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Kazinczy Ferenc útján Erdélyben 
A bihari születésű Kazinczy Ferenc a honi föld számos pontján otthon érezte magát: a szülői ház kö-

rül Regmecen. a pataki kollégiumban, a késmárki szászok és a kassai dámák között, a pesti barátok kö-
rében. a bécsi képtárakban. Pécelen Szemerénél. Pannonhalmán Guzmicsnál. az újhelyi levelestár bolt-
ívei alatt - meg a széphalmi otthon írói műhelyében, könyvei társaságában. Szívesen utazott, amikor 
megengedhette magának, de sorsa úgy alakult, hogy nem léphetett ki a Habsburg-birodalom határai kö-
zül: Bécstől nyugatra csak rabláncon jutott. Útjairól rendre beszámolt barátainak, olykor a tágabb olva-
sóközönségnek is, hogy megossza élményeit másokkal. A legnagyobb hatást erdélyi útja tette rá az ott 
talált emberek, tájak, értékek miatt. Külön hazának számított az akkori magyarok szemében a Királyhá-
gón túl húzódó világ, s Kazinczy joggal érezte úgy: .Magyarország nem ismeri Erdélyi. Megszokván 
nyugol felé venni utunkat, valamikor honunkból kimozdulunk, feledjük, hogy kelet felé egy rokon nép la-
kik. melyet nem illik nem ismernünk." Históriai személyek, történelmi tettek, alkotások jelentettek első-
sorban vonzerőt számára, vágyott arra. hogy személyes tapasztalatokat szerezhessen. Hűséges levele-
zőtársai segítségével éveken át tervezgette a maga útját, amelyre aztán végre 1816 júniusa és szeptem-
bere között sor kerülhetett; ellátogatott a vágyott és tisztelt erdőn túli országba, hogy élményeiről az Er-
délyi levelek lapjain színesen beszámoljon. 

Kristóf György kolozsvári professzor Kazinczy útleírásának 1944-es kiadásához írt előszavában 
igen határozottan és merészen fogalmazza meg Erdély hatását Kazinczyra. mondván: „Kazinczyt íróvá 
az erdélyi szellem biztató kisugárzása avatta fel"; „Kazinczy erdélyi, az enyedi Bethlen kollégiumból 
kinőtt példán és mintából vette észre és tűzte ki maga elé azt a határozott célt és feladatot, melynek mű-
velése és munkálása által nyelvünk, irodalmunk, ízlésünk, egész nemzeti mivoltunk megújítójává ma-
gasztosult". Erdély azóta is sokakat vonz és lelkesít, bár még mindig érvényes Kazinczy figyelmeztető 
szava, mert nem ismerjük eléggé. A Kazinczy Ferenc Társaság hétfőnyi önkéntes csapata ezért is vállal-
kozott arra 2007 májusában, hogy végigjárja Kazinczy útját, s személyes benyomásokat gyűjtve térké-
pezze fel a maga számára szellemi értelemben is a tájat, miközben keresi a régi nyomokat. 

Zsibón 1805-ben az idősebb Wesselényi Miklós vendége volt Kazinczy, s azt követően szinte folya-
matosan készült arra. hogy oda. továbbá Csercy Miklós, a Sárospatakról ismert Sípos Pál. az irodalom-
szervező Döbrentei Gábor, Gyulayné Kácsándi Zsuzsanna és mások látására Erdély felé útnak indul-
hasson. Végre 1816. június I l-én indult el Széphalomról legnagyobb gyermekével, az akkor kilencéves 
Eugéniával, a nevelőnővel, inasával és kocsisával a három hónapos útra. s szeptember 10-én érkezett 
vissza otthonába. Négy ló vontatta kocsija elég gyakran elakadt a meredek vagy vízzel elöntött, sáros 
utakon, élményeiről mégis lelkes beszámoló készült, s alig tért haza máris arra vágyott, hogy feleségé-
vel újra bejárja a számára oly kedves helyeket. Újabb lehetőség azonban már nem adódott, anyagi kö-
rülményei nem engedtek több hasonló utazást. 

Példája azonban, lám. hat ma is. Aki beszámolóit elolvassa, vágyik arra. hogy hasonló értékeket lás-
son, kíváncsi lesz, mit fedezhetünk fel 191 esztendő múltán abból, amit Kazinczy megcsodált. Ha arra 
gondolunk, hogy mit adhatott neki ez az utazás, akkor belátjuk, azt ma csak részben tapasztalhatjuk 
meg, élhetjük át újra. Kazinczyt elsősorban az emberek érdekelték. Emberek, akik történelmünk jelesei 
voltak s tevékenységük színhelyén, szülő- vagy sírhelyükön tiszteleghetünk emlékük előtt. S emberek a 
kortársak közül, akik gondolkodásban, szeretetben közel álltak hozzá, de akiknek mi már csak nyomail 
kutathatjuk. Vonzotta a táj is, s bár az utak vonalvezetése módosult azóta, s gyökeresen átalakult a tele-
pülések arculata és népessége, valami talán mégis maradandó a völgyek, dombok, hegyek között. S hí-
vogatták az emberi kultúra kincsei: a könyvgyűjtemények, a képzőművészeti és építészeti alkotások, a 
kertépítés remekei. Arra gondoltunk, hogy itt-ott magunk is megilletődve állhatunk meg olyan látvány 
előtt, amelyre ő nagy megbecsüléssel tekintett. Nosztalgiaútra készültünk tehát? Ha ezen valami hon-
vágyfélét. hazatérést értünk, akkor igen. De nem az elmúlt idők. a régi dolgok utáni vágyódás vezérelt 
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elsősorban, hanem annak igénye, hogy részesüljünk valami olyan hatásban, amit egy jeles előd átélhe-
tett, magáévá tehetett. Ha Kazinczy gazdagodott erdélyi útja által, legyünk hát gazdagabbak mi is! Vár-
nak a ritkán vagy soha még nem látott tájak, a történelmi emlékek, s talán várnak olyan emberi találko-
zások is. amelyek segítenek a látottak, tapasztaltak megértésében, elmélyítésében. 

Az útvonal adott volt. Ezúttal nem a turistalátványosságok füzére alakította a menetrendet - le kel-
lett mondanunk például a Székelyföld bejárásáról Kazinczy nyomában haladtunk lépésről lépésre, 
amennyire a megváltozott közlekedési viszonyok engedték. Mikrobuszunkon 2000 kilométeres utat tet-
tünk meg kilenc nap alatt, s Kazinczynak sógorához tett lugosi kitérője kivételével végigjártuk az általa 
látott helyeket. Illusztris útitársunk volt az író ükunokája, dr. Kazinczy Ferenc személyében, aki Svéd-
országbóljött el, hogy csatlakozzon hozzánk, s életében először Erdély földjére lépjen. Kis csapatunkat 
a gazdálkodás hálátlan feladatát is ellátva a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke. Fehér József vezette, s az. 
elnökség tagjai közül velünk tartott a történész dr. Csorba Csaba és a könyvtáros Kiss Endre József, to-
vábbá az Erdélyi levelek új kiadását gondozó Eötvös József Kiadó vezetője, Héjjas Zoltán, valamint if-
jú tanár kollégánk. Palicz István, aki az autóvezetés terhét magára vállalta. Utunkat hónapokkal azelőtt 
megterveztük, arra olvasmányokkal, valamint fizikailag is. anyagiakkal is igyekeztünk felkészülni. 
Ajánlásaink figyelembevételével Dukrét Géza nagyváradi helytörténész barátunk dolgozta ki a részle-
tes útitervet. Neki köszönhetjük, hogy mindenütt értő emberek fogadtak, szakszerű eligazításban volt 
részünk, olyan helyekre is betekinthettünk, melyek nem nyílnak meg egy átlagos turistacsoport előtt. Öt 
váratlan megbetegedése megakadályozta abban, hogy velünk tartson, helyette két érsemjéni tagtársunk. 
Varga József és, Keresztúri Lajos kísért el minket egymást váltva a tolmácsi szerepkörben. 

Indulás előtt elzarándokoltunk Széphalomra. Megnéztük a magyar nyelv múzeumának építkezését, 
az emlékcsarnokot, s megálltunk a Mester sírjánál, ezzel is kifejezve, hogy - hozzá hasonlóan - mi is 
innen kezdjük erdélyi látogatásunkat. Mint ahogy utunk első napjának délelőttjén tiszteleghettünk Ka-
zinczy szülőfalujában szobra, emléktáblája előtt is. s ismételten megtapasztalhattuk az érsemjéniek 
testvéri ragaszkodását, hagyományaikhoz való hűségét. A minket körülölelő tájról Kazinczy szép sza-
vakkal szól írásában, igyekeztünk ezeket menetközben felidézni. 

Kis csapatunk áll az érsemjéni Kazinczy-szobor előtt. Balról jobbra: 
Palicz István tanár, mikrobuszunk vezetője, Kováts Dániel. Kiss Endre József sárospataki lelkész-
könyvtáros, Balázsi József F.rsemjén polgármestere, Pásztor Ilona érsemjéni iskolaigazgató, 
Héjjas Zoltán, az Eötvös József Kiadó vezetője, Kazinczy Ferenc mérnök Svédországból, 
Csorba Csaba történész, Varga József érsemjéni nyugalmazott iskolaigazgató, Keresztúri Lajos 
az RMDSZ érsemjéni szervezetének titkára, Fehér József a Kazinczy Társaság elnöke. 
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Micske és Margitta gyermekkori emlékeket ébresztett benne, nagyapjára és annak barátaira gondolt. 
Egy helyen azt írja. .Magyarországot Erdélytől Széplak bihari s !p krasznai helységek közt a Berettyó 
választja eC\ úgy látszik ez élt az ő történeti tudatában. Ma Szilágysomlyó e vidék egyik központja, 
ahol a Báthori-vár maradványai és a templomok keltettek figyelmet. Érdeklődéssel közeledtünk 
Krasznához, amely Cserey Farkas miatt volt igen kedves az egykori utazónak. Református templomát 
mi is megcsodáltuk, tornyából széttekintve kerestük az egykor messze földön híres arborétum helyét, 
de az sajnos elpusztult időközben. Cserey háza sincs meg. kis kopjafa emlékeztet csupán reá a templom 
előtt. Pedig otthonában szobrok, domborművek, képek, a 4000 kötetes könyvtár remekei fogadták an-
nak idején a vendéget. Délután megengedtünk magunknak egy kis kitérőt Zilahra. hogy ha Ady szülő-
falujába nem juthattunk most el, legalább diákévei helyszínét lássuk, s megnézzük a hatalmas reformá-
tus templomot. Wesselényi monumentális szobrát. Itt is tapasztaltuk, hogy a szocialista iparosítás 
mennyire megváltoztatta az egykori városok hagyományos arculatát és hangulatát: nehéz volt Adyt 
odaképzelni a forgalmas utcákra, a panelházak közé. 

Utunk második napján keltünk át a Meszesen, melynek tetejéről Kazinczy elragadtatással tekintett 
szét: „Végre egészen eltikkadva a legfőbb ponton valék. Hah! Mily rezzenő pillanat! Előttem Jekvék az 
egész Erdély. Es bár eléggé érezhetőleg önthetném szóba, amit láttam. ... Megfordulók sarkamon, s va-
lamerre tekinték, éjszaktól keletig s onnan tovább dél és nyugat felé, dombot láték és völgyet... Egyedül 
a Vlagyásza iité ki magát..., s oldalain foltonként fehérle még mostan is a hó. Szótlanul állék itt. Úgy 
tetszék. mintha valamely Isten egy magas kiálló pontról nézte volna sok ideig a habokban hánykódó 
tengert, s tündérbotjával egyet ütve éppen most parancsolta volna, hogy a tenger azon alakban változ-
zék földdé..." Örömét tükrözik az elragadtatott szavak. A mai utazó nem talál a fák közt olyan pontot, 
ahonnan ezt a látványt újraélhetné, de a tájban gyönyörködve közeledtünk Bánffyhunyad felé. Az 
Egregy és az Almás völgye azonban ígért valami látványosságot. Kazinczy megemlékezett róla. hogy 
Wass Sámuelné Bethlen Rozália nagy kastélyát és lovardáját megtekintette Almáson. Mi a hajdan pom-
pás épületnek omladozó falait láthattuk csupán, bejárata fölött látszik még a kettős címer, de minden a 
múlandóságra emlékeztetett. Nem találtuk meg azt az emlékkövet, amelyet gróf Wass Sámuel tisztele-
tére emeltek, s amelyre Kazinczy küldött versezetet 1X13-ban tanúságot téve arról, hogy „a szeretet s a 
baráti hűség/ Meggyőzi a halált, s túléli a koporsót". Aznapi kitérőnket református templomaik miatt 
Bánffyhunyadra s Körösfőre tettük. Utóbbi helyen koszorút helyeztünk el Vasvári Pál kopjafájánál, hi-
szen - úgy tudják itt - innen indult végzetes utolsó útjára a gyalui hegyek közé. 

Délután már Kolozsvár várt bennünket, a város, amely Kazinczynak is egyik fontos úti célja volt. Ö 
kedves szavakkal örökítette meg élményeit. Am int összefoglalta: „Gyönyörűségeim Kolozsvárt úgy tol-
ták, űzték egymást, mint a mágiái lámpás festései, idő kell rá, míg azokat magamban elrendelhetem, 
tisztára hozhatom. Ez a hét nap valóban életem legszebb napjai közé tartozik, s vádlom sorsomat, hog\1 

a jó földet hamarább nem láttam". Nekünk csak pár óra adatott a széttekintésre. ő két tucatnyi barátot, 
ismerőst említ név szerint, akikkel itt találkozhatott, köztük volt Buczy Emil. Döbrentei Gábor. ifj. 
Gyulay Lajos, Teleki József. Mi fontosnak éreztük, hogy a házsongárdi temetőben megálljunk többek 
között a száz éve elhunyt Dsida Jenő. Kós Károly, Apáczai Csere János sírjánál, utóbbin elhelyeztük 
koszorúnkat. A Farkas utcai református templom, a református kollégium, a Szent György-szobor, a 
Babe^-Bolyai és a Sapientia Egyetem (utóbbi Bocskai szülőházában). Mátyás király első otthona és lo-
vas szobra, a Szent Mihály templom megtekintésére jutott némi időnk, s este szállásunkon Dáné Tibor-
ral beszélgettünk az erdélyi magyarság helyzetéről, az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület törekvései-
ről. (Utunk hetedik napjának estéjén kis időre újra visszatértünk még Kolozsvárra, a feleki tetőről bá-
multuk meg a nagyváros fényeit.) 

Másnapi utunk első állomásáról Kazinczy azt jegyezte tol: .,Tarda a maga sok templomaival s 
messzire sokat ígérő házaival kiesen fekszik egy szőlődomb lábánál." A városka központja szerencsére 
megőrizte kedves arculatát, elismerésre késztetett mind az ó-. mind az újtordai református templom, a 
most felújítás alatt álló történelmi „fejedelmek háza". Kazinczy Gyöngyösi Jánossal, a leoninusok buz-
gó költőjével találkozott itt, mi csak kőben, emléktáblákon érzékeltük a magyar múltat. A sebes folyású 
Aranyos mentén az író cigánytáborral találkozott, aztán epret szedő román asszonyokat látott. 
Gerendkeresztúron. Maroskecén átjutott Marosludasra gr. Bánffy Györgyné házához, egy „tágas mezei 
lak"-hoz. megjegyezvén, hogy „De az ily fényű udvarház mellett igen szegény a falu!" Kazinczy a fo-
lyosón ebédelt, majd megnézte a portrékkal ékesített termeket. Ezek látványa késztette e szép mondat 
leírására: .,őseink hálás tisztelete religiosus érzés". Minket most nem engedtek be a megkopott épület-
be, a fényképezést is korlátozták, mert elmebetegek otthonául szolgál ma. Az elhanyagolt környezetben 
is sejtet valamit e kastély hajdani pompájából. 
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Kazinczy a Maros áradása miatt három napig Bogáton időzött Gyulay Lajos grófnál, akinek emberei 
bivallyal vontatták ki a sárból az elakadt szekerüket. Radnóton megnézte a Bethlen Gábor által épített s 
elhagyatott kastélyt, Ugrán Hailer Gábor kertjét, istállóját, könyveit tekintette meg, s „hanyatlik a nap 
- í r j a - , midőn Vásárhelyt egy hegynek nyugotra fekvő oldalán megpillantánk". Nagy élménye, akár-
csak a mai utazónak, a Teleki-féle bibliotéka meglátogatása volt, ahol ..sárga rézből font drót ajtók zár-
ják el a könyveket, hogy címjeik láttathassanak, de a kincs meglopás veszélyének kitéve ne legyen". 
Részletesen leírta mindazt, amit látott, ,,a könyvek száma az nap. melyen én itt valék. harminchat-
ezer-kilencvenhat kötetet teve", sajnálta, hogy csak félnapja volt a széttekintésre. igyekezett azonban fi-
gyelmét összpontosítani: ,,Nem akartam senkit látni, míg a bibliotheca megtekintésével készen nem 
valék. nehogy elfogjanak, vagy velem jőjenek s örömimet megháborítsák". 

Azután útra keltek megint. Közben Koronka ura, Tholdalagi Zsigmond gróf hívta meg az áradások 
által teremtett közlekedési akadályok eltüntetéséig kúriájába Kazinczyékat, s .,a hold teljes karimájá-
ban kele fel. s a számos társaság a tágas kertben oszlott csoportokra, a ház gyermekei s az enyém... 
táncnak eredének." Sajnos mára mind a Kazinczy látogatása után klasszicista stílusban átépített kastély, 
mind annak gyönyörűnek mondott természetes parkja az enyészeté. Az eső áztatta, rossz utakkal meg-
küzdve igyekezett Kazinczy tovább egyik legkedvesebb vendéglátójához, Gyulayné Kácsándi Zsu-
zsannához. Mi simább úton haladhattunk, mégsem találtunk nyomára a Kazinczy említette barátságos 
otthonnak, nem tudtuk megnyugtatóan azonosítani a több környékbeli Andrásfalva nevű település mai 
megnevezését. így aztán csak Kazinczy leírása .alapján lelki szemeinkkel látjuk a környezetet: ..Végre 
napszállat felé, a kedvetlen és fáradságos menés után, felérénk egy magas bércre, s meglátánk eg}' szűk 
völgyei, melyben Oláh-András]'alvónak kertje s gróf Gyulai Ferencnek sok épületei helyt fogtak: maga a 
falu a hegynek éjszaki oldalát lepte el. A fekvés nyárban románi; de mely szomorú lehet télben! Túl a 
szűk nyíláson, de nagy távolságra a fogarasi magányos rengetegek vonultak el, anyjokhoz hasonlító 
gyermekei a nagy Tátrának" Itt is, máshol is megfigyelhető, hogy Kazinczy az erdélyi tájat a maga fel-
ső-magyarországi helyeivel veti egybe; ismételten emlegeti a Bodrogot, a tokaji és újhelyi tetőket, s 
Vásárhely környékét Kassáéhoz hasonlítja. 

A Küküllő völgyében Fehéregyházán át Segesvárra értek ..Ez a legelső szász hely, melyet láték", 
jegyzi meg; fölment a templomhoz. „Oda egy egyenes és meredek százkilencvenhárom lépcsőjű, fedett, 
mocskos grádics viszen; a Szent Miklós temploma a hegy tetőjén Luthernek születése esztendejében 
(1483) készült". Mi is felgyalogoltunk számlálva a lépcsőfokokat, széttekintettünk a hatalmas temp-
lomban, amely a szászok elűzése, kihalása óta ma csupán idegenforgalmi látványosság, helyi hívek 
nem visznek bele életet. Kazinczy nem sok rokonszenvet mutatott a szászok iránt, mi viszont a város-
építő képességük jeleit látva elismerést éreztünk. És fájdalmat Erdély múltjának egyik meghatározó tár-
sadalmi csoportja szinte teljes eltűnése miatt. Amikor az Európa kulturális fővárosa címet elnyert 
Nagyszeben utcáit jártuk, akkor sem feledkezhettünk meg arról, mit köszönhet a jelen az elődök terem-
tő erejének. Vajon így gondolkoznak a város mai lakói is? 

Kazinczy Segesvár mellett azt a csatateret kereste Nagyszőlősnél, ahol Kemény János fejedelem el-
esett az Apafit védő törökökkel vívott csatában, s látta, ..még áll a Kemény emléke, de besippadva, félre 
görbülve, s felülírása olvashatatlan". Mi egy másik Segesvárhoz. Fehéregyházához, Héjjasfalvához 
kötődő csatahelyet kerestünk, s Petőfi emlékjeleinél tisztelegtünk. Jó tudni, hogy minden rongálás elle-
nére az itt elesett költő emlékezete él, s talán egyszer a segesvári dombra is visszakerül onnan eltávolí-
tott, a csatatér felé tekintő egykori szobra, melyet onnan Magyarországra száműztek. 

A szebeni Brukenthal-múzeumot Kazinczy is megcsodálta, s ma - újra az evangélikus egyház, birto-
k á b a a d v a - felújítva. újrarendezve fogadja a látogatókat. A gyűjtemény alapítójáról. Brukenthal Sámu-
elről, aki a kancellári méltóságig emelkedett, az író elismeréssel szólt: „Erdélytől, sőt az egész magyar 
nemzettől, örök hálát érdemel e kincsekért, s annál szívesebbet, mert ezt csak honszeretetből gyűjtötte, 
nem a mesterség értéséből." A gyűjteményt csak 1817 februárjában nyitották meg a nagyközönség 
előtt, Kazinczy azonban már az előző évben alaposan széttekintett ott az egyik leszármazott és a könyv-
táros kalauzolásával. Bár a hírneves műgyűjtő végrendeletében az épületet és kincseit az evangélikus 
egyházra hagyományozta, 1946-ban államosították azt, sőt a legértékesebb alkotásokat elvitték Buka-
restbe. Kerestem azt a két képet a mai tárlaton, amelyeket ő leginkább megcsodált. Mint írja, .A galéria 
fődíszének itt a magyar Szent Hieronym tartatik". (azért magyar, mert Csáktornya táján született), talán 
Guido alkotása lehet. Most én a Lorenz Lotta (1480-1556) által festett „Jeromos a pusztában" című 
festményt fedeztem fel a képtárban, de ezen nem skarlát lepel fedi a szent életű remete testét, amint azt 
az író említi, hanem kék. Kazinczyt azonban jobban megragadta Szent Sebestyén ábrázolása. ..kezek 
nélküP\ Most a Francisco Mattéi (1620-1660) nevéhez fűződő Szent Sebestyént találtam a kiállításon, 
hátratett kezekkel, szemét a mennybe függesztve. Nem lehetek biztos benne, hogy ő is ezeket a festmé-
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nyeket látta-e, mégis megnyugtató benyomást tett rám. a kulturális hatások folyamatossága, amelyeket 
az ilyen történeti becsű közgyűjtemények teremtenek meg. Némi kárpótlás volt ez azért, hogy utunk so-
rán addig - a vásárhelyi Teleki Tékán kívül - már nem találtuk nyomát a Kazinczy által tanulmányozott 
magángyűjteményeknek. 

Utjának felénél járhatott Kazinczy, amikor végiggondolta, mi vár még reá. „De még hátra Vajda-
Hunyad, hátra Fehérvár és a helyek, hol a nemzet szentjei éltek, jártak s halhatatlan tetteket tettek. Azo-
kat látnom kell. illetnem kell sírköveiket, s azon érzést adni magamnak, hogy nagyobb lettem ereklyéjök 
ihletése által." Minket is vonzottak azok a történelmi helyek, amelyek Hunyad megyében őrzik előde-
ink nyomát, s amelyeket legtöbben most kerestünk fel először. Viszonylag szűk területen mennyi em-
lék! Itt van a tragikus balladában megénekelt magas Déva vára. melyben Dávid Ferenc unitárius püspök 
haláláig raboskodott; itt terül el a Kenyérmező, ahol 1479 novemberében Báthori erdélyi vajda és Kini-
zsi Pál temesi bán győzelmet aratott a nagy túlerőben lévő török sereg felett; itt áll még (szerencsére fel-
újítva) a marosillyei kastély, amelyben Bethlen Gábor született. A branyicskai impozáns udvarháznak 
egykor Martinuzzi Fráter György és Jósika Miklós regényíró volt gyakori lakója, (ma megrokkant öre-
gek otthona, s nem bocsátják be az érdeklődőt, pedig Kazinczy részletes leírást ad a helyről). I Játszegen 
Jókai hősei jelennek meg ma képzeletünk képernyőjén; Vajdahunyad díszes palotája Hunyadi János és 
Szilágyi Hrzsébet alakját idézi elénk; Őraljaboldogfalván a XIV. század elején épült templom csodáitat-
ja magát, miközben a magyar református hivek szinte teljes kihalása döbbent meg bennünket; Piskinél 
Bem apó és katonái hősies harcára gondolunk. Kazinczyt itt ihlette versre a töröktől felszabadult Erdély 
történelmi példázata, szakaszaiban az idegen elnyomás képei éppúgy megjelennek, mint a testvérharc 
tragikus árnyai, hogy végül valami diadalérzet is megfogalmazódjék: ..Szabadon lihegsz, szeretett ha-
zánk, /Szabadon, szeretett, szabadon megint! /S mi törénk le, mi! láncaidat." 

A történelem, a nagyok helyi emlékei mellett a baráti szívek vonzották további útjára az írót. 
Tordoson Sipos Pálhoz tért be. akit Sárospatakról jól ismert - 1805 és 1810 közölt ott tanított --. s aki 
visszakerült szülőföldjére lelkésznek, s metafizikával, matematikával meg a klasszikusokkal foglalko-
zott. A találkozásnak utolsó lehetősége volt ez. a tudós annak az. évnek szeptemberében meghalt. ..Er-
dély érzi, mit veszte a szeretetreméltó férfiban, s sokáig nem fogja felejtem"", jegyzi meg Kazinczy. Azu-
tán egy különösen kedves hely várt reá, Gyulayék másik kastélyában. Dédácson. Elbűvöli a környezet: 
.A hideg Sztrigy a délfelé fekvő havasokból siet a völgybe s a grófné kertje alatt omlik együvé az itt se-
besen elfutó Marossal, az erdélyi vizek fejedelmével... Túl a szilason egy rendesen költ hegy messziről 
magára vonja azoknak szemeiket, kik Fehérvár vagy Szeben felől jővén, a keskeny kies áldott völgyet, a 
két sor rengeteg között s magok előtt a komoly dévai tetőt, eltelhetetlen örömben, majd csak festői sze-
mekkel, majd a hazafiúság szent érzései s örvendő bú s bánatos örvendezések közt nézellik." A mára 
nagyrészt átalakult környezetből a látogató üdítő érzéssel sétálhat be a parkba, amely természetvédelem 
alatt álló arborétum, s útjain haladva elképzelhetjük, merre járhatott Kazinczy, karján a birtok úrnőivel. 
Zsuzsannával (Süsie) és Karolinával (I.otti). Látjuk a vizet: ..Döbrentei és én virradatkor megjerdiink a 
Marosban, s új életet veszünk az örömmel s egészséget és erőt". S keressük az emlékoszlopot, amelynek 
rajzát Kazinczytól ismerjük, s amelynek helyét is ő választhatta meg. Talán sohasem találtuk volna meg 
egy nagy rét mellett, a fák közt szerényen meghúzódó követ, ha az arborétum jólelkű román őre oda 
nem vezet bennünket. így elhelyezhetjük koszorúnkat, s lefényképezhetjük Ferenc barátunkat ükapja 
emlékjelénél. Ennek a szürke obeliszknek is megvan a maga története, ['elállítását frissiben megtervez-
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te Kazinczy, s 1824 februárjában azt írja Eugénia lányának: „Dédácson, azon a szép réten, mely ánglus 
csavargó utakkal van a Sztrigyen általlökött híd és a vén szilas köztt, közel ahhoz a Maros szélén álló 
fához... nekem eg}' emlék fog kelni, s még az idén.'' Fel is vázolja a levélben a helyet. Az irodalomból 
azonban úgy tudjuk, ezt a most látható követ gr. Kuun Géza és nővére. Fáy Béláné emeltette 1881-ben: 
megformálásában igazodtak Kazinczy elgondolásához; rajta ma már nehezen vehető ki a felirat:.,Ka-
zinczy Ferencz kedvencz helye". Tavaszy Sándor „Erdélyi tetők" című könyvének egyik lábjegyzetében 
azt írja: „A dédácsi (piski) parkban nem látható a Kazinczy emlékére állított obeliszk, mert azt az 
1970-es években ismeretlen helyre szállították." Szerencsére ma (ismét?) ott van, bár nehéz megtalálni. 

Marosnémeti ugyancsak a Gyulayaké volt; Lajos gróf élt itt, a legnagyobb (száznegyven kötetes) 
magyar napló írója, aki a reformkori magyar értelmiség egyik jeles képviselőjeként belátta, hogy önma-
gunkban kevesek vagyunk, egész Európában kell gondolkodnunk. Ma is áll itt egy kúria, amely azon-
ban már Kazinczy látogatása után, 1830 táján épült. Érdekes találkozásban volt itt részünk. Motoros 
kézikaszával füvet vágott egy munkaruhás férfi, mint kiderült: a kastély magyarul beszélő gazdája, 
Horváth-Tholdi Péter, aki az államtól visszaperelte nagyszülei birtokának egy részét, s most rendbe 
hozza, rendezvények céljára alkalmassá teszi az épületet, amely az útkönyv szerint Erdély legnagyobb 
méretű klasszicista kastélya. Az államosítás előtti utolsó tulajdonosa a jelenleginek a nagyanyja. Wass 
Ráhel. Wass Albert író nővére volt. Az épületben kocsma, majd laktanya működött, szerencsére azon-
ban viszonylag ép állapotban került most vissza négy és fél évi pereskedés után a családhoz. A kúria 
mai gazdája világot járt üzletember, aki többnyire Ausztráliában él. de lányát Egerbe küldte magyar 
szót tanulni, ő meg a maga erejéből - némi kedvezményes állami kölcsönt felhasználva - helyrehozza a 
régi kastélyt, hogy jó ügyeket szolgáljon. A dévai Szent Ferenc Alapítvány máris több rendezvényét 
hozta el ide az épületbe és az öt hektáros parkba. 

(Utunk során más helyeken találkoztunk hasonló döntéssel. A keresdi Bethlen-kastélyt, amelyben 
1949-ig élt a család, a romániai Legfelsőbb Bíróság most visszaítélte a család képv iselőjének, Bethlen 
Anikónak; berendezését azonban széthurcolták, elkerült Brassóba. Segesvárra. A páratlan szépségű, ke-
vesek által ismert várkastély remélhetőleg hamarosan felújítva nyithatja meg kapuit az érdeklődő kö-
zönség előtt. Az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastélyt, amely most is jó állapotban van. mert az állami 
gazdaság központja kapott helyet benne, nemrég ugyancsak visszakapta a család, szállodát terveznek 
ott berendezni. Hadadon az egyik Wesselényi-kastélyt a Degenfeld, a másikat a Bánfly család kapta 
vissza.) 

Kazinczy a Maros mellől látogatott át „azon helyre, mely nemzetünk előtt örökre szent marad, mert a 
leglelkesebb magyarnak ősi örökje, s hihetőleg szülőhelye is vala, Vajda-Hunyadra." Kazinczy szinte 
rajongva szól mindig Hunyadi Jánosról, (külön fejezetet iktat be útleírásába a kormányzó származásá-
ról, életútjáról), itt érthetően megilletődik:,.Hatalmasabban kele fel lelkemben az a gondolat, hogy ahol 
most vagyok, hogy amit most látok, ott Hunyadi is járt. azt Hunyadi is látta, s magáénak látta, s ez na-
gyobbá, felségesebbé tevé előttem minden tárgyát." Részletesen leírja a látottakat, s arra gondol. Hu-
nyadihoz szólván, milyen „kevés örömet érzettél volna, ha láttad volna, mi várja elhunytad után hazá-
dat és házadat". Megvallom, valami hasonlóra gondoltunk magunk is... Kazinczy itteni élményeiből is 
vers születik, amelyben látomásként megidézi az itt élt nagyok szellemalakját, s amelynek zárógondo-
lata megszívlelendő: .A hív érti a szent jelenést, s felriad álmaibór. 

Kitérőt tett Demsus felé - s útját követve ezt tettük mi is - , mert van ott.,egy• oláh szertartású temp-
lom, melyet Mars istennek építettek a rómaiak, s ez még a maga épségében". Szemléletes leírást ad e 
különös építményről egy 1775-ben Bécsben kiadott német nyelvű munka közléseit is felhasználva, .,/íz 
oltárkő körül négy másfél lépésnyi szélességű, három lépésnyi hosszúságú, egymástól két lépésnyire ál-
ló polcozaton, ugyanannyi négy ölnyi magasságú dóriai oszlopok tartják a boltozatot, melynek közepé-
ben emelkedik a kémény, amit most toronynak mondanak." Bent fényképezni nem szabad; minket egy 
hófehér hajú és szakállú pópa fogad, aki nem evilági mosolyával mintha maga is a régi idők maradvá-
nya volna. Már a IV. században állt itt egy ókeresztény templom, amelybe beépítették a környéknek a 
rómaiak idejéből hátramaradt köveit. Mai formáját talán a XV. században nyerte el, abból az időből va-
lók a freskói. Érdekelték Kazinczyt a római emlékek, kitér Várhelyre, a rómaiak UlpiaTraiana nevű vá-
rosába. a dák királyok lakhelyére. 

Pihenni aztán a gyógyi fürdőbe tért. amelyet már a dákok és a rómaiak is használtak, s amelynek hé-
vize ma is vonzza az embereket. Mi ugyan idő hiányában elkerültük, de olvastuk Kazinczy részletes le-
írását az akkor még kevéssé kiépített, szinte érintetlen környezetről, amely a forrás vizei körül reá várt. 
Őt idéztük Alvincon is - ahol a ferencesek házának vendégei voltunk éjszakára -: „még állanak azon 
épület romjai, melyben Martinuzzit Castaldo oly vadon meggyilkoltató". Igen. kevesebb ugyan az épü-
letmaradvány. tehenek legelnek a falak tövében, de a borús ég alatt előttünk is kirajzolódik annak az 
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1551. évi decemberi reggelnek a véres jelenete, amelyen a bíborost felkoncolták: ..a gyilkos kettéhasítja 
a fejét... pisztolyt sütnek melléhe... összeszabdalják lelketlen lestét". Azzal hessegetjük el a rémképeket, 
hogy egy örvendetes helyi értékre, a jeles regényíróra. Kemény Zsigmondra gondolunk, aki e falak kö-
zött született 1814-ben. 

Gyulafehérvár mind Kazinczynak, mind nekünk örömmel várt úticél volt, s mind neki. mind a mi kis 
csapatunknak némi csalódást is hozott. Az, író dicséri a vár III. Károly lovas szobrával ékesített, diadal-
ívre emlékeztető pompás kapuzatát (most a felújítás miatt bedeszkázták. nem látható), s annál inkább 
meglepte, hogy mögötte pusztulásnak indult házakat látott, .yl püspöki lak, a bibliotheca. Hunyadi Já-
nos és sok fejedelmek hamvait őrző templom szegénységet s teljes elhagyatást mutatnak, s a piacon nem 
látni egyebet szállongó katonáknál, rongyos gy'ermekeknéT. Minket nem ilyen lehangoló látvány foga-
dott, mert folyamatosan felújítják a püspöki székesegyházat, teljes pompájában díszeleg a mellette álló 
bizánci stílusú ortodox katedrális, amit 1922-ben 52 m magas, hatalmas harangtoronnyal építettek, 
rendben van a Babilon-épületben a múzeum, az egykori tiszti kaszinóban lévő Egyesülés terme (ahol 
1918-ban kimondták Erdély egyesítését Romániával), az egykori Bethlen-kollégium és a volt jezsuita 
kolostor épülete. Mi azért szomorodtunk el, mert nem juthattunk be a Batthyány püspök által létesített 
Batthyaneumba. ebbe az 1792-ben alapított könyvtárba, ahol kultúránk kimagasló értékeit őrzik: Buka-
restben kell engedélyt kérnie annak, aki be akar lépni kapuján. Kazinczy betérhetett oda. meghallgat-
hatta Cseresznyés András könyvtáros-kanonok tájékoztatását, láthatta az akkor 15-20 ezer kötetnyi 
gyűjtemény legértékesebb darabjait, amelyekről részletesen megemlékezik útleírásában. 

Mi a könyvtár helyett kaptunk egy váratlan ajándékot. Martonyi József professzor, aki a székesegy-
házban és környékén kalauzolt bennünket, megnyitotta előttünk Márton Áron puritán berendezésű egy-
kori szobáit, ahol házi őrizetben élt: sétát tettünk a kertben a kis filagóriához, ahol a boldog emlékezetű 
püspök elmélkedhetett, imádkozhatott, ahol ritka látogatóit fogadhatta. Végiggondoltam ott magam-
ban. amit Márton Áronról tudtam: 1896-ban született. 1938-ban lett Erdély püspöke. 1949 és 1955 kö-
zött súlyos börtönéveket szenvedett el, 1957-től tíz éven át élt itt házi őrizetben, s bár 1967-től valami-
vel szabadabban mozoghatott, pár év múlva súlyos rákbetegség támadta meg, 1980-ban meghalt, a szé-
kesegyházban temették el. Meghajtottuk fejünket sírjánál, mint ahogy Kazinczy tette ittjártakor az ide 
temetett nagyokra emlékezve. Előbb három szarkofágnál állt meg: „Ezek a Hunyadiak kövei. A guber-
nátor vajda közben fekszik, jobbja mellett László, balja mellet a gubernátor testvére, az ifjabb János, a 
Miles Militum. Most üres mind a három kő. Vad kezek szórák el a nemzet szentjeinek hamvaikat." I eírta 
az emlékköveket részleteiben, mint ahogyan Izabella királyné és János Zsigmond szarkofágját, Bethlen 
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Gábor és I. Rákóczi György fekete márvány sírköveit is. Martinuzzinak nem volt síremléke, de tudták, 
hová temették János Zsigmond közelében. Kazinczy a könyvtárban tett látogatása után másodszor is 
betért a templomba: ,,Órámat és jegygyűrűmet rá tevém a vajda sírkövére, hog)' az által szenteltetést 
vegyen... Menjen által érzésem minden maradékaimra!" Később ez a jegygyűrű, melyet a családi emlé-
kezet szerint Kazinczy halála napjáig balkezének kisujján viselt, s tőle Iphigenia lánya örökölt, az uno-
ka, Becskeházi Becske Bálint révén a széphalmi emlékcsarnok ereklyéi közé került, s az odalátogatók 
által sugározhatta tovább Kazinczy óhaját. 

Az író Fehérvárról Gáldtőre sietett tovább, s elhaladt Szentimrénél az egykori csatatér mellett „me-
lyet Kemény Simon szent hazafisága tett tiszteletessé". 1442. március 18-án ugyanis itt szenvedett vere-
séget Hunyadi János Mezid bég seregétől, amikor Lépes György erdélyi püspök is áldozatul esett. Hu-
nyadi életét pedig Kemény Simon önfeláldozása mentette meg. Egy héttel később azonban Hunyadi 
aratott győzelmet, s a töröktől szerzett zsákmányból építette fel, újította meg a marosszentimrei templo-
mot. Megálltunk mi is ennél a templomnál, nemcsak azért, mert Hunyadira emlékeztetett, hanem mert 
Jékely Zoltán 70 évvel ezelőtt írt drámai verséből ismertük: „Tízen vag)<unk, ez a gyülekezet, / a tizen-
egyedik maga a pap, / de éneklünk mi százak helyett, / hog)'hull belől a por s vakolat. " A XIII. századi 
alapokon épült templomot 30 évvel ezelőtt már félig romosként említi az egyik útikönyv: most azt lát-
tuk, hogy rendbe tett tetőzet védi a puszta falakat a további romlástól. Az 1992-ből való adatok szerint a 
falu (a társközséggel, Gáldtővel együtt) 2661 lakosából mindössze 35 a magyar. Nem tudom, hány a re-
formátus közülük, de aligha lehet erejük templomuk fenntartására. 

Gáldtőn nem találtunk semmit, s a rendelkezésünkre álló írott források sem segítettek, pedig Kazin-
czy elidőzött itt gr. Bethlen Imre küküllői főispán kastélyában, a ház hatalmas parkjában. A gróf vitte át 
Kazinczyt Nagyenyedre, aki az ottani nagy múltú kollégium főgondnoka volt akkor. Mi is otthon érez-
tük ott magunkat, hiszen - amint Kazinczy is észrevette - . ,Enyednek fekvése sokat hasonlít a mi Újhe-
lyünkéhez, de hegyei nem oly tetősök." Ezeken a hegyeken is (akárcsak a mi Hegyaljánkon) bor terem, s 
a kollégium visszakapott szőlőinek termését mi is megkóstolhattuk a bennünket fogadó igazgatónő jó-
voltából. Kazinczy idejében tíz professzor tanított ott mintegy ezer diákot, akik közül mintegy kétszá-
zan végeztek akadémiai szintű tanulmányokat, a többiek az alsóbb osztályokba jártak. Kazinczy meg-
jegyzése szerint kevesebb itt a diák, mint akár Debrecenben, akár Patakon. A könyvtár mintegy nyolc-
ezer kötetből állt, s az író sorra nézegette nevezetes darabjait, kóülönösen Báróczy hagyatékát, Bod Pé-
ter és Benkő József gyűjteményét, a kéziratokat, képeket. Épp akkoriban tervezték a kollégium új épü-
letét, amelynek alapkövét 1819-ben tették le, s amelybe mi most ellátogattunk. Az udvaron azonban áll 
a régi Bagolyvár, amely most internátus, s helyet ad az iskolamúzeumnak. 

Az író innen Tordán át Kolozsvárra tért be - akárcsak mi hogy aztán Wesselényi szűkebb pátriájá-
ba jusson. Útközben Esküllőn éjszakáztak, s bár váratlanul tértek be éjjel a betegeskedő Mohai úrhoz, 
az „kikele ágyából, megöleté tulkait, madarait", vendégül látta Kazinczyt és kíséretét. Alkalmat adott 
ez az Erdélyi levelek írójának egy megjegyzésre: „Erdély, az enni erősen szerető, e részben nagy dicsé-
retet érdemel, s a mi hideg embereink ide csak azért is eljöhetnének, hogy tanuljanak felmelegedni". 
Nekünk ugyan nem voltak ezen az úton különösebb kulináris örömeink - bár jóízűnek találtuk a fenyő-
vizet és a puliszkát - . de ezt a felmelegedést igen sokszor megtapasztaltuk szálláshelyeinken és étkezé-
seink során, amikor helybéliekkel találkoztunk. Kazinczy a kolozsvári piaci kenyérről írta. hogy annál 
ízletesebbet sehol nem talált, sajnos mi azt nem kóstolhattuk meg. 

Tihón, Zsibótól két órányira, az író Cserei Miklós személyében olyan baráttal találkozhatott életé-
ben először, akivel már régóta levelezésben állt. Kazinczy megemlékezik róla, hogy a két település kö-
zötti völgyben vívta meg vesztett csatáját II. Rákóczi Ferenc, innen kellett Lengyelországba elmenekül-
nie. S itt következik Kazinczy útjának egyik nagyon emlékezetes állomása, a zsibói Wesselényi-kas-
télyban. Tizenegy évvel első látogatása után jutott el ide; akkor az idős Wesselényi fogadta, most már a 
fia lett a ház gazdája. A kertben reggeliznek, verseket olvasnak, majd az istállóban nézik meg a hí-
res-neves lóállománvt. Kazinczy beszámolójában oldalakon át írja le a paripákat, de bőven jut hely a te-
lepülés, a kastély és környezete jellemzésének is. „A mezőváros felett nyugotnak egy déltől éjszak felé 
elnyúlt dombon emelkedik, s ezen áll a kastély, s ezen domb megett egy második, a família temetőjével, s 
ennek aljában a csűrrel, majorral." A várossal, a reformátusok templomával kezdjük az ismerkedést mi 
is. majd indulunk a dombra a kastélyhoz. Belépődíjat fizetünk, mert állami botanikus kert van itt, ennek 
köszönhetően viszont rendben tartják a parkot, az impozáns barokk és klasszicista vonásokat mutató 
kastélyt. A modernnek szánt üvegházak ugyan rontják az összhatást, de talán bízhatunk a környezet tar-
tós rendezésében. Hatalmas udvart vesznek körül a kastély épületszárnyai, s szomorúan gondolunk ar-
ra, hogy 1849. augusztus 25-én Kazinczy Lajos ezredes, az író legkisebb (akkor 29 éves) fia csapataival 
itt tette le a fegyvert az orosz cári haderő előtt, innen vitték el Aradra, ahol alig két hónappal később őt 
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is agyonlőtték. Keressük a Wesselényi család kriptáját. Útikönyvünk azt mondja, hogy a domb tetején 
áll, szép reneszánsz és barokk sírkövei vannak. De mi csak puszta romokat találunk: bevallom, nem is 
akarom elhinni, hogy így elpusztulhatott a két nagy Wesselényi - a zsibói bölény és az árvízi hajós -
síremléke; abban reménykedem, hogy az épségben megvan valahol, csak mi nem találtuk meg. Kazin-
czy leírja a zsibói kripta falán látott feliratokat, idézi az 1787-ben elhelyezett latin nyelvű táblát:.,Luge 
viator". Magyarul így adhatjuk vissza záró sorait: „Gyászolj, vándor, s hogy a közeli jásztól rommá 
lett ház majdan örvendezve feltámadjon, kérd a jóságos és hatalmas Istent." 

Szilágycsehen keresztül Hadadra megyünk tovább Kazinczy útját követve. A református templom-
nál állunk meg először - a legtöbb településen a református lelkész volt helyi vezetőnk - , a tiszteletes 
urat keressük. A tekintélyes parókia az egyházközség hajdani gazdagságra emlékeztet. A dombon álló 
templom és iskola azonban leomlott falakkal áll. gerendákkal alátámasztva, földcsuszamlás okozott itt 
hatalmas károkat. Igen-igen nagy költséggel előbb betonpillérekkel kell megelőzni az újabb földmoz-
gást, hogy aztán újraépülhessenek a falak. Egy új templom felépítési költségének sokszorosáért igye-
keznek megmenteni, visszaállítani ezt az 1423-ban Szent László tiszteletére felszentelt gótikus szenté-
lyű templomot, melynek egyik ékessége az 1754-ből való faragott szószék. Innen mentünk át megnézni 
a két egykori Wesselényi-kastélyt, a kisebb 1763-ban épült, a nagyobb fél évszázaddal később. Az „al-
só" kastélyt most birtokosa jóvoltából a reformátusok használhatják; míg templomuk újjá nem épül. itt 
tartják az istentiszteleteket. A „felső"-ben a polgármesteri hivatal székel. Itt megvannak a régi istállók, 
a benne tartott lovakat annak idejét Kazinczy is megtekintette. Kazinczy azt jegyzi föl. hogy az első éj-
szakát Wesselényi Miklóssal beszélgetéssel virrasztották át. majd Wesselényi Farkasnál zenei élmény-
ben volt része, mert az ifjú gróf francia zene- és énekmestert tart házánál, akik hangversenyt adtak a 
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vendégek tiszteletére. Az író itt rekeszti be erdélyi útját. Wesselényieknél.,Miklós csókja volt utolsó, 
mellyel eleresztetem". Úgy búcsúzik: ..Majd ha átlépek Gencs és Nagykároly közt a határon, visszate-
kintek az elhagyott dombok felé, áldást könyörgök az annyi jó és nagy fiak, az annyi jó és nagy leányok 
szülőföldjére." 

Mi Hadadtól nem követtük tovább Kazinczy hazafelé tartó útját, előbb kitérőt tettünk az ákosi ro-
mánkori templom és Szilágvlompért - az Ady család fészke - megtekintésére, majd Nagyváradra tér-
tünk be, itt kívántuk befejezni erdélyi, partiumi látogatásunkat. Kazinczy ugyan 1816-ban nem erre 
ment, de Nagyváradhoz sok szállal kötődött; bihari szülőföldjének ez volt a székvárosa, jól ismerte, 
gyakran emlegette a Körös-parti várost, fürdőjében többször időzött. A városban tett esti és reggeli sé-
tánk mellett arra kerítettünk sort, hogy jeles emberekkel találkozzunk, velük összegezzük frissiben ta-
pasztalatainkat. Dukrét Géza barátunk jóvoltából fogadott bennünket Tempfii József római katolikus 
megyéspüspök, akiben egyszerűsége, közvetlensége mellett tartalmas lelkületű, józan gondolkodású 
főpapot ismertünk meg. Törékenynek tűnő testében erős szellem lakik, s meggyőződését talán ez a 
mondata foglalja össze legtömörebben: „Az örök igazságokat az elveknek és tényeknek szintézisében a 
mi időnkben kell kibontakoztatnunk, mely teljes harmóniában egybefog eget és földet. Istent és em-
bert". Helynöke, Fodor József pápai prelátus vezetett el bennünket a székesegyház, valamint az impo-
záns barokk püspöki palota újra birtokba vett termeinek megtekintésére. Az általa szerkesztett történel-
mi sematizmusból ismerhettük meg e Szent István-i alapítású. Szent László által váradi székhelyűvé 
tett egyházmegyének gazdag múltját és küzdelmes jelenét. 

Nagyváradon az értelmiség más képviselőivel is - köztük Csűry István református püspök helyettes-
sel, Péter I. Zoltán szerkesztővel. Kupán Árpád tanárral - folytathattuk eszmecserét. Kazinczyhoz. ha-
sonlóan mi is elmondhatjuk, hogy az utunk során megismert emberek által igen meggazdagodtunk. Ő 
mások mellett Naláczy József íróbarátja, Szilágyi Ferenc klasszika-filológus. Teleki József történetíró. 
Gyöngyösi János költő, Aranka György író, Zeyk Miklós tanár. Kozma Gergely unitárius esperes. 
Gyarmathy Sámuel nyelvész, Haller Gábor gróf, Ponori Thwerewk József történész, Buczy Emil író 
társaságában ismerkedett az erdélyi szellemiséggel. Minket a korábban említetteken kívül többek kö-
zött Balázsi József semjéni polgármester. Kádár György krasznai, Püsök Sándor Csaba zilahi. Kusztos 
Tibor bánffyhunyadi. Bessenyei István segesvári. Bíró Endre bögözi. Bódis Miklós hátszegi, Dobai 
Zoltán ákosi, Szőnyi Levente szilágylompérti lelkészek, továbbá a marosvásárhelyi Balázs Árpád és dr. 
Ábrám Zoltán, a székelykeresztúri Fülöp Zoltán, az udvarhelyi dr. Vofkori László segítettek a tájékozó-
dásban. a helyi múlt és jelen megismerésében. Emellett kalauzaink voltak a bejárt tájakhoz kötődő köl-
tők, akiknek verseit magunkkal vittük, s autózás közben idéztük. A Szilágyságban és a Kalota partján 
Adyt hallgattuk, a házsongárdi temetőben Áprily és Dsida verse került elő. Vásárhelyen Csokonai filo-
zofikus gondolatait hallgathattuk meg, a Maros mentén Gyulai Pál sorai kísértek, Segesváron Illyés 
Gyula szólt hozzánk, Petőfi Piskinél Bem apót, Vajdahunyadon Hunyadit idézte közénk, Déván 
Kőmíves Kelemenné nevezetes balladáját mondogattuk. Zsibón Berzsenyi siratta el Wesselényit. Vá-
radtól Juhász Gyula és Janus Pannonius szavaival búcsúztunk. S hallgattuk, mit mond Szentimrei Jenő. 
Szemlér Ferenc, Kányádi Sándor, Farkas Árpád... 

Kilenc nap nem nagy idő egy a mai Magyarországnál jóval nagyobb terület bejárására, de a megtett 
út, az intenzív program mégis gazdagította ismereteinket. Jobban helyhez tudjuk kötni történelmi ol-
vasmányainkat, akár Móricz Erdély című regényét, akár Jókai ott játszódó müveit. De a mai viszonyok 
is feltárultak előttünk, akárcsak a közelmúlt rémségei. Az esti találkozások, a helyi értelmiségiekkel va-
ló beszélgetések sok problémát felszínre hoztak (népességfogyás, magyar nyelvű iskolázás, felsőokta-
tás, újságírás,jóvátétel, az egyházi javak részleges visszaigénylése, a politikai megosztottság stb.). tájé-
kozódásunk ilyen értelemben is hasznos volt. Részesültünk szomorú tapasztalatokban az omladozó, 
üresen maradt templomokat látva, pusztuló kúriákkal találkozva, Wesselényiék zsibói sírboltjának rom-
jait szemlélve, de felemelő benyomásokat is bőven szerezhettünk. Bár fogy Erdély és a Partium magyar 
népe. a kitartásnak, a hűségnek, az áldozatvállalásnak is szép példáit tapasztalhattuk meg. Kazinczyt 
követtük ugyan, de a mai talajon jártunk, a magunk számára szereztünk élményeket. 

Amikor hazafelé indulva visszatekintettünk, az íróhoz hasonlóan mi is áldást kívántunk a megláto-
gatott tájra és embereire. S a Kazinczyéhoz hasonló meggyőződéssel összegezhetjük tapasztalatainkat: 
,Jó föld! Tiszták és nem tiszták mindenhol vágynák, nálunk, mint nálatok, s nálatok mint nálunk. De te 
valóban nem vagy úgy elromolva, mint mi. E vallással térek el innen, s ezt mondom majd azoknak, kik 
ide jőnek, hogy meglássanak, s reménylem, hiszem, amit én érzék, érzeni ők is fogják.''' 

Kováts Dániel 
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„Ne kívánják halálunkat idő előtt..." 

Batthyány Lajos Jánosházán 

F 1849 . ÁPRILIS 28 . -AN 

I ITT KÍSÉRELTE MEG 

BATTHYÁNY L4JÖSÍ 
(FOGSÁGÁBÓL KISZABADÍTANI 

JÁNOSHÁZA NÉPE 

Jánosháza ma csaknem 3000 lelkes nagyköz-
ség a Nyugat-Dunántúli Régióban, a Kemenes-
alja délkeleti peremén. 

A tálu közepén áll az egykori Korona ven-
dégfogadó. Hozzá kapcsolódik történelmünk 
egy kevéssé ismert eseménye. 1849. áprilisában 
osztrák katonák által őrzött rabok érkeztek az 
udvarára. Köztük volt gróf Batthyány Lajos is. 
Mikor a környéken híre ment. hogy miféle ven-
dégek érkeztek a faluba, a vidéket forradalmi láz 
kerítette hatalmába. Hajnalra fáklyákkal, kar-
dokkal és dorongokkal felfegyverzett, néhány 
száz fős tömeg vette körül a fogadót, követelve a 
rabok szabadon bocsátását. A kapitány azonban 
elzárkózott a tárgyalásoktól, katonáit sortűzre 
állította fel. és felkészült az ütközetre. De a pat-
tanásig feszült helyzetben még tett egy utolsó 
kísérletet, a felesleges vérontás elkerülése érde-
kében. Megkérte Batthyányt, hogy próbálja meg 
távozásra bírni Jánosháza népét. A miniszterel-
nök szobája ablakából remegő hangon, megren-
dülten megköszönte Jánosháza lakosságának 
..hazafias jóindulatát"', és kérte a forradalmáro-
kat, hogy hagyjanak fel az ostrommal. „Ne kívánják halálunkat idő előtt mondta - . s ne idézzék Jel, a 
mint már mondtam, s most könyörögve újra mondom, a mit kikerülni lehetetlen volna, Jánosháza vég-
pusztulását." Tudta, hogy a sokaság ugyan kiszabadíthatná őt rabságából, de azt is tudta, hogy ennek 
súlyos megtorlás lenne az ára. A tömeg hallgatva a józan észre, feloszlott; a rabok pedig reggel tovább 
indultak Ausztria felé. Ez volt az első magyar miniszterelnök utolsó nyilvános szereplése. Batthyányt 
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A kiszabadítási kísérlet makettjét Imhof János készítette el a körmendi múzeum kiállítása számára 

az ellene indított felségárulási perben halálra ítélték, és - mint ismeretes - október 6-án tizennegyedik 
vértanúként Pesten kivégezték. 

A hajdan szebb napokat megélt Korona néhány évtizeddel ezelőtt raktárként szolgált, de működött 
benne galvanizáló műhely is. Ennek veszélyes hulladékát az udvarra öntötték. A talaj rehabilitációja 
sokba kerülne. így az épület jelenleg romos állapotban csúfolkodik Jánosháza közepén. Falán azonban 
ott van a „hálás" utókor emléktáblája. 

Romhány i András 

A Honismereti Szövetség az 1996-ban elfogadott adózási törvény értel-
mében a 2006. évi állampolgársági adó 1 %-ából 120 042 forint támogatást ka-
pott. Elnökségünk és szerkesztőbizottságunk megköszöni a támogatást, s hogy 
egyetértve törekvéseinkkel, felajánlásával segítette munkánkat. Az összeget ifjú-
sági honismereti rendezvényekre, valamint a Honismeret folyóirat megjelente-
tésére használtuk fel. 

Aki továbbra is egyetért célkitűzéseinkkel, a hazaszeretet elmélyítése, a 
hagyományok éltetése érdekében tervezett programjainkkal, folyóiratunk meg-
jelentetésével, kérjük, szíveskedjen Honismereti Szövetségünket megjelölni 
2006. évi adója 1 %-ának felajánlásakor. 

Adószámunk: 19624947-1-41 
Segítő támogatását hálás szívvel köszönjük! 
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