójában [bevezetésében] historice akarja megmutatni, 
hogy minden más feudális monarchica, aristocratica elvek, és azon épült kormá-
nyok vagy elenyésztek, vagy elenyészni fognak. De én azt Európára nézve taga-
dom, mert a mindennapi tapasztalás Franciaországban és Belgiumban mutatja, 
hogy a masszák a democratica princípium [a néptömeg a demokratikus alapelvek] 
és a nemzeti szuverenitás mellett, éppen annyi és némelyekben több önkénynek 
vannak alávetve, mint az absolutismus alatt nyögő nemzetek, mert a király vagy 
császár mindég egyenlő, akár az utcárúl emelje fel a nemzete, akár a palotában 
szülessen. Ameddig a nemzetek oly együgyűk lesznek, és magokat ezen calami-
tástúl [bajtól] meg nem szabadítják, sohase fog a törvény és az igazság, de mindég 
az önkény uralkodni. De ehhez a nemzet kifejlése és pallérozottsága magas lépcsőn 
való állásának kell lenni. Isten mentse meg ettűl a mi 100 esztendővel hátralévő 

27 Váltóforint 



hazánkat. Mink még egy ideig a paternus sinussal [atyai oltalommal], melybe ba-
junkat efundáljuk [kiöntjiik], még beérjük. 

Béltek, augusztus 17. Csakhogy szokásomtúl el ne váljak, jegyzem inkább fel 
a mai napot, mintsem más különös vagy nevezetes tekintetbűi, nem is érnék igen 
rá. Mert, ami még kevés időm estve naplókönyvemre maradt volna, azt néhány 
levelek, melyeket írnom kellett foglalták el. Alig is lehet az embernek más gondo-
lata, mert az egész nap csak birka, csűröskert, élethordás, szénatermés, gabona-
próbák, irtás és más ilyesek közt fordulok. 

Többi közt mégis egy nevezetes hírt kaptam Pozsonybúl, hogy a palatínus 
Balogh és Wesselényi dolgában az intermediatiót [közbenjárást] megtagadta. Ezen 
sok conjecturát [feltevést] lehetne építeni, én valóban nem is képzelhetem, hogy 
mit fognak a statusok [rendek] tenni. Sok confusio [zavar] lesz még mindezekbűi, 
az isten tudja, hogy gázolunk ki belőle. 

Barlafalu, augusztus 18. Semmi különös sem fordult elő, szinte el vagyok fárad-
va. Egész nap lóháton voltam, az üveghutában28 ebédeltem, és délután a Glódi 
pusztának, onnét Válaszúinak, késő estve érkeztem ide. A közös jószágokban egy 
kevés rendbehozatalán kívül még csekély előmenetelt veszek észre. A tiszttartó 
ugyan sokat ígér, de investitio [befektetés] nélkül nehéz valamit kihozni egy jószág-
búi, főképpen, mely oly desolált statusban [elhanyagolt állapotban] vagyon, mint 
én ezeket vettem át. 

Augusztus 19. Egész reggel a gazdaságban járván, délre még Barlafaluban vol-
tam. Eötvös M[ihály] — a volt követ — átjött látogatásomra, és egypár órát velem 
töltött. O szegény az ország dolgaitól egészen disgustálva [megundorodva] vagyon, 
W[esselényi] dolgán igen meleg részvétellel látszik lenni, és amint mondja, az 
expatriatio [kivándorlás] feltett szándéka. Vagyonát itt el akarja adni, és Észak-
Amerikába vándorolni. De nem hiszem, hogy kiviszi, nyilván csak egy felfogott 
idea, és ha a kivitelre jön a dolog, majd látni fogja, hogy mégsem volt elég eltökél-
lett szándéka. Ha az ember ezen ideát egyéberánt közelebbiül vizsgálja, vagy jobb 
sorsra való vágy, vagy desperatio [reményvesztés] vezethet ily lépésre. Az igaz, 
hogy a dolgok nálunk felette rossz állapotban vannak, és a jövendőre való kinézetek 
még kevesebb reményt nyújtanak, mert kétségen kívül egy krízis áll előttünk, és 
hazánk horoscopuma nem igen fényes. Abban az esetben egy revolutiók által mái-
kifejlett országban több bátorság, több nyugalom és talán több kellem reménylhető, 
mint egy századoki előítéletek súlya alatt nyögő, elavult hazában. De hát a hazához 
és a natale solumhoz [szülőföldhöz] vonzó szeretet az véghetetlen nagyobb, és 
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kisebb baj, melyekkel egy kivándorlót, új hazában letelepedni kívánót nyomban 
követik, és állapotát akár a legszabadabb országban is nehezítik. Európában, az egy 
Angliát kivévén, akárhová tekintsünk csak még rosszabbra kellene változni. Ame-
rikát és annak helyzetét csak könyvekbűi ösmérem, de mégis meg vagyok győződ-
ve, hogy akárki, akinek idehaza van mibűl élni, és ezen lépést tenné, elébb-utóbb 
megbánná. Azért Eötvösnek—amennyire lehetett — ezen plánumátdissuadeáltam 
[elleneztem], és kár is azonkívül becsületes embert vármegyehivatalbúi veszteni, 
l'őképp, ahol ily kevés számmal vannak. Délután megint lóra ültem, és a Szamos 
partján fekvő rétjeimet és földjeimet néztem, onnét ide, Misztótfaluba jöttem cstve. 

Augusztus 20. Egy napot a sok járkálás után pihenni akartam, és egyszersmind 
nézni, hogy viszi Royko [János] — egy új tisztem, aki a Georgiconban professzor 
volt — a hivatalát. Noha teoretikus embernek látszik, mégis ily csekély eszközök-
kel, melyek dispositiójára [rendelkezésére] vannak, annyit mégis végbevitt, hogy 
a tiszttartósága rendesen és takarosan néz ki, hogy a réteket, melyek az elgazoso-
dások miatt szinte haszonvehetetlenné váltak, kitisztíttatta, és az idén már megle-
hetős quantum [mennyiség] és minémű szénát gyűjtetett, némely comassatiókkal 
[tagosításokkal] és irtásokkal az agriculturát [földművelést] emelte. Állítása sze-
rént 2 esztendő múlva, ha egy kevés marhavételre magamat elszánom, 20 000 pen-
gőforintra akarja hozni a tiszta jövedelmet. Az az egy hibája látszik lenni az em-
bernek, hogy mint teoretikus sokat beszél, és meglehet, hogy igazságtalan vagy 
parteiisch [részrehajló] vagyok, de a sokat beszélő emberekhez — nyilván, mert 
magam paucorum verborum fráter [kevés szavú ember] vagyok— nem érzek igen 
sok hajlandóságot, azért is a directorom" fő tulajdonai közé számlálom azt, hogy 
keveset szól, de annál többet cselekszik. 

Muzsaly, augusztus 24. Noha 4 napot elhagytam följegyezni, nemigen sokat 
vesztettem. 21-én elindultam Misztótfalubúl az Avasnak, ahol ménesemet látni, a 
vadságon és egy hamuzsír hutámon kívül. Nem is mulattam ott soká, de még ebédre 
Józsefházára jöttem, ahol ti napot töltöttem, az estvét levelek írásával töltöttem, 
minthogy a károlyi utolsó postát ott tanáltam. 22-én Tiszaújlaknak Salánkra jöttem, 
mintegy 2 óra tájban. Ott délután gazdaságom egy részét megnéztem, az estvét 
pedig hivatalos foglalatosságokkal töltöttem. 23-án délelőtt még ami Salánk körül 
vagyon, és amibűi valami gazdaságot, majorságot teremteni lehet, mind megjártam. 
Egypár tekintetes urak, a főszolgabíró etc. jöttek látogatásomra. Délután utamat 
folytattam a Nagy Erdőn keresztül Kovászónak, és ide, Muzsajba értem estve 7 és 
8 közt. 
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íme, a 3 napi tetteim, melyek nem érdemelnek sok figyelmet vagy feljegyzést. 
Azonban Józsefházán a minap az esmeretlen és titkos szeretőmtől kaptam levelet, 
melyben nemcsak kinyilatkozza, hogy kicsoda, de még 22-re reggel 6 órára egy 
rendez-vous-t [találkát] ád Hadház és Téglás közt. Igen sajnálom, hogy teljesen 
lehetetlen volt arra az időre odaérni, másképp bizonyosan elszaladtam volna, ezen 
furcsa kis — amint mondja — fekete leánykát megösmérni. Adtam ugyan vála-
szomban egy más rendez-vous-t 3l-re ugyanazon helyen, de ki tudja, ha nem lé-
szen-e piquée [sértődött], és majd ő meg nem jelen. Én mindenesetre ott leszek. Az 
lesz majd a furcsa, ha se szép, sem kellemetes, ha egyszóval meg leszek csalva. Ez 
pedig igen könnyen megtörténhetik. 

Fehérgyarmat, augusztus 25. A tegnapi napot részint Muzsalyban, részint az 
úton töltöttem. A reggeli órákban a timsófabrica minden részeit, és a benne történt 
javításokat tekéntettem meg. Klob[usitzky]ékat látogattam, kik nálam ebédeltek. 
Délután megint lóra ültem, s utamat Gyarmat felé folytattam. Tarpán mentem ke-
resztül, ahol a lakosok pompával fogadtak, s a Tiszáig kísértek. Este 8 óra felé értem 
ide. 

A mai nap nagyobb részét a gazdaságomban töltöttem, amelyet meglehetős 
rendben tanáltam. Industriát [vállalkozást] nemigen lehet itt folytatni, mert a temér-
dek sok compossessorátus [közbirtokos] miatt az egész határ csak kétfelé van oszt-
va, az egyik fele ugar, a másik művelés alatt van, így tehát semmi rendes felosz-
tásról gondolni sem lehet, míg ezen proportio [birtokmegosztás] által nem segít-
tetik. Ezt ugyan behozni itt is szándékom, ele már 4-et és most az 5-iket kezdem, s 
így a fiscalisok alig győznék, azért is egy ideig még béketűréssel kell lenni. Délután 
Klob[usitzky]ékkal Cégényben, Kendénének30 akartam viszitát [látogatást] tenni, 
de senkit sem találtunk odahaza. 

Az estvémet pedig különféle foglalatosságokkal töltöm. Noha úgyszólván min-
dég egyedül vagyok, mégis estvéim hamar múlnak, mert dolgom és könyveim van-
nak, s ha az a kettő megvagyon, nemigen szorulok más mulatságra. Most éppen 
Farkas Sándor amerikai utazását nagy örömmel és interessévei [érdeklődéssel] ol-
vasom, mert noha igen sokat olvastam Észak-Amerikárúl, akármely leírással kiállja 
a konkurenciát. Mégpedig captain [ hajóskapitány] Basil Hallt sem veszem ki némű 
tekéntetben, mert noha ez inkább scientifienssebb [tudományosabb] munkát írt, 
Farkaséban azon parteilich [elfogult] és irigy szemet nem találván fel, mellyel Hall 
és majd minden angol Amerikát ítéli. Az ő könyve olvasását sokkal kellemetesebbé 
teszi némely leírási, sok intézetek és Észak-Amerika institutióirúl [intézményeiről] 
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kijelentett vélekedései mutatják, hogy az igaz szabadság és a republicanusi szabá-
lyok lelkét és igaz értelmét jól fogta fel, és azokat egyszerű, de igen jól megfogható 
módon közli, és terjeszteni kívánja honfiaival. Némelyeket szinte csudálom, hogy 
a cenzúra megengedte. Ha kormány lennék, Farkas Sándor könyvétűi inkább tar-
tanék, mint W[esselényi]étűl. Mert aki az előítéleteket akárhol, de főképp minálunk 
egyenesen megtámadja, az bizonyosan több ellenségre, de korántsem annyi rész-
vételre tarthat számot, mint az, aki egy szabad alkotmány republicanus szellemét 
a legszebb festékkel olvasói elé ügyesen hozni tudja. Ez ítéletem szerént pedig 
mégis Farkas könyvében hiba, hogy a Schattenseite [árnyoldalt], főképp a társasági 
életben nem is érinti, márpedig vannak mégis sok olyanok, melyek— akárki mit 
mondjon — a régi aristocratica Európában, ha nem jobbak, bizonyosan kellemete-
sebbek. 

Megvallom, ha tudnék úgy írni, kísértetnék a némely utolsó utamban össze-
firkált jegyzeteimet rendbe hozni, és azokkal az olvasó publicumot megajándékoz-
ni. De egy az, hogy restellem, és azonkívül nem bízom ügyességemben erre nézve, 
másra pedig bízni, és nevem alatt kiadni, nevetséges hiúság lenne, s így az egész 
abba fog maradni. 

Egyedül töltvén napjaimat és főképp az estvéli óráimat, sokszor kérdem magam, 
ha hosszára kiállanám egyfolyvást a falusi életet hazám ezen részében anélkül, 
hogy elvaduljak. Megvallom, hogy noha most szinte örülök, ha magamban lehetek, 
mert tudom, hogy néhány napok múlva megént a civilizált rész felé megyek. Ha 
mégis ahelyett itt kellene maradnom, és nem volna módom Pestre vagy Bécsbe 
vagy külföldön utazni, nem csekély rcsolutio [elhatározás] lenne, és minden erős 
akaratomat kellene egybeszednem, hogy magam szerencsétlennek ne érezzem, 
mert itt bizony ezen félvad emberek közt egészen magamra lennék redukálva [ha-
gyatva], és magányosságomat csak valamely feltett cél, vagy egy bizonyos tárgy-
ban való munkál ódás, és abban való foglalatosság tenné tűrhetővé. Abban az eset-
ben nyilván Kölcseyvel igyekeznék összeköttetésbe lépni, és annak mély tudo-
mányú kincsébűi magam kifejlésére meríteni iparkodnék. Furcsa lenne ezen próbát 
tenni, de akkor ki kellene ám állani a tudós férfi társaságát, sőt keresni kellene azt, 
mert ő bizony nem lenne igen communicativus [közlékeny], és én talán könnyen 
beleunnék. 

Vajon lenne-e elég állhatatosságom egy telet egyedül a tudománynak és tanult 
olvasásra szánni. Meg kell vallanom, hogy nem. Pedig az lenne az egyetlen egy 
mód, ha akármely tudomány ágában valamit gründlich [alaposan] tanulni akarnék. 
Azonban látom, hogy eleget írtam anélkül, hogy különös Stoffom [anyagom] lenne, 
és így inkább abbahagyom, még nonsenst [értelmetlenséget] írhatnék végtére, 
amint azt talán máris cselekedtem. 



Augusztus 26. Utazásom utolsó napja volt, melyben Tunyogot és az ecsedi pusz-
támat jártam meg. Eeseden a gazdaságot tűrhető rendben tanáltam, a termés bő, 
széna pedig igen sok vagyon. Délután utamat Károly leié folytattam. Az estvél 
magányosan, omladékim közt töltöttem, keveset olvastam és firkáltam. Korán fe-
küdtem le. Megjegyzésre méltót nem írhatok, s úgy inkább abbahagyom. 

Augusztus 27. A reggeli órákban sokan jöttek, ki ezt, ki amazt kérte. Egy szép 
leány is jött instantiával [kéréssel], de nem hagyta magát in natura indorsáltatni, én 
pedig nem kényszerítek senkit, s így megint továbbment. Látszik, mely interessáns 
[érdekes] dolgok fordulnak elő, hogy már ilyesekkel is töltöm ezen lapokat. A 
Tudós Társaságiul kaptam tudósítást, mely csak szeptember 8-án jön össze, így 
időm lenne Andrássy Györgyöt Monokon meglátogatni, ha bizonyosan tudnám, 
hogy otthon van, de így bizonytalanra bajos annyi utat tenni. 

Augusztus 30. Két napi fel nem jegyzésem fő oka az, hogy némely odiosumokon 
[kellemetlen dolgokon] kívül, ami a jószágok vizsgálatával többnyire járni szokott, 
semmi különös nem adta magát elő. Kénytelen vagyok ezen alkalommal 4 tisztet 
elereszteni, lopás, rendetlenség és más előtanált hibák miatt. Ez mindég kedvetlen 
dolog, mert szívesen koldust csak nem teszek. Azonban meg kell lenni, mert ha az 
ily nyilvános elidegenítést elnézem, az úgyis még nagyon demoralisált [erkölcsileg 
romlott] tisztikaromnál rossz példát tesz. Egyéberánt eleget mondottam és kinyi-
latkoztattam tisztjeimnek, s így hát lássák a következést. 

Kevés napi ittlétem alatt némely vármegyebeliek közt Kölcsey Ferencet öröm-
mel láttam ismét. Foglalatosságink sok lévén, nemigen sokat lehettünk együtt, noha 
nagyon óhajtottam volna egypár órát vele tölteni. Kende mindég vele volt, s így 
nemigen lehetett szabadon és nyíltan vele szólani, legalább én néki nem hiszek, és 
duplicitásátúl [kétszínűségétől] tartok. W[esselényi]rűl sokat szólottunk, bár lenne 
szegénynek sok oly igaz, jó baráti, mint K[ölcsey] meg én, de ez csak álmodás és 
ábrándozás, mert a volt baráti közül is sokan elhagyják, és mások, ahol csak árthat-
nak, megteszik. Kíváncsi vagyok tudni, mi lett belőle, s hogy állanak dolgai sze-
génynek. 

Most éppen ittlétem utolsó pillanatán vagyok, sok a mindenféle munka és némi-
képp baj is. Minthogy már egy ideig vissza nem jövök, sokféle rendelést kell ten-
nem az egészre nézve, kivévén a nagy károkat, melyek a földindulás által történtek. 
Inkább megelégedten megyek vissza, mert némi javítások és sokakban a béhozott 
rend mégis észrevehetők, ez pedig ily nagy administratiónál ítéletem szerént ne-
vezetes nyereség. 

10 óra felé útnak indulok. Az éjszakát Hadházban valahogy töltöm, s holnap 
reggel talán a Téglás melletti rendez-vous-val [találkával} vagy hiábani várakozás-
sal tölthetek egypár reggeli órát. Furcsa lenne, ha megcsalt volna. Az legalább 



levelébűl kitetszik, hogy nem szép, mert sokat ír, hogy kicsi, fekete etc. Legalább, 
ha rút, meg nem csalt. Majd meglátjuk. 

Augusztus 31. Megesmerkedtem a misteriosus [titokzatos! szeretőmmel. Amint 
az utolsó levelemben megkértem, Hadház és Téglás közt adott rendez-vous-t f talál-
kát].. Eleinte kissé verlegen [zavarban] volt, de csakhamar megszelídült. Egypár 
órát töltöttünk együtt, és végtére rábírt, hogy Téglásba bemenjek, és a kisasszony-
nak, ki csak egyedül volt otthon, visitát [látogatást] tegyek. Szegény Sophia — nem 
tudom miért — tökéletesen belém bolondult, és ha a vidékben kellene laknom, vagy 
Károlyban többet mulatnom, noha nemigen szép, rövid időre mégis lehetne vele 
liaisont [szerelmi viszonyt] tartani, de így nyilván nemigen sokat fogom látni. Még 
egypárszor írok néki, s aztán nyilván mindketten beleununk s abbahagyjuk. Délután 
elindultam Téglásbúi, a kisasszony, ki egyedül volt odahaza, igen szívesen foga-
dott, és nagyon meghitt, hogy másszor is arra venném utamat. Szegény Sophia 
pediglen igen szomorúan és könnyező szemekkel búcsúzott tőlem, mit vielen Ver-
sicherungen von ewiger Liebe und Anhánglichkeit [az örök szerelem és hűség bi-
zonyságával). 

Az egész éjszakán át mentem, Poroszlónak vévén utamat. Reggel 10 óra tájban, 
szeptember l-jén. [Tarna] Örsbe jöttem, és nagyon örvendve régi, jó barátomat, Or-
czy Lászlót otthon találtam, s a napot vele töltöttem. Minthogy nemigen volt okom 
sietni, szívesen látogatom és mulatok ösmerőseimmel, kik éppen útközben laknak. 
A Tudós Társaság ülései csak 9-én kezdődnek, s így ráérek. 

Ugyszinte másnap, szeptember 2-án, Gödöllőn állottam meg, és a napot a her-
cegné társaságában igen kellemetesen töltöttem. Estve későn bementem Pestre. 

A másnapot, szeptember 3-át és 4-ét. Pesten töltöttem. Semmi különös most 
nincs ezen városban. Péchy Ferenc követ visszahívása az elméket némiképp elfog-
lalja, de a kormány emberei mindent cl fognak követni, hogy ezen visszahívás, 
mely jövő szerdára, a szeptember 9-én tartandó generális gyűlésre vagyon elhatá-
rozva, meg ne essék, és azt hiszem, hogy nyilván úgy fog kiütni. Sz[échenyi] többi 
közt megkért, hogy e részben magam ne enuntiáljam [szóljak] Péchy ellen, és meg-
vallotta sub rosa [bizalmasan], hogy a palatínustól saját keze írással kapott volna 
levelet, melyet meg is mutatott. A levél igen szép és schmeichelhaft [hízelgő] kife-
jezésekkel vagyon írva, és segítségét ezen tárgyban tőle kikéri. Feleletét is olvas-
tam, melyben tehetsége szerénti közbenjárását megígéri, s most tőlem is ígéretet 
akar, hogy ti. írhatná meg a főhercegnek, hogy vélem is beszélt, és én is a segítséget 
megígértem légyen. De én azt nem ígérhettem. Azonban ha éppen a palatínusnak 
nagy kedve van felőlem írni, megmondtam néki, hogy fognám magam circiter 
enunciálni [kijelenteni], ha az alkalmatosság úgy hozza magával. Én tudniillik azon 
szép jusst, mellyel egy vármegye rendjei bírnak, hogy ti. országgyűlési követét, ha 



vagy hibázott, vagy bizodalmok megcsökkent, visszahívhatják, fognám eleinte elő-
hozni, és a környülményeket vagy inkább az azóta közbejött királyi rescriptumot 
[leiratot], mely a diéta nemsokára megszüntetésére mutat, akarom okul adni, hogy 
ez egyszer ezen jussal ne éljünk. De hogy a hibás vagy bizodalmatlan követ ezentúl 
ne árthasson a megyének és Pest vármegye votumának [szavazatának], ezen gyű-
lésbűi meg kell néki hagyni, hogy ezentúl akármely kérdésben a voksát első köve-
tünkéhez alkalmaztassa, és ezen nyilvános meghagyást mint szoros instructiót [kö-
veti utasítást] tekintse, melynek áthágása esetében számot tartson arra, hogy a vár-
megye, habár az utolsó hetekben is visszahívja, és ezen szégyent megteszi rajta. 
Nem tudom, Sz[échenyi] miért oly igen kért és sürgetett erre, nyilván igen olcsón 
will er sich beim Erzherzog ein Bilde einlegen [akar a főhercegre jó benyomást 
tenni], és arra tehát én is segítsem. Ennyit ígértem neki, s azt meg is fogom tenni. 
Hanem egy ily alávaló, minden tekéntetben megvetésre való ember mellett, mint 
Péchy Ferenc, soha szólni nem fogok. 

Szeptember 4-én a délutáni és estvéli órákban dolgoztam, és leveleket írtam, 
ami után 10-kor estve útnak indultam, és szeptember 5-én reggel ide, Csurgóra 
érkeztem. Egypár napot magányosságban akartam volna tölteni, de alig lesz kivi-
hető. A számos szomszédságot csak meg kell látogatnom, és most, hogy holdvilág 
vagyon, a délutáni és estvéli órákat ana fordítom. Reggel dolgaimat elrendelem, 
olvasok, írok ele., és így a nap szinte kellemetesen telik. Meglehet, hogy az újság 
et le charme de la proprieté [és a birtok bája] az oka, de megvallom, hogy ezen 
csendes helyet szeretem, és ha valaha megtelepedem, bizonyosan sokat leszek itt. 
Bárcsak a jövendőbe való tekéntet ne lenne oly szomorú és fekete! De ha sokat 
költök házaim és nyári lakásim ékesítésére és kellemes lakhatásra, ki tudja, öreg 
napjaimra találok-e benne azon gyönyörűséget, melyet méltán kívánhatnék. 

Ki tudja, szegény magyar haza csak innét 10 esztendőre is minő állapotban, és 
mely szomorú környülmények közt fog nyögni. Ki tudja, ha maholnap ez a kevés 
szabadság, mellyel a privilegiált status [kiváltságos rend] él, nem fog-e egészen 
megszűnni. Akkor pedig a nemzetiség, a politikai létünk, egyszóval az egész ma-
gyar név elenyészik, és kevés esztendő alatt a feledékenységbe és az elhalt nemze-
tek sorába esünk, és csak az öregek, még lassan ki nem halnak, fogják még búsulva 
a szegény magyar nevet emlegetni. Az új generáció pediglen más nemzetté válván, 
talán még csúfolva mutathat ránk, mint akik az őseikrűl rájuk szállott hagyományt 
önügyetlenségük, sötétségük és előítéletek átka által cl tudták veszteni. Ez pedig 
igen könnyen megtörténhetik, de ennek nézője és tanúja lenni bizonyosan nemigen 
irigylendő vocatio [hivatás]. Adja az Isten, hogy csalódom, de alig hiszem, hogy a 
mostani létünknek elébb-utóbb más kimenetele legyen. 



És mégis magam meggyőződésem ellen dolgaimat úgy intézem, mintha legál-
landóbb létünk, legszebb jövendőnk virágzana. Ezt szeretném, ha valaki megex-
plicálná [megmagyarázná]. Meglehet, hogy egypár hónap alatt házastársrúl is gon-
doskodom, egyszóval, aki minden gond és baj nélkül szabadon, mint a madár a 
levegőben élhetnék, maholnap csak azokat halmozok fejemre. És miért? Sokat gon-
doltam efelől, és más okát nem tanálhatok, mint azt, hogy némelyekbe már bele-
kezdvén nemigen akarom abbahagyni, és a fő okát abban tanálom, hogy serio-
susabb [komolyabb] foglalatossághoz, tudományos munkálódáshoz iljúságomtúl 
nem szoktattam magam, és így, hogy későbbi esztendőkre az életben egy kis intc-
ressém [érdekem] legyen, ilyenekhez mint építés, jószágvétel és annak kellemetes 
elrendelése, és végtére házassághoz kell fognom, hogy csak valahogy időmet és a 
gondviseléstűi szabott napjaimat kihúzhassam. 

Nem tudom, ha nem csalódom, de ezt a nevelésem egy nagy hibájának tekéntem, 
és oly hibának, melyet csak nagymértékű állhatatosság lenne kcpcs kiirtani, vagy 
legalább javítani. Szinte szeretném, ha ezeránt valakivel bizodalmasan beszélhet-
nék, de alig esmerek valakit, aki ezen ideámat jól felfogná, és bizodalmas nyílt-
szívűséggel e tárgyban tanácsot adhatna. Kölcsey lenne egy, a kevesek közt, de 
annak társaságában oly keveset vagyak, und zu so einer Mitteilung gehört ein 
grofíer Vertrauen und ein hoher Grad von Intimitat [és egy ilyen közléshez nagy 
bizalom és az intimitás magas foka kell], Széchenyit szívesen megkérdezném, de 
most már nem vagyunk oly szoros összeköttetésben, mint ezelőtt, és azonkívül más 
fontosabb tárgyakkal vagyon elfoglalva, mintsem hogy őt ilyesekkel untassam. 

Szeptember 6. Ma, vasárnap lévén, templomban voltam, és a délelőtti órákat 
irkálással töltöttem. Tegnap Lamberg Rudolfnál Csákberényben voltam, ahová az 
egész móri vénasszony serege délután látogatásra jött, de uzsonna után mindjárt 
elmenvén, az estvét még a fiatalokkal töltöttem, és későn jöttem haza. A mai délu-
tánt és estvét pedig Szentmihályon töltöttem, és vacsora után Zichy Edmunddal, 
aki nálam hált, jöttem haza. Az ilyen falusi élet nagy különbség ahhoz, melyet 
Károlyban szoktam tölteni, ahol vagy egész magányosságban vagyok, vagy legkel-
lemetlenebb és unalmas tekéntetes urakkal kell társalkodnom. 

Szeptember 7. Reggel korán Zichy keltett, kinek paripája ahelyett, hogy idejött 
volna, Szentmihályban maradt, s így Mórig vitettem. Lajos bátyám éppen akkor 
megérkezett, s nagy örömömre egypár napot velem tölt. Mulatságot nemigen ad-
hatok néki, de közel szomszédság lévén ide, estve átrándulunk Csákberénybe. Dél-
előtt Lamberg és Festetich Miklós jöttek látogatni, mink pedig délután átmentünk 
hozzájuk, és amint sejdítettem, azok szinte éjfélig játszottak. Én az asszonyokat 
tehetségem szerént mulattam, s vacsora után, mikor azok nyugodni mentek, magam 



is egy kevéssé kezdtem makaózni, és rövid idő alatt mintegy 400 pengő forintot 
nyertem. Ebben állott a tegnapi foglalatosságom. 

Ma pedig, szeptember 8-án. későn kelvén, Perényi fiscalisa egy ideig untatott. 
A délelőtti órákat pedig járkál ássál töltöttem. Délután Bajzátot akarjuk meglátogat-
ni Szentgyörgyött, és Fehérvárott Perényiéknél egy keveset megállani szándéko-
zunk, avval pedig bemegyünk Pestre. Holnapra a Péchy-féle gyűlésre még vala-
hogy készülnöm is kell, de talán nem is lesz alkalmam szólani. Megvallom, hogy 
a dolog magában igen keveset interessál [érdekel], mert sem a haza, sem Pest vár-
megye becsületén se kár, sem haszon nem esik, ha Péchy visszahívatik. 

A nemzetek csak kormányozódhatnak, ele sohase fognak kormányozni. A nem-
zetek sohase fogják magokat tökéletesen megszabadítani, és örökké éretlenek ma-
radnak az igaz szabadság veszedelmes állapotára. A nemzeteknek mindég egy ál-
nok idea kell, mely zabolázza, csalja és jámborítja. A népeknek végre igazgató kell, 
ki gyengeségeit, ábrándozásit és indulatait használni és igazítani érti. Ezt olvasom 
éppen egy kivándorlott ausztriai Észak-Amerikárúl írt könyvében, és megvallom, 
hogy állítását tökéletesen helyben hagyom, mert aki a szép szabadság álmával el-
ragadtatva, hazája szabadítását hathatósan előre akarja mozdítani, többnyire ugyan-
azon hazában és annak népiben tanálja a legnagyobb akadályt, és minden fáradsága, 
minden áldozata jutalmát a közgyűlöletben, megvetésben vagy csúfolásban tanálja. 

Délután útnak indulok bátyámmal Pest léié, de először Iszkaszentgyörgyön Baj-
zátnét meglátogattuk. Három leánya van, mely közt egy férjhez ment. Az egész ház 
igen tisztességesen néz ki, úgyhogy bizonyosan cultiválni [kedvelni] fogom ezen 
szomszédságot. 

Valami 2 órakor éjfél után érkeztem ide, Pestre. Szeptember 9. Az egész napot 
ülésekkel töltöttem, reggel már 9-kor kezdett a vármegyeházában. Péchy vissza-
hívását félig-meddig megelőzte ugyan az ő beadott resignatiója [lemondása], de 
alig olvasódott fel, mindjárt Fáy Andrást conclamálták [kiáltották] a rendek, ki is 
mintegy félórai kiáltás és részéiül némi vonakodás után követté választatott és 
megeskettetett. A gyűlés igen szépen ment végbe, a praesidium [elnökség] noha 
szorosan rá volt parancsolva, hogy mindent kövessen el Péchy követ megtartása 
eránt, mégis látván a világos többséget, a dolgot tovább nem erőltette. A kortesek 
igen jól voltak előkészítve, semmi zaj, semmi rendkívüli lárma vagy legkisebb 
kicsapongást nem lehetett észrevenni. 

Délután még gazdasági egyetem tartódott, és késő estvéig tudós társasági igaz-
gatói ülés, mely felette unalmas vala, mert csak a két esztendei protocollum [jegy-
zőkönyv] felolvasásában és annak classificatiójában [minősítésében] állott az egész 
3 órai tanácskozás. Korán feküdtem, hogy a reggeli órákat használhassam, és egy 
kevéssé öndolgaimban foglalatoskodhassak. 



Szeptember 10. Az egész napot tudós társasági és igazgatói ülésekkel töltöttem, 
és azokban valóban semmi nevezetest vagy értékest nem hallottam. Reménylem, 
hogy ez az egypár nap végbemegyen, mert a la durée [az idő] nagyon unalmas lenne 
mindig ezen tudós világ közt forogni. Az elnöknél, gr. Telekinél ebédeltem. 

A mai napot, szeptember 11 -ét hasonló módon töltöttem. A házamba mindennap 
egynéhányszor eljárok, és annak lassú haladását szemlélem. Szinte örülök, hogy 
holnapután megint kimehetek Csurgóra. 

Szeptember 12. Az egész napot a Tudós Társaság ülésein töltöttem. Estve a 
teátrumban Devrient énekesnél hallgattam, ott sok ismerősökre akadtam. Az itt-
létem egyéberánt semmi érdekest nem nyújt, azért is csak hamarjában jegyezem 
fel ezen napokat. 

Vasárnap, szeptember 13. Nagygyűlés tartatott a vármegyeház nagyobb termé-
ben, a gyülekezet nemigen számos volt. A felolvasott tárgyak és értekezések igen 
középszerűek valának. A Dessewffy [József] által felolvasott báró Berzeviczy 
[Vince] parentatiója [gyászbeszéde] elmésen volt leltévé és jól elolvasva, a publi-
cumot nagyon mulattatta, de ítéletem szerént nem volt a maga helyén. 

Az ülés után Széchenyi a kaszinóban nagy ebédet adott, melyen a helyben lévő 
társaság minden tagjai jelen voltak. A társaság jókedvű, a pohárköszöntések szám-
talanok valának. Én ebéd után elindultam. 

Szeptember 14. Mintegy 2 óra éjfél után ide, Csurgóra értem, és a napot csendes 
magányosságban, olvasással és elrcndclkczésscl igen kellemetesen töltöttem. Est-
vefelé Koch architecta [építész] érkezett, akivel némely planumok [tervek] és az 
itt teendő ültetések eránt dolgom vagyon. 

Szeptember 15. A reggeli órákat Fehérvárott töltöttem, ahol Perényi hitelezőivel 
egypár óráig dolgom volt, ti. 35 000 pengő forintig adósságot átvettem, és az én 
ugyanannyibúi álló egyik kötelező levelemet visszavettem. Ezen unalmas munka 
szinte az egész délelőtti órákat elfoglalta, délután pedig átmentem Csákberénybe. 
Az estvét olvasva és írva töltöttem. Egyéb érdekest nemigen jegyezhetek c mai 
napomrúl. Koch architecta megnézte a ház és a kert fekvését, minden részeket 
megjárta, és a hely fekvésével nagyon meg van elégedve, ő valami igen szépet 
gondol belőle készíteni. 

Szeptember 16. Korán reggel kelvén, a főbíró kitáblázásra eljött, és így ezekkel 
kell majd egy ideig mulatnom. Délelőtt Lamberg Rudolf látogatott meg, én pedig 
délután Szentmihályba mentem át, az estvét ott töltvén, csak éjfél után jöttem 
vissza. 

Szeptember 17. A reggeli órákban Perényi László látogatott meg, akivel ebédre 
átmentem Mórra, onnét délután elindultunk. Perényit Fehérvárig vittem, magam 
pedig még az estve Szentmihályba mentem, mert másnap, szeptember 18-án együtt 



átmentünk Degre Festetichéket meglátogatni, kik igen szívesen és nagy örömmel 
fogadtak. A napot olt töltöttük, a mulatság ugyan nemigen nagy volt, de mégiscsak 
eltelt az idő. 

Szeptember 19. Korán reggel hagytuk el Déget Edmunddal, s Szentmihályon 
kevés ideig mulatván, mintegy 11 órakor visszajöttem Csurgóra. Ebédre még át-
mentem Csákberénybe, Matilda születésnapja volt, estvéig ott maradtam. Haza-
érkezvén még kevéssé Bártfayval dolgoztam, aki holnap Pest felé visszamegy. 

Vasárnap, szeptember 20. Az egész napot egyedül odahaza töltöttem, többnyire 
Gibbont olvastam, és annak mély tudományú és érdekes, a Római birodalom ha-
nyatlása és végső elvesztése előadásában gyönyörködtem. Ez egy, a kevés munkák 
közt, melyeket mindég szívesen, örömmel és haszonnal lehet olvasni. Egyiptomi 
utazásokat is forgattam, éspedig a L expedition du Luxor [Luxori expedíciót], és 
Wilkinson igen tudós és érdekes leírását, melynek lo érdeme a hieroglifák magya-
rázata, ami is 10 esztendei Théba omladéki közt tartózkodása és fáradhatatlan mun-
kálódása jutalma lőn. Wilkinson és Champollion legtöbbet tettek ezen tárgyban, és 
a történettudománynak általuk egy felette gazdag kútfő nyílt. Nékem, ki éppen azon 
részekbűi jövök, ezen munkák igen érdekesek, és nagy örömmel olvasom azokat. 
Délután Bajzát szomszédom és a viceispán látogatott meg, akivel egy ideig poli-
tikárúl beszélgettem, nézeteink azonban nemigen egyeznek meg, mert igen servilis 
[szolgalelkűi embernek látszik. 

Szeptember 21. Ma szinte egyedül voltam, egész reggel különféle foglalatos-
ságim lévén, a délelőtti órák hamar múltak. Délután bementem Fehérvárra, Perc-
nyivel még egy kevés dolgom lévén. Ott némely viszitákat [látogatásokat] és szá-
mos társaságot tanállam, kevés ideig mulatván, estvére visszatértem. Holnap elu-
tazván Pozsony felé, rendeléssel és készülettel töltöm az estvét. Az idén már alig 
fogok ide visszatérni, mert még magam se tudom jóformán, mit fogok tenni, vagy 
hova viszen sorsom a jövő télre. Meglehet, hogy Pozsonyban maradok, ha Z[ichy] 
K[arolina] még úgy tetszik, mint első benyomása kellemetes volt, talán egypár 
hónap múlva málkás is lehetek. 

Szeptember 22. Korán reggel indultam Csurgóról, és részint lóháton, részint 
szekéren igen hamar érkeztem ide, Csunyba. 7 órát töltöttem az úton. Húgom nagy 
örömmel fogadott, egy ideig most itt velük maradok. Sz[apáry] Rozi is itt van, és 
ha a házigazda jobb kedvű lenne, az ittlét és múlatás nem lenne kedvetlen. De így 
mindég megelégtelen és elkeseredett képet látni, nem éppen a legkedvesebb dolog, 
lóképp, ha a kinézés olyforma, hogy ezen visszás és kedvetlen helyzet tartós, sőt 
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napiul napra rosszabb lesz. Ha alkalmatosságom lészen, megpróbálok talán sógo-
rommal beszélni, és őt a megbékélés első lépésére, ha lehet, rábírom. Minő sikerrel, 
azt ugyan nem tudom, mert magam se várok nagyot tőle. A reggeli órákban azonban 
lehetséghez képest foglalatoskodom, de azért mégiscsak keveset vihetek végbe. Az 
olvasásra kevés idő marad, a nap nagyobb részét és az estvéket az asszonyokkal 
töltöm. 

Szeptember 23. Délelőtt Pozsonyban voltunk, de az új gőzhajót, a Zrínyit, mely 
látására mentünkbe, nem láthattuk, mert már reggel elment volt Pestre. így estve-
felé megént hazajöttünk. Ebéd után néhányan Pozsonybúl kijöttek, és az estvét itt 
töltötték. Beszélgetés meg játék, a mulatság vagy inkább időtöltés elvei valának. 
Éjfél után a pozsonyiak hazamentek, én pedig lefeküdtem. És így megint egy nap 
múlt, nem tudom, ha nem mondhatnám-e amici diem perdidi [barátaim, ezt a mai 
napot elvesztegettem], de annyi a napjaim, melyeket hasonlóul töltök, és tudom, 
érzem, hogy úgy töltöm, és mégse teszek életmódomon valamely tetemes változást. 
Végtére még azt kell hinnem, hogy valami igaz vagyon a fruges consumere nati 
[akik csak arra születtek, hogy kenyeret fogyasszanak] ideájában. 

Az országgyűlésről semmi különöst nem hallottam Pozsonyban, nyilván az új 
esztendő felé vége lesz. Azok, kik most legközelebb érdekelnek, nincsenek a város-
ban, én pedig most alig mehetnék ki hozzájuk, es würde zu sehr auffallend [az 
nagyon feltűnő lenne]. Október végével bejönnek, és akkor, ha még kedvem van, 
és gondolatimat még nem változtattam, nekiállhatok. 

Szeptember 24. Ma még nem történt semmi különös a mi egyforma életünkben. 
Zfichy] Ödön megjött Bécsbűi, de nem hozott semmi új hírt. Az asszonyok szoká-
sok szerént figurázzák, kikacagják, és mégis szívesen veszi Rozi, hogy bele szerel-
mes, ő pedig szegény nem akarja átlátni, hogy csak játékeszköznek szolgál a kacér 
nőnek. A jövő némely heteket mind társasági és vadászati mulatságokban fogom 
tölteni, talán Pallósra elmegyek a napokban, Bécset is meg kellene járnom, október 
4-én Bruckban kell már lenni, úgyhogy valóban nemigen tudom, merre intézem 
lépéseimet, s nyilván sehová sem fogok menni. 

Tallós, szeptember 28. Noha az elmúlt 3 napot fél nem jegyeztem, naplóköny-
vem érdekességéből nemigen sokat vesztett. Tudván, hogy Es[terházy] Mfihály] 
barátom igen szívesen veszi látogatásomat, tegnap reggel elindultam Csunybúl, 
útközben Est[terházy] J[ózsefet] Cseklészen meglátogattam, ahol egypár órát Hele-
ne Apr[axina] és Huny[ady] Júlia32 társaságában mulattam. A cseklészi kastélyban 
és kertben némely változások történtek, melyek a hely kellemére és lakhatási gyö-

32 gr. Hunyady Ferencné gr. Zichy Júlia 



nyörre sokat tesznek. József Helene-nel egész házassági módon él, és megvallom, 
hogy nem lehetett nem csudálkoznom a nagy változáson, mely a bécsi társaságban 
történt. Ha némely esztendők előtt valaki egy dámát magához falura vett volna, és 
kastélyában mint ágyasával vele élne, az a dáma minden bizonnyal számkivetve 
lelt volna ugyanabbűl a társaságbúi, mely most őt szívesen látja és még megkülön-
bözteti. És így a nagy erénybűi és az asszonyi szemérmességbűl, a vétek és indu-
latok minden kicsapongásiba esett át ez a bécsi világ. Nemsokára les maítresses en 
titre [kitartott nők] és petites maisons [nyilvánosházak], mint azok Franciaország-
ban a régens alatt voltak, fogjuk szemlélni. Valóban, ha minden változások és re-
formok oly rögtön történnek, mint ezen társasági reform esett, úgy talán más 
fontosabb dolgokban sincsen messze a felforgatás. Még csak egy császár hibázik, 
ki udvaránál ágyasokat tart, melyek béfolyást vesznek az uralkodásban, és a jó régi 
idő megént visszajön, és ki tudja, ha az, ami a francia bon vieux temps [régi szép 
idők] után következett, nem lészen valaha a mi sorsunk is, messze tőle nemigen 
vagyunk. Cseklészt mintegy 1 óra tájban hagytam el, s ideértem estve 4 óra után. 

Szeptember 25. Reggel kimentem Zichy Félixszel vadászni, de nem tanáltunk 
semmit. Délután az asszonyokkal lovagoltunk, én egyedül ebédeltem a két nővel, 
s az estvét Oroszvárott töltöttük, ahol nemigen különös volt a mulatság, úgyhogy 
egypár ízben el is aludtam. 

Szeptember 26-án pedig reggel bementem Pozsonyba, de W[esselényit] megint 
nem tanáltam, valahol megint vadászaton volt. Ebédre néhány pozsonyiak voltak, 
a házigazda is hazajött aznap a parendorfi vadászatbúi, estve pedig számosan vol-
tunk. Némelyek játszottak, én az asszonyokkal maradtam, és azokat iparkodtam 
mulattatni. Amazok egész 3 óráig játszottak, én pedig az asszonyok elmenetele után 
aludni mentem. így folynak napjaim a valóságos dolce far nientével [édes semmit-
tevéssel], ami magában igen kellemetes lenne, főképp, ha még szerelmes lennék. 
De arra nézve még nem akadt semmi különös, egyéberánt a házassági nézetim most 
megént kevéssé változtak, amennyiben tudniillik a tárgy nincs Pozsonyban, és még 
egy ideig be nem jön. Néhány napokat Bécsben és Tallóson töltöttem, a tallósi 
mulatásomat már az imént megjegyeztem. 

Szeptember 29-cn reggel Tallósról indultam. Sok eső járt. Déltájban Pozsonyba 
értem, ott egypár óráig mulattam, s aztán kimentem Sarendorfba. Ott maradtam 
estvéig, és az estvét Oroszvárott töltvén, az éjjel még Bécsbe mentem. 

Olt szeptember 30-át. október l-jét és 2-át töltöttem. Reggel dolgom és sok 
comissióm [megbízásom] volt. Hietzingben töltöttem az egyik délelőttöt, a más 
időnek egy részét H[agen] társaságában, az estvéket pedig a teátrumban. így telt el 
a 3 nap, mely idő alatt egyéberánt semmi különös nem történt. 



A harmadik nap végen megint útnak indultam, és október 3-án reggel jókor 
Sarendorfba értem. Ott a reggeli órákat a két asszonnyal töltöttem, és früstök után 
átvezettem őket ide, Bruckba, ahová mintegy fél háromra értünk. Itt már sok nép 
gyűlt össze, és reményiem, hogy mulatságos lesz, A vadászatrúl nemigen sokat 
ígérek magamnak, az idő száraz, és azonkívül oly felette rossz istállóm van, hogy 
nyilván lovaimat egypár napok múlva hazaküldöm. Reménylem, hogy az estvék 
társasági gyönyörrel lesznek tele, azonban még ezt nem mondhatom, és nem is kell 
előre örülni, különben az ember könnyen mcgcsalatkozhatik várakozásiban. Az 
estvéli mulatság noha nem volt éppen igen nagy, részemrűl igen jól mulattam ma-
gamat. Asszonyok elég számmal voltak, court [udvarlást] nemigen tettem, legin-
kább Rozinak tettem a szépet, főképp, hogy mást bosszantsak, amiben a szép-
asszony segítségével tökéletesen succedáltam [sikerült]. Késő éjszakáig játszottam, 
és mintegy 175 pengő forintot nyertem. Amióta megint játszani kezdek, valami 
800 pengő forintot nyerek, de igen könnyen az egész nyereség egy estvébe megint 
odalesz. Azonban alig hiszem, hogy most sokat fogok kockáztatni, mert a mostani 
környülállásimban nagyobb veszteség igen kedvetlen és bajos lenne. 

Október 4. Ma az egész délelőtti időt Parendorfott, a versenyfutásnál töltöttem. 
A versenyfutás magában igen csekélység volt, de nagy számmal lévén ott, és az 
asszonyok jelenléte által mégis meglehetősen múlt az idő. Sz[táray] sógorom és 
Z[ichy | Pfál] egymás ellen futottak, és mind a kettő úgyis eleget lévén egymás ellen 
fellovalva, szinte örültem, mikor vége volt. Szftáray] két ízben nyertes lett, és ezen 
győzedelmét a másiknak elég kemény szavakkal futás alatt a fülébe ordította. Haza-
jővén egy ideig a kertben ácsorogtunk, s most ki-ki az ebédre készülvén, öltözéshez 
fog. 

Október 15. A múlt 10 napot még Bruckban töltöttem, és főképp azért nem 
jegyeztem lel semmit, mert az idő csak mulatsággal, vadászattal és ide s tova járká-
lással telt. Az estvéket és éjszakákat játékban töltöttük, úgyhogy legkisebb foglala-
tosságra alig maradt idő. A rövid előszámlálása ezen brucki tartózkodásnak főképp 
a következendőben áll. 

Hétfőn szarvas-, kedden rókavadászat volt, de mind a kettő igen középszerűn 
ütött ki. 

Október 7. Délelőtt agarásztunk, és estvefelé Petronellbe jöttünk, ahol sokan 
összegyűltek, nagy ebéd, Feuerwcrk [tűzijáték] és egész másnap reggelig bál tar-
tott. Onnét csütörtök reggel megint visszajöttünk Bruckba. Az asszonyok egész 
délutánig aludtak, mink pedig játszottunk. Három órakor délután galamblövöldö-
zés volt, s aztán a kertben hajókáztunk, minek a következése az lett, hogy hajóüt-
közetei lettünk, melynél egymást egészen lefecskendeztük. Estve a szalonban 
nemigen kellemetesek voltak a férfiúk, mert többnyire mind aludtunk, de minda-



zonáltal mégis szinte az egész éjszakát elkártyáztuk. Én tetemesen vesztettem, és 
amint sejdítettem, az egész nyereségem és még valamivel több odalett. 

Másnap, október 9-én rókavadászat volt, estve a szalonban a nőkkel társalkod-
tunk, és éjfélkor ki-ki szívesen lelte a nyugalom helyét. 

Szombaton, október 10-én Bruck körül próbáltunk rókára, de nem tanálván sem-
mit, hazajöttünk, és később az asszonyokkal egy kieresztett rókát vadásztunk, ami 
után még az udvarban carusselt [lovas körjátékot] próbáltunk. Az estve szokás 
szerént társaság és játék közt telt. 

Vasárnap, október 1 1 -én bementem Pozsonyba az öcséim examentióját [vizs-
gáját] hallani. Estvefelé megént visszajöttem Bruckba, ahol estve carusselt [körbe] 
lovagoltunk falovakon, és az éjszaka nagyobb részét, egész reggel fél hatig, elkár-
tyáztuk. 

Végtére, október 12-én ezen tartózkodásunknak vége lett. Mindnyájan szétmen-
tünk, és jövő vasárnap ugyanott megint össze akarunkjönni. Általában jól mulattam 
magam, az idő kellemctescn telt, ami a fő dolog, szerelmes éppen nem voltam, 
Rózsinak egy keveset court tettem [udvaroltam], de inkább időtöltésbűi, mint vala-
mely más célbúi. Rég esmerem a szépasszonyt, és éppen mivel oly jól esmerem, 
csak igen tudom, hogy ott nem oly könnyen nyerhetni azt, amit a férfiak közön-
ségesen a szépnem mellett keresnek. Csak igaz szerelem, nagy feláldozás (divoue-
ment) lennének azon tulajdonok, melyek ezen szívet meggyőzhetnének, én pedig 
mint igaz, jó barátnét tisztelem és szeretem. De azért mégis örömmel és igen szíve-
sen társalkodtam vele, és kedves társaságában az idő igen kellemetesen múlt. A két 
asszonyt, Gustit és Rózsit ide, Sarendoríba kísértem, ahová estve 6 órakor megér-
keztünk, de megvallom, a sok eltelt éjszakáktúl annyira el voltam fáradva, hogy az 
álom egészen meglepett, és korán feküdtem le. 

Október 13. A reggeli órákat a két asszonnyal töltöttem, később Oroszvárra 
mentünk át, és ebédre ide visszajöttünk. Többen jöttek ki Pozsonybúl, és az estvét 
társaságban meglehetősen vígan töltöttük. 

Október 14. Igazi csúnya, őszi nap és idő járt, egész nap esett, én sokat olvastam. 
Az asszonyoknak is egy románból [regényből] olvasgattam egy ideig, egyéberánt 
egyedül voltam velük egész nap. Tehetségem szerént kellemetessé tettem magam, 
mennyiben voltam szerencsés, rajtok áll bírálni. Egyéberánt a hosszú őszi estvék 
már észrevehetőn nyomni kezdik a falusi lét örömeit, azt hiszem, hogy nemsokára 
városban fogom keresni ennek orvoslását. Csakhogy nemigen tudom hová. Po-
zsony egy bizonyos okért hívna, és rövid idő múlva szívesen mennék oda, de Párizs 
mind kellemeivel és gyönyörűségivei szintén előttem ragyog, úgyhogy még nem 
vagyok egészen eltökéledve. 



Október 16-át még Sarendorfban töltöttem, és a második brucki látogatásra ké-
szültünk, ahova is szombaton, október 17-én elmentünk. Aznap a szép Rózsi hagyta 
el társaságunkat, aki Pest és Abony felé vette útját. Mink pedig déltájban Carlbur-
gon át, ahol früstököltünk, Bruckba lovagoltunk. Itt a mulatság vadászat, játék és 
társalkodás voltak, tőképp komédiát is akartunk játszani, de épp a határozott napon 
Esterházy Vince halála híre ért ide, s így a komédiának abba kellett maradnia. Öt 
napot töltöttünk itt, s csütörtökön, október 22-én Bécsbejöttem Istvánékat,33 kik 
Ischlbűl megérkeztek, látogatni. Az estvét velük töltöttem, és később még Zichy 
Ödönt látogattam. 

Október 23. Két napot töltöttem Bécsben, ahol még nemigen mulatságos. Reg-
gel egy kis dolgom volt, és az estvét egyszer S. hercegnél, másszor Esterházyéknál 
töltöttem. Egyéberánt semmi különös nem történt Bécsben az egypár nap alatt, sem 
nevezetes hír vagy újság nem hallatszott. 

Vasárnap, október 25. Még visszamentem Bruckba. A napot ott töltöttem, noha 
kevesen vannak már ott. A társaság meg igen kellemetes, főképp a háziasszony,34 

ki valóban egy, a legjobb, nyájasabb és kellemetesebb asszonyok közé tartozik, és 
mennél tovább társalkodik vele az ember, annál inkább tűnnek minden szép tulaj-
doni ki, szinte sajnálok kedves társaságátúl megválni, de azt hiszem jobb, ha egy 
időre a magányosságot keresem. 

Október 26. Sarendorfba értünk estvefelé. Még a reggeli órákat a brucki asszo-
nyokkal töltöttem, a háziasszony és a többiek több ízben marasztani akartak, és ha 
erősen fel nem tettem volna magamban, hogy elmegyek, talán maradnék. Az estve 
Sarendorfban igen csendes volt, korán feküdtünk. 

Október 27. A reggelt levélírással és más foglalatosságokkal töltöttem. Kocsis 
lovaimat expediáltam [elküldtem] ctc. Később átmentünk gyalog Oroszvárra, s ott 
egypár órát töltöttünk. Estvefelé bémentem sógorommal Pozsonyba, ahol Korn és 
Peche a Romantisch und Bürgerlich [A romantikus és a polgár] vígjátékban léptek 
fel. Teátrum után megint a legrosszabb úton visszamentünk, és Sarendorfott még 
vacsoráltam, ami után — felelte rossz időben és sötét éjszakában — útnak indultam 
Csurgó felé. 

Egész október 28-át a rossz úton kocsimon töltöttem, szerencsémre sokat alud-
tam, mindég esett, a kocsit zárva kellett tartani, és olvasni lehetetlen volt. Hét órakor 
estve érkeztem. 

33 Károlyi István gr. és lelesége Esterházy Franciska gr. 

34 gr. Harrach Ferencné hg. Lobkovich Anna 



Október 29.. 30. és 31-ét egész magányosságban töltöttem, és nem mondhat-
nám, hogy untam volna. Az idő szerencsére megjavult, így délelőtt néhány órákig 
lovaglok, sokat olvasok, mindenféle könyveket hoztam, s bizonyos vagyok benne, 
hogy még azok tartanak, az időm nem lesz hosszú. Ha estvénként keveset szunyó-
kálni kezdek is, íráshoz fogok, vagy keveset lel s alájárkálván, az álmot igen hamar 
elűzöm. Közönségesen 1 1 és éjiéi közt fekszem le, egyszóval eddig még igen meg 
vagyok elégedve magányos itt-mulatásommal. 

Vasárnap, november 1. Ma már szinte a tél vagy a kemény ősz kezd, az idő 
nemigen kedvezőn mutatja magát, ha később kitisztul, talán Szentmihályra megyek 
át. Déltájban lóra ültem, s átmentem Zichy Edmundhoz. Ott egypár katonatisztet 
tanáltam, de a háziasszony és Victoria35 társaságában kellemetesen telt az idő. Éjfél 
után jöttem haza. 

November 2. Az idő oly szép, hogy még szívesen maradnék itt egy ideig, de 
éppen ma jött a hír Fehérvárra, hogy terminus praeclusirúl [a bezárás határidejéről] 
szóló resolutio [határozat] érkezett, mely az országgyűlés véghatárát december vé-
gérc teszi, s így hát nyilván a jövő héten felmegyek Pozsonyba, s az országgyűlés 
végét ott megvárom. Ebédre bémentem Fehérvárra Perényiékhez, kiknek condo-
lenc visitát [részvétlátogatást] tennem kellett. A mulatság nem vala igen különös. 
Délután mindjárt visszajöttem, és az estvét írással és olvasással töltöttem. 

November 3. Ma a szentmihályiak és Nezmél B. ebédre nálam voltak. Csak 
kevés ideig maradtak, mert a korai besötétedés miatt mindjárt ebéd után hazasiettek. 
Én pedig szokás szerént egyedül töltöttem az estvét. Most Romé souterraine par 
Charles Didier [Földalatti Róma, írta Charles Didiéi"] könyvét olvasom. Egy olasz 
carbonari ' történet, vagy inkább Olaszország acarbonári tekintetbe való állása, jól 
és mulatságosan vagyon írva. 

November 4. Ma itt hagyom a magányosságomat, és nyilván Csákvárra, s onnét 
holnap Pestre megyek. Csákvárra értem déltájban, de ott senkit se tanálván, utamat 
Pest felé folytattam, ahová estve 6 óra tájban értem. [...] 

November 5.. 6. és 7-ét Pesten töltöttem, dolgom és különféle hivatalos foglala-
tossággal, házam építése lel ügyelésével. A három nap csakhamar telt el. Egyébe-
ránt társasági tekéntetben a város még felette szomorú és unalmas, nincsen egy 
esmeretes lélek bent. Jó szerencsémre két ismerősim Orczy és B[atthyány] Kázmér 
szeretőikkel vannak itt, és így mégis félig-meddig asszonyi társalkodás és beszél-

35 gr. Zichy Edmundné hg. Odescalchi Paulina és húga, Victoria 

36 A carbonari mozgalom a 19. század első harmadának titkos mozgalma Olaszország nemzeti 
egységének és függetlenségének kivívására. 



getes csak volt, mert az estvéli üres órákat igen szeretem a szépnem kedves tár-
saságában tölteni. Tegnap többi közt egy magyar operát hallottam Budán Merca-
dante Elisaés Claudióját, de megvallom, alig emlékezem, valami rosszabbat valaha 
láttam volna, az egész unter aller critique [kritikán aluli] volt. Mégis a publicum 
megelégedettnek látszott, és kedvét hangos tapssal jelentette ki. Legrosszabb, hogy 
kedv szerént nevetni sem lehetett. B[atthyány] ágyasával, egy igen víg olasz 
asszonnyal egypárszor nevetni kezdtünk, de a közönség megelégedetlenségét any-
nyira tüstént kimutatta, hogy el kellett csendesednünk. Ha az újonnan építendő 
teátrumban egy jobb társaságra nem tesznek szert, valóban gyalázat lesz az egyetlen 
nemzeti játékszínt ily felelte rossz színészekkel megtölteni. 

Vasárnap, november 8. Kimentem Szentmihályra, ahová estve 5 óra tájban ér-
tem, az estvét ott töltöttem. 

Másnap, november 9-én gyűlés volt Fehérvárott, amelyre bementünk. Különös 
tárgyak nemigen voltak. Szűcs hosszú és rossz ebédje után egypár visitát [látoga-
tást] tettem, s onnét a két testvér Zichy vei még kimentem [Szentmihályba]. Az 
estvéli mulatságok ott főképp egy kerti dirigensforma emberbe koncentrálódik, ki 
egyszersmind udvari bolond, a háziasszony nagy bosszúságára, aki Edmundnak 
efféle magas hangú jókedvét nemigen szívesen nézi. 

Másnap, november 10-én megint bémentem a gyűlésbe. Aznap némely érdeke-
sebb tárgyak voltak, a colonicalis [jobbágy]telken lévő nemesek, Békés vármegye 
sérelme a körlevél eránt és más effélék. Némelyekben enuntiáltam [felszólaltam] 
magam is. A gyűlés után Bajzáthnál ebédeltem, s estvefclé hazajöttem Csurgóra. 
Az estvét egyedül töltöttem. 

Még harmadnap is, tudniillik november 11 -én bementem a gyűlésbe, mert a 
colonicalis telken lévő nemesek tekéntetében instructio [utasítás] adatott a követek-
nek, melyet tudni és hallani kívántam. A gyűlés után Szentmihályba mentem Zichy-
vel, és ott töltöttem az estvét. 

November 12. Némely vármegyei urak ebédeltek nálam, más semmi különös 
nem esett aznap. 

November 13. Reggel Csákberénybe mentem, és mindjárt visszajöttem. Lam-
bergék vadásztak, én pedig — nem lévén igen nagy vadász — inkább hazatértem. 
Délután átmentem Móira, és az estvét egész 10 óráig ott töltöttem. 

November 14. Egész nap odahaza maradtam, olvasással és némi foglalatossá-
gokkal töltvén az időt. Másnap, november 15-én Pestre mentem. Csákvárnak vet-
tem utamat, és Est[erházy] Pált meglátogattam, aki most egyedül van ott, és vadá-
szatta] mulatja magát. Estvefclé beérkeztem Pestre, ahol nagy kedvetlenségemre a 
híd37 már el volt szedve, és így a kocsim csak egypár- órával később ért át Pestre. 
Vásár lévén temérdek sok szekér állotta el a kompot. Estve még redoute [bál] volt, 



Lanner játszott. Sok nép, némely mulatságos masque-ák [álarcosok] az estvét tűr-
hetővé tették. 

November 16..17. Pesten maradtam, dolgom lévén az idő csakhamar telt. 17-én 
gyűlés volt, több országgyűlési követek tudósítási és a magyar színház jöttek elő. 
Ezen tárgyban több vitatások után abban állapodott meg a többség, hogy a Kerepesi 
úton kezdett színház folytattasson, és Pest vármegye színházává vál jon. így az új 
városban építendő nemzeti színház nyilván örökre el van temetve. Sajnálom való-
ban, de most a már elkezdettet ellenzeni még rosszabb lett volna, és így kénytelen 
voltam ezt pártolni. Egyéberánt — meglehet, hogy csalatkozom — úgy hiszem, 
hogy azok, kik az új teátrumra a helyet adták, talán abban a reményben, hogy nem 
lesz oly hamar valami belőle, voltak oly készek azt ajánlani. így abbúl a tekéntetbűl 
is jó, hogy emez hihetőképp létezni fog. 

Az estvét még több önfoglalatosságimmal töltöttem, és másnap reggel, novem-
ber 18-án útnak indultam, és délután 5 óra tájban hazaértem. Estve olvasgattam, és 
korán feküdtem. 

November 19. Csak Kisbérig mentem. Ott Batthyány Kázmérnál töltöttem a 
napot, semmi különös ott nemigen jött elő. Hárman töltöttük az estvét beszélgetés-
ben, a barátné kellemetes, víg és nevelt egy asszony. Az idő hamar múlt. 

November 20. Ma utamat egész Csunyig, Sarendorfig folytattam. 
December 19. Pozsony. Egy egész hónapi hiányt tanálok naplókönyvemben, 

amit még jobban sajnálnék, ha azon hónap lefolyta alatt sok nevezetes eset vagy 
tárgy adta volna magát elő. De így röviden e hónap történeteit fel fogom jegyezni, 
hogy aztán megént currensben [egyenesben] lehessek és maradhassak. Sarendorf-
búl elindultam november 20-án estve, és Bécsbe mentem, ahol némi foglalatossá-
gokban vagy 6 napot töltöttem. Régi esmerősömet H[agen] Charlotte-t tanáltam 
ott, még mindég oly szép, jó és kellemetes. Többnyire társaságában töltöttem nap-
jaimat. 

A szentesi megváltás eránt is magunk közt határoztunk, hogy tractatusba [egyez-
ségbe] mindjárt lépni kell, s e dologban nyilván még ebben a hónapban vagy a 
jövőben le kell mennem. 

November 24-én lejöttem Pozsonyba, s egynéhány napot itt töltöttem. Z[ichy] 
K[arol]inát néha láttam, jobban megesmérkedtem, s megvallom, a leány mind-
inkább tetszik. Tökéletesen elhatározva ugyan nem vagyok, de mégis igen könnyen 

37 A Pestet és Budát összekötő hajóhíd a mai Vigadó tér és az Ybl tér között volt. Szélessége 
8,85 m, hosszússága 422 m. Pallóit 43 hajótesten helyezték el. Minden év novemberében vagy 
decemberében felszedtek, cs csak a jégzajlás után rakták össze. A Lánchíd elkészültéig, 1849-
ig használták. 



meglehet, hogy megkérem. A szerelemben, megvallom, H|agen] tett egy kis diver-
siót [kitérést], mert a régi ismeretségbűi a régi szerelem fejlett ki, és így több ízben 
felrándulván Bécsbe, mindég vele voltam, ami a bécsi dámáknak ugyan nemigen 
tetszett, de nékem, aki az ilyenekkel nemigen gondol, szinte mulatságul szolgált. 
Most H[agen] visszament Berlinbe, és még egynéhány időt itt fogok tölteni, és 
látni, miben határozom el magam. Az országgyűlés úgyis még egy ideig tart, s így 
tehetem ohnc besonders Aussehen zu erregen [anélkül, hogy különösebb feltűnést 
okozna]. 

Tegnap és tegnapelőtt ülésünk volt, Pálffy, a tárnokmester intermediatiót pro-
ponált a prorogatio [közvetítést javasolt az országgyűlés meghosszabbítása] eránt, 
a főherceg elfogadta ugyan, de a statusok [rendek] semmi esetre rá nem akarván 
állani, a főherceg kellemetlen helyzetbejött ezen Pálffy idő kívüli indítványa által. 
Másnap azonban, ti. tegnap, a statusok nuntiuma [a rendek üzenete] vevődött fél, 
és a főrendek által helyben hagyatott. 

Tegnap láttam megint K[arolinát], és szépségét kedvem szerént taglalni kezd-
tem. Egyet láttam, mely bizonyosan nem szép, ti. a keze. Meglehet, hogy most a 
hideg okozta mód kívüli veres színét, a nyáron, mikor először láttam, nem tűnt 
annyira szemembe. Ha nem csalatkozom, a leány már észreveszi, hogy közelíteni 
kívánok. Egyéb kcllcmeirűl nemigen szólhatok, igen fiatal, a világot még éppen 
nem esmeri, és így a conversatio [társalgás] csak igen közönséges tárgyak körül 
foroghat. 

Ma csak rövid ülés tartatott, ahol a representatio [felirat] felolvasódon és ex-
pediáltatott [elküldetett]. Az estvél teátrumban s később Szapáry Sándornénál töl-
töttem, ahol egész 2 óra éjfél után maradtam. A kis K[arolina] ott volt, szépen nézett 
ki, nemigen sokat beszéltem vele, azonban a leány víg, és korához képest még igen 
gyerekes. A társaság víg volt, és bár mindennap így összegyűlnének az asszonyok, 
legalább az cstvéli órák kellemetesen múlnának. 

Ma, december 20-án délelőtt némely követ urakat látogattam, templom után 
némely asszonyokkal sétáltam. Lajosnál38 ebédelek szokás szerént, s aztán együtt 
visitákat [látogatásokat] teszünk. Egy új könyvel olvasóképpen Salvandytúl, a Le 
gouvernement de Sullie-t [Sully kormányzását], amiben sok jó tanáltatik, noha 
aristocratica vagy inkább legitimista nézetekben van írva. A monarchicus elvet 
minden kormánynak fő és elkerülhetetlen kútfőnek állítja, melyen kívül semmi 
kormány soha nem nyerhet állandóságot. 

38 Károlyi Lajos gr. 



Az estvét Kinskynél töltöttem, akinél számos társaság volt, muzsika, conversa-
tio [társalgás], s más efféle társasági kellemekkel az idő kedvesen múlt. 

December 21 -én délelőtt ülés volt a rendeknél. Öt rendbéli üzenet olvasódott, 
és discussio [megvitatás] alá vétetett. A szólásszabadság és a királyi dézsma meg-
váltása eránt hosszabb beszédek tartattak. 

Hagentúl kaptam ma levelet, mely az egész napomat elrontotta. Oly szívrehatón 
ír, hogy lelki nyugalmát érettem vesztette, hogy tőlem szerettetnek vélte magát, és 
csalatkozva látja ezen kedves és szép illúzióját. Most szinte örülök, hogy indulatain 
annyit parancsolni tudott, és el nem csábíthattam, mert különben mint becsületes 
és érzelmes ember utána kellene sietnem, ami a mostani nézeteimmel nemigen 
megegyezhető lenne. [...] 

Mely szomorú lesz most szegény, és én ha tudtam volna, legalább utolsó Bécs-
ben léte pillanataiban vigasztalhattam volna. De most mit tehetek? Utánamenni s 
egy ideig Berlinben vele lenni bolondság a mostani helyzetemben, azonban meg-
vallom, hogy ily esetek a házassági nézeteimben változást tehetnek. Ki tudja, ha 
K[arolina] legkisebbet érez erántam, alig is lehet, én még igen keveset szólhattam 
vele, s az ily fiatal leány fő célja férjhez menni. 

Emez pedig az édes, drága Sarolta, felőle bizonyos vagyok, hogy legbuzgóbb s 
legtisztább szerelemmel vonzód erántam, hogy bennem minden örömét, minden 
vigasztalását helyezte, tudom, mely felette nagy örömet tennék néki, ha egyszerre 
Berlinben megjelennék. De mi lesz a vége, hogy mégis szerencsétlenné teszem, 
elvenni nem fogom, és ha más módon erényén győzök is, igen jól ösmerem magam, 
hogy előre ne lássam, mily hamar megunnám, s akkor szegény érzékeny bújában 
elveszne. Talán egy idő múlva egymást elfelejtjük. Úgy látszik, hogy már együtt 
sohase leszünk boldogok. 

Senkit se láttam még ma, nem is vagyok disponálva [kellő hangulatban] tár-
saságot keresni. És mégis — ó emberi gyengeség! — társaságba mentem, és um 
mich zu zerstreuen habe ich Carolinen die cour gemacht. Ich fange fast an zu 
glauben, diese Ebe sei im Himmel geschloBen. Denn ich war weiB Gott nicht 
aufgelegt mich irgend einem weiblichen Wesen zu náhern, und doch überrascht ich 
mich an Ihrer Seite sitzen und recht vertraulich sprechen. [Hogy elszórakozzam, 
Karolinának udvaroltam. Szinte azt kezdtem gondolni, hogy ez a házasság az égben 
köttetett. Isten tudja, nem volt szándékomban egyetlen női lényhez sem közeledni, 
ezért meglepődtem, hogy mellette ülök, és igazán bizalmasan beszélgetünk.] 

Éjfél után jöttem haza, szinte jókedvűen, és szegény Sarolta talán most kocsi-
jában sír, s tőlem elhagyottnak véli magát. Tiszta szívembűi sajnálom, de az ő 
nézetei szerént csak házasság által segíthetnék rajta, ily nagy áldozatot pedig erán-
tam vonzó szeretetének s hajlandóságának mégsem hozhatok. 



December 22-én a reggeli órákat otthon töltöttem, 12 órakor ülés volt a statu-
soknál. A hídkérclés nagy majoritással [többséggel] ment keresztül, a törvényjaval-
lat 3 első paragrafusát elfogadták, a többiek holnapra halasztattak. Ebéden Lajos 
bátyámnál voltam, ahol vígan voltunk némely asszonyok társaságában. Az estvét 
Esterházy Kázmérnál töltöttem. 

1836. május 14. Furcsa, és megvallom, magam is alig foghatom ezen több havak 
által történt hiányt naplókönyvemben, mikor az életem egy legnevezetesebb stádi-
uma alatt történt, ti. midőn eltökéledek házassági egyezségre lépni, s nőtelen pá-
lyámrúl lemondok. Aki nem tudja a valóságot, azt hinné, hogy e mostani helyzetem 
érdeketlen előttem, s ily nevezetes lépést egész indiferentismussal [közömbösség-
gel] teszek. De hála Isten, nem úgy vagyon. A hiány a naplókönyvben inkább rest-
ségbűi származott, azt pedig rendbe hozni alig érzem magam képesnek. 

Azért itt, a mai napon kezdem, s az elmúlt 5 hónapokrúl, azokat nem akarván 
feledékenység fátyolával borítani, röviden s általánosan csak azt mondhatom, hogy 
azok életem legszerencsésebbjei közé tartoztak, mert biztos reményt nyertem azon 
idő alatt, hogy jövendő boldogságomnak talpkövét lettem le. Az idő meg fogja 
mutatni, mennyiben érem el célomat, de szinte előre meg vagyok győződve, hogy 
forrón szeretett Karolinámmal megelégedett egyezségben fogom napjaimat tölteni. 

Naplókönyvem utolsó dátuma óta folyvást itt, Pozsonyban mulattam. Farsang 
ideje alatt menyasszonyomnak hathatósan court csináltam [udvaroltam], és midőn 
tőle azon valóságot megnyertem, hogy személyemhez nem idegen, s megegyezése 
bizonyos, február 29-én atyjától sua forma [a szokásnak megfelelően] megkértem. 
Azóta jegyes lévén alig távoztam innét, csak egypár napot Bécsben s némely napo-
kat Pesten s Csurgón a szükséges rendelkezések kedvéért. A többi időt Karolinám 
mellett töltöttem leginkább, s most már közeledik azon nevezetes nap, amikor oltár-
hoz vezetem, s létemet, sorsomat változhatatlanul az övével egyesítem s örökre 
összekapcsolom. 

A tegnapi s a mai napot a házassági szerződés szerkesztésével töltöttem leg-
inkább. Ma reggel Lajos bátyámmal az Auban" [a Ligetben] früstököltem. 

39 A Liget a pozsonyiak kedveli szórakozó helye. Korábban a Duna ártere volt, amelyet lecsapol-
tak, beültettek, és egy angol stílusú parkot alakítottak ki. 



HELYNÉVMAGYARÁZATOK 

Abony — mezőváros Pest-Pilis megyében, az 1830-40-es években harminc 
közbirtokos bírta, többek közöli gr. Szapáry Ferenc. 
Alberti — mezőváros Pest-Pilis megyében, Almásy János birtoka. 
Avas — hegység Szatmár megyében, az ÉK-i Kárpátok része. 
Bad IschI — fürdőhely Felső-Ausztriában, 1854 óta Ferenc József nyári reziden-
ciája. 
Baden bei Wien — híres gyógyfürdő Bécstől délnyugatra. 
Barlafalu — község Szatmár megyében, a misztótfalusi uradalom része, 1827 után 
közös jószág. 
Béltek — mezőváros Szatmár megyében, az erdődi uradalom része, 1827-től az 
egészet Károlyi György bírta. 
Bruck — község Moson megyében. 
Cégény — község Szatmár megyében, négy lelek kivételével Kende Zsigmond 
birtoka. 
Csákberény — község Fej ér megyében, Lamberg Rudolf gr. birtoka. 
Csákvár — mezőváros Fejér megyében, Esterházy Miklós gr. birtoka. 
Cseklész — mezőváros Pozsony megyében, Esterházy József gr. birtoka. 
Csuny (Sarndorf, Sarendorf) — község Moson megyében. 
Csurgó-—község Fejér megyében. Károlyi György 1834. június 16-án vette zálog-
ba (32 évre) Perényi Imrétől és örököseitől Csurgót és Igar pusztát 380 ezer pengő 
forintért. A kastélyt Henrich Koch bécsi építőmester, illetve Ybl Miklós tervei és 
ez utóbbi irányításával átépíttette. 
Debrecen — szabad királyi város Bihar megyében. A Károlyiak 1810-ben vették 
meg Tatay József orvoslói a Csapó utcában fekvő házát, majd 1811 -ben megsze-
rezték Kiss Józseftől a mellette lévő házat is, amelyeket 1827-ben — az osztálykor 
— Károlyi György örökölt. 
Dég — község Veszprém megyében, Festetich Antal gr. birtoka. A klasszicista 
stílusú kastély Pol'ack Mihály tervei alapján 1815-1819 közölt épült. 
Dob — község Szatmár megyében, 1832-ig Bereghez tartozott. Károlyi Antal 
1810-ben hű titkárának, Geöcz Ferencnek inscribálta. A Károlyiak 1833-ban 
visszaváltották és 1862-ig közös jószág. 
Encsencs — község Szabolcs megyében, a nyírbátori uradalom része, 1827-től az 
egészet Károlyi György bírta. 
Endréd — község Szatmár megyében. 
Erdőd — mezőváros Szatmár megyében, az erdődi uradalom része. Az 1827. évi 
osztálykor Károlyi Lajos birtoka lelt. 



Fehérgyarmat — mezőváros Szatmár megyében, a fehérgyarmati uradalom köz-
pontja. A Károlyi család mintegy felét birtokolta, 1827-1862 között közös jószág. 
Gáta (Gattendorf) — község Moson megyében, Esterházy Kázmér birtoka. 
Glódi puszta — a Szatmár megyei Új hutához tartozott. Az egészet a Károlyi család 
birtokolta, 1827-1862 között közös jószág. 
Gödöllő — mezőváros Pest-Pilis megyében. Grassalkovich Antal hg. (1771-1841) 
birtoka. A barokk stílusú kastélyt Mayerhoffer András építette 1744-1750 között. 
Hadad — mezőváros Közép-Szolnok megyében,Wesselényi Miklós birtoka. 
Hajdííhadház — hajdú város a Hajdúkerületben. 
Hietzing — Bécs elővárosa. 
Iszkaszentgyörgy — község Fejér megyében. A Torontál megyéből származó Baj-
záth József (1720-1802), veszprémi püspök szerezte meg. 1835-ben Bajzáth 
György birtoka. 
Józsefháza — község Szatmár megyében, a misztótfalusi uradalom része. Részbir-
tok, 1827-1862 közölt közös jószág. 
Kaplony — község Szatmár megyében, a nagykárolyi uradalom része. Károlyi 
György mint főbirtokos a Bagossy nemzetséggel együtt bírta. A Károlyi család 
egyik temetkezési helye. 1834-ben egy földrengés a Károlyi Sándor által 1718-ban 
helyreállított monostort és a sírboltot megrongálta. Károlyi György 1842-47 között 
Ybl Miklós tervei szerint újjáépíttette. 
Karlóca (Karlowitz, Karlovci) — község Szeréin megyében. 
Keresztes — község Fejér megyében. Perényi Imre 1823. október 23-án adta zá-
logba Szent Borbála pusztával együtt Károlyi Györgynek 208 ezer pengő forintért. 
Kisbér — mezőváros Komárom megyében, Batthyány Kázmér gr. birtoka. 
Korompa — község Pozsony megyében. 
Kovászó — község Bereg megyében, a salánki uradalom része. Részbirtok, 1827— 
1862 között közös jószág. 
Lébényszentmiklós — község Moson megyében, Zichy Károly gr. (1779—1834) 
birtoka. 
Luxor — város Egyiptomban Karnak mellett, a Nílus keleti partján, az ókori Théba 
helyén. Fő látványossága a III. Amcnophisz és II. Ramszesz által épített Amon 
templom, amelyet egy hosszú kőkossor csatolt össze a karnaki templommal. 
Misztótfalu — mezőváros Szatmár megyében, a misztótfalusi uradalom központ-
ja. Az egészet a Károlyi család bírta, az 1827. évi osztály után is közös jószág. 
Monok — község Zemplén megyében, Andrássy György gr. birtoka. 
Mór — mezőváros Fejér megyében, Lamberg Ferenc gr. birtoka. 
Nagyecsed — mezőváros Szatmár megyében, az erdődi uradalomhoz tartozott. 
Részjószág, 1827-től Károlyi György bírta. 



Nagykároly — mezőváros Szatmár megyében, a nagykárolyi uradalom központja. 
Az 1827. évi osztálykor az egész Károlyi György birtokába került. A kastélyt apja, 
Károlyi József újjáépíttette, György gróf 1847-ben csak kisebb változtatásokat vé-
geztetett rajta Ybl Miklóssal. 
Nagymuzsaly — mezőváros Bereg megyében, a nagymuzsalyi uradalom része. 
Részbirtok, 1827-1862 között közös jószág. 
Nyíradony — község Szabolcs megyében, a nyírbátori uradalom része, 1827-től 
az egészet Károlyi György bírta. 
Nyírbátor — mezőváros Szabolcs megyében, a nyírbátori uradalom központja, 
1827-től az egészet Károlyi György bírta. 
Nyírgyulaj — község Szabolcs megyében, a nyírbátori uradalom része, Károlyi 
György a felét bírta. 
Nyírlugos — község Szabolcs megyében, a nyírbátori uradalom része, 1827-től az 
egészet Károlyi György bírta. 
Nyírvasvári — község Szatmár megyében. Károlyi György 1835-ben vette meg 
az „ősi juss" egy részét Luby Károlytól 20 ezer, másik részét — már korábban — 
Luby Imrétől 30 ezer pengő forintért. 
Oroszvár (Karlburg, Carlburg) — mezőváros Moson megyében, Zichy-Ferraris 
Manó gr. birtoka. 
Petronell — község Alsó-Ausztriában. 
Piliscsaba — község Pest-Pilis-Solt megyében, a bécsi országút mentén. 
Piskolt — község Bihar megyében. 
Poroszló — község Heves és Külső-Szolnok megyében. 
Pozsony — szabad királyi város Pozsony megyében. 
Salánk — község Ugocsa megyében, a salánki uradalom központja, az egészet a 
Károlyi család birtokolta, 1827-1862 között közös jószág. 
Schönbrunn — a Habsburg uralkodók rezidenciája Bécs mellett. 
Soós puszta — az erdődi uradalom része, 1806-tól házi kezelésben állt, 1827 után 
Károlyi György birtoka. 
Szaniszló — község Szatmár megyében, a nagykárolyi uradalom része, az egészet 
Károlyi György bírta. 
Székesfehérvár — szabad királyi város Fejér megyében. 
Szentes — mezőváros Csongrád megyében. 1836 elején a város Károlyi István, 
Lajos és György engedélyével örökösen megváltotta magát 1 368 202 ezüst forint-
ért és 47 krajcárért. 
Szentiván — puszta Fejér megyében, Zichy Domokos gr. birtoka. 
Szentmihály — község Fejér megyében, Zichy Ödön gr. birtoka. 
Tallós — község Pozsony megyében, Esterházy Mihály gr. birtoka. 



Tarnaörs — község Heves és Külső-Szolnok megyében, Orczy László br. birtoka. 
Tarpa — mezőváros Bereg megyében, 1832-ig Szatmárhoz tartozott. Az egészet 
a Károlyi család bírta, a fehérgyarmati uradalom része, 1827-1862 között közös 
jószág. 
Téglás — mezőváros Szabolcs megyében, Beck Pál birtoka. Fényes Elek szerint 
kastélya és angol kertje legszebb a megyében. 
Théba — híres ókori város Felső-Egyiptomban. 
Tiszaújlak — mezőváros Ugocsa megyében. 
Topolya — község Bács megyében. Kray Pál br. 1803-ban kapta az uralkodótól 
érdemei elismeréséül. Az 1830-as években fia, Kray János a birtokosa. 
Tunyog — község Szatmár megyében, a fehérgyarmati uradalom része, 1827— 
1862 között közös jószág. 
Újhuta — Zelestyei puszta — az itt működő üveghutát 1801-ben Károlyi József 
építtette újjá. Az üveghuta jól jövedelmezett, a helyi piacon kívül lerakatai voltak 
Szegeden, Nagyváradon, Tarcalon és Debrecenben. 
Újvidék — szabad királyi város Bács megyében. 
Válaszút — község Szatmár megyében, a misztótfalusi uradalom része, 1827— 
1862 között közös jószág. 
Ziffer (Cziffer, Czifer, Cifer) — mezőváros Pozsony megyében, gr. Zichy Károly 
(1785-1876) birtoka. 
Zimony — szabad királyi város a Szerémségben. 



NÉVMAGYARÁZATOK 

Andrássy György gr. (1797-1872) — Az 1820-as évek második felében Széche-
nyi körül szerveződő reformarisztokrata csoport tagja. Felesége, Königsegg Fran-
ciska grófnő (1814-1871), Károlyi György nővérének, Máriának (1793-1848) a 
leánya. 
Bajzáth György (1791-1869) — királyi tanácsos, Fejér megye másodalispánja, 
1859-ben bárói rangot kapott. Felesége: Bernrieder Mária (1794-1873), leányai: 
Mária (1814-1853), Franciska (1815-1849), Ágnes (1818-1882), Adél (1819-
1878), Amália (1822-?), Valéria (1827-?), Gizella (1831-?). 
Balogh János (1796-1872) — ellenzéki politikus, Bars megye alispánja és követe 
az 1832-36. évi országgyűlésen. A Wesselényi ellen indított hűtlenségi per nagy 
felháborodást keltelt az ellenzék soraiban. A szólásszabadság sérelmének nyilvání-
tották Wesselényi perbe fogását, és feliratban tiltakoztak ellene. Június 22-én az 
országos ülésen Balogh János egyetértett Wesselényi szatmári beszédével, amiért 
két nap múlva őt is perbe fogták. Július 23-án Bars megye kiállt perbe fogott követe, 
illetve a szólásszabadság ügye mellett és újraválasztotta Balogh Jánost, aki elfog-
lalta helyét az alsótáblán. A kormány végül elejtette a Balogh ellen indított eljárást. 
Bártfay László (1797-1858) — Károlyi Gyögy titkára. 
Batthyány Kázmér gr. (1807-1854) — ellenzéki politikus. 
Berzeviczy Vince br. (1781-1834) — a magyar színészet mecénása, a kassai szín-
társulat igazgatója. A nemzeti színészet ügye körül szerzett érdemei elismeréséül 
az MTA 1832-ben tagjai közé választotta. 

Bölöni Farkas Sándor (1795-1842) — 1830-ban gróf Béldy Ferenccel nagy kül-
földi utazást tett. Járt Németországban, Hollandiában, Brüsszelben, Párizsban, 
Londonban stb. 1831-ben pedig átment Amerikába is. Utinaplója Utazás Észak-
Amerikában címmel 1834-ben jeleni meg, és ezért az Akadémia tagjainak sorába 
emelték. 
Champollion, Jean-Francois (1790-1832) — francia orientalista, a hieroglifák 
megfejtésével az egyiptológia megalapítója. 
Dessewffy Aurél gr. (1808-1842) — Dessewffy József gróf fia, 1832-től helytar-
tótanácsi titkár, az ún. újkonzervatív irányzat szellemi atyja, az 1839-40. évi or-
szággyűlésen az újkonzervatív csoport vezetője. 
Dessewffy József gr. (1771-1843) — politikus, író, 1802-től számos országgyűlés 
ellenzéki szellemű követe, a Felső Magyar Országi Minerva c. folyóirat alapítója 
és szellemi irányítója. 
Dessewffy Marcell gr. (1810-1886) — Dessewffy József gr. fia, utópisztikus jelle-
gű társadalombölcseleti munkákat írt. 



Didier, Charles (1805-1864) — francia publicista. 
Eötvös Mihály (7-1874) — liberális politikus Szatmár megyében, 1829-1836 kö-
zött főszolgabíró. Az 1832-36. évi országgyűlésen Kölcsey követtársa, 1834-ben 
ő is lemond. 1836-38 között látogatást tett Amerikában. 1848-ban első alispán, 
tevékenységéért várbörtönre és jószágai elvesztésére ítélték. 
Esterházy Ilona gr. (1835-1896) — 1855-től Esterházy Pál felesége. 
Esterházy József gr. (1791-1847) — magyar kancelláriai tanácsos, Metternich 
veje. Első felesége Metternich, Marié hg. (1797-1820). 
Esterházy Kázmér gr. (1805-1870) — 1839-ben a felsőtáblai ellenzékhez tarto-
zott. Első felesége gr. Szapáiy Leopoldina, akitől 1835-ben második kislánya, Ilona 
született. 
Esterházy Mihály gr. (1794-1866) — katonatiszt, az 1820-as években Széchenyi 
baráti köréhez tartozott 
Esterházy Miklós gr. (1775-1856) — cs. k. kamarás, felesége: Fran^oise Roisin, 
fiai: Miklós, Pál, Móric, leánya: Franciska, 1831-től Károlyi István felesége, 
gr. Esterházy Miklósné Frangoise Roisin marquise (1778-1845). 
Esterházy Pál gr. (1805-1877) — cs. k. kamarás, felesége: Esterházy Ilona. 
Esterházy Vince gr. (1781-1835) — katonatiszt, az 1820-as években tagja a 
Széchenyi körül kialakuló reformarisztokrata csoportnak. 
Fáy András (1786-1864) — ügyvéd, író, liberális politikus, 1835-ben Pest megye 
követévé választották. Részt vett a kor minden jelentős kulturális és gazdasági 
mozgalmában. 1840-ben megalapítója a Pesti Első Hazai Takarékpénztárnak. 
Festetich Antal gr. (1764-1853) — cs. k. kamarás. 
Festetich Matild gr. (1810-1859) — 1836-ban férjhez ment Friderici Hermann 
cs. k. őrnagyhoz. 
Festetich Miklós gr. (7-1857) — cs. k. kamarás, szolgálaton kívüli lovassági szá-
zados. 
Fleckl (Flekl, Fleckel) Károly (1788-1848) — 1806-tól 1808-ig a keszthelyi Geor-
gicon ösztöndíjasa, majd az intézmény támogatásával külföldi tanulmányúton járt. 
1810 és 1814 között a Georgicon tanára, 1831 -tői 1848-ig Károlyi György jószági-
gazgatója. Nevét Téreyre magyarosította, 1846-ban nemességet kapott. 
Geöcz Ferenc — liberális politikus, 1771-től 1784-ig főszolgabíró, 1787-90 és 
1829-32 között Szatmár megye alispánja, 1817-től 1829-ig másodalispán. 
Gibbon, Edwárd (1737-1794) — angol történetíró, 
hg. Grassalkovich Antalné hg. Esterházy Leopoldina (1776-1864). 
Hall, Basil (1788-1844) — angol tengerész és utazó. Károlyi György Travels in 
Nort-Amerika (1829) című munkájára utalt. 
Harrach, Ferenc gr. (1799-1884) — a brucki kastély tulajdonosa. 



gr. Harrach Ferencné hg. Lobkovich Anna (1809-1881). 
Helene Apraxina — Alexander Apraxin gr. orosz diplomata, bécsi követségi at-
tasé felesége. 
Helmeczy Mihály (1788-1852) — író, műfordító, 1832-től 1848-ig a Jelenkor c. 
politikai lap szerkesztője. 
Hering, George Edwards (1805-1879) — angol tájképfestő, Paget barátja és kísé-
rője magyarországi és erdélyi útján. 
Horváth Antal — szatmári birtokos, ügyvéd. 
gr. Hunyady Ferencné gr. Zichy Júlia (1808-1875) — gr. Széchenyi István mos-
tohaleánya. 
József főherceg (1776-1847) — II. Lipót császár fia, 1796-tól haláláig Magyar-
ország nádora. 
Károlyi István gr. (1797-1881) — Károlyi György testvére. Jogi tanulmányainak 
befejezése után, 1817-ben katonai pályára lépett, majd a párizsi nagykövetségen 
attasé lett. Sokat utazott, többször megfordult Itáliában. A művelt, művészetek iránt 
is fogékony Károlyi István a reformkor politikai küzdelmeiben nem vett részt, hi-
vatalt nem vállalt, de az ország fejlődését szolgáló gazdasági és kulturális vállalko-
zásokat támogatta. 1848-ban viszont Pest megye főispánja lett, és felállított egy 
róla elnevezett huszárezredet. Ezen tevékenységéért 1849 áprilisában elfogták és 
a haditörvényszék elítélte. A fogságból (Theresienstadtból) 100 ezer forint pénz-
bírság lefizetése után, 1850-ben szabadult. 1867-ig fóti birtokán visszavonultan élt. 
1867 és 1881 között Pest megye főispánja volt. Fóti birtokán Ferenc József és 
felesége többször is meglátogatta. 
gr. Károlyi Istvánné gr. Esterházy Franciska (1810-1844). 
Károlyi Lajos gr. (1799-1865) — aulikus, konzervatív politikus. Károlyi György 
testvére. Jogot végzett a pesti egyetemen, majd a magyar udvari kancellárián lett 
gyakornok. 1830-37 között Csongrád megye főispánhelyettese, később pedig Aba-
új megye főispánja. 1849-ben a honvédek fogságába esett, és szabadulását csak 
sógornőjének, Károlyi Györgynénck köszönhette, aki közbenjárt érdekében Klap-
ka Györgynél. 1836-39 között a Magyar Gazdasági Egyesület elnöke. A gazdasági 
újítások iránt fogékony, a tótmegyeri uradalomban korszerű mintagazdaságot ala-
kított ki. 
gr. Károlyi Lajosné gr. Ferdinande Kaunitz (1805-1862) — 1846-ban elváltak. 
Keglevich János gr. (1786-1856) — Bars megye főipáni helytartója 1823-1837 
között. 
Kende Zsigmond (1794-1865) — Szatmár megyei politikus, Kölcsey Ferenc ro-
kona, barátja. 1823-tól első aljegyző, 1829-től járási szolgabíró, 1832-1840 között 



első alispán, 1847-ben Szatmár megye országgyűlési követe. Felesége: Kállay Ka-
talin (1794-1872). 
Klobusiczky Ignác ( ? -? )— 1806-tól 1816-ig a Károlyi család összes jószágainak 
régense (kormányzója), gyermekei: János, Pál, István, Erzsébet. 
Koch, Henrich (1781-1861) — osztrák építész és iparművész. A Kinsky család 
építésze, Magyarországon Károlyi György csurgói kastélyának és pesti palotájának 
átépítését irányította. 
Kölcsey Ferenc (1790-1838) — költő, liberális politikus, 1829-től Szatmár megye 
első al-, 1832-től pedig főjegyzője, az 1832-36. évi országgyűlésen a megye első 
követe, 1834-ben lemond. 
Lamberg Ferenc gr. (1791-1848) — cs. k. kamarás, altábornagy. 1848 szeptem-
berében a király a magyarországi hadak főparancsnokává nevezte ki, amit az or-
szággyűlés érvénytelennek minősített. Szeptember 28-án a Pestre érkező Lamberg 
népítélet áldozata lett. 
Lamberg Rudolf gr. (1802-?) — katonatiszt, alezredes, felesége: Hoyos Teréz gr. 
Lanner, Joseph (1801-1843) — osztrák zeneszerző. 
Luby Imre (1778-1851) — királyi tanácsos és a királyi ügyek igazgatója, 1828-tól 
al tárnok. 
Luby Károly (1787-1840)— 1790-1810 között Szatmár megye alispánja, 1823-
tól 1829-ig főszolgabíró. 
Mercadante, Saverio (1795-1870) — olasz zeneszerző. 
Metternich, Clemens hg. (1773-1859) — osztrák államférfi, 1809-től külügy-
miniszter, 1821-1848 között államkancellár. 
Odeschalchi Victoria hg. (1811 -1889) — Férje: gr. Redern Henrich porosz királyi 
tanácsos és kamarás. 
Orczy László br. (1787-1880) — cs. k. kamarás, katonatiszt. 
Paget, John (1808-1892) — angol utazó. Orvosi diplomát szerzett, majd külföldi 
tanulmányútra indult. Rómában 1835-ben ismerkedett meg br. Bánffy Lászlóné, 
br. Wesselényi Polyxenával, akit később, 1837-ben feleségül vett. Erdélyben tele-
pedett le és Aranyosgyéresen mintagazdaságot alakított ki. 
Pálffy Ferdinánd gr. (1784-1840). 
Pálffy Fidél gr. (1788-1864) — konzervatív politikus, 1828-1836 között tárnok-
mester, 1836-tól 1838-ig kancellár. 
Péchy Ferenc (7-1873) — Pest megye követe az 1832-1836. évi országgyűlésen. 
A megye rendjei elégedetlenek voltak tevékenységével, 1835-ben visszahívták. 
Perényi László br. (1793-?) — cs. k. kamarás, a magyar királyi udvari kancellária 
titoknoka. 
Piringer Mihály (1763-1840) — író, udvari titkár, majd tanácsos. 



Rigel, Anton Pius (1789—?) — bécsi építész. Legismertebb műve a pesti Károlyi-
palota klasszicista stílusú átépítése, amelynek terveit 1832-ben készítette el. A kivi-
telezés során a tervet Henrich Kocli építész módosította. 
Salvandy, Narcisse-Achille (1795-1856) — francia történetíró és államférfi. 
Sándor Móric gr. (1805-1878) — cs. k. kamarás. 
gr. Sándor Móricné hg. Metternich, Lcontine (1811-1861) — Clemens Metter-
nich leánya, 1834-től Sándor Móric felesége. 
Sanford, William (1806-1882) — angol publicista, Paget barátja, útitársa Ma-
gyarországon és Erdélyben. 
Schröder-Devrient, Wilhelmine (1804-1860) — német énekesnő. 
Seilern Crescence gr. (1799-1875) — iíj. Zichy Károly gr. (1779-1834) harmadik 
felesége, majd 1836-tól Széchenyi Istvánnal köt házasságot. 
Sully, Maximilien de Bethune, Rosny br. (1560-1641) — francia államférfi, IV. 
Henrik legbizalmasabb tanácsadója. 
Szapáry Ferenc gr. (1804-1875). 
gr. Szapáry Ferencné gr. Almásy Rozália (1806-1887). 
Szapáry Sándor gr. (1801-1840) — a dunántúli kerületi tábla bírája, 
gr. Szapáry Sándorné gr. Apponyi Franciska (1807-1869). 
Sztáray Albert gr. (1785-1843) — konzervatív politikus. Második felesége gr. 
Károlyi Franciska (1800-1823), Károlyi György nővére. Halála után, 1829-ben 
Waldstein Mária grófnőt (1806-1865), Károlyi György unokatestvérét vette fele-
ségül. 
Szűcs Lajos — 1832-1836 között Fejér megye alispánja. 
Teleki József gr. (1790-1855) — politikus, történetíró, 1827-től Csanád, 1830-tól 
Szabolcs megye főispánja, 1842-től Erdély kormányzója, 1830-tól haláláig az 
M T A elnöke. 
Tocqueville, Alexis de (1805-1858) — francia liberális politikus és író. 
Trauttmansdorff, Joseph gr. (1788-1870) — osztrák diplomata, követ a bajor, 
később a porosz udvarnál, cs. k. kamarás, belső titkos tanácsos, felesége Károlyi 
Jozefa. 
gr. Trauttmansdorff Józsefné gr. Károlyi Jozefa (Gusti) (1803-1863) — Károlyi 
György húga. 
Viczenty Ferenc — 1813-1848 között főszolgabíró Fejér megyében. 
Waldstein János (Muki) gr. (1809-1876) — cs. k. kamarás, udvari tanácsos, Káro-
lyi György unokatestvére, a magyar képzőművészeti társulat elnöke, felesége 
Zichy Teréz gr. (1813-1868). 



Wenckheim Béla br. (1811-1879) — liberális politikus, 1837-től 1840-ig Békés 
megye alispánja, 1839-ben és 1843-ban a megye országgyűlési követe, 1848-49-
ben főispán. 
Wesselényi Miklós br. (1796-1850) — az ellenzék vezetője az 1832-36. évi or-
szággyűlésen. Az udvar minden eszközzel igyekezett eltávolítani a politika szín-
padáról. Az 1834. december 9-i szatmári megyegyűlésen az önkéntes örökváltság 
érdekében elhangzott beszédét használták fel ellene. Wesselényi a rendeket novem-
ber 10-i — az örök váltságot elvető — határozatuk visszavonására akarta rábeszélni. 
Miután ez nem sikerült, a megye követei Kölcsey és Eötvös Mihály lemondtak. 
Uray Bálint másodalispán pedig feljelentette Wesselényit. Az ellene indított hűt-
lenségi per alapját a szatmári beszéd néhány kitétele képezte. A per 1835 májusától 
1839 elejéig tartott. A királyi tábla a hűtlenség vádját nem tudta bizonyítani, ennek 
ellenére 3 évi fogságra ítélték. 
Wilkinson, John Gardner (1797-1875) — angol egyiptológus. 
Zichy-Ferraris Félix gr. (1810-1885). 
Zichy-Ferraris Manó gr. (1808-1877) — Ifjú korában katonáskodott. Az 1840-es 
évek országgyűlésein a leglelkesebb hazafiak egyike. A szabadságharc idején az 
osztrák hadseregből őrnagyi ranggal a honvédségbe lépett és minden ezüstjét, ék-
szerét a haza javára áldozta. 1867 után képviselő és főrendiházi tag. 
Zichy Domokos gr. (1808-1869) — egyházi jogtudor, olmützi kanonok, 1842-től 
I 849-ig veszprémi püspök. A püspökségről való lemondás után birtokaira vonult 
vissza. Károlyi György sógora. 
Zichy Edmund gr. (Ödön) (1811-1891) — műgyűjtő. Iljú korában katonáskodott, 
1832-ben megnősült, elhagyta a szolgálatot és visszavonult birtokára. Hosszabb 
utazásokat tett. 1834-35-ben Károlyi György útitársa, 1836-tól sógorok. Birtokai: 
a szentmihályi és a hatvani uradalmak. Lakása Bécsben volt, főleg itt élt. Művészeti 
tanulmányokat folytatott és művészeti tárgyak gyűjtésével foglalkozott, 
gr. Zichy Edmundné hg. Odescalchi Paulina (1810-1866). 
Zichy Karolina gr. (1818-1903) — 1836-tól Károlyi György iélesége. 
Zichy Károly gr. (cifíéri) (1785-1876) — Károlyi György apósa, cs. k. kamarás, 
1842-ig Vas megye adminisztrátora. Első felesége 1807-től 1825-ig gr. Batthyány 
Antónia — akitől 3 fia és 4 lánya született —, a második gr. Apponyi Franciska 
1842-től, akinek első férje, gr. Szapáry Sándor 1840-ben hunyt el. Domokos és 
Edmund a testvérei. 
Zichy Pál gr. (1802-1873) — cs. k. kamarás. 
Zichy-Ferraris Victor gr. (1806-1846) — katonatiszt. 




