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A RÉGI ERDÉLY. 
(NAGYAPÁM EMLÉKIRATAIBÓL.) Közli: Bisztray Gyula. 

TANULÓ koromban egy hírlapból a következő történetet olvastam : 
E g y fiatal erdélyi mágnás olaszországi tapasztalati útra ment. 

Milánóban előkelő francia urakkal találkozott, kik őt az ott 
jelen volt I. nagy Napoleonnak bemutat ják, aki érdeklődött, hogy 
honnan jön és mi célból? Erdélyből , felelé és célja Olaszország tanul-
mányozása. Napoleon megkérdé tőle, hogy hazáját már kellőleg is-
meri-e? Mire a fiatal úr mondá, hogy jó l ismeri. Hát kérem, szólt 
Napoleon, mondja meg, minő latin felirat olvasható Kolozsvár f ő -
kapuján? Mivel a kérdésre a fiatal gróf nem tudott felelni, maga 
Napoleon adta meg a választ. A felirat így hangzik : 

Hostis ab insidiis Dominus nisi protegat Urbem, 
Excubiae humanae, Praesidiumque nihil. 

Szabad magyar fordításban : 

Ha ellenség ellen az Úr nem védi a várost, 
Emberi őrségek védeni képtelenek. 

Napoleon ekkor jóakarólag így szólt a fiatal úrhoz : — I f jú bará-
tom, ismerje ön meg előbb saját hazáját minden tekintetben és csak 
azután induljon idegen országok tanulmányozására ! Ő ugyan soha 
nem volt Erdélyben és Kolozsvárt , de a párisi Académie Royale des 
Médailles et des Inscriptions nevű intézet gyüjteményében tudomást 
szerzett ezen feliratról és mivel megtetszett neki, megjegyezte, mert 
emlékező tehetsége bámulatos volt . 

Örökre megjegyeztem én is ezt az anekdotát, amelynek tanulságát 
csakhamar érvényesíthettem. Szüleim határozott kívánsága vol t 
ugyanis, hogy a nagy szünidőket közvetlen hazánknak, Erdélynek 
megismerése céljából teendő utazásokra használjam föl. 

A z utazási tervet Mohai, a házitanítóm készítette el. A z egész 
ország nevezetesebbb helységeinek megtekintésére két utazást tartott 
szükségesnek ; egyet az ország belsejének, egyet a többi részének 
beutazására. 

1834 nyarán tettük meg az első utat. Augusztus 4-én indultunk 
Fogarasból és estére Nagyszebenbe érkeztünk. Onnan Vízaknára 
rándultunk ki, hol a sóaknákat és fürdőt tekintettük meg. Szász-
sebesen feltűnt az egykor katolikus, ma lutheránus templom különös 
alakja ; egy X V . századbeli török betörés alkalmával a nagyobb-
szabású terv szerint épülő templom romokba d ű l t ; a híveknek azután 
nem volt mód juk az építést az eredeti terv szerint folytatni, így épült 
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a magas szentélyhez a törpe hajó. Gyulafehérváron és Nagyenyeden 
áthaladva, Tordán pihenőt tartottunk. Erdélyben többnyire minden 
városnak van valamely specialitása. Tordának hírességei: pogácsája, 
kofapecsenyéje és óriás nagyságú kenyere, melyet taligán visznek a 
piacra árulni. Egyébaránt a tordaiak legbüszkébbek az Aranyos-folyón 
épült födött hídjukra, melynek nevezetessége abban áll, hogy a meg-
lehetős széles folyamon át egy oszlop vagy pillér sem tartja, hanem az 
egész híd a két partra támaszkodik és már több mint egy század óta 
szilárdul áll. Ezen hídhoz egy adomaszerű monda is fűződik, melyet 
ottlétünk alatt hallottunk : Történt egyszer, hogy a hídról erős ropo-
gás hallatszott; a tanács, melynek ezt jelentették, elhatározta, hogy 
sok vasneművel megterhelt szekereken próbálja ki a híd tartósságát. 
Míg azonban a sok vasat összegyüjtették, a kir. kincstár az ottani 
sóraktárakból száz mázsánál többet nyomó sómennyiséget szállíttat 
át megterhelt szekereken Maros—Portus felé. Mikor a próbára kiren-
delt biztosok a vasasszekerekkel megjelennek, az utolsó kincstári szekér 
éppen akkor haladt át a hídon s a vámos jelenti, hogy minden baj nél-
kül. A kiküldött biztosok azonban, akik az utolsó szekereket látták is, 
úgy határoztak, hogy miután a kincstári só átszállítása nem hivatalo-
san történt, az mi érvénnyel sem bír, annálfogva most a próbának 
hivatalosan kell megtartatnia, hogy érvényes legyen. És tették, ahogy 
mondták . . . Még maradt kevés időnk a tordai sótelep és fürdő meg-
tekintésére is. Azután tovább utaztunk. 

Kolozsvárt az «Anglius lóhoz» című vendéglőbe szállottunk, mert 
a Szatsvai-vendégfogadóban nem volt hely. A városban éppen ekkor 
tartották az első országgyűlést 1810 óta. Az utcán mindenütt dísz-
magyarba öltözött úriembereket láttunk, akik hevesen vitatkoztak 
egymással, helyenként kisebb-nagyobb csoportba verődve. Mind-
nyájan a Torda-utca felé siettek, mert ott zajlott a gyűlés az ország-
házában, a második udvar éjszaki traktusának nagytermében. Egy -
szer csak szembe találkozunk Turi Józseffel, egy fiatal jogásszal, akit 
még Gyulafehérvárról, a gimnáziumból ismertünk. Az országházához 
vezetett. Az ott összehordott épületfa- és deszkarakáson ültek az urak 
és várták a gyűlés megnyitását. Turi a gerendákon ülők között meg-
mutatta nékünk báró Wesselényi Miklóst, báró Kemény Dénest, gróf 
Bethlen Pált, Zeyk Dánielt, Szász Károlyt, az országgyűlés legkitűnőbb 
szónokait. Azután elmagyarázta, hogy a mostani nagy izgatottságot 
egy, a kolozsvári diákság és katonaság között nemrég történt véres 
összeütközés váltotta ki. 

A dolog így tör tént : Juhász Albert, Juhász József kir. thesaura-
riatusi tanácsnok fia, elsőéves jogász, tajtékpipával szájában — miként 
akkor divatos volt — Stampa cukrászboltjából kijövet, az azon ház 
előtt álló katonai őr mellett haladván el, melynek emeletén egy tábor-
nok lakott, a katona — talán a reglement értelmében — a pipát szájá-
ból kirántja. Juhász erre oly súlyosan csapja pofon az őrt, hogy az 
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eltántorodva elesik, csákója messze elrepül, esés közben fegyvere elsül 
és ő őrség után kiált. A főőrség a nagypiaci templomot környező házak 
egyikében volt elhelyezve. A vészkiáltás és fegyverdördülés hallatára 
rögtön őrcsapat indul Juhász után és őt körül is fogja, hogy bekísérje 
a főőrségre. Húshagyó kedd délutánja lévén, a piac tele volt emberek-
kel és diákokkal, kik a fársáng eltemetését ábrázoló, a külvárosokból 
jövő lovas és gyalogos meneteket szemlélték. Hallván, hogy Juhászt 
be akarják kísérni, a diákok egy része a Seminariumhoz, más része a 
Convictushoz, más része a reformatum és másik az unitarium Colle-
giumhoz sietett s betörvén a Seminarium portáját, az ott levő ifjúság 
apraja-nagyja nagy «gerundiumok»-kal, bunkós vastag botokkal fel-
fegyverkezve a helyszínére rohan. Ezeket rögtön követik a Convictus-
beliek, kik után lelkendezve érkeznek a református diákok és az uni-
táriusok, kikhez az externusok, a künnlakók is csatlakoztak. Három-
ezren felyül lehetett az összes tanulók száma, amelyhez a külvárosi, 
hostádti polgárság is csatlakozott. A gerundiumosok Juhászt az őr-
csapat kezeiből — a nép helyeslő lármája között — kiszabadítják. 
Én is köztük voltam, jegyezte meg büszkén Turi. Ekkor a kolozsvári 
hadseregek tábornoka rohamlépésben odaparancsolja a gránátosokat, 
kiket a diákok kőzáporral fogadnak. Kövekről az elemi iskolai tanulók 
kötelessége volt gondoskodni ; sok helyt a kövezetet is feltörték. 
A kivonult gránátosok parancsnoka látván a veszélyt, habozás nélkül 
décharge-ot parancsol és lövet a diáksággal vegyes népre. Sokan meg-
sebesültek, de csak három ember esett áldozatul. Báró Jósika János, 
a kir. főkormányszék elnöke, az ablakból szemtanuja lévén e jelenet-
nek : parancsot ad ki, hogy a gránátos zászlóalj tisztjeivel együtt rög-
tön kitakarodjék a városból. A tábornok hirtelen ott terem és ellene 
mond : ő a főparancsnok, a katonaság felett csak ő rendelkezhetik. 
De báró Jósika kijelentette, hogy ő már erről Őfelségét expressus 
által értesítette s a felelősséget magára vállalja. Erre a tábornok az 
egész gránátos zászlóaljat, tisztjeivel együtt, a szomszéd Monostor 
faluba vonultatta ki. 

De nemcsak Kolozsvárt, hanem az egész országban nagy izga-
tottság volt észlelhető. Báró Wesselényi Miklósnak «Balítéletek» című 
könyvét mindenütt olvasták. Heves beszédek tartattak a megye-
gyűléseken. Több kormányszéki tanácsos és főispán, azon cím alatt, 
hogy nem törvényesen jutott magas állásába, önként lemondott. 
Egyáltalyában a hazafiúi elkeseredés mindenütt hangos panaszokban 
tört ki. 

Ilyen körülmények között küldetett Erdélybe, a kedélyek meg-
nyugtatására s a rend helyreállítására Estei Ferdinánd főherceg, 
Gálicz-Lodomér országok polgári és katonai kormányzója, mint telj-
hatalmú császári-királyi biztos. Alatta hivatott egybe az 1834. évi 
kolozsvári országgyűlés, amely hivatva volt az alkotmányos állapotot 
helyreállítani; de a szenvedélyek annyira fel voltak bőszülve, hogy 
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nyugodt és higgadt tanácskozásról szó sem lehetett. Báró Wesselényi 
Miklós és több hevesvérű szónok zsebében mindig készen tartotta a 
széktörés elkövetésére szabott száz forint b ü n t e t é s t . . . A főherceg a 
gróf Bánf fy György gubernátor által épített piactéri palotában szállt 
meg. De Kolozsvárt teljességgel nem érezte jól magát, aminek oka 
részint az akkori feszült helyzet lehetett, részint az, hogy a városban 
csak magyarul beszéltek, ő pedig e nyelvet nem értette . . . 

Ottlétünk alatt megtekintettük Kolozsvár nevezetességeit. 
A piaci nagytemplom tornya azon időben hiányzott s a harangok a 
templom hiujában voltak elhelyezve. A többi templomot is sorra láto-
gattuk, megnéztük továbbá a ma már nem létező régi torony alatt el-
helyezett Országos Levéltárt, az Archivum Regnicolaret ; a régi 
torony a Szent Mihály-templom délnyugati sarkán emelkedett, mely 
a viharos idők súlya alatt rommádűlt és többé helyre sem állíttatott. 

Kolozsvárról tovább folytattuk utunkat Bonczhidára, hol a gróf 
Bánffyak nagyszerű kastélyát, istállóit és kertjét szemléltük meg. 
Az akkor már nagyon látogatott kérő-i kénsavas fürdőt útunkba 
ejtve, onnan a közel Szamosújvár városába érkeztünk. Szamosújvárt 
a Törökországból idemenekült örmények alapították, akik I. Lipót 
királytól nagy szabadalmakat nyertek. A város szabályosan épült 
szép, egyenes utcáival tűnik ki. Legnagyobb nevezetessége a rene-
szansze-ízlésben épült örmény-katolikus templom, továbbá a Marti-
nuzzi György által épített vár, mely most államfogházul szolgál. 
Innen útunkat Szék városa felé vettük s fölkerestük sósfürdőjét. 
A városban találkoztunk a plébánia adminisztrátorával, Andrási 
Gáborral, ki Mohait, kísérőmet még Gyulafehérvárról ismérte és ben-
nünket a szerzetházba magához meghívott ebédre. Ebéd után egy 
úriember kopogtat be házigazdánkhoz, fesztelenül füstölgő pipájával 
kezében, kinek személyében ő az ottani réformált esperestet, Bándi 
Lajost mint legkedvesebb barátját mutatja be. 

— Nemcsak legkedvesebb barátjai vagyunk egymásnak — tette 
hozzá a vendég, hanem szeretett testvérek is, mint ugyanazon szent 
hivatás kartársai. A valláskülönbség mit sem tesz közöttünk, mert 
mindketten ugyanazon Istent és ugyanazon honfiúi érzelmet prédi-
káljuk. És működésünknek óhajtott sikerét láthatjuk, mert híveink 
között a legszebb egyetértés és egymás iránti szeretet uralkodik. 

Öröm volt hallgatni a két derék lelkész beszédeit. Kedves baráti 
körükben nagyon kellemesen tölt el a nap. Házigazdánk vacsorára 
is ott tartott és éjszakára is ott marasztott bennünket. 

Innen másnap a Mezőségre átcsapva, egyenesen Mócsnak tar-
tottunk, hova estefelé érkeztünk s az öreg Henter Farkasnál szállot-
tunk meg. Házigazdánk figyelemmel és érdekkel kísérte a napi ese-
ményeket, különösen az országgyűlés működését. Még a Méhes Sámuel 
tanár által szerkesztett «Erdélyi Híradó» című lapot is jártatta. 
Az akkori politikai helyzet és pártmozgalmak szellőztetéséből érdekes 
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vita keletkezett Henter Farkas és Mohai között. Az öreg insurgens a 
conservatív álláspontot védette, hogy tudniillik a magyar nemzet 
szabadságait fel ne hagyja és azokból egy fikarcnyit se engedjen ; 
nagyon kárhoztatta Wesselényinek és társainak újítási eszméit s a 
többi között mondá : — Nó, még csak a, kellene, hogy én adót fizessek, 
mint a paraszt! Ellenben Mohai a reform szükségességét vitatta 
s én az ő nézetéhez csatlakoztam. Másnap, kinyugodván magunkat, 
elbúcsúztunk a kedves jó öregtől és útunkat Kolozs felé vettük. Mező-
Báldon megtekintettük a gróf Béldiek kastélyát és azon időben híres 
ménesét. Majd Marosvásárhelyre, a Székelyföld fővárosába érkeztünk 
s a «Kereszthez» címzett vendéglőbe szállottunk. 

Marosvásáhelyt legelébb a gróf Teleki-féle közkönyvtárt és ás-
ványgyüjteményt tekintettük meg, valamint az ugyanazon épületben 
levő pompás termeket. A piacon mutatták nékünk az annak közepén 
emelkedő oszlopos zenélő kutat, melynek kúpfedeléből naponta reggel, 
délben és estve gyönyörű zene hallatszott, melyet a víz ereje idézett 
elő. Messze földről jöttek oda hallgatni a csodaszép hangokat. Ez volt 
Vásárhely szülöttjének, Bodor ezermesternek remekműve. Bodor 
később hamispénzcsinálás miatt fogságra ítéltetett. Midőn a rendőrök 
szekeren kísérnék őt Szamosújvárra, az államfogházba, a kút előtt 
haladván el, kérte: engednék meg, hogy még egyszer hallhassa a 
kutat zenélni. Megengedték néki, meg is nyomott egy rugót s a kút 
zenélni kezdett, melyet a rendőrök is gyönyörrel hallgattak. Ennek 
elhangzása után, mintha a gépezeten valamit igazított volna — mond-
ják — , valamely rugót félre facsarván kivett s azóta örökre elnémult 
a szép zene. Ezt pedig — miként ő mondá — azért tette, hogy magát a 
városon és városi tanácson megbosszulja, mert az ő megmentésére 
mit sem tettek . . . Azután felkerestük a virágzó reformált Collegiu-
mot, hol már akkor tudós és hírneves tanárok működtek ; a többek 
között Dózsa Elek a jogi, Bolyai Farkas a mennyiség- és természet-
tani tudományokat adták elő . . . Ott tartózkodásunk egyik napján 
kimentünk a Maros szigetén található, Elbának nevezett kies mulató-
helyre, melyet Napoleonnak Elba szigetén kiállott száműzetése em-
lékére neveztek így. A folyam egyik ágán a toplicai rengeteg erdőkből 
lecsúsztatott faragott boronákból összerakott nagyszámú tutajok 
suhantak messze, el Szegedig . . . 

Három nap mulva folytattuk utunkat. A Maros partján messziről 
feltűnt a radnóti kastély, melyet I. Rákóczi György építtete 1635-ben 
s mely ottlétünk idején a bethleni gróf Bethlenek birtokában volt. 

Dicsőszentmártonban, Küküllő-megye akkori székhelyén, sem 
megyeház, sem tisztességes lakások nem léteztek. A megye- és tiszti-
gyűlések a gróf Béldi-féle kúriában tartattak, melyben a főispán is 
szállásolt; de a megyei hivatalnokok csak parasztházakban laktak. 
Azóta a városka szép fejlődésnek indult és pompás megyeháza is van. 

Augusztus 20-án érkeztünk a Kisküküllő partján épült gróf 

Napkelet II. 13 
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Bethlen-féle küküllővári kastély megszemlélésére, mely egyike Erdély 
nagyobbszerű kastélyainak. Szép kert és nemesített ménes egészítette 
ki a látnivalókat. Azután betértünk Balázsfalvára, mely 1738 óta az 
erdélyi görögkatolikus püspöknek és káptalannak székhelye. Van 
görögkatolikus hittani intézete, főgimnáziuma és szemináriuma, 
továbbá egy Szent Bazil-rendű szerzetháza. A püspöki székesegyház 
újabb ízlésben épült, nem nagy, de csínos kéttornyú templom. A püs-
pöki palota attól távolabb fekszik. A palota melletti nagy kiterjedésű 
kertben feltűnt egy régi, már megmohosult kő fa l ; régi, elmosódott 
felirat nyomai látszanak rajta, mely szerint Pécsi Simon, Bethlen 
Gábor egykori kancellárja mint szombatos 1638-ban befalaztatott . . . 
A véletlen itt is ismerőssel hozott össze. Kovács Dániel türi katolikus 
plébánossal találkoztunk, akit még Gyulafehérvárról ismertünk. 
Vidám kedélyét ott is nagyon szerették. Viszontlátásunk kellemesen 
lepte meg s midőn megtudta, hogy tapasztalati utazást teszünk, tréfá-
san felkiáltott : 

— Ezt a bűnfészket akarják megismerni? ! 
Mindketten bámulva s kérdőleg tekinténk reá, ő pedig folytatá : 
— Persze, hogy bűnfészek ez az Erdély, mert hiszen hét főbűne 

van : Septem Capitalia Peccata, Tres Nationes et Quatuor Religiones, 
azaz három uralkodó nemzete, a magyar, a székely és a szász és négy 
bevett vallása, úgymint római katolikus, református, lutheránus és 
unitárius . . , 

Azon időben ezeknek törvényileg kiváltságolt helyzete szabad-
elvű szempontból bűnnek bélyegeztetett. A plébános vidám kedélyét 
másnapig élvezhettük, mert meghívott magához a közelfekvő Türbe. 
Magyar szokás szerint papramorgóval kínált meg először, mondván : 
— Már nem bánom, ha morognak is a papra, hogy magamnál láthatom. 
Mohai kérdésére, hogy miként találja magát ezen állásában, feleié : 
— Mint a leforrázott macska. Két veszedelmes szomszéd között kell 
élnem, kik miatt örökös aggodalomban vagyok, hogy az egyik fel-
gyujt, mert a neve Gyujtó s a másik kifoszt, mert a neve Fosztó, 
Ebéd után be is állított házigazdánkhoz a két «veszedelmes» szomszéd : 
Gyujtó és Fosztó, két derék birtokos nemes, kiknek társaságában 
«more patrio», poharazás és lakmározás között úgy eltölt az idő, hogy 
Türből csak másnap indulhattunk tovább. 

Nagyselyken keresztül estére Bolyába értünk. Gróf Tholdi Ádám, 
aki atyámat jól ismerte, a tiszttartójától értesülvén, hogy én házi-
tanítómmal oda érkeztem, rögtön egy inast küld hozzánk azon üzenet-
tel, lennénk az ő vendégei. Felhajtattunk a hegy ormán épült kastélyba, 
hol az öreg gróf nagyon szívesen fogadott. A háznál mély gyászban volt 
mindenki a grófné szerencsétlen halála miat t ; Alvincre szándékozván 
utazni, midőn a Szeredahely és Szászsebes között az országutat át-
metsző, máskor jelentéktelen, de most veszélyesen kiáradt Kelnek 
patakán áthajtatna, a kőhíd boltozatja leszakadt, a kocsi és lovak a 
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vízbe zuhantak s a grófné a habokban lelé halálát. Négy kedves fiatal 
leány maradt anya nélkül. Házigazdánk részletesen megmutatta a kas-
télyt. Egyik teremben a Tholdi-ősök mellképei sorakoztak fe l ; a kastély 
déli oldalát elfoglaló kápolna oltárán művésziesen föstött Szűz Mária-
kép volt látható; a gróf és családja ugyan réformátusok, de minthogy 
a kápolnát őseitől örökölte, kegyeletből éppen fenntartotta annál is 
inkább, mivel az ottani katolikus hívek istentiszteletre oda gyülekez-
nek; maguk a háziak az isteni szolgálatot egy más teremben tartják. 

A szíves vendéglátás miatt Bolyáról csak harmadnap reggel 
távozhattunk el s jól kipihent lovainkkal dél felé Medgyesre érkez-
tünk, hol megszemléltük a régi várkastélyt s az abban épült nagy 
templomot. A templom tornya egyike a legmagasabbaknak Erdély-
ben ; tetejének négy sarkán négy tornyacska van építve. E torony 
legfelsőbb ablakából dobták le 1614-ben Báthori Gábor orgyilkosait: 
Szilasi és Nadányi hajdu kapitányokat. 

Erzsébetváros látnivalói : az impozáns, kéttornyú, örmény-
katolikus templom és az ezzel átellenben épült Apafi-kastély, hol Apafi 
Mihályt 1661-ben fejedelemmé kiáltották ki. A közeli Almakeréken 
az erdélyi szobrászat egyik remekművét : Apafi Mihály fejedelem 
bátyjának, az 1635-ben elhalt Apafi Györgynek mausoleumát, melyet 
neje, Petki Zsuzsánna állíttatott. A mausoleum szürke márványból 
van kifaragva ; Apafi György fegyveres, életnagyságú szobra mellett 
egyik, akkor már szintén elhalt fia fekszik, a más kettő körülötte térde-
pel. A szobrot a családi címer, finomul kimetszett szőlőgerezdek és 
virágdíszek ékesítik. Nicolai Ilyés nagyszebeni szobrász készítette e 
nagyszerű síremléket, miként a sarcophag alján bevésett feliraton 
olvasható. (Sajnos, a szobor 1848-ban több csonkítást szenvedett.) 

Ugyanaz nap Segesvárra érkeztünk. Regényes tájon fekszik a 
Nagy-Küküllő balpartján ; vára még 1198-ban épült. A vártemplom-
ból gyönyörű kilátás tárult előnkbe. 

Segesvárról a Székelyföld felé haladva, Fehéregyházán kiszál-
lottunk a gróf Haller-féle pompás várkastély megtekintésére. Akkor 
még élt az öreg gróf Haller János, aki Erdélyben a legkitűnőbb minta-
gazdaságot folytatta tíz községben található birtokain. Erdélyben 
akkor gazdasági intézet nem létezvén, sok jó házból született if jak 
jöttek oda gyakorlati gazdászatot tanulni. Gróf Haller János is jól 
ismérte atyámat, igen szívesen fogadott, megmutatta a kastély ritka-
ságait és meghívott ebédre. A várkastély egy nagy emeletes négy-
szöget képez, melynek különböző termeiben erdélyi ásványok, növé-
nyek és kitömött állatok gyüjteménye van elhelyezve. A kastély déli 
oldalán, a nagy tóval szemben fekvő kupolás terem falán a gróf 
Hallerek életnagyságú képei láthatók. A kupolás terem nagy szárnyas 
ajtaja a terrase-ra nyílik, honnan a kertbe s szomszéd hegyekre gyö-
nyörű kilátás tárul. A kupolás terem egy másik ajtaja egy lakatlan 
hálószobába nyílt, melyet az öreg gróf a Bécsben titokzatosan elhúnyt 
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János nevű fia emlékének s z e n t e l t . . . A nagy négyszögű udvar 
közepén lovarda magaslott ki a kaséllyal szemben Gloriette-emelkedett, 
melynek erkélyéről elragadó panoráma nyílt. A sok látnivalóval az 
idő beesteledett s a gróf nem akart bennünket elbocsátani, hanem ott 
marasztott vacsorára és éjszakára is. Estvére vendégek érkeztek, 
többek között Felsőbükki Horváth Ferenc orsz. kir. fiscalis director, 
Elekes István szomszéd birtokos családjával s az ifjú gróf Petki. Szép 
este volt, a hold ezüst sugarai tündériesen törtek meg a nagy tó csendes 
víztükrén. A társaság a terrasse-on mulatott. Mi, fiatalok a holdfényes 
tavon csolnakáztunk, az Elekes kisasszony lehozta az akkor divatos 
guitarre-ját s énekelt ennek zengő kíséretével. 

Kora reggel tovább utaztunk. Áthaladva Székely-Keresztúron, 
melynek lakossága nagy részben szitakészítéssel foglalkozik s ezért e 
várost Szitás-Keresztúrnak is nevezik, este későre Székely-Udvar-
helyre érkeztünk. Ez a város volt 1848 előtt a székely nemzet pecsétjé-
nek hivatalos őrzője ; Udvarhely-szék főkirálybírája a székely fő-
királybírák között az első helyet foglalta el az országgyűlésen. A temp-
lomok és a két főgimnázium megtekintése után felkerestük a János 
Zsigmond fejedelem által 1562-ben épített «Székelytámad» nevet 
viselő erőd romjait, melynek egy sarkkövén, az elmosódott Zápolya-
címer alatt latin verses felirat volt olvasható . . . (A «Székelytámad» 
romiadékainak helyén épült később a m. kir. főreálintézet.) 

Udvarhelyről Homoród-Almás felé vevén utunkat, megnéztük az 
ottani híres barlangot, Erdély legnagyobb barlangját. Az éjszaka 
Homoród-Szent-Mártonban ért utól, hol vendéglő hiányában egy 
becsületes székely családnál kaptunk éjjeli szállást. Onnan másnap 
Kőhalom szász-szék főhelységébe érkeztünk. A felette emelkedő szikla-
hegyen épült régi vár falai még ma is állanak, innen neveztetik a város 
Kőhalomnak. Kőhalomból egy kis kerülőt tettünk a gyümölcster-
meléséről híres Nagysinkre, hol már azon időben alakult egy máig 
fennálló pomológiai egylet. Az éjszakát Nagysinken töltöttük s más-
nap, az Olt folyón kompon átevezve, délre szerencsésen hazaérkeztünk. 
Nagy volt az öröm, a kérdezősködéseknek se vége, se hossza, mert 
Erdélyben akkor mindenki mindenkinek ismerőse volt. 

PROMETHEUS. 
Csak gyertyányi fény sugároz 
Téngeréj-világomon, 
Egy csöpp láng: a többi cháosz, 
Rejtelem és borzalom, 
Én leszállok e homályhoz 
Át érceken, sírokon, 
És az olajat a lánghoz 
E nagy cháoszból hozom. Govrik Elemér. 


