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Az Athenaeum és a bécsi rendőrség. 
Irta: KÓSA JÁNOS. 

Annak a bécsi kormányzatnak, amely a magyar reformkor nagy törekvéseit 
1848 márciusáig következetesen' ellenezte, legmozgékonyabb szerve bizonnyal 
a hirbedt rendőrség volt. Az ország mindegyik szögletében tartottak besúgót, 
a nagyobb városokban többet is, akiknek kötelessége lett, hogy a politikai, 
szellemi és társadalmi mozgalmakról ré^iletes jelentést küldözzenek. Az így be-
érkezett híreket a bécsi udvari rendőri hivatal (Polizeihofstelle) konferenciákon 
összegezte és hetente egy-két, átfogó, 20—30 lapnyi terjedelmű jelentést 
készíttetett belőle. Ezeket a jelentéseket Sedlnitzky József gróf, aki 1817—1848 
között a rendőri hivatalt vezette, szabályos időközökben köröztette a bécsi 
kormány vezető tisztviselői között és így Metternich, Kollowrat, valamint 
a főhercegek, akik a beteg V. Ferdinánd helyett az ügyeket vezették, jórészt 
általuk nyertek értesüléseket a magyar eseményekről. A rendőrség jelentései 
mindenkor behatóan foglalkoztak a magyar irodalommal. Ma már, miután 
a bécsi belügyminisztériumi levéltár jelentős része 1927-ben tűzvésznek esett 
áldozatul, nem tudjuk kétségtelenül megállapítani, hogy ki lehetett az irodalmi 
ügyekben járatos rendőrségi besúgó. Annyi azonban bizonyos, hogy Heckenast 
Gusztáv, a híres pesti könyvkereskedő, épp ezekben az években bizalmas 
szolgálatokat végzett a rendőrségnek. Így maguk a rendőri jelentések írják 
róla, hogy jó barátságban állott Wirkner udvari titkárral, aki maga is részt-
vett a rendőri konferencia ülésein és kevéssel utóbb úgy. emlékeznek meg róla, 
mint „der Regierung verpflichteter Buchhändler", megdicsérvén egyúttal a 
Táncsicsról tett feljelentéséért. 1846 elején pedig, lipcsei tartózkodása során, 
rávette apósát, Wigand Ottót, hogy ne nyomasson ki a bécsi kormány ellen 
irányuló műveket s ez ügyben február hó folyamán Apponvi György gróf 
alkancellárt is fel akarta keresni. Tehát az alábbi hírek forrásaként legalább 
is részben, Heckenastot jelölhetjük meg. 

1837 januárjában indult meg az Athenaeum és a rendőrség március 
hónapban már felfigyelt munkásságára. „Régi világ bölcsességei" cím alat t 
u. i. latin írókból fordított magvas mondásokat közölt a lap és ez már elég 
volt arra, hogy a rendőrség gyanúját felkeltse. Az egyik, a magyar közvéle-
ményről szóló összefoglaló jelentésben pontosan megtalálhatjuk azt az állás-
foglalást, amit a rendőrség az Athenaeummal szemben annak egész fennállása 
során elfoglalt. „A Pesten megjelenő Athenaeum szerkesztősége, írják it t , arra 
törekszik, hogy a régi klasszikusokból való idézgetésekkel azok szövegeiben 
a liberalizmust és a demokrata felfogást megkeresse. A folyóirat szerkesztői, 
Schedel, Vörösmarty és Bajza a legliberálisabb írókként ismeretesek és ez 
utóbbi azokat a helyeket keresi ki a régi klasszikusokból, amelyek az össze-
függésben nem tűnnek fel, de a magyar nemzet jelenlegi állapotában annál 
botrányosabbak, mert feltűnő betűkkel nyomtatvák és a folyóiratot Pest 
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megye az egész országnak ajánlotta. A cenzor pedig, mint Bajza mondá, 
semmit sem húzhat belőlük, jóllehet ilyen cikkek láttára a fejét csóválja, 
mivel a régi klasszikusok kézikönyveknek számítanak." Kevéssel utóbb már 
tovább ment vádjaiban a rendőrség s „demagóg felfogásúnak" nevezi nemcsak 
az Athenaeumot, hanem a Jelenkort is, mivel mindkettőnek az elterjesztésén 
az ellenzék tevékenykedik. A nyár közepén újabb, terjedelmes jelentést köröz-
tetett Sedlnitzky a magyar közhangulatról s részletesen kitért a nemzetiségi 
kérdésre is. Megdicsérte Csaplovics Jánosnak, a pozsonyi Hírnök munkatársá-
nak, a kormány egyik publicistájának munkásságát, ki az 1836. évi magyar 
nyelvtörvények ellen írt s így folytat ta: „Egészen más szellem nyilvánul meg 
Eötvös József bárónak az Athenaeumban megjelent Búcsújában, amit 1836. 
évi franciaországi kéjutazása előtt írt. Ez annál is nagyobb feltűnést kelt ; 

mivel az állam egyik szolgájának a tollából származik,1 szomorú célzásokat 
tartalmaz Magyarország kedvezőtlen helyzetére és csak a liberálisok tetszését 
nyeri meg. Mindegyik ország valamilyen kincset mutathat fel és Magyar-
országon, ahol minden hallgat, ez nem egyéb, mint a szentelt fájdalom. 
A hallgatás főokát a következő szavak árulják el: 

S az ősök elenyészett nyomdokára 
Az esti szellő új fövényt takar, 

azaz Ausztria megakadályozza az ország előbbrejutását, de e kemény sorssal 
szemben még mindig vigasztalhat "a remény. Ez az exaltált báró —1 folytatja 
a jelentés —, aki már a kolera évéből ismeretes, eltökélte, hogy mivel a jelen-
legi kormányrendszert nem ta r t j a megfelelőnek, teljességgel lemond az állami 
szolgálatról, hogy annál szabadabban szövetkezhessék az ellenzékkel. Említésre 
méltók ebben a folyóiratban az ott felhasznált könyvdíszek (vignetták), pl. egy 
lánccal lekötött kard, avval szemben egy kígyó s afölött egy nemtő lá tható 
Saturnus-arccal. Ezt a költeményt az ellenzék s mások is szívesen szavalják." 

Ez a jelentés már csak azért is érdekes, mert figyelemreméltó szem-
pontot nyújt a Búcsú értelmezéséhez; egyúttal pedig azt is mutatja, hogy 
milyen behatóan vizsgálták meg az Athenaeum minden egyes számát. De bár-
milyen szigorúan vigyázták is, a rendőrség mégsem tudott mindenkor pozitív-
vádakat szolgáltatni a lap ellen és a besúgók gyakran kénytelenek voltak, 
csupán általános tartalmú kijelentésekkel megelégedni. Így a következő alka-
lommal már csak arról panaszkodhattak, hogy az Athenaeum „bajt termő 
eszméket" terjeszt el és az oppozíciónak megfelelő emberei vannak, akik a 
cikkek titkos jelentéseit értelmezni szokták. 

A lap 1838. április 29-i számában Kölcsey kezdett egy hosszabb, öt 
folytatásból álló tanulmányt közölni Erdély úniójáról, amely a két magyar 
haza szoros együvétartozása mellett érvelt. A rendőrség nem késett a bécsi kor-
mány figyelmét a nagyhatású cikkre felhívni és hozzátette a maga véleményét is: 
„A jóérzelműek, akik ennek a cikknek a megjelenésében egyúttal a pesti cen-
zúra hiányosságát látják, azt óhajtják, hogy Erdélyben megfelelő férfiak 
támadjanak, akik evvel a cikkel szemben az ot tani közvéleményt Erdély, vala-
mint a legfelségesebb uralkodóház szempontjából előnyösebben és alaposabban 
felvilágosítsák." 

1 Eötvös ekkor kancelláriai fogalmazó volt. 



j 136 T A N U L M Á N Y O K 

A pesti cenzúra enyheségét más alkalommal is megrótták a rendőri jelen-
tések. így amidőn Nagy Elek Schnellertől fordított egy cikket A föld öt 
részének characteristicája címmel (Athenaeum, 1838, I. 41—42. sz.), megrótták 
a cenzúrát, amiért a monarchikus elvvel ellenkező nézeteket keresztülengedte. 
A szerző, Amerikáról szólván, ,,őrült"-nek és „igazságtalanénak nevezi a 
királyság gondolatát és az ilyen cikkek rossz hatással vannak az ifjúságra. 
Egyúttal pedig megismétli a jelentés, hogy az Athenaeum a Figyelmezőve 1 és 
a Jelenkorral együtt az ellenzék érdekeit szolgálja. Ilyen felfogás mellett nem 
csodálhatjuk, hogy a rendőrség örömmel szemlélte azokat az irodalmi és hír-
lapi csatározásokat, amelyek az Athenaeum, az irodalom bátor harcosa körül 
dühöngtek. Különösen két irányból érték gyakori támadások az új lapot. Egyik 
ellenfelük Munkácsy János, a Rajzolatok szerkesztője volt, akinek a magatar-
tását személyi indokok magyarázták. A Rajzolatok csak két évvel indult 
hamarabb, mint az Athenaeum s ez az utóbbi egymásután hódította el olva-
sóit, úgyhogy a Rajzolatok már 1839-ben kénytelen volt megjelenését beszün-
tetni. Munkácsynál konokabb és harciasabb ellenfél volt Orosz József, aki 
Széchenyi állhatatos támadójaként tűnt fel a magyar publicisztikában, majd 
Pozsonyban a kormány támogatásával megalapította a Hírnököt, ezt a bécsi 
kormány ízlése szerint szerkesztett konzervatív hírlapot. Ennek hasábjain 
Orosz és segédszerkesztője, Csató Pál szüntelenül támadták, hol nviltan, hol 
célzásokba rejtve, a reformkor vezető egyéniségeit és így az Athenaeum körét 
is. Ezeket a hírlapi csatákat mindig részletesen jegyezték fel a rendőri jelen-
tések. 

1838 májusában még csak arról tudósítanak, hogy a két szépirodalmi 
folyóirat, a Rajzolatok és az Athenaeum „igen gyenge lábon áll, goromba 
vitájuk ellenére, amin a magyar közönség szívesen legel". A politikai lapok 
közül még mindig a Jelenkor a legolvasottabb, a Hírnöknek 2000 előfizetője 
van, de ez a szám egyre növekszik. De ugyanazon év októberében már azt 
jelentették, hogy Kunoss a bíróságnál akarta Schedelt bepanaszolni becsület-
sértő kijelentései miatt, de elállott tőle. Csató pedig, aki az Athenaeum triá-
szának „irodalmi üzelmeit félelem nélkül feltárta és a liberális párt három 
íróját keményen szorongatta, mint ahogy még senki sem tette, szintén fel-
szólította őket, hogy egy becsületet érintő nyilatkozat ügyében magyarázatot 
adjanak". Kevéssel utóbb szinte diadalmasan küldtek arról értesítést, hogy 
Orosz és Csató munkássága nyomán Bajza, Schedel és Vörösmarty „aknamun-
kája" napfényre kerül és ők „megsemmisülnek". A Jelenkor kivételével mind-
egyik lap elzárkózott előlük és mihelyt az Athenaeum megszűnik, nem marad 
számukra megnyilatkozási fórum. Egyébként is azt hiszik az irodalmi körök-
ben, hogy a lap legfeljebb még egy évig tudja magát tartani, hacsak a szer-
kesztőség nem talál valamilyen támogató mecénásra, pl. Széchenyi Istvánra, 
aki hálás nekik, amiért Dessewffy József gr. ellenében melléje álltak. 

Ezek az irodalmi pörlekedések, jól tudjuk, 1837 augusztusában kezdődtek, 
amikor Munkácsy János több munkatársával (Stancsics, Kunoss, Kovacsóezy, 
Frankenbürg) együtt megtámadta az akadémiai drámabírálóbizottságot, amely-
nek Schedius, Fáy és Vörösmarty voltak a tagjai, hogy a névtelenül kiírt dráma-
pályázaton Horváth Cyrill a feltételek megszegésével, nevének felfedésével vett 
részt. Jóllehet a drámabizottság tagjait ez ügyben vád nem érhette, ez időtől 
kezdve a Hírnök szüntelenül támadta az Akadémiában és a Nemzeti Színház-
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ban egyaránt vezetőszerepet játszó Athenaeum-kört és Csató Pál egyenesen 
azt írta róluk, hogy „ezek az urak dictatorkodnak most a magyar literaturá-
ban". (Hírnök 1838. szept. 3. sz.) Jellemző, hogy amíg Csató, a kormánypárti 
közíró, diktatúrával vádolta őket, a rendőrség viszont liberális és anarchista 
eszméiket kifogásolta. 

A rendőrségi jelentések nem maradtak egészen hatástalanok, káros hatá-
sukat nyomban megérezte az Athenaeum, mihelyt a hatóságokkal dolga akadt. 
Pedig ez is megesett elég hamar. Ugyanis az Athenaeum és melléklapjának 
a Figyelmező nek a megindításához Vörösmarty és Schedel 1836 októberében 
nyert kancelláriai privilégiumot az ilyenkor szokásos formaságok mellett. 
1838 őszén azonban a két engedélyes aziránt adott be kérvényt a helytartó-
tanácsnál, hogy a két lapot egyesíthessék és Tavasz címmel új melléklapot 
adhassanak hozzá. A kérvényt két társa mellett Ba jza is aláírta, aki meg-
indulása óta társszerkesztőként jelezte a lapot és a tulajdonképení szerkesztési 
munkát is végezte. Kérésüket Teleki József gr., az Akadémia elnöke és Nyéky 
helytartósági referens — akit a rendőri jelentés „a magyar nyelv nyilvánvaló 
tisztelőjének" nevez — azonnal, magasabb helyre való felvitel nélkül teljesíteni 
akarták. Velük szemben Sorsich helytartósági tanácsos úgy vélekedett, hogy 
mivel a privilégiumot a kancellária állította ki, tehát a megváltoztatásához 
is tőle kell engedélyt kérni s a helytartótanács többsége Sorsich véleményét 
fogadta el. Így tehát az ügy a kancellária elé került Bécsbe és a rendőrség 
ezzel kapcsolatban nyomban jelentette véleményét, hogy a jóérzelműek nin-
csenek megelégedve a folyóirat hangjával, tehát azt óhajtják, hogy ne siesse-
nek kedvezményekkel a segítségé^ hanem a privilégiumban szokásszerűen fel-
vett záradék (ipso facto revocandum privilégium fore) értelmében vonják azt 
vissza. Ügy látszik, a rendőri véleményezés hatásos volt és Vörösmartyék 
kérvényét elutasították. A Figyelmező fennmaradt továbbra is, viszont a 
Tavasz nem indult meg. 

A régi vádakat fonta ismét csokorba egy másik jelentés. Arról panasz-
kodott, hogy az Athenaeum „szemtelensége" a rossz pesti cenzúra következté-
ben egyre növekszik. A demagógia szerve ez a lap, amely nyugodt és becsületes 
polgárokat gyaláz, a magyar színészek és színmésznők szidalmazását kurzív 
betűkkel nyomtatja és legutóbb (az 1838. évi II. 42. számban) Orosz és Csató 
ellen támadt, kártékony lapnak nevezvén a Hírnököt. Amíg a pesti ellenzéki 
lapok minden büntetendő csínyt megengedhetnek maguknak, a pozsonyi Hír-
nököt a mérséklet korlátai között t a r t j a a megfelelő cenzúra. De ez a lap 
nem tudja hivatását teljesíteni az ifjúság körében oly gyakori rágalmazások 
ellen, hacsak hamarosan meg nem reformálják a pesti és budai cenzúrahiva-
talokat. Amint látható, a rendőrség besúgója minden magasabb eszmény nél-
kül, kizárólagosan személyi kértíésnek fogta föl az irodalmat. Természetes 
tehát, hogy az Athenaeum körének személyes ügyeire is kiterjesztette figyel-
mét és alig leplezte örömét, ha arról valami rosszat jelenthetett. Nem feled-
kezett meg tehát arról sem értesíteni, hogy Bajza lemondott a Nemzeti Szín-
ház igazgatásáról és Szentkirályi let t az utóda. „De semmi jobbat nem várnak, 
teszi hozzzá, mert Szentkirályi éppoly kevéssé érti ezt a vezetést." 

Az Athenaeum 1839. január 20-i számában Fábián Gábor, a népszerű 
Tocquille-től közölt fordítást Az eskiittszék címmel, amely az esküdtszéki 
bíráskodás nagy előnyeit fejtegette. A rendőrség felháborodással tet t jelentést 

Irodalom történet 10 
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erről a cikkről és különösen a következő mondatait emelte ki: „Ott , ahol 
bírákat egyetlen ember nevezi ki, bizonyos lehet elítéltetése felől az, aki ezen 
egyetlen ember ellen panaszt emel. A bírák elmozdíthatatlansága senkit sem 
biztosít evvel szemben, mert hiszen a bírák feláldozták függetlenségüket, hogy 
bírák lehessenek." Ez a két kifogásolt mondat az eredeti magyar szövegben 
fel nem lelhető és kétségtelennek látszik, hogy a rendőrség besúgója a magyar-
ról németre való fordítás közben a mondatok értelmét erősen elferdítette: a 
bécsi rendőrség ilyen fegyverektől sem idegenkedett a magyar irodalom elleni 
harcban. A cikk nézetei — folyta t ja a jelentés •— annyiban időszerűek most, 
mert Wesselényi és Kossuth pörével kapcsolatban az ellenzék egyre azt hajto-
gatja, hogy a királyi és a hétszemélyes táblát az udvar befolyásolja. A cikk 
amúgyis ellenséges szellemben szól a monarchikus elvről és csodálkozni kell, 
hogy a cenzor átengedte. Hozzáteszi még a rendőri jelentés, hogy a magyar 
újságok közül a Jelenkor 3900, a Hírnök 2800, az Athenaeum 800, a Regélő 
700, a Rajzolatok 300, a Figyelmező 300, a Heti Lapok ugyancsak 300 pél-
dányban kel el. Kevéssel utóbb történt az a sajnálatos eset, hogy Földváry 
Gábor, a tekintélyes pesti alispán sajtópört indított az Athenaeum ellen egy 
színházi hír miat t . A rendőrség ebből már azt következtette, hogy az Athe-
naeum szerkesztői önmagukat buktat ják meg, mivel Pest megyénél színházi 
ügyekben ellenzéki szerepet játszanak és ezáltal elveszítik a népszerűségüket. 
Amióta az opera ügyében harcolnak, az igazgatóbizottsággal való küzdelmük 
mindig az ő hátrányukra dől el, úgyhogy már gyűlöletesek lettek s a megye-
gyűléseken nyiltan szidalmazzák őket. Földváry már megindította a saj tópört 
Bajza ellen és a színügyi bizottság nyilatkozatot adot t ki ellenük, amelyben 
nyilvánosságra hozza a pártosságukat, a magyar színház elleni beállítottsá-
gukat, romlott machinációjukat és színi bírálataik hamisságát. Csató persze 
nem mulasztotta el, hogy ezt az alkalmat a Hírnök ben ki ne használja elle-
nük. Jó lenne, végzi a rendőrség, ha most egy újabb újság indulhatna meg, 
pl. az, amelyikért Molnár folyamodott, hogy egy csapással megsemmisítse az 
„athenaeista pár to t" , amely a Jelenkorral együtt már annyi zavart okozott. 

Mindezek után egy évnél is hosszabb ideig hallgatott a rendőrség az 
Athenaeumról és amikor figyelmét reá ismét kiterjesztette, csupán a régi vádak 
ismétlésével á l lhatot t elő: „Szerfölött csodálkoznak Pesten amiatt, í r ja ekkor, 
hogy a kormány nem fordít nagyobb figyelmet a Magyar Tudóstársaság, vala-
mint az Athenaeum és melléklapja, a Figyelmező üzelmeire, mert ezt a lapot 
a társaság legtúlzottabb tagjai, Bajza, Vörösmarty és Schedel szerkesztik és 
aria törekszenek, hogy a legveszélyesebb ellenzéki elveket észrevétlenül, hat-
hatósan terjesszék. Csodálkoznak, mikép engedhet á t a cenzúra egészen fel-
tűnő célzásokat a miniszterekre, a kormányra és a papságra." Ezért szigorú 
és pártonkívüli cenzort ajánl az Athenaeum megfékezésére, de semmiesetre sem 
Karátsonyi cenzúrabizottsági ülnököt, aki társaságukhoz és a szerkesztőséghez 
tartozik; ezzel szemben pl. Czech ülnök alkalmas lenne annak lelkiismeretes 
szemmeltartására. „Közismert — végzi a jelentés —, hogy az újságok, folyó-
iratok, naptá,rak milyen nagy mértékben hathatnak egy nemzetre. Franklin 
naptára az északamerikai államok függetlenségének rakta le alapját." 

A személyeskedő hír, a „pletyka" volt a legkedveltebb a rendőrség sze-
mében. Ilyennek kell tartanunk azt az 1841 januárjában kelt jelentést is, 
hogy Pesten jelenleg 26 hírlap jelenik meg s ezek között Kovacsóczy ú j szép-
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irodalmi lapja. Az utóbbi versenyt jelent az Athenaeum számára, tehát a 
szerkesztők elküldték Erdélyit és Vaehotot a kávéházakba, hogy azt meg ne 
rendeljék, mert kormánylap lesz. „Így lehet válakit ebben az országban (t. i. 
Magyarországon) rossz hírbe keverni!" — sóhajtott fel a rendőri jelentő. Ügy 
látszik, az Athenaeum szerkesztőinek minden lépését figyelték; személyi és 
irodalmi viszonyaikról egyaránt tudni akartak. A mindenütt jelenlévő rendőr-
ség elől valóban nehéz lehetett valamit elrejteni. Kevéssel utóbb már Schedel 
szándékáról tudósítanak, aki a tanulmányi és cenzúrabizottságnál akarta ez 
időben a megüresedett ötödik ülnöki állást elnyerni. Célja érdekében már 1840 
nyarán Bécsbe utazott és útjával egyidejűleg jelentette róla a rendőrség, hogy 
„közismerten ellenzéki", tehát az állás szempontjából megbízhatatlan. Érthető, 
ha a rendőri besúgó ezek után valósággal felháborodott, amikor a helytartó-
tanács mégis Schedelt jelölte első helyen az állásra, „ ö t választani annyi 
— ismétli a rendőrség • — m i n t t á r t a j tó t nyitni az anarchista törekvések 
előtt. Alig tudjuk megérteni, hogy Mednyánszky báró miként járulhatott 
hozzá ehhez a javaslathoz." Döbrentei Gábor ezidőben nyerte el állami hiva-
talát és hasonló cél lebeghetett most Schedel előtt is. De szándékát nem koro-
názta siker; úgy látszik, hogy a bizalmas rendőri jelentések megtették з 
hatásukat. 

A rendőri jelentés ismét majdnem egy évet hallgatott az Athenaeum-
ról, de akkor külön cikket szentelt neki és az előzmények után csodá-
latos, megbecsüléssel teli hangnemben foglalkozott vele. Az Athenaeum 1841. 
október 29-i számában jelent meg Vörösmarty Fóti dala. és a rendőrség bőven, 
szinte esztétikai szempontokból ismertette: „A bordalt már hosszabb idő előtt 
költötte a költő és különböző társaságokban előadta, de csak most jelent meg 
nyomtatásban. Vörösmarty költeményei általában- klasszikusak s olyannyira, 
hogy a lírai és heroikus műfajban az élő költők között Francia- és Német-
országban is • alig lehetne valakit melléje állítani; de ez a költemény lírai 
alkotásai közül is kiválik, mind szabadság- és hazafias dalai, mind tulajdon-
képeni nemzeti dalai közül. Tréfa és komolyság a legbájosabb módon egyesül 
benne." Fót Károlyi István gr. szép birtoka, ahová Bár t fay László társaságot 
szokott összehívni. Egy ilyen társaságban nyerte Vörösmarty költeményéhez 
az ideákat és erre utal a címe is. ,,Az ellenzék lelkesedik a dalért, a lapot 
számonként is veszik és kívülről idézik az egyes szakaszokat. Általában azt 
tart ják, hogy a szabad sajtó büszke lehet ilyenfajta virágaira." Ez volt az 
első s egyetlen dicséret, amit az Athenaeum a rendőrség részéről nyert és a 
bécsi kormánykörök tetszését bizonyára nem a költői művészet nyerte meg 
a Fóti daíban, hanem a költemény alapgondolata, a mélységes királytisztelot. 
A bécsi kormány és a rendőrség a köztársasági, anarchikus eszméktől féltette 
alaptalanul Magyarországot, tehát örömmel látta, hogy az ország első költője 
a monarchikus elvnek adott szép megnyilatkozást. Arról sem szabad megfeled-
kezni, hogy ekkor már egy évfolyamot ért meg Kossuth Pesti Elrlap\a, és az 
ő politikája mellett Széchenyi és köre, amihez Vörösmartyt is joggal lehetett 
számítani, a mérsékelt ellenzéket jelentette.2 

s Tanulmányunk anyagát a bécsi Házi-, t 'dvari- és Állami levéltárban 
lévő Informations-Proiocoll, Ungarisch-Siebenbürgische Abteilung-bó\ merí-
tettük. 
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