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(Ki vo nat)
Az egerpataki BALYKÓ Elek (1810-
1895) ön élet írá sa szá mos ér té kes ada tot
nyújt a múlt szá za di ál la po tok ról, de sok
nép raj zi és nyel vi sa já tos sá got is meg õr -
zött szá munk ra. A kéz irat el sõ, ÁRVAY
Jó zsef-fé le köz lé si kí sér le te meg hi ú sult,
mind ös  sze egy rö vid rész le te lá tott
nyom da fes té ket. Az aláb bi ak ban azo kat
a rész le te ket kö zöl jük, ame lyek nyomon -
kö vethetõvé te szik BALYKÓ if jú ko ri
ván  dor lá sa it, és így egy rit ka ság szám ba
me nõ “né pi” föld raj zi uta zó val is mer te -
tik meg az ol va sót, a 19. szá zad el sõ fe lé -
bõl, az Auszt ri ai bi ro da lom ból. 

EEggyy hháá rroomm sszzéé kkii sszzéé kkeellyy eemm lléékk íírróó::
BBAALLYYKKÓÓ EElleekk

Az er dé lyi em lék írók kö zött, akik nek az
írá sai ér té kes for rás anya got tar tal maz nak ko ruk
gaz da sá gi, tár sa dal mi va la mint po li ti kai ál la po tá -
ra vo nat ko zó lag, a szé ke lyek is sze re pel nek.
Ezek nek azon ban, épp úgy, mint a töb bi er dé lyi
em lék író nak az írá sai a 17-18. szá zad ból szár -
maz nak (APOR Pé ter, MI KES Ke le men, HER -
MÁ NYI DIÉNES Jó zsef), s nem ha lad ják túl a
19. szá zad el sõ fe lét, az 1848-as esz ten dõt. Az
aláb bi ak ban egy olyan em lék irat ból köz lünk
rész le te ket, mely nek szer zõ je mind tár sa dal mi ál -
lá sá ra, mind kép zett sé gé re va la mint fog lal ko zá -
sá ra néz ve kü lön bö zik az ed dig is mert er dé lyi
em lék írók tól.

1937 és 1949 kö zött a sep si szent györ gyi
Szé kely MIKÓ Kol lé gi um  la tin-gö rög nyelv és
iro da lom tan szé kén ta nár és a Szé kely Nem ze ti
Mú ze um tb. õre vol tam. Ilyen mi nõ sé gem ben
igye kez tem a di ák ja im mal a mú ze um gyûj te mé -
nyét gya ra pí ta ni. Az egyik ta nu lóm, PÁL Er nõ
1946-ban egy kéz ira tos köny vet ho zott be
Egerpatakról, BALYKÓ Elek egerpataki szé kely
hu szár ön élet raj zát, amit a mú ze um könyv tá rá -
ban he lyez tem el (Ltsz. 28483, Beszerz. szám
4336/1946). 

A kéz ira tos könyv fe dõ lap ja pi ros-fe ke te
már vány szí nû kar ton, a ge rin ce bar na bõr kö tés,
mé re te: 197 x 130 mm. A könyv lap ja it a szer zõ
szá moz ta meg. A 190. lap pal zá rul az ön élet rajz s
267.-ig kü lön bö zõ fel jegy zé sek van nak, 12 lap
szá mo zat lan. A könyv ge rin cén a cím be nyo mott
be tûk kel: AA VVáánn ddoorr SSzzéé kkeellyy EEmm lléé kkeeii..

A kéz irat ról ÁRVAY Jó zsef, a mú ze um
ak ko ri könyv tá ro sa, aki nek a kéz irat köz lé sét át -
en ged tem, a Ko runk ban egy rö vid is mer te tést
írt1 s a kéz ira tot kö zöl ni akar ta. Az ak ko ri köz lé -
si le he tõ sé gek meg szo rí tá sa mi att az ön élet rajz
nem je lent meg, az 1968-ban, az Elõ re ha sáb ja in
köz zé tett rö vid, adap tált epi zó dot leszámítva.2 A
tel jes anyag zúz dá ba ke rült, a köz lés re elõ ké szí -
tett kéz irat egy pél dá nya a TA MÁ SI Áron ha gya -
ték ban lap pang.

BALYKÓ Elek 1810-ben szü le tett és
1895-ben halt meg, Egerpatakon.3 Kéz ira tá nak
ön élet raj zi ol da lai két na gyobb rész re ta gol ha tó -
ak: az el sõ az 1878-ban, a má so dik rész az 1882
és 1895 kö zött írt ön élet raj zi ada to kat tar tal maz -
za. Közébük be szúr va né hány le jegy zett dal és
más rö vi debb szö veg rész, töb bek kö zött két 1867
utá ni  utó la gos ki egé szí tés a ka to na ság nál szer -
zett él mé nyek bõl.

Egész éle tén át nagy je len tõ sé get tu laj do -
ní tott az “álom lá tás nak”. Éle té nek je len tõs for du -
ló pont ja in jós la tok ból tud ja meg to váb bi sor sát,
fe ke te ku tya pró bál ja el té rí te ni szán dé ká tól, mely
el le né be egész reg ge lig imá val kell vé de kez nie,
más kor tün dé rek szó lít ják meg, és ha vá la szol na,
azon nyom ban ha za ke rül ne “a kementze mel lé”.
Nem vé let le nül vá lasz tot tuk a kö zölt rész let cí -
mé ül a “tün dé res uta zá so kat”. Ha za tér te után so -
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kat ol vas, kü lö nö sen a ver se ket ked ve li, s fel tün -
te ti szer zõ jü ket is. PE TÕ FI mel lett TÓTH Kál -
mán és VAJ DA Já nos a ked venc köl tõ je. Ez
utób bi ver se i nek ha tá sá ra õ ma ga is vers be fog -
lal ja há nya tott sor sát, szo mo rú öreg ko rát. A Bib -
li á ból vett szá mos idé zet azt mu tat ja, hogy azt is
so kat ol vas ta, és hí võ em ber volt. Öreg ko rá ban a
má gi á val is meg is mer ke dik. Nép raj zi szem pont -
ból fi gye lem re mél tó ak a né hány mû- va la mint
nép da lon kí vül a né pi gyógy ászat ról és a mé hé -
szet rõl írt fel jegy zé sei. 

PÁLMAY Jó zsef, HHáá rroomm sszzéékk vváárr mmee ggyyee
nnee mmeess ccssaa lláádd jjaaii cí mû köny vé ben egy BALYKÓ
csa lád sze re pel: a sár fal vi, ló fõ BALY KÓk. Az
Egerpatakkal szom szé dos Bit ára is szár ma zott
águk.4 PÁLMAY csak 17. szá za di ada to kat kö -
zöl ró luk, de is me re tes, eb bõl az ág ból szár ma -
zott pl. a baróti 48-as hon véd tiszt BAJKÓ La jos,
aki nek nap ló ja fenn ma radt a KÁSZONI Gáspár-
hagyatékban.5 BALYKÓ Elek hullámzónak
mutatja be egerpataki csa lád já nak anya gi hely ze -
tét . A szü lõk kö zöt ti ál lan dó per le ke dés va la mint
a nyug ha tat lan ter mé sze te ar ra kész te tik, hogy az
is ko lá ból meg szök jön Sep si szent györgy rõl,
Bras só ból, majd Kézdi vá sár helyrõl. Ezért egy tá -
vo lab bi hely re, Nagy enyedre vi szik 1822-ben, de
in nen is ha za szö kik. Út köz ben Balavásáron be -
sze gõ dik szol gá nak egy ot ta ni bir to kos hoz, s in -
nen vi szi ha za az ap ja. Vis  sza tér Nagyenyedre,
de az is ko lát el hagy va 1824-ben Deb re cen be,
majd in nen ugyan ab ban az év ben is mét ha za -
megy. Már ab ban a kor ban van, hogy a kö te le zõ
ha tár õr szol gá la tot meg kell kez de nie. Hogy et tõl
meg sza ba dul jon, is mét vissza tér Nagyenyedre.
In nen megint Deb re cen be megy, ahol ki ta nul ja a
csiz ma dia mes ter sé get. Itt sincs ma ra dá sa, és a
mes ter sé get Belényesen foly tat ja, majd in té zõ je
lesz egy ügy véd nek. 1834-ben ezt az ál lá sát is el -
hagy ja, és Nagy vá rad ra megy s ott be áll a
KOBURG hu szár ez red be. Az ügy véd fel je len ti,
hogy szé kely, s így a szé kely ha tár õr ség nél kell
ka to nás kod nia, er re a hu szá rok tól elbocsájtják.
Ek kor ne vét KOVÁTS Elek re vál toz tat va szé -
kely szár ma zá sát el tit kol ja. Ezen a né ven lép be a
König-Würtenberg hu szár ez red ha to dik svad ron -
já ba. Mint hu szár el jut Bu da pes ten, Esz ter go mon

és Nagy szom ba ton ke resz tül Mor va or szág ba. A
szá za da Austerlitz, Ovez, Bucsovic, Brünn után
Galiciába ér ke zik, ahol Marianopol, Halics,
Tisminic után Lembergben volt az ál lo más he -
lye. 1844-ben meg un va ide gen föl dön a ka to na -
sá got, pa rancs no ká nak tu do má sá ra hoz za szé -
kely szár ma zá sát, és ké ri a hu szá rok tól va ló el -
bo csá tá sát. Az ügyét ki vizs gál ják, és meg kap ja
az el bo csá tást. Bu ko vi nán, Csernovicon és
Vatra Dornán ke resz tül jut el Er dély be, majd
Besz ter cén, Parajdon és Szé kely udvarhelyen
ke resz tül meg ér ke zik Eger patakra. A tör té net
kü lön szín folt ja, hogy az em le ge tett tisz tek
egyik vagy má sik ol da lon a sza bad ság harc fõ -
sze rep lõi lesz nek, mint pl. SCHLICK. Az ügyét
ki vizs gá ló szá za dos ma ga LENKEY, BARAD-
LAY Ri chárd min ta adó ja és hu szár paj tá sai az
iga zi “nyolc van hu szár”, akik tiszt jü ket is kény -
sze rí tik majd a sza bad ság harc ki tö ré se kor a Ma -
gya ror szág ra va ló ha za té rés re (l. je len kö tet ben,
RÁ KÓCZY Ro zá lia köz lé sé ben a vo nat ko zó,
Máramaros vár me gyé bõl fel ter jesz tett ke gyel mi
kér vényt is).

Ott hon nem fo gad ják szí ve sen, sok kel le -
met len sé ge volt az any já val. 1848-ban meg há za -
so dik, a fe le sé ge azon ban ko rán, már 1855-ben
meg hal, s öz ve gyen ma rad há rom gyer mek kel.
Új ra há za so dik, a há zas ság nem si ke rül, el vál nak.

BALYKÓ Elek nek nem csak a csa lád ja
ré szé rõl volt sok kel le met len ség ben ré sze (a fel -
nõtt gye re kei gyám ság alá akar ják he lyez ni), de a
pa pok ré szé rõl is, akik a vá ló per ét ne he zí tik meg.
A vi lá gi tiszt vi se lõk pe dig se gít sé gé re van nak az
õt per lõk nek, hogy va gyo ná ból ki for gas sák.
Mind ezek ar ra in dít ják, hogy ke mé nyen bí rál ja
ko ra szé kely tár sa dal mát. Mint kor tes köz re mû -
kö dik a he lyi kép vi se lõ vá lasz tá so kon, s fel fe di a
me gyei tiszt vi se lõk kor rupt sá gát, nem kí mél ve a
me gye pap sá gát sem.

BALYKÓ Elek írá sá nak kul túr tör té ne ti
ér té ke is fi gye lem re mél tó. If jú ko ri ván dor lá sa
so rán nem csak Er délyt, de a bi ro da lom más ré -
sze it is be jár ta, és a né pei kö zül töb bel érint ke -
zés be ke rült. Ez le he tõ sé get adott ar ra, hogy em -
lé kei alap ján ös  sze ha son lít sa ezek nek az élet -
mód ját és élet fel fo gá sát a szé ke lyek gaz da sá gi és
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tár sa dal mi vi szo nya i val, hely ze té vel. Kü lö nö sen
ér de ke sek az if jú kor éve i re jel lem zõ re gi o ná lis és
he lyi iden ti tás tu dat-ele mek. Az ön élet írás meg -
szü le té se kor szü lõ föld je már nagy vál to zá so kat
él. Az õsi szé kely köz igaz ga tá si for ma, a szé kek,
Kézdi, Orbai és Sepsi vég leg meg szûn nek, lét re -
jön a vár me gyei köz igaz ga tás. Va ló szí nû leg a
for ra da lom és sza bad ság harc a dön tõ té nye zõ je a
nem ze ti iden ti tás meg erõ sö dé sé nek - az ese mé -
nyek re a kéz irat csak köz vet ve utal, vi szont a
kéz irat szü le té se ide jén már ma gá tól ér te tõ dõ vi -
szo nyí tá si pon ton ként ke ze li 48-at, 67-et, a Lánc -
hi dat.

Fi gyel me ki ter jed az ál ta la meg is mert né -
pek sa já tos né pi kul tú rá já ra is. Nagy az ér dek lõ -
dé se a tör té ne lem iránt. A tör té nel mi em lé kek és
a hoz zá juk fû zõ dõ ha gyo má nyok fel jegy zé se ré -
vén a kéz irat adat for rás ként is hasz nál ha tó. Töb -
bek kö zött ilyen a kéz irat 165-166. ol da lán ta lál -
ha tó fel jegy zés: “ujboll nagy Borosnyon va gyon
egy ré gi Ro mai vár vagy ke mény festung a’
mely be volt a Szé kely nezte To rony a moston élö
TZIKKES Mi hály Csû re he lyin ott ke resd a fun-
damentomát két ség nélkûl meg tá la lod mert abol
néz te SZÉ KELY Úr a mig a moston Vár hegy ne -
vet vi se lõ he gyet a Szé kely népel meg hor dat ta
az a ko ri ma gyar fe je de lem bûntetés bõll, mig
élel mek bõl ki fogy tak, akor ad ták meg magokot
igy ron tat ta el a hires vá rat, két fel huzo higya
volt egyik a BIRÓ Elek Úr ka pu já ba a má sik a
’SEBESTYÉN Mi hály Ka pu já ba ott utobbi Ka -
pu ba és a SE BES TYÉN And rás Ka pu já ba a kit
köz nek hakét fe lé mé red ép esik a KO NYA Balás
Ur hizlalo paj tá ja aránt az ut kõzepén ott ke resd a
Temp lom fa ra gott kõveit mert oda teték
tõteléknek, it a SZÉ KELY néz te to rony mi vel e
volt a Komendáns Rétyi ne mes Ur.” (Az alá hú -
zá sok BALYKÓ ki eme lé sei.)

OR BÁN Ba lázs a nagyborosnyói re for -
má tus temp lom nál ke res te a castrumot a múlt
században.6 Szá za dunk el sõ fe lé ben a ré gé szek,
így a bu da pes ti PAULOVICS István7 s a ko lozs -
vá ri C. DAICOVICIU8 csak egy eset le ges ró mai
te le pü lést té te lez tek fel. Mi u tán már ko ráb ban
fel hív tuk rá a figyelmet9, BALYKÓ Elek fel -
jegy zé se alap ján 1973-ban az ál ta la meg je lölt he -

lyen fel tár tuk a ró mai castrum rom ja it, s egy fel -
ira tos kö vet is ta lál tunk, mely egy olyan csa pat -
test rõl tesz em lí tést, amely ed dig nem sze re pelt a
daciai ró mai csa pa tok ed dig is mert ne vei kö zött.
Az ALA I LA(TOBICORUM)ról van szó. Ez a
lo vas kel ta csa pat test a Raj na mel lõl Colonia
Agrippa – Köln vá ro sá ban ta lált fel ira tos em lék -
rõl ismeretes.10 BALYKÓ a Vár he gyi fe je del mi
vár egy ed dig is me ret len por ko láb já nak, egy
rétyi SZÉKELYnek a ne vét is fel jegy zi.

Az aláb bi ak ban azo kat a rész le te ket kö -
zöl jük (1-29, 40-49, 52-75, 100, 109-120. o.),
ame lyek nyomonkövetik BALYKÓ if jú ko ri ván -
dor lá sa it, és így egy rit ka ság szám ba me nõ “né pi”
föld raj zi uta zó val is mer te tik meg az ol va sót, a
19. szá zad el sõ fe lé bõl, az Auszt ri ai bi ro da lom -
ból. A kö zölt rész le tek nagy ré szé nek (1-90. o.)
el sõ, nyers át írá sát SZA BÓ Má ria, a Szé kely
Nem ze ti Mú ze um mun ka tár sa vé gez te, aki nek
se gít sé gét ez út tal is kö szö nöm. Az el sõ egy be ve -
tés után ké ré sem re LÉNÁRT An na ha son lí tot ta
be a szö ve get és vég le ge sí tet te a köz lés re ke rü lõ
vál to za tot. Ész re vé te le it, ké ré sé re, be épí tet tem az
elõ szó ba. 

BALYKÓ írá sa kal lig ra fi kus, nyel ve ze te
sa já tos há rom szé ki táj nyelv, mely nek né pi jel le -
gét a kü lön bö zõ nem szé kely föl di is ko lák ban ta -
nult iro dal mi nyelv sem vál toz tat ta meg. A 19.
szá za di kol lé gi u mok klas  szi kus jel le gû ok ta tá sá -
ra mu tat, hogy sok la tin ki fe je zést és idé ze tet
hasz nál. Az oszt rák hu szár ság nál hasz nált né met
ka to nai sza va kat fo ne ti ku san ír ja le.

He lyes írá sa sa já tos, vi szony lag kö vet ke -
ze tes. Az iiss kö tõ szót kö vet ke ze te sen, tol da lék sze -
rû en a meg elõ zõ szó hoz ra gaszt ja. Köz pon to zá sa
eset le ges és nem egy ér tel mû. A sor vé gi szó el vá -
lasz tást ““ je lö lés sel old ja meg, ez meg je len het
csak sor vé gen, csak sor kez de ten is, de ál ta lá ban
(is mé tel ve) mind két po zí ci ó ban. A szö veg jel le ge
né ze tünk sze rint nem igény li a sor õr zõ hely zet -
rög zí tést, an nál is in kább, mert rö vid ol da lak ról
van szó, így a so rok meg kü lön böz te té sé hez nem
ra gasz kod tunk. Az ol dal vál tás nál BALYKÓ al -
kal maz za az ol dal vé ge ken az ol va sást kön  nyí tõ
lap al ji ol dal kez dõ szót a kö vet ke zõ ol dal ról. A
hang je lö lés ben a leg több eset ben több vál to za tot
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hasz nál, ez a tu laj don ne vek írá sá nál okoz leg in -
kább gon dot az át író nak, pl. az uu és a vv csak nem
min dig nagy be tûs for má ban szó kez dõ, de tulaj-
donnév-jelölõ/kiemelõ szán dék emögött in kább
csak bi zo nyos ese tek ben fel té te lez he tõ, így az
UUrr//ÚÚrr, VVii ttéézz (meg szó lí tá sok) ese té ben. Csak
utób bi a kat ír tuk át majuszkulás szó kez dés sel. Az
ééss és ’’ss, az aa és aa’’ ala ko kat egy aránt hasz nál ja, a
zzss is elõ for dul ’’ss alak ban stb. A hos  szú és rö vid
ma gán hang zó kat nem kü lön böz te ti meg. Né hány
he lyen al kal maz za az ÿ írás mó dot, ez sa ját ne ve
ese té ben lé nye ges, ame lyet több ször így ír -
PÁLMAY is így hasz nál ja a sár fal vi BALYKÓ
csa lád ese té ben (ada tai, mint em lí tet tük, ki zá ró lag
17. szá zad be li ek!). Te kin tet tel ar ra, hogy a szö -
veg táj nyel vi, nyelv tör té ne ti for rás anyag ként is
ele mez he tõ, a jel zett ki vé te lek tõl el te kint ve szi -
go rú an ra gasz kod tunk BALYKÓ írás mód já hoz,
és az éke ze te ket igye kez tünk min dig a hely nek
megfelõen, a BALYKÓ al kal maz ta írás jel hez ala -
ki lag leg kö ze lebb ál ló jel lel ér zé kel tet ni. 

Nincs szán dé kunk ban az em lék ira tot ala -
po sab ban és fõ leg min den szem pont ból ele mez -
ni, ez nyel vé szek és nép raj zo sok-folk lo ris ták stb.
to váb bi mun ká ját igény li. Mind ös  sze egy tér ké -
pet mel lé ke lünk, a szer kesz tõ jó vol tá ból, amely
BALYKÓ hely szí ne it, az ál ta la be járt út vo na la -
kat áb rá zol ja. A be mu ta tot ta kat ös  sze gez ve: az
ön élet raj zot nem egy hi va tá sos toll for ga tó ír ta,
ha nem egy egy sze rû szé kely fa lu si em ber, aki
éles meg fi gye lõ ké pes sé gé rõl tesz ta nú bi zony sá -
got. årása, sok re a liz mus sal, ko rá nak tár sa da lom-
és mû ve lõ dés tör té ne ti ál la po tá ról, je len sé ge i rõl
szá mol be, ezen kí vül sok nép raj zi és nyel vi sa já -
tos sá got is meg õr zött szá munk ra.

SZÉ KELY Zol tán
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(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le -
ért ve a köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok
in do kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

AA VVáánn ddoorr SSzzéé kkeellyy EEmm lléé kkee
(rész le tek) 

Ol va só Ba rá tom! ne vedd róssz nevenn hogy
sok hellyen vir gu la, vagy tõbb õszve kõtések hi báz nak,
mert a Tu do mány ke vés, de an nál tõbb a pró ba té te lek. 

Szûlettem a’ Ma gyar fõld N:keleti részenn, az
ugy ne ve zett Szé kely Fõldõn ha zám fõlgye tõbb nyire
fõvenyes azt pe dig tudd meg jó Ba rá tom hogy kevesset
te rem, de a mit te rem igen jó. Atyám kez det be sze gény,
de tsak ha mar jó Gaz dá vá vált, mely egy kis sé nagy ra
vágyová tet te, azért te lik be fiján az Argyílusí, te ker vé -
nyes do log, a me lyet a író tõkéletesenn iga zol, mely to -
vább ki tetzik. ’s ne hogy édes ol va só Ba rá tom azonn
meg tsõkkeny hogy Argyilus ki rály fit ho zom elõ, mert
õ is Anyátol szûletet mint más,  és tsak tejett szo pott, de
ha tet te Is te ni gond vi se lés, utánn tet te és Tûndér [[22]]
do log, ’s azt mond ják hogy nints Tûndér, azt ide, és to -
va ma gya ráz zák, ki azt nem hi szi probálja meg, ak kor
meg fog arrol gyözödni mint a hires HAT VA NI, mert a
mit az Is ten elõbb te rem tet, ’s hely be ha gyott, mostis
he lyin van, és an nak gond ját fog ja vi sel ni, te hát én ezt
alételt, álitom és erõsittem, a mint to vább meg fo gom
irni. én probáltam mint ar ra szûletett, és a ki nem hi szi
ujbol te gyen probát hogy gõzõdjék meg rolla.—

[[33]] Gyer mek ko ri dol gom kezdete.–
Hat esz ten dõs ko rom ba, mint Is ko lás a’ VÁR -

HE GYI Ist ván ta ní tó mes ter ke ze alatt kez det tem, a
huszon öt be tût meg esmerni, 1816ba a’ mely hez mint
gye rek nek igen nagy szor gal mam nem volt - elõ re
kitetzett hogy nem sok ra le het men ni, az zal a kopoval,
a kit a nyul utánn bot tal haj ta nak, mert a ha egy kis sé
futis csak szét te kint, és szor ga lom he lyett, egyéb re
fordittsa fi gyel mét, te hát itt az ifju tenulónk is ugy volt,
mert a pa tak mar tok ba lé võ, od vas fû ze ket in kább sze -
ret te meg néz ni, mint a Mes te re Ûlõ szé kit –

Azért te hát még esõ télenn ván do rol ni kez det -
tem, el hagy va az Is ko lát, a szom széd fa lu ba men tem,
az Atyafiakot fel ke res ni, és ott adig vesztegleni, mig
azok hirt nem tetek szûléimnek, hogy itt van az el ve -
szett Ju[[44]]ratus, mely re szûleim ér tem jõttek, hogy ha -
za vi gye nek, és ak kor meg kap tam az el sõ ku tya port-
ciot, és ak kor csufságbol utánnam kûldõtték tanulo tár -
sa i mat, és az ugy ne ve zett haj szekérenn fel vit tek a to -
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váb bi ta nu lás ra, de ez oknélkûl valo volt, mert e csak
mind ég igy folyt – 

To vább ment az idõ el vit tek S: Szent György -
re. On nét nyá rá ra Brassoba, hogy se nyáronn, se télenn,
so ha othónn ne le hes sek, hogy fe lejt sem el az othont,
vagy is a kõzpéldába mon dott szótt, az édes anyám te -
jét, de ez mind oknélkûl va ló volt, el vit tek K:
Vásárhelyreis, de inenis el il lan tam, mert jám bor sá go -
mért a kur ta mér ges sel (vagy a korbáttsal:) egy nehány-
at kap tam a mely nem inyem szerént esett, a me lyért a
kur tát ke zem hez vet tem, és mi kor az pap Zsûtõ
kementzéjét hevitették, oda be dob tam és aval to vább
allottam, el men tem Létzfalvára az Atya fi ak hoz, a
hon nan ujbol hirt tet tek szûleimnek ujra ha za vit tek, és
megint ki kap tam [[55]] mint a mely ka to na a ru há ját mag-
arol le is  sza. 

Az idõ tõlt, de a tanulora igen kevéss ra gadt,
hányodtam ve tõd tem igy mig 12=es éves vol tam, ak kor
tõbbekkel egyûdt, ki vit tek Nagy Enyedre a
Colégyomba hogy on nét mes  sze lessz Há rom szék de
abbais meg csa lat koz tak, mert mi dõn Tanitom kõ te les -
sé gét folytata, tu do má som ra esett hogy szûlettem fõl-
gye N: ke let re esik, Te hát hosszu volt né kem a Tél,
nagyonn vár tam a kikeletett hogy meg néz hes sem, a
tisz ta nap já rá sát el kõvetkezvén a ta vasz, ki men tem az
ugy ne ve zett Sz: Ki rály utza vé gé re és néz tem a tisz ta
nap fel jõveset, Õsztõnzõtt a vér a ha za me nés re, ’s igy
tõbb gon dok kõzõtt csak el ha tá roz tam hogy ha za fe lé
in du lok de egy nagy kerittés volt elõt tem hogy egye -
nest ve het tem vol na elõreis utamott, az az a Ma ros
fólyó, de azonn keresztûl ha tol tam Csombordnál, a
hidasonn, és ak kor ut nélkûl fog tam hegyenn võlgyõnn
keresztûl :/ mint Argyilus :/ eljutotam ar ra a szép ki es
kaszálora a me lyet Csengernek hivnak, Betlen Sz: Mik -
lós nál a’ Kis kûkûllõ fólyó mel lett, oda be men tem [[66]]
ab ba a’ nagy rom lott ud var ba alamisna kerés vé get a
hol kaptamis mi vel to vább utaz zam, mi re csak ugyan is
ér tem egy fa lut, ott a leg el sõ ház ba bé men tem mely be
ta lál tam egy nõ re, a ki en ge met le kér dez ve ke vés vat-
sorával ki nált, mely utánn õ is kõnyezte a ma ga õzve-
gy sor sát, énis a ma ga mét, te hát igy az egész étzaka
eltõlt, reg gel aján lot ta ma gát hogy né kem szolgálatott
ke res, me lyet én õrõmest el fo gad tam, csak hogy ma -
rad has sak, igy el vitt egy Õreg tisz tes As  szony ság hoz,
ne ve volt CSEREIné, igen nagy lel kû idõs as  szony, és
egy pár tá ba vénûlt nagy le á nya volt, itt a mi re fel hasz -
nál hat tak, étel ide jé vel szok tat tak asztalteritteni,
egyébb kor az élet be mi re hasz nál hat tak, pujkára gon -
dot vi sel ni, ’s meg lo vat is pász to rol ni; igy tel tek a ván -
dor nak nap jai egész nyáronn. De lé vén az aszonyság-
nak a Colégyomba két uno ká ja és azok nak le ve let
kûldõtt, és most kerûl ki a Ván dor hol lé te, meg tugya
az édes atyám [[77]] Lo vat nyer gel és tõstént Nagy enye-
dre megyen adolog meg tu dá sá ra, On nét nyomonn
Balavásárára mi vel ott vol tam, és ugyan a fa lu végénn
ahoz az Öz vegy nõhõz ta lált tu da koz ni be men ni a ho va

a ke re se ti alati ván dor, ez az aszony jó nevenn fo gad ta,
de tsak ar ra fi gyel meztette ne hogy a fiju meg lás sa
mert ugy kezhez nem fog ja keritteni, mert nagyonn fél,
mostis látyai ked odabé a Rét be a lo va kat õr zi, te hát lo -
vát kõsse bé az olba, és ugy me nyen hoz zá, mert a mint
lá tom tám alszikís; ez zel a leskõdõ õreg far kas ész re
vétlenûll a lá bam hoz top pant, és nyá jas szoval igy szol-
lot! kelj fel fijam és me nyûnk ha za, álmasonn sza vát
meg es mér ve? fe le let ez volt en so ha sem er re fel ug rot -
tam és fut ni kez det tem a Kis küküllõ fólyó fe lé, de az
Atyám utoll ér vén szép szoval meg en gesz telt, és a sze -
gény Õzvegy párt fogomhoz ve ze tett, in nen hármann a
tisz tes ne mes as  szony ság hoz hol még ott hál tunk, és
más nap ugy in dul tunk út nak, ha egyik meg un ta gya lo -
gol ni, ak kor a má sik ült fel, és igy sor ba [[88]] járt a nyu -
go da lom, igy utaz gat tunk N: keletfelé át kel tûnk a Rika
havassán, és on nan a’ Va das hegyinn, itt mán be ér tem
a’ szûlõtte fõldemre, de hogy mi vár rám to vább attol
már jo elõ re fél te tem a tes te met, be ér tûnk a fa lunk ha -
tá rá ra a hol no itt a faluis, mi re Atyám a kertenn elõ re
ballagot, hogy én kerûljek az uton már az õreg a ház ba,
de a Ván dor még kívûl! valyon hogy fo gad ják az ujj
ven dé get, be lé pek dehát kõszõnet he lyett bé res os tor -
ral jo gazdagonn el lát nak, ugy anyira hogy hát nints ki
raj tam szá na koz zék, csak az zal hogy ugy kell ne ke ring
mind ég. No itt meg volt a N:  Kál lai Vá sár, meg kap ta a
ván dor ló a ma ga fá radt sá ga ju tal mát. No hát itt a Bé res
Os tor, eszteke és egyébb hoz zá valo, he lyet ted én szol -
gát nem tar tok, ha nem ha él ni akarsz dol goz zál igy
foly nak to vább [[aa 99--1100.. oo.. hhii áánnyy zziikk,, úúggyy nnéézz kkii,, kkii ttéépp --
ttéékk,, aa sszzöö vveegg iiss mmeegg ttöö rriikk]] 

[[1111]] már tõbb a baj ked ves ol va só Ba rá tom,
mert a’ ván dor nõ és a baj is nõ, mert már a fõld népeis
rám tá ma dott, mint nagy gaz da fijura hogy a familliába
nints ka to na és a fiú 16=éves, és be kell fog ni ka to ná -
nak, itt ket tõ az el len ség elöl tûz hátull viz, itt mán mit
csi nálsz nem sok idõ re meg szollitnak, az elé allásra,
ná lam ar ra meg volt a haj lam, de atyám az el nem fo -
gad hat ta, mert a katonaságott nagyonn utal ta, igy a
kõrûl ményekhez ké pest ujboll az elébihez kel lett fog -
nom t.’i.’ utat vesz tet tem ’s nagy Enyedre men tem,
onnat Nyá rá ra Hatszeg vi dé ki re Kenderesi Mi hály urfi-
hoz a’ hol jóll tõlt a do log a Retyezát tõvébe, el tel vén a
Nyár ez zel bé kel lett men ni a Ta no dá ba, beis men tem a
szo kott mod szerént, de ott sem volt jo a do log mert hát
jõn az Édes Atyám a tesvér Õtsémmel, ott meg dor gált,
mi re én Comendatoriát vet tem és el men tem ki
Debretzenbe hogy hát ha ott kolbászboll fonyák a’
sõvént, vagy [[1122]] Disz nó láb bal tá mas  szák, és mindenn
inyem szerént fog es ni, már most ujboll uta zom mint
hogy mind ég kivántsiis vol tam, hogy hal lot tam a ma -
gya rok hiret és olvastamis, el ha tol tam Élesddig, mely
vá rad hoz kõzel, de itt éppenn ellis sõtétetem, szál lást
vol tam kén te len ke res ni bé men tem egy tisz tes Öreg hez
’s meg kér tem egy éj sza kai há lás veget – jó szí vel fijam
Istenéa szál lás, de meg jegy zés ér de mel, hogy Va sár -
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nap estve volt, hon nan jõvesemet meg kérd ve, ezt fe lel -
tem!  N: keletröl jõvõk a Szé kely ma gya rok kõzõll – ez
né kem na gyon joll esett – De fe lelt rá az Õreg hal lot -
tam az Apámtol hogy ottis lak nak ma gya rok, de én ott
so ha nem jár tam, ezek né kem igen joll jõttek. To vább a
bogja kementze mel let igy szóll a mitén meg nem hal -
lot tam volt de so ha Anyok van é még ab ból a portzioba
kötõzõttböl – Volt rá a fe le let van? hozd ki melegitsd
meg en nek a fiunak. gon dol ko zom Uram Is ten ma egy
portzio szé nát tesz elõmbe, de hát egy jó lá bas tõtõtt
káposz[[1133]]ta, akor gon do lom nó ittis mi névet ad nak a
tõtõtt ká posz tá nak, de tsak to vább anyok eregy, hozz
egy bõgre bortis, tsak néz tem mi fog to vább tõrténni
mi vel én ezt ma gya rul nem ér tem, hát hog egy holjagos
ve ress fel ku pás Csu por ba bort is iszik és rám kõszöni,
e volt Ma gyar Országonn el sõ vatsorám, gon dol ha tod
jó baratom hogy mily joll esett e né kem hogy igy ta lál -
ko zik öszve, egy Atil la, és egy Arpád, kik egy mást nem
es mé rõk.

Más nap bé me gyek N: vá rad ra, de ittis meg
kel lett hál nom, át men tem a Kõrõs vizen Olosziba a tull
vá ros ba, ott a hiddal csak nem szem be volt egy szõglet
kortsma, Tzimzete 3=om Rósa, szál lást ké rek a
kortsmárostoll, joll van fiu vanné igasság! van:  add ide
mert anélkûll itt nem sza bad tõr vé nyûnk ez most már
fog lalj he lyet, ugyis te tem egy szög let be lehuzultam,
hát idõ mulva begy ön egy nagy Bun dás bun dá ja szõ re
kivûl fordittva, le ül az asz tal mel lé, és egy itze bort
porontsol, de et tõl nem kér tek az igasságot, meg iszik
egy po hár bort de fel kél és eljõn hoz zám, és igy szollitt
meg, [[1144]] kely fel! és jõvel igyunk. er re én fe le lek jo
bá tyám né kem nints inya valo pén zem, én nem azért
hilak hogy né kem fi zess, tsak hogy jõvel és igyunk. Itt
már a félsz is volt, fel kõltem ’s mel lé ûltem és id do gál -
tunk, mi a tõbb hol inet, hol tull lenyult és hol ’sûlt
hust, hol kalátsot vett fel, mi re Is te nem! hon nan sze di
azt, dehat a Bun da fel van kõtve ’s abbol sze di. Jo ked -
ve eresz ked ve el kez di szép han gon funi.–

Vi lág! Vi lág! Csa lárd vi lág 
so kat igér kevesset ád 
Sá ri! Sá ri! be jo valáll#be ked ves Sze re tõm valál 
Mégís álnokull meg csaláll.
No itt a ma gyart mind;g ked vem volt lát ni,

láték már ket tõt, me nyûnk to vább õ jó mu la tás utánn el
ment, és én ujj ra lefekûdtem a Lotzára reg gel utlevelem
ke zem be vé ve, ut kér de zés utánn a Bi ha ri nya kon
keresztûll men tem Maria fe lé, hol a hires BOTSKAI
Ist ván szûletet, on nan potsajnál [[1155]] a Beretyón
keresztûl át rán dul tam a hires Debreczenbe a hol az a
hires tanulo Is ko la van no itt va gyok!  a kivánt helyenn,
itt ta nyát ké ne ûtni va la ho vá, de itt sen ki sem es mér a
N: Csapo utza szõgletén be me gyek egy kis nád dal
fõdõtt ház ba mely be egy Fazakas mes ter la kott, ettõll
szál lást kér tem. Ne ve volt Ág Já nos, ki nyi lat kozásom
utánn az mongya Anyok hisz Ferentz is oda jár, és igy
ket ten el me het nek. Jó! be a ta no dá ba és ren dez nek étel

hordo szol gá nak, de tsudálkoztak õltõzetemenn, itt!
betõlt hogy ha a ma dár egyik vá ros ból a má sik ba megy
meg is me rik a tollároll, hát ha egyik Országboll a más -
ba – já ro gat tam ’s vé gez tem kõ te les sé ge met de sok szor
oly ûres ha sat hor doz tam, hogy a sze mem bõl is folyt a
kõny mert oly ve ress le vest hor dot tam a fõzõnétõl mint
a szil va lé, ugy meg volt pap ri káz va a mely ugy egette
a szá mot hogy mint a hoz szo kat lan a sze mem bõl a
kõny follyt, te hát itt még ros  szabb volt, ne ké tel kedj
Olvaso ba rá tom mert ha zud ni nem sza bad, Nagy Csapo
[[1166]] utza szõgletén la kott Pétzelli Joseff Professor, és
nagy hat van utza szõgleten Sár vá ri mind ket ten idös
ko pa szok.

Ujboll utnak in dul tam meg un va a ve ress le -
vest N: ke let nek, Berettyo jõttin fel fe lé Margitának
hogy a Szilágyonn keresztûll me gyek, el ér vén margitát
be men tem a kortsmába fa la to zás vé get, itt ujbol egy
ma gyar ra tanáltam 17-es éves ko rom ba, mel lém ûll és
utazásomrol tudakozodik, midönn meg mon dom, azt
kér di vané igasságod! er re vonittoson fe le lem, nints –
no te hát tsak a Gránitzig mész mert Iptoll vis  sza
kisérnek Debretzenbe, er re meg szo mo ro dom mi re az
én ma gya rom igy szoll Ne fély semit! egy Itze bort
porontsol illogassunk, kõszõnõm bá tyám, nem kell né -
kem hogy mást végy, mert né ked a pénz re az utonn
szûk sé ged lessz, jo ked ve eresz ke dik, és igy fog
hozzá.—

Margitai zõld er dõ zõld er dõ 
a kõzepénn csip ke bo kor veszszõ 
Rá szál lott a gerlitze ma dár ka 
szép kõrmével tsak ezt irogálja 

[[1177]] Ha meg ha lok tu dom hogy el te met nek 
aztis tu dom hogy könyen el felejtnek.—

Itt meg mutatodott a ma gyar, ki fo gyunk a’
borbol meg kõszõnõm, ’s mi kor utnak in dul nék azt fe -
le li, még ály fijam! meg mu ta tom hogy mer re meny,
ez zel ki kí sér a Vá ros vé gi re és meg mu tat né kem egy
fa lut, a nak a ne ve Kémer oda tarts ezenn a me zei
utonn, ott a pos ta mes ter Ur az ut le vél visgálo, egy
tisz tes õreg ma gyar bátrann meny be pa na szold le
ügye det nem val lod ká rát, ugyis volt, elis fo ga dott és le
ûltetett mi vel õstve volt, vatsorát ada tott ’s még hálá-
somrais gon dol ko zott, reggelirõlis, és ma ga ki vitt a
falubol, hogy meg mu tas sa az utat hogy mer re me nyek,
belée állitott egy me zei utba és meg mu ta tott egy nagy
kopatz hegyett, hogy tsak ar ra tart sak, és ott vann alat ta
Szil ágy Somlyo és ott be lé akadsz a nagy utba ’s ott el
me hetsz így kerûlém ki az ak ko ri ve sze del met, ’s igy
osztánn egész hazámíg sen ki meg nem ál lí tott utam ba a
Mezõségenn keresztûl M: Vá sár hely nek és igy to vább
bé Há rom Szék[[1188]]nek, Midõnn meg lát tam Szü lõ
fõldemet, ujból nagy gond ütött hogy mitsoda moddal
ál jak szûleim elé be.

De az a jó szerentse kezd táp lál ni nem tanuloi
ha zug ság, hogy a ragáljos Rûh nya va lya mi att a
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Colegyomot szét bocsatották, a mi igaz volt és igy én is
nagy baj jal butsusztam, de ez ke vés ide ig tar tott, mert
az irigy Szé kely ség fel hasz nál ta az al kal ma tos sá got,
be je len tett. Eljõ a’ Frájter, vagy a ka to na ság pol gár ja
ép pen estve vatsora al kal má val, fel szollitsa az Édes
Atyá mat és a porontsolatot át ad ja, hogy hol nap utánn,
az az hétfõnn nyoltz orakor gidofalvánn je len jek meg
Ked a fijaval a’ Reportonn, joll van Frájter Ur, ez zel a
porontsolat hozo el megyen, az Atyám ki kiséri, és vis-
sza jõttibe fel ve szi a kementze alati vaskalánt, és meg
irja né kem az uti le ve let [[1199]] és megis petseteli há rom
nyo más sal, de joll ez zel én is letészem a ka na lat, és ki
for du lok a ház ból. /: de adolog aprilisbe esett és az idõ
is mint a honap olyan volt : / az’ olba a bar mok kõ zött
hál tam, ’s reg gel jókór ujboll utnak in dul tam S. Sz:
györgy fe lé, de min den ke nyér és pénz nélkûl, éjinyál-
lal, a Va das he gyen ke resz tül fel sõ Rá kos ra ér tem
estvig, de ottse vol tam szál lást kér ni bá tor, ha nem egy
csûr be le fe küd tem mint fé lénk fiu, és ott hál tam reg gel
jokor ujboll utaz ni kez det tem mint kön  nyû, és a ha sát
jóll biró, és igy ak kor nap Sz: Ud var hely re ér tem
kétorakor Délutánn — De már még a sze mem is hi bá -
zott a lá tás ba, ’s be men tem a Colegyomba mi vel fal -
vám bé li ek vol tak, és tõbbekkõzt volt egy jó ba rá tom
ISÁK An tal ne vû ezt ki hi vat tam az osztálybol, de
midön meg lá tott csak azt kér dez te, mi vel a sze mem
kõnyves volt az éh ség nek mi at ta, hogy most el sza lasz -
tot tak, és ehet nél, mi re én fe lel tem hogy ugy van, igy a
piatzra mentûnk és né kem [[2200]] ételt vett, és joll tar tott
több falvámbéliek lé vén fel segittettek mint a’ ’sidok,
de ISÁK An tal tól kõltsõnõztem 4-es huszast a me lye -
ket szûleim né ki megis fi zet tek, és igy in dul tam N:
Enyed fe lé, mely utam ba csak ha mar ujra meg keserit-
tõdtem, mert midön a N: Kûkûllõ folyon át kel tem, hol -
mi utas Sze ke res Em be rek ott étet tek ’s tû zõk is lé vén
énis elõ vet tem a mim volt hogy egy kevesset fa la toz -
zam, Mi re egy a Sze ke re sek kõzül kérd en ge met, hó vá
mensz fijam! fe le lek N: Enyedre, vané ut le ve led!
nintsen jo bá tyám ugy te hát csak Szi tás Kerszturig uta-
zoll, mert onnat Matskási királybiro vis  sza kisértet Ud -
var hely re, mi jó ért öreg bá tyám! Azért hogy ugy van a
hire hol va la mi fi a tal Musz ka ké mek te ke reg nek it ten,
és Matskási erõssen vatrassa öket, Ek kor gondolkozoba
esem, de hát jõnn egy ud var he lyi kõzép ide jû as  szony,
és ket ten utnak in du lunk, ’s kér dem uta zás köz be, vané
ut le ve le [[2211]] mely re fe le li hogy va gyon, megis
mutatya de tsak egy sze mély re van Megyesig. mon dom
mogya azt ma ga hogy Test vé re va gyok. és igy va la -
hogy el tsuszunk, jó fe le li és bé me gyünk Ke reszt ura,
de midõnn ki akar nánk belölle men ni az ör nem ereszt,
ha nem kénszeritt a’ vis  sza me nés re fel szóllók ma gam -
ba most meg vagy akad va de sze me im minyárt meg tõl-
tek hogy most po rul  jár tam, de hát az Is te ni gond vi se -
lés igen nagy, Mert midön meg for dul nák hát jõn egy
tisz tes em ber ki az életerõl : / de nagy ’sár volt : / kér -
dést tészen az örtöl ho vá vi szed sze gé nye ket! vis  sza a

fa lu há zá hoz mert én nem tu dok irást, ad ide hadd
lássám mert nagy ’sárvan, el ve szi ol vas sa néz a sze -
mem kõzé lás sa hogy meg van tel ve, azt mond ja az
örnek botsásd el mert oly igasságok va gyon hogy a
világbollis ki me het nek velle, és igy ut levelünköt ke -
zûnk be kap va utunk ra mentûnk, és töb bet én sem akad -
tam meg, ha nem szerentsésen el men tem Ma gyar Igen -
ben, mi vel a Colegyom még bé nem volt szollitva, te hát
ide szán dé koz tam T: KIS Joseff Urhoz a’hoz [[2222]] a’
nagy lel kû ma gyar, ’s egy szer ’smind nõ te len éle tet élt
jo szivû Em ber hez ez volt also Fej ér Vár me gyé nek Al
Ispánya, és tanulo if jak nak párt fogoja. 

Itt vol tam ak kor az egéssz nyáronn mig õszve
jõttek a ta nu lok, ek kor az Atyám is meg je lent, ’s ki
hoz ta a Test vér õtsémet, de ujboll tsufosonn fo ga dott,
mely re én meg il le tõd tem, és fel tet tem ma gam ba hogy
el me gyek, és sóha tõbbé se hazámot, se szûleimet, meg
nem fo gom aval busittani, hogy en gem meg lás sa nak /:
már itt jó olvaso ba rá tom tégy tisz ta itéletett, hogy ki a
hi bás, mert elõll Tüz, és há tul viz : / Ujbol ma gyar or -
szág nak vet tem az utat, de má sod ma gam mal, egy
kovásznai VAJNA Joseff ne ve ze tû vel, de mán most az
utat nem kel lett kér dez nünk mert én jár tas vol tam [[2233]]
tsak men ni raj ta, ’s eljutotunk Debretzenbe min den
kér de zõ dés nélkûl de nem Colégyomba ha nem mind
ket ten mes ter ség re, még pd. egy test vé rek hez
Kovátsnak ÉLESD mihály és ferencz Uraimék hoz a
Nagy hat van utzára, de itt két hetett sem tud tunk lak ni,
mert VAJNA õszve ve szett mes te ré vel és el hagy ta, ar -
ra valo nézt én is, hogy majd ké sõbb egyûtt ván do rol -
has sunk, ’s ál lot tunk csiz ma di a ság ra, ittis VAJNA fél
esz ten dõ mulva el hagy ta mes te rét, és ál lott asz ta los -
mes ter ség re, de ak kor szivét meg ta pint va azt mon dot -
ta, hogy már te mar agy ér tem ma gad nak ne tégy anyi
kárt mert ez igen sok lessz, és én igy meg ma rad tam egy
és fél esztendött tõltõttem, de kõvetkezik egy or szá gos
vá sár Debretzenbe ’s ott mes  szi fõldekröl meg szok tak
volt je len ni ak kor idöbe, te hát az én VAJNÁmis ki
ment a vá sár ba szélyel néz ni és meg lá tott egy ha zá ja
bé li [[2244]] bo tost és oly huntzfut ko hol mányt for mál rosz
fé le harutzával, hogy meg tud ták hol lé tét és leveletis
ho zott, söt pénzt is hogy jõjõn ve le ha za, mit ha nem
akar na, rõgtön fo gas sa el és agya a tiszt ség ke zé be, de
tsak kettõjõktõll tõlt, ’s igy egymástol el vállottunk –
Már most ujjbol gondolkozoba es tem hogy ha za ér ve
kérdore ve szik a Rokát hogy a mást hol hagy ta, és igy
ujjbol kéz be kerûlõk —

De már itt mi tû rés ta ga dás be lé kell lép ni egy
oly élet be, a mely ré gen neveztetet Tün dé res élet nek, a’
mit sokann hisz nek, de sokann nem – de én raj ta általl
es tem, és én igaz nak álitom, a mi tõbbszõris elé fog for -
dul ni élet raj za im közt, a mit ké sõbb megis probáltam
mi vel énis ugy gon dol tam, hogy tán tsak a mostoni szó
já rás szerént [[2255]] mó ka, és igy tõrténtek ezutánn fo lyó
nap ja im, már most kez dõ dik él tem napjaimkõzt a 20ik
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esz ten dõ, most az írigy Szé kely fõldi nép tõl, és an nak
társaságátoll vég képp el kell ma rad nom. —

To váb bi éle tem a’ tsupa nem várt hamiss
kívánságtol kerûlt Év fo lyam. —

Mint emlitetem, csiz ma dia inas Debretzen -
benn Czegléd utzánn, az ugy ne ve zett Kan dia Szoros -
kõzbenn, mely Szent An na utzára megy átall, ab ba a
szo ros ba lak tam, ’s igye kez tem szol gá la tom nak elegett
ten ni, Estve nap nyug ta tályt ve szem a há rom kórsótt,
hogy vi zet hoz zak más nap ra, de meszetske volt mert ki
kel lett men ni a Vá rad uttzai kutra, jovall kivûll a
városonn, el in du lá som al kal má val mi helyt a ka put el
ha gyom rõgtõn szoval tamadnak meg, még pe dig oláh
nyelvenn /hogy ho vá mensz Elek/ de né zek ide ’s to va
soholt sen kit sem lá tok, nem tud tam ki hez szollani,
masodszor is igy esett, ek kor se szollottam, har mad szor
mér gesebb han gon, ne ve men szolitva ujboll olá hul azt
kér di hogy mongyam meg igazánn hogy ho vá me gyek,
ek kor a [[2266]] kórsokótt le té ve, ûgyeltem a meg szollito-
ra de sohol se lát tam ez zel uta mat to vább foly tat tam ’s
innya valonkot hely re szol gál tat tam, más nap reg gel re
kel ve dol gom hoz lát tam be mégyek az el sõ szo bá ba.
Ott ûl egy tisz tes Ur nõ a majszterném há zá ba /:  ez volt
a Kõmíves Mes ter nek a nõ je egy Bánátusi tisz tes nõ : /
lá tom hogy kár tyát vet nek vagy a hogy szok ták mon da -
ni /:  Vará’solnak :/.

Ere a Maijszterném igy szol hoz zám jõjjõnn
Elek vet tes sen kár tyát! —

Né kem nints ar ra valo pén zem? Mi re azt fe le -
lik! jõjjõn mert nem kel ér te sem mi, er re meg emlittem
a kár tyát mi re a kár tyás ily kér dést in téz hozám? Hát
ma ga hol járt! én soholsem

Notsak ves sen szá mot ma gá val mert va la hol
volt, jó igy van itt vol tam nolássa e! hogy volt, de ma ga
hát [[2277]] szerentsés, hogy szot nem adott er re a láthalan
kér dés re mert ha szollott vol na edig a ha zá já ba a
kementze alatt ûlne, nem pe dig Debreczenbe halgatná a
pallérne be szé dit :/  ne he zen hi szem én azt, mert az én
ha zám kementzéje mes  sze van, azt az as  szony se tud ná
emgmondani, nos ujj ra szét ve ti a kár tyát, és igy szoll,
mes  sze az igaz N: Ke let re ad dig a gatyais le fosz lott
vol na a lá bá ról,

De most er re min den tré fa nélkûll azt mon -
dom, hogy irjon a ha zá já ba le ve let és me nyen ha za,
mert dol ga ugy el van lát va hogy bár me nyit kínlogyék
utol já ra még is ha za kell men ni / nó so ha sem hazafelé:/
ma ga még katonais lessz hát so kat szen ved. még is utol -
já ra ha za kell hogy me nyen, en so ha sem volt a fe le let,
evel ki men tem és dol gom hoz lát tam —

Ke vés idõ rá tel ve el gon dol tam, hogy edig
Roka paj ta som VAJNA ha za ér ke zett ’s majd kér dõ re
ve võ dik hogy a másikot [[2288]] ho vá teted, jó de a jõsnõ
így szoll joll vi gyáz zon ma gá ra mert rõvid na pok alatt
meg inditsák ma gát, mert már az az eszik hogy ren des

uta zás sal ha za tsalják, deugy lá tom hogy nem sikerûl,
mert egy fárjfiu kõzbe ve ti magát.—

Mely megis lett mert nagy baj jal Debretznböl
ki sza ba dul tam mint inas, és N: Váradonn keresztûl
Belényesbe utaz tam, a mely utam tészen 14-en mért
föl det, Debreczenböl N: ke let re, oly gond volt tsak ben -
nem hogy itt nem kap nak meg, de az el len fél be meg az
hogy igen egyeness ut Abrudbánya fe lé a ha zám nak.
De itt meg ál la pod tam ’s be sze gõd tem Esz ten de ig hogy
fel szabaditnak és ak kor le gény, nem pe dig inas le szek
KIS Já nos Mes te rem hez, no hát itt ujbol mun ká ba va -
gyok, ’s joll is van dol gom te le ge tik az idõ meg kez dek
esmerkedni a vá ro si né pek kel [[2299]] mert vig kis me zõ
vá ros, Egy va sár nap tõbb le gé nyek kel elmentûnk mu -
lat ság nak oká ért ki Tárkányba ez egy nagy ma gyar fa lu
a fej ér Kõrõs Dé li partyánn birja az Nagy váradi Unitus
Pûspõk, ’s onnat fel azon hegy tsutsra me lyen a Bé la
ki rály vá ra még ab ba az idõ be nagyonn láthato volt, itt
tõbb régíségeket meg mu to gat tak nékûnk az ott valo õr -
egek, ’s mond ták hogy az atyáiktol hal lot tak még aztis
hogy a’ Be le nye si Cse rés be Bé la egy nyestett lõtt, és
er rõl neveztetet a vá ros Bélanyestnek, és igy most Be -
lé nyes 

(...)

el ha tá ro zom magamot hogy vis  sza me gyek N:
vá rad ra es ka to ná vá le szek, megis in du lok egy õstve de
hát men ni nem tu dok, mert a vá ros vé gén egy nagy ordos
eb eli bem áll és attol utam nem foly tat ha tom /:  igaz étza-
kais volt : / viszsza kell huzulnom a vá ros ba a nélkûl
hogy azt va la ki ész re vet te vol na, el ha gyott uramhoz.—

Más nap el me gyek a tanitto Or vos Apám hoz,
le pa na szo lom a raj tam valo ese tet, mi re igy fe lel az én
ta[[4411]]nittom, sem mi! ha tsak ugyan el akarsz men ni és
megint eli bed áll az az ve szett eb, ak kor forduly Nap
ke let re és imát kozzál az Is ten hez fo hász kod va to vább
méhetz, ’s igy va la hány szor eli bed ál min dig azt tse-
leked reg ge lig, ’s igy utaz hatoll, mert ez a mun ká ja
csak nap feljõtig tart, to vább nem.—

Õstve ujboll utnak fog tam, ’s va la mint az elõtt
valo éj jel szint ugy meg kõrnyékezett az eb de a mon -
dat sze rint él tem a doloffal, ’s hát igaz mert anyira el tá -
vo zott tõllem el len sé gem hogy alig lá tom /:  pe dig szép
hold vi lág sûtõt /:  ott meg várt ’s ujjboll azt cse le ked -
tem ’s megint to vább vetõdõtt, mi re néz ve egéssz étza-
ka igy utaz tam, ugy a nyira hogy reg gel N: Váradonn
vol tam, ’s hogy a nap feljõtt tõbbé nem ural ko dott raj -
tam, ’s nem lát tam, igy utaz tam a Tûndéres utat egéssz
étzakánn át hét mért fõldet Belényestõll N: Vá ra dig,
igy gon dol koz tam it a Katonáság[[4422]]roll, mig nem hal -
lot tam a’ szép Mu’sika szot Vá rad Olosziba, a hid mel -
let ti kortsomába /:  Há rom Rósa a ne ve : /

1834-béli év szak. de ide je a tselekvõnek a
24=ik mi vel 10=ben szûletett. — —

Be ál lot tam N: Váradonn ka to ná nak meg kap -
tam a Ve ress nadrágott, mint Kóburg Hu szár, még pe -
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dig 12=ét év re, és ahoz tizenn két pen gõ fo rin tot.
Verbunksz Komendáns urunk volt fõ had na gyi tisz tûnk
Hertzeg Hesszen hámburg, ’s káp lár AGÁR DI Joseff,
itt már jóll megy a do log, mert a’ volt Ru há mért jo
szumma pénzt kap tam ’s olosziba sok jóbór, a Mu’sika
mind ég szollot élyel és napal, már mint egy meg elé -
ged ve vol tam sor som mal, de nem tud tam mit szûl,
kõzpélda szerént a jõvendõ /:  meg es he tik egy nagy
sem mit :/ ki fo gyok a gunya pénz bõl, ’s me gyek a
Hangeldért a fö Had nagy Urhoz [[4433]] a’ bollís ki fa szo -
lok 6=at pen gõt, jol foly nak a na pok, de meg tugya a
Be lé nye si Prokátor hol lé te met, ’s oda jõn hoz zám sze -
mé lyem né zé sé re, de in kább az el ho zott for ma Ru há ért
is, és be hi vat nak a fõ had nagy Ur elé be, de már a do log
egy mást kozt el volt iga zít va, és igy kez dõ dik a fel
adat. no Elek jere vis  sza Belényesbe mert még a Ma jor
nints be ker tel ve. Én so ha sem fe le lem a Prokátornak!
mi ért? Csak azért mi vel az Ur igen in du la tos tûzes, ’s
ben nem is van egy ke vés és igy nem tu dunk egy más sal
meg egyez ni, te hát az el ma rad evel az uttal, hát az el
ho zott for ma ru ha hol van? fe le let meg it tuk a ver bun -
ko sok kal, te hát kõnyen fi zetsz? tsak a mi igaz azt mon -
dom. – Er re ki me hetsz volt a fe le let, ’s így a Csalotoll
menekûlve vol tam. de mi tõbb meg mon dot ta a fõ had -
nagy Urnak, hogy mi ért vet te be az Ur ka to ná nak, ho -
lott ez othonis ka to na mert  szé kely fiu, nem tud tam fe -
lelt rá a’ fõ had nagy, ’s igy ott ha gyott, ’s el vá lunk
egy[[4444]]mástoll szerentsésenn.

Hi vat a hertzeg, de egy szer ’s mind fõ Had na -
gyom, és kér di tõllem, hát az igaz Elek hogy te szé kely
vagy!

Elek - két ség nélkûl M: hertzeg tisz ta igaz
hogy szé kely fiu vagyok.—

Hert zek. – Hát azt mért nem mondotad? nem
tud tam hogy meg kell mon da ni, mi vel senki–semis kér -
dez te. jó de már most mit csi nál junk, mert 6-os pen gõ
ftot a hangeldbõlís fel kér tél, te hát sem mi vesd le a ka -
to na õltõzetet, mert most lá tom, hogy szerentsétlen
vagy, én ugyan te het ném kõ te les sé gem nél fog va hogy
ha za vi tes se lek, és pénzemis meg for dul na, de azt nem
te szem ha nem ta ka rodj so ha sen ki nek meg ne mond,
hogy itt jár tál, én sem mon dom meg sen ki nek, ’s ha
bol dog lészessz a 6=at pengõmõtt kûld meg, ez zel a
porontsolatnak készkételenségemnél fog va engedel -
mes[[4455]]kedve ki lép tem a sza bad ba, de csak is egy Ing,
ga tya és egy sap ka, de sem ke nyér, sem egy Ház, már
most nagy a gaz da ság, demég na gyobb a fõld ke rek
sége ’s N: Ke let tõl Nnyugotig, de hát mily hosszu az ut
keresztûl raj ta – Ez zel adijõ N vá rad - egy szép ki es
zõld gyep pel meg teritett tájt lát tam a vá ros alatt, egy
nagy szép ház ben ne, és ott egy he ve rõ Em bert, s kér -
dem tõlle, kilakík itt Bá tyám? itt a ka to li kus pûspõk
fõldim hát sza ba dé it ten egy kis sé he ver ni? igen mert
kend se csap ja ki alovát, csak mind én, er re egy kis sé
énis meg he ve red tem, hogy ott a tsendes ma gány ba egy
kís to váb bi állapotomrol gon dol koz zam –

Meg há nyom ve tem
Sor som és õltõzetem
Igy sen ki meg nem fo gad en gem
Ily cse léd re nints szûk sé gem, 
Gongyaimat fél re té ve utnak in du lok haj tott

[[4466]] a’ ke nyér szû ke :/: El in dul nak az nagy urak kõrt
jár ni a nagy vi lág ba, de mily saj nos a sze gény nek a
szûkséges ván dor lás :/ meg in dul tam ily gon do lat tal
hogy egy más uttal meg ke re sem elébbi gaz dá mot, El -
me gyek Bi har ra, Kis mar já ba, azt ismeg néz tem, azért
hogy itt szûletett az a hires BOTSKAI, onnat to vább
Potsajba, de itt egy kis sé sze get ûtõtt a fe jem be, a vá -
mos Hid mert nem volt Kár, de a szûk ség ha mar meg
tanitsa az Em bert, mint hogy az õltõnyõmis hoz zá valo
volt éne kel ni és Tántzolni kez dek és igy a hidonn
keresztûl ér tem tsak ha mar, mi re a vám sze dõ le gé nyek
ki jõttek, már a hi dat joll meg ha lad tam, ’s igy joll hal -
lot tam mi kor saj nál koz va mond ták, jaj Is te nem be kár
hogy az a szép fiju meg õrûlt, ez zel to vább men tem
hosszu Páji fe lé /:  az õltõzet szõrnyû kõnyü volt, hisem
le het gon dol ni nem izadtam meg az [[4477]] emelésibé és
igy jutotam bé Debretzen vá ro sá ba, rõgtõn ke res tem az
ugy ne ve zett Bi ka ven dég lõt, mert a nap szá mo sok ott
szok tak õszve seregelni, szol gát, és szolgálot, tõbb-
nyire ott fo gad nak, mert a’ sze gény le gé nyek ott le lik
he lye ket, és in kább ide vo nul nak a ver bun kos
katonákís in kább mint a’ sas az ohajtott pré dá ra, mert
itt kap nak õkis va la mi te ker gõ if jat, mi lyen vá gyok énis
mostoni állásombann, jár ják és ketsegtetik az if jat tánt-
zolásikkal, szép és bestelen versezésikkel, hogy
madaraikot veszettenn meg szõtt háloikba bur kol has -
sák, a hon nan 12=ét évig tsak a mord ha lál ha ki hoz -
has sa, a hogy énis jár tam ezek kel a tzifra urak kal, de
né kem kész kételenségem tar tot ta a’ velek va ló szõvet
kezést, mi vel nagy ki rály a has ha tal mas a’ szûk ség,
nagy do log az ide gen fõld, és a ke nyér nem lé te, most
te hát ezek ná lam mind nagy mér ték be dûhõngnek ’s
ráhajtnak a leg na gyobb vad fogásokrais [[4488]] igy nem
szûkséges a csa lo ga tás, mert már meg vol tam tsalva a
nyomoruságtol, kõrûll vol tam a leg na gyobb el len sé -
gem tõl az ûress hastoll, mert a nagyonn el len nem tá -
mad, és õsztõnõzõtt, hogy notsak ha mar, és igy szott
ad tam a tzifra kaplár urnak a ki ugy fel volt õltõzve,
mint kõzpélda szerént a Latzi ve re be, igy te hát rõgtõn
bór, hus és ke nyér volt az éhes ke zé be, nem gon dol ta
meg hogy mely sok nyug ha tat lan ság fog ja ezt kõvetni,
de a ketelenség volt az õsz tõn — Jó hát meny el Jós ka
paj tás ez zel a fiuval, ’s je lentsd meg a Ka pi tány Urnak,
’s vi’sitáltasd meg az Or vos Urral mert az ép pen jo lesz
nékûnk. megyûnk te hát a vallatora, a Ka pi tány Ur kér -
di! mi a Jós ka? egy fiut hó zók vi téz Ka pi tány Ur! jõszte
ide fiu! kõrûll néz, mi nek hivnak KOVÁTS Elek nek ./:
itt már mint a pá pis ta bér má lás tõrtént ne hogy tõbbszõr
kéz be kerûljek [[4499]] mert ed dig volt BALYKO Elek és
ezuttánn lessz KOVÁTS Elek :/  ho vá valo vagy Bi har
Vár me gyei Vaskoi, mer re van a fijam, a Be lé nye si Já -
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rás ba vi téz Ka pi tány Uram joll van me nye tek a dok tor -
hoz, vísitáltasd meg mert ûgyes fiu jó lessz kõz te tek
ver bun kos nak, de hát a Dok tor más kép beszéll mert el
jõ vis  sza a Ka pi tány Urhoz HUSZTIhoz és azt mond ja
hogy ez nem jo, nemkatonának valo, én ezt be nem ve -
he tem, de a ka pi tány er re azt fe le li! hogy ha nem jó?
utánna valo bûntetést én fo gom hor doz ni, és igy a ka pi -
tány a Dok tor nélkûl vett be ka to ná nak.

Már a ne ve tserélt hu szár fel õltõzik a buza
virágszin nad rág ba. ’s vi se li a Kõnig virtemberg 6-at
Hu szár ez red ne vet a KOVÁTS Elek név alatt 

(...)

Igy telven az idõ az 1834=es év Augustus ha -
vá ig, jõn a parants hogy a meg gyûlt ujjontzok szál lí tas -
sa nak az Ez red hez, és igy utnak åndittotak N: nyugot-
nak, a nagy hortobágy pusz tá ja volt elõbb elõttûnk,
gyõnyõrû ki es szép min den fé le mar ha te nyész tés re al -
kal ma tos szép táj, mi lyet hogy ad dig nem lát tam volt,
mint egy bá mész modra tekintém ’s sok szép ita tó ku -
tyá i ért na gyon sok ra betsûltem azonn szép ki es [[5533]] tájt
lakossaival nagy Ivánnyal mert ab ba volt egy na pi meg
ál lá sunk,

Inet to vább mentûnk a fái gyûmõlts ter mõ fõl-
dre, a ki es Ti sza men ti re Szol nok fe lé, itt át kel tûnk a
Hidonn mentûnk Czeglédre, itt egy ked vet len szél
tsapott meg mert ugy el égett volt a vá ros hogy még a
ha ran gok is lehultak volt a Toronyboll, Te hát to vább
mentûnk, és utkõzbe ta lál tuk Pílíst, itt la kik egy jó fé le
Grof ne ve Deleznai a ki anyira lehuzta elõt tem a ma -
gya ros lá to ga tás diszit, hogy azért nem betsûlhetem, jól
tar tott ugyan, denem sok kõszõnet volt ben ne, mert a
me nyi meg kõszõnni valo tsak az hogy ételt, és italt
bõvõnn adott elébb, de utobb meg tsufolt /:  mint né ki
Apástol a szo ká sa volt mint jobb agyai azutánn meg be -
szél ték, de hagyuk ezt an  nyi ba mert az a ma gyar ba fõ
do log és szép nek tartya ha egy mást ki játzhatya /:  mert
dél után [[5544]] a’ mu lat ság vé get fel ékesittet mulato ker-
tyibe porontsolt, és ott a’ spiritussal vigyittett bort adig
ad ta a le gény ség nek, mig tõkéletesenn le ré sze ged tek,
és egy mást ver ni kez det ték, a mi a ma gyar nál ter mé -
sze tes do log, hogy ha joll lak tál a vé red job ban tzirkulál
ha egy kís tes ti gya kor lat hoz fogsz, ittis meg tõrtént
nagy gya lá za to san,

In ne nis butsut vé ve két nap alatt ab ba a hí res
pest várossába be ra kod tunk, holis tiz, tizenõtt le gényt
ad tak, egy, egy, nagy kortsmába, és igy nem nagy he -
lyet fog lal tunk el, te hát a nagy Pest vá ros ba 5=öt nap
ta nyáz tunk, hogy egy kitsidt esmerkedjûnk hogy mi -
lyen a kûlfõld, vagy me nyit kûlõnbõz Debretzentõl, Te -
hát énis je len tem ma gam, hogy szélyel aka rok néz ni
Budánis, mi re a Strásamester elmosojodva ’s mit
akarsz te ott, tsak egy kevesset szét né zek Uram, és
hogy ha a porontsra meg nem ér kez ném, te hát ne hogy
híbás [[5555]] le gyek, jo fi am el me hetsz! tsak va la mi bajt
ne tsinály, er re át men tem a hajos hidon mert ak kor

nem volt meg ez a kõltseges hid, és le tér ve a me leg
fûrdõ fe lé, ott lát tam azt a sok le buj kortsmákot, mi re
kér dem egy ott te ker gõ faktortol mi fé le sok lebujj
kortsma ez itt, ezenn a ki es he lyen, mi re fe le li a
kérdeztetet, tsak me nyen be vi téz Ur mert ott mingyá
meg mongyák, no de még is azok ba mint kur vák lak -
nak, mi re fe le lek! ha ott mind kur vák lak nak, rá in tek
mint tu dat lan a fûrdõ ház ra, ugy te hát az Is po tály, míre
a kér dez te tett el mo so lyog ja ma gát, és igy szoll! ma ga
vi téz Ur itt tám tõbbet nemjart az a fûrdõ ház a fegy ve -
re ket ezek a fej ér né pek oda kûldik tisz to gat ni, de azt
ugyé nem vas por ral dõrgõlik ha nem lá pis  szal, mi re na -
gyot ne vet, kõnyen tõrtén he tik, ez zel egy mást el hagy -
tuk.

To vább foly tat va utamot mi vel a Celégyomba
ol vas tam volt a Szent Gel lért he gyé rõl, most modom
van a sze mem mel meg [[5566]] néz ni hogy Gel lért Uram
ha zug ságáért mek ko rát ugor ha tott ott, elé men tem a ká -
pol na mel lett, mert ott ak kor egyebb nem volt, és el -
men tem a tett hely re, és csu da fo gott el midõnn a szõ ke
Du ná ra le néz tem, hogy mily mély ség, ’s igy tû nõd tem,
hogy mi kor le ért ak kor õis mond hat ta, mint a kis gye -
rek mi kor a szal ma tetejirõl lesikul hogy hupá, itt kel -
lett vol na in nen Kálvinustis letaszíttani hogy ezek a mi
tsaloinkis a pap szé ken ne va kar nák ugy ki sok sze gén
em ber nek a ’sebit a vállasztással, ha nem ma radt vol na
Õis Frantzia Or szág mé lyé be, vagy az Anya méhébe.—

Leszáltam a magasrol, és ide foly ta tott uta mon
vis  sza men tem, és meg je len te tem magamot a
Strásamesteremnéll ’s tészen ily kér dést hogy meg
járadé! magadot, és hol, én ott jár tam holl sem az Ur,
sem az ap ja nem [[5577]] járt, er re szo ká sa szerént csufos-
onn el káronkodva, igy szoll! hisz én a Burkba is jár -
tam, a mi re vállaszoltam a Burk tsakis a Galambaknak
valo, de nem járt az Ur a Szent Gel lért he gyin a ká pol -
na mel let, ott nem no mert én ott jár tam mert arrol
tõrténetet ol vas tam ’s hogy régenn mi nek hív ták, mi -
nek hát! mongyad! Kelenfeld he gyi nek, és éppenn igy
a ka pi tány nak szar ká nak elé be szél ve el nevették.—

In nen más nap to vább utaz tunk Esz ter gom
várossa fe lé, ideis elérkeztûnk nagy ûgy és ba jok kõzt
kvár tély ba szálva, így szollok a tõbb paj tá sok nak, rá
vet vén semem a Dél nyúgoti hegy oldalonn lé võ
fényess épûletre, ugyan az már ismétt me lyik Gró fé le -
het, mi re a Strása mes ter el mo so lyod va mongya, tám
aztis meg kivánnád néz ni, de Uram ad dig kinem me -
gyek e helyröl mig meg nem né zem, ott az Ér sek la kik!
te hát a pap[[5588]]boll tsinálják ugyé Uram! abbol de püs -
pök bõl a na gyobb pap nál, ezt nem vetiké be lé a Du ná -
ba uszni mint a más, az ak kor volt! most nem Du náz -
nak, most tõbb eszik van, mi re én mon dok majd meg
lá tom hogy mi nõ Em ber ha fel me gyek, de oda nem
eresztnek, tám Strása ál ott fé lõs ne hogy a dunára vi -
gyék itat ni, ne be szély mert meg bûntetnek. el tel vén az
ebéd fel men tem és meg visgáltam azt a nagy szerü
Épûletet, szép nagy mun ka mon dom ha za men tem
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utánn, de egy Disznonak, vagy Ér sek nek igenn nagy
paj ta, halgass! igy szol nak paj tá sa im, mert a szar ka ha
meg hal ja meg bûntet ér te deigy el ma rad, tsak ugyan
más nap meg tud ta a szar ka ka pi tány Ur mósolyogva
kér di tõllem! Elek! a mitsoda épûletet nem néz te e kend
meg, igen is megnéz[[5599]]tem ka pi tány Uram, azt mond -
ják hogy az Ersek há za, de az igen nagy paj ta egy dis-
znonak, vagy  fõ kép a me lyik nek sem mi malatzai
nintsenek, és nemis le het sza po ro dá sát vár ni, er re el ne -
vet te magát.— 

’s to vább men ve be száltunk egy nagy õszve
vigyûlt Toth, és ma gyar fa lu ba, és éppenn vá sár nap lé -
vén ebéd hez ûlûnk, ’s hát min de nik elé be egy, egy
olyan nagy tész ta go mo lyát tesz nek hogy tsak el
rémûlõk raj ta, mi re mon dom paj tá sok e! mitsoda Is ten
tsudája, monják gombotz paj tás, hát ily da ra bok ba rak -
ják elõ! itt igy a szo kás , nó jó, Ez zel el megyûnk a
kortsmába mert igenn szépenn szolt a Sz: Pé ter nyi rety  -
tyû je, hát a magoss ka la po sok nyûgõlõdnek egy más
utánn, de egy meg bizott a kõzepébenn állot, ’s azt
mond ták az a Le gény ség Birája, ’s szot ad a Tántznak
ily modon, Viszkos Jano náhoru, dosztánete czibolu, ’s
kér dem mit mond? fe le lik katzag[[6600]]va ugorgy Janko
nagyott, ’s kapsz osztánn ve res hagy mát, mon dom ha
mind ég azt eszik ugy nem ug rik nagyott.—

In nen is to vább mentûnk ab ba a hires nagy
Szom bat ba, de még elõ re fel tet tem hogy most meg né -
zem, mert Ros tok lessz azt a hires nagy hor dott, ha
idõm lessz re á ja, elis men tem megis néz tem, no e szép
por té ka, az invalid házakotis, ki tel vén az itt valo idõis
to vább utaz tunk, ut kõzbe kér di ka pi tány Uram va la mi
em lé ke zet re valot mit lá tott kend Elek! Az Elvénûlt ka -
to nák há zát, és tõbbet? még egy nagy Uti tár sat, me lyet
ha itt paj tás aimal hen ger get hetnék, kõnyebenn  men -
nénk a Mor va fo lyó fe lé, nem len ne óly unal mas ez a
fõ vé nyes és nyires táj, mert meg meg huznok a tsetsit,
’s te jé vel bátoritnok lépésinket, ’s tu dom hogy a ka pi -
tány Ur sem álana hát ra, nem erõssenn Elek mert [[6611]]
ned ve elõt tem sem gyûlõletes.—

Te hát be ér tûnk Mor va or szág ba Bisentz
várossába, ezt ter mé nyi re ugy néz tem mint a
Bartzaságonn Prásmárt, sok ve te mény ter mesz té si vel
egyûtt, In nen mentûnk kio nevezetü Hely ség be, a hol
is mét bementûnk a Kioi grof ud va rá ba ebéd utánn, itt
lát tam egy oly ter je del mes al ma fát, hogy egy szá zad
Hu szár az ár nyé ká ba fel ál ha tott vol na gya kor lás vé get.

In nen át ha tol va mentûnk Auszterlitzbe, itt la -
kott SLIK a Re ge ment komendáns, de ittis tsak egy éjtza-
kai ma ra dá sunk lé vén to vább utaz tunk Ovezbe it né zett
meg Brigaderos Grof ESZTERHÁZI, és Grof ’SLIK Ez -
re des, mi vel itt volt kõzel a loger 30=z ezer nép pel Brûny
alat, a Nenovitzi szép sikonn mely volt 1834be a
boldogull ural ko dott Öreg ferentz Csá szár ide jé be, de
ma ga is [[6622]] itt volt sze mem mel lát tam, mert mi kor elõt -
te szá za don ként el ’sorakoztunk ma ga Eõfelsége mint
õreg vi téz egy fej ér Lovonn ûlt, ’s ke vés sé a ló nyug ha tat -

lan kodván a Lovárol le esett, de azt nem le het tsudálni,
vagy va la mi olyas ûgyetlenségnek vél ni, ha nem in kább
gyen ge ségnek mert ak kor már nagyonn õreg Em ber volt,
’s más Tavaszonn már megis holt,

Itt már le he tett ele get néz ni, és csudálkozni
hogy ha a volt ked vem hogy probáljak, mert a tõbbek
kõzõtt egy szép hold vi lá gos estvén, a Csá szá ri Csa lád
ki lóvónn ki kótsinn a ’sór elõtt idõ tõltést sé tát jár ták,
min den Ez red Mu’sikussai az Ez re des sá to ra mel lett
pro du kál ták ma go kat, ’s tõbbek kõzõtt huzzák a Szép
Ma gyar ver bun kot, s a fi a tal tisz tek igy szol nak, no le -
gé nyek most nem kell fi zet ni, a ki akar tántzolhat, mi re
egy KE MÉNY Joseff, meg szolott ver bun kos tsak elõ
áll, és Magyaro[[6633]]sonn rak ni kez di, ’s mi kor éppenn
’Sofia a’ négy szûrke ígenn szépenn fel sze relt
lóvakonn igenn tzifra kotsinn ott men ne szót ád KE -
MÉNY Joseff a tántznak ily modonn.—

Hej, ’Sofia, ’Sofia
Or szá gunk nak kur vá ja
Mi re a szép Hõlgy ki hajla a kotsiboll és így

fe lelt, a va gyok fijam, a va gyok, de megnem ál lot tak,
ha nem to vább utyokott folytaták, er re a Tiszt urak
KEMÉNYhez for dul va, ki egy Huszast, ki egy tizest
ad tak Jós ká nak hogy mulassael, mi re még egyet né ki
rán tot tak, de õ er re sem volt rest mert nagyonn al kal -
ma tos lá bai vol tak a Csár dás ra, ’s tsak azt fe lel te van
mán sze gény Joskának bór ra valaja de hogy va la mi lel -
te vol na sem mi sem sõt ne ve tés volt az egéssz do log,
tsak a volt a tõbbek kõzõtt, a hó hér nyuzon meg KE -
MÉNY hogy is gon do lád azt, mi re fe lel te Õ van a
’sebbe [[6644]] mit ki ve gyek, igy tõltek ott.—

Be mentûnk a sza bad le ve gõ rõl a vá ros ba, és
tõltek a na pok al kal ma sint, mert a Mor va né pe ak kor
tályba igen vig, mu lat ság kedv el lõ, és ba rát sá gos lé vén
sze ret ték a Ma gyar ifjakot, fõ ként a me lyik pi pás nem
volt, mert igen csi nos házakot tar tot tak fel ’surolt ház
fõldell, la ká som volt Butsovitzba egy ki es me zõ vá ros,
egyéb va la mi olyast nem tu dok rolla meg je gyez ni,
mint sem azt hogy volt ben ne egy kís váratska a mely -
rõl azt tar tot ták a la ko sok, hogy míkor oda épûlt, az Ur
egy hegy ol dal ra akar ta épitteni, de a mit nap pal dol -
goz tak, éj jel mind le horták a võlgy be és igy a võlgy be
kételem volt épitteni, de epittés kõzbe a pénz bõll ki
fogy ván mit tsinált. mit nem, hát a Vár kõzepénn egy
reg gel egy csiz ma szár ara nyat ka pott, és igy to vább
foly tat ta, de [[6655]] a meg ka pott pénz he lyé re egy vas sal
kõrûl kerittet szõkõ kutatt készittetet, de még is vég re
nem tud ta haj ta ni, mert egy ol da la va ko lat lan ma radt ’s
ágy ba esett, és ak kor fel kap ták az be teg ágyáboll és az
ablakonn kivûl ugy vág ták a kõ ra kás hoz hogy mostis
látzik a tég la rakásonn, ezt igy lát tam és igy mon dot ták,
a tisz tes õreg Mor vák, demár ak kor sem mi tu laj do nos
ott nem la kott csak is sze szes ital fõ zõ Iz ra e li ta, s Ma ga -
zin nak, és egyéb rak tár ok nak hasz nál ták.

A fûves kertyibe volt nyoltz nagy zádok fa, és
a kõzt két hantbol tsinált asz tal mely rõl azt mond ták

107



hogy Joseff Csá szár ott jár tá ba ott ebé del tek és ak kor
ver ték, vagy ül tet ték da azokot a fákott, de meg le he tõs
nagy ra nõt tek volt mint egy itatos cse ber eztis lát tam de
ott mar ha nem járt a kert be hogy el rontsa.— 

[[bbee jjeeggyy zzééss aa mmaarr ggóónn,, mmááss vvee ggyyíí ttéé ssûû ttiinn ttáá vvaall::
A. 143-om la pon ke resd, ootttt aalláá hhúú zzootttt uuttaa llááss aazz AA.. bbee --
ttûû vveell mmeegg jjee llöölltt hheellyy rree ééss ootttt hháá rroomm ooll ddaall nnyyii eeppii zzóódd,,
11886677 uuttáánn,, ddee 11888811--11888822 eellõõttttrrõõll sszzáárr mmaa zzóó vviiss  sszzaa eemm lléé --
kkee zzééss,, iitttt nneemm kkee rrüüll kköözz llééss rree]] 

Itt két évíg volt a la kás Mor va Or szág ba, ’s ek -
kor ki ûtõtt 836=t a Len gyel [[6666]] belvisszál kodás, ’s
porontsot kap tunk az oda vallo me ne tel re, Slézián
keresztûl Bialánál mert ott a Len gyel gránitz be men-
tûnk Galitziába, itt No vem ber be volt a me ne te lûnk de
oly ki ál ha tat lan hi deg volt hogy majd meg fagy tunk
mert a nagy kár pát he gyek alya ugy ta kart ben nün ket
hi deg gel, mint a Retyezát havassát a hó, azok a nagy
deszkaszinek a ho vá 30, 40=en Ló is bemehetet de a
szél is joll jár ta, egy szik rát se melegittette Hu szár
Uraimékot, tsak ha pénz ’ volt, A kvaterka Vutki /:
vagy fél fer tály pá lin ka :/ ’s igy be ruk kol tunk Brezsány
várossába, itt volt a Re ge ment vagy Obersteri kar, az
Obester má so dik szá zad mely be szol gál tam Rohatyin -
ba ment szál lá sol ni, ez egy nagy ki ter je dé sû de nem va -
la mi szép vá ros, igaz rom jai látzanak melyröl az a hir,
hogy a 14-es szá zad ba a ’svédek el ron tot ták [[6677]] mi -
dõn az agyu feltalálodott.

It van egy majd né me lyek nek ugy gon do lom
ne vet sé get szer zõ Hegy, me lyet majd le he tet len nek
vél nek az én irásom szerént, de én ígaznak ál lí tom mi -
vel rajtais jár tam sok szor tõbbed ma gam mal, ez hivják
az Õrdõg he gyi nek, mely fek szik Rohatyintol Eszak fe -
lé, egy fer tály orájároig, mel let te fek võ Csesz nek ne vû
fa lu alatt, en nél szebb ki es he gyet nem lát tam, meg
jegy zést ér de mel hogy a N: nyugoti ol da la csu pa Ala -
bást rom kõ, a Szõtsõk in nen él nek Bun da fejérittõvel;
ezenn hegy sem roppat nagy, sem ma gos, de oly csi nos
és szép mert ezenn sem egy fé reg, sem Ûrge, sem
Hõrtsõk, ’s egy szoval sem mi õtõt ligato ál lat nem ural -
ko dik, és mind a munkástol, mind a Természettõll oly
csinosonn van al kot va, hogy az alat ta el me nõ, és a raj ta
járo Em be rek nek egész bámulásíg el fog ja fi gyel met,
és azt mondhatya hogy tsak [[6688]] ez a Ter mé szet leg
tisz tább re me ke, ide sz: Já nos nap ján az Or vas Em be -
rek meg je len nek Orvasi fûvek sze dé sé re mert itt min -
den fé le fûvek ta lál tat nak, és csak is az Észa ki oldalonn
le het sze kér rel fõl me ni, de mind a te te je, és kõrüll ol -
da lai hontsok nélkûlli ka szá lok, melyröl azt me sé lik
vagy be szél ték az ottvalo Õreg fõld mivesek, hogy egy
Kur’sányi Öreg Grofnõ vitete oda egy éjtzaka aval a
szán dék kal, hogy bé vi te ti Rohatyinba a piatzra és oda
épittet ma gá nak Sloszot, de el ké sett ve le, én az iró
magamis jol esmertem az Õreg meg gõrbûlt Grofnöt,
mi vel tõbb izbe vol tam Kur’sányba Ordinántzon hegy
kõ zi tályék, ott lát tam volt fa ha ran got a mar há kon, és a
marhákot õr zõ gyer me ke ken zsubbol kõ tõt esí el len ni

kõpenyeget, mely igen mesterségesenn van kõtve, Itt
van az a hí res Podvíszoka /: va gyis magyarosonn
mond va Nagy hegy al ja [[6699]] mely rõl azt mond ják hogy
a Krisz tus itt jár tá ba, itt tõltõtte volt meg az ola jos kor-
sot, /: de én ezen tsak azt ér tem hogy itt mind Oro szok
lak nak. te hát igy áll az õrdõg he gye Rohatyin és Csesz -
nek kõzõtt : / itt lak tunk négy esztendejig, ’s mi vel
kõzel volt tõbb izbe meg jár tuk mert rá ér tûnk ki vált sz:
Já nos napjánn, mind azt monták irjuk fel nevûnkõt
azonn szép kõvekre, de én vo na kod tam mert a ju tott
eszem be, mit az egy sze ri De ák mon dott hogy
Stultorum nomen ubi cumqve jalet.—

[[B: jjee llöö llééss aa mmaarr ggóónn,, ll.. mmiinntt eellõõbbbb. AA mmeegg ffee llee --
llõõ kkii eeggéé sszzíí ttééss aa 114466--115511.. ooll ddaa lloonn ttaa llááll hhaa ttóó,, eenn nneekk aazz
eeppii zzóódd nnaakk aazz eell ssõõ,, aa 110044--110088.. ooll ddaa lloonn mmeegg öörröö kkíí tteetttt vvááll --
ttoo zzaa ttáátt kköö zzööll ttee ÁÁRRVVAAYY JJóó zzsseeff aazz EEllõõrréébbeenn,, ll.. 22.. jjeeggyy --
zzeett,, iitttt nneemm kkee rrüüll kköözz llééss rree]]

In nen szál lás vál toz ta tás volt, ’s mentûnk
Máriánpolba a Nyisztra fo lyam mel lé, de mentûnkbe
egy szép mezõnn mentûnk átt mely nek Dé li oldalánn
fekûdt a’ Halits a meg ne vez tem fo lyam mel lett, itt
nyugott meg a’ Ma gya rok Hónn szer zõ fija két na pi
ûtkõzetye után, me lyet az Órószok ak ko ri kírályaval
tett, ha di ’sartzot vet vén rá ja ./:  Jár tam itt egy utam ba’
oly formánn hogy ordinántzra vol tam egy orányi [[7700]]
kerûlõ utat vé vén ma gam nak, és igy eset az be me nés,
bé men tem a fo lyam partyánn lé võ nagy kortsmába,
mi re kér di töllem a tsapláros, mit ke res hu szár! meg
mon dom csak mi elõbb egy /: qvaterca vutki ez egy fél
fer tály :/ és igy fo gunk be széd hez hogy le be szél jem bé
men tem okát, de lát ván a kortsmáros hogy né mely szót
da ra bo lok, meg szol lal Ma gyar nyelvenn tisztánn, es
igy magyarull folyt a do log, ’s mon dom Lembergbe
vol tam szol gá lat ba /:  de az én ma gya rom Õr mes ter
volt és joll tu dott ma gya rul :/ és ótt szá za do som SZE-
MERE Lász ló Ur ott az iro dák ba rá akadt a ma gya rok
régí kí jõvetelekre, és azt né kem el kel lett ol vas nom, és
azért jõttem be Halitsba hogy meg néz zem, Ek kor kér -
di hogy még isziké? ínnám de nínts pén zem, ere megint
tõlt egy hu szá ros portziot mint fen tebb és aztis be
tõltõm, ’s mível sé ta he lyek lé vén a fo lyam mel lett, hát
jõ be [[7711]] há rom Ura ság, egy õreg, és két ifju, ezekis
kér dez ni, és bá mul ni valának in kább ké pe sek, de le
beszélli a Csap lá ros a’ dol got ugy a mint tõllem át vet -
te, mi re az if jak csak nem ha ho tá ra fokadtak, ’s az õreg
egy asztalnáll ûlve, mint Uri Em ber kér di, no hát mi ba -
jo tok van? ’s le be sze lik nagy katzagva, de az Õreg õsz
tarrogato han gon igaz! a Hu szár sza va mért lát tam a vá -
ros ré gi ségeiben arrol valo Irást, er re meg szollit az
Õreg Ur és a ’sõrõs ku pát ke zem be nyom ja hogy igyáll
Hu szár a két ífju hust porontsol hogy egyek. nó most
jóll van a do log, de a sze gény Arabs kantza az ál lás ba,
és a gaz da a kortsmába, majd ugy la kik a puffbol hogy
meg fi zet Halits, mert a ma gya rok nak sem joll fizetet-
volt el sõ nap, mert meg paráholták volt az Ásiai
mundúrt ugy hogy estve gyû lést tart ván Arpád, így [[7722]]
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szollot hozájuk, nem ugy in dul tunk Hazánbol hogy va -
la ki meg hát rál tas son, ’s ha még igy leszsz a nyer ge te -
ket egy más ra ra kom és meg gyujtom és meg ége tem
ma gam, s evel agyonn is ten jott, néktekis, de más nap
joll szol gált a szerentse, énis te hát meg szõktem fel
ûlvén az vakk Arabs ra, Vodnyíkinn keresztûll
Máriánpolba men tem, mi re mongy a káp lá rom gye re
Elek mert most megis ehûltél, mert sokatskát ûltél, né -
kem nemkell mert én jóll va gyok lak va, én jó helyt jár -
tam, hol kér di! én Halitsba, mi re mongya a kõtélenn,
er re igy le beszéllem, de a Kapitányomis meg tud ja a
káplártol ’s egy uttal kér di, hát kend holjárt Urfi!
Halitsba ka pi tány Uram, hát ott mért kér di Hu szá ro son!
hogy meg olvastata az ur a ma gya rok tõrténetít hát meg
[[7733]] néz tem, ked ve sebb volt né kem a szem mel va ló ta -
pasz ta lat az ol va sás nál, mert ez meg bizonyitott, és
meg mon dott né kem min dent, hogy e nem kõltemény,
és nem csak re gény, mert a sze mem látása.—

...De ez tõrtént Máriánpolba 1840-tõl 41-ig és
42=ig és ez zel kez dõd nek a’ vad Hu szá ros tõrténetek a
fenn meg ne vez tem vá ros ba, de a halítsi do log is ott tõrtént.

Le irom Halíts várossának ál lá sát, és fekvésít,
igen szép kis vá ros a Nyisztra fo lyam partyánn nem
nagy, a Dé li ol da lát ta kar ja, és fe di a Kár pát havassa, a
Viz az eszakit, a mel let te fek võ szép me zõ vel a
melyenn a meg mon dot tam ûtkõzet volt, Arpád és az
Orosz tsapatok kõzõtt, nagy ki ter je dé sû, még tám
tõbbe te kin ten dõ a s: szent Gyõrgyinélis – Rom jai a
vár nak tsak ke vés sé lát ha tok, tsakis azonn két ’sor zál-
dok a mi az utat díszittete a fel me nés re, ke let re az al
vá ros toll – így ta lál tam ak kor a vá rost, és a meg mon -
dot tam [[7744]] vá ro si né pe ket nyu god ja nak csendesenn.

Kõnnyû egy Urnak te le ’sebbel probákot, és
vi lág lá tá sos ta pasz ta la to kat ten ni – de ûress ’seb és egy
font ke nyér ter hes tûrelem, ott kénszerítti az Em bert a’
meg ehûlt gyo mor a proba tetelre, igy volt a mi vi lág
láto Vûrtemberg Hu szá runk is.—

Máriánpol igen kíes, és a Nyísztrára bényulo
bértzenn volt al kot va, me lyet mos ta ni rom jai ís ugy
mu tat nak, volt ben ne egy kis le á nyok ne ve lõ Há za, me -
lyet egy maradékjáboll ki fo gyott õzvegy Gróf nõ, és
négy apátza aszony gon do zott, és tanitott, volt kûlõn
Templonak benn a keritésbe, és kûlõnn papjók, az utol -
só Ma gyar or szá gi Nagy szom ba ti fiju volt, igen bet-
sûletes Em ber. A Le á nyok 16-at Esz ten dõs ko ro kig a
Clastromba vol tak, ’s anak utánna hogy ha rá vállottak
az Apátzaságra fel kûldõtték Joseff stadba apátzának,
és ha nem va la me lyik ud var ba bel sõ nek, és on nan a
gaz da an nak utánna férj hez ad ta. vol tak kõztõk zsi dó
lányokis, kik szûleikre meg ha ra gud ván, bé men tek és
ki ke resz tel ked tek, de ezek nem [[7755]] igen mer tek a vá -
ros ra ki jõnni, mert ha a zsidok kü lön kap ták
põkdösték, és ha oly helyt szoritoták megis ûtlegelték
cselekedeteíkért.—

Ismért volt egy fé lig med dig fel épûlt Tég la
épûlet mi rõl azt mon dot ták az Õr egek mi kor tu da kol -

tam, hogy a Jésuiták lak tak ben ne nékûnk rak tá runk
vot, szé na, ab rak, és szal ma volt ben ne és egy õr há -
zunk. a Fel sõ vár ba fel járo utba egy Rop pant nagy Ház
nem egésszen rom ba, két eme le tû kitetzett hogy ré gi -
ség lak ták akoris, fel ira ta igy tûnt ki a mint az írás hoz -
ta, hogy Her ku les nek volt szen tel ve, a hely ál lá sa
megis érdemlette mert erõs ki né zé sû — (...)

[[aa 110000.. ooll ddaa lloonn rröö vviidd mmeegg jjeeggyy zzééss::]]
De el ment a jó szá za do som az õreg SZE-

MERE Lászlo Ur és mást kap tunk helyebe ne ve LEN -
KEI Já nos igen ûgyes ma gyar ki 48-ba az ara di ak kõzt
pusz tult el, ek kor el hagy tuk Máriánpolt és át
kõltõztûnk Jisminyitzbe me zõ vá ros min den erõsseg
nélkûl, kõzel egy ora járo hely be fekûdt Szaniszlo, en -
nek volt a koris egy kis erõs sé ge —

(...)

Itt kez dõ dik a Ti ze dik ka to nai Esz ten dõm me -
lyet meg mon dot tam volt paj tá sa im nak mi kor ka to ná vá
let tem, me lyet tsak rõvidenn le fo gok ’sórólni, míhely
be le lép tem 1843=ba ked vet le né vált elõt tem az élet és
tsak azt akar tam hogy meg sza ba dul jak, és le me nyek
N:  Ma gyar or szág ra hogy ott ma gam nak egy õrõkõs ta -
nyát sze rez zek ’s azonn gon dol koz tam hogy azt hogy
’sûthessem el leg kõnyebb utonn, mert SZEMERE Szá -
za do som is azt hagy ta volt el me ne te lé vel, hogy oda me -
nyek tsak Lo va it lo va gol jam hol tig gyá mo lom fog len -
ni, er re kez dõ dik a fel tett tzél, be fek szem a strása ház -
ba mi re a na pos kér di a legényektõll hát Ele ket ki hoz ta
ide! tsak ma gá ra jõtt bé, mi re izennek a sza kasz bé li
káp lár nak, hogy vané hirivel hogy egy Em be re be jõtt
az Õr ház ba, mi re oda jõ vén fel kér di hogy ki hoz ta ken -
det ide, és kend mit akar! mi re fe le lek tsak ki aka rom
ma gam nyu god ni azért jõttem bé, er re ki szi dott, hogy a
kvártélyomonis ki he ver he tem magamot tsak me nyek
[[111100]] ha za, etõbb izbe igy meg tõrtént, de a tõbbek
kõzõtt egy szer ujjbol be ûlõk, ’s hát jõn a strása mes ter
’s kér di hát megint itt vagy! épen jokor ûltel bé mert a fõ
strásamester itt van majd azt mongyák hogy nem mersz
ki ruk kol ni, no hát igy ki me gyek és ki ruk ko lok még
egy szer, er re ve szem ma gam ’s ki me gyek eli be meg
lessz a visga ha za me gyek s min den pakkomot a ta -
nyám ra szallítom ugyan mind ka to na rendberakom ve -
szem kõpenyegem ujboll be ûlõk az Õr ház ba oda jõn-
nek a káp lá rok ki akar nak haj ta ni, szépenn ele get sza -
bad ko zom de nem en ged nek mig vég re azt mon dom
hogy hagyanak bé két mert én szõkõtt ka to na va gyok,
er re ugy el tá voz nak mind mi kor a ku tyá nak az or rá ra
ûtnek nó most mond ják a paj tá sok hogy meg ve rik a
hátadot, a má sik ujra ne félyts mert a fe ne sem eszi meg
igy foly a véllekedés, hat ujból hoz nak két le gényt nagy
részegenn, ezek a fej ér ruhajókot tet ték zállogba a pá lin -
ka ház ba, jõn reg gel én tsak ne vet gettem, és igy ju tott
eszem be hogy tu dom hogy bûntetést nem kap ha tok
mert ezért meg nem bûntet hetnek, de most hármann
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megyûnk mint Krisz tus Urunk ment volt, és tud tam
hogy a más ket tõé lesz a 25=öt [[111111]] be tû magyaro fá -
val irva, elõ ál lunk de be volt az én dol gom elõ re mond -
va ’s mond ja a szá za dos Ur egyik paj tá som nak, mit
tsinált kend! változomot a kortsmába be it tam, és kend
for dul amásikhoz énís Huszon õt mind a kettõjé,
tessenek az Urak ki men ni az elég té tel re, min de nik sze -
re tet vol na benn ma rad ni az én ki kér de zé sem meg hal-
gatására, denem le he tett - Igy szoll hoz zám nó hát Elek
végy egy szé ket és ûjj ide mel lém mi vel hi deg volt té li
idõ be Ja nu ár ba 844-be én a szé ket az értz kementze
mel lé tet tem, ’s hogy va ló hazámboli elûldõzésemet, és
ka to ná vá lét ele met, ne vem eltserélésit, rõvidenn
lebeszétem, me lyet vé gig halgatot és tett rá ja ilyen fe le -
le tet, azt nem le het szõ kés nek nyilvánittani, ha nem tsak
anak hogy te tsak ne ve det aka rod vis  sza kap ni, és ugy
ve szem ész re hogy itt tsakis az abaj, és azt meg ka pod ’s
tsak azt mond hogy még itt aka rok szol gál ni és en ha za
irok, ugy itt ma radsz szol gá lunk még egyûtt: Tõbbet
szá za dos Ur nem mert ha za me gyek, igy te hát irok az
Ez red hez, és onnat a ha zád ba, a mig a Le vél meg jár ja
ma gát ad dig menj a Ta nyád ra ’s ûly vesz teg ha aka rod a
Lovadott lásd el [[111122]] és rukkoly de ar ra nem fog erõl -
tet ni sen ki most ha za mehetz igy te hát me gyek az Ol fe -
lé lát ván a paj tá sok hogy õr ség nékûl me gyek ki
tsudálkozik a dolgonn, ki meg azt mongya ládd mon -
dám hogy a fe ne sem eszi meg, er re oda ér ke zem ’s ne -
vet nek ily szoval szol nak hoz zám note szõkõt ka to na,
ugy van de tsak azt akar tam hogy Ur le gyek azt megis
kap tam hogy meg va kar já tok a Lo vam és fel ûlõk és ugy
lo va go lok, er re egyikis, másikis igy szóllótt, vagy apád
az az Oláh de mi nem, er re jõnn a kápláris és ki ad ja a
porontsot, mond ják ugy te hát igaz Uram a mit Elek
mond, mi re fe lel tisz ta igaz. Igy foly tak to vább nap ja im
mig a Le vél a Szé kely Huzsároktoll viszaérkezett, ak kor
ujboll hi vat LEN KEI Já nos Ur szá za do som /: a ki az
ara di fog ság ba holt meg a foradalom al kal má val :/ és
igy szol igaz az állitásod mert a Le vél meg jár ta ma gát
de még mostis itt maradhatz ha akarsz. tsak ha za me -
gyek szá za dos Uram [[111133]] mert tsak enyire volt az idõ
meg ha tá roz va, itt lé vén a Tiszt Urak és az egészsz al -
tisz ti kar meg volt ha tal maz va a szá za dos az utlevél
irásra ’s kér di tõllem hát mere akarsz men ni! mon dom
Sztri fé lé bé Munkátsnak Ma gyar or szág ra, mi kor ép pen
a pen nát a pa pi ros ra ten né, igy szoll hoz zám a
strásamester hogy most ha za mensz ugyé Elek! er re
feleletett nem ka pott tsakis egy kíssé meg tsavaritotam
fe je met de igen kitsít, mit a szá za dos meg píllantva igy
szóll a strásamesterhez Péli mert an nak hivták agya ide
a falrol azt a mapát, né zi a meg mon dot tam helyenn a
szé kely fõld fe lé az utat ’s mongy hej Elek hogy ha Sztri
fe lé mensz, so ha sem érsz ha za, ha nem jobb lesz
Csernovitz fe lé Bu ko vi nán át ugy kõnyebenn ha zád ba
judsz. és így ar ra fe lé vet tem utamot kételenségbõl
igazais volt a Szá za dos nak mert tzélom ugy volt hogy
ezenn irigy ség gel meg ter helt népett so ha meg ne néz -

zem :/ de ez egy Tûndéres  ve szett mun ka volt mert még
az elõtt vet tem részt ben ne :/ mert õszve jár tam egy da -
rab he lyen a fõldett, de ily Em ber evõ né pet nem ta lál -
tam [[111144]] a mely ugy egye egy mást mint ez a nép azert
meg ér dem li tõllem ezenn lealatsonitást, Ke zem be adák
utlevelem ele get kér tem szá za do som hogy hadd jõjjek
Tránsportal hogy ha zá mig élel me zõd jem de azt fe lel te,
igy a porontsolat! és ke zem be adott õt na pi Lénumgot,
ke nyér pén zel egyûtt, és az Is ten ol tal má ba ajánl va
utnak botsátott, és így Klumáts fe lé le a Pruth fo lyam
mel let jõtt, oly vé kony õltõzetbe, mint hatsak egyik
szomszédbol a má sik ba men nék, el ér tem a Csernovitzi
nagy pusz tát a szélínnlévõ Csár dá ba énís bé me gyek
hogy meg me le ged jem és hát két Ke res ke dõ Õrmény
Em be rek ótt Frõstõkõlnek, ’s kér dik tollem, hát ho vá
fõldi uram ily kõ nyû õltõnybe! mi re fe le lek ha zám ba a
Szé kely fõldre, joll tu dom hol va gyon, hány esz ten dõs
szol ga! fe le lek tiz, hát tsak enyivel ajándekozták meg!
tõbet nem lehett vár ni, mert gazdámis sze gény er re nagy
ne vet ség lõn és né kem egy fél ku pa bort fi zet tek, és igy
szoltakhozam [[111155]] meg fagy mig a pusz tán át megyen!
én ezt fe lel tem a’ Hu szár nak meg fagy ni nem sza bad
szégyelné azt Csá szá rom hogy ka to ná ját tsak oly
õltõnybe ereszsze utnak hogy a hi deg birjon ve le, és
kép ze le te men kivûll hát tsak reg gel dûhõng óly tsunyán
a hi deg, de mihely a nap fellyebb jõtt minyá meg
szelidûlt az ídõ, ’s mi kor kõzeledném Csernovitzhoz,
hát jõn fe lém egy Len gyel em ber dudolászva, és igy
szollit meg ho vá Hu szár! fe le lek a Ha zám ba vég le ges
szabadságal, mi re zse bé be nyulva kiveszen egy krajtzárt
és át nyujtsa né kem, és igy szoll Imátkozék a gyer me ke -
i mért mit meg kõszõntem, mert ké rés nélkûll tet te /:  de
meg jegy zést ér de mel tõllem, hogy a Len gyel nép tisz -
tes, és Em ber sze re tõ nép :/ és igy bémentem azonn szép
vá ros ba, me lyet Eszakrol mos a Pruth fólyó, Dél rõl egy
kís tá vol ság ra a gyil kos sze ret vi ze, ’s ehez nem mes  szi -
re van Radotz Ge ne rá li si lak és Csá szá ri gaz da ság gal, itt
vagynak azok a ma gyar falukis egy nehányann mely nek
kettejébe jártamis és egy na pon [[111166]] Huszon négy
oráig Ha dik falvánn ûdõztemis egy TSOBOT Já nos ne -
vû nél, meg kér dez ve atya fi hon nan valo! igy fe lel?
szentlélékrõl szár ma zott volt az atyám, a ka to na ság elõl
szõkõtt ide, azota itt la kunk. ezek a ma gya rok mind
olyan gyûlevészek egyik in nen, a má sik amonan szár -
ma zott, in nen men tem Mi hály fal vá ra, ’s on nan a Kár -
pát he gye in keresztûl me nõ utra evez tem Kimpulungra,
’s on nan Dornába, és igy keresztûl az Er dé lyi fõldre a’
volt Militárok kõzé Naszod tá jé ká ra, al kal mat lan ut az
ott keresztûl ki vált oly idõ be, mi lyen be én ottjártam,
nem kivánom sen ki nek, még edig elõ mind betsûletes
ba rát Em be rek kõzt jár tam, de be ér kez tem Husvétba
egy Is ten te len nagy szász fa lu ba, ne ve Vlád en nek az el -
sõ épittõje fult vol na meg az édes Annya Csetse gomb-
játoll mi kor elõszõr a szá já ba tete volt itt tetõtöl fog va
tal pig mind roszsz Em be rek lak tak [[111177]] ’s tán még
mostis. azok lak ják, mert õsszve jár tam az egész fa lut ’s
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pén ze mért sem kap tam egy kis há jat hogy Láb be li met
meg ken jem, vég re a Pap hoz men tem és az ugy adott,
pénzt nem vé ve és igy szollott! neis ke res sen Atya fi,
Ma gyar, a Szász nál, mert van denem ád mert a Szász, a
Ma gyar nak meg õlõ el len sé ge, és igy to vább utaz tam
Besztertzén keresztûl meg le he tõs szép vá ros és abboll
ki jõ ve bal ra fog tam a Kár pát he gyei alatt Parajdnak a
holl a ’só bányavan, ve sze del mes utam volt mig oda ér -
tem, mert a hó viz ak kor to lult le a nagy he gyek rõl és
igen ba jos volt át ha tol ni tõlle Parajdig. In nen Szé kely
Ud var hely re de kép zel ni le het olvaso ba rá tom! hogy
sok szor reg ge lim és Ebédemis a Nap kortsmába volt,
bíz ak kor bár me lyik Doktoris ope rál hat ta vol na a
gyom rot, mig egyébb retzeptett tu dott vol na mint sem
komísz ke nyér, ve ress hagy ma és ’só hogy utánna a viz
joll es sék és a gyo mor ne sirjon, hogy az Auszt ri ai Csá -
szárt mély tisz te let be tart has sa szo nélkûl. [[111188]] Igy ha -
tol tam át a Rika nagy hegyénn Rá kos ra, de ott már a
gyo mor és a Láb egy más el len kar dot huztak egyik sem
akar ta amásik pa na szát igény be ven ni, ’s rá szo rul tak a
száj ra, mint jó barátyokra és etet te a szûk sé get tõkéletes
ségre, be ment az Uni tárius Pap hoz alamisna kér ni ítt
hát a Hu szár nem porontsolo, ha nem ké rõ volt a mi re a
fent irtak kénszeritették, kapottís oly bõvõn hogy az zal
ha zá ig ballogott, de ut kõzbe ujba egy furtsa do log
tõrtént raj ta, mi kor ha zá já hoz mint egy fer tály mért
fõldnyire lett vol na, te hát lát utánna egy sze ke ret jõnni
két lo val, és egy lo vast, mi re leûl a sántz mart ra, És igy
szoll hoz zá a lo vas, hon nan és ho vá fõldi Uram! Za bo lá -
ra me gyek volt a fe le let notsak ûjjõn fõ, er re a Sze kér re
had vi gye ha za, mi re meg kõszõntem, ’s mon dot tam,
hogy nints [[111199]] pén zem hogy sze ke rest fo gad jak, de el
vi szi ugyé atya fi pénz nélkûlis, ugy te hát jo az
Egerpataki kortsmáig, mi re fe le li a Lo vas Csak vi gye
Egerpatakra mert odavalo, mi re én til ta koz tam, de
ezenn fe le let tel tá mad meg ne furfangoskodj tõbbet
Elek mert joll es mer lek, tu dod 829-be ki kesértelekvolt
N: Enyedröl mi kor el men tél, és most 844-be irnak, és
tu dom ra vasz fogásaidott, és én most Bodosi Pap va -
gyok, hivnak JÁKÓ Gyõrgynek, és igy joll esmerlek /:
ezis egy Tûndéres ra vasz fo gás a ha za hozotoll mert ha
étzaka me het tem vol na fal vám ba, egyik utonn be men -
tem vol na és a másikonnki, ak kor még tõrhette vol na az
eszét mig ha za kap ha tott vol na :/ - tsak vi gye ha za
fõldim mert joll esmerem és igy erõ nek erejivel
keleptzébe ug ra tott az en ge met so kat ker ge tett ál nok fe -
ke te ’sátány, a mikésõbb ki tû nik min den ra vasz ságai-
bol, tsak hogy ha za kap hat ta lak meg tántzoltatlak, és lo -
va gol ni fo gok raj tad, mint Berzenbuk a [[112200]] gon do lom
ne vû Lovánn.— (...)

CCããllããttoorriiiillee lluuii EElleekk BBAALLYYKKÓÓ
(Rezumat)

BALYKÓ Elek (1810-1895), nãscut ºi
decedat la Aninoasa, azi în judeþul Covasna, ne-a
lãsat o autobiografie care, alãturi de numeroasele
date etnografice-folclorice ºi lingvistice pãstrate,
constituie un valoros izvor pentru cunoaºterea
condiþiilor de viaþã rurale ºi urbane, respectiv
din armata imperialã, ale primei jumãtãþi a se -
colului trecut, de ci ale imperiului austriac. De
asemenea, datoritã culturii generale ºi interesului
lui BALYKÓ faþã de istorie, pe baza datelor din
autobiografie a fost identificatã spre exemplu
castrul roman de la Boroºneu Mare. Prima încer-
care de a publica manuscrisul, cea a lui Jó zsef
ÁRVAY, în anii ’60, a eºuat. În cele ce urmeazã,
vom publica partea cu cãlãtoriile lui BALYKÓ
din anii de tinereþe, oferind astfel cititorului rari-
tatea unei cãlãtorii geografice “populare”, din
prima jumãtate a sec. XIX.

TThhee FFaaiirryy--LLiikkee JJoouurrnneeyyss ooff EElleekk
BBAALLYYKKÓÓ
(Abstract)

The autobiography of Elek BALYKÓ,
born in Egerpatak (today Aninoasa, Covasna
county), who lived between 1810-1895, offers a
lot of interesting data about the conditions of the
past century, preserving many ethnographic and
language peculiarities as well. The first attempt
at publishing the manuscript (by József
ÁRVAY) was not successful, only a small part of
it could be made public. Here those parts will be
published that illustrate the journeys of young
BALYKÓ, making it possible for the reader to
get acquainted with a rural ethnographic traveller
of the HABSBURG Empire, from the first part of
the 19th century.
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112 1. ábra BALYKÓ Elek utazásainak helyszínei

A-Abrudbánya, Au-Austerlitz (Slavnik), Be-Belényes, Bi-Beszterce, Br-Bzezany, Bu-Buèovice, C-Cegléd,
Csernovitz, Câ-Câmpulung Moldovenesc, E-Esztergom, H-Halicz, Hf-Hadikfalva (Dorneºti), M-Maryampol,
Mf-Mihályfalva (Mihãileni?), K-Kémer, Kl-Klumács (Climãuþi?), Ku-Kurzany, Ky-Kyjov, N-Naszód, P-Pilis,
R-Radóc (Rãdãuþ), Ro-Rohatyn, S-Szilágysomlyó, St-Stanislaw, Sz-Szolnok, T-Köröstárkány, T-Tysmienika,
V-Vaskoh, VD-Vatra Dornei,


