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til” 

Bevezetes. 

Midta az els6 bevândorl6 român esapat lâbât Magyar- 

orszâg fâldere tette, român kârdâs mindig volt, csakhogy a 

mostanitâl l6nyegesen kiilânbăză alakban. Kezelese €s meg- 
oldăsa is sokkal egyszeriibb volt. Megfelelt a k6rdes akkori jelle- 

g6nek 6s a korban uralkod6 jogi 65 politikai felfogâs termâsze- 

t6nek. Ha egy egy vakmerâbb esoport elkezdett izgăgâskodni, vagy 

a magyar nemeseken, s a b6k6s szâsz polgârokon eroszakoskodni, 

megparanesolta a kirâly az erdâlyi vajdânak: vegyen maga 

mell6 egy pâr szâz 16f6 sz6kelyt s kemenyen bintesse_ me 

szilettek, sem pedig arra hivatva ninesenek, eleg vakmerok 

voltak mâgis a birodalom parancsai ellen magoknak szabadsâ- 

gokat arrogâlni. 

De nemesak a hatalmas kăzepkori magyar kirâlyok-bântak 

el igy a rendetlenkedă olâhokkal, hanem meg a XVI. 6s XVII. 

szăzadheli erdelyi fejedelmek is eleg erâsek voltak, hogy sziik- 

seg eseten a havasalfâldi 6s moldovai olâh vajdăkat is meg- 

rendszabâlyozzâk, ha ezeknek kedv5k jâtt az erdâlyi fejedelem- 

sg dolgaiba beleavatkozni. „1623-ban egyik havasalji vajda, 

Leon avagy Alezander — îrja Kemeny Jânos „ Oneletirăsâ“-ban 

(112. 1.) — igen rosszul kezâven Bethlen Gâborral a szomszedsă- 

got viselni, a fejedelem Jancsă Pâl kapitânysăg viselt emberst 

reâ kiild€, ki igen vit6z, de nem nagy âllapotu ember vala s 
Ţi
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nem is sokad magâval; ez a vajda hirâvel esven, nem foghatâlk 
meg. hanem sz6kib6l kiugratvân, târok koz6 szalada.“ | 

Janesă Pâi uram, mint Kemeny Jânos mâs helyen is meg- 
jegyzi (Onelâtirâs 205. 1.) igen jeles, besiletes, vitez ember volt 

ugyan, de nem nagy âllapotu, mert mindăssze is esak a feje- 

delem egyik lovas csapatânak volt kapitânya (certorum Equitum 

militum nostrorum ductor) mint Bethlen Gâbor egy donationalis 
levele tanusitja. Bethlen Gâbor idejâben, kât 6vtizeddel a hires 
Mihâly vajda halâla utân, tehât el6gsâges volt. bekiildeni Havas- 
elfăldere egy nem valami nagy âllapotu szekely lovas-kapitânyt, 
hogy Alexandru Coconul vajdât fejedelmi sz6k6bâl eliizze 6s 
helyebe iiltesse a trânkâvetelă ' Alexandru Zlias-t. 

„A româniai hirlapok tăbbszăr szemâre vetik Tisza Kâl- 
mânnak, hogy az orosz-târăk hâboru idejân egy izben a ma- 
gyar parlamentben azt mondotta volna: ha România nem 
viseli magât tisztessâgessen, elg lesz egy ezred honvâdet bekiil- 
deni, hogy az egâsz român hadsereget a Dunâba kergesse. Hogy 
Tisza Kâlmân ilyesmit nem mondott, az egâszen bizonyos dolog, 
de az is bizonyos, hogy ma România egy 200,000 f6bol. âll6 
j6l fegyverzeti 6s kitiinden szervezett hadsereggel rendelkezik. 
Alexandru Coconul kurtânyait6l Carolu kirâly hadseregâig, az 
istentelen 6s hiitelen fogarasi olâhoktol a nagyszebeni român 

- nemzeti komitâig sok id telt el 6s sok vâltoz 
„a hatalmi tenyez6ket, 

illetGen. 

âs âllott be ugy 
mint a socialis 6s politikai felfogâst 

A mi regen egyszeri volt, az ma bonyolddottă lett; a mit hajdanâban kett€ vâgott egy szekely lov::s-kapitâny kardja, azt ma mint politikai problemât kell megoi | ania egy igazân Isten kegyelmâb6! vald âlamfârfiu lângesz6nek. 
De hogyan? Ez a băkken6. Ez a k6rdâsek kerdâse. 
Meggyâz6d6sem szerint a legelsă feladat: tisztâba hozni e ker- s mibenletet. Tisztâba hozni a târtenelem, az ethnographia, a so- ciologiai 6s a politikai tudomânyok segitsegâvel. Megmagyarăzni, mikent €s mily tenyezâk kăzrehatâsa folytân keletkezett a român nemzetis6gi kerdâs. KijeldIni a fejlOdes ama nyugv6 pontjait, melyek Uj irânyokat, vagy legalâbb fordulatokat jelentenek. Elemezni €s 

de
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felbontani alkatreszeire a românsâgnak egâsz ethnikumât; âssze- 

gviijteni a n€p jellemenek ellentâtes es egymâăstâl tâvol âll6 
sajâtsâgait, ugy a mint azok târtânelmi 6s mindennapi 6leteben 

szemiinkbe 6tlenek. Vilâgossă tenni a românsâg vallăsos, er- 

k6lesi 6s ârzelmi €letâben mindazt, a mi elâttiink idegen, 

avagy ismeretlen 6s kutatni az Osszefiiggest, a mely politikai 

aspirâczii, târsadalmi, kâzgazdasăgi târekvese 6s ethnikai ka- 

raktere kâzâtt van. 

Neh6z €6s egy ember erejât feliilmuld feladat egy lehet- 

s6ges 6s eszkâzei hasznălatâban biztos nemzetis6gi politika, tu- 

domânyos eldfelietelet megteremteni. Janesi Pâl igen jeles, 
bâesiiletes es vitez ember volt, de nem nagy âllapotă s keve. 

sed magâval is indult Alexandru vajda ellen, s ezârt nem fog- 

hatta meg. En pedig sokkal kisebb âllapotu ember vagyok, mint 

esalădom ez egyik 6se volt a maga idejen s nem is Bethlen 

Gâbor adoit megbizâst erre. Magam erejebâ!, magam joszântă- 

b6l vâăllalkoztam, hogy igyekezzem megteremteni egy lehetseges, 

&s eszkozei hasznălatâban biztos nemzetisegi politika tudomă- 

nyos eldfeltâteleit. Meg leszek vele el6gedve, ha sikeriil nekem 

azt, a mi ellen harezolok, szekebâl kiugrasztani, a nagy âlla- 

poti emberek: a politikusok, az âllamferfiak aztân fogjăk meg. 
A politikusok azonban nâlunk nem sokra becsiilik polili- 

tikai dolgokban a tudomâny szavât. Szokâsban van a tudos 

elmâleti fejtegetâseire bizonyos el6kel6 kicsinyl6ssel tekinteni, 

mihelyt ezek oly k6rdesekre vonatkoznak, amelyeknek Ossze- 

fiigg6se a napi politika feladataival szembedti6. Tapasztalâsbol 

tudom, hogy nevesebb politikusaink, st kormâny-lerfiaink kozott 

is tăbben vannak, kik a român nemzetis6gi mozgalmak târte- 

netenek tanulmânvozăsât a gyakorlati politika szempontjâbâl 

sem fontosnak, sem 6rt6kesithetânek nem tarijâk. lit-oit meg 

olyanok is akadnak, akik azt mondjâk: nem kell ezt a kerdâst 

valami nagyon feszegetni az irodalomban, mert ezzel csak tul- 

sâgos fontossâgot kâlesânziink azoknak az embereknek, kik e 

mozgalmakban a vezetâk szerepet jâtszâk. 

-A politikâban nâlunk majdnem kizâr6lagosan uralkod6 di- 

vat, esak a legkâzelebbi okokat s azoknak kâzvetetlen eredme-
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nyeit venni tekintetbe. Hogy a târsadalmi €6s politikai tiinem6- 

nyek okai legtbb esetben igen sokfel6k s a lâtsz6lagos okoktâl 

nagyon is tâvolesâk es kiilânbâzâk s hogy az a jelens6g, 

mely oly egyszeriinek lâtszik a feliiletes szemlâlă elâtt, a leg- 
tâbb esetben nagyon is bonyolult s neha kiszâmithatatlan erejii 
hatâsoknak eredmânye, arr6l nâlunk nagyon kevesen szoktak 

gondolkozni. „Az olyan elmâk — mondja. Herbert Spencer — 

a kiknek ily kezdetleges fogalmaik vannak a szociălis hatâsok- 

TOl, igen gyakran tilsâgosan vârmes remenyeket tâplâlnak az 

adminiszirativ rendszabâlyok alkalmazâsânak 6rt6ke felâl. Ugy 
lâtszik, hogy az ilyen elmâkben azon ki nem mondott posztu- 

lătum szunyadozik, hogy minden târsadalmi baj gygyithato 
egyenesen a trv6nyhozăs utjân.“ 

Nem kânyvekkel, nem politikai €s târtenelmi tanulmă- 
nyokkal oldjuk meg a român k6rdâst, hanem âllami kOzigazga- 
tâssal — mondă egy alkalommal nekem egyik el6kel6 poli- 
tikusunk. 

Davrmesteter J. „Lettres sur VIndes* czimi kânyvâben azi 
mondja: India kormânyzata, egyike a modern tărtânet legszebb 
dolgainak. Egy huszonnâgy €ves fiatal embert lâttam a multkor; 
ki a legbiztosabb k&zzel kormânyozott egy szâzezer lak6su vă- 
rost. India meghâditâsâban k6t esodâlatos tenyt lâtok. Az egyik 
csak lâtsz6lag, de a mâsik val6ban a csodâk esodâja. A lâtsz6- 
lagos esoda maga India meghâditâsa. A valOsâgos, az erzekelhetă 
miraculum azonban nem ebben âll, hanem India igazgatâsâban, 
ez igazgatăs egyszerii szerkezeteben s a kormânyzâs modjâban. 

Darmesteter India kăzigazgatăsânak titkăt abban lâtja, hogy 
az angol-szâsz faj egyenei kitiinden 6rtenek a parancesolâs miv6- 
szetehez. A parancesolăs mâvâszetâhez azonban nemcesak szel- 
lemi &s anyagi erd kell, hanem annak biztos ismerete is, hogy 
kinek mit lehet €s mikor kell parancsolni ? A kozigazgatâsnak 
tehât elsă kătelessege, hogy a nepeknek, melyeket korm 
egesz ethnikumât ismerje. 

Mikor Duka Tivadarnak Kârăsi 
kOnyve megjelent, a , Pioneer“ 
angol-indiai hirlap ezeket irta: 

ânyoz, 

Csoma Sândorrâl irott 
czimii egyik legtekintâlyesebb 
„Csoma azzal, hogy behatolt a
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Himalayâkba es Eurdpa elâtt felderitette, mi a hegysâg falai 

mâge voli rejive, egymaga tâbbet tett, mint Ochterlony fegyve- 

"resei 6s nem kevesebbet, mint Hodgson diplomăeziâja“. 

Mikor a szegeny Kârâsi Csoma tâvol keleten Gseink nyomait 
keresgelve, a Himbals folyânâl talâlkozott Moorcroft kapitânynyal, 
tâvolr6i sem sejtette, hogy Gseinket ugyan nem fogja megta- 

lălni, de oly szolgălatokat tesz az angolok keleti politikâjânak, 

minât magok, az angolok tanusâgtâtele szerint a legnevezete- 

sebb angol diplomatâk 6s katonâk sem tettek. Az 6les szemii 

Mooreroft megismerkedvân Csomâval, azonnal 6szrevette, hogy 

a magyar utaz6 tudomânyszomjăt igen szâpen 6s nemesen fel 

lehet hasznâlni az angol €rdekek szolgălatâban. Az angol ha- 
talom keleti politikâjânak legfâbb 6rdeke pedig India birtokânăak 

biztosităsa volt. Ez okb6l sziiksâges volt az Indiâval hatâros 
orszâgok nyelvet, politikai, tărsadalmi, kereskedelmi 6s mâs 

egy6b viszonyait is megismerni, hogy sziiksâg eseten az angol 
politika erdek6ben mindezeket fel lehessen hasznâlni, de mâg 

azârt is, hogy mint Mooreroft utazăsainak tudâs kiadâja, Dr. 
Wilson mondja, „viszonyunk eszkâzlăje legyen egy sokkal fon- 

tosabb eredmânynek, î. îi. hogy megismertethessiik e meg fâlig 

barbâr nepeket a szorgalom 6s a polgârosodâs âldăsaival.* 

Darmesteter India kormânyzăsât val6sâgos 6s 6rz6kelhetă 

miraculumnak nevezi. A târt6nelem tanulmânyozâsa. azonban 

keziinkbe adja e miraculum rejtâlyânek kulcsât 6s megmutatja, 

hogy ez a miraculum voltakâpen semmi egy6b, mint eredmenye 

egy oly politikânak, mely India termeszeti 6s ethnikai viszo- 
nyainak alapos 6s tudomânyos ismeretân 6piilt fel. A tortene- 

lem nemesak arra tanit meg, hogy Anglia hatalmânak 6s gaz- 

dagsâgânak legelsă forrâsa India volt, hanem arra is, hogy e 
birtok megtartâsa 6s az angol hatalom lehet6 legnagyobb kiter- 

jesztese mindig f6 gondja volt az angol kormânynak €s parla- 

mentnek. E târtenelemb6l lâtni fogjuk, hogy katonâk, kereske- 

dOk, politikusok 6s tudosok egyformân buzg6lkodtak e nagy 

gyarmat tâk6letes birtokba, vevesen. A katonâk râsen âllottak 
mindig az angol hatalom 6rdekeinek vâdelmezesâre, a kereskedâk 

ujabb meg ujabb nemzetgazdasâgi forrâsok felfedezesere, a
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politikusok az angol âllami hatalom szervezs6re 65 meggydkerez- 

tetesâre, a tudosok pedig India sokfele nyelveinek, regi irodal- 
mânak, szellemi €s vallâsos hagyomânyainak tanulmânyozâsâra. 

Ontudatosan vagy &ntudatlanul, de mindenik angol 6rezte, hogy 
mily sziikseges e tâbb irânyu, de vegezeljâban Osszevâg6 mikd- 

desi kârok k6lesânâs tămogatâsa 6s kiegâszitâse. A katona ez 

okbâl sem a keresked6, sem a politikus erdekeit nem hanya- 
golta el, sât szeme meglâtia az indiai let ama jelensâgeit is, 

melyek a tudâs feladatai kâze tartoztak. Hasoni6 m6âdon jâri 
el a kereskedă, a politikus 6s tudâs is, mert esak igy lehetett 

annak a pâr szâzezer angolnak, a mely Indiâban lakott, az annyi 

sok milli6b6l âll6 hindi nep felett az uralmat -megtartania. 

A magyar âllamban kăzel hârom millid român lakik 6s 
pedig oly teriileten, melyen szemben a magyar elemmel szâmra 
nezve tobbseghben van s a mely teriilet ezen feliil etnografiai tekin- 
tetben — a Sz6kelyfâldet leszămitva — megszakitâs n6lkiil val 
osszefiiggâsben âll azzal a mâăsik terălettei, a melyen a român- 
sâg onâll6 âllami €letet 6l. E ket faj târtenete kâriibeliil hat-! 
szăz 6v ota szakadatlan erintkezesben van egymâssal. Vannak 
kOlesânosen oly erdekeink, melvek egymâsra utalnak s viszont 
vannak k6lesânosen oly aspirâczidink is, melyek idârâl-idâre 
ki nem egyenlithetânek lâtsz6 ellentetbe hoznak egymâssal. 
Nemesak egy âllamban 6liink velOk, hanem sokszor egy kăz- 
s6gben, sât egy hâzban is. Az €let, a mindennnapi rintkezes 
bizonyos kâlesânăssâget 6s szokăsbeli kozâsseget hoz I6tre k5- 
zottiink, de azert kânytelenek vagyunk lepten-nyomon 6rezni, 
hogy a mi ideâljaink kiilânbăznek az Ovektol, mâsok vâgyaink, 
mâs gondolkozăsunk 6s egâsz erziiletvilâgunk. Tudjuk, hogy 
szâzadok Gta, egyitt sliink, hogy ez a fâld, melyen lakunk, . a 
mi k6zos hazânk, hogy esontjainkat ugyanannak a talajnak a râge 
fogja „betakarni, hogy a mez6 egyformân râszesit âldăsâban; 
hogy igazi barâtaink s ellensâgeink is kâzâsek es mâgis keny- 
telenek vagyunk €rezni, hogy egyre szelesbiild iir van kozâttink, 
mely elvâlaszi egymâst6l 63 idegenekke tesz egymăs irânt. Egy 
iskolâban noviink fel, egy haza tărtânelmet tanuljuk 6s m6gis 
a mi hâseink nem az Ovek, a mi dicsăsegiink pedig irigys6giik
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sulyos vesztesegeink kârdrămiik târgya. Es viszont, akiket 5k ş 
ugy tisztelnek, mint hâs6ket, mi gonosztevOknek tarijuk s amit 

6k dicsăseges nagy tettnek neveznek, azt mi megvețiiik, mint 

a hazaârulăs gyalâzatos tenyet. 

Es ha mâr most azt kerdezziik, hogy a magyar tudomâny 

— leszâmitva egyesek buzg6 kezdemenyezâsst — mit teit ez 

ellentâtek fâlderitese 6s megmagyarâzâsa 6rdek6ben, a felelet 

nagyon elszomorit6 lesz. Edes keveset. Meg csak annyit sem, 

hogy megismertette volna veliink e nâpnek vallâsos 6s nemzeti 

ideâljait. Ha Hunfaly Păl nem lett volna, manapsâg meg j6- 

formân azt sem tudn6k, hogy a român tudâsok mikânt ferdi- 

tettek el râgi târtânelmiinket, hogy nemzetok 6rziilet-vilăgăât elkâ- 

bitsâk hamis tortenelmi tanokkal jogtalan politikai torekvesek 

&rdekâben. 

Es vajjon, ha azt kârdezziik, hogy a magyar politika 

vette-e legalâbb tekintetbe azi a nehâny eredmânyt, melyet. a 

magyar tudomâny e k6rdesben megâllapitott, vigasztal6bb lesz-e 

a felelet? Nem. Mâ6g elszomorit6bb, rmnert hiszen egesz a leg- 

ujabb idâig egy vâgzetes balhit uralkodott a mi politikusainkon 

es âllamferfiainkon. — Es e balhit tanităsa dogmakâpen gyoke- 

reztette meg azi a meggyozâdest, hogy român nemzetisegi ker- 

ds voltakâpen nincs is, hogy csak egyn6hâny lelketlen agitâtor 

bujtogatâsa okozza a nyugtalansăgot, amelynek azonnal vâge 

szakad, mihelyt sikeriil e pâr szâjas demagâgot vagy hivatallal 

lekenyerezni, vagy pedig hivosre tenni. A „Zribuna“ emberei 

âltal provokâlt politikai otrombasăgokra, 6s joformân forradalmi 

nepmozgalmakat eldideză fektelen izgatâsokra volt sziikseg, 

hogy politikusaink 6s âllamfârfiaink kezdj6k 6rezni, hogy a ro- 

mân nemzetis6gi mozgalmaknak okai tâvolabbiak 6s sokkal 

xomplikâltabbak, mint a hogy azt sokan a felszin felâtl6 jelen- 

segeibâl itâive „az egy-nhâny lelketlen agitâtor“  izgatâsăban 

megtalăltâk. 

Tâkâletesen igaza volt annak a politikusnak, ki nekem 

azt mondotta, hogy a român nemzetisegi kerdest nem kânyvvel;, 

nem. politikai €s târtânelmi tanulmânyokkal oldjuk meg, hanem 

kOzigazgatâssal. Az 6let gyakorlati feladatait csakugyan nem a
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kânyvek s nem az elmâleti fejtegetesek oldjâk meg, hanem az 
intezmânyek. Az 6n meggyăzod6sem is az, hogy a român nem- 
zetis6gi kerdâst tenyleg csak egy helyes 6s minden izeben j6l 

konezipiâlt nemzetis&gi politika segitsegâvel lehet megoldani, 

amelynek a. j6 kozigazgatâs is egyik eszkăze, de ilyen helyes 
es minden izeben j6l konezipiâlt nemzetisegi politikât gondolni 
sem lehet, ha az nem a român nemzetisâgi mozgalmak biztos 

ismeretân s a românsăg ethnikus tulajdonsâgainak tekintetbe 
vâtelâvel âpult fel. A kânyv, a politikai 6s tortenelmi tanulmâ- 

nyok, nem oldanak meg magukban veve soha semmifele poli- 
tikai k6rdâst, de kezebe adhatjâk az âllamferfiunak mindazokat 
az el6zetes feltâteleket, melyek okvetetleniil sziiksâgesek az 
intezmenyszerii alkotâsok 6letre-valosăgâhoz 6s siker6hez. 

A românsâg ethnikumânak 6s a român nemzetisegi mozgal- 
maknak biztos ismerete nâlkil, a kormânyzatnak tanăesokat adni, 
vagy âllamferfiunak văllalkozni e k6rd6s megoldâsâra a politikai 
tudomâny egynehâny dogmâvă kovesiilt tâtele alapjân, nem 
egyeb mint politikai kuruzslâs, mely a betegseget a nemesebb 
szervek fel6 hajtva, tiinteti el a felszinrâl s isv megmergezi 
magât az egâsz verkeringest. 

Sokan, akik bizonyos szakertâi szerepet szeretnek magok- 
nak tulajdonitani, azt siirgetik, hogy a kormâny zârasson be 
minden român tannyelvii kăzepiskolăt s igy be lesz dugva egv 
csapâssal minden baj forrăsa. Ezeknek azonban nem  jutott 
eszokbe vizsgâlni, hogy ha az 6 tâtelăk igaz: hât mi okozza, 
hogy a legfanatikusabb izgat6k nem azok, a kik a român kâzep- 
iskolâkban tanultak, hanem azok, kik tanulmânyaikat kifogâs- 
talan hazafisâgu magyar kOzepiskolâkban vâgeztek. Mâsok keâr- 
lelhetetlen szigorusâgti torvenyes megtorlâsât kâvetelik minden hazafiatlan român nemzetistgi izgatâsnak. A kormâny eleget tesz a kovetelesnek. Az ugyeszseg csâpatosan fogja az izgato- kat porbe, a. târvânyszek pedig sulyos biintetâsre itâli Gket. Az izgatok szâma azonban a helyett, hogy fogyna, egyre nâvekedil s a românsâgot a kijozanodâs helyett a mărtiromsâgra val6 vâgyâs oly lâza fogja el, mely ujabb pârăknek &s nagyobb bo- nyodalmaknak lehet okoz6ja.
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Egyik kivâlobb nemzetgazdasâgi ironk a pânziigyi tudo- 

mâny teteleivel mutatta ki, hogy a român penzintezetek nem- 

zetgazdasâgilag egeszsâgtelen alapra vannak 6pitve s igy a nagy 

nemzetgazdasâgi Jâtârt val harezban okvetleniil el fognak bukni. 

Felâv mulva az erdelyrâszi penzpiaezot sulyos esapâs €ri. M6g 

a legszolidabb szâsz pânzintezetek is megrendiilnek a cesapâs 

alatt s csak nagy erofeszitesăkbe keriil hiteliiket rendiletleniil 

fentartani. Az, „Albina“ azonban rendiileilenil âll, mintha az 

erdelyrâszi pânzpiaczot semmi baj sem €rte volna. Azonkiviil 

a român pânzintâzetek szâma egyre năvekedik s egymâsutân 

adogatjâk kezebe a român îigyvâdeknek, orvosoknak €s papok- 

nak az eszkăzoket, hogy tekint6lyesebb mennyisegii fâldbirtoko- 

kat văsârolva, a Kirâlyhâgân til român fâldbirtokos osztâly ke- 

letkezz6k. 

A nasz6di alapoknak volt egy nagyobb foldbirtoka, melyet 

annak idejen magyar birtokostâl vâsârolt az alapok igazgato- 

sâga. A birtok nem jâvedelmez keliskâpen, sât azon feliil meg 

val6sâgos feszke a român nemzetisâgi iizelmeknek is. A  kor- 

mâny a, bajon tigy vâl segiteni, hogy a birtokot eladatja. Es ki 

veszi meg? Magyar birtokos ?: Nem. A român nemzetisegi poli- 

tika egyik vezâre, Coroianu. S igy lett aztân az a birtok, amelyet 

mint alapitvânyi jâszâgot a kormânynak modjâba volt  ellen- 

drizni, ellendrizhetetlen magântulajdonnă. 

Azi is szoktăk mondani: A român nemzetisgi k6rdes 

voltakâpen a român intelligenezia kenyârk6rdese. Azonnal le- 

csendesedik, mihelyt a kormâny a hivatalok betâltsânel a ro- 

mânokat inkâbb figyelmere mâltatja. Magok a, românok is azzal 

vâdoljâk a magyar kormânyt, hogy nem veszi Gket a hivatalok 

betălt6s6nel kell6 figyelembe. Es mi târt6nik? A penziigyminisz- 

ter” kenytelen bevaliani, hogy a pânziigyi hivatalok szâmâra 

keresve keresett român nemzetisegii egyeneket 6s nem talăli. 

Azt is mondjâk: Mi magyarok sokkal erâsebbek vagyunk a 

kulturăban, mint a românok. Csak erâsitsik kulturânkat tâlink 

telhetâleg, mert a târtânelem azt bizonyitja, hogy a magasabb 

kulturânak ellenâllhatatlan h6dit6 ereje van. Mit mutat azon- 

ban a val6sâg? Azt, hogy a românsâg idegensege minden



  

XI 

irânt, ami magyar, kulturânk nOvekedeâsevel pârhuzamosan 

halad. 
Mikor a mi nemzeti kulturânk gyenge volt; mikor a ma- 

gyar joformân m6g az âllam nyelve sem volt, a român ertel- 
mis6g majdnem egâszen el volt magyarosodva: „Lemenyi piis- 

_pâk udvarâban, — a ki 1830-ban Bob piispok halâla alkalma- 

val magyar szeni besz6det tartott a balâzsfalvi 6rseki templom- 

ban — bizonyâra a legeisă magyar egyhâzi beszâdet ebben a 
templomban —- nem lehetett hallani mâăs nyelvet, mint a ma- 
gyart. Ezert is nevezi6k „Kis Magyarorszâg“-nak. Ez udvarhoz 
tartozok egymăst soha, sem îidvâzăltek mâskepen, mint a ma- 
gyar „Aldsz-szolgdja“-val. Az el6kel&bb esperesek 6s papok 
leânyaikat a magyar miveltseg elsajâtităsâra Kolozsvârra 6s 
Marosvâsârhelyre kiildâttek. Es ha ott megtanultak e lânyok 
magyarul, fel6ltottek a magyar viseletet 6s sz6ha sem âllottak 
tâbb€ român ifjakkal. A balâzsfalvi szeminâriumban ..... a 
papnăvendekek legărâmestebb magyarul beszeltek egymâs kăzâtt 
s a magyarsâg szeretete rajtok annyira erât vett, hogy az eldirt 
român egyhâzi €nekeken kiviil, nem lehetetett it român nepdalt 
hallani, csakis a magyar „Kis Komârom, Nagy Komărom“-ot. 
Igy jellemzi Papiu Ilaridnu „Istoria romanilor din Dacia-Supe- 
vidre“ czimii kânyvâben a românizmus âllapolât a harminczas 
vekben. Min megdăbbentă ellentât van a mostani 6s a hatvan 
€v el6iti âllapotok kăzâtt, pedig mi volt-az akkori magyar kul- 
tura a mostanihoz kâpest! 

Ez ellenmondâsoknak 6s rejtelyeknek lâtsz6 dolgokhoz a 
magyarăzatot a tudomânynak hivatâsa megialâlni  s a român 
tanulmânyoknalk politikai szempontb6l vald fontossăga pen e 
magyarăzatok megadâsâban âll. Amit a tortenelem, a nyelvâ6- 
szet es ethnologia segitsâgevel sikeriil mint biztos eredmenyt 
megăllapitani, azt a politika. sikerrel felhasznâlbatja a maga 
ez6ljaira. Az en român tanulmânyaimnak sines mâăs ezeljul, 
mint lehetâleg egy pâr biztos eredmânyt szolgâltatni az âllam- 
ferfiunak azârt, hogy azokat a maga politikai ezâljaira. felhasz- 
nâlja. Tanulmânyaimban nem szândekozom a român nemzeti- 
s6gi k6rdes ilyen vagy amolyan szempontti megoldâsânak modo-
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zatait javasolni vagy kidolgozni. Czelom sokkal szerenyebb: 

megismertetni a român nemzetisgi mozgalmak fejlădâsst s fel- 

tiintetni azokat a kiilânfele okokat, amelyek a mozgaimak fej- 
lâdesre bârmely tekintetbl hatâssal voltak. Feladatom eiv6- 

gezni e k6rdâsben az igazsâgtâl vezerelt kutat6 munkâjât s 
hogy aztân az âltalam nyert eredmânyeket mikânt fogja €rt6- 

kesiteni a gyakorlati politika, az nem az 6n dolgom. Csupân 

anyagot akarok hordani a nemzeti politika spiiletehez, mint 
szereny napszâmos. A tervezes, az 6pites erâsebb kezek dolga. 

Oda a tanulmânyozo szereny tehetsegenek mecsese. helyett az 

igazi âllamferfiu lângeszenek napjâra van sziikseg. 

Sturza Dimitrie, a româniai lberălis pârt vezâre a buku- 

resti „Orfeum“ nagy termâben tartott meetingen azt mondotta, 

hogy a jelenlegi magyar politika, veszedelmesebb Româniâra, 

mint akâr az orosz hatalmi târekvesek. Szerinte a magyar politika 

azârt akarja megsemmisiteni a magyarorszâgi românsăg nem-. 

zeti l6telst, hogy igy megmagyarositvân 6ket, România Snâll6- 

sâgât is megsemmisitse s ez uton a fiiggetlen român âliamot a 

magyar kirâlysâg vazallusâvâ tegye, mint a mind a kOz6pkorban 

voli. Sturza szerint a dako-romanismus nem I6teză valami, de 

a pan-magyarismus val6sâg 6s ezâlja a nagy magyar birodal- 

mat kiterjeszteni egesz a Fekete-tengerig. 
Neveisâges €s 6rtelem nâlkiul vald vâd az, a mit Sturza emel 

elleniink e beszâdeben, de azârt az sem igaz, mintha teljesen 

kâzOnyăs leheine rânk nezve, hogy Predealt6l a Fekete-tengerig 

mi târtenik? A magyar kirâlysăâgnak ezivilizatorius hivatâsa van 

Eur6pa Keleten. Hogy ez a hivatăsunk miben âll, azt igen sz6- 

pen kifejtette Kâllay Beni akademiai beszedâben. Nekiink errâl 

a missi6r6l lemondanunk nem szabad.. De hogy ez a missi6t 

homâlyos vâgynâl egy6b is lehessen, hogy konkrât tartalmu s 

hatârozott czelokat kâvet6 torekvâss6 vâljek, ismerniink kell az 
Eurâpa Keletân 616 nepeket, els6 sorban pedig a românt, mely 

azt mondja magărâl s a melynek intelligencziâjâban naprâl-napra 

erosebb lesz a meggy6zâd6s, hogy az a ezivilizatorius hivatâs Kele- 
ten, melyet a târtenelem Magyarorszâg osztălyreszâul jelâlt ki 
măr a multban, — Româniâ-6, Kelet e Belgiumâ-€.
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Take Jonescu, a jelenlegi român kăzoktatăsiigyi miniszter 

pâr 6v elâtt România kiliigyi politikăâjârol int franezia nyelvii 

răpiratâban azt mondja, hogy a szerep, melyet Kâllay Bâni a 
magyaroknak  vindikâl, a românokat illeti es pedig kât ok- 

bol. El&szăr is a Keleten kezdăd6 eurâpai czivilizăezid fran- 

eziâs jellegii. A românok nemzeti kulturâja franezia talajbâl 

sarjadott ki, tehât meg van adva a siker feltâtelet kepez6 kă- 

zăs kiindul6 pont. A magyarok kulturâja pedig minden iz6ben 

nemet s igy nemesak, hogy kăzăsseghen nem âll Kelet kezd6d5 
czivilizâeziojâvai, hanem egyenes ellentâtben is. Mâsodszor a 

czivilizatorius hatăs csak ugy lehet gyiimâles5z6, ha nem felette 

nagy a kulturalis tâvolsâg az egymâsra hat n6pek kăzâtt. A 

român kulturâjâra, vallâsos gondolkozâsâra €s 6rzelmei egesz 

kărere nezve kâzelebb âll a Balkân-felsziget nâpeihez, mint a 

magyar s igy enn€l hivatottabb is a ezivilizatorius eszmek k5z- 

„vetitesere. | 
Take Jonescu-nak tăkeletesen igaza van. De megfeledke- 

zett egyrâl. Arr6l tudniillik, hogy mi franezia 6s nâmet kozve- 
tit6s nâlkil is egyenesen hozzâferhetiink Kelet nâpeinek lelki 
vilâgâhoz, meg pedig sajât ethnicumuk kozvetlen tanulmânyo- 
zâsa segitsegâvel. Arra vonatkozâan, hogy Keleten mi legyiink 
a ezivilizăezi6 kozvetitâi, legels6 feltetel, hogy egyetemeinket 
ugy rendezziik be, hogy a balkân-n&pek târtânelmânek, ethno- 
graphiâjânal, &sszehasonlit6 tilologiâjânak stb. tudomânyos bu- 
vârlata legmagasabb fokon âll6 legyen itt egâsz Eurâpâban s hogy 
igy mesterok legyink abban, a mit sem odahaza, sem pedig a 
kulfâldân meg nem tanulhatnak. Fâldrajzi helyzetiink, poliglott 
viszonyaink ezt nemesak lehetâv6, de viszonylag kânnyiiv€ is teszik. 

Tanulmânyaim elGkeszitik ehez az utat s €pen ez a k6- 
riilmeny, a mi e szereny kisârleteknek sulyt kâlesânăzhet a 
politikus elâtt. A hazai nemzetisegek legtekintâlyesebbjenek, a 
românnak târtenelmet akkent vilăgositjâk meg, hogy egyuttal 
betekintest engedjenek Kelet nepeinek sajâtsâgos gondolat- es 
erzelmi vilăgâba is, a melylyel a românsâg kezdet 6ta a leg- 
szorosabb kapesolatban volt. 

Tanulmânyaimnak 6s tărekvâseimnek czeljât a fennebbiek-
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ben kifejtettem. Nem tudom, sikeriil-e e ez6lt el6rnem vagy legalâbb 

megkăzelitenem. În magnis et voluisse sat est. Aztân inkâbb a ve- 

sz6ly tudata, 6s Zrinyivel sz6lva, („Ne bântsd a magyart“) a ha- 

zâmhoz val szeretet tette reâm, mintsem tehetsegeimnek 6rzâse, 
hogy kiâltsak, hogy iivâltsek : hallj meg engem 616 magyar, ihon a 
veszedelem, ihon az emâsztă tiiz! Az6rt akarok „tudomânt tenni 

el6tted nagy Isten, hogy 6n tiilem elaluvâsomert nemzetem verei 
ne kerd el6, a mint megfenyegettel az nagy Ezekhiel profetăval: 

Venientem gladium nisi annunciaverit speculator, animarum 

que perierint sanguinem de manu ejus requiret Dominus.“ 
Aztân consideralvân €s megtekintven mostani nyomorult 

âllapotunkat, mikor „ha csak valami megrezzenik is a torok 

(român) reszrăi, futunk ide s tova, vizeken âltal havasokon 

âltal, ki imide, ki amoda, minden remediumunk csak a mâsokt6l 

vald segitsegkoldulâs, nines magunknak nâpiink, kivel occurâlhas- 

sunk a veszedelemnek, nincs egy emberiink, a kit hova tehetnenk,“ 

megremiiltem ettâl „a nagy vilitâstl“ s azt kerdeziem: „mi 

vagyunk a magyarok ? mi magyarok? De bâr azoknak ne mond- 

juk magunkat. Ha Vâradot vissza nem veszsziik, ha Prdelt el- 

vesztjiik, ne is hadakozzunk bâr azutân, hanem avagy most, 

avagy sohasem, fussunk ki az orszâgbâl, ha eztei resteljuk.“ 

Lăâtvân, hogy „csufsâga letiiink a nemzeteknek 6s magunk- 

nak, ellensâgiinknek penig valahonnan jân, predâjâvâ“ — e ta- 

nulmânyaimban kutatni kezdettem: micri? „A vitezsâgnek dis- 
ciplinăja meg nem tartâsâert, a râszegsegert, a tunyasâgârt, az 

egymâs gyiilăles6rt 6s ezer ilyen vâtkiinkert. En nem hizelkedhetem 

6des nemzetem tencked, hogy hazugsâgommal diesârjelek, mert a 
prâfâtakent : Popule meus, qui te beatum praedicant, ipsi te deci- 

piunt, — han6ră TB Ti6gmondom magadnak fogyatkozâsidat, 
oiyan szivvel €s szând6kkal, hogy megismerven magad is, vesd 

ki ezt a mocskot lelkedbâl, reformâld vetkeidet, Oltâzzel igaz- 

sâghan, Ovedzel erâssâggel . . . . Ha azârt a magunk fogyat- 

kozâsait megismerjiik elebb, kânnyebben az orvossâgot is fellel- 
hetjiik azutân. Vizsgâljuk meg hât, micsoda formâju hadakozâ- 
sok voltanak azok, kik nem succedaltak €s mi formân estek“ ? 

„lhon az igaz relatio“.
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arrogare aud6iit- (Gr. 

IX. 

A regi magyar kăzjogi felfogăs a românokat dlandan jăvevengeluek 
tartotia. A românsdg erkălesi szinvonala €s târsadahui, helyzete a XV. €s XVI, 
szăzadban. Administrativ întezkedesek a românsăg civilizăciâja  &rdek&ben. 

A român papsâg erlălesi €s szellemi dllapola. Kiserletek a reformâczid segit- 

segâvel civilizălni a românsigot. Mi volt eredmenye e kiserletnek ? 

Mâtyăs kirâly 1486-ban az erdâlyi 6sszes nemessâg 6s: 

a szăszok panasza alapjân megparanesolja az erd6lyi vajdânak 

€s a, sz6kelyek grâfjânak, hogy vegyen maga melle fegyveres sz6- 
kelyeket 6s fenyitse meg kemenyen az olâhokat, kik annyira 

elkapatottak lettek, hogy mâg a nemeseket is _fegyvevrel me- 
reszlik megtâmadni. Es noha az olâhok sem szabadsâgra nem 
sziilettek, sem arra hivatva nincsenek, mgis merâszkednek erâ- 

szâkkal 6s biintettekkel a birodalom paranesai ellen magoknak 
szabadsâgot arrogâlni.* 1511-ben pedig II. Ulâszl6 kirâly a 

miatt dorgâlja meg Szapolyai Jânos erdâlyi vajdăt, hogy tiszt- 

viseldi nagyon enyhen biintetik meg azokat az istentelen olâ- 
hokat, kiknek szemtelens6ge bâmulatot kell hogy keltsen (mi- 

ramur, unde tanta licentia illis pessimis hominibus concesso sit.) 

Ez a kât oklevel igen 6rdekes vilăgot vet az olâhsâg 

r6gi k6zjogi 6s târsadalmi helyzetâre Magyarorszâgon. Keziinkbe 
adja a merteket, melynek alapjân megitelhetjiik a românsâg 

szerept a mohâcsi vâsz elâtt s a mely helyzetnek vilăgos is- 

merete n€lkil a kes6bbi fejlemânyeket, helyesen megitelni €s 
megerteni teljesen lehetetlen. 

men libertatem contra “regni mandatum vi 
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Mâtyâs kirâly oklevele azt mondja; hogy az olâhok sza- 

badsâgra nem sziilettek €s arra nem hivatottak.. - 

De miârt? - 

Megtelel e k6rdâsre a kăz6pkori magyar jog-felfogâs „6s 

a tortânelem. A k5z6pkori magyar jog-felfogâs szabadsâgra 

csak azokat tartja hivatottaknak, kik a făldet, a melyen laknak, 

vagy az els6 foglalâs jogân, vagy pedig kirâlyi adomâny erej&- 

n6l fogva birjâk. Ez okozza, hogy szabadsăgra nemesak a honfog- 

lal6 magyarok hivatottak 6s sziilettek, hanem a kirâlyi meg- 

hivăs 6s adomâny folytân itt k6s6bb letelepedeit vendegek is 

(hospites), min6k a 'nyugatrâl behivott n6metek, olaszok stb. 

voltak, vagy a kelet fel6l befogadott kinok 6s beseny6k. 

A românok eredete 6s ennek kâvetkeztehen kozjogi hely- 

zete nâlunk egeszen mâs volt, mint a kiilfoldrâl behivott ven- 

degek6. Oket nem hivta senki. Jâvevenyek (advenae) voliak. 

Magokt6l jăttek kisebb-nagyobb esapatokban. Es ez okb6l, mint 

k6s6bb az erdâlyi târvenyek mondottâk, esupân pro tempore 

szenvedtettek usque bene placitum Principum et Regnicolarum 

6s propter regni emolumentum patialiattak. RR 
„A hires „Supplez libelis Valachorum“, melyet 1791-ben 
Bobb 6s Adamovieh piispăkăk mnyujtottak be O  felseg6hez, 

azt mondja ugyan, hogy a român nemzet Erdâlyben a nem- 

zetek legrâgibbje.* De ezt csak a român târtenetirăs vallja 6ş 
hiszi, igazsâgnak. A kritikai târtenetirăs a românokat Erdelyben 

€p oly jovevenyeknektartja, mint tartotta kezdett6l fogva mindig 
az erd6lyi tOrvenyhozăs €s a magyar kizjogi felfogăs. A român 

incolatiot nemesak oklevelek 6s mâs tărtenelmi adatok segit- - 
segevel lehet vilâgossâ ienni, hanem a magyar kozjogi €s po- 

litikai felfogăssal is, mely kezdeti6l fogva kăvetkezetesen -ide- 
geneknek 6s jăvevânyeknek hirdette e hazâban a românokat. 

___E felfogâs meg akkor sem volt teljesen elhomâălyosodva, 
mikor a tori6netirâsban €s a tudâs kăzhiedelemben a dăcziai 
kontinuitâs majdnem kizâr6lagos volt, hiszen mg a 
hbeilus Valachorum“ 

»Supplezx 
-ra îs azt felelik az erdelyi rendek, hogy 

(est natio valachica omnium in Transilvania nationum antiquissima
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a, kerveny azon. âllitâsa, hogy a românok a romaiaktol szâr- 
-maznak 65 igy. legrâgibb lak6i is Erdelynek, nem tekinthetă 
egyâlțalân bebizonyitotinak, sât bizonyos, hogy legnagyobb: r6- 
'szOk ugy vândorolt be a szomszâdos „fejedelemsegekbâl.* : Az 
1744-iki erdelyi orszâggyiil6s 6. târv.- -czikkelye pedig: vilăgosan 
kimondja, hogy a românok,- mint jăvevenyek a mâs jovevenyek- 
hez szămitand6k (hos itemque alios advenas). 

“De mentâl regibb. idăre megyiink vissza, annâl hatărozot- 
tabb 6s vilâgosabb a r6gi magyar târvânyhozâsnak ez irânyu 
feltogâsa. E felfogăs  bizonyit6 erejst azonban senki șem hasz- 
nâlta fel azok K6z6I, kik nâlunk a românok - dâeziai konti- 
nuităsa ellen irtak. Eszre is egyediil csak az osztrâk Czoernig : 
vette, ki azonban a românokat Erdely auţochton lakossăgânak 
tartotta. „ Osterreichische Fihnographie“ (II. 143.) ezimii miveben 
azt mondja: „Az erdelyi târvenykânyvben nyomai vannak, hogy 

Erdely eredeti român lakossâga a Moldovâbâl -6s Olâhorszâgb6l 
kiilânbăză idâkben târtânt bekăltâzesek utjân năvekedett (Com- 
pil. Constit. p. INI. tit. IX. art. 10. emil6kezik egy ilyân telepii- 
lesrâl), sât e telepiilesek n€ha a românok . reszâr6l nyilvânval6 
„erâszakkal mentek vâgbe. (Approb. Const. p. HI. tit. V. art. 

2.) Mâtyăs kirâly 1487-ben egy ilyen erâszakos m6don alapitott 
olâh telepitvenyes falui egyenesen le€gettetett. Olyan râgi ura- 

dalmi alapitvânylevelek is vannak, melyek szerint tâbb olâh 
'Kozs6g oly vilăgos feltâtellel van alapitva, hogy a mâs. fajtâju 
mepess6g elszaporodâsâval, vagy abban az esetben, ha az ura- 

dalomnak tetszen6k mâskânt hasznâlni fel “a fâldet, az olâh 

“telepesek el fognak sz6leszietni.“ 

-„Sok helyen majd nyilvânval6 erâszakkal €lnek a tăbbi 
hemzeteken €s azoknak hatârain.“ Irja az Approb. et Compil. 

III. resz V. tit. 1. czikkelye. A bolognai egyetemi kânyviârban 

van egy „La popolazione di Transilvania composta di varie 

* Valachi etiam non quidem a primis illis Romanorum religuiis... 
„ originem trahentes, quales existere nullo. evinci potest doeuniento, ve- 

run ut plurimum advenarum, qui a finitimis provinciis hue-se-recipi- 

entes -loca 'habitationis suae in hoc Principatu. fixerunt successores. 
1*
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nazione e diverse lingue religioni usi e vestiti“ czimii k6zirat. 

E XVII. szâzad veg6r6l val6 keziratban az van mondva az 

olâhokrâl, hogy foglalkozâsukra nezve parasztok (rusticani) 65 

zsivânyok (asasinieschi). 
A ki nem isrheri az erdelyi olâhsâg kât-hâromszâz esz- 

tendă elâtt val âllapotât, azelâtt az olâhsâg e jellemzese 

erthetetlen dolog marad drâkre, — hisz teljesen keptelenseg, 

hogy egy nâpnek egyik fele. zsivânyokbâl âlljon. Az asasinesehi 

itt. nem is 6pen zsivânyt jelent. A magyar hoborlă kifejezest 
az olasz ir6 nem __țudita mâskâpen vis dni. Az 'olasz 

nyelvben nem talâlt mâs szât e fogalom kifejezâsâre. A dolog 
„ voltakâpen ugy âll, hogy az olâhsâgnak ez idOkben k6t râtege 

volt. Egyik râteg a măr megtelepiilt, fâldmivelă 6letet 616. 

Ezeket nevezi az olasz rusticaninak. A mâsik resz pedig a 
meg vândorl6, pâsztorkod6, gazdâtlan elem: a koborlă olâhok, 
kiket nem tud mâsk6pen olaszul megnevezni, mint az asasi- 

„_Meschi nagyon is rosz €rtelmii szOval. 
Reicherstorfer 1550 tâjân azt irja, hogy Erdâlyben hârom 

nemzei van: magyarok, szkelyek 65 szâszok. Ezek kăzătt 6l- 
nek az olâhok is elhagyott birtokokon 6s falukon. Edzett n6p, 
mely nyâjainak, tovâbbă lopott marhâk 6s lovak husâval tâp- 
lâlkozik. Kecskeszârbăl kâsziilt ruhăzatuk van 6s semmifele 
emberi târvenynek sem engedelmeskednek (nullis penitus legi- 
bus humanis obsequentes). Verancsics szTnteri 62 idâtâjban 
Ira, hogy a nem nemes olâhoknak nincs âlland6 lakâsuk, 
hanem az „Orszâgban szerteszortan 6lnek 6s pedig nagyon ke- 
vesen a siksâgokon, legtâbbnyire a hegyekben €s az erdâk- 
ben, hol barmaikkal egyiiti tengetik nyomorult 6letket. 

| ol telepă e pietele az otel Pe . „eae so 
katlan jOszâgokat, kilinăsen irtatlan “erdee ta citi i kirâlyok oda adni m Osegeket szokiak a yok oda adni valamely, bizonyos szâmu olâhsâg €l6n: âll6 

„kenezeknek. E „kenâzek kăziil aztân szolgăâlataikert tăbben 
| magyar nemesseget kaptak s mint ilyenek beolvadtak a kăzjogi 

  

* L. Magyar Kânyvszemle 18983, &vfolyari 283 €s 270 1.



&rtelemben veit magyar -nemzetbe. Rendetlenkedesek, jszâg- 

hăborităsok az ily kenezek vezerlete alatt letelepitett românsăg 

râsz6r6l is napirenden 'voltak. Sokkal szâmosabbak azonban: 

a panaszok. azon olâhok ellen, kik râszint a kenzs6gek jog-. 

hatosâga al6l kivontâk magokat, râszint keretlen-hivatlan, na- 

gyobb esoportokba &sszeverâdve, jâttek be az orszâgba, —- egy 
sz6val azok ellen, kiket kăzânsegesen Roborld olăhok-nak nevez- 

tek a, r6gi szâzadokban. 
Kiilânăsen a szăszok șzenvedtek sokat e k6borl6 olâhok- 

161. Hogy mină volt a szâszok 6s az olâhok kăzott val viszony, 

annak igen €rdekes tanusâg-tevâje azon szerzOd6s, mely Goblin 
piispâk kâzvetitesâvel 1382-ben Nagy-Diszn6don a szâszok €s 

az olâhok kâzătt kâtteteti.* E szerzâdes 6rtelmâben az olâhok 

lemondanak a târtentek miatt vald minden el6gtetel kăvetel6- 

ser, ugyszintân a szâszok is elfelejlik az olâhoktol elkovetett . 
rablăsokat, gyilkossâgokat, gyujtogatâsokat €6s măs egyeb pusz- 

titâșokat. Mostant6l kezdve azonban az olâhoknak nem szabad 

a szăszok făldjein engedelmâk n€lkiil marhâikat legeltetni, 3, 

gonosztevăket magok kâzătt elbujtatni, mert az, a ki a gonosz- 

tevăât elrejti, a gonosztevâvel egyiitt fog el€getietni. Hasonl6ke- 

pen tiizhalâlt szenved a gţilkos 6s a gyujtogatd is, mihelyt kât 

tanu bizonţit ellene; s6t hasonl6 halâlt fog szenvedni az is, 

ki gyujtogatâseal . fenyegetăzik, ha hât ellene bizonyild tanu 

akad. Az olâhok tovâbbâ arra is kotelezik magokat, hogy ijat 

— sziiksâg esetst leszâmitva — nem hordanak, esak azeri, hogy , 

magokat a lvăldâzesben gyakoroljăk. 
1434-ben Jaks Iihâly, a sz6kelyek grofja egy levelet irt 

a brassai bir6hoz, melyben a birt 6s a tanâcsot figyelmezteti, 

pehogy magokat megesalatni engedjek az istentelen olâhokt) 

(nefandissimos valachos), mert a tărâk măr gyiilekezik Havas- 

elfâldân. Egy mâsik level6ben pedig kăszânetet mond a bras- 

_saiaknak eddigi szolgâlatukeri €s keri Gket, hogy a hatârokat 6 

a havasokat ezentul is j6l Grizzek s a fogarasi hiitlen olâhokat 

irtsâk ki, esupân a fogoly nknek €s gyermekeknek kegyelmez- 

„__* Fejâr Gy. Codex Dipl. XI. 182,
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zenek. A sz6kelyek grofjănak e ket levele vilâgos bizonyiteka 

annak, hogy hâborus idâk alkalmâval a k6boil6 olâh csapatok 
jelentekenyebb szâmmal szoktak âtjânni a kât szomsz6dos olâh 
vajdasâgb6!l azon iirigy alatt, hogy a târâk el6l menekilnek. 

Ide benn azonban rendetlenkedtek, vagyis mint a r6gi erdelyi 

târvenyek mondjâk: sok helyen nyilvânvald erâszakkal 6ltek a 
tbbi. nemzsteken. 

__ Ha ez oklevelekhez €6s orszâgos târvânyekhez meg huzză 

veszsziik az egyes szăsz vârosok statutumaiban eldfordul6 azon 

rendori termeszetii hatărozmânyokat is, melyeket az olâhok ellen 

hoztak, egâszen vilâgos lesz el6ttiink, hogy a târvenyes 6s szilârd 
rendhez szokott erdelyi magyar. €s szâsz târsadalom meg a fel | 

nomâd, păsztorkoa6 s âlland6 lakhelylyel nem bir6 român n€p- 

elem kozâtt szakadatlan kiizdelem folyt, melynek ezâlja nem 
volt mâăs, mint a românsâgot, ha lehet, helyhez k5tni 6s ezivi- 

lizălni, vagy ha nem, hât legalâbb ârtalmatlannă tenni. Ez utobbi 
ok miatt tiltjâk az erdâlji regi târvenyek az olâhoknak a 
fegyverviselâst (Tegezzel, karddal, pallossal, csâkânynyal, dârdâval 
6s egyeb fegyverekkel jârni ne merâszeljen) s hagyjâk meg'a 
kilOnbozO szâsz vârosi-statutumok, hogy a keritett vârosokbâl 
naplemente utân az olâhok takarodjanak ki. Az el6bbi ok 
magyarâzza meg pedig azi, hogy az erdâlyi târvenyek miert 
adnak jogot a nemes embernek, hogy a k6borl6 olâhokat, a hol 
megtoghatjâk, hât erâvel is jobâgygyâ tehetik. 

Az erdelyi târvenyhozâs €s târsadalom azonban nemesak 
coerceliv uton igyekezeti a românsăgot âlland6 târsadalmi rend- 

- hez szoktatni, hanem kulturalis eszkăzâkkel is. Ennek az akkori 
felfogâs szerint mâs mâdja nem lehetett, mint a vallă 

Ifo 
Si 6s egy- 

hăzi szerv i ezet utjân vald hatâs. Egesz sora van a regi erdslyi 
torvenyek kăzâtt az ide vonatkoz6 hatărozatoknak, melyek mind 
azi mutatjâk, hogy az akkori român papsâg vegteleniil alantâll6 

" erkolcsi €s 6rtelmi szinvonala ezt — ugy szolvân — lehetet- 
lenri€ tette. 

A român târtenetirok e târvenyeket barbaroknak s a român nemzet kiirtâsâra s az orthodox vallăs elt orlesere irâny- „zottaknak igyekeznek feltiintetni, i — szândekosan feledven, vagy



eltagadvân, hogy a torvenyek — kălânâsen a râgibb idokben 

— “a vilâgon mindeniitt az 6let tenyleges viszonyainak kovetel- 

menyekepen hozattak, nem pedig holmi, eldre kigondolt elmâleti 

ezelok kedvesrt. Midân az Approb. et Compil. XLII. edictuma 

azt rendeli, hogy azon olâh papokat, kiknek orgazdasâgok vagy 

egyeb czâgâres vâtekben val 6letek fel bizonyos suspicio 

vagyon, a tisztek megfoghassâk, fogsâgba vethess6k; nem holmi 

tăvol esă s oly elmâleti ez6lok lebegtek az erdelyi târvânyhozok 

elâtt, a melyek kiilânben is vâgteleniil messze âllottak az akkori 

emberek eszejărâsâtâl, hanem egyszeriien a mindennapi 6let 

gyakorlati sziiksegletei. Mikor a lator olâh papok megfogâsârâl 

az 1604-ik esztendâben Articulust szereznek Erdâly tanăcs 

urai, eszăkbe se jut a gâr. kel. vallăs kiirtăsa, esupân csak a - 

lator olâh. papoke. 

- E târvenyekbâl az akkori olâh kl6rus erkălesi 6s mivelt- - 

s6gi âllapotât igen vilâgosan meg lehet ismerni s hogy ez nem 

valami fenyes vagy tiszteletremâlto, abban egyediil Kelet-Eur6pa 

akkori sajâtsâgos politikat €s mivel6dâsi viszonyai a hibâsak. 

Mikor az 1665-ki târveny azt irja: Nemely olâh esperestek €6s 

papok privata injuriâbol vagy magok privatumokt6l viseltetven, 

magok hallgatojok koz5l n6melyekre neheztelven, egâsz falukat 

tiltottanak el a templomt6l, holt embereket is el nem temettenek, 

a kisdedeket is kereszteletlen hagytâk meghalni 6s niegparan- 

esolja, hogy „az ilyen exorbitâl6 esperestek €s papok mind. 

most s mindennek utânna 6rdemek szerint semmiben nem 

kedvezv6n nekiek, igaz târvâny szerint megbiintessenek“ — 

nem a român nemzetet -gyalăzza meg s nem a got. kel. vallâs 

kiirtăsât ezslozza, hanem egyesegyediil a hivOk vallâsos 6rde- 

keinek megâvâsât szemben a kătelessegăkrâl  megfeledkezo 

papokkal. 

Baritiu „Istoria Transilvaniei“ * ezimi miiv6ben azt mondja: 

arr6l, hogy a găr. keleti român kl6rus Erdelyben a reformâcidig 

valamelyes politikai szerepet jâtszott volna, nem tudunk semmit. 

Ebben meglehetâs igazsâga van. A reformâci6 irânyozta a român 

* IL, kot. 9.1.



papsâgra €s a român nâpre legelâszor a figyelmet, mint olyanra, 

melyet az uj vallâs szâmâra meg kell nyerni, hogy a kulturi- . 
nak is megnyerhetă legyen. .Mâr az 1566-ban Szebenben tartott 
orszâggyiil6s 36. czikkelye bizonysâga, hogy a protestans târitâs 
munkăja a românok kâzătt megkezddâtt. Az 1577-ki orszâg- 
gyiiles egyik czikkelye mâr hatărozottan mondja, hogy az olâh6k 
kăzâtt is akadtak igen sokan, kiket az isten az igazsâg suga- 
raival felvilâgositoii s a kik ezert a gărâg vallâst6l elszakadtak, 
s az isten ig€jât sajăt nyelvkân akarjăk hallgatni. | , 

A românok ma, akâr mint gârâg keletiek, akâr mint găr. 
katholikusok sajât nyelvâkân hallgatjâk az isten igâjât. Ezt azon- 
ban a magyar reformâci6 hatâsânak kăszânhetik. A legelsd 
român nyelvii nyomtatott k5nyv Cipariu szerint az „Invetiatura 
Orestineasca“  1546-ban Szebenben jelent meg. Sât az els6 
latin betivel irott român kânyv &pen a Gyulafehârvâroti 1648-ban 
megjelent român kalvinista katekizmus volt. o 

Az id6k azonban nem voltak alkalmasak arra, hogy a vallăs €s az egyhâz segits6g6vel meglehessen nyerni a roimân- 
sâgot a reformâcionak s ezzel egyiitt a kulturânak. De az idâk mostohasâgânăl meg nagyobb nehezsâget okozott a românsâg 
szellemi âllapota s az a nagy tăvolsâg, mely a gâr. kel. vallâs es a racionălisan j6zan protestans vallâs kăzătt van. A refor- 
măezionak €pp ugy nem volt szerencseje a latin faj e keletre Szakadt âgânâl, mint a nyugati român nâpek kăzătt. Az erdâlşi 
rendek €s protestans papok minden igyekvâse sikertelen volt 's 
a românsâg nagy tâmegâben ugyanaz maradt Erdelynek . a 
Habsburg-hâz ală keriilâse kiiszâben i ; « UszOben is, a mi volt l&nveg6ben a mohâesi vâsz idejen. ! enyegeb 
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II. 

- Slabici velemenge a vomânsâg politikai fontossâgârdl a Leopoldi 

diploma utân. Carafţa nem tud semmit a românsăg e fontossăgărdl. A vomânsâg |. 

fontossâgâi a kath. valids szemponijâbâl Baranyi veszi €szre. Meginditja a 

vallăsos unit. Az erd. protestans rendek magatartăsa szemben az unioval. A 

kathobikusok sem pârtoljâk az unidt. A sz€hely kath. papsâg nyilatkozata. A - 

protestans rendek titokban ellen-akezidt înditanak meg. Micri ment bele a 

român khlerus az unioba ? Az unio teszi politikailag fontossă a românsăgot. 
Bz kelti fel bene a nemzeli, &zes tudalăt s a râmai szârmazăs emlekezetăt. 

Torekves negyedik torvenzes nemzeit€ lenni. Klein Innocentius piispok târek- 
vesei. A român nep erkolcsi dllapota az unio. utân. Grof Bonigsegg Memoran- 

duma a hirâlyfăldi românsdg kitelepitese târgydban. A găr. kel. piispăksâg 

felăllitâsa. A hatărorvidek szervezese. A jobbâguysdg helyzete Erdelyben a 

Leopoldi diploma utân. A „Bizongos Punctumok.“ Erdâly târsadalmi, viszonyai 

s azok hatăsa a român nemzetistgi viszongolra. A român irodalmi, renaissance, - 

mint eredmenge az unionak. Hunfalvy €s Obedenariu velemenze az unio kul- 

turalis hatăsdrâl. A Hora-fele mozgalom nincs dsszefiiggesben a român nemze- 

tisegi &rzes feșlodesevel. 

Ioan Slavici Siagunârâl irott tanulmânyâban* azt mondja:: - 

A XVIII. szâzad vâgâvel a karloviczi beke utân a român n6p 
egy resze a Habsburgok uralma alâ keriilt. Nagyon termâszetes 

dolog volt, ha ez a dinasztia, mely majdnem kâiszâz €v 6ta 

harezolt a magyarokkal, megorvendett, mikor az ujonnan meg- 

szâllott tartomânyban egy, a magyaroktâl idegen s velâk ellen- 

s6ges 6rziiletii nâpelemre talălt. St Becsben. mindjârt kezdet- 

ben tevvei szâttek, hogy mikent kellene a keleti tartomânyokban 

szâtszârt român elemeket egyesiteni s a haladâșra râkânyszeri- 

teni, hogy legyen idâvel, kikre helyezni a socialis egyensily 

tâmasztekait. 

* Andreiu baron de Siaguna 26. 6s.kov. lapok.



Caraffa Antal, kit Beesbâl tekintelyes haderâvele kildottek 

Erdâly âtvâtelere 1690-ben ez orszâg birtokba vetelerăl 65 veg- 

leges meghâdoltatâsârol egy memorandumot* kildăti a esâszâr- 

hoz. E memorandumban Caraffa Erdely akkori politikai €s târsa- 

dalmi viszonyainak meglehetosen alapos ismeretet ârulja el s 

reszletesen is felsorolja azokat az eszkozoket, melyekkel Erd6lyt 

teljesen meglehet hoditani. Az: olâhokrol azonban egy szOval 

sem emlskezik. De nemesak Carafia îrt ilyen memorandumot, 

hanem a t5bbi, kes6bben bekiildâtt tâbornokok is majdnem 

kivâtel n6lkăl ; de az olâhokat, a kik pedig ez idben is voltak 

oly szămosan, mint a hârom nemzet bârmelyike, senki meg nem 

Jâtja kozil6k, mert politikailag 6s târsadalmilag egyarânt suly- 

talan n&pelem voltak meg ekkor is Erdelyben. 

A ki Gket legelâszor 6szrevette, az egy magyar jezsuita, 

Bavanyi, Pâl volt €s 6szrevette nem nemzetisegi, hanem vallăsi 

szempontbel, — 6pen ugy, mint el6bb az erdelyi protestans 

papok 6s hittârit6k. O teszi hajlandovâ Teofil vladikât az uniora 

s-6 utazik k6s6bb Illy6s Andrâs 6s Hevenesi Gâbor târsasâgâban 

Becsbe, hogy ott megnyerje terveinek az udvart 6s Kolonicsot. 

Az olâhok uni6ja is, mint ez idâben sok mâs egyeb — Bethlen 

Mikl6s mondâăsa szerint „Kolonics kardinâl, Baranyi 6s 'Heveriesi 

jezsuităk kohâb6l siile ki.“ Az erdelyi politikusok tudta 65 

beleegyezese nâlkiil inteztek el ezt is Becsben a jezsuitâk. 

Bethlen Mikl6s** elbeszâli, hogy mikor Bânfiy Gy6rgy kormâny- 

zOval 1697-ben B6âosben voltak, a beesi miniszterium eln6ke, 

Kinsky gr6f Gket is meghivta a miniszierek tanăcskozâsâba. A 

| hol szoba keriilven az olâhok uni6ja, azt kârdezte tâlik: 
miesoda, v6lemânyăk van e k6rdâsben? Bethlen 6s Bânfiy 

esodălkozva, felelek, hogy Ok errâl oda haza nem hallottak 

semmit 6s kiilânben is a min6s6g, melyben Bâcsbe jsttek, nem 

one meg nekik, hogy vallâsos kerdesek târgyalâsâba boesât- 

ozzanak. De mivelhogy 6k ugy lâtjâk, hogy az olâhok uni6ja, 

* Andreas Schaeser. Archiv des Verei iir Siebenbiirgi Ă , V ereins fiir Siebenbiirg van- 
des-Kunde. Neue Folge I. Band. II. Heft 162—168. | Eisohe Lan 

** Onâletirâs II, k. C. 93. -
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kârâra lesz a reformatus vallăsnak, hat 6k e erv elen a jelen 

tanâcskozâs szine elâtt tiltakoznak. 

Erdâly protestans rendei mindjârt eszrevettek, mihelyt 
napirendre keriilt, hogy a românok uni6ja miben fog ărtalmukra 

lenni. Ne feledjiik, hogy ez idăben a vallâsi dolgok 6s a, fele- 
lkezeti 6rdekek sokkal erâsebbek voltak, mint azok,. melyeket 

mai 'napsâg nemzeti rdekeknek szoktunk nevezni. Magyar- 
orszâgnak a Habsburgok birodalmâba val beolvasztăsâra leg- 

ezelszeriibb eszkâznek a katholikus vallăs kizâr6lagossă tâtele 
mutatkozott &s ennâlfogva a leggyiilâltebb ellensâg is a protes- 

“tans Magyarorszâg volt, melynek fiiggetlensegi târekvâsei 6pen 

felekezeti 6rdekekbâl talâltak părtolâsra a nyugati protestans 
fejedelmeknel. Igy lett aztân a românok vallăsos uni6ja Erdely- 
ben erhinenter politikai tenyezâvâ s a românsăg politikai jelen- 
tăs6gii eszkâzze a becsi kormâny kez6ben. ” 

Az erd6lyi protestans rendek ennek megakadâlyozâsâra, 
tisztân felekezeti, mâsodsorban rendi s csak mellkesen nem- 

zeti 6rdekbâl megtettek minden t6lOk telhetât. Hogy ez a minden 

Erdely akkori viszonyai kâzâtt nagyon cesekâly sulylyal birt, 

nem az 6 hibâjok volt. Osi szokâs szerint protestâltak ott, a 

hol lehetett. Igy a tobbek kâzâtt [. Leopold egyik leiratâban 
kerdâre vonja az erdâlyi kormânysz6ket az irânt, hogy mi 

lehet az oka annak, hogy az olâh jobbăgyok olyan nagy -mâr- 

tekben  szokdăsnek ât  Magyarorszăg torokt6l felszabadult - 

megyâibe, s6t a târăk6k uralma alatt âll6 reszekbe is? A kor- 

mânyszâk 1699. julius 14-r6l a tâbbi kozâtt azt feleli, hogy 

ennek egyik oka az, hogy felnek a katholizâlâstâl s hogy 

egyâltalân helytelen dolog az olăhokat katholizălni, „mert az 

olâh nemzetnek nines vallăsa, hanem csak- babonâi vannak 65 

azon kiviil nagyon barbar 6s hajland6 minden gonoszsâgra s 

nem is lesz a katholikus vallâsra semmi haszonnal âttâresâk*“.* 

* Gentis valachicae religione nulla sed superstitione sola inbutae 

et, alias barbarae, ac ad omne nefas pronae, nullo religionis eatholicae 

emolumento. (Documente privitâre. la istoria Românilor; culese de 

Endoxiu de Hurmuzaki. Vol. V. p. 1. 1650—1696. pag. 536-538).
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Az 1701-ben Gyulafehârvârott tartott orszâggyiilesen pedig 

magok a rendek mondjâk ki s6relmi feliratuk 3. pontjăban, 

hogy az olâh papok dolgâban hozott intâzkedâsek sem az 

orszâgnak nem vâltak javâra, sem pedig a katholikus vallâs- 

nak, a melynek pedig €rdekei miatt tâtettek. Sât ellenkezâen - 

az orszâgra nagy kâr hâromlott belălâk, mert azok az ad6k, 

a mit eddigele a papok fizettek, 8000 frtnâl nagyobb Osszegre 

rugtak s az most măs j6 emberek vâllaira esik. A megy6k es 

a sz6kek jogszolgâltatâsa pedig ezek miatt meg van zavarva. 

Az 6 r6lok hozott tărvenyek pedig eltârâltettek es megsze- 

gettek, de adja az isten, hogy ez a barbar 6s szapora nemzet 

bizonyos idă eltelte utân nehogy feltâmadjon 6s ledântse a 

tâbbi nemzeteket.“ * 
| De nemesak a protestans rendek tiltakoztak a az unio ellen, 

hanem mâg az erdâlyi katholikusoknak sem tetszett. Bod Pâter 
„Brevis Valachorum Transilvaniam incolentium Historia“ ete. 

czimii kâziratos miivâben azt irja, hogy az uni îiigyeben ki- 

adott 1699-ki diploma, kihirdetâse utân a râmai katholikuşok 

kâziil tâbben râtâmadtak Apor Istvânra ugy nyilvânosan, mint 

magânkârâkben, hogy ily nagy dolgot elâsegitett 6s letre hozott 

a n6lkil, hogy abbâl haszna lehetne akâr az orszâgnak, akâr 

a kirâlynak."* A bir. kormânysz6k a sz6kelyfâldi katholikus pap- 

sâgot felszâlitja, hogy nyujtson segedkezet az olâhok unială- 

sâra. A sz6kely kath. papok Csik-Somlyon 1699 oktoben 23-ân 

* Tale est-etiam negotium sacerdotum Valachicorum, in quo dicat 

unus quisque bona cum conscientia, quid utile attulit tam publico, quam 

religioni catholici (ad cujus propagationem intendebatur hoc) e contra 

ingens haee provincia patitur in publico damnum, quia quotannis illorum 
exemptio ad mininum onus florenorum 8V00 facit et inponit aliorum 
bonorum virorum humeris. Comitatum sediumque officialium jurisdictio 
turbatur. De hoc naţione scriptae leges eassantur et laeduntur, et utinam 
faxit Deus, ne barbara et prolifica ista natio ad aliarum nationum ever- 
sionem suo tempore insoleseat. Zieglauer p. 191. 

* per acta praevio modo unione, plurimi etiam ex Romano-Catho- 
licis insurgunt în comitem Apor publice privatimque arguentes, cur 
tantum negotium Provinciae, servitioque: Regis minime pro futurum 
promoverit ac effectuaverit, Cap. II. $. 1.
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tartoit gyiilesâkân kereken kijelentettek, hogy miutân nem tud- 

nak olâhul s a kormânyszeknek azt a jogât sem ismerik el, a 

melynel fogva az Oket ilyesmire kâtelezhetne 6s nem is €&rte- 
nek egyet az ugynevezeti 7 pontozatbâl âll6 instrukezi6kkal, de 
mâ6g mâs fontos okokbâl is, melyekkel a kormânyszek mâltâsâgos 
fileit terhelni nem akarjâk, — nem €reznek magokban hajlan- 
d6sâgot ebbe a dologba beleavatkozni. 

Ha a magyar forrâsok mellett egy kisse râszletesebben 

tanulmânyozzuk Nillesnek, Cipariunak, Hurmuzachinak, Vân- 
tunak 6s Baritiunak ide vonatkoz6 munkâit*, meggyoz6dhetiink 

bel6lâk, hogy Erdely protestâns rendjei kăziil igen sokan nem 

maradtak, csupân a tiltakozâs mellett, hanem titokban tâmo- 

gattăk is a românsâgnak azt a râszet, mely nem akart bele- 
menni az unioba. Dindâr, Nagyszeghi, Goârâg, Czirka voltak 

iigyndkeik. Ezek tudositottâk a bukaresti mitropolitât, Theodo- 

siust, a ki hite hagyăsâert nyilvânosan kiâtkozta Athanaziust, 
Ezek hivtâk be kes6bh Dositeit-t 6s az olâhorszâgi kalugereket, 
hogy az olâh npet visszatârits6k az orthodox hitre. 

Sinkai „Kronikâ“-jâban elbeszâlv6n  Athanazius vladi- 
kanak a gâr. katholikus piispoki sz6kbe vald beiktatâsât, 

azt mondja: „a român papoknak sokasâga jătt, a kik ugy 
mentek  egymâs utân, egymâs mellett jobbra-balra, mint 
holmi fekete kosok. Nemelyek k6zălok sirtak, mâsok meg * 

egymâsnak mondogattâk: most aratjuk a rozsot, a rozs utân 

fogjuk aratni a .buzât. Ez iinnep alkalmâval felolvastăk a 
csâszâr parancsait is a vladikârâl, az unidrâl, a miket a 

român papok kăziil esak nagyon kevesen 6rtettek, azt gondol- 

vân, hogy most hirăk s tudtok nâlkiil a csâszâr mindnyâjokat 

nemess6 tette.“ 

* Nilles N. Simbolae âd illustrandam historiam ecclesiae otientalis 

in terris coronae S. Stephani. Oeniponte 1885 2. vol. 80, Cipariu Th. 

Acte si fragmente latine romanesci pentru istoria bişericei romane mai 

alesu unite. Blasiu. 1855. Hurmuzaki Fragmente zur Geschichte der Ru- 

mănen, Bukarest 1879. 88. Ventu GQ. G. Unirea Românilordiu Transil- - 

vânia cu biserica romanoeatolica Bucuresei 1889, Baritiu. Istoria, Tran- 

silvaniei.
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Hogy a român papsâg oly kânnyen bele ment az unioba, 

az îtt felhozott hit volt az oka. A jâmbor olâh papok azt 

hitt6k, hogy mihelyt egyesiilnek, mindjârt nemesek lesznek csa- 

Jădjaikkal egyiitt. A protestans nemesek pedig nemesak attl 

feltek, hogy az unio Erdâlyben uralkodâvâ teszi a katholicizmust, 

hanem att6l is, hogy az unio kovetkezteben tomerdek jobbâgyt 

el fognak vesziteni. | 
| Ha nem is sikerilt az egesz românsăgot uniâlni €6s az 

uniâltak koziil is k6s6bb nagyon sokan visszaâllottak az ortho- 

dox egyhâz kebel6be, azârt az unio mâgis elhatârozâbb be- 

folyăst gyakorolt az erdelyi românsâg âllapotâra, mint bârmely 

mâs eddigi esemâny vagy intâzkedâs. Nem ragadta ki ugyan 

egyszerre a român n6pet a felbarbarsâg âllapotâbâl, meri hiszen 

ezutân is sok a panasz a k6borl6 olâhok ellen, de lassankânt 

peleoltotta e n6pbe a nemzeti ntudatot s ez âltal — ugy 

szOlva moralizâlta az eddig csak tâmeget. A r6mai szârmazâăs 

tudata az unio utân kezd terjedezni a românsâg gondolkozni 
kezd6 r6tegeiben : „Bizonyos relatiob6l irom azt is — irja Rettegi 
Gyorgy 1761-ben — hogy Hunyad-vârmegyâben a fâispânnak, 
Balog Lăszl6 urnak expresse igy irtak az olâhok: „Nem gyoziink 
eleget csodălkozni rajta, mi az oka, hogy benniinket ti magya- 
rokul ti ennjire opprimâltatok s az jobbâgysâgnak jărmât 
is. nyakunkba, vettâtek, holott mi sokkal tâbben vagyunk 5 
voltunk a magyaroknăl, a mi nagyobb, r6gebben is vagyunk ez 
orszâgban nâlatoknâl, mert m6g a r6gi dâkusoknak vagyunk 
reliquiai“. De ez hazugsâg, mert r6mai kolonia. az olâh natio, — 
măs volt a dăkus, — mert nem volt ilyen istentelen gonosz 
nemzetseg, mint ez az olâhsâg. Ettdl, bizony megvallom, hogy 
felek, mert ha valaki jobban is eszekre adja ezen dolgoi, minket 
bizony szaporân elpusztithatnak, mert Erdelyben kânnyen vagyon 
tiz annyi olâhsâg, mint magyar. Mind a, 
fog lenni ez îs, mert 'azzal, hogy 
gedietett nekiek, hogy scholât 
Balâzsfalvâra oly gymnasiumot, 
volt; a kik olâh, magyar, 
nulhattak, mely ha durâlt 

z unionak gyiimălese 
katholikussâ legyenek, megen- 
erigaljanak ; âllitottak is volt 
melynek Giszăz tanul6ja meg 

deâk, nemet nyelvet derekasan ta- 
volna, reformătus ur, ki 6rt.volna



promotiot ; de Isten azi most ezâltal a ziirzavar âltal pro nunc 

elszelesztette.“ 

„Mind az unionak gyiimâlese“ volt bizony ez. Az „unio okozta, 

hogy. român papsâg măgasabb k6pzetisâgre tett szert, mint a. 

mindvel az unio el6tt birt s e magasabb 6s termâszetesen 
Jatinos kâ&pzetts6g hozta kăzelebb a tudos hiedelemben r6g .€16 

rOmai eredet tudatâhoz. Analogiâsrt sem kellett valami messze 

menni, hiszen a magyar tortenet-tudomâny Otrokoesi Foris 

Ferenez „Origines Hungaricae“ (1693. Franequerae) czimii kânyve 
utân a mi 6seink s a mi nyelviink eredetât is a lingua primi- 
genia-bol, a heberbâl szârmaztatta. A keleti dics6 6s nagy 

nemzetektăl val6 szârmazâs gondolata. 6stârtenelmiink j6zan €s 

kritikai felfogăsât €p oly lehetetlenne tette kărilbeldl a jelen 

szâzad negyedik €vtizedeig, mint a romai szârmazăs a românsăg 

regi târtâneteinek ilyeten felfogâsât a român târienetirok re- 

szerăl egeszen napjainkig. De a mint a mi nemzeti ujjâsziilete- 

siinkhăz, nemzeti 6s âllami aspirăczidink ujrasbredâs6hez 16- 

nyegesen hozzâjărult a dics6 eredeinek 6s a r6gi dicsâsegnek 

folyton hat6 emiekezete, 6p ugy hatott az ebredezni kezd5 ro- 

mânsâgra is a romai szârmazâs dies6 6s lelkesito tudata, 

Azt sem szabad elfeledniink, hogy Sinkai mondâsa sze- 

rint az uniâl6 olâh papsâg nagy râsze az egâsz uniob6l csak 

annyit 6rtett, hogy most mindenik6kb6l nemes ember lesz. Nem 

leit ugyan bel6l6k nemes ember, de naprl-napra 6lenkebb lett 

bennăk a tărekvâs, hogy az unitus român kl6rus a katholikus 

kl6russal mindenben egyenl6 legyen. Hogy ezt el6rhess6k, magât . 

a român n€pet is igyekeztek mindenben: emelni. Jogokat kertek 

szămâra; oly jogokat az igaz, a melyeknek sem birăsât, sem 

elvesztâsât nem tudtâk târt6nelmileg kimutatni s a melyekrol 

ezârt mindâssze is esak annyit tudtak mondani, hogy azoktâl 

&ket nem târvânyes hatalom, hanem az idok mostohasâgai fosz- 

tottâk meg, meg pedig az elmult szâzadokban.** 

* Rettegi Gy. Eml6kiratai „Hazânk“ 1886, 382. 1. kăzli Torma Kâroly. 

** ut sibi reddantur pristina jura quibus saeculo superiore nulla 

auctoritate, sed iniqua duntaxat temporum illorum sorte exspoliata est. 

Supplex lib. Valach,



ruk utân beâllott bekess6g idejet is tă 
- mindjârt 1720-ban Dobrân' kităr a 

' possosiones et pagos usquedem possidemus 

Az unitus român klerus €rdekeinek legelsă erelyesebb v6- 

delmezâje, Klein Innocentius piispăk volt, ki piispoks6ge ideja 

alatt 24-r. kerelmezett III. Kâroly kirâlyhoz az egyesiilt român 
klerus €s a român n6p 6rdek6ben. E k6relmekben nemesak azt 

siirgeti, hogy az egyesilt gâr. katholikus piispok az erdelyi 

guberniumnak €p ugy termâszetes tagja legyen, mint a rm: 
kath. piisp5k s hogy az olâh papok, kântorok 6s dâszkâlok 
mentesek legyenek a kozterhektâl s ingyen s6t kapjanak a 
kinestârtol, mint a, tâbbi felekezetek egyhâzi fârfiai, hanem azt 
is, hogy nemesak az unitus olâh papok €s nemesek tekintes- 
senek ugy mint indigenâk, hanem a nem nemes român nsp is 
ugy tekintess6k, mint e hazânak valâsâgos fia, nem pedig 
mint jveveny. Es mind e kăvetel6selknek egyik legerâsebb alapja 
az, hogy a românsâg Trajân Gta ez orszâgban lakik. Gsi idăk 
Gta itt birtokos €s egesz faluk lakosa, s azâri magât ez orszăg 
OrOkOs €s igazi lakosânak tartja.* Klein Innocentius piispOk ily 
m6don lesz aztân a român nemzetsâgi torekveseknek is terme- 
szeies vezere az egyhâziak mellett. Peldăjât az idâk viszonyaihoz 
mbdosultan kovetik ut6dai is kisebb-nagyobb mârtâkben mind- 
nyâjan, egesz Sterca Sinlutiu-ig 6s Siaguna-ig bezârdan. 

A mig az unio kâvetkeztâben a român klerus kulturâban 
6s nemzeti Ontudatban lassan ugyan, de folytonosau emelkedik, 
a român n6p sem marad meg teljesen regi felbarbâr âllapo- 
tăban. Igaz ugyan, hogy most is sok baj van velk. Nemesak a Răâkezi-fele kurucz korszakban fosztogatnăâk Pintea, Balika s_Bukur emberei €s Cserey Mihâly szerint nemesâk a „ROvări kutya-tolvaj olâhok pusztitjâk el az eg6sz orszăgot s hajtjăk ki a sok mânest, Skrot, juhot Erdelybâl“, hanem a kurucz hâbo- 

bbszâr megzavarjâk. Igy 
hunyad-megyei olăhok lăza- dâsa s csakhamar oly mârteket 5it, hogy Dâvât is elfoglaljâk, 

N 
adhuc antequam 'natio Saxoniea, 
gia haeredem egimus integrasque 

În. || Proinde noă 
unnus. 

* Nos enim a tempore 'Trajani, 
Transsylvaniam intrasset, in terra illa re 

etiam veri haeredos in terra seu fund5 regio s
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a honnan rendes sorhadnak kell Gket kiverni. 1727-ben Abrud- 
bânya vid6ken lăzadnak fel ujra 6s ismâtelten. 

De nemesak a, vârmegy6nek van sok baja az olâhokkal, 
hanem a szâszfoldi hatâsâgok sem tudjâk mit esinâljanak 
velok. Az erdelyi paranesnokl6 esâszâri tăbornokoknâl folyto- 
nosan panaszkodnak az olâhokra, kerve ellenk vâdelmet s 
fegyveres beavatkozăst. Vegre Kânigsegg grof, egyike Erdely 
fâhadi- -paranesnokainak megunja a sok panaszt s elhatârozza, 
hogy egy merâsz operâci6val rokre bedugja e panaszko- 
dâsok kutfejet. 1725-ben memorandumot terjeszt fel a csâszăr- 
hoz az irânt, hogy O felsâge telepittesse ki a szâszfăldi olâh- 
săâgot Kis-Olâhorszâgba, a mely a szâmtalan târok 6s tatâr pusz- 
tits miatt rendkiviil elneptelenedett s helyăkbe _telepittessen a, 
szâszok k5z6 n6meteket: „mert a szâszok, hogy a mâs kât 
nemzetiăl nyakukra tolt arânytalanul nagy kăzterheket vala- 
hogyan elviselhess€k, magok koze telkeikre, mint zsellereket  - 
tomerdek olâhokat befogadtak 6s ezek annyira elszaporodtak, 
hogy most mâr a szăszokat majdnem feliilmuljâk. Ezek a be- 
fogadott vendâgek aztân a szâszokat gonoszsâggal, tolvajsăg- 
gal, varăzslâssal 6s titkos gyujtogatăssal meg jobban tânkre 
teszik.* 

A szâszfăldi românsăg morâlis €s kulturâlis âllapota 
KOnigsegg gr6f Memoranduma szerint 1725-ben sem igen sok- 

kal volt jobb, mint Gobelin piispâk. idejeben, mert a szâszok 
€s az olâhok kâzott kât6tt nagy-disznodi szerzâdes majdnem 

azonos  biin6kkel vâdolja OGket, mint Kânigsegg grof: Memoran- 
duma. De nemcsak a szâszf6ldi românsăg volt ilyen âllapot- 
ban, hanem az orszâg mâs reszeben lak6 sem volt kilânb. 
Meg Măria Terezia idejeben is azi keri a temesvâări vâr paranes- 
noka. a. csăszârnâtâl : engedje meg neki, hogy az olâhokat, kik 
az ujonnan telepitett n6met lakossâgnak sok kârt, okoznak, el-. 

* So sich nun also vermehret, dass sie die Sachsen beinahe iiber- 

treffen; die Sachsen hingegen. durch die Bosheit, Dieberei, Zauberei und: 

heimliche Mordbrennerei dieser ihrer angenommenen (ăste noch mehr zu 

Grunde gerichțet werden. Baritiu Istoria Transilvaniei. |. kâtet 333 ]. 
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"kergethesse valahovă, a târokkel hatâros szelekre, hisz ezek 

az olâhok mg rosszabbak, mint a tor6k6k.* , 

Az unio volt ugyan a românsâg czivilizâtora, de kezdet- 

ben nagyon lassan hatott. Sok akadâlyt okozott az is, hogy az, 

olăhsâg nagy r6sze visszaterve az orthodox vallăsra, nemesak - 

magâra hagyatott lett, hanem val6sâgos ellenseges indulattal foga- . 

dott mindent, mi a gor.-kath. klerus 6s az azt tâmogat6 kormâny 

râszâr6l jâtt. A românsăg e r6sz6nek ezivilizâl6dâsa, csak akkor 

kezd lassankânt megindulni, mikor II. Jozsef cesâszâr felâllitja 

a gor. keleti piispâkseget. A gâr. keleti papok meg ekkor is 

rendkiviil alacsony fokân âllanak a miveltsegnek. „Ezek a pa- . 
pok — irja a „Magyar Hirmond6“ 1781-iki 6vfolyamânak 426. - 
lapjân egy nagyvâradi leveleză — a kikt6i az olâh nepnek 

jâmborsâgot, isteni es felebarâti szeretetet kellene tanulnia, 

rossz erkolesiiek s nem sokkal tanultabbak. Az eke szarva 6s 

juhok mell6l vitetnek a felszentelesre, âmbâr egyebet az olva- 
sâsnâl nem tudnak is.“ 

Az erdelyi românsâgnak egy igen tekintâlyes reszet a kul- 
turânak 6s a târsadalmi rendnek a katonai hatârârsg szerve- 
zese nyerie meg. Mig a fegyverfeladăs a, szekelyekre  rabsăgot 
jelentett, addig a românokra a jobbâgysâg igâjâtâl val6 mee- 
kilest. „Ha sziikseges lett volna 6s megengedtek volna — îrja 
Heidendorf âneletiratâban — talân az Osszes erdelyi olâh job- 
bâgysâg hatâror lett volna. Hogy az I. 6s IL. român hatârăr- 
ezred szervezâse mină hatâssal volt a românsâgra €s a român- 
sâgnak a magyar nemzethez val viszonyâra, azt legjobban 
illusztrâljâk Wesselânyi ezen szavai : 
tudom, a magyarorszăgi szâlbeli 
iskolâban a nemet nyelv hozatott 
magyar nşelvre nâzves a hel 
tudnak n6metiil, 

„»Az erdlyi s a mennyire 
olăh ezrednâl pedig minden 
be. Ha ez tâtetett volna a 

vote hogy most azok nagyjăra. mâr 
nm magyarul tudnănak, mi nagv kâzeledâs , nemzetisegiinkhoz ! Ilgy pedig n6metekke era lettek e sem is lesznek, de lett a szellemnek, miben neveltettek, ăzon 

* Szentkldray. Az olâhok kăltăz 
szâzadban. 12 1. | 

tetâse D6l-Magyarorszâgon a mult
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kovetkezese, hogy azon gyiiloisâghez, mit olâh Il6tukn6l fogva 

irântunk tăplâlnak, a nâmetek magyarok elleni gyilălsâge is 
nozză adatott.* 

Ugy az uniălâsnâl, mint a hatârârseg szervezâsânâl az 
erd6lyi românsâg nagyban remânykedett, hogy a jobbâgysâg 
igâjâtl meg fog szabadulni ; ezert az erd6lyi român nemzeti- 

s6gi mozgalom fejlâdesât lehetetlen megerteniink, ha az Erdely- 

ben uralkod6 urberi viszonyokra legalâbb fut6 tekintetet nem 
vetiink. A jobbâgysâg viszonyainak rendezâset a Leopoldi dip- 
loma utân el6szor az 1714-ki orszăggyiiles kisârti meg. Erre 

vonatkozban kt târvânyt hoz ez orszâggyiiles. Az els6ben ujra 
_megrendeli, hogy a paraszt ne merâszeljen fegyvert hordani, 

vadâszni, poszi6ruhât, gyolcsinget viselni. A mâsodik pedig az 

irânt intezkedik, hogy mindazok a jobbâgyok, 'kik uraiktâl a 
kurucz mozgalmak alatt felszabadittattak, ujra jobbâgyokkâ le- 

gyenek. A fâldes urnak a jobbâgytâl joga van hetenkânt nâgy 
napi munkât, a zsellert6l pedig 3 napit kovetelni.** Ezt kovettek 
az 1742. 6s 1747-ki orszâggyiilâsek s azutân a Mâria Tereziă- 

161 1769. november 12-6n kibocsâtott „Bizonyos Punetumok.* 

Ezek a „Bizonyos Punctumok“ âllapitjâk meg az urbâri 

szolgâlmânyok nagysăgât s lesznek alapjâvâ az urberisâgnek 

Erdelyben egâsz 1848-ig. E punctumok szerint a jobbâgy tarto- 

zik hetenkent 3 igâs vagy 4 tenyeres napszâmot teljesiteni. A 

zsellerek pedig, kiknek a lak6hâzon €s beltelken kiviil meg f5ld- 

jik is van, hetenkânt 2 igăs vagy 2 tenyeres napszâmot. Ha a 
paraszt az urasâg sz6khelystăl kât napi jârâ foldnâl tâvolabb lakik, 

akkor kât-hârom hâtre is vissza lehet urasâgi munkâra tartani a 
jobbâgyot, de ugyanennyi idât sajât munkâja vegzâssre is rendel- 

Yezes6re kell hagyni. A termesztmenyektâl tizedet fizet, sât ott, 

a hol ez szokâsban van, kilenezedet is. A jobbâgy felesege tar- 

tozik az urasâg szâmâra €venkent 4 font kendert, lent, vagy 

gyapjut megfonni. Viszont a, foldesur tartozik  jobbâgyânak 

alkalmas hăztelkei adni 6s a talajviszonyoknak megfelel& meny- 

* Sz6zat a magyar 6s a szlâv nemzetisâg iigyâben. 89 6s kiv.l. 

** Gal Lâszld. Erdelyi Dietâk vâgz6sei III. 203—208 |. 
9
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nyisâgii szântâfâldet 6srstet. Ugy a bels6, minta kiils6 jOszâg- 
nak kimârâse a „foldesur okossâgâra“ hizatik, mindaddig, mig 

egy kes6bhbi legkegyelmesebb kir. rendelet kăzelebbrâl meg nem 

hatârozza. A fâldesur azonkiviil k6telezve van arra is, hogy 
a jobbâgynak legeltetest 6s faizâst engedjen. Ahol az erdă regi 
id&k Gta a faluhoz tartozik, ezutân is ugy lesz, de a foldesur 

tulajdonjogânak elismerâse melleit. Szent Mihâly napjâtol karâ- 

esonţig a jobbâgyoknak szabad koresmâltatăsi joguk van. 

Ezek a pontozatok voltak az erdelyi urberiseg alapja. Ta- 
gadhatatlan, hogy ezek sok 6s sulyos terheket râttak a job- 

bâgysâg vâllaira. A hetenkenti 4 robot nap kilonâsen az ol&- 
hokra volt nagyon terhes, mert hiszen nekik ugyis annyi îinnep- 
JOk volt, melyeken vallăsuk a mezei munkât tilalmazta, hogy 
sajât fâldjeik mivelâsre j6formăn alig is jutott id. Legnagyobb 
hibâja azonban e punctumoknak az volt, hogy a jobbâgybirtok 
nagysâgânak megăllapităsât a fâldesur okossâgâra bizta a k5- 
zelebbrâl kiboesâtand6 legkegyelmesebb kir. rendeletig, mely 
legkegyelmesebb kir. rendelet azonban csak 1846-ban lâtott 
napvilâgot. 

Măria Terezia ugyan meg 1774-ben is bocsâtott ki a Job- 
bâgysâg 6rdekeben egy rendeletet, melynek târgya azok a vissza- 
6lesek voltak, melyeket a fâldesurak reszâră] fia, Jâzsef tapasztalt 
els6 erdelyi utazâsa alkalmâval. E rendelet a, tenyleges hely- 
zeten semmit sem vâltoztatott. Az 1762-ki jobbâgy-rendszer 
hibâs intezkedeâsei nemesak megmaradtak, hanem id folytân 
meg boviiltek is a szokâs-joggâ vâltozott rendszeres vissza- 
€lesekkel. Erd6ly fejletlen €s rendkiviil elmaradott kâzgazda- 
sâgi visszonyai igazân sulyosakkâ tettek a n6p helyzetet. 

Erdely het fâbiine: a hârom nemzet 6s a n6gy vallăs, 
mely a joggal bir6 târsadalmat mâr magâban veve is merev 
kasztokra osztotta, meg sulyosabbâ lett a tolerălt orthodox 
vallâs tenyleges l6tezese s a miatt, hogy a politikai jogokkal nem biro paraszisâg tulnyom6 tibbsege nemzetisegâre nezve 
egy oly idegen nyelvii fajhoz tartozott, melynek intelligencziâja 
koreben napr6l-napra erâsebb lett a vâgy az erdâlji negyedik târvânyes nemzet âllapotânak elârese irânt.
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Azok a sajâtsâgos -viszonyok €s' âllapotok, a melyeknek 
meg ki nem veszett reszet f6lig gunyosan, felig trefâsan erdehyi 

speczialitâsoknak szoktuk nevezni, a Leopoldi diplomât kăvetă 

_ Szăz. eșztendă alatt fejlettek ki nagyobb râszint. Erdely kozâlete 

ez idâkben a gubernialis dieasteriumok hivatalszobâira szorult 

majdnem teljesen. A "XVIII. szâzadot Magyarorszâgon îs az 

alkotmânyos kozâlet '6s a nemzeti târekvesek elszunnyadâsa, 

korszakânak nevezziik. Kâtszeresen az volt Erdâlyben, hol a 

kormânypârt a Râk6ezi-korszak lezajlăsa utân egy râvidlâl6 
€s az alkotmânyos 6rdekek irânt semmi 6rzekkel sem bir6 hi- 
vatalnoki kar kezâbe kerilt, mely hivatalnoki kar 6pen fâbb 
egyenisâgeiben volt hihetetlen mert6kig korrumpâlva. -Egyediil a 
magyarsâg îiigye âllott jobban Erdâly aristokrâcziâjâban €s ne- 
nemessâg6ben, mint a magyarorszâgiban, de ennek is oka in- 

kâbb abban keresend6, hogy ez orszâg Becstăl tâvol esett €s 

arisztokrâcziâja szegenyebb volt, hogy sem valami nagyon 

vâgyakozhatoit volna a kâlis6ges udvari 6letben vald r6szv6- 
tel utân. | 

| Ennek az elszigeteltsegnek ez egyetlen j6 oldala melleit az 

a kâros hatâsa is meg volt, hogy Erd€ly târsadalmânak vezerl6 

elemei miveltsegben a korhoz k6pest is vâgteleniil elmaradtak. 
A vilâg nem ismerâse, a megszokotisâg kânyelme az uiabb esz- 

m6k irânt a regi erdelyi intelligeneziâban a passiv resistenezia 
egy sajâtsâgos nemet fejlesztette ki. Magyarorszăg rendeit sem 

lehet arr6l vâdolni, hogy az 179i-ki orszâggyiilest leszâmitva, 

valami iulsâgos mohâsâgot ârultak volna el a modernebb esz- 

m6k irânt, de ha 6sszehasonlitjuk az ugyanegy idâben s ha- 

sonl6 tărgyban hozott erdâlyi s magyarorszâgi târvenyeket, azi 

tapasztaljuk, hogy az erdelyiek mindig măgâtte maradnak a 
magyarorszăgiaknak legalâbb egy emberăltânyi idovel. 

E târsadalmilag es politikailag egyarânt kicsinyes visszo- 

nyok, a mivelts6gben vald hătramaradotisâg s a kOzgazdasâgi 

âllapotok fejletlensegât6l okozott szegânys6g, pârosulva bizonyos 

tărtenelmi €s cesalâdi reminiscentiâkkal, az arisztokratikus gOg- 

nek €s a kasztszerii elszigeteltsegnek egy sajâtsâgos 6s bânt6 

nemât fejlesztettek ki az erdelyi târsadalomban, melynek sârto
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maradvânyait meg napjaink demokrâtiâban gyokereză mivelt- 

s6ge sem irthatta ki az erdâlyi kastelyok 6s udvarhâzak la- 

k6ib6l. | 
Ha mâr most tekintetbe veszsziik, hogy a jobbâgy 6s f5l- 

desur kăzOtti viszonyt, melyet a vârmegy6ken a fOldesur es 

a jobbâgy kOzott l6v6 faj- €s nyelvbeli kiilânbseg is elesebb& 

tett, a târsadalmi berendezkedâs e bânt6 €s oktalanul arisztokra- 

tikus jellege joformân elviselhetetlenne iette, nem esodâlkoz- 

hatunk, ha Erdelyben a magyarsâgot a românsâg, mihelyt benne 
a nemzeti ântudat 6bredezni kezdett, mint nemzetis6genek el- 
nyomojât gyiilâlte s hogy a regi magyar alkotmâny 6s târsada- 
dalom sociâlis tâvedeseit a magyarsâg râszerăl nemzeti biinăkkâ 
6s fajgyilălette minâsitette. 

Ez magyarăzza meg, hogy a român nemzetisgi kerdes 
jelen alakjâban nemesak politikai, hanem socialis 6s kâzgaz- 
dasâgi kerd6s is, mig râgebben csak socialis 6s kâzgazdasâgi 
volt csupân. A român lăzadăsok e miatt egesz 1848-ig nemze- 
tisegi €s politikai jeleggel nem is birtak. Az 1848-ki român 
lăzadâs ismer el6szăr nemzetisegi ezâlokat. Az ezt megel6z, 
valahâny volt, nem volt egy6b, mint bellum omnium nihil ha- 
bentium contra habentes. Sât az 1848-ki is magâra a român 
nep tâmegere n&zve nem volt enn€l egy6b, mert hiszen poli- 
tikai 6s nemzeti ezelokrâl egyediil csak az intelligensebb veze- 
toknek volt tisztâbb fogalmuk. 

E fejtegetesek kapesân azt igyekeztem vilăgossă tenni, 
hogy a românsăgban mikepen fejledezik a vallâsos unio utân 
a nemzeti Ontudat s hogyan terjed el a vâgy a nemzetis6gânek 
ântudatâra, 6bredt găr. kath. român klerus kăzvetitâsâvel a nâp cgyre szelesedă râtegeiben, Erdâly negyedik torvenyes nemzete- nek szerepet jâtszani. Termâszetesen,. a mozgalomnak elâszăr 
socialis €s kOzgazdasâgi motivumai lesznek szembetiinâkke. A politikai es nemzetisegi szinezet csak kesăbb lesz benne ural- 
a amin nomzetisegi mozgalmak fejlodesenek ez is- 
român tărekveseli E a]os îs volna, megerteni, hogy apâink a. 
isimertele fel cca E kai es nemzetisegi jelleget oly kes6re 

, £y mai napsâg is sokan vanvak, kik nem



lâtjâk tisziân e mozgalomnak politikai es socialis motivumait. 
E hiba azonban kozos hibânk a românokkal, kik inkâbb e 

mozgalom fejlâdesi inditekainak nem ismeresebâl, mint rossz- 

akaratbâl a sociâlis, kozgazdasâgi €s politikai mozzanatokat. 
meg jobban 6sszezavarjăk, mint a hogyan mi szoktuk tenni. 
Ezert van, hogy 6k a râgi szăzadokban is, midân a nemze- 
tisegi eszme meg nem volt mozgat6 elem a politikâban, vallă- 

sos, felekezeti 6s socialis tânyezâk helyett politikai 6s nemzeti- 

segi czelokat s târekvâseket keresnek. 

A „Dako-romanizmus €s & magyar kultur-pohbhka“ czimit 

tanulmânyomban râmutattam, hogy a râmai Propaganda Colle- 

giumban tanult Sinkai Gyorgy, Major Peter 6s Klein Sâmuel, 

mikânt dolgozzâk ki a dakoromanizmus tortenelmi dogmâjât 

€s a dăcziai kontinuităs elmâletât. Ez a hârom ember rend-. 

szerezi s teszi igazi rugojâvă a românsăg politkai aspirăezioi- 

nak azi a fejledezni kezd nemzeti ântudatot, melynek elso 

esirâi a vallâsos unio âltal megalkotott gâr. kath. kl6rus k6re- 

ben pattannak ki. Az a român irodalmi renaissance, melynek - 

megteremtâje e hârom ferfiu volt, a român nemzetiseg sorsâra 

dânt6bb befolyâst gyakorolt, mint, az uni6t kiveve, bârmely mâs 

politikai esemeny, vallâsos vagy 6rtelmi eszme-âramlat egâszen 

ez ideig. 
: 

Hunfalvy Pâl „Die Rumănen und îhre Anspriiche“ czimiă 

miivâben azi irta: „Az erdâlyi românok szellemi €s nemzeti 

fejl&dâsâre az unio a legârt6kesebb gyiimâlesket hozta €s ha: 

egyâltalân volna az igazsâg 6s az igazsăgossâg irânt €rzek, 

ltrejăvetelânek eml6kezetât Bukarestben 6s Szebenben nagy 

iinnepâlylyel kellene megiilni”. De nemesak az erdâlyi româă- 

nokra volt ilyen hatăssal, hanem kozvetit6sâkkel az egesz ro- 

mânsâgra is. Obedenariu az unio tărtenetirâjâhoz, Nilieshez _- 

irott level&ben erre vonatkoz6an ezeket mondja: „A românok 

uni6ja. fensâges esemeny volt. E n6lkil ma nem volna. t6bb 

kulturânk, mint a bolgăroknak. Az unio n6lkiil nem lett volna 

seni Sinkaink, sem Majorunk, sem pedig a românsăg aposto- 

lainak ama Pleiad-ja ......... Sinkai felnyitotta minden 

român szemât. De ha 6 szil6 falujâban pravo-slavnik maradt



Yolna, legfelebb harangozni' tanult volna meg vagy more: Grae- 
corum orrhangon a vecsernyât 6nekelni. Sinkai csak Româban 
kepzdheteit. Ha az unitusok szemeinket - fel nem nyitottâk 
volna, hogy velSk. meglăssuk a latin ezivilizăcziot, az oroszok 
minket eddig bizonyâra elnyeltek volna, mert Kiew ellenlâhasa, 
ROmânak, “* - 

Ez irodalmi renaissance-al egy idâbe esik a Hora-Kloska- 
fele parasztlâzadăs. A român tortânetir6k e lâzadâst szeretik 
kapesolatba hozni a Sinkai-Major-fele irodalhmi renaissance-al. Horât 6s târsait n6melyek megteszik a franczia forradalom el6- 
futârjânak, a românsâg regi târtenelmi €s politikai jogai vissza- kdvetel6jenek. S6t Obedenariu szerint Hora az âsszes românok uralkodâjâvă akarta magât felkiizdeni s azert magât  Dâczia kirâlyânak is nevezte.** Baritiu a Hora-lăzadâs ez eszmei 6s nemzeti jellegârăl,: a Sinkai-Klein-Major-fele român irodalmi renaissance-al val6 Osszeliiggeserâl s Hora dâcziai kirâlyi ezi- merol nem tud semmit. Egyszerii paraszt-forradalomnak tartja 6 is, melyet az urbâri viszonyok s a kinestâri gazdâlkodâs otrombasâgai provokâltak. Ez okb6l nem fogunk tehât valami nagyoi hibâzni, ha Hora lăzadâsânak a român nemzetisegi mozgalom €s politikai aspirăczi6k szempontjâb6l nem tulajdo- -nitunk semmi kilânâsebb fontossâgot. PNI 

* Nilles N. Simbolae II 364. 1. 
** La Roumanie 6conomigue & Par M. Obâdânare. Paris 1876. Relati czimii fejezet. 

apres les donnâes les plus rcentes. 
on des Roumains avec les Hongrois 
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A Supplez libelus Valachorum. Tartalma : tortenelmi fejtegelesek -s 
ezek alapjân a românsăg politikai kowvetelesei. Az erdelyi orszăggyiiles hatd- 
vozata e kErvâny târgyăban. A. felseg întelme e kervengt bengujt6 "piispăhăl- 
hăz. Id. Wesselenyi felismeri a dolog €getă fontossăgăt. Frdely unioja. Ki 
vetette fel ez eszmât? Mi okozta bukdsdt? II. Leopold bizalmas levele. br. 
Rallhoz. A Supplez libellus hatăsa a românsăgra, Erdely kozelete 1791 utân. 
A românsdg fokozatos kulturalis haladăsa. A baldzsfalui iskola. Bânffy 
Gyârgy kormânyzd ngilatkozata. A balăzsfalvi iskola egeesiti nemzeti. aspi- 
râczidkban az unio dltal szetudlasztoti românsăgot. Qăr. kel. valldsu tanulăk 
Baldzsfalvân. A brassai român iskola alapitâsa. Az €bredeză român nemzeti, 
szellem a balăzsfalvi tanuldk kozăti. Szini eldadds a baldzsfavi papi szemi- 
nariumban. Forradalmi mozgalmak  Oldhorszâgban. Român emigrăczid €s 
hatâsa Erdelyben. Orosz okhkupdcziţ. Regulament organic €s hatăsa az er- 
delyi român jobbâgysdgra. Az 1831-ki român nepmozgalmak. Orosz hatăs 
ngomai. A românol €s szâszol păre. Moga piispăk sikertelen folyamodvânga. 
Lemenyi 6s Moga piispokăk hollektiv kârvenye a kirălytăldi românsâg €rde- 
keben. Român kăvetelesek. Trausch €s Schuller czăfolă iratai. Torvengjavas- 
lat a magyarnak az orszâg hivatalos nelveve tetele iârgydban. A szâszok 
ellenzik €s a baldzsfalvi gr. kath. kdptalan k&relmez ez ellen. Român îro- 
dalmi mozgalmak. Szellemi €rintkezes az erdeli s a vajdasâgokban lak6 
românok kozăii. A Gazeta de Transilvania. A kivândoroltak viszonga e hir- 
laphoz. Az ifiabb, szabadelwii bojârsăg, mint a Gazeta de Transilvania 
înformâlâja. 

De mihelyt megcesinăltâk a român irodalmi renaissance 

hosei a dakoromanizmus tortenelmi dogmâjât, e târtenelmi 

dogma csakhamar mint politikai kâveteles jelenik meg a Bobb 

6s Adamovies Geraszim piispOkOktâl 179l-ben O felsegâhez 

benyujtott  „Supplezx hibellus Valachorum“-ban, melyben k6rik 

0 felseget, hogy adnă vissza a român nemzetnek azokat a jo- 

gokat, melyeket nem tărvenyes erd, hanem az idk igaztalan-



sâgai kăvetkezteben vesziteti el, meg pedig a mult | szâzad 

fonem a. a k6relmet az erdâlyi udvari kanezellărianâ! levd 

Mehes udvari tanâcsos fogalmazia a balăzsfalvi român tanârok 

segitsegâvel 6s tartalma roviden a kovetkezOkbe vonhai6 dssze: 

Erdâly legregibb lakosai a românok, kik Trajân esăszâr gyar 

matosait6l szârmaznak. A r6mai uralom egy pâr szâzadig 

Trajân halăla utân is fennmaradt. Ez id6 alatt e gyarmatoso- 

kat Protogenes Gaudientius a keleti kereszteny hitre teritetie. 

A românsâg nem sziint meg Erdelyben a rmai uralom bukâsa 

utân sem, hanem a mint szâmos bizonyitek tanusitja, tbb kisebb, 
de ânâll6 fejedelem alatt az orthodox hitben hiven megmaradva, 

nemzeti 6s âllami 6letet €lt egeszen a magyarok bejâveteleig. 

FEkkor, mint Anonymus elbeszeli, Gelou halâla utân a românsâg 

înk6nyt meghâdolt Tuhutumnak, hisâget eskiidâtt neki s el- 

ismerte a, maga fejedelmenek is. Tuhutumnak unokâja, Gyula 

Konstantinăpolyban felvette az orthodox keresztenys6get s onnan 
magâval hozta, Hierotheust, ki itt igen sok magyart az ortho- 
dox kereszteny hitre târitett. Szent Istvân legyăzvân az -ifjabb 
Gyulăt, a magyarok a nyugati keresztânysâgre tertek. A romă- 

nok megmaradtak az orthodox vallâsban, de a magyarokkal, 
kikkel egy âllami kâtelekben €ltek, teljesen azonos politikai 
jogokat €lveztek egâszen 1437-ig, — mikor a magyar, sz€kely 
€s szăsz nemzet egymâssal megkâtătte az unist. 

De ez unio megkătese utân is el€g szabadon 6ltek a româ- 
nok, a mit bizonyit az, hogy soraikbâl szâmos kitiind ferfiu 
keriilt ki; igy Hunyady Jânos 6s fia Corvin Mâtyâs is, kik egy 
Corvinus nevii r6mai gyarmatost6l szârmaztak, mint azi |. 
Ferdinand is elismerte 1548 november 23-r61 Olâh Miki6shoz 
irt level6ben. A reformâăczi6 idej6ben târtent, hogy a magyarok, 
szekelyek 6s szăszok nâgy felekezetre szakadtak €s a vallâs 
szabadsăgât kiilânbăză torvenyekkel igyekeztek biztositani. E 
torvenyekben azârt nincs sz6 a românokrsl, mert 6k megmarad- 
tak az orthodox hitben. A românok kedveză sorsa a XVII. 
szăzad folyamân vâltozott meg. A magyarok, szekelyek, szâszok 
a7 1437-ki uniât 1613-ban, 1630-ban 6s 1649-ben ismâtelten
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megujitottăk €s ekkor. nem tudhatni, figyelmetlensegbăl-e vagy 
gyiloletbâl oly kifejezesek csisztak be a tărvânyekbe, melyek 
a românokra 6s vallăsukra nagyon kedvezâtlenek voltak 6s 6ket 
regi jogaiktol megfosztottâk. 

Ok most azokat a jogokat kârik vissza, melyektâl 6ket az idă 
mostohasâgai fosztottâk meg, nem pedig valami torvenyes hata- 
lom. Es pedig kerik a kovetkezăket : Ezentul a torvânyekben a 

românokra €s vallâsukra vonatkozâan ne hasznâljâk a megtirt, 
a jăveveny €6s nem recipialt kifejezeseket, mert ezek val6sâgos 
szâgyenfoltokkent tapadnak a român nemzetre. A român nemze- 

tet pedig a mâs hârom nemzethez hasonl6an iktassâk târvenybe. 

A gârăg papsâg, tekintet n6lkiil arra, hogy egyesiilt-e vagy nem, 
tărveny âltal nyilatkoztass6k a târvenyesen bevett vallăsok pap- 

sâgâval egyenjogtinak, hasonlokepen a român nemesek, polgârok, 

parasztok a tâbbi târvenyes hârom nemzet nemeseivel, polgă- 

raival €s paraszijaival teljesen egyenjogiaknak. A tisziviselâi 

âllâsok betoltâsen€l a românok szâmuk arânyânak megtelelsen 
v6tessenek tekintetbe. Azok a megyek, sz6kek, keriiletek 6s 

kozsegek, melyekben a românok tâbbsegben vannak, românul 

neveztessenek el. 

E kârvânyt Il. Leopold az erdelyi kanezellăria utjân az 

erdelyi orszâggyiileshez azzal az utasităssal kiildâtte le, hogy a 

rendek talăljâk ki mâdjât annak, hogy l-szâr mi m6don lehetne 

a românok egyenjogusâgât torvenybe iktatni; 2-szor hogyan 
lehetne nekik szabad vallăsgyakorlatot biztositani ; 3-szor mily 

eszkozâkkel kellene a mindket felekezeti găr. klerus megfele- 
l5bb anyagi ellâtâsăârdl gondoskodni 6s 4-szer hogyan lehetne a 

românsâg nyers tămegâben a mivelâdest elosegiteni? 

E pontokra vonatkozâan a rendek a, kâvetkeză vâlaszt 

adtâk: A mi az 1. pontot illeti a românok ugy a vârmegy6kben, 
mint a sz6kely-szekekben ugyanazt a jogokat 6lvezik, mint a 
magyarok. A szăszok a magok râszâr6l hajlandk az olăhoknak 
a sedsefăldăn teljes polgâri jogot adni, ha ez a jelenlegi âllam- 

jogi rendszer felforgatâsa nelkiil lehetsegesnek mutatkozik: A 

mii a 2-ik pontot illeti, a rendek azt hiszik, hogy a nem egye- 
silt gâr. vallâsuaknak csatlakorâsa a n6gy bevett vallâs vala-
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melyik6hez ellentâtben âll a vallâs szabad gyakorlatâval. Ezen 

kiilânben az 1791-ki 60. târv. ezikkel ugy segitettek, hogy a 

găr, keleti vallâsnak, melyet mostanâig az orszâg torvenşei 

esak tiirt vallăsnak neveztek, szabad vallâsgyakorlatot biztosi- 
tottak. A 3. pontra a rendek kijelentettek, hogy minden 

felekezet gondoskodjâk a maga papsâgârol. A mi pedig a 4. 

pontot illeti, kinyilvânitottâk, hogy mâr eldzetesen az egy- 

hâzi 6s iskolai îigyekre vonatkoz6 javaslatok kidolgozâsâra ki- 

kildott bizotisâgnak azi az utasitâst adtâk, hogy talâlja -ki 

annak m6djât:: mik&pen lehetne a mindkât gârâg vallâs papi 

jainak czelszeriibb kikepzeserăl gondoskodni, mivelhogy a n6p 

durvasâgânak oka a papsâg tudatlansâga. 

A k6relmeză piispâkok 1791. deezember 24-6n a felsegtol 
feleletiil k6relmâkre azon biztositâs mellett, hogy O felsâge 

tobbi n6pei mellett az olâh n€p €s papsâg erdekeit is sziven 
viseli, egy kis intelmet is kaptak, mert „nines bebizonyitva, 

hogy az eg6sz olâh nâptâl felhatalmazăst kaptak volna e fel- 
l&pâsre (absque legitimatione missionis suae nomine totius Na- 

tionis Valachicae). Es egyuttal figyelmezteti is O felsege a ker- 
venyezOket, hogy a legkegyelmesebb kir. rendeleteknek €s Erdâly 

nagyfejedelemsege  tărvânyeinek  engedelmeskedjenek €s hogy 
az 6 hiseges gondjaikra bizott nâpet tanitsâk meg a haza €s 
a fejedelem irânt vald kâtelessâgeikre, a torvenyek irânt tar- 
toz6 tiszteletre €s a hatosăgokkal szemben val6 engedelmes- 
segre. Tartsâk meg engedelmessâghen s komolyan ints6k nyu- 
galomra s polgârtărsaikkal vald b6kesseg âpolâsăra 6s sajât 
felelâssegiik terhe alatt tartsâk vissza minden kihâgâst6l.* 

Mikor az orszâggyiilesen felolvastâk a român piispOkok 
târgyalâs czeljâb6l lekiildâtt kervânyet, kiinn a vărosban a tiizet- 

”ut se altissimis resolutionibus regiis et lepgibus M.. Principatus 
Transylvaniae conforment, populum vero fidei et curae suae concreditum 
de officiis erga principem et patriam  debitaque legum reverentia et quiod superiores subordinaţione tam ipsi diligenter iastruant, quam per 
suos parochos instrui curent atque in obsegquio contineant eundem ad 
tranquillitatem et colendam cum concivibus suis mutuam pacem  serio 
adhortando et sub propria responsabilitate a quibusvis excessibus arcen- 
do et revocando.
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jelz6 harangok megkondultak. A teremben levă kăvetek 6s ; rega- 
listăk helyâkrăl felugrălva, az ajt 6s ablakok fel€ 'szaladtak, hogy 
megnezz6k hol iitâtt ki a tiiz? 

— „Maradjatok helyeteken 6s ne szaladjatok ! — kiâltă 
id. B. Wessel6nyi Mikls — mert elâg nagy tiiz 6g most ebben 
a hâzban, bâr ezi olthassuk el!“ 

Es ez a tiiz, mely mâr 179l-ben az erdlyi orszâggyil6s 
termeben €geit, az6ia hânyszor vetett meg lobbot! Olyan id 
is volt, mikor lobog6 lângjâtâl magyar nemesi kastelyok s 
magyar faluk szăzâval fogtak tiizet, sât e lâng hamuvă 6getett 
egy-ket magyar vârost is, de soha sem oltottâk kell& kitartâs- 

sal, elegsâges tudâssal, hanem engedtek, hadd terjedjen, hadd 
n6)jân kedve €s ereje szerint. Ezen az orszâggyiilesen pedig 
felvetâdâtt egy gondolat, mely ha idejekorân testet 6lihetett 
volna, bizonyâra eloltotta volna el6bb vagy ut6bb ezt a tiizet. 

E gondolat Erd6lynek Magyarorszâggal val6 unioja volt. 
A român nemzetis6gi eszme ferfiai j6l tudiak mâr ekkor is, 

hogy a magyar âllam az unio nâlkiil sem egysâges, sem erăs 
nem lehet soha s hogy terveiknek semmi sem kedvezhet any- 
nyira, mint Erdelynek kilonâllâsa. Az unio ez orszâggyiilsen 
penditietett meg elâszâr €s pedig B. Kemeny Zsigmond szerint 
II. Leopold reszsrdl, ki a kirâlyi elâterjesztesekben egyenesen 
felszâlitotta Erdely rendjeit, hogy az egyesiiles keresztiilvitele 
târgyăban kEszitsenek tervet 6s azt terjeszszek a tron el€. Az 

unio felvetesenek gondolata inkâbb a Bânfty Gyorgy kormânyz66 
volt, ki, — mint B. Kemeny Zsigmond maga is mondja — na- 

gyon vâgyott a râgi erdâlyi vajdâk rangjâra. 
Az uniot Bâcsb6l buktattâk meg. 1863-ban az erdălyi ka- 

tonai f6hadparancsnoksâg iraitârât kiselejteztek. A  kiselej- 
tezett papirosokat egy Gerigk nevii papirgyâros vette meg. E 

papirok kăzătt talâltâk meg II. Leopolânak egy bizalmas leve- 
l&t, melyet Fall altâbornagyhoz az 1791-ki orszâggyiles kirâlyi 

hiztosâhoz irt.* E levâinel erâsebb bizonyitâkot nem lehetne 

* Kedves Rall altâbornagy ! 
Az erdâlyi orszâggyiiles megnyitâsât Kolozsvârott . f. 6v deczem- 

ber 19-re halasztottam el 6s ez okb6l âz Onhăz, mint kirâlyi biztosom-



idâzni annak bebizonyitâsâra, hogy 1791-ben. az uniot B6esbă] 
buktatiâk meg. Megbuktattăk, mert az unio a magyar âllam 

egys6genek 6s megersodes6nek elsrangu feltetele volt. . 
A „Supplez libellus Valachorum“-nak t5bb hatâsa Erdâly 

kăzâletâre nem volt. Eder Kâroly 6s Bolla Mârton a tor- 
tenettudomâny fegyvereivel dântâttek halomra e kârvâny azon 
historiai teteleit, melyekre a român politikai kovetel6sek ala- 
pitva voltak. A magyar politikusoknak €s âllamferfiaknak râgi 
biin6k azonban, hogy a politikâban a tudomâny szavânak ne 
tulajdonitsanak semmi fontossâgot. „A românok k6râsânek ez 
idOben nagyon keves pozitiv eredmânye lett, de mâgis ez €v 6ta 
alakultak ât a legtermâszetesebb uton nemzeti 6s politikai 
programmă — irja, Baritiu Gyorgy. — E programm âltal, melyet 
Major Gyârgynek târtâneti 6s filologiai iratai kommentâltak, 
ebredt fel s erăsâdâtt meg mindinkâbb azon nemzeti Gntudat, 
mely meg 1848 elâtt is tbb gyiimălesât hozott. Egy mâsik 
nagy eredmânye volt e kollektiv k6rvenynek, hogy a kât român 
felekezet iskolâzott elemeinek alkalmat adott arra, egy egymâs- 
hoz kăzelitsenek“, 

Sajâtsâgos fatuma a român nemzetis€gi kerdesnek, hogy 
meg legnagyobb zajjal fellâp6 jelensâgei is igazi tanulsâg 6s 
igy pozitiv eredmâny n6lkil mulnak el a magyarsăgra nâzve s 

hoz intâzett leiratot az erdâlyi kanczellâria, utjân On a legkăzelebbrăl meg fogja kapni. El5zetesen azonban figyelmeztetni akarom Ont egy koriilmenyre, mely tekintettel a kovetkezmânyekre, rendkiviil fontos s a mit egyedil csak is az On tâj6koztatâsa, vâgett kizilik Onnel a leg- szigonibb bizalmassâggal. Egâsz hatârozottsâggal tudom, hogy az erdâlyi rendek kăziil nâmelyek azzal a gondolattal foglalatoskodnak, hogy Erdâly nagyfejedelemsâge Magyarorszâggal egyesittessâk. Miutân 6n ezt az egyesit6st tobb tekintet miatt soha, me 
nem is akarom, On kellă mâdon k6z ala 
son oda, hogy a rendek ilyen javaslattal fel se l€pjenek koznânak is nyiltan fellâpni, ilzesmivel, att6l Onkânyt elâlljanak.- E te- kintetben teljesen bizom az On kitiin6 szolgâlati buzgalmâban. €s iigyes- s6g6ben s minden esetre elvârom mielsbb a tovâbbi javaslatokat az On reszerăl, a melyek szerint a szOba jihetă egyesites gondolata a legbizto- sabb mâdon cgyszersmindenkorra elnyombhat6 lenne. 

Bâcs, 1790. november 5-6n. 

» Vagy ha szândâ- 

Leopold.
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hogy azokbâl tanulsâgot &s hasznot egyediil csakis a român 

nemzetis6gi mozgalmak vezetâi hiznak. Mi âltalâban meg azi sem 

szoktuk tudni, hogy e mozgalmak el6zmenyei mik voitak, annâl- 

kevesbb6, hogy micsoda kâvetkezmânyei lesznek a jăvăre n6âzve. 

1791-1561 1811-ig is volt Erdâlyben tâbb orszâggyiils, csak 

hogy ez orszăggţiileseknek alig volt egy6b teendjk, mint 

megszavazni a katonai k6ltsegeket 6s aztân sz6pen hazamenni. 

Epen ugy mint Magyarorszăgon. 1811 utân pedig, mint B. Ke- 
mâny Zsigmond irja, komor idok borultak Erdâlyre. „Lassan- 
kânt elkopott az Osi intezmenyek gepe 6s megsziint mozogni. 
A kerekek akadoztak. A târvenyhozăs terme bezâratott. A hi- 

vatalszobâk lettek âlammâ“. 
Mig Erdely kâz6lete ez idâben a legteljesebb stagnâczi6ban 

volt, addig a român elem szâp csendesen fejlâdătt. Măria Ter6- 

zia 6s Jozsef n6piskolai reformjainak hatâsa mindinkâbb 6rez- 

hetăvâ leit. A român irni, olvasni tud6 elem, az egyhăzi €s 
vilâgi român 6rtelmis6g szâma egyre gyarapodott. A balăzsfalvi 

iskola jelentâsâg6hen 6s hatâsâban folyton emelkedett. Român 

nemzeti foiskolâvă leit. Bânfiy Gyorgy kormânyz6 egy izben 
meglătogatvân Balâzsfalvât, esodâlkozâssal lâtta, hogy ez. isko- 

lâban majdnem 300 ianul6 van s ha hitelt adhatunk Baritiu 

szavainak, n6mi megdobbensssel kârdezte Bobb piispâktâl: mit 

gondol, mit fog csinâlni ez a sok ifju ember, ha majdan el- 
vegzi az iskolăt s vajon nem rejlik-e veszedelem az orszâgra az 

intelligens proletărsăg ilyen nagyobb mârt6kii elszaporodâsâban ? . 

A vallâsos unio meglehetâsen kettâvâgta meg nemzetisegi 

tekintetben is a românsâgot. Az orthodoxok 6rtelmisege nem 

is volt român, hanem gărog s e miatt az orthodox vallăsu in- 

telligens embert egâsz Erdelyben nem is tekintette senki mâs- 
nak, mint gârognek. Brassoban s mâs nevezetesebb erdâlyi 

kereskedelmi kzâppontokon, melyek ma mindmegannyi g6cz- 

pontjai a românizmusnak, a târsalgâs nyelve a gârog volt, 

“mint 6pen az isteni tisztelei6. Sokan vannak, kik ma a român 
nemzeti pârtnak oszlopemberei, de a kiknek nagyapja k6sz 

_lett volna arczul îitni, a ki neki azt talâlta volna vâletleniil 
mondani, hogy olâh.



AI 

| 

  

     

I d 

ul 

Jâteka talân a kulturâlis fejl6des; tortenetenek, de teny, 

hogy a nemzeti Gsszetartozandâsâgot a românsâg ket felekezete 
kozott 6pen a. szetvâlâst okoz6 unio âltal teremiett balăzsfalvi 
iskola hozta I6tre 6s pedig a râginel erâsebb €s Ontudatosabb 
alakjâban. 1825-ben Circa Oprea eserpâvitzi orthodox vallâsu 
român intelligens bet volt, ki legelâszor a „Dă IZSTAINL sinilu Ia 

cre m aa e 
50 iskolajăba” merte hozni Gyârgy 6s Opra nevii fiait. Peldă- 
jăt kovette zernesti Brân Jânos. 1834-ben pedig egyszerre hâ- 
rom orthodox român fiu ment Brass6bol Balâzsfalvâră: Leca 
Demeter, Jipa Jănos 6s Tempeân Radu a brassai orthodox 
esperesnek fia 6s ket gărog: Naslim 6s Panaiotti- Djanti, a ki 
îia volt a brassai grăg egyhâz gondnokânak. A piinkâsdi iin- 
nepekre az reg Djanli egy Hagi-Ghidru nevii gorâg rokonă- 
val Balăzsfalvăra, ment fia lătogatăsăra, de egyuttal azeri is, 
hogy lâssa micsoda vallâsuak is azok az unitusok? Mikor ki: 
jottek a templombâl, nagy csodâlkozva mondă a kâţ gorog: 
„a szent lithurgiât 6pen ugy olvassâk itt is, mint a konstan- 
tinâpolyi pâtriârka !** 'Tehât nines mit f6lni attol, hogy a fiu 
mâs hitben fog nevelkedni, mint apja. Igazok volt a gorâgăk- 
nek. A k6t fiu orthodox hitât nem ârte semmi veszedelem, * de 
nemzetisegăk âldozatul eseii, mert elfeledtek, hogy benn5k g6- 
râg ver csârgedez s elhittâk minden lelkiismeretfurdalâs ngl- 
kiil, hogy 6k is egyenes leszârmazâi Trajanus gyarmatosainak, 

A nemzetis6g elvât nem a diplomatăk 6s politikusok tet- 
t6k a nemzetek 6letâben eleven erov6, hanem mi tanitâk, ta- nârok €s ir6k bresztettiik fel, tâplâltuk 6s năveltiil 
âllamferfiak €s diplomatâk esak felhasznâltâk a mag 
vagy eveztek szepen elsre annak mind 
râban. A mai politikâban olyan hatalm 
zetiseg eleinte nagyon kis erecske vol 
Az eszmek €s elvek fejlodesenek tărte 
visszafele menve, nyomon kăvetni ez 
tot egâszen addig a kis erecskekig, 

nagyra. Az 

ok czâljâra 
ent magâval ragad6 sod-: 
as szerepet jâtsz mem- 
i a vilâgon mindeniitt. 

netir6ja azonban tartozik 

a melyekbâl megalakult, 

* G. Baritiu. Istoria Transilvaniei IL. kot, 617 s kâv.l. — 
” 

a mai hatalmas âramla: . 

o
g
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Az 616 szervezetet nem lehet addig megismerni, mig a, sejtek 

tulajdonsâgaival tisztâbun nem vagyunk. 

A brassai român 6s gârâg kereskedk fiaikat Balâzsfalvân 
tanittatvân, nagyon termâszetes volt, ha. egy pâr €v mulva ân- 

kenyt arra a gondolatra j6ttek, hogy j6 volna, ha Balâzsfalvâ- 

rOl egy alkalmas diâkot vinnenek Brass6ba, ki ott egy român 

iskolât esinâlna, a melyben szâpen el&kâsziten€ fiaikat a balâzs- 

falvi iskola szâmâra. Igy vittek aztân 1837-ben Baritiut ez uj 
iskolâhoz dâszkâlnak. 

1831-ben a balăzsfalvi papi szeminariumba egyszerre hst 
olyan român ifju l6pett be, a kik a kolozsvâri kir. lyceumban 
vegezi6k a bâleseszeti tanfolyamot s a kik ott mindennapos 
€rintkezesben voltak dr. Ramonezai Simonnal, kinek nevât k6- 
s6bb a gâr. katholikus ifjak szâmăra tett nagyobbszerii alapit- 
vânya tette 6rokre emlâkezetesse a românsâg elâtt. Ett6l a 

Ramonezait6l kaptâk ez ifjak Major Pâter kânyvet olvasmânyul 

s egyikik, a kes6hhi brassai dăszkâl, Baritiu le is forditotta e 

kânyvet magyarra. Ezek az ifjak a balâzsfalvi szeminâriumban 

a theologiai studiumoktâl fenmaradt idejăket a român târtene- 
lem, nyelv 6s irodalom tanulmânyozăsâval tâltâttek. Igy, egy- 
mâăssal vitatkozva, egymâst tanitgatva, jutott eszokbe, hogy jo 
volna a szeminărium falai k&zâtt szini el6adâst rendezni. 

E merâsz gondolatot kăzăltek a hârom legifjabb tanârral, 

“ kik nem voltak a gondolatnak ellensâgei, sot a rektornâl az 
engedâly târgyâban sikeresen is kozbejârtak. Az engedâly meg 
volt, de hiânyzottak a kâlts6gek. Az ifjakat nem hagyta cserben 

talăl6konysâguk. Leveleket kiildozgettek az esperesekhez, ada- 

" kozâsra, sz6litva fel Gket. A keresnek nem vârt sikere lett, 
mert esakhamar ăsszegyiilt 160 frt. Ez 6sszeggel szerezi6k be 
aztân Szebenben a szinpadi kell6keket. A karâcsonyi iinnepek 

alkalmăâval nyilott meg 1833-ban az els6 român szinhâz Erdâly- 
ben. 'Tanul6k, tanârok irtâk a darabokat 6s papnovendekek 

jâtszottâk “el â szerepeket. Kozânsege is volt: a piispâk, a 

kanonokok, a tanârok, a piispâki uradalom tisztviselâi esalâdjaik- 

- kal egyiitt s az Greg Splânyi bârân€ Pânâdrâl. Es ez târtânt abban- 

az idâben, mikor Kolozsvârott a kir. lyceumban karezerrel 6s 

3



20 pengă krajezâr penzbirsâggal biintettek meg azt a tanul6t, 

ki a farkas-utezai nemzeti szinhâzba ment.“ 

Igy €bredez a balăzsfalvi român iskolâban a român nem- 

zetisegi szellem, 6ppen mint egy pâr evtizeddel el6bb a magyar 

nemzeti szellem a soproni ânk6pză-kărben 6s a pesti kozponti 

papnevel6 magyar iskolăjâban. Bânffy Gyorgy kormânyzo Ba- 
lâzsfalvân jârtakor esak az olâh diâkok szâmât6l dâbbent meg, 
elgondolkozvân azon: ki tud majd annyi szegâny tanuld ifju- 

nak a kicsiny Erdelyben hivatalt adni. Arr6l, hogy ez iskolâban 
micsoda târekvesek biijnak ki csirâjokbol, a kegyelmes urnak 
sejtelme sem volt. Ezt csak mint tnyt akarjuk konstatâlni s - 
nem  szemrehânyâskâpen hozzuk fel, mert hiszen a szellem. 
finomabb €s bens6bb termâszetii elvâltozăsait meg a mai el6g 
komplikâlt 6s szakszerii taniigyi administrâezid sem birja leg-. 
tobbszâr €szrevenni. 

Mikor 1815 utân Metternich politikai rendszere teljes 
diadalt aratoit. Senkisem gondolta volna, hogy alig telik el st . 
ev €s Eurâpa keletât forradalmi kiserletek fogjâk megrâzk6d- 
tatni. A gârăg szabadsăgharezezal majdnem pârhuzamosan kez- 
dett miikâdni Moldovâban 6s Olâhorszăgban a heteira nervii 
gorog forradalmi egyesiilet. A mozgalom  €lâre Moldovâban 
Ipsilanti Sândor, az egykori orosz tâbornok âllott. Az Ipsilanti 
âltal tâmasztott mozgalmakat Olâhorszâgban az el&zen szinten |. 
orosz katonai szolgâlatban âllott Vladimirescu Todor hasznâlta 
fel a maga czâljaira 6s egy merâsz tâmadâssal kikergette a 
fanariotăkat az orszăgbâl. Ipsilanti azonban Vladimirescut târbe 
csalta 6s megălette. A român felkel&ket 
esapatok Dragasaninâl szâtvertek. 

E zavargâsoknak meg volt a magok hatâsa nâlunk isa " romanismus €bredesâre. A zavergik (menekiltek), 
târsadalom elSkel6i voltak, Erdelybe menekiiltek. B 
€s a korny6k nagyobb kozsegei 
kiszaladt bojârokkal. 

kik a român 
rass6, Szeben 

megteltek az Olâhorszâgb6l 
Maga Brancovân. vajda is ide menekiilt 

* G. Baritiu. Istoria Transilvaniei I. kât. 611.1. 

pedig a târâk esâşzări .



esalădjâval egyiitt. A n6p ; lătja a sok drăgasâgot, az arany- 
penzt, a selyem- 6s bârsonyszâveteket, a pompâs lovakat, mi- 

ket a bojârok magokkal hoztak. Mindennapos 6rintkezâsbe jut 
e vâr6băl val6 €s vele egy hitet vall6 urakkal, kik viszonyitva 
az âltala ismert magyar urakhoz, szemeiben nâboboknak tiin- 
nek fel. A menekiiltek nem felejtik el az idegen fâldân sem, 

hogy 6k orthodoxok. Tudjâk, mivel tartoznak vallăsuknak s e 

tartozâsukat le is r6jjâk az orthodox papoknak 6s templomok- 
nak adott gazdag ajândekokkal. Mise-alapitvânyokat tesznek: 6s 

templomokat €pittetnek ujra. Maga Brancovân herezeg megy j6 . 

pâldâval el6, ki a brassai gârdg templomnak Olăhorszăgban 

ket falut ajândekoz. | | 

A navarini tengeri Osszeiitkbz6s elegsâges iiriigy volt arra, 

hogy az orosz ezâr a porta ellen a hâborut tenyleg megkez: 
deitnek nyilatkoztassa. E hâboru a drinâpolyi bâkevel vegzâ- 
dâtt, mely bekenek egyik feltâtele az volt, hogy a târâk hadi 
kârpâtlâsul 10 milli6 aranyat fizet az orosznak 6s mindaddig, 
mig ez dsszeget kifizeti, zâlogul âtengedi az olâh fejedelemse- 

geket. Igy telepedett le huzamosabb idâre Erdely tszomszâd- 

sâgâban az olâh fejedelemsâgeket megszâll6 orosz hadsereg 6s 
azon orosz hivatalnoki kar, melynek feladata volt a fejedelems6- 
gek adminisztrăczidjât reorganizâlni. Az oroszok helyzetiket, mint 

a românok felszabaditâi a feihold uralma al6l s velăk egy hitei 

vall6k nagyon is fel tudtâk hasznâlni a magok javâra. Ezt annăl 
k&nnyebb volt-a n&ppel elhitetnik, mert a „Regulament organice“ 
tenyleg a, fejedelemsegekbeli paraszisăgra az el6z6 âllapotokhoz, 

k6pest tâbb, szemmel lăthat6 kânnyitâst hozott.: Az erdâlyi ro- 
mân paraszitsâg — kiilonâsen pedig az orthodox papsâg — 

a mind gyakoribbă vâl6 6s huzamosabb 6rintkez6s folytân .ha- 
târozoit €s reszletes tudomâst szerzett csakhamar ezekrâl a 

paraszisâgra annyira el6nyăs 'reformokrâl. Ez okb6l nagyon 

&rthetă volt, ha igy. okoskodott: a Kârpâtokon tul lak6 testve- - 

reket a vele egy hiten lev. orosz szabaditotta meg a.târok 

“igăâtl 6s a gârâgok nyuzăsât6l. Majd eljân ide is €s: meg fog 
minhket is szabaditani a jobbâgysâgtol. Epittetni fog fenyes bise- 

8*
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rica-kat a mostani fa-templomok helşett s urră teszi a szegâny 

orthodox olâh papot is. 
1831-ben bizonyos izgatotisăg szâllotta meg Erdely magyar 

târsadalmât. T5bb oly jelensâg keriilt napfenyre, m2lybăl bizton 

lehetett kOvetkeztetni, hogy az orosz politika kezei âtnyulkâlnak 

a Kârpătokon is, hogy itt zavarokat idezzenek el6. A fels6- 
magyarorszâgi cholera-lâzadâshoz hasonl6 niozgalomtâl kezdettek 

tartani Erdelyben is. Beszelt6k, hogy Moldovâbâl tâbb mint 

10,000 fegyvert kiildâttek az oroszok a român felkeles szâmâra 
a hatârszeli havasokon îât. Sokan nyilvân tudtâk, hogy ezek a 

fegyverek az olâh templomokban vannak elrejtve. A birtokossâg 

nagy resze az olâhok lakta videkekr6l tâmegesen kezdett bekăl- 

tozni a vărosokba. A hatosâgok e hirek hallatâra kenytelenek 

voltak egy-ket olâh papot elfogatni. A kormânysz6k pedig szi- 
goru utasitâst kiildâtt Moga gor. keleti piispăknek 6s Caianu 
balăzsfalvi găr. kath. piispokhelyettesnek, hogy nyomozzâk ki: 
vajon a papjaikat terhelă vâdaknak van-e alapja, vagy nincs? 

 Az egyhăzi 6s politikai hatâsâgok szigoru vizsgâlata nyilvân- 
valvă tette ugyan, hogy egy mâsodik Hora-fele lăzadâs elk6- 
sziteser6l sz6 sem lehet. Vak lărma vagy legfălebb is izgalom 
volt csupân gy5kere az egâsznek, de igy is vilâgos bizonyiteka 
annak, hogy az olâh fejedelemsâgekben târtânt vâltozăsok mind 
mely hatâst tettek az erdelyi românsâgra €s ennek kovetkez- 
teben mekkora l5k6st adtak a romanismus kifejl&desenek. 

A românok €s a szâszok kăzătt levâ regi por sem sziint 
__meg ez id6 alatt, hanem tovâbb folyt, a maga m6dja. szerint 

„ nehakitorves nagyobb hullâmgyiiriiket is vetve. A szâszok ugyan 
az 179l'iki orszâggyiilesen, felelve az olâh piispOkOk kârvenyet 
kis6r6 kir. leirat elsă pontjăra, azt mondottâk, hogy k6szek a 

__magok teriletn a românok egyenjogusâgăt elismerni, a meny- 
nyiben az nem jârna a l6tezd kăzjogi âllapotok felforgatăsăval, 

- de a gyakorlatban errâl tudni sem akartak. Igy a tâbbi kăzâtt, 
a balâzsfalvi piispâk a găr. kath. hiten levd românok szâmâra, 
Medgyesen templomot akart €pittetni. Az 6pitest meg is kez- 
dettek, de mikor a falak az ablakok magassă r a gassâgaig keszen voltak, - „ a szâszok hatâsâgilag rontattâk le. Szâsz-Râgenben hasânl6



tărtent s ott meg. a papot is, a hires Major Petert befogattăk, 

nem tekintve azt, hogy nemes ember, kit itâlet n6lkil bortânbe 
vetni nemesak nem lehet, de a ki felett, mint magyar nemes 

ember felett a szăszok torvenyt nem is iilhetnek. A pispoknek 
a gubernium kăzbejărâsâhoz kellett. folyamodni, mit: meg is 

nyert s ennek folytân fei is €pilt mindket helyen a gor. kath., - 

român templom. 

Ezek az elâzmânyek okoztăk aztân, hogy Moga Vaszilie 

gâr. kel. piispok 1837-ben az erdelyi orszâggyiil6shez egy ker- 

vânyt adott be, melyben a kirâlyfâldi românok szâmâra a szâszok 
ellen vâdelmet k6r. E k6relmet azonban felolvasâsa utân egv- 

szeriien irattârba tettek. 

A kedvezătlen eredmeny azonban nem cesiiggeszteite el a 

român piispkâket. 1842-ben Lemânţi piispok inicziativâjâra 

„- 

Moga piisp5k is beleegyezett, hogy az 1791-kihez hasonloan |, 

ujra egy kollektiv kervânyt adjanak be, de csak a kirâlyfoidi 

românsâg 6rdekeben. A pispâkok ugy okoskodtak, hogy a mit 

1792-ben nem lehetett eierni az egesz Erdelyre vonatkoz6an, most 

talân sikeriilni fog legalâbb a Kirâlyfâldre vonatkozdan. Szâ- 

mitotiak arra az ellentâtre is, mi a szâszsâg 6s a mâs ket 

erdâlyi nemzet k&zâtt r6gâta fennâlloti, A român piispâkâk e 

kârvenyet Gâll Lâszl6 fogalmazta, ki a maga korâban mint az 

„erdelyi târtânelem €6s k6zjog kitiind tudâsa volt ismeretes. * 

| E kerv6ny eszmemenete majdnem azonos a Supplex libellus 

Valachorum-6val 6s a kâvetkezâkbe foglalhat6 âsşze răviden : 

“A Kirâlyfâldân a legui6bbi hiteles statisztikai adatok szerent 

198, 048 român lakik €s esak 167, 147 szăsz. 'A român tâbb- 

segnek meg sincs semmi joga, holott e fâldân râgebbi idă dia 

65 a szâszokkal egyenld jog alapjân lakik, mert Andrăs kiraly 

e teriiletet nemesak a szâszoknak adta, lianem a mât ott lak6” 

românoknak 6s besseny6knek is, mint azt az Andreânum diploma 

kâvetkeză szavai bizonyitjâk : „Universus populus a Varos usque 

Boralt unus sit populus“ €s țovâbbă „praeter supradicta Sylvam | 

 Blachorum et Bissenorum cum aquis usus communes exercendo 

cum praedictis scilicet Blachis et Biss6nis iisdem contulimus.“ 

*



A kirâlyfâldi românok serelmei a kOvetkezăkben foglal= 

hatok 6ssze: A românok a kirâlyfâldân az orszâggyiilesi kepvi- 
seletb6l 6s az âllami hivatalokbol ki vannak zârva. A helyi . 
kozigazgatâsi hivatalok betâltese a szâszok grofjătl figg, ki 
e hivatalokra kizârolagosan esak szăszokat alkalmaz. A lkozs6- 

_gekben, hol a românok a szâszokkal vegyesen laknak, kâzsegi 
hivatalra sem alkalmaztatnak, vagy ha igen, szâmuknak nem 
megfelelS arânyban. A kirâlyfăldi jâvedelmekbâl, melyek a hât 
birâk penztărăba €s a kiln vărosi 6s kozs6gi penztârakba 
folynak be, a românok semmit sem kapnak, mert azok kiză- 
rOan a szâszok ezeljaira hasznăltatnak fel. Az iparos ezehekbe 
egyetlen românt sem fogadnak be azon uriigy alatt, hogy nem 
szâsz s izy Ok hasznos 6s jăvedelmeză mestersegekei nem ta-. 
nulhatnak. Tâbb szâsz kăzsegben a szegenyebb sorsu szâsz ifju 
hâzasok a kozsegi birtokbol nemi kisebb-nagyobb râszt szoktak 
kapni. Ilyesmiben românokat soha sem râszesitenek, A faizăsb6l, 
kocsmâltatâsi s mâs egy6b kăzs6gi kâzjovedelmekb6l a românok - 
kizăratnak azon îiriigy alatt, hogy nincsenek kimagasl6 k&menyeik. 
A tizedet nem sajât papjaiknak, hanem a szâsz papoknak k6nyte- 
lenek fizetni. A szâsz papok a, kozsegekben egyhăzi birtok ezim alatt 
kisebb-nagyobb foldbirtok haszonelvezăi, st a, lkâplânok, kântorok, 
harangoz6k €s egyhâzfiak is kapnak ilyen făldeket, mig a român 
papoknak €s kântoroknak semmi sem jut ily czimen. A szâszok 
leveltâraikban visszatartjâk mindazokat az Okiratokat 6s leve“ 
leket, melyekre a românok por esetân tâmaszkodhatnânak. 
A szâszok a szelistyeiket jogaikt6l' megfosztottâk 6s jobbâgyokkă tettek. Vegezetre kerik mind ezen panaszaik orvoslăsăt. Es ezt. annyival is inkâbb k6rik 6s remâlik, mert mâr 1792-ben 6 fel- segetdl azt a biztosităst nyert6k: „quod omnibus be . leges admittunt, nationem valachicam beare velit.* 

E kervenyt. az orszăggyiiles egy bizottsâgnak adta ki ta- nulmânyozăs es javaslattâtel vegett. E bizottsâg elnăke Nemes Jânos grof volt. Lemeny piispâk siirgeteseire a bizoltsâg tobb en joElulkozett e Rervenynyel s0t kâreben felmeriilt az az 
vallăsfeleeze i Siza. A vellast iktassâk a torvenyesen bevett - 

: âlg a dolog 15 h6nap alatt, a . 

neficiis, quae
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mâddig ez orszâggyiiles tartott, sohasem jutott, hogy a ker- | 

venyrăl a bizottsâăg jelentest tett volna. 

A szâszok a român piispâkâk kervenyât nem vettk tr6- 

fâra. Azt gondoltâk, hogy râjok meglehetăs kedvezâtlen kovet- 

kezmenyekkel jârhat abban az esetben, ha a românok politikai 

k&vetelmânyeinek târtânelmi 6s jogi alapjârâl az erdelyi kâz- 

vâlemenyt fel nem vilâgositjâk. Megbiztâk tehst a, brassai Trausch 

Jzsefet, hogy - irjon ezâfol6 feleletet a piispOkok kervenyere. 

Ugyanez alkalommal jelent meg a nagy tudomânyu Schuller 

Kâroly szebeni szâsz tanârnak is e k6rdâsre vonatkoz6 ezâfol6 

irata.* Mind a kett6 figyelemre mâlt6 mi, de kiilOndsen az 

utObbi 6rt6kes a dâcziai kontinuitâst ezâfol6 6s az olâh inkolâ- 

czi6t sok tekintetben vilâgossâ tevâ fejtegetesei miatt. 

A mai nemzetisâgi politikai kâvetel6seknek legsajâtsâgo- 

sabb es legtâbb bens6 erdeket 6rintă pontja: a nyelvek egyen- 

jogusâgânak kârdese. Erdelyben ez a kerdes nem sok gondot 

adott a politikusoknak. J6formân az 1791-ki orszăggyiilesig 

sz6ba sem keriilt. A hivatalos nyelv ugyan de consvetudine a 

latin volt, de 179l-en innen naprâl-napra sziikebb kârre szo- 

rulva. A 30-as 6vek vâgen csak a Bâescsel val kăzlekedes €s 

a târvânyek szâvegânek nyelve volt latin. Az orszâggyiilesen 

magyarul beszâltek meg a szâszok is. Ez utobbiak a guber- 

niummal €s a tbbi hatosâggal latinul leveleztek. A român 

piispâkâk a guberniummal val6 6rintkez6sben a latin nyelv - 

helyett a magyart kezdettâk kivetel n€lkiil hasznâlni, s6t volt 

eset ră, hogy mâg a sinodusok jegyzâkonyveit is magyarul 

szerkesztettek. Papiu Hilarianu ez okb6l vâdolta kes6bb Siagu- 

nat azzal, hogy a român nyelvet a magyar nyelv kedveert meg 

a templombâl is ki akarta szoritani. | 

Az 1841—43-ki orszâggyiiles legels6 târgya a magyar 

nyelv hivatalossă tâtele volt. B. Kemeny Dânes l€pett fel e ja- 

* Johann Karl Schuller : Beleutung der Klagschrift gegen die săch- 

sisehe Nation, welche die beiden walachischen H. H. Bischofe auf dem 

_ Landtage von 1841—1943 den Stânden des Grossfiirstenthums Sieben- 

biărgen iibberreichi haben. Hermannstadt 1844,
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vaslattal. Băr a, szăszoknak megvolt az a joguk hagyva e ja- 
vaslat szerint is, hogy a magok igazgatâsâban a nâmet nyelr- . 
vel €ljenek s hogy a guberniummal jăvâben is latinul - levelez- 
hessenek, — nemesak tiltakoztak e javaslat ellen, hanem el- 
fogadăsa utân kervânyt is adtak be O felsegehez, hogy e târ- 
venyidl a szentesitest vonja meg. A szâszok pâldăjât kovette a : 
balâzsfalvi gâr. kath. kâptalan is, mely a magyar nyelv hiva- 
talossă tâtele ellen a român 6rdekek szempontjâbâl tiltakozott. 
A balăzsfalvi kăptalan e kerâs6t, melyet Krajnik Simon prâpost 
es Mânfi Istvân consistorialis jegyză irtak alâ 1843. februâr 
13-ân Lemeny piispâk nyujtotia be az orszâggyiileshez. E kâr- . 
v&ny volt els6 okleveles jelensege az erd6lyi românsâg âllâs- 
foglalâsânak a magyar nyelv supremăeziâja elen. lila vâgig- | 

" olvassuk e latinul irott k6râst, a mai Memorandumok-nak 65 
_Replikâk-nak nem egy szokâsos kifejezesere bukkanunk benne.* - 

A magyarositâs vâdjâval Erdâlyben legelăszăr a Szâsz + 
"Roth Lajos I6pett fel hirlapi czikkeiben 6s râpirataiban. O volt 

az, a ki a harezot âtvitte a n6metorszâgi sajtoba, s6t 1845. 
tăjân a n6met sajt6 râszletesebb informăezi6ja miatt ki is uta- . zott Nâmetorszâgba. Az 5 pâldâja lelkesitette Baritiut. 6s târ- 
Sait is arra, hogy a „Gazeta Transilvaniei“-ben 6s a „F6ia pentru minte, inima si Literatura“ czimiă heti lapjâban elkezdjen irogatni azon veszedelem ellen, mely a român nyelvet .6s a „PYOmân nemzetiseget âllitlag a magyarosităs râszerăl fenyegeti. A român nemzeti szellem ebredeserâl rajzolt keep nagyon __ hiânyos lenne, ha nem eml6kezn 
lom ez idâszakbeli fejlâdesâră!, k 
szereperâ]. 

1812-ben jelent meg Aajor Peter 
"tulu Romaniloru in Dacia“ ezimii nagy jelentâs€gii miive, melv tulajdonkâpen nem egy6b, mint Sinkai kr6nikâjânak egyszerii plagiuma. Ugyancsak 6 tăle jelent meg 1813-ban „Istoria Bise- ricei Romaniloru.« 1823-ban Poll Jânos szotâta. 1825-ben pedig a hires 

„Istoria despre incepu- 

român-latin-magyar 

* Baritiu G. Istoria Transilvaniei IL. kot, Suplementu 732. N 

&nk meg a hazai român iroda- 
iilonosebben pedig a napisajtd 

„Budai Lexicon.“ 1828-ban 
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Bliad-nak nevezetes român nyelviana. E grammatikusoknak 6s 

sz6târ-iroknak az irodalom mâs âgaiban îs akadtak kovetoik. 

lgy Aron Vasilie, Baracu Jânos, Bojinca Damaschin, Aron . 

Teodor, Neagoi Stefanu, Murgu Jeftim stb. kivâtel nelkiil buzg6 

apostolai voltak a român irodalomnak. Ez idâben kezd6dâti 

meg a kânyvek 6s hirlapok kicserelâse is Erdely €s Moldova- 

Olăhorszăg kăzătt. Egy Thierry nevii franezia szârmazăsu bras- 

sai konyvkeresked6 volt, a ki a szellemi €rintkezes e nemât 

kăzvetitette, a mit annyival kânnyebben tehetett, mert Bukarest- 

ben magâban is volt kânyvkereskedese. Eliad hirlapjât a „Cu- : 

rierulu romanescu“-t a postân levelboritekban szăllitottâk be.* 

Fordul6pontot jelez a romanismus fejlOdeseben Baritiu 

„Gazeta de Transilvania“-jânak meginditâsa 1838-ban. A mint 

terjedt a românsâg kOr6ben az irni-olvasni tudâs, ugy nâtt ha-: 

tâsa e lapnak is. Nincs a român nemzeti mozgalomnak egyet- . 

len mozzanata, melyet le ne lehetne olvasni a „Gazeta de . - : 

Transilvania“ hasâbjairol. Hogy a politikailag szâttagolt român= 

sâgban a. solidaritas €rzete arânylag nagyon răvid id alatt 

nemesak kifejl&dâtt, hanem văratlan mertekig meg is erâsâdătt, 

abban 'legtâbb 6rdeme e hirlapnak van. 

“Rat az &sszetartozandâsâgi 6rziiletet felebreszteni 6s meg- - 

erâsiteni a Gazeta de Transilvania-nak azârt, sem volt valami 

nagyon neh6z dolog, mert 1834 utân Sturza Mihâly 6s Ghica . 

Sândor fejedelemsâge 6ta az erdâlyi român Grtelmis6g csopor- 

tosan kezdett âtmenni Moldovâba 6s Olâhorszâgba. E ket feje- 

delem alatt kezdâdătt voltakepen az eddigi gorig iskolâzâs 

helyett: a român iskolâzâs. E fejedelmek ugy Moldovâ-ban, 

mint Olăhorszâgban tâbb als6 6s fels6 iskolăt alapitottak, me- 

Iyeknek tanărait €s feliigyeldit tulnyom6 nagy râszben Erd6ly- 

b6l toborzottăk. Igy kiildâtte Ghica vajda Aron Floriant Krajo- 

vaba s k6s6bb Majorescu Jânost, hogy alapjât vess6k az ottani 

maig is virâgzo lyceumnak. Igy alkalmaztăk Todoru Benjamint 

6s Radu Tâmpeanut a Riîninie-Vâlcei papi szeminăriumhoz 

tanârokul, Munteanu Gâbort a buzeui papnevelă-intezethez, 

* Baritiu Georg. Istoria Transilvaniei I. kot.
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Almasianu Davidot a val6ni iskolâhoz. Igy nyertek kiilânb&z6 

tekintelyes 6s befolyăsos âllâsokat: Adamescu, Pisone, Fonta- 
ninu, Procopiu Jânos, Laurianu Treboniau, Suciu Pâter, Roman 
Constantin, Maiorescu Vasilie, Teodori Sândor, Pop Vasilie 6s 
annyi mâs intelligens erdâlyi român, kiknek miikădâse 6szre- 
vehet6 nyomot hagyott a kât român vajdasâg kulturâlis fejl&- 
desânek târtenetâben. 

Ezek az emberek nemesak olvas6i, de majdnem  kivete] 
n6lkiil dolgozâtărsai 6s tudâsitâi is volțak a „Gazeta de Tran- 
silvania“-nak. Nagyon termâszetes, ha ezeknek a vajdasâgokba 
AtkOltOzOtt ungureanok-nak is voltak az ottani viszonyokkal 6s 
tenyezGkkel kiizdelmeik es kellemetlensegeik. Ezeket aztân, kap- 
esolatosan az ottani âllapotokkal informâczi6k 6s levelek alak- 
Jăban tâbb alkalommal meghbeszeltek e lap hasâbjain, melyet 
egyuttal arra is igyekeztek felhasznâlni, hogy hatâst 6s irânyoz6 
nyomâst gyakoroljanak a vajdasâgok kâzvâlemânyâre. E hir- 
lapnak tâbb czikke sz6lott az orosz protektoratus mibenletârăl, 
az orosz konzulok mindenhat6 6s kârtekony befolyâsârâl; azokrâl 
a visszal6sekrăl, melyek az adminisztrâezid minden âgâban 6s 
a kOzjovedelmek kezelâse kăriil napirenden voltak. Az 6rdekelt 
„k6rOkben e hirlapi kâzlemânyek szerzâinek az erdâlyieket tar- 
tottăk s azert e lapot nemesak gyanakodâssal n6zt6k, hanem 
1844-ben az orosz konzulatus felszolalăsâra Olâhorszâgbol kitil- 
tottâk s a hivatalnokoknak m6g olvasăsât is elboesâtâs terhe * 
alatt tiltottâk meg. 
N E ilalom, mint âltalâban minden ilyesfele tilalom, most is &rtektelennek bizonyult. A „Gazeta de Transilvania-t most mâr a naponkent kozlekedă szekeresek 6s român parasztok csem- pesztek be a vâmokon. A vajdasâgok âllapotair6l val6 informâă- czi6kat most mâr nemesak 

„SZioka „mi mes az ungurean-ok, hanem a benszii- „Ottek 15 egyre-mâsra kiildăzgettelk »Syakran magas âllâsu egy6nek „IS —— ja Baritiu* — mint a t&bbi kâzâtt Ungrovlachia mit- ropolitaja Neofit Lesviodaz 6s fGrangu boerok, “mint Filipescu Sândor, Campineanu Jank6, Moroiu Const. tanăr abbâl az id6-: 

* Istoria 'Fransilvaniei I. kăt. 666—567 ]
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b5l, mikor Ghica Sândor kabinetjeben titkârkâpen miukodâit €s 

tbb ifju boer, kik minden 6vben âtjăttek az ideval6 fiirdâkbe 

es Brass6ha nyaralni s a kik kâze szerenes6s voltam szâmit- 

hatni a Balcescu testvereket, Bolintineanu Demetert, Alexandrescu 

Grigoriet, Boliae Cesart 6s Radulescu Eliad Jânost. Ezektâl s 

hozzâjok hasonl6 nevezetes egyenisâgektâl kapta a nevezeti 

szerkesztâs6g e tudâsitâsokat râszint irâsban, râszint pedig 

eloszval.*



" _d6kek kăziil egy Kârâsi. 

1V. 

A nagypentelki ldbmosâs Balăzsfalvân, Az engedelmessâgei megtagadă 
papnovendehek. A papnăvendekel folyamodăsa a guberniumhoz. Lemengi 
piispok kizăr tizenk&t papnâvendelet. Botrâny az itelet kihirdetese alkalmâval. 
A papnăvendehek lizadăsânal: okai. A român nepszellem egy sajălsăgos uo- 
ndsa jelentkezi e mozgalomban. Kossuth, si Barnutiu. Barnutiu szelleme. 
Ki volt Barnutiu ? Tudomânyos, băleseleti €s politihkai felfogăsa. Slawici €s 
Maiorescu itâlete Barnutiurol. A lâzad papnăvendehek pârijdra ăllanak a 
tandrok îs, 6lăkon Krajnik Simon preposiial €s Barnutiuval. A. piispăk a kor- mânysz6khez folyamodik s ennelk tandesâra elmozditja Barmutiut €s târsait tansechkeikrăl. Ezek nem engedelmeskednek s ut6daikat eltiltiăk a tanităstăl. Az ifjak kăvetik az elmozditolt tandrokat. Erdelyi, nagy-văradi găr. kath. Piispok mint kormânybiztos. A lăzads tanărok €s papok. tiltakoznak a kor- mdnybiatos elen. A gubernium Krajnikot a kormdângbiztos jelentese alap- Jân megfosztja dildsâto!, Barnutiui €s târsait pedig vâgleg elmozditia” tan- sz6keikrol. Az itelet vegrehajiăsâra O felstge Gaganetz eperjesi gor: kath. Piispâkăt kildi ki. Az elmozditott tanârok Schmidt Honrddot îigavediil fogadjâk 8 tovâbb fobhatjdt a peri. 6 felsâge dântese. Lemengi ptispok - Jelentese a helyzetrăl. A kicsapoti papnăvendekek a kolozsuâri hiv. byceumba . mennek, a hovă elvisaik magolkal Barnutiu szellemet îs. A kolozsvâri român îfpusăg mint meginditâja a român nemzeti, &s politikai mozgalmaknal. Popea Nicolae tanusăgtetele. Român îfjusăgi olvas6hăr. Az „Aurora“ czimii îroti dap. Jonnescu Nicolae velemengye. Român emlekbeszed Mihâlyi joghailgatd sirja feleit. A kolozsvdri ss marosvdsdrhelyi îfjak viszonga az 18489—49-ki român nemzetisegi "ozgalmakhoz. 

Katholikus piispâk5k sz6khe] 
cstârtokân a pispâk 12 Greg e 
deknek lâbât megmossa. Balăzsfa 

- lâbmosâsra, mindig a IV. '6ves 
12 ifjut. 1843 nagyesiitârt 

-. iskolai fegyelem szempont; 

Yen szokâsban van, hogy. nagţ- -. 
mbernek, vagy nehol papnâven- 
Ivân ugy volt szokâsban, hogy e 

papnovend6kek kăziil jelăltek. ki. 
dk6n Lemânyi piispâk val6sziniileg az 
âb6l kiindulva, a negyedves papnăven- 
J6zsef neviit e szertartâstdl eltiltoit Ş
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helyâbe egyet a III. 6vesek k6ziil jelolt ki. E miatt a negyedeves 
papnăvend6kek a szertartăs kezdetekor a templombsl eltâvoztak 
s ezzel lehetetlenn€ tettâk a piispkoknek a szertartâs teljesitâ- 
sât, €s igy botrânyt provokâltak. E miatt aztân a piispok a 

renitens papnăvendâkeket szigoruan megdorgâlta s kijelentefie, 

hogy a biinăs6ket, ha cesak a legesekelyebb vâtsâget is elkăvetik, | 

az întezetbl eltâvolittatja. | - 
A papnăvend6kek ugy Korâsi eltiltâsât a lâbmosâăst6l, mint 

a kapott dorgatoriumot a szeminăriumi rektor machinăezi6jânak 

tartottăk s azrt nyomban ră a piispâkhoz egy k6r6st adtak be, 

melyben a gyiilălt rektor elmozditâsât kârt6k, kijelentven, ha a 

piispăk nem teljesiti ker6sâket, a kormânyszekhez fognak folya- 

modni. A papnăvendekek mâg azt sem vârtâk meg, hogy a piispok 

megvizsgăltassa : vajon a rektor ellen emelt vâdak igazak-e 

vagy nem? El6bbi k6r6săket egy ujabb beadvânynyal megsiir- 

gettâk, tiirelmeileniil kOvetelve, hogy a rektort a piispăk azonnal . 

tâvolitassa el, mert ha nem, a kormânysz6khez fognak fordulni. 

A jămbor Lemânyi piispâk e mâsodik beadvânyra aztân szigo- 

ruan megdorgâlta az ifjakat, de egyuttal megigerte, hogy vizs- 

gălatot fog elrendelni kervenyâk târgyâban, de csak az esetben, 

ha nyugton maradnak, — ellenkezGen a kOvetkezmenyeket tu- 

lajdonitsâk magoknak. 

Az ifjak a pispok e leiratăra sem csendesiiltek el, hanem 

egy hosszu replikât irtak, melyben a szentirăsbol 6s a kanon- 

jogb6l vett idezetekkel kemenyen megleczkeztettek a, piispokot 

îs a consistoriumot s harmadszor is ismâteltek fenyegetesoket, 

“hogy panaszaikkal a kormânysz6khez fognak fordulni. E fenye-. 

getâsăket be is vâltotiâk, a mennyiben egy terjedelmes vâdiratbân 

a kormânysz6k tudomâsâra hoztâk minden panaszukat a piispâk, 

a consistorium 6s a szeminâriumi rektor sllen. Gr6f Teleki 

J6zsef kormânyz6 a papnăvend6kek e kervenyet egyenesen le- 

kiildătte a piispâkhâz, hogy intâzze el sajât belâtăsa szerint, 

E vakmerăsâgre Lemânji piispâk is elvesztette eddigi, majd- 

nem gyenges6ggel hatâros tiirelmât. 1843. junius 23-r6l kelt, 

elhaţărozâsâval a 12 papnâvendeket, kik a husveti lâbmosâs 

alkalmâval az engedelmessâget megtagadiâk s a kik egyuttal az



egâsz mozgalom. vezetâi is voltak, kizârta. az intezetbăl. Mikor 
a 'rektor felolvasta a piispăk itâletet, a kiesapott năvend6kek 
kijelentettek, hogy 6k ez itâletnek — miutân torvenytelen 6s 
igazsăgtalan — nem vetik ală magokat s a szeminăriumbâl nem 

„ tâvoznak el, mig iigyokben a primâs dânteni nem fog. A. rektor 
erre megparanesolta a szolgâknak, bogy a renitens ifjakat vezes- 
sek ki, holmijokat pedig az ablakon dobâljâk ki az udvarra. A 
rektor e meggondolatlan intâzkedese a balăzsfalvi papnoveldt 
hallatlan skandalum szinhelyâve tette. | 

A ki ismeri az iskolâk belsâ 6letet, egâsz hatârozottsâggal 
tudja, mg akkor is, ha semmi pozitiv adat sem âll rendelke- zestre, hogy ilyen âllapotok csak akkor fejlădhetnek ki egy iskolâban, ha a, korrupezid 6s fegyelmetlenseg mâr reg6ta emeszti a tanâri-kar amaz erkălesi tOkej6t, mely alapja az iskola fegyel- mez6 hatalmânak. A rektor tenyleg brutalis €ş korrupt ember volt, kinek erkălesi egyenis6ge teljessâggel nem volt alkalmas arra, hogy az ifjusâg becsiileset megszerezze. Azonkiviil a rektor a legteljesebb meghasonlăsban volt a tanăârok tulnyom6 tbbsege- vel is €s igy a tanul6k, midân a rektor €s a fegyelem ellen feltâmadtak, nagyon is j6L tudtâk, hogy a tanârok rokonszenve €s erkâlesi tâmogatăsa mellettok van. Hogy a tanulk e fel: ievese igazsâgon alapult, bizonţitja az a k5riilmeny, hogy a. tanâri-kar mindjârt a nagy botrânyt kovetă napon tiltakozâst "nyujtoti be a kihirdetett itâlet. ellen a, consistoriumhoz, mely tiltakozâsban a. szeminărium rektora ellen a legkimsleilenebb vâda- kat emelte. A kozvelemâny — 6s pedig ugy a românsâg€, mint a magyar ertelmiseg6 — a papnovendekek melleit foglalt âllăst.- 

eljârâsât diesâră level&ben pedig t 
tămogatâsât is kilâtâsba helyezte. 

Ha egy kisse kOriilmânyesebben vizsgâljuk e diâk lefolyăsât, lehetetlen 6szre 

Ovăbbi anyagi 6s erkălesi 

nem venniink benne egy bizonyos; 

-lăzadâs „. 

ta
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gen s a melyet kăziiliink esak az ismer fel 6s €rt meg, ki a român- 

săgnak tgysz6lvân egesz ethno-psychologiâjăt ismeri. „Az a szel- 

lem — irja Moldovân Gergely „Magyarok, românok“  czimi 

rendkiviil beeses tanulsâgokat tartalmaz6 kânyv6ben” — a mely 

kiil&năsen egy Lukâcsb6l kitâr, valami m isițatlan „tipi 
  

szellem, a mely a român nepbăl îelemelkedâknâl gyakran feliiti 

a fejet, a mikor egy kis talajt crez a lâba alatt. Ez a szellem 

az6ta, a mi6ta a român n6p nâmileg szâmit az âllami szerve- 

zetben, mindig kepviselve volt. Dacz a hatalommal, az âllami 

tekint6lynek €s minden bâlvânynak a porba tiprâsa, rombolâsi. 

vâgy a nâlkiil, hogy &piteni tudna. A demokratikus socialismus 

&s  anarchismus klasszikus  vegyitese, egybeforrasziâsa ; egy 

egâszen sajâtsâgos tipikus szellem, a mely a fâld egyetlen nepe- 

n6l sem jelentkezik. Oser6, nem enervâlt, hanem liktet6, mint 

mikor a forrâs felbugygyan €6s magânak €letet kâvetel mâg a 

rombolăs ărân is. Ez a szellem az 1697-ki vallâsos unioval k&z- 

_qodik. Els6 kepviselâje Czirka Jânos volt, a ki măr 1700-ban 

oerăzRAIa az, Uno DEȚer SOȚIEI kaluger (1759 kăriil 

1&p fel) lângba boritotta Erdelyt. A rendet csak Bukow hadserege 

tudta, helyreâllitani. Klein Innocentius piispâkât ez a szellem 

buktătta meg. Sintai Gyârgyăt ez a szellem inditotta Bobb Jânos 

piispâk ellen 5sszeeskiivesre. Hora €s Kloska ettâl a szellemtol 

fanatizălva l&ptek fel. Ez a szellem tor Lemenyi piispâkre Bar- 

nucz szemelyâben s elGkesziti az 1848-ki esemenyeket.“ 

Igen, ez Barnutiu szelleme, ki a lăzad6 papnâvend6kek 

pârijăt fog6 tanâri kar €l6n âll, mint annak legbefolyâsosabb 

tagja. 

   

    

„A Kossutht6l 1848 mârezius 15-6n inaugurâlt reformok — 

irja a „Gazeta Transilvaniei“ 1894 mârezius 29-iki €s kăvetkezo 

_szâmaiban megjelent „Kossuth si Barnutiu“ tanulmâny îr6ja — 

mâly hatâst tettek az erd€lyi românsâgra. Eg6szen meg voltak 

dăbbenve att6l a sok szabadsâgi6l, a melyet ezek a polgări €s 

politikai egyenlOseg alapjân minden polgâr szămâra biztositani 

lâtszottak s egyelâre nem tudtâk magokat tăjekozni, hogy 

  

* Românok 6s Magyarok. 1894. Kolozsvâr. 14. 1.
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miesoda jelentâs6giiek lesznek ezek nemzetisâgokei illetâen. A 
Kossuth âltal megteremtett „magyar szabadsâg“ a csâbit6 feny 
egy pillanatăban tgy tint fel, mint az Gveke is ; kiilânsen nem 
voltak tăjekozva az irânt, hogy mină kâvetkezmenyekkel fog 
jârni a românsâgra nâzve Erdelynek a magyaroktâl annyira 
tiirelmetleniil sirgetelt unidja Magyarorszăggal. Es pen e 
kritikus pillanatban egyszerre, mint a f5ldbăl emelkedett fel 
Barnutiu szelleme, hogy fânyi vessen Kossuth liberalis politikă- 
jânak igazi czâljaira 6s hogy irânyt adjon a, român nemzeti 
mozgalmaknak. 1848 mâărezius 25-r5l 6s 28-r6l keltezett GrOkre 
emlekezetes proklamâczidiban kibontotta a român nemzetisg 
zâszlojât. kovetelvân, hogy gyiilekezzek e zâszld kre minden român. Az egyâni szabadsâg 6s a polgări egyenlâseg elve mel- lett, melyek a magyar reformok sarkpontjait kpezt6k, Barnutiu nemzeti szabadsâgot 6s nemzeti egyenlâsâget kăvetelt, sât az uniora vonatkozoan azt mondotta, hogy addig sz6 sem lehet r6la, mig a românok a magyarokkal mint szabad nemzet egy mâs szabad nemzettel nem tărgyalhatnak. Barnutiu szavai, mint villa- mos szikra hatottâk ât a românsăg sorait. Ett6l kezdve a hely- zet embere volt, ki megmutatta a românoknak, hogy csak nemzetisegâk elismertetesâben talălhatjăk megmentâsăket s e NElkil elfognak veszni 6s megsemmisiilnek daczâra minden „magyar szabadsâg“-nak, melylyel Gket Kossuth oly bâkeziien megajând6kozta. “ 

A balăzsfalvi diăkok lăzadăsâban Barnutiu szelleme mi- kOdott, de mâg csak a f5ld alatt. A hamisitatlan român szellem szârnyprbâlgatâsa volt ez a neki egeszen meg nem felel6 tala- jon ; de mind a mellett el6k6szit5-iskola a nagyobbra, a minden iz6ben val6sâgos nepforradalomra. Az 1848-ki român mazăal- „mak igazi lenyege a magyar tortenetirâs elâtt mind e napig . ismeretlen €s €rthetetlen valami ss az is marad, mig megel€g- szik a jelensâgek egyszerii szâmbavâtelâvel ş nem fog a bels6 - TUgOk €s az el6keszites munkăjât elvâgză român szellemi âram-



kăzremiikădesevel praeparâlta a forradalomra, lelke es vezere 

Barnutiu volt. 

De hât ki volt ez a Barnutiu? Sziiletett 1808-ban Român- 

Bogsân, hol des apja dâszkâl volt. Iskolâit elvegezven, 1813-ban 

Balâzsfaivân az als6bb osztălyokban tanit6. lett. 1835-ben pe- 
dig tagja leit a consistoriumnak 6s egyulial tanâr is az ottani 
bolesâszeti 6s hitiani tanfolyamon. 1838 utân kezdette eldadni 
român nyelven a termeszeljogot 6s tette ezt minden el6leges 

engedelem-kârâs n6lkiil abban az idâben, mikor e tantârgyat 

az eg6sz Erdelyben csak a kolozsvâri kir. lyceumban volt sza- 

bad eldadni s ott is esak a hivatalosan j6vâhagyott rendszer 

szelleme szerint. A balăzsfalvi ifjusâg mohân szivta be azokaţ 

az eszm6ket, melyeket Barnutiu hirdetett ez elGadâsaiban. 

Hogy min6k voltak tenyleg azok az elvek es eszmek, me- 

lyeket 6 a termâszetjog kapesân a român iljusâg lelkiilet6be 

csepegtetett, ez id&bâ! vald forrăsaim elegtelensege miatt ket- 

sâgtelen bizonyossâggal meg nem mondhatom, de hogy a târ- 

tenelemben, bâlesâszetben, jogtudomânyban 6s a politikăban 

âltalâban mind volt âllâsponţja, azt k6sâbbi miveib6l 6s miikă- 

dese szellemâbâl nem neh6z dolog ăsszefoglaldan jellemezni. 

Slavici Jănos „Die Rumănen în Ungarn, Siebenbiirgen und der 

Bukovina“ ezimii kânyvânek 231. lapjân Barnutiu tudomâryos 

6s politikai âllăspontjât a kăvetkeză szavakkal ismerteti : „Barnutiu 

szerint a romai kultura 6rOkâsei egyszersmind: GrOkâsei is-a 

râmaiak Dacziâra vonatkoz jogainak. A râmai szârmazâs, â 

romai nyelv, a r6mai szellem, a râmai ver, egyszoval'a român- 

nak egesz r6mai l6nye fel kell hogy lăzadjon azon hallatlan . 

igazsâgtalansâgok miatt, melyeket a romaiak ivadekai szâzado- 

kon $t kânytelenek voltak tiirni. Az egesz irodalmi tev6kenys6g 

arra. val6, hogy ennek a megboirânykozâsnak energikus kifeje- 

zest adjon; a ki ezt tagadja, ârul6; a ki egy 0ly igazsâgot 

monid, melylyel ez ellenkezik, szinten ârul6 6s a ki oly dol- 

gokkal foglalkozik, a melyeknek ezzel semmi kozok, az elte- 

velyedett. * | ” 

Barnutiu irodalmi fâmiivânek a „Dereptu publicu alu Ro- 

4



maniloru“ (A românok kâzjoga) czimii 6s jassy-i egyetemi ta- 
nâr korâban int konyvât tekintik. Ezzel lett 6 a român jog- 
tudomâny atyjâvâ. E kânyvnek lânyegât a kăvetkeză negy tâtelre 
vihetjiik vissza : 1. a keresztenyseget, mivel az idegen dolog a 
rOmai eredetii românsâg szellemânek helyettesiteni kell a romai 
pogânysâggal ; 2. a fâldbirtokot egyenlâen  kell felosziani ; 
3. idegen eredetii fejedelmet alkalmazni veszedelmes 6s ha vâ- 
letleniil az van, el kell tâvolitani, ha esak egyetlen român is 
kivânja ; 4. România legyen szabad âllam minden fokon vâlasz- 
tott hat6sâgokt6l kormânyozva ; 5. idegeneknek ne szabadjon 
Româniăban fâldbirtokot szerezni s azok bârmikor, ha sziiks6- 
gesnek lătszik, kiutasithat6k legyenek. 

De hogy Barnutiunak irânya mennyiben volt veszedelmes 
€s a român kăzszellemre megtâvesztă hatâsu, arr6l legalapo- 
sabban Maiorescu Titus „Contra scoalei Barnutiu“ czimii tanul- 
mânyâb6l gyâz6dhetiink meg. Maiorescu e tanulmânyâban ki- 
mutatja, hogy a mit Barnutiu a tadomâny czâgâre alatt ârult, 

„nem egyâb beteges €s zavaros eszmeknel, tudomânyos szem- 
pontb6l teljesen 6rt€ktelen gondolatoknâl, destructiv 6s commu- nisticus n€zetekn6l s hogy egâsz kozjogi rendszere a nemzeti elfogultsâgt6l sugalmazott hazugsâgra van alapitva. A ferfiu Bamutiu tudomânyos munkâssâgâr6l alkotott keprâl egâsz biz- tossâggal kăvetkeztethetiink arra, hogy a mâg ifju Barnutiu termeszetjog czime alatt micsoda eszmeket 6s elveket esepeg- tetett a balâzsfalvi român iljusâg naiv 6s e miatt nagyon is fogekony lelkebe. 

Az 1848-ki diâk-lâzadâs esak kezdete volt annak a harez- nak, mely Barnutiu 6s a piispăk kăzăti 1845-ben kităzi s a melyrâl Baritiu azt mondja, hogy elszorul a szive, ha. Tâgondol a mindket fel reszer6l âldozatul esettekre 6s a melyst hat le- hetne, szeretne kităriilni a român n6p 6s egyhâz tărtenelufibăl. Erdekes, hogy Baritiu, ki „Istoria Transilvaniei stb.“ czimii nagy miiyeben teljesen român nemzetisegi szempontbâl ugyan de behat6 reszletesseggel irja meg a român nemzetis€gi mnozgal- „_mak minden egres mozzanatânak târtenetât, teljesen Hallgat 
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errâl a pârrâl. A mit e pârrâl. az irodalombâl ez ideig tudhâ- 

tunk, azt Friedenfels-nek 6s Jakab Eleknek* koszânhetjik. 
A tiltakozâs, mit a kicsapott papnâvend6kek 6rdekben a 

consistoriumot 6s a piispokât leczkâztet hangon a tanârok 

1843-ban benyujtottak, volt kezdete a tovâbbi hareznak. A ta- 

năroknak sikeriilt a pr&postnak, Krajnik Simonnak părifogâsât 

megnyerni. Ez a Krajnik Simon volt az, ki 1843-ban a balăzs- 

falvi kâptalan azon kervânyât, melyben a magyar nyelv hiva- 

talossă tistele ellen iiltakozott, alâirta. E hâzi porpatvarnak 

lâtszo huzakodâs esakhamar kât pârtra osztotta az erdelyi gor. 

kath. kl6rust. Barnutiu 6s Krajnik val6sâgos Osszeeskiivest szer- 

veztek a piispok ellen, melybe belevontâk a vid6ki papsăg ma- 

gasabb egyhâzi âllâsu tagjainak egy nagy reszet is. Nemesak 

a tartoz6 engedelmesseget tagadtâk meg a piispoknek, hanem: 

vakmerăs€giikben odâig mentek, hogy az egyhăz neveben a 

piispăkât fâpâsztori teendâinek gyakorlâsâtl is eltiltottâk, * A 

piispăk a. kormânysz6khez fordult tanăeseri. Onnan azt a fele- 

Jetet kapta, hogy az iigyek megvizsgâlăsâra egy fejedelmi biz- 

tost fognak kiildeni, de a piispok addig is Barnutiu Simon, 

Pap Jozsef 6s Boer Demeter tanărokat tâvolitsa el hivatalukboi, . ” 

de alkalmazza Gket mâs, l6pessâgiiknek megfelelă âllâsra. A 

piisp6k ez utasitâst kovetve, mindnyâjokat jovedelmeză lelk6sai . 

âllâsba helyezte s tanszekeiket mâs tanârokkal tâltâtte be. 

Az âllâsukbol elmozditoti tanârok azonban a piispâk ren- 

deletânek nem engedelmeskedtek. Uj âllâsukat nem foglaltăk 

el, hanem Balăzsfalvân maradtak, kijelentvân, hogy a pispok 

hatărozata ellen O felsegehez folyamodtak s mig folyamodâ- 

sukra, a legfelsbb helyrâl vâlaszt kapnak, magukat tenyleges 

tanâtOknak tekintik. Kinevezett utodaikat, mint usurpatorbkat .. 

_ivâsbelileg tiltottâk el a tahitâst6l 6s az ifjusâgot igyekeztek 

“râbfni, hogy a helyettâk kinevezelt tanârokat ne hallgassâk. 

A -sziilâknek leveleket îrtak, melyekkel Gket az uj tanârok 6s a 

* Friedenfels : Josef Bedeus von Scharberg. Beitrăge zur Zeitge- 

schichte Siebenbiirgens im XIX. Jahrhundert, 

Jakab Elek : Szabadsâgharezunk tărtânethez. 
4*
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piispok ellen ingerelt6k. Kulânssen Barnutiu tint ki az izga- 
tâsban 6s az ellenszegiilesben. Sikeriilt is neki tizenegy tanit- 
vânyăt, n6vszerint: Beldiân Simont, Albini Jânost, Hodos Za- 
cheust 6s Jzsefet, Muntean Jânost, Porutiu 'Tivadart, Salvianu 
Vazult, Vitez Gyorgyât, Punsz Istvânt, Bokis Vazult, Râd P6- 
ieri annak kijelentâs6re râvenni, hogy 6k az uj tanărokat nem 
hallgatjâk €s a vârosb6l sem tăvoznak el addig, mig O fels6gs- 
t6l a tanârok folyamodâsăra vâlasz nem JOn. 

A piispok segedelemert a kormânysz6khez folyamodott. 
Ez pedig az egesz esetet O felsege tudomâsâra, hozta, ki az 
ugyek megvizsgâlăsăra biztosul Erdelyi Vazul nagyvâradi gr. 
kath. piispâkot kiildâtte ki. Mikor Erd6lyi piispk 1845. mâjus 
6-ân Balâzsfalvâra 6rkezett, a piispOk ellen fellâzadt papok 6s 
tanărok, szâmszerint hiszan megjelentek elătte. Legeloszăr is 
kikiildetâse ellen irâsbeli tiltakozâst nyujtottak be, melyben fenye- 
get hangon tiltottâk el att6l, hogy megbizatâsâban eljârjon s 
egyuital kijelentettek azt is, hogy nem engedik meg a kăpta- 
lannak az egyhăzi alapokra 6s alapitvânyokra vonatkoz6 fel. 
vilâgositâsok megadâsât. Mâjus 9-6n pedig nemesak ismâteltek 
tiltakozâsukat, de egyulial az esperesek Lemenyi pispăkât a 
kirâlybiztos szeme elâti is eltiltottăk minden piispăki teends 
gyakorlâsâtol. 

A kormânybiztos a lâtott &s tapasztalt dolgokat tudomă- 
sâra hozta a kormânynak. E jelentes alapjân V. Ferdinând 
kirâly aztân 1845. mâjus 30-r61 kelt rendeletâben Krajnik Simon 
prepostot, ki a, lăzadâs elâre âllott, hivatalâbâl letette €s min- den elvezet javadalmazăsât6l megfosztottnak jelentette ki, Barnutiu Simon, Boer Demeter, Moldovân Gergely, Pap Vazul 
6s Kutfalui Vazul tanărokat pedig tanări tisztăktâl megfosztotta _s ellenszegiiles esetere ellenăk karhatalom alkalmazăsât is el- rendelte. Egyuttal a kormânysz6ket megbizta, hogy e rendelet: v6grehajtăsăra kildjân ki uj 

- igazgatâsi segitseget is adjon 
păki megyeben a megzavart re 

A kozigazgatăsi 
Gaganetz eperjesi găr. 

; ndet 6s fegyelmet helyreâllithassa. 
hat6sâgokt6l tâmogatott kormânybiztos 
kath. piispăk a kirâlyi rendelet minden 

kormânybiztost s melleje. -kăz- . 
azert, hogy a balăzsfalvi pus- . 

—
s
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intezkedeset vâgrehajtotta, sât azonfeliil meg Marcu Mikl6s ta- 

nârt îs, ki Papp Jozset nevii tanârtărsâra lOtt 6s Koszta Jânos 
normâlis tanitot is elmozditotta âllăsukbâl 6s egyuttal a hit- 

tani tanfolyam kât fels6 osztâlyăbol kizărt 12 ndvendeket 
azert, mivel kijelentettek, hogy az uj tanărokat nem ismerik el 

&s nem hailgatjâk. A kizârt papnăvendekek k6zâtt voltak olya- 

nok is, kiket az 1843-ki zavargâs alkalmăval mâr egyszer ki- 

zârtak, de a piispok kegyelembăl, miutân javulâst igertek, ujra 

befogadott. A kormânybiztos âltal kizârt papnâvendekek a k5- 

vetkezâk voltak: Baternai Sândor, Papp Sândor (k6s6bb Papiu - 

Hilarianu), Pujân Vazul, Germân Gergely, Marsinai Jânos, 

Papp Istvân, Azente Jânos (k6s6bb Axente Sever), Brâd Pâter, 

BErdelyi Vazul, Groze Jânos, Român: Konstantin, Mân Gâbor. 

Olv nevek, melyeknek majânem mindeniket megtalâljuk az 

1848-49-ki român lâzadâs f5bb szerepviv6i kăzâtt. , 

A biztos eltâvozâsa utân Barnutiu €s Bocr Nagy-Sze- 

benbe mentek jogot tanulni. Pap Lăszl6, Mikds Gyorgy, Popo-" 

vies Jozsef pedig Maros-Vâsârhelyre a kir. tâblâhoz joggyakor- 

latra. Moldovân 6s Krajnik pedig Balăzsfalvân maradtak, hogy” 

iigyoket a, kâptalan el6tt k6pviselj6k. Szemâlyesen azonban sem 

6k, sem az eltâvozottak egyetlen egy esetben sem jelentek 

meg a kăptalan elâtt, hanem iigyâk vedelmezesât Schmidt Kon- 

râd nagy-szebeni iigyvâdre biztăk. A kăptalan 1846. oktber 

2-ân teljesen elmarasztald itâletet hozott s ez iteletet a pri- 

mâs is megerâsitette, elrendelvân, hogy nevâk a piispâki megye 

schematismusâb6l &răkre kităriiltessek. Ez itelet ellen is folya-.. 

modtak, meg pedig O felseg6hez, kifogâst tâve az ellen, hogy 

Magyarorszăg primăsânak befolyâsa legyen az erdelyi egyhăzi 

iigyekben. A kanezeliâria e felebbezest felterjesziette ugyan a 

- Fels6ghez, de onnan 1847. mărezius 8-ân azzal kiildâttek visz- 

sza, hogy O felsege a folyamodâsnak nem adott helyet. 

A kizârt papnăvenâ6kek, kik tâbbnyire a gâr. kath KIl6- 

rusban eldkel$ 6s nagyobb csalâdi Gsszekâttetâssel bir6 papok 

fiai voltak, elszeledtek az orszâg kiilnbiză râszeibe s ott 

magokat 6s târsaikat mint az ildozâtt igazsâg vertanuit 6s a 

piispăki Gnkeny âldozatait mutogatvân, az izgatotisâgot egyre



jobban  noveltek. Hogy mennyi zavart okoztak az egyhăz 
kormânyzatâban €s szemelyes kellemetlens6geket -Lemânyi piis- 
poknek, az kitiinik egy, a kormânyszelkhez tett felterjesztâsenek 
kâvetkeză szavaib6l: „Kertem volt a magas kormânytâl, hogy 

“miutân O felsâgeig minden birâsâgnâl elveszitettek gonosz 
akaratu râgalmaz6im îigyket, nekik GrOk hallgatâst parancsol- 
jon, hogy ne ujittassanak fel mindig kegyetlen kâromlâsaik âl- 
tal szivem sebei; de nem teljesitetett. Jârnak 6k most is az 
orszăgban fel €s alâ szabadon, terjesztik az ellenem val6 :epât 
es gyiills6get ; gyalăzzăk nevemet bântatlanul s alăăssâk pis- 
poki tekintelyemet. Barnutiu elitâltetese ta Szebenben lakik, 
Boer Demeter hol ott, hol Brass6ban. Krajnik Gyulafehervâron 
a monostorban sl, Moldovân, mint az âtkos szâvetseg fâmoz- 
gat6ja 6s fenntartâja most egyikhez majd mâsikhoz megy, a 
videkeken izgat, vagy B6esbe viszi Barnutiu kollegâja kervânyst. 
Igy megy az €vek Gta megsziin6s n6lkiil. Elâgelje meg mâr a, 
magas kormâny — ez egyediili ker6sem — hârom 6v 6tai ha- 
lălnâl sulyosabb fâjdalmaimat s int6zkedjek elleneim fel6l tet- 

_szese szerint; de 6n 6ket a fâtanâcsnak a herezeg-primâs âltal 
is helybenhagyott itâlete compromissi6ja, nelkiil s a kâzvelemeny 
ellentre âllamâsaikra vissza nem helyezhetem.“* 

Az erdelyi găr. kath. român intelligencziânak egy nagy 
desze, kiilânâsen az, a melyik polgâri €letpâlyâra kesziilt, mâr 
regebbi idă Gta a, kolozsvâri kir. Iyceumban tanult 6s igy a Balâzs- 
falvâr6l kizârt gâr. kath. Klerikusok egy resze leszorittatvân az _egyhâzi pâlyârel, tanulmânyai folytatăsâra Kolozsvârra ment, Tudomâsom szerent kăziil5k a kăvetkezălk meritek ât: a kolozs- vări kir. Iyceumba : Pap Sândor, a Hodos testvârek, Mân Gâ- bor, Axente Jânos. Az a kerdes, hogy mind volt ez iskola 'ro-. mân ifjusâgânak szelleme s hogy vajon a Balăzsfalvâre] âtment tanul6k reven ragadt-e az iljusâgra valami abb6l a szellembâl, melyet Barnutiu elsadăsain magokba sziviak ? 

Nicolae Popea jelenleg  karânsebesi gorog kel. piispăk 
  

* Jakab Elek : Szabadsâgharczunk tărtenet6hez, 54. âs 55.1].



— 35 — 

Siaguna 6rsek „Emlekirataj“-ban” igen €rdekes kâpet fest a 

kolozsvâri român ifjusâg e korbeli €rzelmi âllapotârl. Maga 

is kăztâk nevekedett, fel, sât kăztok vez6rszerepet is jât- 

szott, tehât klasszikusabb egykoru tanit, mint 6, nem beszâltet- 

hetnânk. 

„A legels6 lepâst politikai irânyban, — mondja Popea. idâ- 

zett miivâben — kezdetât a mi nemzeti €s politikai mozgal- 

mainknak ebben a korszakban — a mit nemzeti biiszkeseggel 

konstatâlhatunk — annak az ifjusăgnak kăszânhetjik, mely 

akkoriban az orszăg kiilânbăz6 tanintezeteiben folytatta tanul- 

mânyait. Mint kezdemenyezOk kilonâsen a maros-vâsârhelyi 

kir, tâbla kanezellistâi vagyis joggyakornokai tiintek ki, a kiket 

n6mely 6rtelmes €s nemzetis6gâkhăz hii românok tâmogattal, 

mint Pumnul Aron balăzsfalvi, k6s6bb bukoviniai tanâr, fet- 

ebresztâje az ottani testvâreknek is — Mikes Floriân kolozs- 

vări iigyved, kit k6s6bb a magyarok eltogtak, Buteanu  Jânos 

abrudbânyai iigyved, kit a magyarok az 1848/9-ki mozgal- * 

makban kivegeztek €s meg egy nehânyan măsok az orszâg 

mâs râszeiken.“ 

„Nem lehet tagadni, hogy a nemzeti 6rzes a românoknâl 

ez idâben meg esak bâlesejâben szendergett, meri hiszen 1848 

elâtt nem sok idovel kezdelt csak fejledezni 6s akkor is szet- 

szârva a nagyobb român k&z&ppontokon, mint Balâzsfalvân, 

Szebenben 6s Brass6ban. Ez utbbi helyen a „Foii Duminicei“, 
+ 

de kiilânăsen a „Gazeta de Transilvania“ megalapitâsa Gta. Az. 

1843—46-ig terjed6 idâszakban — mikor e sorok ir6ja a ko- 

lozsvâri lyeeumban tanult — meg nagyon sokan voltak az ot- 

tani român tanul6k kăzâtt, kik meg irmi €6s olvasni sem tudtak 

românul, st olyanok is voltak, kik român kânyvet mg csak 

nem is lâttak. Egy nehânyan koziildk, kiilânâsen az Erdely 

tâvolabbi videkeirâl valok, a szolnokiak, a kâvârvidekiek leg- 

tâbbnyire meg magok kozâtt is magyarul beszelgettek. Mond- 

  

* Memorialul Archiepiscopului si Metropolitului Andreiu baron 

de Siaguna sau luptele nationale-politice ale românilor 1846 —1873 de. 

Nicolae Popea. Pomul I. Sibiiu 1889. 38. 6s kâv. lapok. 

-



haini val6săgos szerencse volt a romanismusra nezve, hogy -a 
kolozsvâri român tanul6k kăzătt, kiknek szâma kiilănben csak 
1840-ben s az azt kovetă 6vekben kezdett figyelmet €rdemlă 
modon n5ni, volt egy nehâny brassai ilju, igy kiil&năsen Constan- 
tin Secareanu 6s Constantin G. Joanu, kiknek sziilei jom6du keres- 
kedok voltak s a kik izy jobb csalâdi nevelâsben is reszesiil- 
tek, mint a tâbbi român tanul6k. Ezek mâr hazulr6l magokkal 
hoztâk a român nemzetis6gi 6rzest 6s fiiggetlenebb szerepet is 

"jătszhattak târsadalmi helyzetâknel fogva. Barâtsâgot kotăttek 
az elokel6bb magyar 6s nâmet tanulokkal s ezen a râven be- 
jăratosak lettek a kolozsvâri jobb kârâkbe s vâgre a mi mind- 
ennsl legfontosabb, anyanyelviikân beszeltek mindeniitt €s 
minden tartozkodâs n€lkiil, s6t nâmi nemzeti biszkeseggel, a 
mely felbâtoritotta a tăbbi felenkebb românokat is, a kik anyagi 
helyzetk sziikăssege miatt kilOnben is visszavonultabb 6letet €ltek s ezzel gyorsitotiâk, a mennyire lehetett a nemzeti szellem 
fejldeset a kolozsvâri român itjusâg kâreben.“ 

„lly m6don a nemzeti szellem fejlodese nagyobb mârete- ket 6ltven, nem csodâlkozhatunk, ha ebben a korszakban, a mely korszak kiilânben is a român tanul6 ifjusâg fenykora volt Kolozsvărott —  tekintve az iljusâg szâmât 6s minOs6g6t — ha lângra lobbanţ lelkesedesikben magokat arra hatăroztâk el, hogy egy „Olvas6-târsasâg“-ot — talân az els6 olvas6-târsasâgot az Osszes românsâghan — alakitsanak €s ezen feliil „Aurora“ vagy „Diora“ (Zora) ezimmel egy irott folyGiratot (lehet, hogy szintân a legelsă eftele folydiratot a românsâg kâreben) a lelkes Papiu larianu (akkor Papp Sândor) €s ezen sorok ir6jânak Szerkesztâse alatt. A târsasâg tagjai “KOziil, kik mind a băles6- szeli 6s jogi tănfolyam hallgatâi voltak, a kăvetkeză nevekre eml6kezem : Janeu Abrahâm, k6s6bb „a havasok kirâlya“, Papiu Ilarianu, Rosca Peter, Pinciu Jânos €s Amos, Tordasianu Sândor, a Hodosiu testverek, Gaitan Bucur, a Hoseseik, a Bu- teanu-ok, Balomiri Jânos, Ratiu ânos, Manu Gâbor Pop (Moldovân) Simon, Pop Măte, Tobias Denes, Pânez Konstantin, Orosz alias Russu Jânos, Brote Peter, Rofian Gyorgy, Vldd ikl6s, Carpenisianu, Casian (Kăsay) Cacovân, Armatu, Verzea 
? eta
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Jeremias, -Popea Radu, Axente Jânos (k6s6bb Sever), Moga 

Jânos, Moga Zakariâs, Mihâlyi Gyula, Simonis. A târsasâg 

eln5ke Bohaezel Sândor, jelenleg nyugalmazott. kerileti făkapi- 

tâny, volt.“ 

„Jonnescu Nicolae România volt minisztere, jelenleg a 

român akadâmia 6s a parlament tagja, mikor tanulmânyai be- 

fejezâsâre Pârisba ment, Kolozsvărott is idâzâtt egy păr napig 

az ottani român tanul6k k5r6ben s a lelkesedestăl egâszen el 

volt ragadtatva, mikor nem remâlve, ily nemzeties 'szellemet €s 

irânyzatot talâlt a kolozsvâri român tanul6sâg kâreben. A târ- 

sasăg tagjai irodalmi îil6seket tartottak, konyvtărt alapitottak 6s 

nemzeti irânyban egymâst buzditottăk, azokat pedig, kik nem 

tudtak irni 6s olvasni românul, oktattăk a român nyelvtanban 

6s târtenelemben, săt az „Aurora“-t olvasâs vegett elkiildâttek 

mâg a marosvăsărhelyi kanezellistâknak is. Igazân 6râm volt 

lâtni, hogy azok az ifjak, kik el6bb meg român kânyvet sem 

vettek kezăkbe, most mint hordoztâk h6nuk alatt Major P6ter 

hist6riâjăt, nem tudvân tâle megvâlni. Egyszoval az 6rdekldes 

a român nyelv 6s a român kânyvek irânt s a nemzeli lelkese- 

ds soraikban a tetpontra, hâgoit.“ 

„Mâg egy kiilânăs esetrol kell itt megemlekezni. Szokâs-. 

ban volt akkor is, mint ma, hogy a tanul6kat îiinnepelyesen 

temess6k el 6s a sirnâl beszedet mondjanak, de csak magyarul. 

Lehet, hogy el6bb az ily beszâdeket latinul tartottâk s kizâr6- 

lagosan magyarul esak az akkori idok szokâsainak megfelelen. 

Târtent, hogy a jogi tanfolyam utols6 6vânek egy român nem- 

zetisâgii tanul6ja, Mihdlyi Gyula, fia Mihălşi esperesnek, k6- 

s6bbi balăzsfalvi kanonoknak — meghalt. Igen derek es kitiină 

ifju volt. A lelkes român ifjak elhatâroztăk, hogy ez alkalom- 

mal a sirnâl românul fognak beszâlni. A beszedet e sorok 

irojânak kellett tartania. De mi tărtent! A mint az elso român 

sz6 elhangzott, zugâs, kiabâlâs es rettenetes zaj tort ki a 

magyar tanul6k soraiban, a kik rărohantak a sz6nokra, hogy 

a kez6băl kiragadjăk a beszed szăvegât. De a român ifjak sem 

âllottak ăsszedugoit kâzzel. „Ne hagyjatok!“ kiâltă a szOnok. 

— „Ne felj!* — volt râ a vâlasz a românok reszârăl, kik



mint megannyi oroszlân târtek a sokasâgra, szidvân, lokdâsvân 

6s hătratolvân Oket s aztân fal gyanânt fogtăk kăriil a sz6no-: 
kot 6s biztattâk, hogy csak folytassa beszâdet. Ekkor lâttam, 
hogy miesoda biivăs 6s ellenâllhatatlan erât tud kifejteni a lel- 
kesed6s, mely egy pillanatra kepes lenne hegyeket elmozditani 
helyeb6l. :A sz6nokot ezutân is.egy pârszor felbeszakitottăk, de 
azert a român ifjusâgtol, mint testârâktâl kârnyezve, besz6dâvel 
egyiitt haza, mehetett. Igy vâdt6k meg târsai a magyarok fenye- 
geteseităl, kik diihkben megakartâk verni 6s bâszedânek szovegst 
kivenni kez6b6l. Kes6bb is voltak a beszed miatt kellemetlen- 
segei, mert ez ideig nem hallvân nyilvânosan român sz6noklatot, 
a român sz6 Kolozsvâr magyar kOzânsegenek akkor nagyon fiil- 
s6rtoen hangzott. Azon iiriigy alatt, hogy a beszedben âllamellenes 
kifejezsek is voltak, az akadâmiai tanăcs is foglalkozott vele. 
Magyarra leforditva, a kormânyszekhez felterjesztettek s talân ma 
is ott van eltemetve valahol a kormânysz6ki leveltăr porâban;* 

„Indittatva, 6reztem magamat, hogy ezeket a dolgokat ez 
alkalommal felemlitsem, mert r6lok idâig senki sem eml6kezett 
meg s nem is hiszem, hogy valaki ezutân is valamikor felje- 
8yezze, merit ez id6b5l val harezosaink szâma nagyon meg- 
fogyatkozott s hogy velsk egyiiit mindezek a feledâs ârvânyâbe 
siilyedjenek, nem hiszem, hogy a român irodalom 6s târtenelem 
erdekeinek megfelel6k legyenek. Mert akârmilyen csekelysgnek 
lâtszassek is mai napsâg a kolozsvâri akademiai ifjusâg e vâllal- 
kozâsa, megis a nemzeti fejl&des szempontjâb6l Grâkre megbe- 
esilhetetlen marad s meg inkâbb azon nagy haszonert, melyet 
maga utân vont szemben a k6s&bb bekoâvetkezett nevezetes 
politikai esemânyekkel. El6g annyit mondanunk, hogy ezek az ifjak mindannyian aktiv râszt vettek az 1848—49-ki nemzeti mozgalmakban. Ok kezdemânyezi6k 6s rendeztek a hires Tamâs- vasârnapi gyiil6st Balâzsfalvân ; Gk 6bresztettek fel 6s lelkesi- tettek a român n6pet, Sk tettek ki sletăket halâlos veszedel- meknek, s6t tăbben esyenesen halălt is szenvedtek, hogy meg- men Lhessek a român fajt. Răviden m6g csak annyit mondhatok, » hogy ezek az ifjak €s văllalatuk val6sâgos melegâgya €s feszke volt a român nemzeti szabadsâgert kiizak esoportjânak. *



V, 

B. Geringerg nuilatkozata az dltalânos polilikai helyzetrăl.  Erdelyi. 

dllapotok a 40-es €vek mdsodik feleten. dz erdelyi konzervativek politikd- 

jânak jellemzese. E politika volt oka, hogy a român jobbâgysâgban a forră- 

dalmi hajlum gyorsan kifejlik. Erdely român nepe forrong. E forrongâs 

mgjilt. kitoress€ lesz a moezok fălden. A bucsumiak pre. Ratonai, vegrehajtăs. 

A mâezok ujra părălni akarnak. A bizalmi ferfiak bebârtinbzese. Titokban 

uj bizalmi ferfiakai pâlăsztanak. E bizalmi ferfiak talălkoznak Varga Kata- 

linnal. Elviszik Bucsum-pojanara. A „Doamna noastra“ szerepe. A kâzigaz- 

gatăs tehetetlen vele szemben. Friedenfels nyilatkozata. A kormângsz€k Siagundt 

veszi îgenybe. Siaguna elfogja Varga Katalint. Sterca Siuluiz velemânye. 

Hogyan nyilatkozott Siaguna Varga Katalin elfogatăsârel. Mitrt Grvendenek 

a vâmai îrdk Varga Batalin elfogatăsânak. Popea Nicolea nyilatkozata. 

Tisztân nemzetisegi €s politikai aspirdczidh idezi6k-e 'elo az 1848/9-ki român 

forradalmi mozgalmakat, vagy & becsi veahkczid ?- Balcescu nâzele. A memzeti= 

sâgi aspirdezi6k hirekesztese mellett Jancu szerepe e mozgalmakban €rthe- . 

tetlen lenne. 

1847 măjus havâban tortânt, hogy Brass6 6s Szeben vâ- 

rosok egy 5ttagu kildotiseget menesztettek Bâcsbe azzal a k6- 

râssel, hogy a Magyarorszâgon âpiteni kezdett vasutat vigy6k 

pe Erdâlyhe is 6s pedig ugy. hogy crintse Szebent 6s Brass6t 

is. A kildăttseg a tâbbi kâzâtt felkereste B. Geringet is, a ki 

kes5bb Magyarorszâgon meglehetsen ismeretesse tette magât 

hazânk ujabb târteneteben. B. Geringernek az anyja szebeni 

szăsz polgâr-leâny volt s ezeri gondoltâk, hogy a nagybefolyâsu 

ferfiu nem fogja pârtfogăsât Szebentăl megvonni. Mikor a kul- 

dâtiseg el&adta ker6set, a bâr6 nem szolt semmit, banem csak" 

feliitâtte orrât; mint az agâr s elkezdett a levegâben szaglă-



szOdni s azutân a bâmul6 kiildâttseghez e kârdâst intezte: 
„Uraim ! Nem 6reznek Onăk a leveg5ben valami kiilănăs szagot 2“ 
— Nem, bărd ur!“ —— felelenek a semmit sem sejtă kiildăttek.* 

Nem esoda, ha a jâmbor szebeni 6s brassai szâsz bur- 
gerek nem 6reztek semmi kiilânăset a leveg5ben, hiszen grâf 
Teleki Jozsef kormânyz6 6s bâr6 Josika Samu kanezellâr sem 
6reztek semmit, pedig ez idben Erdâlyben is szaglott valami 
nagyon erdsen. Ama „bizonyos punctumok“ mâg mindig szi- 
lârdul âllottak, mint az erd6lyi socialis rend megingathatatlan 
alapjai. A szabadelvii eszmâktăl 6s a modern gondolkozâstâl 
âthatott ellenzek Erd6lyben sokkal tobb nehâzsâggel kiizdătt, 
mint Magyarorszâgon s igy lassabban is foglalhatott tert s te- 
hetett szert befolyâsra. Az 1841 —43-ki orszăggyiilesen az dreg Mehes Sâmuel professor, midân sz6ba hozta, a nemessgnek az ad6fizetesben reszivevestt“, meg rosszabbul jârt, mint Nagy Pâl az 1809-ki pozsonyi orszăggyiilsen, midân azi talâlta, mon- dani, hogy j6 volna măr egyszer valamit tenni az ad6z6 n6p Erdek6ben is. Nagy Pâlt, mint bolondot kikaczagiâk, Mâ6hes Sâmuelt pedig Cserey Mikl6s kormânysz6ki fâtanâesos inditvă- nyâra majdnem pârbe fogtâk. Săi 1841—1846-ig meg rosszabbult isa helyzet, mert hiszen Josika Samu azârt vâllalkozott 1845-ben a kanczellărsâgraă, hogy megfekezze 6s ha lehet meg is semmi- sitse a mindinkâbb lăbra-kap6 ellenzeki 6s szabadelvii âram- latot. O rendezte s vezette az 1846-—47-ki orszăggyiilâsre a vâlasziâsokat s igy aztân nem csodâlkozhatunk, ha a konzer- vativek jelszava.: „Erdâlynek nem lehet szabadelvii urbâri tăr- venye“ — ez orszăggyiiles urberi tOrvenyeiben betii szerânt val megtestesiilesre talâlt, 

Erd6ly konzervativ foemberei nem €reztek semmit a leve- gOben. Meg voltak £yOzOdve, hogy a hârom nemzet 6s a nâgy Mo Mel pestetett politikai rendszer alapjân kivâltsâgaik Hogy van ezy ai „psnak maradni egesz a vilăg vEgezeteig. lelkebe sajaisăge meg, a misera plebs contribuens, melynek aj: zesek vâltakoznak, mely a dolgok rend- 

  

* Baritiu Istoria Trănsilvaniei |. lkăt. 646, 6s 647, l,
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jevel elâgedetlen s mely nem egyszer s6hajt fel szenvedâsei 

kozâtt: 
Imperate fă dreptate. 

Dacă erezi in Zeitate ! 

s hogy ez az elegedetlenseg itt-ott nemesak kitâr, hanem az 

orszâgnak egyik kevesbbe megkozelithetă vid6ken 6vek Gta 

mintegy âllandâsulva van, azzal Erdâly nagy urai nem gon- 

doltak. Hogy is gondoltak velna, mikor J6zsika Mettermnichiâl 

adoptâlt meggyăzâdese szerint a n6pnek semmi koze sem lehet 

ahoz, hogy a târsadalom kivâltsâgosai, a kormânyzâsnak Orokos 

birtokosai, hogyan 6lnek hatalmokkal s mină elvek szerint nyirjâk. 

az 6 gyapjât? 

Az erdâlyi românsâg mâr regâta nagyon megunva viselte 

a jobbăgysâg jărmât, kiilonâsen a havasok kâzâtt, hol a pâsztor- 

6let nagyobb szabadsâgra năveli az embert, hol az 6s rengeteg 

oly j6 buvohelye annak, ki &sszeiitkozesbe talâlt jânni a 

polgări hatosâgokkal. Amott fenn az Erezhegyseg havasai k6- 

ztt, hol Hora 6s Kloska hăleseje ringott, hol 6lt meg eml6ke- 

zete annak a sz6p idânek, mikor a mocz ajakân ez a dal | 

hangzott: , 

THiora bea, dantueste 

Tara plânge, si plateste. 

(Hora iszik, vigad, tânezol 

Es az orszâg fizet s gyâszol.) 

Bucsum kăzseg 6s a hozză tartozb Cserb, Izbita, Bucsum- 

szăsz, Pojâna, Muntar kiskozs6gek, tovâbbă Abrudfalva  6s 

Kerpenyes nagykozs6gek român nemzetisegii lakosai azt lli- 

totiâk, hogy Ok a r6gi erdâlyi fejedelmektâl nyeri szabadsâg- 

levelok 6rtelmebân sem tartoznak robotot teljesiteni a zalatnai 

fiskusnak. A fiskus mâs v6lemenyben volt s e kâzsâgektâl -a, 

robot teljesiteset kâvetelte. A kozs6gek, tâmaszkodva âllitâlagos 

kivâltsâg-levelkre, Enyeden iigyvâdet fogadtak 6s pârrel igye- 

keztek meggâtolni, hogy & fiskus kivânsâgai teljesedâsbe men- 

jenek. A pârt elvesztetiek s a nyertes uradalmi igazgatosâg, 

szămitva az ellenâllăsra, katonai karhatalmat kert, hogy jogaiba
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visszahelyeztessek. A katonai karhatalomt6l tâmogatott' polgări 
hatosâg 1837. julius 6-ân szălloti ki Bucsum kozs6g6be. A ro 
mân parasztok tânyleg. ellen is szegiiltek, de a lovassâg az 
ellenszegiilest kânnyii szerrel szâtverte s a bujtogatâkat ssze- 
fogdosta. A f6kolomposra, Kozma Manassiere szâz botot vertek ; 
a tobbire pedig kire 25-5t, kire 50-et, kire 75-31. Igy aztân egy pâr 
nap alatt helyreăllitottăk a rendet 6s a român parasztok a 
kenyszeriis6g elâtt meghajolva, mintegy hârom 6vig teljesitettâk 
is a kivânt robot-szolgălatot, de” akkor egyszerre ugy talăltâk, 
hogy az terhes 6s igazsăgtalan is. Ujra pârâlni akartak. Hârom 
bizalmi ferfiut vâlasztottak mindenik kâzs6gb6l, hogy azok fo- 
gadjanak Enyeden iigyvâdet 6s folytassâk a port. A zâlatnai 
fiskus azonban fâldesuri joga alapjân elfogatta ezeket a bizalmi 
ferfiakat, a kik aztân, mint a nep felbujtoi, mâsfăl 6vet tăltăttek 
a zalatnai uradalom 6s Als6feher-megye bărtâneiben. 

A român paraszt, ha egyszer magât valamire elhatărozta, 
makacsul megmarad elhatârozâsa melleit. Csâkânyâssege pă- ratlan s olyan ember elott, ki termâszetât nem ismeri, teljesen: hihetetlennek is lâtszik. A bucsumiakat târsaik szomoru pâldâja nem rettentette el. Mâs bizalmi ferfiakat vâlasztottak, esakhogy most mâr titokban. E bizalmi ferfiak bementek Enyedre, hogy iigyvedet keressenel. A vâletlen ott hozta ssze Varga Kata- lim-mal. Elmondottâk neki iigyoket es 6 nemesak igazsâgosnak talălta, hanem segitseget is felajânlotta, a mely az olâh parasz-" tok elâit annâl 6rt6lesebbnek lâtszott, mert Bâcsben, mint 5 _mondotta, a testvere udvari âgens 6s nagybetolyâsu ember. A parasztok nagyon megdriiltek, hogy ilyen nagy pârifogora talâltak. Elvittek magokkal Bucsum-pojânâra ; ot szâmâra ]a- kăst rendeztek be s ellâttâk minden sziiksegessel. A „Doamna noastra” (A mi urasszonyunk) — esak izy hivta 6t a k&rny6k 

mintegy megboszorkânyozta az eg6 
tOsâg utasitotia is egy pârszor a k 

n



el. A birâk azonban semmit sem tehettek, mert a np kereken 

kijelenteite, 'hogy csak az fogja el a „Doamna“-t, kinek tiz 

feje lesz. (ca cine va avea zece capete, se-si puna numai mâna 

pe doamna noastra). Varga Katalin igy €lt koriilbelil 1843— 

184T-ig Bucsum-pojana-ban. A parasztok annyira szerett6k, 

hogy bâr ki volt ellene adva az elfogatâsi paranes, de csupân a 

parasztsâgtâl val fălelemb5l nem merte a kâzigazgatăs meg 

akkor sem elfogni, mikor lement a hetivâsârokra Abrudbâhyâra. 

„E np kăzâtt — irja Friedenfels măr idezett kânyveben* 

__ 40-es 6vek mâsodik fel6ben ujra nagy izgatottsâg tâmadt, 

mely lassankint egeszen a kamarai uradalom szigoru uralma 

ellen val tettleges ellenăllâsig novekedett. Egy lâzito telepedett 

le kâz6jk s a mi igazân esodâlatos dolog, nem ferfi, hanem 

n5, sât mi tâbb, nem is român, hanem magyar, ki mâg erdâlyi 

sziletâsti sem volt, hanem magyarorszăgi: Varga. Katalin. EI6- 

clete mind e napig sincs felderitve, st a tekintetben sem îă- 

maszkodhatunk semmire, a mib6l magunknak iteletet alkothat- 

nânk, hogy mik voltak vezerl szândekai ? Kiilânâsen Abrud- 

falva, Bucsum 6s Kerpenyes tintek ki az ellenăllâsban 6s a 

fenyegetă eroszakoskodăsban, annţiră, hogy egyetlen kamarai 

vagy. vârniegyei hivatalnok sem mert arra vâilalkozni, hogy k6- 

z6j0k. menjen 6s igy minden felsz6litâs, hogy Varga Katalint 

adjâk ki s magokat vess6k ală a târvânyeknek, eredmânytele- 

niil maradt. Katonasâgot azârt nem kiildâttek ki az izgat6n6 

elfogatâsâra, mert a f6bb tisztek elene voltak, mivel ismertek 

a văllalkozâs nehezsegeit s a vârhat6 eredmeny lehetetlenseget, 

el akarvân ekkânt keriilni a haszontalan verontâst 6s lehet6leg 

megvni a csâszâri fegyvereket az eshet6leges  kudarezi6l 6s - 

szegyentâl. Ebben a zavarban sziiksegesnek talăltâk az uj gor. 

keleti piisp5ki vikâriushoz, a kovili archimandritâhoz, Siaguna- 

hoz fordulni, ki esak most jâtt Erdelybe, — felszâlitvân, hogy 

papi tekintelyenâl s a român nepre val6 nagy befolyâsânâl 

fogva birjă râ a nepet az engedelmessegre. Neki csakugyan si- 

keriilt is visszatartani a felizgatott esapatokat a bosszul kihă- 

  

* Josef Bedeus von Scharberg 414. lap.
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găsokt6l, illetâleg vârakozâsra birni mindaddig, mig păriik el 

fog dâlni. Varga Katalin ekkor ujra megjelent a hegyek kăzâtt 

s a kedelyek izgatottsâga megint nâni kezdett. Ekkor a buzg6 
vikârius bizva a n6pre val nagy befolyâsăban mer€sz tervei 

szâtt, melyet iigyesseggel kâszitett el6 s bâtorsâggal vitt keresztil. 

Sterca Siulutiu „O lacrima ferbinte“ czimii kânyv6ben ide 
vonatkozoan ezeket irja: „Eppen ebben az idăben ijesztă hire 
terjedt el az egesz orszâgban, hogy a havasok kzâtt Hora I&- 
zadâsânak mâsodik kiadâsa kâsziil es pedig ezuttal egy Varga 
Katalin nevii n6 kăzremiikodes6vel, kir6l a magyarok azt tar- 
tottâk, hogy magyar s viszont a havasi românok, kik kâzăns6- 
gesen csak „doamna noastra*-nak nevezi6k, sajât szavai utân 
românnak. .. . . Val6ban ha a feldăhâdâtt nâp meg fogja akkor 
Siagunat, nagy botrâny târtânik. Valâsziniien ugy jâr, mint 
Drâgos 1849-ben Abrudbânyân. A nsp, mely 1848-ban szabad 
leti, megdrizte asszonyânak €des eml6kezetât, valamint elfog6- 
jânak is — de az ellenkezât.“ 

„Nehsz feladat volt ez râm n6zve; sok gondot 6s aggo- 
dalmat okozott nekem“ — szokta mondogatni Siaguna — ha 
valaki elGhozta a Varga Katalin esetât — ș azutân igy foly- 
tatta: „Sokat irtak 6s beszâltek errâi idâig s meglehet, mâg 
tâbbet fognak irni €s beszâlni a jâvâben, de lelkiismeretem 
nyugodt, hogy 6n ezt megtudtam oldani mindenki megelegedă- 
sere. Meg vagyok lelkembăl gyozâdve, hogy €n mint pap, româr 
es hazafi nem tehettem mâskânt, mert velemenyem szerint, ha 
nem nyulok ehez az eszkăzhăz ebben a nagyfontossâgu iigy- 
ben, bizonyâra katasztrofa fog bekăvetkezni, sât meglehet a. 
legszârnyiibb 6s a legszerenesâtlenebb lăzadăs havasi nâpiink 
— S az sem lehetetlen — az egâsz român nemzet r6sz6rdl. 
Nălăsak lehetiink, hogy az Isten ettol megdrizeti. “ 

De hit miârt Grvend Siaguna 6s vele egyiiit a legtsbb 
român ir6, hogy Varga Katalin oly modon fogatott el, hogy elfogatâsânak szomoru €s vâres kovetkezmânyei nem lettek? Nehogy valaki azzal vădoljon, hogy a tânyekbe oly ezâlzatokat 
akarok belemagyarăzni, melyek a val6sâghban e tenyektâl messze 
estek s a melyek csupân allâspontomnak konzekveneziâi, ujra
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Popeat beszeltetem, hiszen tâle csak nem lehet megtagadni, 
hogy el&gge illetekes tolmâesol6ja” a român âllâspontnak 6s fel- 

fogâsnak. 
„Ha Siaguna nem folyamodik ez eszk6zhâz, okvetetleniil 

kâvetkezik egy mâsodik katonai vagy karhatalmi kiszâllâs a 

havasok kăze, melynek szomoru kOvetkezmenyeit elgondolhatja 
mindenki, kiilânăsen pedig az, a ki hallott vagy olvasott az 

elsă kegyetlen katonai brachiumrâl. ....... Aztân meg van 

egy figyelemremelt6 kâriilmeny, melyet 'tekinteten kiviil nem 
hagyhatunk. Mert ime a Varga Katalin-l6le eset utân mindjârt 

kâvetkezett az 1848-ki szărnyii polgârhâboru. K6rdem : mit esinâl- 

tak volna a havasi românok, kiilânâsen a-mobezok 6s âltalâban 

a românok, ha a mondott idâben az el6bbieket (î. i. a moezokat) 

egy uj katonai vegrehajtăs, egy uj kataszirâfa, €ri, kovetkez- 

menyeire n6zve borzaszt6bb, mint az els6 volt. Vajon lett volna-e 

ez esetben a mâczoknak kedvâk 6s bâtorsâgok felkelni, a: moz- 
galom 6lsre âllani 6s Janku-nak 6ket felhivni a harezra ? S ha, 

a m6ezok nem mozdulnak, vajon Gyulafehervârt nem foglaltăk 
volna-e el a felkel6k 6s tortânt volna-e tâbb olyan dolog, mely: 
csak a mâczok felkelâsevel vald szoros kapesolatban târtenhe- 

tett meg csupân?* 
Azt hiszem, vilăgosan: râmuiatiam az 1848/9-ki român 

lăzadâs ket f6 mozgat6. elemere: a român ifjusâgra 6s a mâcz- 

sâgra. Kifejtettem e k6t tenyezd fejlâdesenek minden elzme- 
nyât 6s korilmânyeit; rămutattam az egyhăzzal egybetorrott 

iskolâra 6s a jobbâgy rendszerre; azaz a românsâg kulturai 

6s social-oeconomiai helyzetâre, mint az egâsz forradalmi czel- 

zatu român nemzetisegi mozgalom kettâs melegâgyâra. Nem 

tagadhatni azonban azt sem, hogy az 1848/9-ki român lăza- 

dâsra mâs kiils6, a nemzeti 6rzileițel kapesolatban nem âll6 

t6nyezOk is voltak hatăssal; igy pâldâul a becsi reakezid, mely- | 

nek keze 1690 6ta belenyul a român nemzetisegi mozgalom 

minden egyes fâzisâba ; de az is bizonyos, hogy ez egymagâra, 

nem lett volna elegseges semminek el6r6s6re, ha e kettâs tânyezo 

âltal a talaj szâmăra el6 nem leit volna kâszitve. A kik irodal- 
munkban a românsâg 1848/9-ki lăzadâsâval foglalkoztak, csak 

Pa 
9.
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e kiils6 tnyezât vettek szâmba, a melyebben fekvOket, a român 
nemzetis6gi eszme fejlâdâsi făzisainak nem ismerâse miatt nem 
vettek figyelembe s igy aztân nem csoda, ha e mozgalmakat 

teljesen felreismerve, helytelen 6s ferde vilăgitâsba helyeztek. 
Hogy tnyleg ebben a veres es szomoru emlâkezetii moz- 

galomban az osztrâk-reakezinak is volt szerepe, azi a român 

ir6k koziil is elismerik a szâlesebb lâtkăriiek 6s a higgaatabbak, 

de egyuttal erelyesen is hangoztatjâk annak k6ts6egbevonhatatian 
nemzetis€gi jellegât is. Balcescu Mikl6s, kir5l e tanulmâny folya- 
mân meg tobbszor lesz sz6, 1851-ben Pârisban româniai szâm- 
izâtt târsaival megiinnepelte az 1848-ki mâjus 15-64, mint a 

balăzsfalvi român gyiil6s vfordulâjât. Ez alkalommal barâtai 
megbizăsâb6l e nap emlkezeterâl beszâdet tartott, jellemezvân 
român nemzetisegi szempontbâl az 1848/9-ki erd€lyi român 
mozgalmakat. 

„Sok €s sulyos vâdat emeltek — mondja Balcescu e besz6- 
deben — az erdelyi românok e forradalma ellen. A bosszuâllâs 
vad furiâjâhoz hasonlitotiâk, a melv a romok 6s a holtak sirjai 
folâtt âll, borzalmat keltoen, vârtâ! habzd szâjjal s egyik keze- 
ben vârosokat felgyujte fâklyât tart, a măsikban pedig szornyii 
€s kegyetlen pallost, melylyel elpusztitja a fâldszinsrăl az ellen- 
felnek mâg magvât is. Ez az ijesztd kep igaz. Az erdelyiek 
forradalma, szârnyii, kegyetlen €s sok biintetesre mâlt6 kihâgăs- 
t0l beszennyezeit volt, de vâdelmere felhozhatjuk, hogy mind- 
ezek a kihăgâsok csupân vâgzetes kâvetkezmenyei voltak egy 
tiz szâzados szenvedâstâl 6lesiteit €s szitoti gyiil6letnek . ... 
„+ „ Azt is mondottăk, hogy a românok felkelâsâben nem volt 
semmi nemzeti vonăs, m6g csak nemzeti zăszlajuk sem volt, 
mint a horvâtoknak €6s a szerbeknek, hanem szakadatlanul az 
oszirâk zăszlok alatt kizdăttek. Felkelâsăk hasonlitott a rab- 
szolgăchoz, ki ura, paranesâra €s urâtol felve kel fel, nem pedig 
a szabad emberekehez, kik a szabadsâgert kiizdenek. Igaz, 6n 
magam is lăttam — arezom a sz6gyen pirjât6l 6gett, — hogy a 
Ionia A pre badsăgeri a legelavultabb, a legszârnyiibb 6s a 
edit a aSarnoksâg zâszlaja alatt kiizdottek. Igaz, hogy a 

i gedtek magokat megesalatni az osztrăkokt6l, a kik 
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kizsâkmânyoltâk âldozatkeszsegiket 6s hâsiessegăket. Nem igaz 

azonban, hogy a românokat. ebben a szărnyii hâboruban ne 

hatotta volna ât €s ne lelkesitette volna a nemzeti 6rzilet €s 
a szabadsâg szeretete. En magam is lâttam azokat a szârnyii 

m6czokat, kiket a magyar vitezek ijedelme ugy irt le elottem, 
mint holmi vadâllatokat, a melyek el6jânnek a hegyodukbâl, 

hogy dljenek es ragadozzanak. Igenis lâttam 6ket feldiihodve 
s ellensâgeiket fanatikusan gyiilălve ; de talăltam bennok egye- 
sitve sok emberies, nemes €s magasztos 6rzâst is. S ebben az 
idâben, mikor szivem szerte volt ziizva, lâtvân mindenitt a 

român nemzetet idegen ellensegeităl letiporva €s szorongatva, 

boldog lettem, mikor ez Griâs hegytetokân, a felh6k kozâtt 

tiizes, hatalmas român 6letre €s român nemzetisegre akadtam. 

Es miesoda fanatikus lelkesedâssel iidvăzâltek mind e parasztok, 

anikor elmondottam : azârt jov5k, hogy hozzak iidvâzletet esodâ- 

latos vitezs6găkârt 6s kivânjak szerenesât. kiizdelmeikhez testve- 

reik reszerăi, kik a Czărâban” laknak. Micsoda mely hallgatâs- 

sal fogtak kăriil 6s figyeltek râm, mikor a român nemzet erej6- 

6], szâmârâl 6s elterjedesârol beszeltem a făldân, melyet az 

isten nekik adott 6s arr6l a nagysâgrâl, mely râjok a jăvăben 

VĂD e... . Az asszonyok sem maradtak el sem bâtor- 

sâgra, sem nemzeti 6rziletre n6zve. A hegyek esucsairol a 

kOtămegek zăporât zuditottâk ală, melyek meggyeritetiek az 

ellenseg zâszldaljait. Dalaik sem voltak tâbbe, mint elâbb a 

fâjdalom 6s az Srâm 6nekei, hanem hazafisâggal es nemzeti 

&rziiletiel telt dalok. Hallottam Abrudbânya romjai kOzott egy 

ifju, magas termeti, sz6p havasi leânyt 6des €s fâjo dalt 6ne- 

kelni. Egy ifju, boldog român leânyrâl 6nekelt, kit Florânak 

hivtak s ki azert volt boldog 6s szereneses, mert român leâny 

6s italiai eredetii volt ; boldog mert nem tud magyarul; anyja 

sem tudott egy sz6t sem; boldog volt, mert esak azt szerette, 

a mi român 6s eskiit teit, hogy sohasem fog magyart szeretni, 

  

* A român paraszt a kbzbeszedben Româniât Czârâ-nak (orszâg- 

nak) szokta nevezni, mintegy ezt tekintvân igazi hazâjânak. Ez a reminis- 

czenezia is 6rdekes adaleka annak, hogy a român n6p tudatâban is €lt 

a bekiltăzâs emlekezete bâr nagyon elhomâlyosulva. 
5
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mig csak a f6ldân egy român lesz. Ez az 6rzestăl megittasult 
dal, ez a fehâr €s piros arezu szep lâny s Abrudbânya meg- 
porzsâlt s kormos romjai, a melyek engem kărilvettek, s a 
magyar sirok dombjai, melyeket magam mellett lâttam, mâly 
hatăst tettek râm. Mintha egy csodâs lătvâny âllott volna, elât- 
tem; mintha a român nemzetis6g geniusza âllott volna az ide- 
gen ellensg sirdombja felett 6nekelve a feltâmadăs dalât.* 

Sok kălteszet van e leirâs utols6 reszeben bizonyâra, de 
ne feledjiik, hogy a kâltâszettăl az igazsâg, mikor az 6rzelmek 
vilâgârdl van sz6, nem szokoit valami tâvol fekiidni. Az 1848/9-ki român mozgalmak, legerdekesebb alakja Janku AĂbrahâm volt, a havasok kirâlya, a moczok vez6re 6s Hora-nak oldalăgi ro- kona. Szereplesât 6s egyeni jellemât, nem lehet sem meger- teni, sem elemezni, ha kizărtnak tekintjiik, hogy a havasi român- sâg lelkuilete ât volt hatva mâlyen gy5kereză erâs nemzeti erzulettâl. Jankunak €lettârtânete vilâgos bizonyiteha, hogy 6 komolyan hitt abban, a mierţ fegyvert fogott, hogy 5t nem ânz5 czelok vezettek, hanem magasztos, bâr teves 6s kovetkezm6- nyeiben veszedelmes nemzeti âlmok. Ha a m6ezsâgbhan român nemzeti €rz6s nem lett volna, Janku râjok oly megbiivăl6 ha- tâst sohasem gyakorolhatott volna. Azt se feledjiik, mikor arrâl a kălesonhatâsr6l van sz0, mely Janku €s a român forradalmi mozgalmak kăzott volt, hogy 6 is tagja volta kolozsvâri român ifjusâg Onkepzâ-kărenek. Az 6 lelke is ott szivta magâba a român nemzeti szellemet, a hol a Barnutiu hatăsa alatt âll6 egesz ifjabb român intelligencezia. 

i



VI. 

1848 mârezius 15-ke. Murgu Eulhym kiszabaditâsa. A mărczius 15-ki 

eszmek hatăsa az erdelyi ifjusdgra. A marosvâsârhelyi magyar €s român 

zanczellistâk. Kârvengezes az Unio târgydban, A român kanczelistâk ma- 

gatariăsa 'e2 tigyben. Bîrlea hirt hoz a baldzsfalvi hangulatrol. Bîrlea 

megjelenese mină fordulatot idâz elă a român kanczellistăk magataridisăban. 

A magyar în6k tâves okoskodăsa. A român kanczellistăk elhatdrozzâk „a 

Tamds-vasârnapi guyiilest. Pumnul Aron balâzsfahi tanâr is e gyiilesre meg- 

HivGkat hiildăz sz6t a husueti sziinidâre hazatâvoz6 tanulGki6. Român nep- 

gopiilesek Verespatakon €s Topânfalvân. A kolozsvâri kerveng. A românsăg 

magatartăsa az Unioval szemben. A „Gazeta de Transilvania“ pârtolja. 

Barnutiu mărezius 25-ki îrott proklamdczidja. A kormănyszek betiltja a 

Tamâs-vasârnapi gyiilâst, de megengedi, hogy a piispokăk kulon-kiiln Ossze- 

hivhassâk a român intelligenczidt. A Tamds-vasârnapi gyiilest megtarijăk. 

E gyiil&s hatisa €s jelentosege. Zavargâsok ez idoben. Lemenyi piispăk je- 

lentese. Elfogatdsol. A piispokăk dsszehiujâk a balăzsfalvi gyilesi. Kik vettel 

reszt e gyiileen? A gyiiles lefolyâsa. A baldzsfalvi gupiilesen megfogalmazott 

român nemzelistgi programm €s fâbb pontjai. A român nemaeti dlland6 bi- 

zotisâg (komite) megalakităsa. Mi volt e komit€ feladata ? A komite tagjainak 

reszesstge a român parasztok felbujtăsdban. A mihâlezfalvi 6s koslărdi eset. 

A hormdnysztk feloszlaija a komitei. A komit€ beleavatkozik a mihdâlezfalvi 

esetbe. A kormânssz6k grof Băldi Ferenezel Szebenbe kildi, hogy a komite 

făbb tagjait fogassa el. Barnutiu elmenekiil, csak Laurianu-t 68 Balasiescul 

foajăk el. B. Vay kormânybiztos kEsăbb szabadon bocsâlja ezeket îs. 

A român nemzetisegi eszmânek fejlâdesât nyomrâl-nyomra 

kâvetve, elârkeztiink 1848 mârezius 15-hez. E nap a magyar 

ifjusâg napja volt. Tortenete ismeretes. E napon szabaditottâk 

ki az ifjak Tâncsiesot €s tărsait bârtâniikb6l. E kiszabaditott 

foglyok kâzâtt volt egy român is, Murgu Euthym, ki egyike 

volt a romanismus legbuzg6bb apostolainak. Murgu a magyar- 

orszâgi râszekben az els6k koziil val6 volt, ki a românsâg fel-



szabaditâsât kovetelte a szerb hierarchia nyomâăsa al6l. El6szâr 

az irodalomban iizent hadat a szlâv kulturâlis hatâs egyik ma- 

radvânyânak, a cirill betinek; azutân pedig az egyhâz bel- 

kormânyzatâban kăvetelte az 6-szlâv liturgiai nyelvnek felcse- 

relâsât a român nyelvvel 6s azt, hogy a gâr. kel. român egy- 

hăz elvâlasztass6k a găr. kel. szerb egyhâzi6l. Ezzel maga ellen 

ingerelte az egesz szerb hierarchiât, de nepszeriisege a ro- 

mânsăg eiâtt hatârtalannă lett. „Murgu azonban — mint Horvâth. 

Mihâly mondja* — nem elegedett meg ezzel, hanem Krass6 me- 

gyeben a fâldesurak 6s jobbăgyok viszonyaira is kiterjesztette 

izgatâsait, minek kovetkezteben elfogatott s mint kăzrendhâbo-= 

rit negy 6vi fogsâgra itâltetett,“ 

A magyar ifjusâg szabadsăgnapja tehât Murgu Euthym 

szemelyeben az ujonnan kivivolt szabadsăgot kiterjesztette Ma- 

gyarorszâg românjaira,is 6s vel6k egyiitt minden hazai nemzeti- 

segre. A mârezius 15-6n kivivott szabadsâg egyetemes szabadsâg 

volt tehât, nemesak „magyar szabadsâg.“ 

A mârezius 15-ki esemenyek hire villâmgyorsasâggal ter- 

jedt el. Egy pâr nap mulva megârkezett Erdâlybe is. Hogy min& 

hatâssal volt az erdelyi magyarsâgra, 6s a magyar ifjusâgra, 
annyira koztudomâsu, hogy eldadâsa al6l magunkat bâtran 

felmentetteknek tekinthetjik. Kevesbb6 ismeretes azonban, hogy 

mind hatâssal volt a românsâgra, nevezetesen pedig a român 
nemzetisegi mozgalom 6l6n âll6 mivelt român ifjusăgra ? E te- 
kintetben az egykoru hirlapi tudosităsokat €s emlekiratokat le- 
szămitva, k6t fovrâsra hivatkozhatunk: Jakab Elekre 6s Baritiu 
Gyârgyre.** E nap esemenyeit mindketten elbeszelik. Ellenkeză 
szempontok szerint ugyan, de epen ez a homlokegyenest ellen- 
kez6 felfogăs adja keziinkbe a kulesot az akkori helyzet s e 
helyzeten uralkod6 erziilet objektiv megitâl6s6hez. 

A pesti 6s beesi esemânyek hire mârezius 23-ân 6rkezett 
meg Marosvâsărhelyre. A kâvetkeză nâp az Grâm 6s a tiinte- 

. Magyarorszâg fiiggetlensegi harezânak tărtenete I. lot. 240. 1. 
** Baritiu : Istoria Transilvaniei II. kât. 
Jakab Elek: Szabadsâgharezunk tărtânethez,



- tâsek napja volt. Marosvâsârhely akkoriban nem volt olyan 

csendes vâroska, mint most. Sz6khelye volt a kirâlyi tâblânak, 

mely mellett mintegy 200 jogvâgzett ifju gyakornokoskodott. Ezen- 

kiviil az odaval6 ev. ref. kollâgium Dozsa Elek el6adăsai folytân 

mintegy kâz&ppontjăvă lett az erdâlyi jogtanitâsnak. Ez idoben 

Marosvâsărhelyt mintegy 30 român nemzetisâgii ilju tartOzko- 

dott, nagyobb râszben mint kir. tâblai gyakornokok (kanezel- 

listâk) s esekâlyebb r6szben mint joghallgatok. Ezek kozâtt a 

k6s&bbi mozgalmakban nagyobb szerepet jâtsz6 6s igy ismer- 

tebb neviiek a kovetkezd ifjak voltak: Janku Abrahâm, Pop 

Vasilie, Bologa Jakab, Popoviciu Servian, Margineau Jânos, 

Hodosiu Jozsef, Solomon Mikl6s, Dobra Pster, Buteanu Jânos, 

Pap Sândor (Papiu Ilarianu), Secarean Constantin, Constantin 

G. Joan, Porutiu Sâmuel, Rosca Pâter, Pinciu Jânos, a Brote 

testverek 6s Martianu Dânes. Majdnem kivâtel nâlkil oly nevek, 

kik szerepet jâtszoltak a kolozsvări român ifjusâgi GnkepzO- 

kârben îs. 

Ezek az itjak râsztvettek a magyar iljusâg demonstrâ- 

eziGiban. Orămiik k6zâs volt. A most sziiletett szabadsâgot ugy 

tekintettek, mint mindnyâjuk drâga tulajdonât. Mârezius 25-en 

az ifjusâg gyiilest tartott, melyben elhatăroztâk, hogy O felse- 

gehez folyamodăst fognak kiildeni, melyben elsă sorban Erdâlynek 

Magyarorszăggal val6 uniojât fogjâk kerni. E kerâst mindjârt 

a gyiil&sben megfogalmaztâk es alâirtâk. Aldirtăk pedig nemesak 

a magyar, hanem a szâsz 6s român ifjak is. A tâbbszr emli- 

teit Pap Sândor alias Papiu larianu e szavakkal irta alâ: 

„Ezi a kârvânyt alâirom, mint român“ — Baritiu azt mondja, 

hogy a magyar ifjak e sz6 hallatăra român. zajongani kezdettek. 

E zajongâsrâl azonban sem Jakab Elek, sem Kovâri Lâszl6,* 

sem pedig mâs magyar forrăs nem tud semmit. „Alâirom — 

folytată — azon remenyben, hogy a jobbâgysâg el fog tăriil- 

tetni minden kârpotlâs n€lkiil akâr a paraszisăg, akâr pedig az 

âllam r6szârăl, hogy respektâltatni fog az Erdelyben €s Magyar- 

orszâgon lak6 nemzetisegek nyelve 6s hogy teljes lesz a sze- 

= Kovdri Lăszid: Erd6ly târtenete 1848—1849.
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mâlyes, polgări 6s politikai egyenlosâg“. Vegiul, Baritiu szerint * 
kOvetelte, hogy jegyzâkânyvbe vâtessek, hogy a român ifjak 

az uniot cesak ily feltetel alatt akarjâk. A magyar forrâsok ez 

ui6bhi kivânalomrâl nem tudnak semmit, mint nem tudnak 

arr6l sem, hogy a magyar ifjusâg e kikâtes jegyzkonyvbe 

-vâtelet zajongâsâval megakadâlyozta volna. 

Mârczius 26-ân este egy Bârlea Miklos nevezetii tanul €r- 

kezett Balăzsfalvâr6l Marosvâsârhelyre. Ez az ifju beszelte el 
-a român kanezellistâknak, hogy „Balăzsfalvân az este a tană- 
rok a tanul6kkal 6s mâs intelligens românokkal tanâcskoztak 

6s tanăcskoztak a mai nap folyamân is, hogy mit kellene a 

român nemzetârt tenni a jelen koriilmânyek kăzâti. A nemze- 
tisegi dolgokat illetâen a legtâbben egyetertenek, de azt sze- 
vetn6k tudni, hogy mit akar a marosvâsârhelyi ifjusâg, s hogy 
ha lehet, miikâdjenek mindnyâjan egyetârtăen.“ 

Ez 6rtesitest veven, mâsnap este a român kanezellistâk, 
szâmszerint harminezan dsszegyiiltek Janku Abrahâm lakâsân 
„6s miutân nagy 6râmmel meghallgattâk az ifju Birlea felvilă- 
gositâsait azon szellemrâl, mely a balâzsfalviakat âthatotta s 
az ottani nemzeti mozgalmakrâl, az ifjak 6rtekezlete azt hată- 
rozia, hogy a husvât utân kăvetkeză Tamâsvasârnapjân mind- 
azok, kik a jelen 6rtekezletben reszivettek, polgâri, papi, ertel- 
mis6gi 6s parasztismeroseikkel, annyival, a hânyat kozulGk râ- 
birhatnak, 6ssze fognak gyiilekezni Balăâzsfalvâra, a hol majd 
tobben dsszejven, a nemzeti iigyben megtehetik a sziikseges 
lepseket.“ Papiu Ilarianu elbeszâlâse szerint az ifjak e hatâ- 
rozat kimondâsa, utân kezăket az €gre emelvân, megeslkiidtek, 
hogy tiizn-vizen keresztiil, 6letâk bârmilyen veszedelmeztetâse 
ârân is el fognak menni Balâzsfalvâra. 

E hatârozat kimondăsa utân nagyon termâszetes, hogy a 
român ifjusâgnak Marosvâsârhelyrâl el kellett tâvoznia, hogy a 
Tamâsvasârnapi gyiilsre mentâl szâmosabb kisârettel târhesse- 
nek vissza. E mozgalmak magyar leir6i, nem ismervân azi a 
fordulatot, a mely Birlea megjelenes6vel a marosvâsărhelyi 
român ifjusâg lelk6ben bekăvetkezett, sok fel6 kerest6k az el- 
tâvozâs okât, csak ott nem, a hol rejlett. „A mâreziusi napok
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egyik estâjen — irja Kâvâry Lâszl6* — a magyar 6s român 

fiatalsâg egyiitt poharazott. A tomegben egy szikâr termetii, 

vârăsl6 szakâllal kăritett arczu egyen seteten kiserte a jobbâgy- 

sâg felszabaditâsa irânti vitât s vegre felkiâltott: drok vdlisăg 

“imgyen, va9y halăl ! E szavak nem hangzottak el s reggel nem 

-vala român fiatal Marosvâăsârhelyen lâthat6 ; senkise vâlte, hogy 

az egyszerii irnok nevât vârrel fogja Erdâly târtânete lapjaira 

beirni. Janku Âbrahâm eltâvozott, felment az abrudbânyai ha- 

vasokra, hazâjâba.“ 

Midân Birlea visszatert Balâzsfalvâra 6s hiriil vitte a 

marosvăsârhelyi ifjak hatârozatât, a balăzsfalvi iskola, egyik 

fiatalabb tanâra, Pumnul Aron, ki az ifjusăgra ez idâben majd- 

“nem akkora hatâssal volt, mint egy pâr 6v elâtt Barnutiu, egy 

felhivăst fogalmazott, melyben a român nâpet a husveti iinne- 

pek utân k&vetkeză Tamâsvasârnapjâra &sszehivta egy nemzeti 

ertekezletre. Az ifjusâg 6pen .kesziil6ben : volt, hogy a husvâti 

“sziinetekre haza menjen ; Pumnul felhivâsât lemâăsoltatta minden 

egyes tanuloval s meghagyta nekik, hogy e felhivâst magokkaJ 

hazavigyek, otthon terjeszszek €s minden 1615k telhetă eszkoz- 

'zel hassanak oda, hogy erre a gyilesre ment6l szâmosabban - 

elj6jjon a românsăg. Az ifjak e felhivâst magokkal vittek, tâbb 

român lelk6sz nemesak tudomâsul vette, de a templomban ki 

is hirdette. A Maros-Vâsârhelyrâl eltâvozott ifjak is megtettek 

minden t5l5k telhetât. Nemesak râsztvevOket toborzottak €s 

izgattak a Tamâsvasârnapi gyiles erdekâben, hanem tâbb helyen 

nepgyiilest is tartottak, mely n6pgyiileseknek târgya az ugy- 

nevezett român nemzeti kăvetel6sek formulâzâsa volt. Ily n6p- 

gyiilest tartottak âprilis 3-ân. Abrudfalvân — a Varga Katalin: 

fele mozgalmak egyik csomâpontjân — Bâlint Simon veres- 

pataki găr. kath. lelk6sz 6s Duteanu Jânos iigyv6d vezet6se 

alatt, mely gyiilsben egy k6rvenytervezetet fogadtak el a jelen- 

levâk. E kârvenyt Kolozsvârott mârezius 28-ân, tehât a maros- 

văsăârhelyi român kanezellistâk hatârozata utân kst nappal 

fogalmaziăk Jikâs Ferencz, Buteanu 6s. Suciu. Hasonl n&p- 

* Brd6ly târtenete 1848—1849-ben 54. lap.
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gyiilest tartottak âprilis 5-en Topânfalvân is. Janku is jelen volt 

e gyiil6sen, de ez alkalommal meg teljesen tartzkod6 maga- 

viseletet  tanusitott. E nepgyiiles is elfogadta n6mi bâvitâssel 

€s modositâssal a kolozsvâr-abrudfalvi kervenyt. 

A românsâg meglehetâsen egyeterieti az ugynevezett nem- 
zeti kovetel6sekben, melyek râviden a kâvetkezOkbe foglalhatâk 
dssze: iktassâk târvenybe, hogy a românsâg Erdâly negyedik 
nemzete s hogy a gâr. kel. val!âs €p oly târvenyesen bevett 
vallăsfelekezet, mint a tâbbi negy. A miben mâg teljesen hatâ- 
rozatlanok voltak, az a Magyarorszâggal val6 unio volt. A ro- 
mânsăg ekkor meg nem volt hatârozottan ellensâge az unionak, 
mert sokan ugy gondolkoztak, hogy a românsâg csak nyerni 
fog sulyban €s jelentâsegben, mint politikai tenyez6, ha egye- 
siil a magyarorszăgi românsâggal. A „Gazeta de Transilvania“ 
6s a „Fâia pentru minte si inima“ tâbb czikkben &pen e szem- 
pontbâl indulva ki, az unio mellett nyilatkozott. 

Mârezius 25-r6l keltezve, egy irott proklamăczidt kezdettek 
Nagy-Szebenbăl az orszâgban terjeszteni. Bâr nem volt alâirva, 
de azert a român ifjusâg azonnal megismerte, hogy Barnutiu 
tollâbâl szărmazott. E felhivâs azt kâvetelte, hogy legel6szăr 
is tartass6lk egy român nemzeti kongresszus. Toâroltess6k el a 
jobbâgysâg; ne csak egyâni, de nemzeti szabadsăg is legyen, 
azaz a românsâg a torvânyhozăs utjân helyeztessek vissza regi 
jogaiba; legyenek român tisztvisel6k 6s român kOvetek az 
orszăgeyiilesen s a Magyarorszăggal vald unidrol mindaddig 
szO se legyen, mig a român nemzet mint szabad nemzet nem 
egyezkedhetik a magyar nemzettel, mert az unio mellett nem- 
zeti szabadsâg n6lkiil az egyeni szabadsâgra €piilt koirmânyzat 
bârmely rendszere nem egyeb, mint âlorezâs absolutismus, 
„Mig az egesz român nemzet nem lesz jelen az orszâggyil6- 
sen, addig Gvâst tesziink minden unio elen. Orăkre âtkozott 
legyen az a român, ki uniot mer kâtni mindaddig, mig el nem 
lesz ismerve a român, mint politikai nemvet.* 

_ “Barnutiu e proklamâczi6ja dânt6 hatâssal volt a român 
kâzvelemâny alakulâsâra s most mâr csak id6 kerdâse volt, 
hogy Barnutiu a mozgalom Vezeteset lezâbe vegye s a român
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kăzvelemeny hatârozott 6s egysâges âllâst foglaljon Erdelyben 

az unio ellen. A kormânysz6k a tervezett Tamâsvasârnapi gyii- 

lst eltiltotta s meghagyia a piispokâknek, hogy rendeljek meg 

papjaiknak, hogy a kormânyszek e rendeletât a neppel tudas- 

sâk s azt tartsâk vissza a gyiil6sen val6 megjelenestol. Egyut- . 

tal azonban kijelentette azt is, hogy nem fogja ellenezni, ha a 

piispăkok kiilân-kiilân, a magok sz6khelyâre Osszehivjâk a pap- 

sâg k6pvisel6it s a vilâgi 6rtelmis6g egy nehâny jelentekenyebb 

tagjât, hogy velâk egy, a românsâg 6hajtăsait magâban foglal6 

s az orszâggyiilshez benyujtand6 ker6s tărgyâban tanâcskoz- 

zanak. A piispk6k a kormânysz6k rendeletenek engedelmes- 

kedtek s a papsâgot e rendelet 6rtelmeben utasitottăl:. Azon- 

kiviil a kormânyszek a fâhadi paranesnoksâgt6l katonai erot 

is kert, hogy ha âprilis 30-ân tânyleg megis &sszejânne a n6p- 

gyiil6s 6s nem oszlan6k szât a polgări hatOsâgok k&pviselâinek 

felhivâsâra, legyen kezn6l karhatalom is 

A kormânysz6k rendelete s a piispOkok tilalma nem tudta, 

megakadâlyozni, hogy az ifjak Balăzsfalvăra ne gyiiljenek €s 

egyik-măsik pap, mint Bâlint Simon verespataki gor. kath. lel- 

kesz ne hozzon magăval szâmos român parasztot is. Delelâtt 

10 6ra tâjban 6rkeztek meg Janku 6s Buteanu is, mintegy ezer 

fore menă mâcz kisereteben. Egy sz6val a hatâsâgilag betiltott 

gyiilesen râszt vett mâgis egy pâr ezer ember. A  marosvâsâr- 

helyi kanezellistâk kâziil Papiu larianu szerânt * jelen voltak : 

Janku Abrahâm, Porutiu Sâmuel, 'Tordasianu, Tobias, Pranku. 

Pimeiu Jânos, Rosca Peter, Botu, Margineanu Jânos, Vespri- 

meanu Vasilie stb. Ezek 6s Pumnul Âron tanâr, tovâbbă Buteanu 

Jânos 6s Mikâs Floriân îigyvâdek a templom elâtt levo teren 

szonokoltak a n6phez. A magyar forrâsok szerint lăziio es Le- 

mânyi piispâkot gyalăze beszedeket tartva, a român forrâsok 

szerint pedig esillapit6 tartalmuakat. Dâlutân ket Orakor erke- 

zett meg Barnutiu is. A kanczellistâk a n6ppel egyiitt elebe men- 

tek, lovait kifogtăk €s kocsijât ugy vittek be Balâzsfalva f5- 

terere. 

* Istoria Românilor stb. IL. e. 283 p.



Barnatiu megerkezese — irja Popea mâr idâzeti kOnyve- 

ben — nagy felelmet gerjesztett a piispoknek 6s a kormâny 

kildâttjeinek sziveben. Azt hittek ugyanis, hogy azârt jătt ide, 
hogy kikergesse a piispokât sz6k6băl s igy âlljon bosszut azert 

a pârârt. melyet egy nehâny 6v elâtt folytatott ez ellene 6s tanâr- 

târsai ellen s melynek eredmenye az lett, hogy Barnutiu el- 
vesztette tunszâkât. Fâlelmăk azonban hiâba val6 volt, mert 

Barnutiu a n6pet bekâre intette, tanâesolvân neki, hogy men- 

jen haza csendesen s engedelmeskedjek otthon felebbvaldinak 

€s azutân j5jjon el ismât arra a nagygyiilâsre, melyet a kor- 

mâny engedâlyâvel fognak tartani s a melyben az irânt fognak 

hatârozni, hogy mit tegyen a român n6p politikai jogai meg- 

nyerese €rdekeben. Ugy is târtânt. A n6p haza ment, mikânt 

az intelligenezia Barnutiuval egyitt, ki mint Cipariu irta „Or- 

ganul Luminarii“ czimi ujsâgâban — ugy ment haza Szebenbe, 
mint a „b6ke angyala“. 

A Tamâsvasârnapi gyiil6s a kormâny eltilt6 rendelete k5- 
vetkezteben csak fâlig sikerilt, de azârt nagyobb hatâsu volt 
megis igy megtartva, mintha akadâlyok nem meriiltek volna 
fel. A gyiilest Osszehiv6 s az egâsz mozgalmat vezetă ifjusâg e 
gyilesen jâtt teljesen erejenek tudatâra. Az Osszegyiilt nepet 
fanatizâlta, a kormânyt6l kilătâsba, helyezett gyiilesre pedig a 
tert elOkeszitette. „Râviden — hogy ujra Popeât idezzem — 
e n6lkiil a gyiiles nlkiil s azon el&kâsziiletek n6lkiil, a melye- 
ket az iljusâg ekkor tett, a mâjus 15-ki nagygyiilesnek, ha meg 
is tartatott volna, nem lett volna semmi tekintetben az az 6r- 
i6ke €s hatâsa, a mi volt, s6t az is nagyon kânnyen megtor- 
t&nhetett volna, hogy tâves utra jutva, eredmânyeiben egyene- 
sen az igazi român nemzeti 6rdekek ellen lett volna“. , 

A Tamâăsvasârnapi gyiil6s utân a român n6p izgatottsâga 
egyre nOvekedeti, A Magyarorszăggal szomszâdos megy6kben 
hire terjedt, hogy Magyarorszâgon a robot mâr megsziint s e 
hir kovetkezteben tobben meg is tagadtâk a jobbăgy - szolgâla- 
tok teljesiteset, A sziinid6kân meg mindig otthon levă tanul6- 
săg făradhatatlan volt az izgatăsban. Mindenki kâsziilt a mâ- 
jus 15-ki balâzsfalvi nagygyiilâsre, a melyen a tomegben. elter-
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jedt hir szerint nem fog sem tâbb, sem kevesebb tortenni, mint- 

hogy fel fogjâk osztani a f6ldesurak birtokait. Tbb helyen az 
izgatotisâg tettlegessegben €s a hatosâgok irânt vald ellensze- 

giilesben târt ki. Erd6ly kiilânbăzd reszeib6l a fenyegetă moz- 

galmakrâl egyre 6rkeztek a kormânysz6khez -a jelentesek. Als6- 

Fehermegyeben, Mihâlczfalvân, a râgtânit6lă birsâg kihirdet6se- 

ben a român parasztsâg megakadâlyozta a szolgabirât. A kis 

Fels6-Fehârmegyeben pedig tizenegy kbzs6gben tagadiâk meg 

a jobbâgy-szolgălatot. Legnagyobb volt azonban az izgatottsâg 

a Mezâsâgen, Papp Săndor 'sziil6falujânak, Mez6-Bodonynak 

kârnyek6n. T5bb helyen katonasâgot kellett alkalmazni, hogy a 

n&p izgatottsâga lâzadăsban ne târjon ki. A helyzetet igen hi- 

ven jellemezi Lemenyi pispok azon jelentese, melyet mâ- 

jus 10-r5l a kormânysz6khez kiildâti: „Ma egy igen hiteles hirt 

vettem arr6l, hogy a bujtogat6 ifjak innen Szebenbe menven, 

odaval6 lelkâszemmel, Mân Miklossal, Barnutiu Simon, Boer 

Demeter, Barb Mikl6s 6s Papp Sândor tobbszâr megeskiidtek 

s magukban elhatăroztâk, hogy ha €n a gyiilesen az âltaluk 

elâterjesztend6 pontokat el nem fogadom vagy ellene szegiilok, 

engem lâb all eltegyenek, hittel koteleztek magokat mindnyă- 

jan arra, hogy ha az unio.4 ponţjairbl le nem mondok, a 

piisp5ki szâkr6l ledântsenek. Mindentele azi hirdettek, hogy a 

n€p Balăzsfalvăra. fegyveresen jelenjek meg. Mân Mikl6s szebeni 

papom is azt mondolta also-sebesi gârâg nem-egyesilt pap, 

Popa Arszâniânak ; Pap Sândor pedig a szecseli utban Ossze- 

gyiilt 6s Siaguna piispok erkezeset vâro n&ptâmeget arra buz- 

ditotta, hogy mâjus 15-6n csalădostâl, gyermekestăi jelenjenek 

meg Balăzsfalvân s erâvel mutassâk meg, hogy a român min- 

dent meggyăzhet. Es mindezt Fule igazgato, Moga theologus, 

Pamnevies €s mâsok jelenl6tâben mondotta.* 

A hatâsâgok ily kâriilmânyek kăzâtt kenytelenek voltak 

nemesak praeventiv intezkedâseket tenni az eshetGlegesen ki- 

tărhet6 mozgalmakra vonatkozoan, hanem egynehânyat azok 

kăziil, kiket a kezei kOz6 keriilt adatok alapjân a legfâbb buj- 

* Jakab Elek. Szabadsâgharezunk tărtânete 116. 6s 117. |.



togatoknak tartoti, be is fogatni. Igy fogatta be meg a Tamâs- 
vasârnapi gyiiles el6tt Mikds Ferenezet, Mikăs Floriânnak edes 
atyjât, azert, hogy a român parasztsâgot njiltan a făldesurak 
ellen izgatia. A nâla talâlt mintegy 67 darab levâlb6l kitiint, 
hogy a mozgalmaknak kăzepponti intâzâje Barnutiu, f5bb igy- 
nOkei pedig Buteanu Jânos 6s Pap Sândor voltak. Ugyancsak ily 
okok miatt fogtâk el Pumnul Âront 6s Solomon Mikl6st is, kiknel 
szinten lâzit6 iratokat €6s nyomtatvânyokat talăltak. 

A balăzsfalvi gyiilesre a românsâg găr. keleti râszet Siaguna 
piispOk mâjus 7-r6l keltezett 231—48. szâmu koriratâval, a gr. 
katholikusokat pedig Lemânyi piispăk mâjus 9-r6l keltezeti f6- 
pâsztori level6vel hivia âssze. E kettos ăsszehiv6 nagy moz- 
galmat okozott a românsăgban. Nemesak az ertelmiseg, de 
maga a n6p is alig beszelt mâsrâl, mini a balâzsfalvi român 
orszăggyiilesrol. „Tamâsvasârnapjât6l kezdve — irja Papiu Ila- 
rianu mâr idezett kânyvâben — mâjus l5-ig az egâsz orszâg 
s annak minden nemzete a legnagyobb forrongăsban 6s a leg- 
fesziiltebb vârakozâsban voltak. Magyarok, românok 6s szâszok 
nagyon j6l tudtâk, hogy a românok gyiilese fog dânteni Erdely 
sorsa felett. Mindnyâjan tiirelmetlenii] vârtâk, hogy mit fognak 
tenni a românok.“ 

Mentăl k6zelebb jătt a kitiizătt nap, annâl nagyobb lett a român n6p izgatotisâga. A gyiilest megelăzâen mâr hârom nappal kezdettek dzânleni a nSp €6s a kiildăttsegek az orszâg minden r6sz6băl Balăzsfalva fel. Szombaton deluiân erkezett 
meg Szebenbâ! Siaguna pispOk is. A român ifjak el6be men- tek s kertek, hogy a nemzeti igy 6rdekâben ne szăâlljon .Le- mânvi pispokhăz. „Inkâbb Balăzsfalva piaczân maradok — fe- lel6 a piispăk — csak ne gyanusitsatok !* E kijelentesre az iljak belenyugodtak, hogy a piispăk ne sertse meg a kăteles illemet, melylyel fopăsztor târsa irânţ tarlozik 

E gyiilâsre eljottek meg azok az intelligens românok is, kik mâr rgebben kivândoroltak volt a vajdasâgokba s ott kii- lânfle hivatalos €s târsadalmi âllâsokat vivtak ki magok sză. mâra. Igy jelen voltak mâra gyiilest megel&z6 napon Laurianu, Balasiescu, Maiorescu Vasilie, Suciu. Ke&s6bben erkeztek vala-
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mivel Maiorescu Jânos, Aron Fl6rian, Munteanu 'Gâbor, Alma- 

sianu Dâvid, kik mindnyâjan azârt jăttek haza, hogy râszi ve- 

gyenek a nevezetes gyilesen s „hogy tev6kenyen mikădjenek 

kozre a maguk râsz6r6l is a nemzeti jogok kivivăsâban.“ De 
hemesak Ok vettek râszt e gyiilâsen, hanem tâbben a româniai 

ifjabb generâczi6 tagjai kozil is. Igy a tobbek kozott Negri 
Konstantin, Sion Gyorgy, Russu, Rosetti Lascar, Curius, Jonnescu 

Nicolae, Balcescu stb. 
A kormânybiztosok Szabd Lajos kormânysz6ki tanâcsos 6s 

Bânfty Miklos fâispân voltak. A rend fentartâsâra Szebenbâl 

katonai erd is volt kikildve, melynek paranesnoka Sehurter 
tâbornok volt. A gyiil6st a Balăzsfalva alatt elteriild râten tar- 

tottăk meg, melyet e nap Sr6k emlâkezetere elneveztek „Sza- 

badsâg mezd“-nek (Cîmpul libertatii). ElnGkei voltak a pispâ- 

kOk, kik mell6 meg kât alelnăkot vâlasztottak u. m. Barnartiu 

Simont 6s Baritiu Gyrgyât 6s egy tiz taghâl âll6 titkârsâgot. 

nâvszerint Cipariu 'Timotheust, Popasiu Jânost, Laurianu Tre- 

bonianut, Boer Demetert, Bologa Jakabot, Dunka Pâlt, Anghelu 

Gy5rgyât, Bobu Jânost, Maior Pâtert 6s Brân Jânost, 
A gyiil6s lefolyâsât elbeszelni nagyon terjedelmes lenne, 

săt a târsziike azt sem engedi meg, hogy Barnutiunak hires 

beszedst, mely a gyiiles eredmânyâre dânt6 hatâssal volt, ele- 

mezziik. Egyediil csak az eredmâny konstatălăsâra kivânunk 

szoritkozni. Az eredmeny a românsăg kivânsâgainak 16 pontba 

val6 foglalâsa volt. E 16 poritot egy kervenybe foglaltâk 6s el- 

hatâroztâk, hogy e kervenynek egyik pâldânyât O felsege els, 

a mâsikat pedig az erdelyi orszăggyiiles el6 terjesziik. E k6r- 

venyben kifejezett €s 16 pontba foglalt român nemzetisegi ki- 

vânalmakb6l a politikai jellegiiek a kovetkezOk voltak: 

1. A român nemzet, tâmaszkodva a testveriseg 6s a szabad- 

sâg elvere, kăveteli politikai tekintetben val6 nemzeti figget- 

lensâget s hogy mint român nemzet szerepeljen 6s szâmânak 

megfelelă arânyban legyen ke&pviselve az orszâggyiilâsen s hogy 

meg legyenek a maga tisztviselți a kozigazgatăs, igazsâgszol- 

găltatâs 6s a katonai hivatalok minden âgâban s hasonl6 arâny- 

ban hasznâltass6k nyelve minden Gt illet dologban, ugy a
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trvânyhozăsban, mint a kăzigazgatăsban. Kâveteli, hogy min- 

den esztendâben nemzeti gyiilest tarthasson. 

2. A român nemzet koveteli, hogy a român egyhâz min- 

den felekezeti kiilânbsâg n6lkiil legyen szabad 6s fuggetlen 

minden mâs egyhâzi6l, tovâbbă egyenjogu a tâbbi erdelyi egy- 

hâzakkal. K6ri a român metropolia helyreallitâsât €s 6venlânti 

âltalânos szinodus tartâsăt a r6gi jog szerint s hogy ebben a 

szinodusban râszt vegyenek az egyhâziak mellett a vilăgi kil- 

dăttek is. Ugyanez a szinodus vâlaszsza meg a piispokâket is 

szavazattăbbseggel €s minden kandidâczid nelkiil. 

3. A român nemzet ntudatăra, jutva egyeni 6s emberi 

jogainak, kâri a jobbâgysâg haladâktalan eltârleset es pedig a 

parasztok r6szer6l val6 minden kârpotlâs nslkiil. Keri egyuttal 

a dâzsma eltârleset, mint oly adâzâsi eszkâzet, mely akadâ- 

lvozza a gazdasăgi fejlOdest. 

7. A român nemzet kâri a sz6lăs, irâs 6s a sajlo sza- 

badsâgăt ; ne legyen czenzura, ne kelljen kaueziâi tenni se a 

hirlapirânak, se a nyomdâsznak. 

8. A român nemzet k6ri a szemelyes szabadsâg biztosi- 

tăsât 6s egyultal a. gyiilekezâsi szabadsâgot is. 
10. A român nemzet keri az orszâgnak ugy bel- mint 

kilellensgtâl val megvedelmezâse szempontjăbâl a n6p fel- 

fegyverzâsât, azaz a nemzetârsâg felâllităsât s keri. hogy a ro- 

mân katonasâgnak tisztjei is românok legyenek 

12. A român nemzet kivânja, hogy az egesz român klerus 

&p ugy mint a tâbbi nemzetek papjai, az âllami pânztârbel 

kapja fizeteset, 

13. A român nemzet keri, hogy falukon €s vârosokon ro- 

mân nyelvii elemi iskolăkat âllitsanak fel, valamint gymnasiu- 

mokat, technikai iskolâkat, papnâveldket €s egy român nyelvii 

egyetemet s mindezeknek koltsâgeit az âllam penztăârâbâl fizessek 

az ad6z6 n€p szâmarânyânak megfel6len, meghagyvân a român 

n6pnek azt a jogât, hogy 6 vâlaszsza ez iskolâk igazgatâit 6s 

tanârait s hogy az oktatăs rendszerât 6 âllapithassa meg 6s 

hogy ez iskolâkban legyen tanszabadsâg. 

15. A român n6p kivânja, hogy Erdâly szămăra uj alkot-
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mânyt esinâljon egy, az orszâg nemzeteibâl âsszehivand6 alkot- 
mânyozo gyiiles, a mely. alkotmâny. legyen a szabadsâg, egyen- 
lOseg, testvâris6g 6s az igazsâg elveire alapitva. 

16. A român nemzet keri, hogy az orszâgban lak6. tsbbi 

nemzetek a Magyarorszâggal vald uni6t ne vegy6k addig târ- 

gyalâs ală, mig a român nemzet is nem lesz alkotmânyos 

nemzet tanâcskoz6 6s. hatâroz6 szavazattal az orszâg târvâny- 

hozăsâban €s ha az erdâlyi orszăggyiiles n6lkiile mâgis bele- 
bocsâtkozn6k az unio târgyalăsâba, akkor a român nemzet 

iinnepelyesen tiltakozik ez ellen. 

A gyiles e pontozatokat egyhangulag elfogadta s kimon- 
dotta, hogy kât kildottsâget vâlaszt. Egyik a românsâg kâve- 
teleseit Beesben a csăszăr el€ fogja terjeszteni, a mâăsik pedig 

Kolozsvârra megy az orszâggyiilâsnek tudtâra adni ezeket a 

kivânsâgokat. E ket kiuldâttsegen kiviil lesz egy dllandă bizott- 
sdg îs, mely Nagy-Szebenben fog szekelni s a melynek feladata, 

bevâmi a Bâcsbăl 6s a Kolozsvârrâl hozand6 vâlaszokat s arrâl 

&rtesiteni a românsâgot 6s e vâlaszok meghailgatâsâra €s târ- 

gyalăsâra 6sszehivni a român nemzeti gyiilest. 

Ez volt a „român nemzeti komit6“-nak sziiletese. Az uj- 

szilâtt komitenak elnokeve, Saguna piispâkât vâlasztottâk ; al- 

elnâk6ve pedig Varnutiu Simont. Tagjai a kovetkezâk voltak: 
Fulea Mozes esperes, Moga Jânos esperes, Panoviciu Jânos 

esperes, Manu Peter kincstări fogalmaz6, Dunka Pâl kinestâri 

fogalmaz6, Manu Mikl6s lelk6sz, Pumnul Aron tanâr, Papiu 
Ilarianu kanezellista, Buteanu Jânos iigyv6d, Jancu Âbrahâm 

iigyved, Piposiu Jânos kanezellista, Puskariu Jânos jogâsz, Bat- 

raneanu Sândor tanâr, Pinciu Abrahâm îigyv6d, Vajda Gâbor 

kanezellista, Popoviciu Szâva plebânos, Balasiescu Miklos (elGbb 
Româniâban volt) tanâr, . Suciu Jânos kanezellista, Moldovdn 

Istvân, Român Konstantin (el9bb Româniâban volt) tanâr, Tamds 

Basilius kanezellista, Micasiu Fi6riân (fia az elfogott Mikes alias 

Mikâs Ferencznek). Osszesen az eln6k5kkel egyiitt 25. De azt 

is kimondotiâk, hogy sziiksâg esetân magât kiegeszitheti meg 

mâsokkal is, kiket az elnGkOk sziiksegeseknek €s alkalmasoknak 

gondolnak.
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A komit6 elnske, Siaguna, mint a kildâtiseg vezetâje 

Becsbe ment. Az itthon maradt tagok Barnutiu vezetâse -alatt 

tevâkeny munkâlkodâst fejtettek ki. Kâzilok egyesek bejârtâk 
a videket azert; hogy a român nâppel szakadatlan €rintkezesbe 

l&pve, azt a mozgalmakrâl s.a român vezetOk terveirâl felvilâgosit- 

hassâk, E felvilâgosit6 6rintkezâseknek 6s uţazăsoknak tâbb helyen 

az lett az eredmânye, hogy a român nâp a hat6săgoknak ellen- 

szegiilt. Igy a tobbek kâzâtt Mihâlezfalvân 6s Koslârdon. Az 

erd6lyi kormânyszek a kezei koz6 keriilt adatokb6l ugy ertesiilt. 

hogy a român nâp erâszakoskodâsainak oka a român komite 

egyes tagjainak bujtogatâsâban keresendă. A tâbbek kozâtt 

Bânfiy Mikl6s fGispânnak jelentes6băl, kit a kormânyszek a 

mihâlezfalvi karhatalommal vald vegrehajtâshoz biztosul kiildătt 
ki, az tiint ki, hogy e zavargâs €rtelmi szerzâi, Papiu Ilarianu 
6s Pumnul Aron voltak. 

A kormânyszek a român komitet sohasem ismerte el tăr- 
venyesnek. Mihelyt kezei kăz€ jutott a balăzsfalvi gyiiles jegyz6- 
kânyve, azonnal meghagyta Siaguna elniknek, hogy a komitst 
ssze ne hivja s egyuttal a komite hivatalnok-tagjainak meg- 
rendelte, hogy abb6l l6pjenek ki. A mihâlezfalvi esetbăl meritett 
felvilâgosităsok utân pedig a komitet feloszlatta s kimondotta, 
hogy annak tagjai, nevezetesen Barnutiu Simon, Buteanu 
Jânos, Papiu Ilarianu, Pumnul Aron, Manu Mikl6s 6s Român 
Konstantin pârbe fogandok. 

A komite azonban e feloszlatâst nem vette tudomâsul, 
sât a mihâlezfalvi eset megvizsgâlâsâra biztosokul kikiildătte 
Muresianu Miklost €s Gerendi J6zsefet s ezeknek a jelentese 
alapjân kervenyt adott be magyarul a kormânyszekhez, nâmetiil 
pedig a szebeni fâhadparanesnoksâghoz. Azonkiviil arr6l “is 
gondoskodott, hogy a târtântek a szâsz 65 osztrăk hirlapokban 
kiszinezve 6s elferditve adassanak el5. Tagjai leveleztek €s utaz- 
tak a n€p kăzâtt. Organizâltâk a mozgalmat. A românsâgot 
felosztottăk prefekturâkra, tribusokra, legiokra. Kineveztek a 
prefektusokat €s tribunokat. Jegyzăt €s penztârnokot vâlasztott 
s vegezelre kieg6szitette magât a bâcsi kiildătts6g egy nehâny 
tagjâval, Laurianu Treboniannal 6s mâsokkal.
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Vegre is a kormânysz6k kenytelen volt gr6f Bâldy Ferenczet 

Szebenbe kiildeni azzal az utasitâssal, hogy a komit6 egynehâny 

olyan tagjât, kik a românsâg zavargâsainak legmereszebb szito- 
gat6i voltak, fogassa el. Bâldynek azonban csak Laurianut €s 

Balasiescut sikerilt elfogatnia. Bamutiu 6rtesiilvân a tervrăl, 
az elfogatâs pillanatâban szerencsesen megszOkâtt. K6sdbb b. 

Vay kormânybiztos mindkettât szabadon eresztette. Kiszabadu- 

lâsuk utân legels6 dolguk volt visszamenni Szebenbe s meg- 

szakitott munkâssâgukat meg fokozottabb msrtkben folytatni. 

6*



VII. 

Az unict kimond6 orszăggapiiles. A romdnok aazt mondjâk : nem volta 
kEpviselve ez orszdggyiilesen s igy a nâlkiilk hozoti tărvengy rdjok nezve 
nem î8 lehet kăteleză. A romdnol Erdely akkori alkotmângyânak hereten bell 
k&pviselve voltak ez orszdggayiilesen is. Kiildătisg O felsegehez az unio torveng 
megerăsitese €rdekeben. Jakab Elek iildetese, PBeszelgetes az erdehyi dllapo- 
tokrol Kossuthtal €s Batthaydângival.  Az unio-bizotisâg. A magyarorszăgi 
îrânyadă kozvelemengy tdjelozatlansăga az erdâlyi dolgokban. A român nem- 
zetisegi mozgalmat ez idăben mellekesnek tartotiăl. Ae unio-bizotisăg român 
tagjainak, fileg pedig Siagundnak Pesten val szereplese. Siaguna esete 6s 
eltâvozdăsa Pesirdl, B. Wesselenyi Miklos 1845. augusztus 24-6n Javaslatot 
terjeszt el a român ajkuak iigyeben hozand6 hatărozat tărgydban. E Javas- 
lat tartalma €s B. Wesselenyi beszâde. Az elsă român nemzetisegi vita a 
pesti orszdggypiilEsen: Drăgos înterpellăczidja. Murgu Euthym, Pap Zsigmond 
Szerh T. beszedei. Iossuth Lajos felelete e beszedekre. Fossuth nezete dltald- 
ban a român nemzetistgi mozgalomrâl €s a român papsăg politikai szerep- 
l€strdl. Kossuth hajland6 minden meltângos Shajtăst teljesiteni, de hatărozot- tan visszuutasit minden oly kovetelest, mely megbontand « magyar dilam egyscget. Kossuth beszede megjelăli a magyar dllăspontot. Barnutiu măjus 
15-ii besaedenek az a resze, mel az ellentetes român nemzelistgi dllâspontot korilinja s a melylyel visszautasitju a „magyar szabadsdgot“. 

Az erdelyi orszăggyiiles dsszehivatvân, mâjus 30-ân mon- dotia ki az unit. A românok azt mondjâk, hogy az unio-tăr- 
venyt azeri nem tartjâk €rvenyesnek, mert arra a românsâg, mint nemzet nem folşt be s igy az 56 kOzremiikodese n6lkiil jătt lstre. A românsâg a balâzsfalvi hatârozatok srtelmâben nem volt kep- viselve ezen az Orszâggyiilesen, a minthogy jogilag es tenyleg Erdely akkori alkotmânya szerint nem is lehetett. Erdelyben a târvenyhoz6 testiiletnek măsnemii Osszeâllităsa kozjogilag telje-



sen lehetetlen is let volna, mivel ez &sszeillităsrâl megelăză 
torvânynyel gondoskodva. nem volt. A balăzsfalvi nâpgyiilest 

pedig semmifele kâzjogi fikezi6val sem lehet târvenyhoz6 faktor- 
nak tekinteni s igy annak hatârozatât egy uj târveny meghoza- 
talânâl irânyadânak 6s kâtelezânek tekinteni. A românsâg azon- 
ban ez orszâggyiilesen Erdely akkori alkotmânyânak keretein 
bel6l igen is k&pviselve volt, mert râszt vett benne Lemenyi 

gâr. kath. piispok, a român nemzetis6git Bohecezel Sândor, mint 

Hâtszeg vârosânak kâvete, sât a kirâlyi hivatalosok kăzăâtt is 
volt egy pâr român nemzetisâgii. Tervbe volt veve Siagunânak 
is, mint regalistânak meghivâsa, de ez azeri maradi el, mert a 

Becsb6l Innsbruekba tâvozott felsâgn6l a meghivo-levelet k€s6 
volt kieszkăzâlni. Boheezel Sândor ugyan az unio iinnepâlyes 

kimondăsânak napja elâtt tartott: gyilesen az uni6t azon fel- 
t6telhez akarta kâttetni, hogy egyuital a românokat is iktassâk : 

târvenybe, mint Erdely negyedik nemzetet, — de miutân meg- 

gvăzâdâit, hogy a Magyarorszâgtâl alkotott unio-târvânyben a 
jogegyenlăseg eszmâje ki van mondvă, kivânatâtâl elâllott s 
mâjus 30-ân iinnepelyesen megszavazta az uni6t, Lemânyi piis- 

p6k pedig ezen felil mg meg is âldotta.: 
Az orszâggyiiles meg aznap delutân folytatta târgyalăsait 

s az unio râszleteinek megâllapitâsâra s a magyar kir. minisz- 

t&rium erre vonatkoz6 felvilâgositâsai vegett egy unio-bizottsâgot 

kiildott ki, a mely bizottsâgnak 26 tagjâb6l 4 szâsz 6s 3 român 

nemzetisâgii voli. Ebbe az unio-bizottsâgba român reszrăl Lemenyi 

piispok €s Boheczel Sândor mell€, kik az erdâlyi orszâggyiiles 
tagjai voltak, a românsâgra val6 tekintetb6l Siaguna piispokât 

is bevâlasztottâk. 
Az unio-târvenyt meghozatala utân megerâsit6s vâgett 

azonnal felterjesztettek O fels6g6hez, de hogy ez a megerâsit6s 

annâl bizonyosabban bekâvetkezzâk Weer Farkast €s Pălfy 

Jânost, mint az orszăg koveteit Innsbruckba, kildottek O felsege- 

hez. Az orszâggyiiles nagy tâbbsâget kâpeză ellenzek pedig a 
minisztâriumot igyekezett informâlni. E czelb6l Jakab Eleket, ki 

jelen volt ugy a balăzsfalvi român gyiilâsen, mint a szâszok 

nagy-szebeni gyiilesen, Pestre kildoti6k, hogy ott a kabinet egyes
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tagjait az erd€lyi viszonyokrâl a magâval vitt levelekkel 6s 610- 

szâval is informâlja. Jakab Elek elbeszelese* e kiildeteser6l egy 

pâr igen 6rdekes sugârral vilâgositja meg, hogy az akkori 

kabinet tagjai mikeânt gondolkoziak a român nemzetisegi moz- 

galmakrâl. 

| Midân Jakab Elek Kossuth-tal beszâlgetve azt mondotta, 
hogy az udvarnâl f6ltik az unio iigyât, Kossuth e szavakat 

mondă : „Azt hiszem, gr6f Batthyânyi Lajosnak sikerul a nehez 

mii. [tt tâgitanunk nem lehet. Erdely egyesiilese nagy er6-gyara- 

podăs Magyarorszâgra nâzve, de ân5kre s a vârmegyei magyar- 

sâgra a kâtszer nagyobb sedmu olâhsăg miatt cpen €letkerdes.“ 

Kossuth, mint e szavaibâl lâtszik, nagyon helyesen itelte meg 
Erd6ly helyzetât. A românok vezetâi tudtâk, hogy Erdely Magyar- 

orszâgt6l kiilânvâlva, elSbb-ut6bb el fog veszni a magyarsâgră 

s ezârt voltak az unio ellen s ez okb6l kâvetelik, bâr nyiltan 

nem valljâk be, most is Erdâly autonomiâjât. Az unio a 
magyar âllam teriileti integritâsânak kerdâ6se s azeri Erdely 

autonomiâja ma, sem jelentene egyebet, mint ez integritâs 

megbontâsât s egy milli6 magyarsâg kiszolgâltatăsât a român 
tâbbsâgnek. 

Meg 6rdekesebb a gr6f Batthyânyi Lajos miniszterelnăkkel 
val6 beszâlgetes: 

— Mi ujsăg Erdâlyben? — Csând van 6s 6rom kegyelmes 
uram! — Az olâhsâg râszân aligha. Leveleket hozott? — 
Igen, kegyelmes ur! — Es az izenet mi târgyu? — Az or- 
szâg b6k6je s a rend 6rdekâben intszkedest kernek. — Ertesitve 
vagyok mindenrâl. Nem nagyitjâk a dolgokat az ăn honfitârsai? 
Ki az ârnyekt6l fel, a testben megjelen veszâlytăl elszalad. — 
Csak Gvatosak s megelâzni akarjâk a bekăvetkezhetă rosszat. 
— Helyesen. Gondoskodunk rola. — Utasitva vagyok kegyelmes 
ur szOval felvilâgosităsokat adni a szăsz 6s olâh gyiil6sekrâl. — 
Egyebekrâl fel vagyok vilâgositva, csak a szâszok val6di szâmât 

* Jakab Elek. Szabadsâgharezunk târtânet6hez. 178. 6s 179. 1.
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Shajtanâm tudni. — 150.000, kegyelmes: ur. — Honnan hât 

nagy befolyâsuk ? —  Kivâlisâgaik, nemzeti pânztâruk, mivelt- 

segok €s az: udvarnâl kedvessegben lâtok adja, miniszterelnâk 

ur! — A kivâltsâgok megsziinnek. Hât a magyaroknak nines 

nemzeti alapjok? — Nincs kegyelmes ur! — Hât a miveltseg- 

ben hogy âllanak? — Az megvan, de a szâszokei a nagy 

Nemetorszâg gazdag irodalma teszi intenzivv6. — Kozintezm6- 

nyeink reformja, az iskolâk s idâvel gyarapod6 irodalmunk majd 
segitenek ezen. Es az olâhok? Voltakâpen mi az 6 s6relmâk ? 
— Hogy nem 6k az uralkod6 nemzet, mint voltak Decebal 

korâban a dâkok? — Ez phantom, mi csak beteg agyvelâben 
teremhet meg . . . Nemigen kihivok-e 6n6k irânyukban ? Nem 

kâvetelnek-e igen sokat t6liik ? Vessenek 6n5k veget a viszâly- 

nak. Az uj alkotmânyban alkalom van kezfogâsra. Igyekezzenek 

kiengesztelâdni. Tegyek ezt. Isten Onnel.“ 

Azt hiszem, ha valaki azt mondană, hogy ez a beszel- 

getes nem 1848-ban târtent Batthyânyi miniszterelnok €s Jakab 

Elek kăzâtt, hanem a legujabb idkben beszâlgettek igy a kor- 

mâny valamelyik tagja: €s egy erdelyi kiildătt, elhihetne akârki 

minden kâtelkedâs n6lkiil, mert a viszonyok annyira nem vâltoz- 

tak. Meg vagyok gyâz6dve, hogy lânyege most is ez minden e 

fajtăju beszelgetâsnek, legfelebb csak a reszletek mâsok, meg- 

felel&k az adott helyzetnek. 

Az unio-bizottsâg Pesten grof Teleki erdâlyi kormânyz6 

elnăksege alatt julius 16-ân. megkezdette tanâcskozăsait. Az 

erdâlyi orszâggyiils âltal megvâlasztott 3 român tagon: Lemenyin, 

Siagunân 6s Boheczel Sândoron kivil a beliigyminiszter az 

ăsszminiszterium hatărozata alapjân meghivta e tanâcskozăsokra 

român reszrâl Cipariu kanonokat, Ighian J6zsefet, Dunka Pălt, 

Moldovân Demetert 6s Brân Jânost is, kik visszajăven a bâcsi 

— illetăleg innsbrucki kiildet6sâkb6l, Pesten vărakoztak. E meg- 

hivottak azonban formai okokb6l nem vehettek râszt a tanâcs- 

kozâsokban, mert nem l6ven tagjai a bizottsăgot kikildă erdelyi 

orszâggyiilesnek, Teleki grâf âllit6lag nem akarta koczkâztatni ezzel 

a bizottsâg munkâlatainak legitim jellegât. E koriilmeny a român- 

sâgban meglehetâs elegedetlensâget keltett. A bizottsâg munkâ-



latait aztân szakok szerint esoportositva auguszius 21-6n jegyză- 
kânyv alakjâban âttette az egyes szakminiszitriumokhoz 6s 
feloszlott. 

B. Kemeny Zsigmond „Erd6ly  kăzelete 1791—1848-ig“ 
ezimii tanulmânyâban azt mondja, hogy Erdsly ritkân volt abban 
a szerenes6s helyzetben, hogy a forradalom elâtti alkotmânyos 
kiizdelmei irânt megnyerhesse nagyobb testverenek, Magyar- 
orszăgnak rokonszenvât, pedig e kiizdelmek nagyon fontosak 
€s €rdekesek voltak. „S megis a mult 6vtizedek alatt volt-e 
Pesten az irodalom, Pozsonyban a tărvânyhozâs bâr annyira 
felvilâgositva Erdâly âllapotai felâl, hogy az ott felmeriilt 6let- 
kerdesek fontossâgât 6s horderejst âterteni vagy legalâbb meltă- 
nyolni tudhassa ? Beszeltiink Pomare kirâlyn6 €s Otahaiti sziget 
befăllegzett jăvăjâr6l, beszeltiink. az angol s franczia kovetel6sek 
jogossâga fel6l 6s az ausztrăliai iigyeknek eurâpai jelentâsegâră! 
majdnem annyi erdekkel, s nem sokkal csekelyebb avatottsăggal 
mint a Kirdlyhăgontuli viszonyok bonyodalmârol“ ..... Azi hiszem, Kemâny Zsigmond elegge illetekes tanu abban a kârdes- ben, hogy az 1848/9 magyarorszâgi vezârferfiak mennyire vol- tak tâjekozva az erd6lyi viszonyokrel âltalăban — hât meg a român kerdâsrâl! — 

Hogy micsodâk s miben âllanak a român kovetelesek s hogy a român nemzetis6gi mozgalom ereje 6s veszedelmessege mekkora ? — arr6l a magyar âllamferfiak csak akkor szerez- hettek volna biztos tudomâst, ha grât Teleki Jozsef a beligy- minisztert6l meghivott românokat formai tekintetbăl ki nem rekeszii az unio-bizottsâgb6l. Hogy Siaguna €s a b6es-inns- brucki kiildăttsâgnek vele Pesten maradt tagjai micsoda 6rint- kezesben voltak ez id5 alatt a magyar kormânynyal, kiilânăsen pedig Kossuthtal, kit a rohamosan fejl6d5 esemenyek a helyzet urâvă tettek — vegteleniil kevâs adatunk van, ugy român, mint magyar reszră], Hogy Siaguna €rintkezett a magyar kormâny- ferfiakkal, ketsegbevonhatatlan teny. Popea Nicolae Siaguna €letrajzâban azt mondja, hogy a fGpap Beesbăl visszaterte utân azert maradt huzamosb ideig Pesten, hogy a helyzetet tanul- mânyozza 6s hogy a român erdekeket s az îiildăzătt românokat
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vedelmezze. Laurianu* azzal vâdolja Siagunât, hogy azert 
maradt Pesten, hogy a magyar miniszterekkel alkudozz6k sajât 
elânyâre 6s a românsâg kârâra. Minket az 6rdekelne, hogy 
pesti idozese mind hatâst gyakorolt az esemânyek tovâbbi fej- 
l6des6re s mennyire szolgâlt tâjkoztatoul a român nemzeti- 
segi mozgalmakat illetâen a magyar âllamferfiaknak. Nem tâve- 
dek, ha âllitom, hogy a român kerdâs ez idăben nagyon is 
epizodszerii volt. A magyar âllamfârfiak nagyobb dolgokkal 
voltak elfoglalva s aztân a român nemzetis6gi kerdâs, mint 
ilyen is, szemben a horvât 6s szerb k6rdâssel, mely măgâtt 
tekintelyes 6s j61 felfegyverzett haderă âllott, esekâly fontossâ- 
gunak tiint fel. | 

Baritiu 6s Popea azt mondjâk, hogy Siaguna csak akkor 
tâvozott el Pestrâl, mikor Lamberg megăletse utân 6lete sem 
volt tâbbe biztonsâghan. Tortânt ugyanis, hogy egy fâpapi disz- 

kOntoshoz fekete bârsony szăvetet vâsârolt 6s belâsiil sârga 

selymet, diszitesil pedig arany paszomântot. Ezeket oda adta 

egy szabonak. Ez eset utân csakhamar hire terjedt, hogy orosz 

zâszlOkat csinâltat s egy sârga-fekete diszruhăt, hogy a Pestre 

majdan diadaimasan bevonul6 Jellasichot rigy fogadja. Titkârât, 
Bologa Jakabot az utezân megkergettek s nâla hâzkutatâst tar- 

tottak. Mâsnap elment Szemere beliigyminiszterhez, hogy a 

târtântekert elegtâtelt s a jăvăre nâzve hasonl6 esetek ellen 

biztosităst k6rjen. Baritiu szerint Szemere azt felelte: Hogy 
âllhassak jât a piispâk ur 6letâert, mikor a jelenlegi helyzetben 

a magamsât sem tarthatom biztosnak. Azutân elment Kossuth- 

hoz is, de 6 sem tartâztatia az elutazăstâl, csak azt kâtâtte 

szivâre, hogy maradjon meg szilârdul az âprilisi târvenyek 
mellett 6s sajât proklamăczidib6l âtadott tâbb pâldânyt, hogy 

Erdâlybe haza 6rkezven, azokat piispăki megy6jenek papjai 

k6zâtt oszsza ki. 

A român nemzetisâgi kerdes, mint ilyen, Magyarorszâg 
torvenyhoz6 termâben legelăszăr 1848. augusztus 24-6n lett 
eszmecsere târgyâvâ. B. Wesselenyi Mikl6s, a nemzetisâgi ker- 

%* Die Romănen der ăsterreichischen Monarchie 1. f. 13. |.
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d6snek e korban legalaposabb ismerâje tett inditvânyt a felsâ- 

hâzban „a român ajkuak iigyâben hozandd hatărozal“ târgyâban. 

Wesselenyi inditvânya igy hangzik: „A fels6hăz kifejezi 
s az alsohâzat is barâtsâgosan felszâlitja annak kinyilvânităsâră: 

miszerint a hâzak s az Osszes târvenyhozăs, a honunkban lak6: 
kiilânbz6 fajuak s ajkuak, s azok kăzt az olâhok vagyis româ- 

nok irânt rokon s testveries 6rzetiel viseltetik, velk a nemzet 

minden megoszthat6 jogait szivesen megoszija, az alkotmânyos 

kozszabadsâg, jog- 6s kătelezettsâgbeli egyenlâseg âltal sorsu- 
kat ugy, mint 6rdekeiket a sajât magâ6hoz kivânja. esatolni s 

azokat az alkotmâny oltalma alatt âll6knak vallja. Ezen nyilal- 

kozatnak testt6 tâtele vegett felsz6litja a hâza miniszt6riumot: 
miszerint terjeszsze a hăzak el6be, mint târvânyjavaslatot, a kă- 
vetkezăt : 

Tărvenyjavaslat. A hon român ajku polgârainak nyilvâ- 
nult aggodalmai s Ghajtâsai tekintet6băl .rendeltetik : 1. Ş. A go- 
rog egyesiilt 6s nem egvesiilt vallâsu polgârok a tobhbi keresz- 
teny valăsokkal s vallâsbeliekkel az egâsz honban egyenlă 
jogokkal birvân, az eddigi Erdâlyben is egyesilt, ugy mint nem 
egyesiilt vallăsuak egyhâzi dolgaik felett a felelâs minisztârium- 
nak alkotmânyos feliigyelete alatt szabadon rendelkezhessenek. 
2. $. Ezen egyhâzi beliigyek folytatâsârâl sz616 jegyz6kânyvei- 
ket szerkeszsz6k magyar €s român nyelven. 3. $. Elemi isko- 
lâikban is a tanitâs nyelve român lehet, a magyar nyelv a 
mellett tanittatvân. 4. $. A român ajku kozsegekben a falusi 
jegyzâk âltal vinni keiletă jegyzOkânyvek român 6s magyar 
nyelven szerkesztendâk. 5. $. A român nyelven irt k6r-, kot- s 
mâs magănoklevelek mindenhol elfogadandok, hogy ha latin 
betiikkel s orthografiâval irvâk, mi a 2-ik 6s 4-ik $-okban er- 
deklett jegyzOk&nyveket illetâleg is 6rtendâk. 

ElGterjesztvân Wessel6nyi ez inditvânyăt, egy râvid be- 
szeddel igyekezett tartalmât 6s czelzatăt vilâgossă tenni. Mindenek 
elott kiemelte, hogy e torvenyjavaslatban az olâhok românok- nâk vannak nevezve. Czelszeriine 
szokăsaik, arczvonăsaik, mindenek 
bizonyos, hogy 

k veli ezt azârt, mert mint 

felett pedig nyelv5k bizonţitja, 
a regi românoknak ivadekai, Ujabb idâben ez a nâv
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român, mint a dâko-român nevezetbâl is kitiinik, egy politikai 

pârtot jellemez, de 6 nem ezen politikai &rtelemben hajland6 

râjok ruhâzni e nevet, hanem szârmazâsuknâl fogva €s ezt 

annyival kânnyebben is megtehetjiik, mert hiszen 6k is mago- 

kat kăzonsâgesen rumunyoknak nevezik. Bâr a jelenlegi viszo- 

nyok 'kăzâtt gondolni sem lehet, hogy a gor. kel. vallâs vala- 

mikor iildăzs târgya legyen, de azert a târvenyjavaslat idevâgo 

intezkedese a românoknak 'mâgis nagy megnyugtatâsâra fog 

szolgâlni. Miutân a românok a vallăson kiviil nyelviikhoz ragasz- 

kodnak legjobban, j6 hatăssal lesznek râjok târvenyjavaslatâ- 

nak nyelvre-vonatkozd intzkedesei is. Igaz ugyan, hogy 0k 

tâbbet kăvetelnek, de a magyar nemesak nem: adhat tâbbet, 

sât egyenesen ha adna is, kârokra szolgâlna, mert nemesak 

a român 6s magyar nyelv kăzâtt, vald viszonyrâl van sz6, 

hanem a magyar 6s a tâbbi nyelvek kozâti levârăl is. J6zanul 

kâzol&k sem gondolhatja senki, hogy e nyelvvitânak diadala 

râszăkre esnk. Czâlja javaslatânak a magyar nemzet 6s a 

român n6p kăzătt b6kess6get €s egyetertest hozni lâtre, a 

melyre mindkettânek annyi sziiks6gok van mâr azert is, meri 

mind a ketten rokontalanul vannak beckelve a szlâvok €s neme- 

tek koze. 

Wesselânyi inditvânya târvânyjavaslat alakjâban a viszon- 

tagsâgos idk siirgâsebb teendâi miatt nem keriilhetett soha. az 

orszâggyiiles el6. De k6t nap sem telt el €s a român k6rd6s az 

als6hăzban is eszmeesere târgyâvă leit. 

Augusztus 26-ân Drâgos Jânos intezett kerdest a beliigy- 

miniszterhez, hogy micsoda hatalommal van a volt Erdelyben 

miik645 kirâlybiztos (B. Vay) ellâtva? A felseges guberniumnak 

felette, alatta vagy mellette van-e? A hirlapokban botrânyos 

dolgok iratnak le. Igy a medgyesi olâh pap felsz6litotta szom- 

szedjăt, hogy kutyăjât l6jje le. Az meg egyszeriien a papot 

lătte agyon. Igaz-e ez a hir, mely az egesz videket nagy izga- 

totisâgha, hozta ? Dobokamegy6ben egy fâldesur a jobbăgyi 

tizedet megtagad6 românokat ânhatalmulag megbotoztatta. A 

românokat iildăzik, kiil&năsen azokat, kik mer6szkednek a român 

nemzet 6rdekei mellett szavukat felemelni.
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Szemere Bertalan beliigyminiszter vâlasza utân Murgu 

Euthym sz6lalt fel, k6rven a kormânyt, hogy a român egyhâzat 

mentâl el&bb vâgleg szabaditsa ki a kiilonben is lâzong6 râcz 

metropolita zsarnoksâga al6l. Kâzbevetâen sziiksegesnek veleim 

megemliteni, hogy a magyarorszăgi râszekben a gâr. kel. val- 

lâsu românok egyhâzi kormânyzat tekinteteben a karl6czai 

szerb metropolitânak voltak alâvetve es Murgu Euthym, kirâl e 

tanulmâny folyamâban Tancsics kiszabadităsâval kapesolatosan 

mâr megeml6keziiink, regebhi id6 6ta leghuzg6bb koveteldje 

volt annak, hogy a gâr. kel. vallâsu românok a szerb hierar- 

chia kormânyzâsa al6l kivâtetven, &nâll6 gor. kel. român egy- 

hăzză szerveztessenek. , 

Papp Zsigmond az erdelyi arisztokrâeziât teszi mindenert 

felelâsse. Azt mondja: az erdelyi arisztokrăczia bânâsmâdja 

nagy bizalmatlansâgot 6s idegenseget sziilt a român nepben: 

minden ellen, a mi magyar. Hogy mily erâs a român n6pben 

a bizalmatlansâg, naiv kozvetlensâggel fejezte ki kozelebbrăi 

egy român paraszit, ki folyamodvânya, âtadâsakor az ât biztat 

igazsâgiigyminiszternek e szavakat mondă: „Nem bizom benned: 

Te is erdâlyi ember vagy. Littalak ott a minap!“ O mega 

mâăreziusi napokban inditvânyozta a românoknak a szerb hie- 

rarehia al6l val kivetelst. Kivânja, hogy ez az egyhâzi 6nâll6- 

sâg meg ez orszăggyiilâsen kimondassek 6s ugyanesak mâg ez 

orszâggyiil6s vessen vâget târvânyes intezkedâseivel minden 

surl6dâsnak, mi az urbâriseghăl ered. 
Szerb 'T. Drâgossal egy €ertelemben 'nyilatkozoti, ki mâsod- 

szor is felszOlalvân, nyiltan bevallotta, hogy bâr a megelâză 
kormânynak egyik provinezialis katonâja volt, de azârt most 
măr tudja, mit vărhat a sechwarez-gelbtâl, mita az ausztriai 
miniszt6rium Moldovâba megizente, hadd menjen be az orosz. 
IIy akaratnak, mely az alkotmânyos 6letet az absolutizmussal 
meggyilkoltatja, sz6!6 nem lesz soha embere. Drâgosrâl e ta- 

i Ai a open azert idezett szarai 

vilâgosan kitejezik. no g 5 molii, szavak ugyanis nyiltan €s 
crea a oiat iei gy râgos magât teljes  solidaritâsban 

Jdasâgokban 616 românokkal s hogy 6t a ma-
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gyarok tâborăba cesak az a meggyozodâs vitte, hogy a magyar 

nemzet a românsâgtâl hOn 6hajtott szabadsăg mellett kizd, mig 

Ausztria az orosz absolutismussal kezet fog, hogy segiisen sza- 

badsâgukt6l megfosztani meg azokat a românokat is, kik nem 
az 6 alattvaloi s a kikhez ennelfogva kâze sem volna. | 

Ezek utân az akkori kormâny lelke, Kossuth Lajos penz- 

iigyminiszter emelkedett fel helyebâl. Beszede, melyet ekkor 

mondott, a legelsă nyilatkozat, melyet a român nemzetis6gi 

kerdesben tâle hallottunk. Ugy vehetjik tehât e beszedet, mint 

kiindulâsa pontjât e kârdesben vald jâvendă magatartăsânak. 

Erdekesnek tartom megemliteni, hogy julius 1l-iki hires besz6- 

deben, melyben a 200.000 katonât s az ennek kiâllităsâra sziuk- 

seges hitel megszavazâsât kârte, a român nemzetisegi mozgal- 
makrâl egy szâval sem emlskezik. Râszletesen fejtegeti a horvăt 
6s a szerb mozgalmakat s Magyarorszâg viszonyât Ausztriăhoz 

6s kilpolitikai helyzetet, de errâl hallgat. Oka ennek mâs nem 

leheteti, mint az, hogy kezdetben a român mozgalmak jelen-: 
“t6kteleneknek tiintek fel szemben a horvât 6s szerb mozgal- 
makkal, melyek tekintâlyes 6s j6l szervezett haderore tâmasz- 

kodtak. Tenyleg a român mozgalmak a kâzOns6ges helyi paraszt- 

lăzadâsok szinvonalân feliil csak akkor is emelkedtek, mikor a 

szebeni es. kir. fShadparanesnuksâg tudtâval 6s felhatalmazâsâ- 

val Biebel Grnagy 6s Urbân alezredes a naszâdi €s orlâth- 
vid6ki român hatărârOket a horvât 6s szerb graniesârok pâldâjâra 

a lâzad6 român nepmozgalmak râszeseivâ tettek. 
Kossuth e beszedeben mindenekelâtt kijelenti, hogy 6 a 

polgâri egyenlâseg embere s ennslfogva azt szeretnâ, ha ennek 
a hazânak minden polgâra, nyelv- 6s vallâsbeli kiilânbseg nelkil 

6lvezne minden jogot 6s szabadsâgot. Igen, de a kiilânfâle nâp- 

fajok kăzătt e hazâban olyan fajtâju 6s szellemii agitâczi6k vannak 
napirenden, melyek a kâz6s jog es szabadsâg, valamint a haza 

egysegevel ellenkeznek. A kormânynak tudomâsa van arrdl, 

hogy az erdâlyi olâhsăg kozâtt sszeeskiivâsi bujtogatăsok 

vannak, melyek kiilfâldrâl jânnek, onnan, a honnan minden 

magyarellenes dolog jân (Kossuth itt nyilvân Bâesre cz6loz). 

Erdâlynek jelen viszonyait 6s ferfiait nem ismeri el6gge, de azt



tudja, hogy a multban az aristokrăezia r6szerol sulyos biinok” 

kâvettettek el, csakhogy az erdelyi arisztokrâczia bunei nem 

lehetnek a. bujtogatâsok okai, mivelhogy azok most mâr meg- 

sziintek, de meg az is nyilvânval6 dolog, hogy a mult binei- 

nek kăvetkezmânyeit 24 6ra alatt nem lehet elenyâsztetni. A 

kormâny megigerte, hogy a legrâvidebb id6 alatt torvânynyel 

fogja kivenni a romănokat a szerb hierarchia al6l. Az elvâlasz- 

tâsnak meg kell târtânnie, mert a korilmânyek kivânjâk, de 

nines logika benne, mert teljesen illogikus gondolat nyelv sze- 

rint merni a vallâst. Hiba, hogy român ajku honfitârsaink nyel- 

viket 6s vallâsukat elannyira identifikâljâk, hogy midân meltân 

sz6lalnak fel a râcz hierarchia ellen, nem veszik 6szre sajât 

keblâkben a hierarchia nyomâăsât, pedig az annyira terjedt, 

hogy a keblikbeni papsâg egy râsze egyszersmind tulajdonkâpen 

politikai kormâny is. Ha ezen urak felfognâk, hogy nem az a 

hivatăsuk, hogy politikai kormânyt k&pezzenek, hanem, hogy a 

n6pet erkâlesoss6 6s miveltebbe neveljek, akkor sok dolog mâs- 
"k6pen âllana, mert minden n&pnek âllapota rossz karban van, hol a 
pap t6bb, mint pap, ha egyszersmind politikai hatalmat is gyakorol. 

Erdekesek Kossuth e nâzetei a român papsâg szerepârăl. 
Erdekesek azârt, mert mg ma is aktualisak. Muresianu Andrâs 
„Desteapte-te române!“ kezdetii hires dalăban ezt 6nekelte: 
Preoţii cu crucea in frunteă, căci ostea e crestină.“ Papok a 
kereszttel a sereg 6l6n, mert a hadsereg keresztâny ! 

Es ki mern6 azt mondani, hogy a român papsâg hiitelen 
lett Muresianu intesshez ? Ha a mai român izgatok sorân vegig 
n6ziink, a feloszlatott român nemzeti komite tagjaitl elkezdve, 
egeszen azokig, kik hasznosabb teendă hiânyâban a Tribuna 
hasâbjain r6szvâtiratokat gyârtanak az elitâlt mârtirok 6s f6l- 
istenek nagyobb dicsâsegere, ott talâljuk az els sorban a 
român papokat, nem ugyan kereszitel a kezăkben, hanem gyii- 
lălettel €s bosszuval a szivâkben (eu ura si resbunare in inima). Es văjjon tanultak-e a târtenelem ez ujimutatâsâbel azok, 
kiknek a sors kezăkbe adta a hatalmat, hogy hatâst gyakorol- hassanak e papsâg szellemi fejlodâsâre ? Eszre sem vettek, figyelmOkre sem mâltattâk.



Român râszrâl — folytatja Kossuth — nagy elâszere- 
“ettel hasznâljâk e kifejezest n€p. De nem minden n€p, a mit 

n€pnek mondanak. Annak nevâben. nagyon bajos beszelni. 

Murgu Euthym Krass6ban kăzelebbrăl nepgyilest tartott, a 
melyen azt hatâroztâk, hogy a românoknak kiilon kapitânyuk 

legyen. Ez €pen olyan, mint mikor a szerbek magoknak vajdât 
kernek. Az 6rthet es termâszetes dolog, hogy egy bizonyos 

teriileinek, melyet megyânek hivnak. egy f6tisziviselâje legyen, 
hivjâk ezt aztân akâr f6ispănnak, akâr kapitânynak vagy vajdânak, 

de az, hogy egy orszâgban a hivatalok fajok szerint osztas- 

sanak fel, az orszâg egysâgenek felforgatâsâra vezetă gondolat. 

Magyarorszâgon a kedelyek lecsillapitâsâra s az orszâg minden 

n&pfajânak boldogulâsâra csak egy ut van 6s ez az, hogy senki 

se gondolkozz6k oly Ipâsr6l 6s ne tegyen val6sitâsâra semmit 

-annak, mely azt foglalja magăban, hogy Magyarorszâg nem egy 

status, hanem abban kiilân n6pfajok kiilân statust kăvetelhetnek 

-magoknak. Ezen alapon vagy szertebomlik Magyarorszâg, vagy 

kardesapâs hatâroz. Ha azt veszsziik, hogy Magyarorszâg egy- 

segânek alapjân minden ember jogban, szabadsâgban, kâteles- 

seghen 6s târveny elott egyenld legyen s ne tegyen kiilSnb- 

s6get az, mind templomban imădkozik valaki s mind nyelven 

sz6l szomszâdjâhoz, ezen alapon van egys6g. De ha kulân 

status existeneziât kăvetel magănak râez, t6t, olâh, nem lehet 

egys6g. O nem a nâpfajok egymăs irânyâban val6 balanciroză- 

sâban lâtja a haza megmentestt, hanem a kăz6s jogban es 

szabadsăghan. A szerbek vajdât kăvetelnek magoknak, tehât az 

olăhoknak is adjunk kapitânyt, hogy azok a magyarok mellett, 

sz6laljanak fel a szerbek ellen, mert ez ma ăgy van, holnap 

pedig a magyar ellen fordulhat. Ha tâvedes van egy irânyban, 

a mely Magyarorszâg dismembrâczi6jâra van irânyozva, ne 

vigyiik âltal a tobbi n€pfajok koze. 

Kossuth tehât nem ismeri el kormânyzâsi alapul a „divide 

et impera“-fele elvet. Az osztrâk kormânyzâs eredmenyei meg- 

tanitottăk, hogy micsoda kovetkezmânyekkel szokott az ilyesmi 

jăârni magâra az âllam egysegere. Elătte az âilam egysâge szent 

.&5 serthetetlen alap, de ez alapon mindenki szâmăra biztositani
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akarja a jog 6s szabadsâg €lvezetât, s6t nem ellensege a ki- 
Iânfele faju 6s nyelvii nâpek individualis fejlâdesenek sem. Nem 
tartja sziiksegesnek ezt valamivel korlâtozni mindaddig, mig az 
âllami egys6g meghontăsăra nem vezet. 

Igy gondolkozott ez idâben Kossuth 6s vele egyiitt minden 
szâmbavehetă magyar politikus. De audiatur et altera pars! 
Mikent gondolkoztak e tekintetben a românok ? 

Megfelelt e kerdesre Barnutiu, a mâjus 15-€n tartott hires: balăzsfalvi beszed6ben, mely poly vilâgosan, mondhatni &poly 
tipikusan fejezi ki ez id5băl a român gondolkozăst, mint Kossuthe: 
a magyart. 

„A magyarok azt mondjâk a românoknak — igy szol 
Barnutiu — ma a szabadsâg napja van. Szâmotokra is sz6k van t6ve a szabadsâg asztalâhoz, Jertek, iiljetek oda! Lehettek ti is tisztvisel6k a megy6ki6l elkezăve, egâsz az udvari kan- czellăriâig ; vegyetek râszt minden politikai 6s katonai tiszt- s6gben 6s kitiintetesben, de esak azok, kik ugy tudtok magyarul, mint a sziiletett magyarok. Ma az igazsâg napja van mind- nyâjunk szâmâra, de vigyetek magatokkal mindig egy magyart, hogy legyen, a ki beszeljen iigyetekben a biroval. Ma a vilâ- gossâg napja van ; az orszăg iskolăi nyitva vannak a ti szâmotokra is, — tanuljatok, mivelâdjetek, de csak magyar nyelven, meri ezi kivânja az âllam egysâge-. 

„Bizonyâra ez nem szabadsâg, mert az igazi szabadsâg- egyetlen nemzetnâl sem lehet măs, mint a nemeeti szabadsăg. Mit fog hasznâlni a sajtoszabadsâg, mikor azţ a românt, kinek. eszebe jut nemzetenek 6rdekât vedelmezni, ezârt pârbe fogjâk 6s elitâlik. Mit fog hasznălni a felel6s miniszterium m6g abban. az esetben is, ha a miniszterek mind românok volnânak, ha. nem fogjâk felkarolni a român nemzetet 6s 6rdekeit. Kinek le- hetnenek illuzi6i kulturânk emelkedâsere vonatkoz6an, mikor: 6k nyilvân megmondjâk, hogy a magyar korona alatt nem lehet tâbb nemzet! Mit fog hasznâlni a românnak a tărvânyek elâtt. val6 egyenlâseg, ha csak a Magyar szâjăval beszelhet _ott. A jobbâgysâg eltărleset igerik. De ez nem a magyarok ajân-
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deka, hanem az idâk k6nyszerii sziiks6gessege, mely I6tre fog 

jânni unioval s unio n6lkiil egyarânt“. 

„Azi, kovetelik, hogy az âllam nyelve magyar legyen. De 
mijoggal? Mi joggal mondhatja egy oly âllamban, a melyben t5bb 
nemzet lakik, — egyik nemzet a mâsiknak: csak 6n vagyok az 
âllam, csak az €n nyelvem lehet a diplomaticus nyelv. A nyelv 

egysegei egy poliglott âllamban, a melyben tâbb nemzet lakik, 
nem kăveteli meg sem az âllam, sem a târvenyhozâs egysâge, 

sem pedig a kormânyzâs kânnyebbsâge, oles6bbsâga vagy gyor- 
sasăga, sem a mâs nyelvek kulturai âllapota, hanem egyeaiil 

csakis a zsarnoksâg kânyelmessâge s az az istentelen gondolat, 

hogy a nemzetek szabadsăgât elraboljâk azârt, hogy uralkodni 
tudjanak folăttik ........ Nezzetek a românsâg e tome- 
gere, mely az egâsz nemzet nevâben azt kiâltja: nem megyiink 

a magyar szabadsâg asztalâhoz, mert az 6telek rajta meg- 

vannak mârgezve ; nem adjuk el az orszâgot 6s nyelviinket, 

mert ha egyszer elvesztettiik, tobb6 vissza nem szerezhetjiik. “



VIII. 

A român komite eggy viharos iilese a mihălcafalwi eset utân. Jancu 
szândtha azonnal fegyvert fogni. Baritiu €s Barnutiu lebeszălik e saândâkâ- 
r6l. Micri beszelick le? A szebeni făhadparanesnolsdg kăzelebbi viszonyba 
lep a român komiteval. Puchner proklamdăczija. melylyel jelenti, hogy Er- 
dely kormdnydt divette. Siaguna korlevele. Kossuth kidltvânya a român ntp- 
hez. A român komite felhivâsa az erdelyi magyarokhoz €s sz€helgekhez. Le- 
mengi piispilk pdsztorlevele. A *român komite ifelelete & păsetorlevelre. E 
felelet valâsdgos hadizenet €s indokolăsa a românsăg forradalmi magatar- 
tăsânak. A făhadparanesnoksâg megszabja a român komite hatăskăret. Az 
erdelyi românsăg katonai organizăczidja. A „gobernu romanescu“. A „Lan- 
desvertheidigung s- Ausschuss". Siaguna magatartăsa. Puchmer ăsszehiuja —hi- 
lon-kiilân a ket felekezet gynileset. A fâhadparancsnoksăg 6vatos magatartăsa. 
Balcescu velemenge. A deczember 28-ki gppiiles. A român kâvetelesek az irânt, 
hogy 4 monarchiabeli, ăsszes românsăg egyesittessek egy dllamtestbe. Az ol- 
miiti kervengy e kivânsdgot meg hatărozottabban ifajti. Ez egyesites mini 
bevezelse  Dakoromănidnak. Balcescu tanusdglttele e felteves igazsâga 
mellett. 

„Mikor a mihâlezfalvi 6s az abrudbânyai (Bâlint pap el- 
fogatâsa) szomoru hirek megârkeztek — irja Baritiu * — mind- 
nyâjan, kik a kolozsvâri kildâtisegh5l visszatârtiink, Szebenben 
dsszegyiiltiink Jancuval egyiitt. A gyiil6sre, melyet a komit, 
kenyszeritve az igy siirgOsseg6t6l, hivott âssze, eljâttek egyarânt az iljak 6s az Gregek is. Miutân a târtEntekrâl tâjekoz6dâst 
szereztek, az a kerdâs vetădăâtt fel, hogy mi a teend5? A piis- pOk 6s a tâbbiek egy nehânyan Bâcsben voltak. Az ifjak for- rottak a haragtâl. Az dregek, a konzisztorium tagjai, igyekeztek Sket lehiiteni, sât egyikăk kemenyen hibâztatia az ifjusăgot, 

* Istoria Transilvaniei II. kât. 164.1.
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hogy Kimentek a falukra, 6s a nâpet izgattâk, azi is hozzâte- 

ven, hogy a mihâlezfalviakat az ifjak râszediek, mikor arra 

buzditottâk, hogy szegiiljenek ellen a fels6s6g parancsainak.. 
Akkor Jancu, ki a tâbbi ifjakkal egyiitt a szoba hâttereben îilt 

egy padon, egyszerre hârom padon âtugrott s a konzisztorium 

tagjât egyszeriien megragadta €s megrâzta a szavakârt, a miket 

mondoti. A tanăâcskozăs folytatâsârâl termâszetesen sz6 sem 

lehetett tâbbe. Az Gregek eltâvoztak 6s utânok az ifjak is. Nem 

hiszem, hogy valaha lett volna enn6l viharosabb il6s“. 

„A k6vetkez napon Jancu felkereste Barnutiut €s a 

„Gazeta de Transilvania“ szerkeszt6jet €s azt mondotta nekik : 

„Elmegyek! Magam melle veszem az 6n j6l felfegyverezett em- 

bereimet 6s bosszut âllok a kiontott verârt — Âbrahâm — mon- 
dottuk neki — mindenre, a mi szânt, k6riink: ne tedd ezt! Ha 

neked fâj azok gyâsza, kik ârvân maradtak, gondold meg, hogy 

erâszakoskodâsod kăvetkeziben szăz annyinâl is tâbben fognak . 
ârvân maradni. Hidd el nekiink, hogy a f6hadparancsnoksâg 
mostanâig meg mindig k6sz 6sszes haderejtt a gubernium ren- 

delkezesâre bocsâtani. Hogy mi lesz holnap, aztesak a menny- 

bâli Uristen tudja. Ertsd meg j6l: mi nem mondjuk neked, 
hogy ne fegyverkezzel, sât ellenkezăen, l6gy k6szen minden 

eshetâsâgre 6s fegyverkezzel fel ment6l jobban. NEzd a szâszo- 
kat, kik mindennap kimennek fegyvergyakorlatra.“ Nem tudom, 

hogy mâg mit 6s mir6l beszeltiink, esak annyi jut mâg eszembe, 

hogy Jancu râvid sziinet utân fâlsGhajtva igy sz6lott: „Ha - 

ugy van, hât engedelmeskedem &nâknek, de czine minte sze- 

kely! Ezek utân mâsnap elment. Ennek a kât ferfiunak csak . 

annyit kellett volna mondaniok Jancunak 6s a tâbbi iljunak: 

menjetek 6s  cselekedjetek! A legszerenesetlenebb polgăr-" 
hâboru lângba 6s verbe boritotta volna az orszâgot, mg mi- 

elâtt csak sejtelme is lett volna azon kiildâttseg sorsârâl, mely 

Andrâs piispok vezetâse alatt Bâcsbe ment €s mielâit tudtuk 

volna, hogy mint âll iigyiink az udvarnâl, a hadseregnsl, €s 

hogy a tâbbi nâpek, melyik râszre fognak âllani s mind ered- 

mânye lesz az olaszorszâgi hâborunak“. 
Baritiu e vallomâsa sem tâbbet, sem kevesebbet nem 

Ţ*
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tesz, mint azt, hogy ha Jancutk fegyverfogâsra birjâk a ro- 

mân n6pet, mielâtt Pest 6s Becs kOzâtt tânyleg kenyertâresre 

keriil a dolog 6s mielâtt a csâszâri hadsereg tânyleg fegyvert 

fog a magyar alkotmâny ellen, a magyar kormâny a rendelke- 

zesâre âll6 haderovel leveri a român lăzadâst s az egesz ro- 

mân nemzetisegi k6rd6s beleful egy levert paraszitlăzadâsba 

minden siker 6s politikai kovetkezmeny n€lkul. Barnutiu 6s Ba- 

ritiu, kik Osszekătieteshen âllottak a katonai k6râkkel, tudtâk, 

hogy - addig vâtek es ostobasâg valamit kezdeni, mig a 

becsi udvar €s a szebeni fGhadparanesnoksâg râszerăl kellă 

tâmogatâsrâl biztositva, nincsenek. Jancut 6s târsait csak a. 

szenvedâly s a helyteleniil szâmit6 âbrând vezette. A tenyieges 

e Iyzetet nem ismert6k s azârt voltak hajland6k fegyvert fogni 

azonnal. Egyik el6bbi fejezetben lâttuk, hogy Popea Nicolae 
min 6rOmst fejezi ki a miatt, hogy a moâczok Varga Katalin 

izgatâsai kovetkezt6ben nem lăzadtak fel, mert ha fellâzadtak 

volna, akkor a hadsereggel feltetleniil rendelkeză kormâny v6- 

rebe fojtotta volna az eg6sz mozgalmat. Ha Jancut Barnutiu 

€s Baritiu szândekârâi le nem beszslik, most is az târtent 
volna. 

A szebeni fOhadparanesnoksâg kezdetben meglehetâsen 6va- 

tos volt a român nemzeti komiteval szemben. Nem akart velk 
kâzossegben lenni, de a mint a viszonyok bonyolultabbă s 
az ellentâtek a magyar nemzet 6s a bâcsi udvar kăzâtt 6les- 
sebbek lettek, a român nemzeti komit6 fontossâgban egyre 
emelkedett a szebeni f6hadparanesnoksâg elâtt. Ez okb6l ok- 
tober ho folyamân egyik leiratâban kimondotta, hogy „a nyu- 
galom, beke 6s a nemzetek kăzătti egyetârts eszkozlâsre 
vălasztott român komite ellen nines kifogâsa s hiszi, hogy a 
kitiizâlt ezel elâresât minden j6 ârzelmiă honpolgâr szivesen 
Ghajtja s a fOhadvezerseg a maga reszerâl Rebel 6rnagy utjân 
fog befolyâsi gyakorolni a komit€ miikodes6re“. A szekelyek 6s 
a vârmegyei magyarsâg szervezkedâse egyre szorultabb helyzetbe 
hoztâk a szebeni f6hadparancsnoksâgot, mely most a kâril- 
menyekt6l szorittatva, nyiltabb 6s vilâăgosabb kifejezâst adoti a 
român komiteval vald fegyveriârsi szăvetsegnek.
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Oktober 18-ân Puchner manifesziumot adott ki, melyben 

kijelentette, hogy miutân a nâdor Magyarorszâgbâl eltâvozoti s 

a minisztârium lemondott 6s a budapesti orszâggyiilestăl kine- 

vezett kormânyt (honv6delmi bizottmânyt) nem lehet târvenyes- 

nek tekinteni, âtvette Erdely kormânyzatât €s felszâlit minden- 
kit, hogy târjen vissza a csâszâr irânt vald hiisâgre 6s enge- 

delmeskedj6k a fGhadparancsnoksâgnak, mely Erdâlynek egyet- 
len târvenyes kormânya. Oktober: 19-r6l pedig Siaguna, adott ki 

egy korlevelet, melyben meghagyja hiveinek, hogy engedelmes- 

kedjenek a f&hadparancsnoksâg rendeleteinek, mert ez most 

Erd6ly târvenyes kormânya. Egyuttal arra is felhivja a romă- 

nokat, hogy fegyverkezzenek fel j6l 6s legyenek kâszen a tor- 

v6nyes kormânyt vedelmezni bârmely ellensâg ellen. 
Ezt megelâzâen okt6ber 10-6n jelent meg, meg pedig egy- 

szerre, kât igen nevezetes proklamâczi6. Egyik a magyar hon- 

vedelmi bizotisâge volt, mely Kossuth 6s id. Eszterhdzy Mihâly 
grof alâirâsâval felsz6litja az erdâlyi românokat, hogy terjenek 

vissza a torvenyek irânt val6 engedelmessegre, ellenkez eset- 

ben 6rezni fogjâk a magyar nemzet karjânak biintet6 hâtalmât. 

A măsik pedig a român nemzeti komit€ kiâltvânya volt az 

erdâlyi magyarsâghoz 6s a sz6kelyekhez, kiket iinnepelyesen 

felszâlitottak, hogy tegy6k le a fegyvert, mert ha le nem teszik, 

az esetben a român nemzet teljes erejâvel fogja megkezdeni a 

hăborut 6s a fegyvert addig le nem teszi, mig vagy nem gyâz, 

vagy el nem vâsz: „Mindent el fogunk kâvetni, hogy magunkat 

erăsitsiik, ellensâgeinket pedig gyângitsiik. A ki a gyozelmet 

akarja, annak nem szabad visszarettennie a hâboru nehâzsâgei: 

t6l“. Ezt a proklamâăezi6t alâirtâk Barnutiu 6s Baritiu is, kik 

egy pâr honap elâtt oly aggodalmasan tartottâk vissza Jankut 

a polgărver ontâst6l. Alâirtâk, mert most mâr bizonyosak vol- 

tak benne, hogy a fâhadparanesnoksâg nem fogja dsszes had- 

erejât az orszâg kormânyânak rendelkezescre adni. Most a cs. 

kir. hadsereg hâtok măgâtt âllott, meg lehetett tehăt kezdeni a 

kiontott vârârt val bosszuăllâst. 

Oktâber 21-6n, Kolozsvârrâl keltezve, Lemânyi piispok — 

kit hărom hâttel k6sâbb Puchner piispoki meâltosâgât6l meg-
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fosztottnak nyilatkoztatott ki — fâpâsztori level6ben felsz6litotta 

a românokat, hogy legyenek hivek a magyar alkotmânyhoz €s 

az orszâg târvenyes kormânyâhoz.. A român nemzeti komite 

november i-r6l keltezeti, Barnutiu elndk 6s Baritiu titkâr âltal 

alâirt koriratâval igyekezett Lemenyi, e fopâsztori levelât ellen- 
sulyozni. E kărlevel az 1848—49-ki român forradalmi mozgal- 

maknak k6ts6gkiviil egyik legjellemz6bb nyilvânulata volt.  Azt 

hiszem, hogy inkâbb az esemenyek mozgat6 okait kutatva, 
mintsem magukat az esemenyeket irva le, nem cseleksziink 

hiâbaval6 dolgot. ha e nevezetes kărlevâllel egy kiss6 bâveb- 

ben foglalkozunk, mâr esak azert is, mert ugy a maga eg6sze- 
ben, mint eszmemeneteben egyarânt ismeretlen az idevonat- 

koz6 magyar irodalomban. 

„Testverek  —  mondja e proklamăczid —  bizonyăra 
megertettetek eddig, hogy Erdelyorszâg kormânyzâsât a, esâszâr 

nevâben, az oktber 3-ân kelt csâszâri manifeszlum 6rtelm6ben, 

a fOhadparanesnoksâg vette ât, azert, hogy mepszabaditsa az 
orszâgot a gyilkolăsokt6l, rablâsokt6l 6s azon hallatlan istentelen- 
segekt6l, melyeket Kossuthnak biztosai 6s emberei a magyar 
nemzetnek az egâsz vilăg eltt vald szâgyenere elkovettek. 
Bizonyâra, azt is tudjâtok testvârek, hogy oktber 18-ka 6ta 
csakis az erdelyiek azok, kik hiisegesek a felseges csâszârhoz, 
a kik a Szebenben szâkelă csâszâri fShadparanesnoksâgnak 
engedelmeskednek 6s hogy azok, kik a Kossuth-fâle tăredek bizto- 
sainak engedelmeskednek, mindnyăjan hiitelenek €s eskiiszegâk.“ 

„Azt is tudjătok, testvârek, hogy az orszâg most k6t râszre 
van osziva.  Az eltevelyedettek Kossuthtal tartanak, de a leg- 
tâbb n6p: szlâvok, românok, horvâtok, t6tok, nâmetek a fel- 
s6ges csâszârral. A Kossuth-fele toredekkel csak a magyarok 
lartanak ; de Ok sem mindnyâjan. Ne vegyiik tekintetbe azi a 
nagyon sok magyar falut, melynek nepe nem akar tudni sem- 
mit rola, esak tekintsiik, hogy maga a hires Wesselenyi is el- 
futott Pestr6l ait6! val6 felteben, hogy Kossuth 5t is felakaszt- 
tatja, mint Zichy grâfot. Es aztân Szâchenyi, a legnagyobb 
magyar €s mindnyâjok kăzâti a legokosabb, lâtvân, hogy Kossuth 
a magyarokat a vegromlâs szel6re juttatja, megbolondult.  Er- 
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delyben 6 felsegâvel, a csâszăârral tart a fâhadparanesnoksâg, 
a român nemzet 6s az egesz szâszsâg. A magyarok 65 a sz6- 

kelyek kevesen vannak 6s az egâsz vilăgt6l elhagyatva, mivelhogy 

nem az igazsâgot vedelmezik.“ . 

„Ne feljetek hât român testvârek, meri, most az egyszer 

maga az isten is fog titeket vâdelmezni, ki azt akarja, hogy 

ebben az esztendâben a român nemzet is felemelkedjsk a por- 
b6l. Vedelmezni fog titeket hadseregevel a felseges esâszăr, 
vedelmezni fognak titeket a szlâvok, horvâtok 6s szâszok, kik 

veletek egyiitt harezolnak a nemzeti szabadsâgert, a birodalom 
egysegecrt 6s a fels6ges esâszâri hăzârt. Kossuth 6s pârtja elott 

egyetlen nemzet sem szent a magyar kivâtel6vel. O nem akar 

tudni semmit az ausztriai birodalomrâl, mely anni szâz 6v 

Gta âll, hanem megakarja ezt dânteni s helyebe egy magyar 

csâszârsâgot vagy 6pen koztârsasâgot âllitani az adriai tenger- 

t6l a Sulinaig. Lâtvân a magyarok, hogy kevesen vannak €s 

gvângek, 6s hogy kâriil vannak vâve mâs nagyobb s hatalmas 

nemzetektăl : românoktâl, horvâtoktâl, szlâvokt6l €s n6metektâl 

s felve attol, hogy a szabadsâg azokat is egy szinvonalra fogja 

emelni vel6k s igy el fogjâk vesziteni zsarnoki uralmukat — 

mely alatt ezek a nemzetek ezer 6v Gta nyognek — elhatăroz- 

tâk, hogy egyesitven Erdelyt Magyarorszăggal, ki fogjâk vetkez- 

tetni mind e nemzeteket a nemzetiseg szent 6ltozetebăl €s 

mindnyâjukbel csak egy nagy 6s hatalmas magyar nemzetet 

csinâlnak.“ 

„Ezt a csâszâr nem akarja, — 6s ezek a vad emberek 

nagyon diihosek O felsâgâre, hogy mi6rt nem engedi meg ne- 

kik, hogy megmagyarositsăk az dsszes românokat, szlâvokat, 

horvătokat, t6tokat, szâszokat, nemeteket 6s zsidokat stb. — 

6s mi6rt nem engedi, hogy megbuktassâk birodalmât 6s le- 

dântsek az ausztriai csăszârsâg trânjât a dicsâs6ges csâszări 

hâzzal egyetemben. Ezek az emberek kânyveket €s kiâltvânyo- 

kat kiildăttek az orszâg minden râszebe, kiildâttek a românok- 

hoz is, elnevezvân Gket testvâreknek, hogy igy hizelgessel el- 

tântoritsâk a felseges esâszărhoz val6 hiis6gtâl azeri, hogy 

tartsanak velOk.“
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„Român  testverek, vigyâzzatok, nehogy megesaljanak, 

meri ez emberek mâst beszelnek 6s mâst eselekesznek.  Azt 
mondjâk, hogy a haza kozos mindnyâjunkkal 6s a jogoknak 

is mindnyâjan kozOs birtokosai vagyunk 6s hogy 6k e jogokban 

egyeniden osztoztak volna meg a românokkal, nem hagyvân 
fel a magok szâmâra. egyetlen privilegiumot sem. Es ha igy 

van, akkor ti magyarok miârt kertek 5, 10—20 ezer forintot 

attol, ki nyomdât akar âllitani? Igy esak egyediil Kossuth âllit- 
hatna nyomdât, mint egyike azoknak, kik kezokben tartjăk a 

Duna-fejedelemsâgekbeli kereskedoknek utjât 6s a ki mega 

pokolb6l is pânzt tud elteremteni ? Hât akkor miâri kotitek a 

kepviselOvâlasztăs jogât czenzushoz, hogy igy az orszâggyil6sen 

esak azok a nemesek legyenek kepviselve, kik meghiztak a ro- 

mânok verejteken 6s vâr6n ? Miert adtatok nyelveteknek kivâlt- 
sâgot, hogy uralkodhass6k a tâbbi nyelvek felett, ha azt mond- 
jâtok, hogy eltârolietek minden privilâgiumot ? Miârt tartoz- 

tattâtok le €6s verettetek agyon a român vâlaszi6kat Margittân 
6s egyebiitt, ha azt mondjătok, hogy a jogokat megosztottătok 
a românokkal? Es miârt nem engeditek meg, hogy a românok, 
mint nemzet l&phessenek be az orszăg kăzăs hâzâba, hol k5z5s 
torv6nyek hozand6k minânyâjunk kăzs boldogulâsâra, a hol a 
nemzetek €lete 6s halâla feleti rendelkeză târvenyek alkottat- 
nak, s a hol halâlos fenyegetâsek k5zott hozatott meg az unio 
terroristikus torvenye, mely a românokat egy perezig sem kâte- 
lezheti, mivel az a român nemzet beleegyezâse n6lkiil, sât ellenâre 
hozatott meg.“ 

„Igy tehât, român testverek, Ontudatokban nyugodtak le- 
hettek, mert a român nemzet Erdâlyben soha egy pillanatig 
sem volt alâvetve a magyar minisztârium târvenyeinek s a 
miniszterium biztosainak s velăk egyiitt  mindazoknak,  kik 
Kossuth _ pârtjâhoz tartoznak.  Ezek a românokra nâzve nem 
birnak târvenyes €rtekkel s a românok nem is tartoznak nekik 
engedelmeskedni. Hallottâtok mit mondott Vay a românokhoz 
intezett okt6ber 25-ki proklamâczi6jâban ? Azt, hogy a magya- 
rok szabaditottâk fel a românokat a jobbâgysâg al6l €s a ro- 
mânok kâsznet helyett agyonverik a magyarokat. Nem igaz. 
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A românokat O felsege, a csâszâr szabaditotta fel; ki kilână- 
sen mărezius 15-ke 6s âprilis 25-ke ta felnyitoita birodalmânak 
minden kapujât, hogy a zsarnoksăg ftisztâtalan szelleme kime- 

hessen €s a n&peket boldogit6 szabadsâg szelleme belâphessen 
rajtok. A magyarok ellenkezoen egâsz nyâron vegrehajtâsokat 
hoztak a românok nyakâra. Megoltk Skât Mihâlezfalvân, Lânân ; 

kifosztottâk s halâlra vert6k Mikeszăszân €s Mez6-Ormânyesen 

s egyebiitt. A românok nem dltek meg egyetlen magyart sem, 

mig Vay fel nem akasztatta Betraneanu Sândort, mig ki nem 
fosztottâk  Uj-Zsukot, el nem  pusziitotiăk Vajda-Kamarâst 

lakGival egyiitt. Es mindezt a românok hâsi tiirelemmel vi- 

seltek.* 

„Es mindezeket majdnem mind b. Vay miniszteri biztos 

kăvette el, a kit a românok mâgis tiszteleitel fogadtak balăzs- 
falvi gyil6skben. Ezzel fizetett az emberseges fogadâseri. Mi- 

elâtt Balâzsfalvâra jâtt, bombâval fenyegetâzâtt ; azutân pedig 
felakasztatia testvereitekei. Miârt ? Azeârt, mert 6k azt mondoi- 

tâk a românoknak, hogy fegyverkezzenek fel ugyanazzal a jog- 
gal, a melylyel a magyarok 6s a szăszok fegyverkeznek. Mi 

joggal akasztatta fel Gket? — ha csak nem azzal, melylyel a 
românok is felakaszihattâk volna Vay miniszteri biztos urat? 

De a român nemzet — tanu erre a târtenelem — sohasem 
volt rosz: gondolatial a magyar nemzet irânt s ez 6vben is a 

târtenelemben eddigele ismeretlen tiirelemmel viseltetett mind- 

addig, mig mersekletetăl meg nem rabolta a terrorista pârt, 

kânyszeritven, hogy 6ljen a vâdelem 6s a bosszu fegyverevel. 

Es pen ezârt a târtânelem, mely a vilâgot igazsâgosan iteli 
meg s a mely az okozatot nem vâlaszija el az oktol, ennek a 

pârtnak lelkât fogja megterhelni a faluk 6s vârosok elpusztită- 

săval, a barbâr 5ldokl6sekkel, a gyermekek felnyârsalâsâval, 

az asszonyok prostituâlâsăval, az orszâg lakosainak demorali- 

zalâsâval s mindazzal, a mit a magyarok €6s a sz6kelyek elko- 

vetnek s a mivel a felizgatoti 6s t6lik tanult românok erre 

felelnek.“ 
„Ok gvujtottâk meg a tiizet s ki vâdolhatja most azârt a 

românokat, hogy 6g a hâz, melyet a magyar meggyujtott s kinek
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a vâtke lesz, ha a magyar is oda 6g? Ok szakitottâk fel a esa- 
tornăkat s 6k ideztek le a bosszuld €g zâporât. Ki vetke lesz, 
ha Ok is belefuladnak? E megjegyz6sek elegendâk mindazokra 
a proklamăczi6kra, a melyeket idâig b. Vay adott s a melyeket 
m6g ezutân fognak adni a kossuthista magyarok, Român test- 
verek ! Mikor Kossuth 6s Vay beszelni fognak meg a testveri- 
segrol ; mikor ez emberek azi mondjâk nektek, hogy megosz- 
tottak veletek minden jogot, akkor esak tekintsetek a hegyeken 
s az utak szâl6n elhelyezett akasztofâkra, akkor jusson esze- 
tekbe mindaz a gyilkossâg, rablâs, mi ebben az esztendăben 
târtent azârt, hogy bennetek bizalmat keltsenek ; akkor lătni 
fogjâtok sajât szemetekkel a magyar testverisâg emlekeit.“ 

E bevezetes utân lelkâre kăti a komits a român n&pnek, 
hogy ne vegy6k tekintetbe Lemânyinek, ki egyformân hiitlenn6 
lett ugy a csăszârhoz, mint a român nâphez, e felszolităsât: 
„Român testverek, ne higyjetek Kossuth, Vay 6s Lemenyi ha- 
Zugsâgainak; ne higyjâtek, hogy Jellasichot 6s a tăbbi csâszâri 
tăbornokokat megvert6k volna. Nem, ezek mindeniitt gy6znek. Bizzatok jogaitokban €s a, n6pek atyjânak, az istennek kegyel- 
m6ben s legyetek meggyâzâdve, hogy az 1848-ki esztend6 utols6 
Eve a magyar zsarnoksăgnak 6s elseje az elnyomott nemzetek feltâmadâsânak. “ 

Igy k6sziilt el râvid idă alatt 6s erâsădâtt meg. mindin- kâbb a fegyver-barâtsâg a român nemzeti komit€ 6s a f&had- paranesnoksâg kăzâtt. Ez utobbi november 22-6n kiadott ren- deletevel megszabja a român fegyveres mozgalom szervezeset illetă eljărâst. A fOhadparanesnoksâg rendeleteit a komitehez kiil- dâtte, az meg tovâbbitotta a maga alărendeltjeihez : a prefektekhez es a tribunokhoz. Kâzbevetăleg sz6lva Erdâlyt felosztottâk 15 legiora. Minden legio €l6n egy prefekt es egy subprefekt volt. Egy legio tâbb zâszldaljbl ăllott. A zâszldaljak paranesnokai a tribunok 6s vice-tribunok voltak. A centurio 100 emberbăl âllott, 6len egy kapitânynval. E szervezet szerint Erdly român lakossâga 195 ezer embert âllitott volna fegyverbe. A szerve- zet meg volt papiroson, de nem voltak tisztek €s fegyverek. Ezek târgyâban meg okt6ber 3-ân k6rest adtak be Puchnerhez, 
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ki okt. 21-r6l kelt hatârozatâval helybenhagyta e szervezetet 
s megigerte, hogy fegyvereket is fog adni, mes oktatd tiszteket 

is az ugynevezett kât român ezred tisztjei kOziil. 

A komite a Reisperggasse-ban, a mai 29. szâmu hâzban 

iitâtte fel. tanyăjât. A român n6p egyszeriien „român kormâny“- 

nak (gobernu românescu) nevezte es minden iigyâben bajâban 

hozzâfordult. Tagjai a katonai kincstârtol 100 frt havi fizetest 

huztak. A szâszoknak is meg volt a magok komitejok, de hogy 

a kiilânfele bizotisâgok miikidese egyântetii 6s konezentrâlt 

legven, a f6hadparancsnoksâg e bizotisăg tagjaib6l egy „Lan- 

desvertheidigungs-ausschuss“-t szervezett, melynek esak 6 tagja, 

volt, kik kă&ziil kett6 român volt, ketto szăsz, esy vezârkari 

tiszt 6s a tartomânyi biztossâg egy tisztviselje. Eln6k Pfers- 

mann tâbornok volt. tigykărât az oktber 24-en kibocsătott f6- 

hadparanesnoksăgi rendelet szabita meg. Tagjai român r6szr5l 

a kâvetkez6k voltak: Rendes tagok: Laurianu Trebonianu es 

Munteanu Gavril ; pâttagok Brân Jănos 6s Baritiu Gy6rgy. Mi- 

kor Laurianu Popasu Jânossal, mint egy kiildăttseg tagja, Becsbe 

ment, helyât Baritiu foglalta el. | 

A szâvetseg a român komit6 €sa fohadparancsnoksâg 

kăzâtt tehât meg volt kâtve. Hogy a komite necsak fegyver- 

târs, de egyszerii eszkâzz6 is legyen a fâhadparanesnoksâg ke- 

zâben, az Siaguna. erdeme. Siaguna ugyanis a român komite 

€s a făhadparanesnoksâg elâtt pesti idozese, kiil&năsen pedig 

azon kârlevele miatt, melyet Pestr6l val6 eltâvozâs elâtt hivei- 

hez irt, nagyon gyanus volt. Pestrdl eltâvozott, mert az oiiani 

dolgok folyâsa nagyon pizonytalan volt s ott inkâbb vesztesegre, 

mint nyeresâgre volt kilâtâsa az O strâber szellemenek. Szebenbe 

val6 visszatârte utân tâbb bizalma leven az osztrâk csâszâri 

fegyverek szerenes6jehez, teljes buzgalommal igyekezelt a SYa- 

nut magârâl elhâritani €s feltâtlen szolgâlatkeszs6ggel €rde- 

meket szerezni. 

- Puchner, k6nyszeritve a viszonyok nyomăsât6l, deczember 

28-ra, Szebenbe &sszehivta a românsâg gyiilesât. Igen, de Puch- |. 

ner Gvatos volt. A kelletlen fegyvertârsakat nem ugy hivta 0ssze, 

mint român nemzetet — nem akarvân majd a zavarokb6l val
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kibontakozâs esetân megkâtni a bâcsi kormâny kezeit — hânem 

esak mint a gor. katholikusok es găâr. keleti felekezetiiek k5z6s 

tanâcskozâsât. „A român mozgalmakb6l — irja Balcescu Ghi- 
canak* — a csâszâri reakezi6nak volt haszna. Azonkiviil a 
român komit€, a mely Erdâlyben a nemzet feje, teljesen a ge- 
neral commando paranesai alatt âll, az irânţitia sajât ezâljai 
erdekeben. Hogy megszabaduljanak ebbâl a helyzetbăl, azi ta- 
nâesoltam a komitenak, hogy hivjanak ăssze egy nemzeti gţii- 
l6st, melyben szervezz6k Erdâlyt, mint român orszâgot 6s nţi- 
latkoziassâk is ki ilyeniil. Meg is tettek, de az âtkozott general- 
commando, hogy ezt paralizâlja, k6t gyiilekezetet hivott âssze: 
az egyesiilt vallăsu românokât 6s a nem egyesulteket.“ A f6- 
hadparancsnoksâg tudta, mit eselekszik 6s a legnagyobb szo- 
rultsâg pillanatâban sem akart oly kătelezettsegbe belemenni, 
a mely esetleg veszedelmess6 vâlhatik az egysâges osztrâk csă- 
szâri birodalomra is. 

A deczember 28-iki gyiilest Siaguna nyitotia meg „egy 
— mint Laurianu mondja** — a fenforg6 neh6z viszonyokhoz 
mert beszâddel.* A gyiilesnek eredmenye egy 13 pontbâl âll6 
kerveny elfogadâsa, volt, melyet egy kiildătts6g âltal kivântak a 
csăszâr kezeibe juttatni. E kârvenyben 6 felsegetăl a. mâr isme- 
retes „român nemzeti kăvetelmânyek“-en kivil azt k6rik, hogy 
engedje meg egy 15.000 fânyi român mozg6 gârda felăllităsât 
s azonkivil adjon 50.000 fegyvert a român n&p felfegyverz6sere. 
Kerik tovâbbâ azi is, hogy O telsâge erâsitse meg a român 
komitât €6s engedje meg, hogy a birodalomban lak6 românsâg 
magânak egy nemzeti fănskut (Dux romanorum) vâlaszthasson. 
„Azi tanăcsoltam — irja Balcescu idâzett levelâben — a bâ- nâti românoknak, hogy Sk is kiildjenek erre a gyiilesre kâve- teket „65 ott egyiittesen kerjek, hogy az osztrâk csâszârsăgban lev6 &sszes românsâg egy elvâlaszthatatlan testet  kepezzen azonos szervezettel 6s azonos kOzigazgatâssal.« 

* Ghica Jon: Amintiri din pribegie. 239. ]. 
** Die Românen aer dsterreichischen Monarchie 1 Heft. pag. 125 - pag. . 
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A românok most mâr a esâszâri hatalomnak tett bizonyos 

szolgâlatok utân nem elegednek meg Erdely autonomiăjâval, 

hanem a Habsburgok kormânypâlezâja alatt €10 Osszes româ- 

noknak egy szervezeti kăzjogi testte val6 egyesitâset k6rik. Sok- 

kal vilâgosabban 6s teljesebb tartalommal van mindez kifejezve 

abban „a nemzeti k6rv6nyben“, melyet Siaguna. Olmiitzben 1849. 

februâr 25-iki kelettel âtadott O felsegânek. Ebben sem tâbbet, 

sem kevesebbet nem k6r Siaguna a românsâg szâmăra, mint 

1. Az osztrâk âllamokban lak6 Osszes românoknak egy Snâll6 

nemzette egyesiteset az osztrâk kormânypâleza alatt, mint az 

ăsszăllam integrâl6 reszet. 2. Onâli6 nemzeti kozigazgatâst poli- 

tikai 6s egyhâzi tekintetben. 3. Răvid id alatt val 6sszehivâsăt 

egy âltalânos nemzeti kongresszusnak azert, hogy az egesz nem- 

zet magât konstituălhassa 6s pedig akkent, hogy a) magânak 

egy nemzeti fândkât vâlaszihasson, kit O felsege erâsitene meg 

6s a kinek czimet basonl6kepen O felsege âllapitană meg. 

5) Szerveztessek egy nemzeti kăzigazgatâsi tanâcs, melynek neve 

român szenatus legyen. Y) Vâlasztassek egy legfobb egyhâzi 

fân6k, kinek a tobbi nemzeti piispâkok ală lenn6nek rendelve 

s kit 0 fels6ge erâsitene meg. (Valâszinii, bogy Siaguna e nem- 

zeti kovetelmenyt a magă szâmăra, vette volna ig6nybe). 5. Even- 

kint român nemzeti gyiiles hivassek egybe a român nemzeti 

erdekek megvitatâsâra. 6. A român nemzet I6lekszâm arânyăban 

legyen kepviselve az osztrăk birodahmi parlamentben. 7. Allit- 

tass6k fel a nemzeti erdekek vâdelme szempontjâb6l a birodalmi 

minisztârium kebeleben egy nemzeti organum. 8. O fels6ge 

vegye fel a românok nagyherezege ezimet. 

Ennyi volt, a mit a românok szolgălataik fejeben kovetel- 

tek a bâcsi kormânytol s a melynek megnyerâsât bizton is 

_ xemâlt6k. A român ir6k azi mondjâk: ime ezek a legmesszebb 

mend kâvetel6sek, melyekei a românsâg egyâltalân felâllitott. 

Czâlja e kăvetel6seknek foederativ szerkezetet adni a Habsbur- 

gok monarchiâjânak, de semmi sines benne olyas, mi a biroda- 

lom integritâsânak csorbităsăra vezetne. Hol van tehât itt ki- 

fejezve, vagY csak feltetelezve is az elszakadâs €s a magyarok- 

461 oly remesen festett Dako-romania ?
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„Az egyesiil6s kerdâse — irja Balcescu Golescu Sândornak 
Pârisb6l 1850. mărezius 4-r6l — nagyot haladt €s tetemesen 
egyszeriuve lett. Olăhorszâg €s Moldova egyesiilâse az egâsz 
vilâg âltal elfogadott teny, — az meg az oroszok szemâben is 
€s valosulăsa nem k6shetik. Ausztria olâhjai a mârezius 4-iki 
alkotmâny alapjân egyiittesen 6s nagy hâvvel kovetelik, hogy 

„egy 3 6s f6l milliânyi nemzettestbe egyesittessenek s el&bb-ut6bb 
el is fogjâk ezt 6rni. A midân tehât egy negy milliânyi €s negyedfel 
milli6nyi românsâgbâl âll kât nagy csoport lesz majd egymâs melleii, ki akadâlyozhatnă meg, hogy ne egyesiiljenek 2* 

Ezekben a kăvetelâsekben, igazok van a românoknak, 
nincs kifejezve sem az elszakadâs, sem Dako-românia gondo- lata. E kăvetel6sek azonban oly termâszetiiek, hogy teljesiilestik eseten --- mint Balcescu e levele is bizonyitja — sziiks6gszeriien magok utân vonjâk azt a vegezelt, melyei eldlegesen kifejezni legfelebb is csak a gyengâbbek kedve&rt lett volna sziiks6g. 

  

* Jon Ghica „Amintire din pribegie 476. ]. „La question d'unite a fait des grand progr6s et s'est tres simplifise. L/union de la Vala- Chie et de la Moldavie est un fait acquis pour tout le monde, mâme aux yeux des Russes, et ne peut tarder a se realiser, Les Valaques .de ur la constitution de 4 mars et sur les promesses avec ensemble et beaucoup d'instances d'âtre consti- orps de nation de 3 millions et demi, et ils finiront par Vobtenir. Quand done deux &rands groupes de 4 million et de 3 millions et demi des Roumains seront constitu6s a cât6 (Pun) de Pautre, qui pourra lempâcher Ge s'unir ? 

  

 



IX. 

A deczember 28-kai gyiiles utân harmadnapra Siaguna a Landester- 

theidigungs-Ausschuss român, tagjait &rtesiti, hogy a făhadparanesnoksdg szân- 

dekozik orosz segitseget hioni be. A românok mepdăbbennek e hir hallatâra. 

Tobben a guiilesre el sem mennek. Az „Ostdeutsche Post“-ban megjelent level. 

Bamitiu elbeszâlâse a gyiiles lefolyâsâr6l. Nemesak a român tagok ellenzik 

az oroszok behivăsât, de a szdsz Benigni, &s Reichenstein Ferencz îs. Siaguna 

a făhadparanesnoksâg tervât fellepestvel diadalra segiti. A hatârozatot 49y 

mondjâk ki, hogy az oroszokat Brass6 €s Szeben vdrosai hiujâk be. A Buku- 

pestbe Iildătt segelyt k6r6 kăveistg tagjai. Mitri elleneztek a românok az 

oroszok behivâsăt ? Barnutiu-nak Maiorescuhoz kiildăit levelâbăl: kitiinik, hogy 

attăl fâltek, hogy az oroszok e segiisegeri cserâben az olâh fejedelemsegek el- 

foglalâsăt fogjâk kerni. Hz pedig Orâkre vâget vetette volna a nemzeti egyyesii- 

1&srăl &s a Dako-Românidrâl vald dlmadozâsnak. Dako-Romdnia osztrâk fenn- 

hatâsăg alati. Roth Dăâniel idevonatkoz6 terve. A krajovai Memorandum €s 

Bibescu vajda beszelgetese Baritiuval e târgyban. Paritiu tagadja, hogy 

Maiorescu tervezett volna îlyen oszirăk fennhatâsăg alait dUl6 Dako- Românidt. 

Maiorescu Memoranduma 4 memet birodalmi miniszteriumhoz az osztrăk 

fennhatăsăg alalt lev3 Dako-România târgyăban. Maiorescu idevonatkoză fejte- 

getâsei. Golescu Sândor fajtegetesei a Dako-România &dekeben fokytatandă 

român nemzeti politikârdl. Miimdezekbăl a dolgokbel vildgos, hogy a csâszdri 

zăszldk alai hiizdă erdelyi românok tărekweseinek îs czelpontja Dako-Româ- 

mia volt. Az oroszokban ez aspirâczid megsemmisităit lâttâk s azert feltek az 

„oroszok segitsegiil hivăsătol. 

A deezember 28-iki gyiles utân harmadnapon Siaguna 

magâhoz hivatta a Landesvertheidigungs-Ausschuss ket român 

nemzetisâgii tagjât, Barnutiut 6s Laurianut s kăz6lte velok, 

hogy a făhadparanesnoksâg azi akarja, hogy a românok €s a 

szâszok hivjâk be segitsegiil a România-ban levă oroszokat. 

Barnutiu 6s Laurianu megdâbhbenve adtâk e nem vârt meglepe-
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test a român komit€ tagjainak tudtâra s k6ri6k 6ket, hogy 

vegyenek reszt a mindjârt megnyitand6 k5z5s tanăcskozăsban.. 
Cipariu €s Aron Florianu kijelentettek, hogy 5k nem mennek 
el a gyiilesre. A tâbbiek bâr kedvetleniil, de elmentek. 

Az oroszok e behivăsa egyik legârdekesebb mozzanata az 
1848/9-ki ânvâdelmi hareznak. M6g ugyanezen 6v februâr 14-6n 
az „Ostdeutsche Post“ ezimii hirlapban Szebenbăl keltezve egy 
levâl jelent meg, melyben a român komite tagjai nevâben azt 
irjâk, hogy midân a vegyes bizottsâg az oroszok behivăsât târ- 
gyalta, a românok ellenezt6k. A behivâs mellett egyediil csak 
Siaguna €6s Orghidan Rudolf brassai keresked6 sz6laltak fel; â 
khomit€ tagjai ellene kiizdâttek 6s mikor alăirtâk, azt hittek, 
hogy csak ijesztgetes az egâsz, kiilânben kezăket hagytâk volna 
inkâbb levâgatni, mint ily alâirâsra hasznâltatni magulkat. 

Baritiu, a komit€ îitkăra, ki szemtanu 6s râszes volt e 
dologban, igy irja le e tanâcskozăst: „A tanâcskozăs megnyitâsa. 
utân katonai râszrâl 615 szoval a kâvetkeză inditvâny teteteit: 
A k6t nemzet kiildâtis6get meneszi Bukarestbe, segitseget k6- 
rendd Liiderstâl, O Felsâgânek, az orosz esăszârnak Moldovă 
ban 6s Olâhorszâgban elhelyezett esapatai foparanesnokâtâl. 
Az esetben, ha a kt nemzettăl kârt segedelem  megadatik, 
6 nagymâltosâga, a fhadparanesnok  tiltakozni fog az idegen 
hadesapatoknak az orszâgba val6 belâpâse ellen. Es egyuttal 
bizlositja 6 nagymâltâsăga a kst nemzetet, hogy nem fognak 
soha felelGssegre vonatni, hogy miâri k6rt6k e segâlyi €s 6 nem 
is fog ellene szegiilni az idegen csapatok bejâvesânek, sât ellen- 
kez6en, minden sziikseges intezkedest megtesz 6lelmezesăket s 
azon k6ltsegek fedezeset illetâen, a melyet ezeknek bejăvetele 
fog okozni. A fShadparanesnoksâg reszerăl imigyen formulâzoti 
inditvâny minket, az 6rtekezlet român €s szăsz tagjait kânnyen 

„&rthet6 okokb6l pillanatra, megzavart, mert elozetesen semmi 
âltal sem voltunk informâlva azon legujabb, de szigoru titkot 
kepez6 alkudozâsokrl, melyek megel6z6en a bâcsi 6s a szent- 
pâiervâri udvarok kozătt folytak, sem arr6l a kedvezătlen heiy- 
zetrâ], melyben akkor az erdelyi csâszâri cesapatok voltak. 
A fOhadparancsnok 6sztânzi a keât nemzetet, hogy kerjenek 
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segilseget Oroszorszâgtol €s O m6gis tiltakozni fog az orosz 

segâlyesapatok ellen; ez az ellenmondâs sehogy sem ment 

bele a mi fejiinkbe“. 

„Erre heves vita tâmadt, mely hosszan elhuz6doit, annyi- 

val is inkăbb, mivel a f6hadparanesnoksăg emberei nem igen 

igyekeztek fellebbenieni azt a fâtyolt, mely az egâsz dolgot 

takarta. Annyira meg voltunk lepve, hogy mg azi sem e€rtet- 

tiik meg, hogy a komite egyn6hâny tagja, b. Salmennel az 

€lokân, azeri kiizdenek az orosz csapatok behivâsa, melleti, mert 

attol felnek, nehogy Brass6 es Szeben is Szâsz-Râgen sorsâra 

jussanak, kiilânâsen Szeben, melynek a forradalmi pârt meg a 

nyăron megigârte, hogy usy elfogja pusztitani, hogy nem marad 

belăle k5 kâvân“. 

„Nemely bizottsâgi tag râszâr6l nagyon komoly kifakadă- 

sok voltak hallhat6k. Igy Laurianu arr6l vâdolta a tâbornoko- 

kat, hogy nem gondoskodtak az ujonezokrâl 6s hogy kimagya- 

râzhatatlan m6don kimeltek a sz6kelyekei s  hallgattak az 

arisztokratăk besugăsaira. Az Greg Benigni is, ki tobb 6ven ât 

fohadparanesnoksâgi titkâr volt, felkelt iltebol 6s egy-nehâny 

statisztikai adat idâzese utân azzal vegezie beszedât, hogy a 

fohadparanesnoksâgnak van eleg hadereje s igy nines is szik- 

s6ge idegen segitsegre. A Benignităl idâzett statisztikai adatok 

hallatăra sz6t kârt b. Reichenstein Ferencz is 6s a tobbsegre 

egesz vâratlanul e szavakkal fejezte be beszedst: 

„Ha az ausziriai-hâz nines abban a helyzetben, hogy meg- 

vedelmezze Erdâlyt azokkal az eszkbzokkel 6s haderovel, melyek 

tenyleg: most a tâbornokok rendelkezâse alatt âllanak, akkor 

Ausztria nem is 6rdemli meg, hogy tâbbe uralkodj6k ez or- 

szâgban“. 

„Miutân beszelt m6g k&t szâsz. Egyik a javaslai mellett 

6s a mâsik ellene, felkelt Siaguna Andrâs piispâk is 65 nagyon 

neki tiziilve — miutân n6met nyelven 6l6nk szinekkel irta 

le azt a tatârpusztitâst, melynek reszes6ve let az orszâg — 

azt ăllitotta, hogy a fegyveres . erd, melyiyel a f6hadparanes- 

noksâg rendelkezik, &pen csak annşi, hogy vele a felkelGket 

egy pârszor meg lehessen verni, de a vilâgârt sem elegendo 

: 
! 8
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ahoz, hogy meglehessen akadâlyozni a bosszu âltal okozott 

dulâsokat 6s azt, hogy ezek kOvetkeztâben az orszâg puszia- 

sâggă ne legyen. „Meg vagyok gyâzâdve uraim! — mondâ a 

piispok — hogy ha ez az orszâg a felkel6k kezeiben 6s 

kenyOkre marad, az egy milli6 ketszăzezer românbâl esak kât- 

szâzezer marad 6s a k6tszâzezer szâszb6l huszezer“. — E sza: 
vakkal egyidejiien a piispk erâsen fell6lekzeti s elâveven a 
piispoki keresztet, maga el6 tette az asztalra 6s folytată: 

- »Egy pâr szâzezer hivânek lelki pâsztora vagyok s ennek 
folytân felel6s is lelkiiidvâssegokârt. Lâtvân azt az eros ellen- 
âllâst, melylyel ân6k a f6hadparanesnok ur 5 nagymeltosâgânak 
kivânsâgăt fogadjâk, 6n nem vehetem magamra a felelâssâget 
mindama sok roszert, mely az orszâgot 6s a nâpet 6rni fogja; 
ezennel lemondok piispOki sz6kemr6l“. 

„A piispok e magatartâsa mâly hatâssal.volt a jelenl6- 
vâkre. Egy nehânyan azonban ugy a românok, mint a szâszok 
kozil meg felsz6laltak, kovetelven a fGhadparanesnokt6l, hogy 
ha ugy akarja, hogy a nemzetek kiildotiseget meneszszenek 
Bukurestbe, hât akkor mondjon le az eshetGleges tiltakozâs 
gondolatârâl, mert csak ez esetben mondhatja ki hatârozatăt 
a gyiiles. E târgyban kildâttsâgileg kârtâk fel a fohadparanes- 
nokot. A kildâttseg tagjai român râszrol Siaguna piispâk €s 
Laurianu, a szâszok râszârâl b. Salmen 6s meg egy mâs hiva- 
talnok volt. A kiildătiseg, mint egy f6l6ra mulva azzal a hirrel 
tert vissza, hogy a fohadparanesnok nem fog tiltakozni az ide- 
gen seged-esapatok bejăvetele ellen s azt az igâretât, hogy a 
behivottak 6lelmezâsâr6l gondoskodni fog, ez alkalommal is 
ismâtelte“. 

„A vita ekkor ujra megkezdâdătt, merit volt mâs nehz- 
s6g is. A român komit6 tagjai semmikepen sem akartak bele- 
egyezni, hogy az idegen esapatok a român nemzet nevâben 
hivassanak be, mert ez hazugsâg lenne, hanem csak azoknak 
neveben, kik ală fogjâk irni a jelenlegi €rtekezlet e hatâro- 
zatât. E pillanatban Brân Jânos, a zsebkendăt orra ală tartvân, 
mintha orra vre megindult volna, kisomfordălt a terembăl 6s 
nem is tert tobbe vissza. Az alâirâs hallatâra m6g elsomfor- 

pr
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dâlt k6t szâsz is. Mindez azonban hasztalan volt, mert a gyii- 
lesben râszivettek neveit jegyzOkânyvbe vettek s a hatărozatot 

ugy mondotiăk ki, hogy az idegen csapatok behivăsa szavazat- 

tâbbsâggel tortânt. A jegyzOkânyvet az elnok s a titkârok 

egyike irta ală. A gyiil6s vâgâvel Salmen elvetie a jegyză- 
kânyvet s egy szekrâny fi6kjâba zârta el. A românok duplikâ- 

tumot kârtek beldle, de Salmen azt felelte, hogy miutân a 
gyiiles d. u. 4 Grâtâl este 9-ig tartott, most mâr k6s6, holnap 

eleget fog tenni a kivânsâgnak“. 
„A tanâcskozâs vâgen az egâsz dolgot mindnyâjan ugy 

Srtelmezi6k, hogy az orosz segitseget nem az orszâg, nem a 

nemzetek 6s nem is a f6hadparanesnoksâg hivja be, hanem 

Brass6 6s Szehen vârosok. Tânyleg ugyis volt, mint az kitii- 

nik a csapatokkal bejâtt paranesnokok utasitâsaib6l 6s azon 

diplomăeziai iigyiratokbâl, a melyek ez iigyre vonatkoznak. 

A Liiders tăbornokhoz kiildendă kâvetseg tagjai voltak Szeben 

reszerăl. Siaguna piispok 6s Miller Godfried tanâr. Brass6 

__reszâr6l egy român kereskedă, Nica Georgie €s egy szâsz vârosi 

tanâcsos. 

Igen 6rdekes €s eredmânyeiben sok dologra vilâgot vet6 

kutatni: miârt ellenezt6k a român komit€ tagjai az oroszok 

behivâsât? Mi volt az 6rdek, a misrt a românok feltek az orosz 

szăvets6gtăl ? Azt hiszem, az alăbbiakban meg fogom e f6lelem 

lkulesât talâlni. 

Barnutiu Maiorescu Jânosnak e târgyban a kOvetkeză 

&rdekes levelet iria: „Veszedelmes dilemmâba jutottunk. Kăze- , 

lebbrâl akaratunk ellenâre kânytelenek voltunk felhatalmazăst 

adni Siaguna urnak 6s Miller Godfried szâsz tanârnak, hogy 

hivjâk segitsâgil az oroszokat. Siaguna Bukurestbâl azt irja, 

hogy Liiders Mikl6s czăr tudia 6s hire nelkiil nem adhat segit- 

sâget. Ma este azonban biztos ertesitâst vettem arr6l, hogy az 

orosz udvart6l megjâtt az engedelem, hogy azonnal segitseget 

kiildjân, mihelyt a nemzetek kârni fogijâk, de ezt a segitseget 

adja sans consequence . . . . Mikor a felhatalmazâst. adtuk, 

azzal vigasztaltuk magunkat, hogy az egesz vâllalat ugy sem 

egyeb, mint szemfenyveszi6s. De ha megis komoly dolog volna, 
8*



— 116 — 

nagyon veszedelmes lenne a românokra, mert a hadi kâltseget 

csak Moldovâval 6s Olâhorszâggal fizetteinek meg. Jobb ha 
meghalunk, mintsem titeket 6s bârmely mâs român testveriin- 
ket eladjunk“. 

A român komit6 tehât att6l felt, hogy az orosz az adott 
segitseg fejeben azi fogja kik6tni Ausziriâtol, hogy Moldovâra 6s 
Olâhorszâgra Ausztria beleegyezâs6vel kezet tehessen. De hât mi 
koziik volt az erdelyi românoknak Moldovâhoz 6s Olâhorszâg- 
hoz ? Mit bântotta Gket e ket tartomâny sorsa? Volt-e valami 
a verbeli Osszetartozandâsâg 6rzeten kiviil, a mi arra kânysze- 
ritette Gket, hogy irântok kiilânsebb mâdon &rdekl6djenek ? 
Volt-e valami kapesolat az erdâlyi românsâg politikai aspirâezidi 
€s a kât olâh vajdasâg helyzete kâzoti. 

1848 mâjusâban Roth Dâniel ezalatt a czim alatt: „Von 
der Union und nebenbei ein Wort iiber eine mogliche Daco- 
romanische Monarchie unter Osterreichs Krone“ — egy kânyvet 
irt. E k&nyvben az unit az erdelyi szâsz elemre n6zve vâgze- 
tesnek mondja, mert kăvetkezmânye az lesz, hogy a kât orszâg . 
egyesit6se âltal erâre kapott magyarsâg a szâszokat 6s a româ- 
nokat a legzsarnokibb eszkozăk alkalmazăsâval meg fogja, fosz- 
tani nemzetis6gOkt6l. A românokat 6s szăszokat 6rdekeik a 
magyarokkal szemben teljesen egymâsra utaljâk. A legczâlsze- 
riibb eszkăz erre nâzve Erdâlyt 6s a kât olâh vajdasâgot egy 
autonom ăllammă egyesiteni 6s az osztrâk monarchia integrâl6 
reszeve tenni. Az osztrăk uralkod6i păleza alatt lev6 Dako- 
România ez eszmâje kiilânben sem uj dolog, mert mâr Il. Jâzsef 
csâszârnak szând6kâban volt Moldovât €s Olâhorszâgoi Erdsâly- 
lyel egyesitve, mint Daciat bekebelezni a Habsburgok birodal- 
mâba. 

Ez idea azonban nemesak a Roth Dâniele volt, hanem 
egy nehâny erdâlyi eredetii român is. Igy a tobbek kăzâtt 
Maiorescu Jânose is, ki Olâhorszâgba vândorolva, a krajovai 
iskolâk igazgatâja lett. Mikor 1848 juliusâban a Bukurestbăl el- 
iizâtt Bibescu vajda Brass6ban idOzott, magâhoz hivatta. Baritiut. 
Mikor Baritiu belâpett a vajda lakâsâba, esodâlkozva lâtta, hogy 
a vajda egy âgyra kiteritett nagy terkep elâtt âll. A vajda min- 
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den bevezetâs nâlkiil igy szâlitotta meg a b6l6p6 Baritiut: „Jer, 
mutasd meg, hol 6s mekkora f5ldân akarjuk felâllitani Dako- 
Româniât, mert €n sehol sem talâlok akkora teriiletet, a mely 
megfelelă lenne e cz6lhoz.“* — „Boesâsson meg fens6g, de nem 

eritem a k6rdâst.“* — „Hogyan? Nem erted? Hiszen azârt kâr- 
dezlek: mutasd meg, mik6p akarjâtok megval6sitani a krajovai 

Memorandum erre vonatkoz6 pontozatait.“ — „Lelkemre mon- 

dom, fens6g, nem 6rtem az egâsz dolgot s nem îs tudok semmi- 
tele krajovai Memorandumrâl. Mi itt az orszâgban csupân egy 
szâsz tervrâl tudunk, a mely Ausztria souvereinităsa alatt akar 

egy Dako-Româniât felăâllitani. Valszinui, hogy fensâged hâzi 

orvosa, Dr. Meyer olvasta is e kânyvet.“ 

Baritiu azt mondja, hogy 5 tenyleg semmit sem tudott 

arr6l, a mit a vajda mondott neki, a ki a beszelgetes alkalmâ- 

val kez6ben egy vaskos iratot tartott, a melynek tartalmât azon- 

ban neki nem mutatta meg. A vajdâtâl tudta meg, hogy annak 

szerz6je felhivta a vajdât, hogy fegyverezze fel a românokat; 

âlljon az €lâkre s proklamâlja Dako-Româniât. A vajda abban 
a meggyăzâdesben volt, hogy ezt a Memorandumot egy ssze- 
eskiivă târsasâg irta, a mely târsasâgnak a lelke bizonyâra csak 

Maiorescu lehetett, a ki Baritiuval barâti viszonyban âllott s a 
ki igy bizonyâra neki minden titkât is elbeszelte. Baritiu azt 

mondja, hogy Maiorescu vele, mielâtt Frankfurtba ment, hossza- 
sabban 6rintkezett ugyan, de sem ekkor, sem ezutân soha sem 

eml6kezeit egy szoval sem errâl a Memorandumrâl. 
Baritiu azon âllitâsât, hogy a Bibescu vajdâti emlitett 

Memorandum nem Maiorescut6l szârmazik, elfogadhatjuk igazsâg- 

k&pen. A Maiorescut6l tervezett Dako-România okiratszeriien 
Baritiu kânyvâvel.egy idâben jelent meg Ghica iratai* k6zăti. 
Mikor Baritiu kânyvet irta, valosziniien nem gondolt arra, hogy 
a vâletlen megfogja semmisiteni azon okoskodâsânak minden 

&rtâket, melylyel az 1848/9-ki român mozgalmak szereplâit, kii- 
lân6sen pedig Maiorescut tisztăra akarja mosni a Dako-România, 

utopistikus tervezetstâl. A Bibescu vajda, kezâben lev6 Memo- 

* Amintiri din pribegie. 120—145. 1.
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randum Dako-Româniâja es a Maiorescu kozătt a kilonbseg 

: esak annţi, hogy mig a krajovai Memorandum Bibescu-val E 
akarja megesinăltatni Dako-Româniât, addig Maiorescu Jânos 

Ausztriâval Bibescu nâlkiil, s6t Bibescu kârâra. Gondolom, hogy 

egeszen mâsk6pen beszâlgeteit volna Bibescu Maiorescu j6 barât- 

jâval, Baritiuval, ha ismerte volna ennek Dako-Româniâjât. 

Maiorescu Jânos 1848 szeptember 29-6n, mint a Duna- 
fejedelemsâgek forradalmi kormânyânak teljhatalmu megbizotija, 

Frankfurtban a nemet birodalmi minisztâriumhoz a fejedelem- 

s6gek erdekben egy Memorandumot adott be, kârvâen Nemet- 

orszâg tămogatâsât. E Memorandumban a t5bbi kăzăti azi mondja: 

„az esetre, ha az olasz kerdes megoldâsa Ausztriâtol teriileti 
vâltozâst kovetelne, a fejedelemsâgek nemesak hogy akarnak, 
de drommel is fognak mindketten egy âllammâ egyesilni 6s a 

Habsburghâz uralkodăsa alatt Ausztriâhoz csatlakozni a nemet 
birodalom protektorâtussăgânak elismerese melleti.“ 

A mit ez els6 Memorandumban csak 6rintelt, egâsz râsz- 
letessegeben fejti ki 1848 november 16-ân benyujtoti mâsodik 
Memorandumâban, melynek e târgyra vonatkoz6 fejtegetesei a 
a kăvetkezok6pen hangzanak : 

„Szabadsâgot veszek magamnak Nagymeâltâsâgod eldit egy 
pâr szOval kifejteni azokat az eszkăzăket, melyekkel Europa 
keletân biztositani lehetne Nemetorszâg s fâk6pen pedig a dunai 
tartomânyok erdekeit s a melyeket legalâbb reszben mindjârt 
alkalmazâsba lehetne venni Moldovâra €s Olâhorszăgra vonat- 
koz6an, a melyek jelenleg kett6s katonai megszâllâs terhe alai 
nyOgnek.” 

„Nemetorszâg dâlkeleti hatârait6l kezave a Feketetengerig 
kiilOnosen kât, szâmra nâzve ax igaz kicsiny nemzet van: a 
magyarok €s a keleti românok, kik a szlâvsăgot kât reszre 
văgjâk. KOztâk laknak n&metek is 6s pedig jelentektelenebb nemet 
telepek Magyarorszâgon €s a szâszok Erdâlyben. Ezek mintegy 
300.000-en vannak, de szâzadok Gta, mint 6nâll6 nemzet tulajdon- 
jogokkal €s kivăltsâgokkal birnak egeszen Erdâlynek Magyar- 
orszâggal vald uni6jâig, melyet a kolozsvări orszâggyiil6s az 6k 
6s a românok akarata ellenere mondoti ki s a mely maga utân 
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vonta politikai ISt6k megsemmisiilesât s okozta, hogy egyesiilve 

a românokkal, felkeljenek a magyarok elen. Ennek a felkeies- 

nek, melyet futolag 6rintek, nincs semmi kapesolata a szlâv 

mozgalmakkal, nines is reakezionârius szinezete, a mint nemelyek 

szeretik hirdetni s nem is akarja a magyarokat kiirtani, vagy 

szabadsâgukat eltemetni. Nem, ez hâboru, melyet a kenyszerii- 

s6g okozott; hăboru a mostan kormânyon levă magyarosit6 

pârt terrorismusa 6s kâvetelâzâsei ellen s nincs is mâs ezâlja, 

mint a nâmetek 6s a românok szâmâra kivivni azokat a nem- 

zeti egyenlă jogokat, melyeket az osztrăk alkoimâny kimondott ! 

s a melyeket a Habsburg-hăz irânt âllandâan tanusitott hiis6- 

găkkel ki is 6rdemeltek. Ezârt nyilatkoztak az erdelyi szâszok 

€s românok az oszirâk alkotmâny mellett. En, mint erdâlyi ! 

sziăletesii român, a ki românok, szâszok €s magyarok k&zt : 

nevekedtem fel, ismerem ez orszâg ăllapotât 6s viszonyait. Ha 

a magyarok torvenynyel elismertek volna €s biztositottâk volna 

a tobbi nemzetisegek jogait, akkor a szâszok 6s a românok a 

leghiisegesebb es a legtermeszetesebb kiizdotărsaik lettek volna 

a pânszlăv torekvesek ellen, ha, ezek esakugyan lsteznek.“ 

„A nâmetek, szâmukat tekintve, sokkal jelentektelenebb 

elem, hogysem alapja lehetnenek ilyen politikai kombinâcziok- 

nak. Ellenben a magyarok 6s a keleti românok egy erds 6s tart6s 

vâr alapjai lehetnek a vilâg 6s Eurpa szabadsâgânak erdek6- 

ben a panslavismus ellen. Mind a kst elem, — a magyar, mely 

eredetât a s6mi nâpesalâdtol veszi s a keleti român, melynek 

eredeti hazâja Itâlia, Eurpa keleten teljesen el van szigetelve. 

Ugy âll, mint egy sziget a nagy szlâv tengerben, csupân egy 

keskeny fâldnyelvvel 6sszekâtve Nyugaton Neâmetorszâgpal. A 

mily igaz, hogy esak e k6t nemzetnek 6s a kâztâk lak6 szâszok- 

nak holttesten ât foghatnak kezet a keleti szlâvok az 6jszaki 

s dâli szlăvokkal, hogy megval6sithassâk az egyetemes szlâv 

birodalmat, — 6p oly igaz, hogy csak egy szabad magyar âllam 

s ezentul Keleten meg egy erâsebb romăn âllam megalapitâsa 

s Nemetorszăggal val6 kapesolata âltal lehet ârtalmatlannă tenni 

a panslavismust. A magyarok 65 a românok k6pesek is e hivatâs 

teljesitâsere, mint Europa keleten a czivilizâlt nepek el6ârsei.“
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„A mi Magyarorszâgot illeti, tâny, hogy a magyar elem 
ebben a kirălysâgban teljes kompaktsâgra sehol sem jutott, — 
de ha egyszer belslrâl tartsan konszolidâl6dhatik, hivatâsât 
akadălytalanul fogja teljesiteni. Ellenben a keleti românok a 
regi Dâczia hatârai, azaz a Duna, Tisza 6s Dnieszter kăzătt a 
tulnyom6 ne€pi tâbbsâget alkotjâk; hisz az egykori Dâăcziâban 
9 milli6 român lakik szemben ket millid hăromszăzezer ma- 
gyarral, n6mettel €s szerbbel; a mi pedig a dunai fejedelem- 
segeket illeti, ott a n6pess6g kizârdan român. A magyarok az 
uni6val, melyet a românok €s a. szâszok akarata ellenâre ers- 
szakoltak ki, magokat erâsiteni akartâk. De a magyar nemzet 
az unio elâtt Magyarorszâgon sokkal kedvezâbb arânyban volt 
szemben a tâbbi nemzetisegekkel, mint az unio utân, a mennyi- 
ben Erdsly Magyarorszâgnak hozott ugyan Giszâzezer magyari, 
de egyuttal mâăsfâlmilli6 românt 6s hăromszâzezer szâszt is. Ez 
nyeresegnek €pen nem mondhat6. Ennek a rosszul kiszâmitott 
I&pâsnek legelsă kovetkezmenye volt azon nemzetis€gi hâboru, 
mely Erdâlyben is kitârt, Ugy lâtszik, mintha a magyarok be- 
ismertek volna tevedeseiket, mert 6k a sz6kelyeknek azt a ja- 
vaslatot tettek, hogy kâltăzzenek ât Magyarorszâgba (Maiorescu 
ez âllitâsa tâves nagvitâsa az 1848-iki telepitesi târvenyjavaslat- 
nak). Es ha ez meg fog tărtânni, a mi val6szinii, akkor nyugati 
Dâczia, kiilânâsen pedig Erdely sehogysem lesz megtarthat6 
Magyarorszâg szâmâra, mert a, szekelyseg katonai szempontbâl 
nyugati Dâcziâban a magyarsâgnak legjelentekenyebb  n€p- 
eleme, sât Erdâlyben szâmât tekintve is. Aztân Erdâly f5ld- 
rajzi helyzetânel fogva csak a Duna-fejedelemsâgekkel egyesilve 
julhat valamikor kedveză anyagi helyzethez s a szâsz ipar ter- 
m6kei ma is csak a fejedelemsâgekben talâljâk meg piaczukat.* 

-Ebb6! nyilvânval6, hogv a  jăvendâbeli 5nâll6 român allam terilete magâban fogja foglalni az egesz regi Dâcziăt, Bukovinât 6s Bessarabiât, melyeket erâszakkal es igazsâgtalanul szakitoitak el Moldovâl6l s melyel termâszetszeriien a român âllamhoz tartoznak. A magyarok a mostanihoz k6pest kompak- tabb sajât fajtâju n6pessâget kapnak, s hogy elkeriiltessenek 
Jâvâre a nemzelis€gi kiizdelmek a românok 6s magyarok k&zătt, 
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rajta fognak lenni, hogy a mennire csak lehetsâges, a szâke- 
lyek peldâjât kâvetve, mind a k6t nemzetis6g tagjai sajât âlla- 
mukban k5lesânăsen kicserâlâdjenek. A b6k6s 6s iparos szâsz 
n6p pedig akkânt biztositană nemzeti l&t6t ebben az uj român 
âllamban, mint az unio elâtt. Magyarorszâg Horvătorszâg, Szla- 
vonia 6s Erdâly n6lkiil, tulnyom6an magyar n6pessâggel, sokkal 
boldogabb 6s erdsebb lenne. Egy ily Magyarorszâg ved- 6s 
«daezszăvetsegben Româniâval 6s mindketten oly Gsszekâttetâs- 
ben  Nemetorszâggal, a minât szeptember 29-6n benyujtott 
Memorandumomban kifejtettem, biztositană Eur6pa Keletât a pan- 
slavismus ellen 6s megszerezn6 Nemetorszâgnak a sziiks6ges 

betolyăst, mely &t megilleti egâsz a Fekete-tengerig.“ 
Miutân a Duna-fejedelemsâgek târk fennhatosâg alatt 

allanak, Maiorescu e fennhat6săgi kerdest ugy vâli megoldha- 

tânak, ha a tărâknek fizetett adât t6kâsiten6k s e t6kânek 

megfelelă 6sszeggel aztân România fiiggetlensâget a tăroktâl 

megvâltană. 

Hogy miesoda, titkos gondolatok 6s rejtegeteti remenys6- 

gek fiiztek a româniai forradalmărokat az osztrâk politikâhoz 
6s hogy mină volt lenyegâben a viszony kâztâk €s az erdâlyi 
românok k6zâtt, igen 6rdekes vilâgot vet arra az eliizâtt buka- 

resti forradalmi kormâny egyik tagjânak, Golescu Sândornak 

Ghicahoz irott egyik levele.* E levelben a, kăvetkeză sorokat ol- 
vassuk . „Nagy jelentâsâgii dolog Auszitriâra, hogy a birodal- 

mâban lak6 tâbbi nemzetek k6zâtt elismerje a negyedfel mil- 

liânyi român nemzetet is, a mely nemzet a csăszâri alkotmâ- 
nyos kormânyzat alatt felvirăgozvân, a român fejedelemsegek 
rokonszenvât is feltâileniil Nemetorszăg râszere fogja vonni. 
En mindig azt tanăcsolțam az emigrânsoknak, hogy kerj6k 

Bâcsben Erdelyben val honossă t6telsket s igy vagyonuk a 

fejedelemsegekben biztositva lesz, valamint szemelyok is. Meg 
vagyok gy6z6dve, hogy ha a romanismus ujra sziletik Ausztriâ- 
ban, nem fog elveszni a fejedelemsegekben sem; mâ6g ugy sem, 
ha az oroszok 5răkre ez orszâgokban is maradnak. Ezâri azt 

* Amintiri din pribegie. 85. 6s kdv. lap.
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hiszem, hogy a român nemzetisegi kerdes Ausztriâban egyuttal az 

€let es hală] kerdese rânk nâzve is. Ez okb6l arra 6sztonoztem 
mindenikăket, hogy ne tâvozzanak el Erd6lybăl, Bânâtbol 6s: 

Bukovinâb6l. Ausztriânak azonos erdekei lâven veliink, nem 

iildâzhet.“ 
„Mindebbăl azonban ne kovetkeztesd, hogy €n dobbal 

hirdetem Ausztriâval- vald egyesiilesiink sziiksegesseget. Azt is 

tudom, hogy a mit a hirlapokban irnak, azert nem lehet minket. 
felelâss6 tenni, de azt sem szeretem, hogy mâg a hirlapokban 

is- sokat 6s nagyon nyiltan beszeljenek a fejedelemsegeknek 

Ausztriâval val egyesiileserâl. Hogy Maiorescu mit csinâlt, az. 

titok 6s ha nyilvânossâgra is keriil, desavoualhatunk egy iigy- 

n6kOt, — s6t mi t6bb, 6n is minden utasitâs nslkiil abban az 

irânyban dolgoztam, mint 5, mert lâttam, hogy csak igy kelt- 

hetjiik fel s vonhatjuk magunkra Neâmetorszâg figyelmât. L6p6 
seket kell tenniink, hogy megnyerjiik Auszitriât az erdelyi s 

bukovinai românok szâmâra. Es meg kell e hajlandâsâgot nyer- 
nink azârt, hogy . biztositsuk a fejedelemsegek nemzeti l6telăt. 

RR Ne hidd, hogy sok politikai rendszer âll 
elâttiink. A românsâg hârom hatalom kâzt van elosztva. Azok, 

kik Bessarabiâban vannak, csek6ly crintkezesben vannak a 

tobbiekkel, de a kik az osztrâk birodalom egy râszet k6pezik, 

tâbbszoros viszonyban âllanak az ottomân birodalomban lak6k- 

kal. Ha fel fog a romanismus Ausztriăban virăgozni, nem fog 
elveszni Torkorszâghan se , — 6s vice versa. Hât mikânt 

leheine, hogy egyik ne 6rdekl6dj6k a mâăsiknak nemzeti fejlâ- 

dese irâni ? Az Ausztriabelieknek politikâja, hogy mentă! jobb 

lâbon âlljanak az udvarral azert, hogy a magyarizmustâl meg- 

szabaduljanak. A 'Târâkorszâgban lak6k6 pedig az, hogy mentâl 

jobban €ljenek a szultânnal, hogy mâgszabaduljanak a szlaviz- 
must6l. Osszes miivâszetiinknek abban kell nyilatkoznia, hogy 

megmulassuk a tărokoknek, hogy mentă! jobban fogjăk tâmo- 
gaini a mi nemzeti fejlodesiinket, annâl biztosabban szâmithatnak 
reânk, mert egyediil csak az kenyszerithetne arra, hogy magun- 
kat az oszirâkok kezei kâz6 adjuk, ha lehetetlen lenne, nemzeti 
segiinket megârizni a tărokâk segitsâgâvel. Kilănben is a ro-
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mânok 6s n6metek kăzâit mâr jellemâk termeâszetânsl fogva 

nagy az ellenszenv 6s ha Târokorszăg eros €s szabadelvii hatalom 

lesz, az osztrâk românok kânnyebben fognak Konstântinâpolyba 

jănni, mint Bâcsbe s ha mi ki fogunk fejlâdni €s hatalmasok 

lesziink, Erdâly kânnyebben hozzânk jn, mint mi fogunk Erdely 

kâzvetites&vel Ausztriâval egyesiilni.“ 
Az aradmegyei român parasztsăg kozott a hajdani târâk- 

magyar-nemet vilăgb! mint r6gi eml6kezet nyoma maradt fenn 

e sz6lâsmâd: și cu turcu, şi cu neamţu (torokkel is, nemettel 

is.) A r6gi erdâlyi politika e jelszava — sât vezârl6 gondolata — 

igy ujult meg az elm6kben az 1848—9. român nemzetis6gi po- 

litikânak jelszavâul. „A mi Româniânk tehât fenn fog âllani. 

Lelkem melyâbâl hiszem. Vak, a ki nem lâtja. Fennâlihat 

Torâkorszâg âltal 6s javâra, vagy Ausziriăcra €s 6 âltala, a, 

szerint, a melyikk jobban 6s el6bb iparkodik l6trejăvetelânek 

kedvezni. De megâllhat mindkettojk daczâra 6s elleniikre is, 

ha gâtat vetnek elâje. A felvilâgosult magyarok sem szegiilnek 

tobb6 ellene 6s szereneseseknek tartjâk magukat, ha ez âron 

magukat is fenntarthatjăk 6s veliink szâvetsegben €lhetnek. 

S ezzel nem is veszitenek semmit, sât ellenkezăen nyernek 

vele.“ * Ezeket irja Balcescu Golescunak mâr idâzett leveleben. 

Ha mâr most mindezeket tekintetbe veszsziik, konnyii be- 

lâtnunk, hogy miârt voltak ellene a român komite tagjai az 

orosz segitseg behivâsânak. Egyszeriien azert, mert mint Bar- 

nuţiu is idâzett leveleben kifejezte, att6l tartottak, hogy a se- 

gitseg âra az lesz, hogy Ausztria, beleegyezik abba, hogy Orosz- 

orszâg Moldovât 6s Olâhorszâgot Tărkorszăgtol elvegye 6s mint 

Bessarâbiăt birodalmânak kiegeszită râszâve tegye. Bessarăbia 

românsâgânak sorsa megtanitott minden român politikust arra, 

* „Notre Romanie done existera. J'eu ai la foi intime. Aveugle, 

qui ne le vois pas. El peut exisier par et au profit ou de la Turquie, 

ou! de la Autriche selon que Lune ou lautre s'empressera de la favoriser. 

Elle peut exister malgrâ toutes les deux et contre elles, si elles fout ob- 

stacle. Les Magyars 6claires ne s'y opposent plus et sout heureux a' ce 

prix de vivre en confederation avec nous. Ils ne perdent rien, ils gagnent 

au contraire.“
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hogy tudja mind sors vâr az esetben a românismusra, ha a 
fejedelemsâgek veglegesen orosz kâzre keriilnek. Akkor a nem- 

zeti egyesiil6snek 6s a nemzeti fiiggetlenseg remânys6gânek &pen 

dgy OrOkre vâge lett volna, mint a Dako-Romaniâr6l val6 âlmo- 
dozâsnak akâr a Habsburg-hăâz, akâr pedig nemzeti dinasztia 
uralkodăsa alatt. 

Ez volt a român nemzetis6gi politikusok vezârgondolta, 
mikor 1848/9-ben az osztrâk reakezid iigyânek szolgâlatăval igye- 
keztek sajăt nemzeti torekvâseiknek hasznâlni. Csakhogy a ro- 
mâniai emigrânsok kâzâtt voltak olyanok is, kik nem biztak 
ebben a szOvetsâgben, kik nem hitt6k, hogy a nemzeti sza- 
badsâg iigyet sikerrel lehessen szolgâlni az osztrâk reakezid 6s 
az orosz zsarnoksâg zâszl6i alatt. 

A mig az emigrânsok egy râsze tâmogatta Ausztriât abban 
a meggyozOdesben, hogy koztiik 6rdekkozăss6g van, addig mâsok 
Golescu Sândor szerint „azt a hibât kovettâk el, hogy elkez- 
dett6k fennhangon kiabâlni a demokrâcziăt 6s a magyarokkal 
valO szOvetkezâst, holott Ausztria nem akar a demokrăeziărâl 
tudni s annyira gyildli a magyarokat, hogy csupân csak azert 
tâmogatja a tâbbi nemzetisegeket is, hogy valahogyan elveszit- 
hesse Gket.* 

„-
g



X. 

Forradalmi mozgalmak a ket olâh vajdasăgban. Sturza elfogalja 6s 

szâmiizi a moldovai forradalmărokat. Bibescu hasonldan hiserletet tesz a 

bukuresti forradalmârok elfogatăsăra ; nem sikeriuil, mert azok Islazba mene- 

hiilnek. It Tell 6rnagy €s Plesioianu kapitâny proklamăljăk a forradalmat. 

Bibescu utasitja Magher ezredest, hogy fogassa el a forradaimărokat s a 

vezetâket lvesse agyon. Merenylet Bibescu ellen. A forradalmârok Caracalba 

&rkeznek, hol Magher egyesiil veldk. Elfoglaljâk Krajovât îs. Magher Nicea 

felowassa Bukurestben az islazi proklamăczidt. A tomeg Bibescu palotdja ele 

vonul s kengszeriti, hogy az îislazi alkotmânyt ismerje el. A forradalmărol 

megerkeznek  Bukurestbe, Bibescu Brasssba szalad. Az ideiglenes kormânyt 

proklamâljâk. Odobescu €s Solomon ezredesek tâmadăsa, Ennek meghiusulta. 

Az orosz îmvazid hircre a forradalmi kormâny elmenekiil Bukurestbăl. 

Kesâbb visszater. A porta biztosul Suleiman basăt hiildi Bukurestbe, ki. 

elismeri târvenges kormângynak a forradalmi kormânyt. A porta orosz kăve- 

telesre visszahiuja 1Suleimant 65 kinevezi Puad efțendit Duhamel orosz kon- 

zullal biztosoknak. Contacuzino kaimakamsăga. Osszeiitkăzes a „Dealu Spi- 

vein“. A forradalmi kormângy szămiizetese. Magher tăbora s terv, hogy e 

tâbor Brdâkybe vonuljon az -olâh felkelts tâmogatâsăra. E terv €rtektelen €s 

keptelen volta. Ghica kiildetese Konstantindpolyban.  Ubicini-val egy forra- 

dalmi bizotisdgot tervez. Ebbe a magyarok îs bevonainak. Usszekăttetes az 

eurâpai forradalmârokkal. A român emigrăczid meghasonlăsa. Eliad maga- 

tartăsa. Tell, Eliad az osztrâkokhoz csatlakoznak. A magyarok 63 românok 

hibâhitesenek gondolata Ghica €s Balcescu agyăban -szârmazik meg. Ghica 

e târgyban levelet ir Jancunak. A piemonti, kormângy kiildătie părtolja e 

tervet. Erinthkezes gr. Teleki Ldszldval. Balcescu, Balaceanu a lengyel Ilinszhky 

€s az olasz Monti kapităny târsasăgâban Magyarorszăgba jănnek. Meg- 

crkezts Pancsovâra. Erimtkez6s Perczel tdbornokkal. Bem gyăzelmei Erdâlyben. 

Nagy-Szeben bevttele s a român nemzeti komite szctugrasztăsa. Jancu tâbora . 

Boliac: Caesar „Espatriatul“-ja.
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1848-ban a ket român vajdasâg sem maradhatott mentes 

a forradalmi mozgalmakt6i. Moldovâban kezdettek elâszăr a 

kedelyek torrongani, a hol a mozgalom 6l6n a nagybirtokosok 
âlloitak. Sturza Mihâly vajda azonban esirâjăban fojtotta el az 
egssz mozgalmat. Egy szep napon a Mavrocordat hâzâban ta- 
nâcskoz6 forradalmărokat elfogatta, mâg mielâtt azok valamit 
tehettek volna, 6s a hatâron ătkiildâtte Tărăkorszâgba az egesz 
tărsasâgot. Nem ment ilyen kânnyen a dolog Olâhorszâgban, 
hol Bukurestben 6s a Dunaparti nagy vărosokban a modern 
âtalakulăst Ghajt6 polgârsâg sokkal erâsebb volt, mint a nagy- 
birtokosok kizărlagos vezetâse alatt lev6 Moldovâban. Bibescu 
vajda iti is megkiserlette junius 21-6n elfogatni a forradalmi 
komite tagjait. Szerenesâtlensegâre azonban ezek kăziil egy 
nehânynak sikeriilt az elfogatâs elăl megszâkni. 

Az elfogatâs el6l megszăkăttek aztân Islaz-ba menekiiltek, 
hol a k6t szâzadbâl âll6 helyărseg paranesnokai, Tell Grnagy 
es Plesioainu kapitâny magokevă tettek a forradalom ugyât. It 
nyiltan kităziek a forradalom zâszlajât s proklamâltâk az al- 
kotmânyt, a mely tettâkrăl a bukuresti forradalmi bizottsâgot 
€s az orszâg minden lakosât 6rtesitettek kiăltvânyaik utjân. 

A romanaczi keriilet kormânyzja, Magher ezredes râgtân 
€rtesitette Bibescu vajdat, hogy mi tărtânt Islaz-ban s hogy a 
felkelăk Krajova. elfoglalăsâra indultak. Bibescu megparanesolta 
Maghernek, hogy szedje âssze dorobânezait, verje szet a fel- 
kelOket s a vezereket kivâtel n6lkiil lăvesse agyon. Az Islaz-bâl 
6rkezett hirek nagy izgatottsâgot okoztak Bukurestben. Bibescu 
vajda, hogy bâtorsâgot mutasson, Villara nevii miniszterâvel 
nyilt kocsiba ilt 6s kihajtatott a soszera. Hârom felfegyverke- 
zett fiatal ember szinten koesiba ilt, utânok hajtatott s mikor 
elertek a vajda koesijât, egyikOk a vajdâra l6tt. A goly6 a vajdât azonban nem talâlta el, csak vâllrojtjait tâpte szet. 

Ez alati az islazi forradalmârok: Eliad, Tell €s Golescu a ket szâzad katonasâggal megindultak Caracal fel6. Utkăzben fellăzitottâk a talukat; kihirdettek mindeniitt az alkotmânyt. 65 a forradalom jeleiil kitiiztek minden templomra 6s kâzseghâzâra a nemzeti szinii zâszlâkat. A tomeg felszaporodvân egy pâr
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ezerre, Caracal vârosa alâ erkezett. Iti elkezdettâk 6ltetni az 

alkotmânyi. A Caracalban âllomâsoz6 Magher ezredes a maga 
600 dorobânezăval ki is vonult a forradalmărok el6, de a helyett, 
hogy râjok lâvetett volna, egyesiilt velok. Innen az egyesilt 
esapatok — utkâzben folytonosan nâvekedve — Magher ezredes 
vezetâse alatt Krajovâba, mentek. Kăzeledtâkre a keriilet kor- 

mânyzâja, Bibescu Jank6 6s a kât szâzadnyi helyorseg paranes- 

noka Vladaşan 6rnagy elhagytâk a, vârost 6s a felkel6k minden 

ellenâliăs n€lkil vonultak be Krajovâba. 
Mikor az islazi proklamâczi6 megrkezett Bukurestbe, 

Magher Nieza, unokadesese Magher ezredesnek, egy peldânyt 

belle felolvasott a lipscani piaezon, honnan az Osszegyult t5- 

meg Bibescu vajda palotăjâhoz ment, kOvetelven, hogy a vajda 

alăirăsâval szentesitse az Islaz-ban proklamâlt alkotmânyt. A 

megszorult vajdânak nem volt măs, mit tennie, — hât alâirta, 

az alkotmânyt 6s kinevezte a nâptâl kârt miniszt6riumot. Har- 

madnapon azonban jobbnak lâtta âtszokni Brassoba, az orsză- 

got az Islaz-ban proklamâlt forradalmi kormâny kezei kozâtt 

hagyvân. 

Magher ezredes Krajovabl a forradalmi kormânynyal 

egyiitt k6t szâzad gyalogsâg 6s 800 lovas dorobânez kisâreteben 

csakhamar megârkezeti Bukurestbe. It az orszâg kormânyzâsât 

a forradalmârok tânyleg kezâkbe vett6k, de alig telt 3 nap, 

majdnem rosszul jârtak. Teâvedesbăl vagy hanyagsâgbâl elfeled- 

ţ6k Odobescu 6s Solomon ezredeseket, kik a Bukurest koriil 

&sszpontositott haderd paranesnokai voltak, âllâsukbâl elmoz- 

ditani. Ezek a fejedelmi palotât, hol az uj kormâny szekelt, 

egy zâszl6alj gyalogsâggal kărilvettek 6s a forradalmi kormânyt 

elfogtâk. Magher ezredesnek e dolog azonban jOkor tudomâ- 

săra jutott. A rendelkezâse alatt âllo dorobânezokkal 6s a Tun 

pâpâtl vezetett tâmeggel megrohanta a palotât koriilfog6 gya- 

logsăgot; răvid kiizdelem utân szetverie s a kormâny tagjait 

kiszabaditotta, Odobescu 6s Solomon ezredeseket pedig el- 

fogatta. 
Ez esemeny utân egy pâr nappal hire terjedt, hogy a 

Foksân kăriil tâborozo oroszok mâr Urziceni 6s Afumaţi-ban
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vannak, tehâi Bukurest kapui alâ €rkeztek. E hir hallatâra a: 
forradalmi kormâny pâldâtlan gyâvasâggal elszaladt Bukurest- 
bâl s a katonasâg egy râszât is magâval vitte azon uriigy 
alatt, hogy Kimpu-lungban 6sszefogjâk vonni az Osszes haderât 
s hogy Erd6lybăl is ât fog jânni segitsâgil a român hatâr-: 
Orvideki ezred s igy megerăsâdve, megkezdik a harezot az 
oroszok ellen. Egy pâr nap mulva azonban vilâgossă lett, hogy 
a hir nem volt igaz. Az oroszok nemesak hogy nem kăzeled- 
nek Bukurest fel6, de ellenkezâen mâg a Pruthon is âtmentek. 
Erre aztân a megszăkătt forradalmi kormâny visszatârt Buku- 
restbe s ujra âtvette az iigyek vitelât, mintha semmi sem târ- 
tent volna. 

ley âlloitak Bukurestben a. dolgok, mikor a Porta Sulei- 
man basât 6s Emin effendit biztosokul Bukuresthe kiildătte. 
Suleiman basa augusztus 1-6n 6rkezett meg Bukurestbe, hol 
az ideiglenes kormâny €s a n6p nagy tisztelettel fogadiâk. Su-.. 
leiman basa az islazi alkotmânyon tett ugyan nemi mâdosit-- 
vânyt, de a szultân nev6ben nemesak elfogadta, hanem Eliadot,. 
Telit 6s Golescu Mikl6st, mint kaimakamokat târvenyes kor-- 
mânynak el is ismerte. 

Az orosz kormânynak e dolgok sehogy sem teiszettek. Vegre: 
sikeriilt râbirnia a portăt, hogy Suleiman basât visszahivja, 6s- 
Fuad eflendit nevezze ki esâszări biztosnak azzal az utasitâs-- 
sal, hogy Duhamel orosz konzullal egyeiertâen jârjon el. Az; 
orosz kormâny egyuttal râbirta a portât arra is, hogy a tarto-: 
mânyok kozis megszăllăsânak eszmâjât is elfogadja. Suleimant 
tehât visszahivtâk. Fuad effendi pedig szeptember elejen Du- . 
hamel orosz konzul târsasâgâban, tărâk megszâll6 csapatok ki-- 
s6reteben, Bukurestbe 6rkezett. A forradalmi kormânyt  felfiăg- 
gesziette es C. Cantacuzinot kaimakâmmâ tette. Szeptember- 
l3-ân a „Dealu Spirei“-n levă torâk esapatok 6s az ugyneve- 
zeti român tiizolt6 katonâk kăzoti Asszeiitkâzes târtent, melynek 
eredmenye az volt, hogy az egâsz forradalmi komitet sa Bu- kurestbe meg a mult h6nap folyamân Osszegyiilt alkotmânyoz6- 
gyil6s tagjait Fuad effendi es Duhamel elfogattâk. 

A hărom forradalmi kaimakâmat : Eliadot, Tell-t €s Go-
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lescu Mikl6s-t a vârâs-toronyi szoroshoz kisârtek s ot szaba- 

don bocsâtottâk, meghagyvân nekik,. hogy menjenek, a merre 

tetszik, de az orszăgba tâbbe vissza ne terjenek. Azokat pedig, 

kik, mint a forradalmi bizottsăg tagjai jelentkenyebb szerepet jât- 

szottak, a Costache testvereket, Balcescu  Nicolaet, Bratianu 

Jont 6s Dimitriet, a Stefan testvâreket, Golescu Sândort 65 

Radut. Boliac Caesart, Rosetti C. A.-t, Balaceanut stb. katonai 
fedezet alatt Giurgiuba vitt6k, ott feltettâk egy târâk bârkâra 
6s hârom heti vizen val utazâs utân Orsovânâl szabadon 
bocsătottâk. Az alkotmânyz6 -gyiiles tagjait pedig a cotroceni 

zărdâba csuktăk, de k6sâbb az orszâgb6l egyszerien kitolonezol- 
tăk, Legnagyobb reszăk Erdelybe ment, igy hogy itt szeptem- 
ber vâegân a româniai forradalmi emigrânsok szâmât bizion 

lehetett 200-ra tenni. 

A mig ezek târtântek, Magher ezredes, a român forra- 

dalmi kormâny e foembere, 5—6000 fânyi, tâbbâ-kevesbbe j6l 

fegyverzett gyalog es lovas katonasâgâval kenytelen volt tât- 

leniil nâzni az orosz-târăk invasidt. Ghica Jon 6s Balcescu azt 

tanăesoltâk neki, hogy îitkâzzek meg a oroszokkal s ha el- 

veszti a esatât, vonuljon vissza Erdelybe s ott egyesiilve Jan- 

cuval, bekitse ki a magyarokat a românokkal 6s aztân vel6k 
egyesiilve, forduljon az oroszok ellen. „A românokkal val ki- 

bâkiiles — irja Ghica“ — a magyaroknak tâbb mint 200.000 

fegyveresbâl âll6 segitseget hozott volna, a melylyel szemben 
Paskievies 6s Liiders invasi6ja eredmeny nelkiil val6 lett volna. 

A Kârpătokon tăl lak6 românok nagyon sokat remenykedtek a 

fejedelemsâgek românjaiban. Az eshetâsegeket a forradalmi bi- 

zottsâgban meg is beszeltiik s hatăroztunk is, mihelyi rebes- 

getni kezdettek a balăzsfalvi gyiilest. Erdely ugy tiint fel elât- 

tiink, mint termâszetes  mened6khelye veszteseg eselen a 

român forradalomnak. El voltunk hatărozva, hogy a kizdăterei 

âtteszsziik a hegyek kă&z6 6s fegyveres kâzzel megyiink ât a 

tăresvâri szorosokon, de a mi kormânyz6ink mindenrâl megfe- 
ledkeztek, mihelyt elismerte 6ket Suleiman basa. Ha 1848. ok- 

* Amintiri din pribegie. 186. 6s 187.1.
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țober elejân Brassânâl esak 5000 j6l feltegyverezett român Gsa- 

pat ment volna ât egv oly.neves tâbornok vezetese alatt, mint 

Magher, kânnţii lett volna bekât hozni lâtre a magyarok €s a 

românok kăzătt, mert Bem Sr&mest elfogadta volna u românok 

minden feliâteleit.“ 

Eltekintve att6l az adatbeli hibât6l, hogy oktOber elejân 

Bem mâg nem volt Erdâlyben s igy. ez egyszerii okb6l sem fo- 

gadhatta volna el Magher ezredes feltâteleit s eltekintve meg 

sok mâs egyeb dologtâl, Magher ezredes nem sok kedvet, mu- 

tatoii sem arra, hogy az oroszokkal 6s târokâlkel 6sszetizzin, 

sem pedig arra, hogy megkisertse az Erdelybe vald âtvonulâst 

€s az egyesiilest Jancuval. Okosabbnak talâlta a. maga lovas 

€s gyalog dorobâneziait ott hagyni a tâborban s egymagâban 

Szebenbe emigrâlni 

A român forradalmi bizotisâg meg a bukuresti forradalom 

kitorese elâtt Konstantinâpolyba kildâtte Ghica Jânt, hogy ott 

a portânăl €s a hatalmassâgok koveteine!, a mit esak lehet, a 

român forradalmi tărekvesek erdek6ben, mindent megtegyen. 

Ghica a român forradalmârok azon esoportjâhoz tartozott, kik 

Ausziriât6l a romanismus igyere semmi j6t sem vârtak; kik 

epen nem voltak szerelmesek a Roth es Maiorescu-fâle. osztrâk 

kormânypâleza alatt levă eshetâleges Dako-România gondolatăba. 

O a romanismus iidvât az akkori âltalânos eurpai forradalom- 

t6l s TorOkorszăg rokonszenves segitsegât6l remellette. 

* Ghica, mihelyt hiret veite a bukuresti forradalmi kormâny 

szetugrasztăsânak, mindjârt arra gondolt, mikent lehetne akkent 

szervezni a român emigrăczi6t, hogy az 6sszekâttetesben legyen 

az eurdpai forradalmak vezetâivel s lehet6leg pârhuzamos akezi6t 
is fejtsen ki. Az olasz Ubicini-val egy tervezetei csinâlt, mely- 
nek vezerld gondolata az volt, hogy a român emigrâczi6 vezetese 
egy kezre bizassek. Ezi a gondolatot magokevă tettel az emi- 
grânsok kOziil Balcescu, Balaceanu - 6s Golescu Sândor; ellene 
voltak Rosetti €s a kât Bratianu, Ubicini-val tgy hatâroztâk el, 
hogy a mozgalom sz6khelye, mint erre legalkalmasabb, Konstanti- 
nâpoly legyen. A tervezetnek egyik legnevezetesebb 6s a mi 
szempontunkbol a legerdekesebb pontja az volt, hogy. az emi-
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grâczid vezetâsege erintkezâsben legyen a magyar, nemei, len-- 

gyel 6s olasz forradalmi pârtokkal s kâzâs organumul alapit- 

sanak egy hirlapot, melynek feladata legyen e nemzetek erdekeit 

s a kâzt6k lev6 testveriesiiles gondolatât âpolni. A kăriilmenyek 
ez akezi6 megvalositâsâra nem is voltak 6pen kedvezâtlenel:. 

Az. olasz szabadelvii lapok &rommel karoltâk fel e gondolatot 

€s szivesen megnţitottâk hasâbjaikat minden idevonatkozâ  fej- 

tegetâsnek. Tecco bâr6, Piemont kăvete, minden eszkozzel tâmo- 

gatta e czelt. A lengyel emigrâezid fejânek, Csartoryski Adâm- 

nak megbizottja Csaika Csaikowsky testi-lelki j6 barâtja volt 

Ghica-nak, ki ezen a râven egyenes Gsszekotletâsbe juloit a 

Magyarorszâgon harezol6 lengyel tăbornokokkal, Bemmel, Dem- 

binsky-vel 6s Visocky-val. Ezen a râven leptek a român -emi- 

grânsok 6sszekâtteiesbe grof Andrâssy Gyulâval, a magyar kor- 

mâny konstantinăpoly: k&pviselâjevel is. 

A român emigrâczi tagjai kâzâtt azonban mindjârt kez- 

detben meghasonlăs keletkezett. Tell, Eliad €s Golescu N. 

Szebenbe menekiiltek s itt 6k magukat ugy tekintettek, mint 

az emigrăczid igazi fejeit s nem szivesen vetiek, hogy Ghica, 

“Rosetti, Balcescu a vezetest ki akarjăk ragadni kezeikb6l. Emli- 

“tettiik, hogy Magher ezredes is Szebenbe menekilt. A hadvezeri 

-rimbussal bir katonât a szebeni f6hadparanesnoksâg azorban 

nem lâtta valami j6 szivvel Erdâlyben, kivâlt mikor meggy6z5- 

dăâtt arr6l, hogy uz erdâlyi românsâg nagyon szcretn6, ha katonai 

tekintetben a f&hadparanesnoksâg Maghert âllitană €ldkre. Ez 

okb6l egyszeriien. felk6rtek Maghert, hogy sziveskedjk Szebent 

elhagyni. Magher erre Triesztbe kOltăzâtt, ugy gondolkozvân, 

hogy ez pen Pâris 6s Konstantinâpoly kăz6it fekszik s egy- 

forma fâradtsăggal mehet, ha sziiks6g lesz, e vărosok bâr- 

melyikebe. 

Eliadot, Tellt 6s Golescut a szebeni român nemzeti ko- 

mite teljesen a maga reszere vonta. Felhasznâltâk ez emberek 

hiusăgât s f6lt6kenysegăket a Pârisban 6s a Konstantinâpolyban 

miikăd6 român emigrâczid tagjai irânt. „...... €s mindez 

lehetetlen — irja Rosetti Ghica-nak,— mert Eliad 6s Tell gonoszak. 

mert Golescu Istvân €s Mikl6s nem forradalmârok, hanem akarat
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nelkiil valo emberek. Golescu Negri .pedig ostoba, ambicziozus, 

intrikus 6s alâzatos szolgăja Eliadnak 6s Tellnek. Alârendelik 

nekik teljesen alkaratukat 6s gyălălik mindazokat, kik szembe 

mernek ezekkel szâllani s nem imâdjâk Gket, mint România 

geniuszait.“ Meg vilâgosabban kitiinik Rosetti „D-lor Eliad si 

Tell“ czimii iratânak (Scrieri din Junețe si din Exiliu 59, l.) 

alâbb idâzend6 helyebă!, hogy tânyleg e hârom embert lehet 

els6 sorban felelâsse tenni azert, hogy nem sikeriilt a magyar- 

barât româniai emigransoknak megakadâlyozniok azokat a ver- 

ontâsokat, melyekkel az erdelyi român prefektusok €6s tribunok 

beszennyeztek az âllit6lagos român nemzeti szabadsâg zâszlajăt. 

pe €s ătment 6n Brass6ba, hol nem volt egyeb 

teendâje, mint „penzt fogadni el €s pânzt adni ki.“ Ah, es azt 

akarja &n, hogy nt val6ban lângeszii embernek tekintsuk, ki- 

tină politikusnal, sât românnak is, — de nines eleg kinpad 

arra a vilâgon, hogy în elvehesse biintelâsât azert, hogy On nem 

lătta azt a hâborut, mely szemei elâtt folyt, hogy 6n nem mutatta 

meg a romănoknak azt az utat, a melyen haladniok kellett 

volna 6s a magvaroknak az igazi politikăt, kzreadvân minden 

nap egy hirlapot vagy r&piratot, melyeknek segitsegâvel meg- 

kiserthette volna a v6rontâst, meszârlăst, gyujtogatâst megaka- 

dâfyozni, a melylyel megkisârthette volna, I6trehozni azt a nagy 

egyesiilest, mely megszabaditotta volna Magyarorszăgot is, Româ- 

niât îs.“ 

„Rosetti tâbb leveleben foglalkozik — irja Popp A. E. 

„Jancu 6s a român forradalmâsok“ czimii ianulmânyâban” azzal, 

hogy ha a magyar forradalom a românok segitsegâvel gyoze- 

lemre jut, a român n6p helyzete igen kedveză lesz az orszâg- 

ban. Es prâfâtai eldrelâtâssal megjăvendălte, hogy ha az 
osztrâkok gyâznek a magyarok felett, a românok semmifele 
jutalomban sem râszesiilnek azok reszerâi, hanem az osztrâkok * 

uralma alatt elnyomott n€p lesznek, mint a tăbbi” 
„Tell 6s Eliad — csupân szemelyes ambiczi6bâl — ezzel 

cpen ellenkez ăllâspontot foglaltak el. ...... Ha Eliad 6s 
  

* Magyar torditâsban „Ellenzâk“ 1892. âpr. szâmok. 
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Tell mennek Pârisba s Rosetti N.-Szebenben telepedik le, sz6- 

val, ha Erdely Rosetii-nek kâzvetetlen betolyăsa ală keriil, a 
dolgok folyâsa egeszen mâs leit volna s a magyar forradalom 
talân mâăskâpen sikeriilt volna..... Eliad 6s szebeni târsai 
az, emigrâcezid tagjainak kigunyolăsâval, megszegyenitsevel €s 

penzek gyiijtesâvel tăltătt6k idejăket. Cz6ljuk az volt, hogy 
min6l tâbh pânzt gyiijisenek. Eliad mindenkit szâmadăstâtelre 

sz6litott fel, ki pânz gyiijtessel foglalkozott. Balcescu megtagadta 
a beszâmolăst, mert nem ismerte el az emigrâczid fejenek. 

Eliadnak arezâtlansăgât Ghica J6n illusztrâlja legjobban Jevelei- 

vel. Az erdlyrâszi: românokat felsz6litotta Eliad, hogy adozza- 

nak neki. A beszedett pânzekrăl azonban nem szâmolt senki- 

nek. Kiesinyes dolgokhoz fogott s egesz tenykedesen keresztil 

nem vonul ât semmif6le magasztosabb vezreszme. Szellemileg 

târpe, vak, ânhitt 6s irigy volt, 6pen, mint az akkori erdelyi 

român vezetâk .. . .* 

Okt6ber vegen nem sikeriilt Ghicanak 6s târsânak semmit 

sem tenni a magyarok 6s a românok kib6kitese târgyâban, de 

azârt nem csiiggedtek el. Balaceanu Jank6 es Balcescu Nicu 

1849. januâr elejân Erdâlybâl keriilă uton Konstantinăpolyba 

mentek s ott egyiitt megbeszâltek a românok €s magyarok ki- 

h6kitâsânek tervet. Elbatăroztâk, hogy a magyar kormânytâl 

engedelmet kernek arra, hogy egy român legiot szervezhessenek 

Erdelyhen s azutân Jancu-t, meg Axente-t beszelik ră a magya- 

vokkal bizonyos feltetek mellett vald kib6kilesre. Hogy Erdely- 

ben a legio iigyet mozgassa, Boliae Caesar văllalkozott ră. 

Jancu kibekitesât pedig Balaceanu 6s Balcescu vâllaltăk ma- 

gokra. Ghica a konstantinâpolyi român emigrâczi6 neveben 

Jancunak 6s Axente-nek levelet irt. E levelekben azt fejtegetie, 

hogy a magyarokkal vald kibkiil6s els6 sorban a românok 

erdeke, mert ha a magyarok a românok segitsege n6lkiil gvâzni 

fognak, az nem fog semmi jOt hozni a românokra, de ha a 

magyarok a românok segitsegevel gyâznek, nem tehetik, hogy 

el ne ismerjâk nemzeti jogait, merit egâszen mâskepen beszel- 

het az ember,. ha fegyver van a kezâben. Ha lâtni fogjăk, 

hogv Jancu hajland6 a bekere, akkor a magyar kormânyY
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sz6khelyâre utaznak s ott Kossuthtal megâllapitjăk a kibekiles 

feltâteleit. | 

Bâr6 'Teeco, a piemonti kormâny konstantinăpolyi megha- 

talmazottja, nemesak helveselte a. tervet, hanem a maga r6sz6- 

r6l Balcescu es Balaceanu melle adta Monti kapitânyt is, hogy 

utazzek Debreczenbe s ott tegyen ajânlatot a magyar kor- 

mânynak egy olasz legio alakitâsâra. Egyuttal a părisi român 

emigransok utjân meg is kerdeziettek grâf Teleki LăszI6t6l, 

hogy a magvar kormâny kibekuiles eset6n miesoda engedmâ- 

nyeket volna, hajland6 tenni a românoknak. Eppen ez idâtăjban 

tett a magyarorszâgi szlâv nemzetisegekre vonatkozoan Zamoyski 

grof Telekinel hasonld târgyu kerdâst. Teleki utasitotta titkâr- 

jât, Szarvadyt, hogy a Zamoyskinak adott feleletet, mely a 
magyar kormâny âllâsponijât a nemzetisâgi kârdâsben râszlete- 

sen kifejti, kâzălje a românokkal. 

1849 husvât vasârnapjân indultak el Balcescu 6s Bala- 

ceanu a lengyei Ilinsky gr6f 6s az olasz Monti kapitâny tărsasâ- 

gâban a S.-Stefanon ât Drinâpoly fel6 indul6 postâval, hogy 

Szerbiân ât Panesovânâl magyar fâldre jussanak. Hosszu uta- 

zâs utân vegre Magyarorszăgba ertek. Balaceanu Orsovâra, ment, 

hogy a Bânâton keresztiil Jancuhoz jusson Erdâlybe. Balcescu 

pedig Panesovân megăllapodott s Magyarorszăgb6l elsă levelât 

innen irja Ghica-nak mâjus 8-r6l. Pancsovân talâlkozott Perezel 
tăbornokkal is, a kit a românok iigye irânt nagyon 6rdekl5d5- 
nek talălt. T6le tudta meg, hogy a magyar kormâny a nemze- 
tisegeknek 6pen annyit hajland6 megadni, mint a mennyit meg- 
adott Ausziria, azaz nyelvâk hasznălatăt a muniezipium hatărain 
bell, de az meg nem bizonyos, hogy hajland-e megadni a 
nemzeti k6zigazgatâst 6s a tartomânyi gyulâst. A magyar nyelv 
lenne a kirâlysâg kormânvyânak s az orszâg gyiilesenek nyelve. 
A magyar âllam integrităsa fenntartand6, valamint a magyar 
elem 6s nyelv praedominâczidja îs. 

Mig a român emigrâczi6 koreben ezek a dolgok târtentek, 
azalatt Frd6lyben a român komite meglehetâsen siralmas hely- 
zetbe jutott. Az orosz esapatok, engedve a szăsz 6s român kiil- 
dâtiseg hivâsânak, bejâttek az orszâgba. Brassât 6s Szebent



— 185 — 

megszâllottâk. Hasztalan volt, mert a vâgzet konyvâben ugy 

volt megirva,. hogy a magyarellenes mozgalmak szekhelye, 

Nagy-Szeben, Bem kez6be essek. Bem văratlanul  mâsodszor 15 

Szeben alait termett, maga utân hagyva az osztrâk fOhaderot. 

A român komite tagjai, mihelyt meghallottâk az els6 âgyuszât, 

Puchnerhez mentek s azt a k6rdest intâzt6k hozză: — „Nem 

volma-e helyes dolog, ha a komite a maga p6nz- €s levâltârâval 

egyiitt Vârăstoronyra vonulna s ott, vârnă be a. dolgok letolyă- 

sât 2« — „Paperlapap! — volt Puchner vâlasza — Oui6k ko- 

mites uraim, ugy lâtszik, nagyon. f6lenkek. Szeretnenek ugy-e 

megint Vărâstoronyra szaladni, mint januâr 21-6n? — Na, de 

ne feljenek, hisz mindâssze is ma esak a rebellis Kemâny Fa- 

kas vezetese alatt levă, szâtugrasztott lâzad6 esapaltal van 

dolgunk. Ezzel pedig csapataink 2 ra alatt keszen lesznek.“ 

A komite tagjai azonban lâtva, hogy az ostrom mind keme- 

nyebb lesz s a român szărmazâsu Circa Oprea zseni-kapitâny 

szavaibsl megertven, hogy Szeben elveszetinek tekinthetă, menekii- 

l6sre gondoltak. Baritiu 6rtesult err6] legelâszăr s azonnal k6- 

zălte Cipariuval, ki râgtân elindult Resinar fel€. Azutân elment 

felkeresni Barnutiut €s Balasiescut is, hogy figyelmeztesse Gket 

a menekiilesre. Gondoskodâsuk [Gtârgya volt a komite penz- 6s 

irattărât megmenteni. A pânzt Balasiescu vetie magâhoz ; az 

irattârt pedig (Golescu-ne szennyes fehârnemiii k6z6 csomagol- 

tâk egy lădâba 6s ugy vittek el Vârâstoronyra. Balasiescu me- 

nekiilteben szembetalălkozott Bem honvedjeivel s ugy vâgta ki 

magât, hogy a honvâdek ele mend szebeni magyarok kOz6 âllva, 

Kossulhot hatalmasan 6ltette. A honvedek nem tudtâk, hogy ki 

6lteti ily lelkesen Kossuthot s engedt6k, hogy menjen, a merre 

akar. Igy szorultak ki lrd6lybol Bem gyăzelmei kâvetkezieben 

a român nemzeti komite tagjai. 

Szeben bevâtele utân esakhamar az egesz Erdely a ma- 

gvarok kez6be esett Gyulafehervâr kivâtelevel, melyet csăszâri 

ârseg lartoti megszâllva. A român felkel&snek is vege volt min- 

denitt, kivâve az Erezhegysâgekben, a mâczok făldjen, mintegy 

100 [i mârfâldnyi teriileten, hol “mintegy. 150.000 fânyi ro- 

mânsâg lakott, melynek fegyver-toghato nepe feleit Jancu f&-



— 138 — 

vezerlete alatt Axente, Buteanu stb. rendelkeztek. Ezek 6gettelk 
tel az elmult tel folyamâban Nagy-Enyedet s gyilkoltăk le Za- 
latna lakosait. Bem kivonult Bânâtba, hogy az ellensegtăl azt 
is megtisztitsa, esupân egy pâr ezer fânyi sereget hagyott benn, 
az orszâgban Gyulafehervâr ostromlăsâra 6s a havasi mâczok: 
fekentartâsâra. Boliac Caesar is Bem gyOzelmei utân bejătt 
Erdelybe s lrass6ban megalapitotta az „Expatriatul“ ezimi la- 
pot, hogy propagandât esinâljon a român-magyar kibekiilesnek 

„Hat h6napi iildăzes €s bârtân utân — irja Boliac Caesar 
e lap els6 szâmânak vezârezikkeben — a hazăjâbol elmenekilt 
Român Szămiizătt felnyithatja szemât 6s szabadon vehet l6lek- 
zatet, hâla a magyar fegyvereknek €s Bem tâbornoknak, a 
szabadsâg ez arkangyalânak, ki villâmăval lesujlotta a zsarnoksăg 
demonjait 6s megtisztitotta az eget. Român testverek, kik annți 
toredekre vagytok oszolva €s osztva! Hasson ât titeket az az 
igazsâg, hogy a mostani hâboră nem ez vagy ama n6p. nem 
ez vagy ama csâszâr k&zâit folv, hanem, hogy mai nap az 
egesz EurGpâban csak egyetlen kiizdelem van a szahadsâg €s 
a zsarnoksâg, a n6pek 6s a trânok kozâtt. A dinastiâk a vilâg 
minden râszebăl egyesiilnek 6s kezet fognak, hogy megvedjek 
dsszeoml6 trânjaikat. Ossyes remenysâgol, a mi szâmukra 
fenmaradt a nâpek meghasonlăsâban 6s ellensegeskedesâben 
van. Mikor egyszer a. nâpek fel fogjâk ismerni igazi erdekeiket, 
akkor ez a kiizdelem meg fog sziinni. Bânâtban a român nem 
tud megegyezni a szerbbe!, Bukovinâban nem  6rtik meg egy- mâst a lengvellel, Erdâlybea a szâszszal; mindeniiti viszâlykodăs, 
a mi a românt igânvbe veszi. Nelki nem volt soha semmi politikai €s târsadalmi joga. A nyilvânos hivatalok be voltak Zărva elotte, a kereskedelemben gătolva volt, vallăsâban. meg volt benitva, sât a torvenyszek elâtt is esak nagy bajjal kap- hatott n6ha-n6ha egy-egy român igazsăgot. A mig a român aludt szolgasigâban, s a mig e nepnek k&pmutat6 zsarnoka neveteti fâjdalmân, lâtva, hogy gyenge €s miiveletlen, az alatt a magyar felemelkedett 6s fel&bresztette Ot is lethargiâjâbol 6s felszabadi- totta hire s tudta nâlkiil a jobbâgvysâg szolgasâgâb6l, — foldet adott neki, s testverâve fogadta a torvenyek el6it €s szabad- 
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sâgot adoit, hogy kifejthesse minden testi 6s erkălesi kepes- 
s€geit €s 6 a helyett, hogy fâlfegyverkezzek kiizdeni felszabadi- 
16ja melleit, a helyett, hogy felkeljen a k5zăs ellenseg ellen, 
minden erejevel azon kiizd, hogy megint abba a szolgasâgba 
jusson, a melyben volt. O, milyen tevutra vezetes ez a pokoli 
kamarilla reszâr6l! Jutott-e eszetekbe 6h român testvârek, hogy 
a kamarilla, melynek bâtorsăga volt lâbbal tiporni a magya- 
roknak tett eskiit, a kikt6l pedig volt oka felni, a mely harezol 

Olaszorszâgban, esak hogy ne kelljen alkotmânyt adnia, a mely 

tartomânyainak legszebb făvârosait sszebombâztatta, s6t &ssze- 
lovette meg azi a sz6kvârost is, melyben sei uralkodtal, 

megadnă nektek ezi az alkotmânyt, 6s megosztană uralmăt 

veletek ? Nem lâtjâtok, hogy harezra hiv fel titeket iires kezzel ! — 

6s hogy igeretei mind ketsziniiek 6s esakhogy gyengithessen titeket, 

fegyverteleniil kild a magyarok âgyuinak torka el6. De a mi 

meg enn€l is fontosabb, az abban ll, hogy esupân a magya- 
rokkal vald egyesiles adhat erât szemben a pânszlâvizmussal, 

a mely 6riâsi leptekkel terjeszkedik nemzetiink f5l€, hogy be- 
olvaszsza magăba ez a barbâr €s miiveletlen nemzet, mely teljes 
tudatlansăgban van szabadsâg, isten 65 minden irânt. Oh, mily 

fâjdalmas tekintettel keil n6znic a românnak ez eszme terje- 
dest, mely ellen nines mâăs vâdfal, mint a magyarokkal vald 
egyesiiles. A pânszlâvizmus hâsei ugy irtâk le el6ttetek a magya- 

rokat, mint holmi vadâllatokat, a melyek embereket esznek, 

a mint meg fogjâtok lâtni sajât szemetekkel. Es belepven a 

9yâzedelmes magyarok hăzaitokba, kăziiletek eletet, vagyonât 
6s beecsiiletet senkinek sem bântjâk. Hasonlitsâtok most mâr 

ossze ellensâgteknek, a magyaroknak viselkedesât, barâtaitolk- 

dak az oroszoknak viselkedesâvel, — lâtni fogjâtok, hogy melyik 

voit a. kettă.kăziil embersegesebb ?* 

Ily szellemben 6s ily hangon volt irva Boliăc „Expatriatul”-ja 

eleit6l vegig, s igy aztân nem csoda, ha Balcescu azt irita 

„_ Ghicânak, hogy Boliac hiriapja j6, csakhogy egy kisse nagvon 

is magyar.
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Kossuth dilâspontja a gyozelmek utân. A debreczeni romdu szdrmazdsu 0r- 

szâggyiilesi, kepuiselik elhatărozzdk, hogy a romdnokat kibekitik.  Versenges 

koztăk, hogy ki utazzek Jancuhoz. Kossuth vălasztăsa Drăgosra esik. Drâgos 

Buteanu-nak levelet îr a Jancu-val vald talâlkozăs târgyâban. A prefektek e 

level tărgadban tandesol tartanak. Axente Sever welemângye €s magatartdsa. 

Drăgos talâlkozik Jancuval. Az dprilis 2ă-ihi 6rtekezlet. Jancu fegaversziine- 

tei ker. Drigos Debreczenbe utazik.  Visszaler 6s magăval hozza Kossuth 

levelet. Kossuth levelenek tartalma. A feltetelel:, melyek elfogaddsa utân 

Kossuth amnestidt iger. Siaguna nem fog amnestidi kapni. Kossuth levele 68 

feltetelei târgydban -a prefektek mdjus 5-6n tandesot tartanalk. Hatvani csa- 

patai Abrudbânya fel€ hkăzelednek. Drăgos nem tul Jancunak e târgyban 

kellă felvilâgositist adni. Jancu a hegyek kăză tâvozik. Dobra €s Puteanu 
prefekiek Abrudbângyân maradnak. Drâgos levelben liuja vissza Jancut. Hat- 

zană bevonul Abrudbăângyâra. Puteanu-t Es Debrdât elfogadja. Jancu Drâgos 

kiildeteseben cselt lăt. Jancu moâczaival megrohanja  Abrudbânyâl. Hatvani 

sereget tonhve teszik. Drdyost, mint drulct keggetleniil kivegzik a moczok. Hat- 
vani expediczidja nelhiil vajon Jancu megbekelt volna-e a magyarokkal ? Mik 

sz6lanak a melleit, hogy Jancu bâkiilesi szândeka komolgy volt? A vrominol 
kăziil mr ez idâben tâbben creztek az osztrik mârezius 4-iki alkotmâng kă- 
vetkeatehen, hogy a hatalomtăl ră vannak szedve. Raleescu, Pancsovdn tâjEhko- 
zâdik a viszongokrol. Bemmel Mehadicn talâlkozik. fem katonds dllâsponija. 
Fisă taldlkozdsa Rossuthtal, E taldlkozds benyomdsai. Taldlkozis Patihgiing 
Kâzmerral. k ossuth velekedese a român ldzadâsrdl. Beszâlgetes a dakoroma- 
nizmusrdl. Palcescu szerint ez orosz talâlmâny. A român emigrânsok Jancul 
fegyteres nepevel eguiiti h îs-Oldhorszăgba akarjăk vinni. Ghica mint k dz velit 
a lărâk €s a magyar kormâny kăzătt. Fegyverszdllităs tervezese a romdnol 
kbzvetitestvel honstantindpolybol. Dalcescu vâlekedese Nossuthrâl €s a magyar 
pârteiszongokrol. Egyezmengy az emigrânsoh € Kossuth hkozăti, mint alupja 
i român-magyar kibekiilesnek. Egyezmeng az alakitand6 vomân legio trirgaiban-
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Ezalatt az id6 alait a magyar fegyverek mindeniitt diadal- 

masan haladtak eldre, a minek kOvetkezteben a debreezeni 

kormânynak alkalma nyilott egy kevess6 az erdelyi român lă- 

„adâssal is foglalkozni. Kossuth 6rtesiilven az erdelyi âllapotok- 

r6l, kil&năsen arr6l, hogy csupân a havasi moczok ninesenelk 

mâg lefegyverezve, elhatârozia, hogy egyreszi erâlylye!, mâs- 

reszi pedig bekes uton igyekezik ezt a lâzadâst lecsendesiteni. 

A debreezeni orszâggyiilâsnek tâbb român nemzetisegi 

tagja volt, a kik mindent elkâvettek mâr el6bb is, hogy a ro- 

mânsăgot, ha esak lehet, kib6kitsek a magyarokkal. Kăziilok 

egyn6melyik meg 1848 6szen is hosszabb utazâst tett Erdely- 

ben. e ez6lbl. E român nemzetisegii k6pviselOk kozvetitesevel 

ukart Kossuth 6rintkezâsbe l6pni Jancu-val 6s târsaival. A tâbbi 

kozott kiilonâsen hârom k6pviseld. lătszott alkalmasnak e kil- 

detâsre. Nevezetesen Buda Sândor, Papp Zsigmond €s Drâgos 

Jânos. E kât utâbbi nevât ismerjiik măr az 1848-ki pesti or- 

szâggyiils els6 român nemzetisegi vitâjăbol is. Kossulh vâlasz- 

tâsa kăziilok Drăgosra esett. Erdekes, hogy. e hârom kepvisel6 

k&zătt valosâgos versenyzâs folyt, hogy melyikok teljesitse ezt 

a hazafias missiot. Buda Sândor mâg el is panaszolta Kossuth- 

nak, hogy miert nem kiildâtte dt? | 

Drâgos elindulvân Debreczenbol, âprilis 19-6n erkezeit a 

helyszinsre. Râgtân irt Buteanu-nak, ki fâldije volt s a kivel 

ennelfogva kozelebbi ismeretsâgben âllott E levelben az irânt 

tudakozâdott, hogy vajon Jancu 6s a tobbi. prefekt nem volna-e 

hajland6 vele, mint Kossuth megbizottjâval tanâcskozni ? Buteanu 

Drâgos e levelst megmutatta a prefekteknek. Hosszas vitathozâs 

utân sz6tâbbsâggel elhatâroztâk, hogy Abrudbânyân fognak 

Drâgossal dsszejânni. - 

„Mialatt Abrudbânyân voltam — irja Axente Sever jelen- | 

tes6ben* — hogy a. hâborus 6let fâradalmât egy kiss6 kipihen- 

jem, âprilis 23-ân 6jjel Jancu hozzâm JOtt s egy âprilis 19-r6l 

Brâqrol keltezett levelet mutatott, melyet Drăgos Jânos român 

nem/etisegii magyar orszâggyiilesi kâpvisel6 kildătt neki 6s 

* Doue raporturi stb. 58. 1



— 140 — 

Buteanu-nak. Ez a kepvisel6 Kossuth meghbizâsâbâl a nevezett 
prefektusokat arra kârte, hogy jelăljenek ki egy helyet, hol az 
irânt tanâcskozhatnânak, mily feltâtelek mellett lehetne a româ- 
nokat kib6kiteni a magyarokkal. En azonnal ellene nyilatkoztam 
a Kossuth megbizottjâval vald mindennemii tanăcskozâsnak, 
azeri, mert a Kossuth-fele magyarismus elvei elttiink elegg6 
ismeretesek 6s nem is fektethetiink semmi sulvt a magyaroktâl 
nyujtott garaneziâkra. A românoknak idâig is volt eleg alkal- 
mok a magvarok becsiiletszavânak 6rt6kerăl teljesen meggvă- 
zâdni; tovâbbă okunk van att6l felni, hogy ez alkudozâsok mă- 
gott tenyleg mâs valami rejtezik. Ehez meg esak azt tettem 
hozză: „Timeo Danaos et dona ferentes.* Jancu is abban a 
meggydzOdesben volt, hogy Kossuthtal nem boesâtkozhatunk 
semmilele b6ke-alkudozâsokba, de tekintve azt a helyzetet, mely- 
ben a n€p 6s paranesnolkai a hegyek belsejeben vannak — teve 
hozză — tanăcskozhatunk Kossuth kildăttevel s ha nem is fog 
nekiink ez hasznălni, de nem is lesz semmi ârtalmunkra.“ 

„Felven attâl, nehogy egyiknek-mâsiknak gyângesâge miati, 
kik nem biznak iigyiink vâgleges diadalâban, gyâzedelmeskedj6k 
a magyar cselszoves, e hir vâtele utân răgtân siettem hivatalo- 
san. irni az Osszes prefekteknek, kik akkor a hegyek kâzâtt vol- 
tak. Megirtam, hogy miutân a. prefektek nem k6pviselik a nâpet, 
nincs is nekik semmi joguk az 5 neveben egyezkedni a magya- 
rokkal s ha Gk bekât akarnak kâtni, forduljannk a român beke 
komithoz €s a csâszări kormânyhoz. Levelem utin Janku Mol- 
dovân prefekt târsasâgâban szemâlyesen eljâtt hozzim. Ekkor 
ezt a dolgot ujra megvitattuk minden oldalr6l s ekkor is hatâ- 
rozoltan kinyilvânitottam, hogy el vagyok hatârozva a vegletekig 
harezolni. Ellenkeză esetben felre vonulok, de a fegyvert kezem- 
b6l le nem teszem. Ezzel elvâltunk egymâstl. A mâsodik 6rte- 
kezletre, mely Abrudbânyân volt tartand6, Drâgos engem is 
meghivott, de a meghivăst visszautasitottam.* 

Aprilis 25-en tartotiâk meg ezi ay 6rtelezletet. A. român 
prefektek kâziil jelen voltak : Janeu, Buteanu, Dobra, Vladucz, 
Boier €s mâsok. Drâgos eldadta, hogy nemcsak Puchner van 
Erd6lybol kikergetve, hanem Windischgrătz is Magyarorszâgbol.



A magyar fegyverek mindeniitt diadalmaskodnak s igy a româ: 

nok remânysâge az oszirâk fegyverek szerenes6jâben hiu 6s 

haszontalan. Tegy6k le a românok a fegyvert 6s bekiiljenek ki 
a magyarokkal. A prefektek mindenekelâtt iegyver-szineteţ k6r- 

tek. Drâgos kijelentette, hogy Kossuth râszâr6l nines felhatal- 

mazva fegyver-sziinet engedâlyezâsere, azârit, hât visszamegy 

Debreczenbe s ott a kormânytâi tgy a fegyver-sziinetre, mint a 
beke-alkudozâăs pontjaira nezve râszletesebb utasitâsokat ker. 

Drâgos elutazott a havasok kăziil, de 8 nap mulva ismet 

visszatârt, magâval hozva Kossuthnak egy râszletesebb utasită- 

sokat tartalmaz6 iratât. 

„Ha a fellăzadt român n6p a fegyvert leteszi — irja Kossuth 

ez utasitâsaiban — s a status irânti hiseghez, a kormâny irânti 

engedelmessegre visszater, 6n ezennel biztositom 6ket, hogy 

râszeseivâ lesznek a k5z5s jognak, a kâzăs szabadsâgnak Magyar- 

orszâg minden lakosâval nyelv-6s vallăs-kiilânbseg nlkul. Ezzel 

“ mindent megadtam, a mit egy status polgârainak kepes nyuj- 

„tani. Ha kevesebbet adn€k a românoknak, szolgăkkă alaesonyi- 

tanâm Gket, minek gondolatjătl Isten Grizzen. En nem szolgâkkă 
tenni akarom, hanem sok szâzadi szenvedâseiket s szolgasăgu- 

kat megsziintetni 6hajtom. Ha ellenben tâbbet adnek, mâsokat 

tennek szolgâkkâ, mit igazsâgos ember nem kivânhat.“ 

„A mi a nyelvet illeti, sem €n, sem a magyar nemzet 

măs ajku polgăârtârsaink nyelvât elnyomni nem akartuk soha, 

nem is akarjuk, mi esak annyit akartunk 6s akarunk, hogy vala- 

mint egy az orszâg, ugy annak diplomatikai nyelve orszâggyil6- 

sen s orszâg kormânyzatban egy legyen, mert kiilânben az orszâg 

fenn nem âllhat. E mellett azonban minden nyelvnek es nepi- 

s&gnek nemesak szabad hasznâlatot 6s fejlodest akarunk engedni, 

hanem ezen fejlâdâst a civilizăczid €rdekeben el6 is mozditani 

s azert tudtul adhatja 6n bârkinek, hogy a român n6p nyelvâ- 

nek szabad hasznâlatăt ugy iskolâikban 6s egyhăzaikban 6s 

vallâsos szertartăsaikban, mint a kozsâgi 6letben is garantirozom; 

nemesak, s6i a mennyiben iskolâik jobb rendezâsenek s tudo- 

mânyos emelâsenek kâltsegeit mâr l6tez6 sajât alapitvânyaik 

nem  birnăâk, a statusnak segedelmeră! szintazon  mârtekben



piztositom, mint a mik6p bârmely mâs nyelvii s vallâsu hon- 

polgârok nevel6s6nek kâltsâgeir6l a status gondoskodni fog.* 

„Ezeken kiviil biztositom azt is, hogy a ki nem îigyv6d 

âltal, hanem maga szemâlyeben intezend a kormânyhoz  folya- 

modâst, azt bârmi nyelven teheti. Az eskiidtszeki €s sz6beli 

eljârâs biintet iigyekben be l6v6n hozand6, magât a torvâny- 

szek elâtt €l&-szoval ki ki vâdelmezheti s a kormâny gondos- 

kodni fog, hogy a târvenyek s kormânyi korrendeletek a n€p 

nyelven is kăzhirre tâtessenek s drâmest fogok seged-kezet 

nyujtani arra, hogy az olâh nyelv magasabb tudomânyos kimi- 

velâse minden czelszerii mâdokkal elâmozdittassek. A mi val- 

Jâsukat illeti, a lelkiismeret szabadsâgât isteni jognak vallom 

6s biztositâst adok, hogy a keleti egyhăz vagy gorog nem- 

egyesiiltek vallâsânak papjai szinte azon ellăâtâsi segelyben 

râszesiilendenek, mint akârmely mâs vallâsuak papjai s egyhăzi 

dolgaiknak a status feliigyelete mellett ânmagok âltali szabad 

întâzâsât garantirozom, mikânt ebbeli szândokom valosăgăty 

&nnek sajât tudomâsâra a legkăzelebbi idokben tettel is bizonyi-. 

tottam.“ * 

„Valamint, szinten gonddal leszek- arra, hogy român ajku 

* A figgetlensegi nyilatkozat utân alakult minisztârium azonnal 

elhatârozta egy nemzetisâgi tărvenyjavaslat kszitesât. Szemere elndk 6s 

beliigyminiszter azonnal 6rintkezâsbe tette magât az orszâggyiils kiilân- 

biz nemzetisegii tagjaival 6s velăk kozăsen mepâllapitoita e târvâny 

fâbb elveit. Kossuth itt erre czâloz. De hogy Kossuth meg elGbb is 

gondolt a român papsâg 6rdekeire, bizonyitja ez alăbbi rendelete, melyet 

Csânyi Lâszl6 kormâuybiztoshoz intâzett: „A honvedelmi bizotimâny 

hatârozata szerint az o0ly szegânysâggel kiizdd lelkâszeknek, kiknek 6vi 

jăvedelme 300 pengâ forintig nem rug fel, pâtlâk-dij adatâsa rendeltet- 

vân, ezennel megbizatik orszâgos biztos ur, hogy az oly jobb 6rzelmii 

olâh pâpâknak felsegâlyuzesâre, kik szegânysâgiiknâl fogva crre mâltân 

igânyt tartbatnak, addig is, mig ama pâtl6k-dijak mily arânyban leend6 

kiszolgâltatâsa irânt, a beszerzendă biztos adatok uyomân lehetend int6z- 

kedni, ezen p6ti6kdijak fejâben n6mi el6legzâseket tenni sziveskedjen. 

Kelt Debreczen, 1819 februâr 14-6n. A. honvâdelmi bizottmâny nevâben : 

Kossuth Lajos m. p., elnâk. (E rendelet eredetije Dr. Barabâs Bâla orsz. 

k6pvisel6 ur birtokâban van. Răzălve volt az „Erdâlyi Hirad6“ 1894. 

szeptember 6-ki szâmâban.) “
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polgârtârsaink a jogegyenlosegnek alapjân a status polgâri es 

katonai hivatalaiban minden râszrehajlăs nelkiil erdem 6s tehet- 

s6g szerint reszesittessenek, egy szâval koâzbs jog, k6zos sza- 

badsâg 6s târvânyek, minden . jot6konysâgainak kâzâs €lvezete, 

nyelvăknek nemesak szabad hasznâlata, hanem fejlesztese €s 

âpolăsa, vallâsuknak s egyhăzi szerkezetâknek tiszteletben tar- 

tăsa, egyenl6 oltalma, 6s pârttogolâsa, ez az, a mit a beke €s 

kiengesztelâdâ6s indulatâval ajânlok a român n6pnek. A ki 

tâbbet akar, az el akarja darabolni az orszâgot 6s zsarnok 

akar lenni mâsok felett, a ki pedig azt akarja, azt a haza 

ellensâgenek nyilatkoztatom s vele, mint ilyennel bânni, mint a 

nemzetnek elhatârozoti akarata, îigy nekem kăteless6gem.*“ 

Kossuth mindenkinek feltetlen amnestiat igâr, ki visszater 

“a tărvenyek irânt val hiisegre, „azon embernek kivâtelâvel, 

ki magas egyhăzi alăsâval s a n6p bizalmâval istenteleniil 

visszaslt, Isten 6s haza irânt tartoz kătelessâgeit gyalăzatosan 

megszegve, nemesak a român ajku n6pet lăzadâsra elcsăbi- 

“otta; hanem meg azon, soha meg nem bocsâthato honârulâsra 

is vetemedett, hogy sajât hazâja nepenek legyilkolăsâra idegen 

fegyveres erânek az orszăgba pbetârâsât fâlhivni, sztânăzni €s 

eszkăzălni nem iszonyodott €6s mindezt teve ugy, hogy egyszer- 

smind honârul6 vâtkeinek kâzepetie elâttem s az orszâg kor- 

mânyâbani târsaim elott figyelmiink 6s vigyâzatunknak mezes 

szavakkali elâltatâsâra hazug k6pmutato szerepei jâtszani el6g 

alâval6 volt. Ezen embernek neve: Siaguna Andrâs.“ 

Drăgos Kossuth e levelet ătadvân a prefekteknek, azi kerte 

t5l5k, hogy abban a gyiilesben, melyben Kossuth feltâtelei felett 

tanâeskozni fognak, engediessek meg neki is, hogy kuldetese 

târgyâban a n6phez sz6lhasson. Mâsnap Drâgos 6s Jancu fohy- 

tattâk az alkudozăsokat, vagyis, mint Jancu mondja jelenteseben, 

a vitatkozăst. E kâzben hire erkezeti, hogy Hatvani esapatai 

Abrudhânya fel6 kâzelednek. Jancu kârdezte Drăgost, hogyan 

lehet ez, mikor az alkudozâsok idejâre fegyversziinet volt ki- 

kătve ? Drâgos azt felelte, hogy nem is tud râla semmit, de nem 

is hiszi, mit az el66rsâk beszelnek. Egy 6ra mulva ujra jelen- 

țeu6k, hogy Hatvani sereg6vel mâr Abrudbânya hatârâba €r-
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kezett. Drâgos most is esak annyit mondott, hogy 6 nem tud 

az egeszrâi semmit, de ha ugy volna is a dolog, nines semmi 

okuk a prefekteknek az aggodalomra, mert 5 biztositja Gket 

a maga 6s a kormâny neveben, hogy Hatvani miatt senkinek 

meg csak haja szâla sem gorbil meg. Buteanu €s Dobra 
megnyugodtak Drâgos szavaiban. Janku azonban eltăvozott a 

hegyek  k6ze. Drâgos ekkor Bengescu vieze-tribuntol egy: 

levelet kiildâtt Jancu utân, melyben szemrehânyâsokat tett 

neki, hogy a vârosbâi eltâvozott. Kerte, hogy târjen vissza. 
Miutân Jancu nem vâlaszolt levelere, Andreica tribuntâ egy 

mâsodik levelet is kildâtt. . 
Hatvani bevonulvân Abrudbânyâra Buteanu €s Dobra 

prefelkteket azonnal elfogatta, a românokat pedig lefegyvereztette. 
Ez magâtol 6rthet6 m6don nem târtenhetelt meg dsszeiitkozes 
n6lkiil. Egyszoval elg kânnyelmii 6s meggondolatlan volt — 
noha nem rendelkezett elâgs6ges erâvel — ugy l&pni fel, hogy 
Jancu6k lelk6ben alapos gyanu keletkezzâk az irânt, hogy Drâgoş 
kiildetese nem vol: egyâb, mint cesel, a melylyel Gket kelep- 
ezebe akarta esalni. Az eredmâny az lett, hogy Hatvani csapatjăt 
a românok lemeszâroltăk, a ki nehânyad magâval alig menekiil- 
heteti el Brâd fel6. A gyâzelmes mâezok Abrudbânyăt felgyuj- 
tottâk, magyar lakoit lemeszâroltâk, Drâgost pedig embertelen 
m6don vâgeztek ki, mint vâr- €s nemzetârulst. 

Kerdes târgya lehet, hogy ha meg nem târtenik Hatvani 
expediezi6ja, l6trejăhetett _volna-e a magyarok kâzâit vald 
kib6kiiles ? 'Lârtânt-e valami olyan, a mi arra enged k5vetkez- 
tetniink, hogy a românsăg Ausziriăba vetett remânyeit illetâen 
esalâdott? Nem tekintve azt, — minek lehetâsegât a român 
vezetok teljesen kizârtnak hittek, hogy a magyarok az osztrâk 
hadsereget teljesen legyăzi6k — a mârezius 4-ki alkotmâny 
74. Ş-âban ugyanis ki van mondva, hogv bâr Erdely Magvar- 
orszâgt6l teljesen fiiggetlen tartomânykepen fog szerveztetni. az 
orszâgot lak6 nemzetek egyenjogusâgânak elvân, a birodalmi 
alkotmâny kereten belăl, a szâsz-told 6s a szăsz nemzet eddigi 
jogai 6psegâkben fentartatnak. Ezt a românok magokra nezve 
nagyon serelmesnek talâltăk, mert velemânyăk szerint a megigert
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Gleichberechtigunggal egyenes ellentâtben ll. Tiltakoztak ez 

ellen s tiltakozâsuk megerâsiteseiil felhoztâk, hogy a szâsz-fâld 
mâr csak azert sem k6pezhet ânâll6 szâsz teriiletet, mert e 

fâldân csak 200,000 szâsz lakik €s 270.000 român. Ezeket 6k 

bekebeleztetni nem engedik. A szâszok foldjet jogtalanul nevezik 

igy, mert ez nem szâsz fâld, hanem fundus regius. Szâsz- 

foldnek tekiateni ellenkezik az Andreanum diploma. szellemâvel ; 

s6t mâg Măria Terâzia is egy leiratâban megbotrânkozâsât fe- 

jezte ki a miatt, hogy a szâszok a fundus regiushoz tulajdon- 

jogot formâlnak. Kert6k a miniszteriumot, hogy r6lok n6lkiilok 

ne rendelkezzâk, mert kenytelenek lesznek az ily eljârâs ellen 

a vilâg elâtt tiltakozni. Jancunak tudomâsa volt minderrâl s 

olybă vette, mint osztrâk râszrol a romănsâg Kijâtszâsât. Mâr 

el6bb tăbb izben ugy nyilatkozott târsai elâtt: „Nem hiszek a 

n6metnek, merit igy €rzem, hogy esak eszkoznek akarnak fel- 

hasznâlni.“ Hajland6 volt mindez okok alapjân a magyarokkal 

alkudozni, mert lelkeben meg volt gy6z6dve, hogy annyi jogot 

gyâzelem eseten a magyarok is fognak biztositani a român- 

sâgnak, mint az oszirâk mârezius 4-ki alkotmâny. Axentenek €s 

egy pâr mâs olâh prefekinek engesztelhetetlen gyiilâlete meg- 

gâtoltăk abban, hogy Drâgos megjelenese alkalmâval râgtândsen 

hatărozzon ez irânyban, de ha Hatvani otromba fellepese bizal- . 

matlannă 6s elkeseredette nem teszi, sok okunk van hinni, hogy 

Jancu mâr ez -alkalommal bekejobbot nyujt a magyar nemzet- 

nek. Hogy lelkeben e b6ket6l meg Hatvani tâmadâsa utân sem 

volt idegen, bizonyitja az, hogy Jancu k&s6bb a româniai emigrân- 

sokat, kik a român-magyar kibâkiiles tervevel jăttek hozză, tări 

karokkal fogadta. Balcescut âtdlelven, .e szavakat mondotta.: 

„Ilven ember kell nekem, mert csak ilyen ember âll kâzel a 

szivemhez.* Sât tovâbb ment, Andreica tribunnal, ki neki ked- 

veneze volt 6s Adjudeanu-al egy emlekiratot is fogalmazott 

Kossuthhoz, melyben kâtelezte magât, hogy a român n6pet el6- 

kesziti a kib6kiileshez. „Van szerencsem 6rtesiteni — irja Kossuth 

Bemnek — hogy Balcescu ur, az olâh pârtnak teljhatalma- 

zottja, mint a havasi olâhok megbizottja, Jancu-nak egy iratât 

esztette be hozzâăm, a melyben a. vezetok iinnepâlyesen k6- 
terj 

10
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telezik magukat, hogy a nâpet el&k6szitik az uniora s addig is, 

mig az eg6sz n6p meg lesz nyerve ez iigynek, szigoruan meg- 

tartjâk a, semlegesseget hadainkkal szemben mindaddig, mig 

Sk, a havasiak meg nem tâmadtatnak.“ 

De terjiink vissza Balcescuhoz 6s târsaihoz. Pancsovai 

idâzâse alatt els6 dolga volt, magât a magyar viszonyokrol tă- 

j6kozni 6s keresni az alkalmat, hogy Bemmel talâlkozhassek. 

Mâjus 12-r5l kiildâtt level6ben azt irja Ghicanak, hogy 6rtesii- 

l6sei szerint Bem egy emberât Olâhorszăgba kiildătte tapogato- 

zăsok vâgett. Orvend, hogy idejătt, mert azt hiszi, hogy itteni 

miikădese hasznos lehet. „Szivem majd megszakad, mikor lâtom 

a derek magyarokat s lelkesedesoket 6s mikor egyuttal râgon- 

dolok, hogy micsoda lesiilyedt €s ostoba szerepet jâtszottunk 

mi românok mostanig. Il n'y a pas d'umiliation plus pro- 

fond&ment sentie que celle qui blesse lamour propre national“. 

Erdekes olvasni €s bizonyos tekintetben az elegedettseg j6l eso 

6rzetâvel tâlt el, hogy a român emigrânsok a esodâlat 6s 

az elismer6s mind meleg hangjân beszelnek r6lunk magya- 

rokr6l leveleikben s egyâb fajtâju irataikban ez idâtâjban. „Ah 

.magyarok, magyarok! — irja Rosetti Ghicanak — Mondd meg 

nekem, mikor ezt a nevet hallod, nem jut-e eszedbe, hogy 

hamut hints fejedre ? nem jut-e eszedbe, hogy vâgy egy pisz- 

tolyt 6s Eliadon elkezdve ..... magadon vâgezd?! .... 

Szegyen, ezerszer szâgyen! Mit mondok? Âtkozom azokat az 

embereket, kiknek szâmâban az els6 volt az, a ki eljâtszotta a 

român nemzet diesâsâget (î. i. Eliad) 6s râzuditotta a rab- 

săgnak szâgyenst 6s nyomorât! Ah! ha igazi kormânya lettiink 

volna a românoknak, az a diesâs6g, hogy a vilăgot megszaba- 

ditottuk a rabsâgtl, nem a magyaroke lett volna, hanem a 

mi6nk. Vagy ha egyesiiltiink volna a magyarokkal, biztosan be- 

vettiik volna Bâcset s proklamâltuk volna a koztârsasâgot, mig 

most remegve vârjuk, hogy valamit ăsszeszedhessiink a magyar 

lakomâk morzsâib6l“ (J6n Ghica: Amintiri din pribegie.) 

Bemmel legelâszăr mâjus I6-ân talâlkozott Mehadiân. 

ElGadta tervât, de ugy talălta, hogy Bem csak katona, ki nem 

foglalkozik politikâval. Mikor magât neki felajânlotta, hogy a 
a
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românokat kib6kiti a magyarokkal, Bem katonâs răvidseggel 

csak annyit felelt: „Minek? Van katonasâgunk €s vannak 
âgyuink !*  Kilânben az âltala el6adoit dolgok târgyâban 

Kossuthhoz utasitotta s hogy minden akadâly n6lkiil Debre- 

«zenbe juthasson, kis6râiil melleje egy honvedtisztet adott. 

Els6 levelet Ghicanak Debreczenbâl mâjus 29-r6l irta: 

„Megerkezesem utân mindjârt mâsodik nap k6t Grâig tari 

tanâeskozâsom volt Kossuth elnkkel. Nagyon meg vagyok vele 

elegedve s a fogadtatăssal, melyben r6szesiteit. Ugy tetszik 

nekem, hogy nemesak felvilăgosult 6s kivâl6, de nagyon 6 
ember is. Nem mondhatok el neked reszletesen mindent, a mit 

egyiitt beszeltiink, mert nincs el€g idâm. Eleg anni, hogy a 
mi minket illet, hajland6 veliink szăvetsegbe l6pni s az alaki- 

tand6 legi6 eszmâjât, 6râmmel fogadta. Holnap irni fogok Raeff 

effendinek (ki az, nem tudom ; val6sziniien âln6v), kârvân, hogy 

alakitson egy zâszl6alj gyalogsăgot s egy osztâly lovassâgot €s 

egy fâliiteg tiizerseget. Most csak az aggaszt: kikb6l, mert idăig 

mindissze is esak negyen vagyunk. Nem tudom, irtâl-e Pârisba 

Maghernak, Tellnek s a tâbbinek, hogy ide jojjenek, mert sziik- 

s6ges, hogy az emigrânsok e hadseregâben legyenek f6năkok 

is. Kuldd ide mindeniinnen az emigrânsokat. Îrj reszletesebben 

a konstantinăpolyi dolgokrâl. Idăig 6n meglehetâsen tartozkodo 

voltam. : „Je m'ai pas Vair daller au devant“. Meg is mon- 

dottam Kossuthnak, hogy nem akarok most hazamenni forra- 

dalmat kelteni. Ebben 6 is megnyugodott.... A mint mâr 

irtam neked, a harez Erdelyben ujra megkezdddătt.“ Itt aztân 

elbeszeli Drâgosnak mâr ismert esetet. 

Talâlkozott a kiiliigyminiszterrel, Batthyânyi Kâzmerral is. 

Azt mondja: remeili, hogy a românok igen sokat fognak nyerni 

a magyaroktâl. Nehezs6get csak a kât fel nagyfoku izgatottsâga 

&s fanatismusa fog okozni. Kossuth a tâbbi kozâtt ezeket mon- 

dotta nekem: „Nem 6rtem az erdâlyi românokat. Igaz, sokat 

szenvedtek a multban az erdâlyi magyar nemessegtâl, de hât 

szenvedtek 6k a nâmetektâl is €s akkor hallgattak. Most pedig, 

hogy szabadsăgot adtunk nekik, elleniink fellăzadnak, egyesiil- 

nek a n6metekkel s az 6n6k ellensâgâvel, az oroszokkal. Erte- 

10*
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nâm, ha nemzeti fiiggetlensegiikert keltek volna fel s azeri, 

hogy a român fejedelemsâgekkel egyesiiljenek, de ugy lâtszik, 

hogy nem ez a czâljok. Ez legalâbb oly eszme volna, a melyet. 

€rten6k, ha nem is helyeslek, mert nekem nem szabad bele- 

egyeznem az âllam szetdarabolâsâba“. Ezutân szoba kerilt az, 

hogy a magyarok minket azzal gyanusitanak, hogy szândekunk 

a dăeziai birodalmat felâllitani s e ezelb6l a românokat fellâzi- 

tani. Mindez âllitâsokat Golescu Sândornak egy levele alapjân 

hozta fel, a melyet Laurianu tanârnak irt, de a mely a magyar 

kormâny kezeibe jutoti. Nem sok nehâzsegembe keriilt bebizo- 

nyitani, s hiszem meg is gyoztem, hogy a nekiink tulajdonitott 

torekvesek igazsâgtalanok, mert hiszen mi a belyett., hogy 

Erd6lyt, elszakitan6k Magyarorszăgtâl, 'inkâbb meg egyesilni, 

akarunk vele s ezârt Magyarorszâg 6rdekâben mâ6g sokat aka- 

runk tenni. Az irânt is felvilâgositottam vegezetre, hogy a 

dâko-român birodalom eszmâje az oroszok talâlmânya azert, 

hogy koztiink €s a magyarok kozâtt az egyeneilenseg 6s a 

viszâlkodăs magvât hints6k el. Kossuthnak nagy tervei vannak, 

de sziiksege van fegyverekre. Szeretn6, ha j6 pânzert kap- 

haina a szultântâl. Megigârtem, hogy irni fogok neked ennek 

kieszkozlese erdekeben. E levelet az az iigynk viszi, a kit 6 

oda kiild s a kivel te 6rintkezesbe fogsz l6pni minden bizony- 

nyal.“ Sziiksgesnek tartjuk megjegyezni, hogy az itt emlitett 

igynk, mint Balcescu-nak kăvetkeză level6hăl kitiinik, Andrâssy 

Gyula gret volt. 

„ Junius 3-61 keltezett levelben azt mondja, hogy Debre- 

czenben nagyon el van terjedve az a nezet, hogy Magyarorszâg 

nem maradhat fenn mâăskepen, csak ugy, ha foederâczi6ba lep 

a românokkal €s szlâvokkal. A kormâny egyelre m6g errâl 

mem igen akar tudni, de sokan abban a nâzetben vannak 

mâgis, hogy ez meg fog târtenni. Mindnyâjan azt mondjâk, 

hogy a românoknak sok igazuk van, de nagyon helyteleniil 

cselekedtek, mikor igyiikăt Ausztriăeval egyesitettek. A mint 

hallja, Jancu ketszer verte meg a magyarokat, bâr verne meg 

meg egyszer, meri igy kânnyebben menne a magyarokkal val6 

alkudozâs. Kozelebbrâl elkerte a român nemzetisegi kâvetektăl
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a român kOvetel6seket s megmutatta a magyaroknak, hogv 

tenyleg mily csek6lys6g az, a mit a românok kernek. A româ- 
nok elfogadjâk a magyaroktâl kikătâtt feltâtelt, azt t. i., hogy 

az âllam egysege €s a magyar nyelv, mint diplomatikai nyelv 

megmaradjanak. Az erre vonatkoz6 reszleteket majd csak Pesten 

fogjâk megâllapitani. Most nincs mâs teendă egyelore, mint a 

magyarokat 6s românokat kibekiteni s Jancut râbirni, hogy 
miutân a. fegyveri kez6b6l nem akarja kiadni, esapatjăval egyiiti 

menjen ât Kis-Olâhorszâgba a muszkâk ellen harezolni. Sze- 

mere kârte, hogy irjon Pârisba 6s Londonba, hol a românokat. 

mint 6 tudja, nagyon szeretik — a român iigyvivâknek, hogy 

legyenek vâdelmâre 6s segitsegere a magyar iigynek. Ezekbâl 
lâthatja Ghica, hogy 6 itt voltakâpen a protektor szerepet jatszsza. 

Megirta Batthyânyinak, hogy Ghica Konstantinăpolyban sokat 

tehet &pen ugy, mint Csaika s azârt utasitsa Andrâssy gr6lot, 

hogy keresse velSk az 6rintkezest. A legi6 iigye is szepen el6- 

halad. A kormâny hajland6 megadni mindazt, a mit a lengyel 

legi6nak megadott. Kis-Olâhorszâgban legionariusokat kellene 

toborzani. Ghica Konstantinâpolyban eszkăzăljon ki fegyvereket 

a legi6 szâmâra, a melyeket aztân a Dunân Orsovânâl behoz- 

hatnak Magyarorszăgba. Csaika segitsegâvel jo lesz egy iigyes 

lengyel tâbornokrâl is gondoskodni, ki âtvenn6 aztân a Magyar- 

orszăgon szervezendă român hadsereg vezerletet. Boliae Brass6- 

ban telepedett le. Hirlapja nem rossz, esak egy kisse nagyon 

is magyar. 

Junius 6-r6l mâr Pestrăl ir, azt mondja, hogy Kossuth 

bevonulâsa, melynek szemtanuja volt, val6sâgos diadalmenethez 

hasonlitott. Kossuthnak n6pszeriisege driâsi,, de azert vannak 

ellensegei is, kik most okosak €6s hallgatnak. Kossuth . kitiind 

demagog, de azt mondjâk, nincsenek âllamferfiui k6pessegei. 

Azt is mondjâk, hogy Nyâri 6s ellenzâki târsai tobb j6indu- 

lattal vannak a nemzetisâgek irânt, de mivel ezeknek csek6ly 

befolyâsuk van, nem akart vel&k dsszekottetesbe l€pni, nehogy 

igy iigyoket a magyar kormâny elâti kompromittâlja. A român- 

nak itt kiilânben nagyon 6vatosnak kell lenni, mert a magya- 

rok a românok irânt nagyon gyanakv6k, kiilânosen azert, mert
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nem tudjâk fejăkbâl kiverni azt a gondolatot, hogy 6k felakar- 

jâk âllitani a dâko-român birodalmat. Megy van gyâzâdve, hogy 

ha a hăborunak vâge lesz, a magyarok meg fogjâk buktatni 

Kossuthot., Kâvetkez6 level€ben irja meg Ghica, hogy mit lehet 

remâlleni a szultântol. Fog-e hâborut inditani? Ha nem, — 

akkor igyekezzenek magokat megmenteni igy, a mint tudjâk. 

Meg is mondottam Kossuthnak, hogy mi most nem akarunk 

otthon forradalmat esinâlni. Erre 6 azt mondotta: „Semmi sem 

volna kânnyebb, mint Perozelt bekiildenem Kis-Olâhorszăgba, 

hogy ott foglalja el Gket s akadâlyozza meg abban a szând6- 

kukban, hogy idejăjjenek, de ekkor kitennâm Olâhorszâgot a 

pusztulăsnak. “ 

A Balcescu 6s a magyar kormâny kăâzâtt folyt alkudo- 

zâsnak eredmânye egy târvenyjavaslat lett, mely alapjât kepezte 

volna a magyarok 6s românok kozâtt val6 kibekiilesnek s mely 

3 kovetkez6 dolgokat foglalta magâban: 

a 1. 8 Az olâh sz6 hasznâlata megsziinik s belyette a ro- 

mân sz6 lesz 6rvânyben. 

2. $. A român nemzetiseg jogait torvânyekkel garanti- 

rozza a magyar kormâny. 
3. A magyar nyelv lesz a târvânyhozâs nyelve 6s a kâz- 

iigyek adminisztrâcziojâban is addig a fokig, mig azt az âllam 

egysâge megkivânja. 

4. $. A kizârâlagosan român nepessegii megy6kben a ro- 

mân nyelv hasznâlatba vâtetik. A jegyz6kânyvek nyelve pâr- 

huzamosan român €s magyar lesz. Az orszâggyiilâssel 6s a 

kormânynyal vald kăzlekedes nyelve a magyar lesz. 
5. $. A jelenleg l€tez6 s az ezutân felăllitand6 iskolâkban 

a tanităs nyelve român lesz e megyekben. 

6. $. Mikor behozzâk a szobeli eljărâst az als6foku târ- 

venyszekekne€l, ezek el6tt a pârok egyarânt folyhatnak român 

vagy magyar nyelven. 

7. $. A românoknak jogukban ll sajât anyanyelvikân 
kervenyezni. 

8. $. A gr. kel. românok teljes szabadsâgot fognak 6l- 

vezni egyhâzuk 6s iskolâik igazgatăsâban.
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9. $. A kâzoktatâsiigyi miniszt6riumban a găr. keletiek szâ- 
mâra, kiiln iigyosztăly lesz ugyanazon vallâson levă hivatal- 

nokokkal. 

10. $. A gâr. kel. egyhăzak 6s iskolâk ugyanazon el6ny6k- - 

ben fognak reszesiilni, mint a tâbbi vallâs-felekezetek egyhâzai 

6s iskolâi. 

11. $. A pesti egyetemen a găr. keletiek szâmâra is fel 

fog âllittatni egy theologiai fakultăs. 
12. $. A românok — a kormâny beleegyezâsevel — egy 

kormânybiztos feliigyelete alatt egyhăzi 6s iskolai iigyeikben si- 

nodusokat tarthatnak. 

13. $. Azokban a kăzs6gekben, melyekben a a român lakos- 

sâg tulnyomâ, a nemzetorsâg nyelve a român lesz. 

14. $. A românok 6p ugy fognak minden kilonbseg n6l- 

kiil alkalmaztatni az âllami hivatalokban, mint a tâbbi âllam- 

polgârok. 

15. $. A românok, kik felkeltek a magyarok ellen, a 

fegyvert a magyar hatâsăgok kezeibe le fogjâk tenni. 

16. $. AÂltalânos amnestia fog adatni mindazon românok- 

nak, kik az ut6bbi esemenyekben kompromitiilva voltak. 

17, $. A felkelt românok, miutân letett6k fegyveroket, fel- 

eskiisznek a magyar fiiggetlensegre, a kik ezt vonakodnak meg- 

tenni, az amnestiâb6l kizâratnak. 

Julius 14-6n a român legidra vonatkoz szerzădâst is 

megkâtâttâk, E szerz6d6s indokolăsa azt mondja : „A magyar 

kormâny 6pen ugy, mint a româniai szabadelvii mozgalmak 

vezereinek az a k5zbs meggyăzodâsiik van, hogy ugy a magyar, 

mint a român nemzet topografiai helyzetensl, 6rdekei azonos- 

sâgânâl, de kilânâsen azon veszelynel fogva, mely panszlâv 

râszrăl mindkettejăket fenyegeti, k5lesnâsen tartozik egymâăst 

segiteni s ugyanazon zâszl6 alatt harezolni a panszlavismus el- 

len 6s a szabadsăg vedelmsre, mint harezoltak egykor kăzosen 

a keresztyânsâget vâdelmezve. Ezek a tekintetek Osztondztek a 

moldova-olăhorszâgi hazafiakat arra, hogy a magyar kormâny- 

nak javaslatot tegyenek egy român legi alakitâsâra, mely 

Magyarorszâgon az oszirâkok €s az oroszok ellen fog har-



czolni, mint olyanok ellen, kik kăz6s szabadsăgukat veszedel- 

meztetik. 
A legi6 iigy6ben kătâtt szerzâdes f6bb pontjai a kâvet- 

kez6kben foglalhat6k dssze: A român Onkânytesek Erdelynek, 

valamelyik, Olăhorszâggal hatâros vârosâban fognak Osszegyii- 

lekezni. A magyar kormâny egyelore csak egy zâszl6aljat fog 
felfegyverezni €s ellâtni. A tâbbi zâszl6aljak fokozatosan fognak 

felâllittatni. A tisztek, altisztek 6s katonâk zsoldja ugyanaz 

lesz, mi a magyar hadseregben. A zâszl6alj âll 6 szâzad sor- 

gyalogsâgb6l, egy osztâly lovasb6l, nâgy âgyubâl 6s egy egesz- 

s6giigyi szerkocsib6l. Egy szâzad 150—200 ânkânytesbâl fog 

âllani. A legi6 a magyar kormâny rendelkezese alatt fog âllani. 

A ki a legiban szolgălt, az egyuttal megkapja a magyar âllam- 

polgâri jogot îs. A vezenylet nyelve a român. A tiszteket a 

szâzadosig a legi6 parancsnoka fogja kinevezni. A târzstiszte- 

ket, kinevezâsre a legi parancsnoka ajânlja €s a magyar kor- 

mâny erdsiti meg. A paranesnokot a nemzeti pârt 6s az emi- 

grăczi6 kil6n meghatalmazottjai fogjăk kijelolni. A legi6 addig 

koteles szolgălni, mig a hâboru tart. A legi6 tagjai hiiseget 

eskiisznek Româniânak €s Magyarorszâgnak s kâtelezik mago- 

kat, hogy harezolni fognak a szabadsâgert 6s a magyar fiig- 

getlensâgert. 

E konvenezi6t alâirtâk a românok râszerăl Balcescu mint 

a român emigrâczi6 iigynke 6s Boliac Caesar, mint speeziălis 

meghatalmazoit. Magyar reszrâl Kossuth, ki ezzel a zâradekkal 

irta, ală: „Elvben elfogadom. A râszleket Bem tâbornok fogja 

kozelebbrol meghatărozni, ki erre fel van hatalmazva“.
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Aludozăsok Jancuval. Balcescu tervet, hogy Jancu csapatăval Kis- 

Olâhorszâgba menjen, Longward angol iigevivă Hossuth tudomâsăra hozza 

Balcescu hirăt veszi, hogy Bem be fog torni  Olăhorszăgba.  Palcescu 

ellenmondă velekedesei, Kossuthrol. Ghica nem tartja Andrăssyt hasznălhată 

„embernek. Rem magătvă teszi a tervet, hogy Janecu Olăhorszâgba mmenjen. 

hossutk €s a kormâny tagjai az Oldhorszăgba vald betărest helyeslik. Azt 

hiszik, hogy ez konfliktusra dd okot az orosz €s tărăk kozâtt. Hăborura ke- 

riilven kettâjăk kozătt, a magyar îigy nyerni fog. Az emigrânsok azzal a gon- 

„dolattal foglalkoanak, hogy a văllalat sikere eseten Bemet român kirâlyigă 

teszil. E terv hatâsa Bemre. Bem ajândehokhal veti Omer basât megnyerni. 

Kossuth a Zichy-fâle gyemântokbol vâlaset hi egynehâng se€p dolgot Omer 

basa szâmdra. Az ajândek dtadăsâval Kossuth Boliac Caesart bizza Meg. i 

Bem az îzlâmra vald diterese utân megkârdezi Omer basălsl, hogy Boliae 

annak idejtn dtadta-e a gyemântokat. Omer Bem levelet dtadja Mehemel Al: 

hadiiguyminiszternek. A tărăkok elfogaljăk e miatt Boliacot. Boliac szabadon 

bocsâtăsa €s az ugynevezeit Poliac-iigy  mibenlete Ghica levelei alapjân. 

Kossuth a românok râvân a tărăk kormângtdl sokat remâl s ezert hajlik 

mindinkâbb a român emigrânsok kereseire. Bem betărese Moldovăba. Rem 

megveri az oroszokat Herasânăl €s Onestintl. Rem proklamdczidja a romd- 

nokhoz. E proklamdczionak nincs sikere. Moller orosz tâbornok Rakubol tete- 

mes haderâvel eldre nyomul. E ket kâriiim&ny Bemet visszateresre kenyszeriti. 

Nem igaz, hogy Bemnek a Moldovăba vald betărest Boliac tandesolta. A 

român emigransok az Oldhorszăgba vald betâres melleit voltak, mert csak itt 

zolt kilâtds arra, hogy sikeriil a nepet felkelesre birni. Micri tort be măgis 

Hem Moldovăba. A wisszavonulds lehetăsege csak ezen a veszen volt biato 

sibo.. A român emigrănsokat mină okok vezeltek lepeseikben ? A foederatio 

eszmâje tisztân român €rdek s megvalosulăsa a magyarsăg kârâval jârt 

volna. A românol j6l tudtâk ezt. Bizongjitekok erre vonatkozdan a român 

emigrânsok levelezeseiben, A fiiggetlens&gi nyilatkozat utân a magyar kormâny 

nemzetisăgi tărvenyt tervez. A. viszongyok mgomdsa folytân csak Szegeden lesz 

e javaslat tărvenyng6. Szemere beszede e tărveny târgyăban. Horvăâth Mihăly
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nyilatkozata e târvenyrăl €s hatâsârol. Az elsă nemzetistgi tărveny. Ussze- 

hasonlităsa a jelenlegi nemzetistgi tărvenynyjel. Vilăgos utân.  Wolgemuth 

feloszlatja a român nemzeti komitei. A szăszok denuncidljăk a românokat. 

Scharbergi Pedeus Jozsef memoranduma. A Presse caikkei a românok elen. 

4 „Siebenbiirger Bote“ tâmadâsai. A român prefektek €s tribunok elfogatâsa. 

A Gazeta de Transilvania betiltăsa. Egy păr sz6 Jancu egyenisgeril. K6- 

s6bbi sorsa a „havasok kirdlay“-dnak. 

Mig ezek az alkudozâsok tartottak, Balcescu nem sziint 

meg kiildăttei âltal Jancut a magyarokkal vald kibâkiilesre Osz- 

tânâzni. Balaceanu mellette volt folytonosan. Jancu, mint mâr 

emlitettiik, irt is a kib6kiil6s târgyâban Kossuthnak egy memo- 

randum-szerii levelet. „Ma Battyhânyinâl voltam — irja Balcescu 

julius 6-âr6l — a ki azt mondotta, hogy Jancu levelei irt 

Kossuthnak, melyben  kijelentette, hogy bizonyos felttelek 

mellett hajland6 kibekiilni a magyarokkal s velăk egyiitt har- 

czolni az oroszok ellen. Kossuth azonnal felelt a kăztink valO 

megâllapodâs 6rtelm6ben. Ez nagy dolog, mert Bem kenysze- 

ritve van Jancu ellen szakadatlanul 10,000 embert tartani . . - 

„Em meg mindig abban az elhatârozăsban vagyol, hogy 

egy nemzeti zâszit veszek kezembe s elmegyek az erdelyi 

havasok k6z6 Jancuhoz 6s elvezetem Olâhorszăgha az oroszok 

ellen s azokat a nemzetiseg ideâlja segitsegâvel mind felkel6sre 

birjuk. Meghatalmaztam ma az angol iigyvivât Longwardot, hogy. 

hozza. javaslatba Kossuth elâtt ez eszmât.“ 

Julius 14-6n a legidra vonatkoză szerzâdes megkotese 

utân pedig ezeket irja: „Szeretett Ghicâm! Terdelj le 6s adj 
hălât az istennek, mert hazânk meg lesz mentve. Alig mertem 

aâlmodni, hogy ez teljesedni fog. Bem Beszterezen6l megverte 

az oroszokat s kikergette az orszâgbâl. Most Brass6ba ment, 
honnan âtmegy Olâhorszâgha. Lâttam siirgânyeit. Kossuth meg- 
mutatta nekem. Omer basât is pânzzel meg fogjâk nyerni- 
Meg, meg fogjâk tenni. Kâpzeld 6râmămet, mikor Kossuth 
nekem azi a javaslatot tette, hogy vigyem el Jancui eg6sz 
hadseregevel egyiitt Olăhorszâgba az oroszok elen. Azt keil 
mondani, hogy Erdelyb6l €s Bânâtbsl menjen ki minden român 
megmenteni a fejedelemsgeket, mert itt van alapja a nemze-
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tisegnek. Igy tehât keves id6 mulva Bemmel egyiitt Olâh- 

orszâgba fogok menni nagy haderâvel s igy 8 milli6 român fog 
lâbra âllani az oroszok ellen. Kossuth nekem megkânnţiti a mii- 

k6dâst Erdelyben s penzt îs âd a kOltsegekre. Igazân nagy ember! 
Most mâr hiszem, hogy a szabadsâg iigye diadalmaskodni fog.“ 

Kâzbevetâleg szâlva — Kossuthrâl mindig elitâlden nyi- 

latkozik, valahânyszor nem sikeriil vele bizonyos dolgokban 

egyezsegre juinia. Vannak helyek Balcescu leveleiben, melyek- 

băl be lehetne bizonyitani, hogy Kossuthot felistennek tartia, — 

de vannak oly helyek is, melyek szerint Kossuth nem volt 

egyâb, mint egy minden tehetseg n€lkiil val6 demagog, ki kep- 

telen volt egy orszâg kormânyzăsâra. Ha ismerjik Balcescu 

impressionista l6nyât, nem fogunk esodâlkozni ilyes fajtâju 

k&vetkezetlensâgein. Erdekes tudni mâsfel6l azt is, hogy a Bal- 

cescunâl sokkal hidegebben gondolkoz6 Ghica meg Andrăssy grofot 

tartja igen kăzepes tehetsegii s kevâsbb6 hasznâlhat6 embernek. 

A terv âltalâban vâve az volti s kiilânâsen Bemnek volt 

kedves ideâja, hogy kib6kiilven Jancuval, a român forradalmi 

ferfiak tărsasăgâban be kell rontani Olâhorszâgba s ott az oro- 

szok ellen fel kell lăzitani a românokat. Tehăt dolgot adni ne- 

kik itten, hogy ne legyen kedvâk Magyarorszâgba târni legalâbb 

a6lkelet fel. A magyar politikusok ugy vâlekedtek, hogy egy 

ily akezi6, mely lâtsz6lag a târ6k6k tudtâval târtent, meghason- 

lâsba hoznă a portât Oroszorszâggal €s utâvegre meg az is 

megtărtânhetn6k, hogy a torâkok e miatt hâboruba keveredn6- 

nek az oroszokkal, a mi vâgteleniil elânyâs volna uigy a magyar, 

mint a român forradalom iigyere. Balcescu azt mondja, hogy 

Boliac Caesar egy izben tudtăra adta Bemnek, hogy a român 

emigrânsok az esetre, ha a magyar €s român iigy gyâzedel- 

meskedni fog, komolyan foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy 

Bemet România kirâlyâvă tegy6k. Bem erre ugyan semmit sem 

szâlott, de meglătszott arezân, hogy a gondolat nincs ellenere. 

Nem lehetetlen, hogy Bemet az oroszok ellen val6 ismeretes 

gviilăleten 6s stratâgiai okokon kiviil a românok irânt a fen- 

nebbi kijelentâs kâvetkezteben erzett sympathiăk is kesztettek 

arra, hogy a român teriiletre vald beiitest megkisertse.
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Olâhorszâg Olton tul val6 reszât (Nagy-Olâhorszâgot) az 
oroszok tartottâk megszâllva, az Olton innen es6t (Kis-Olâhor- 

szâgot) pedig a târâkâk, kiknek fShadparanesnokuk Omer basa 

volt. Bem Omer basât szerette volna megnyerni, hogy kisârlete 

esetâre biztositsa j6indulatu semlegessâgât. Kăzvetitoiil Boliac. 
Caesart szemelte ki, kit egy Kossuth-hoz irt levellel Pestre kil- 

dâtt. E levâlben arra kerte Kossuthot, hogy e cz6lb6l bizza 

meg Boliacot €s adjon ât neki valami 6rt6kesebb ajândekot, a 

melylyel Omer basa jGakaratât meg lehetne nyerni. Kossuth 
Bem javaslatât elfogadta s megbizta, hogy a felakasztott Zichy 
grof lefoglalt ekszerei kăziil vâlaszszon ki egynehâny szebb da- 
rabot, a melyekrâl azt hiszi, hogy azok Omer basânak tetszeni 
fognak. Boliac Caesar kivâlasztott egy nehâny gy6emântos mente- 
„gombot, egy pâr arany sarkantyut. Azokat magâhoz vette s 
r6lok Kossuthnak elismervânyt adott. 

Ezekkel a gombokkal €s sarkantyukkal vald târtenet volt 
alapja a magyar 6s român emigrânsok €leteben a Boliac-iigy 
n6v alatt ismeretes 6s sok szobeszâdre 6s kellemetlensegre okot 
ad6 epiz6dnak. Mikor Bem âttert az izlamra 6s tork basâvă 
lett, levelet irt Omer basânak, a melyben azt kârdezte tâle: 
megkapta-e annak idejen azokat az eriektârgyakat, melyekety 
Kossuth kiildâtt neki Boliace Caesar utjân. Omer basa, hogy a 
megvesztegetes gyanujât elhâritsa magâtâl, Bem levelet elkăl- 
dâtte Mehemet Ali seraskiernak, hogy vonja k6rdore ez îigyben 
Boliacot. Ali basa Catargiu Alecu-t, ki a tărăk kiăliigyi-minisz- 
terium forditâi osztâlyânăl volt alkalmazva, bizta meg, hogy 
Boliacot keritse el€. Boliac, mihelyt megtudta Catargiu-t6l a 
tortenteket, azonnal. megjelent a seraskieratusban (hadiigymi- 
niszi€rium), a hol letartâztattâk. A letartoztatâs utân Wefik 
efiendi, kinek Sumlâban Omer basa minden erre vonatkoz6 ira- 
tot âtadott, magâhoz hivatta Ghica Jânost s vele az iigyet meg- 
beszâlven, Boliacot az 5 6s Serghiescu Marin kezess6ge mellett 
szabadon boesâtotta, meghagyvân neki azonban, hogy Konstan- 
tinâpolybâl el ne tăvozzek, hanem azonnal âlljon el6, mihelyt 
hivatja a tărăk kormâny. 

„Kevessel azutân — irja Ghica, — hogy a magyarok âtlâp- 
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tek a torâk hatârt, megârkezett Boliac is €s egyenesen hozzâm 

jott Bojadzsikâj-be. S megemliteitem elâtte azokat a vâdakat 

€s gyanusitâsokat, melyeket a Zichy-fele gy&mântokat illet6en 
rOla terjesztenek.“ — Kăzbevetâleg megjegyezve, Boliac e hirek 

terjeszisât egyenesen Szemere Bertalannak tulajdonitja — „itt 

(Mehâdiân) talâltam Szemeret is — irja ez iigyben elfogatâsa, 
utân Ghicâhoz irott levelben — a kivel hosszasan beszelget- 

tem, mert elite mind ismeretlen volt az, a mi kăztem 6s 

Kossuth meg Bem kăzâtt târtânt. Gondolva, hogy esetleg talâl- 
hat nâlam valami olyat, a mi szegyenletes futăsâban j6l fog 
rajia, azi mondotta nekem, hogy miutân Kossuthot eliizi6k az 

orszăgb6l, 6 most a kormânyz6 €s szâmoljak be neki mindarrâl, 
amit Bemmel €s Kossuthtal dolgoztam. Miutân nem akartam | 

elhinni, hogy 65 a kormânyz6, oly hangon kezdett velem be- 

szâlni, a mely csak a teljes anarchia idejeben lehetseges . . . 

Konstantinăpolyba €rkezven, tigy talâltam, hogy Szemere a râ- 

galom mârget ellenem itt is elterjesztette, de 6 maga mâr nem 

volt „itt. Hârom hânapja, hogy it vagyok Konstantinâpolyban 

vârvân Szemere fenyegetâseinek kovetkezmânyeit €6s hogy igaz 

voltomat bebizonyithassam.. Azonban nem mutatkozik senki, a 

ki engem szâmadâsra vonjon. De mi haszna, ha idârâl-idore 

egy-egy fuvalata jân felem annak a mâregnek, melyet ellenem 

Szemere hintett el. K6rem ânt uram, sziveskedjek ezt megmu- 

tatni Andrăssy grofnak s k6rem St, hogy adjon nekem tanâesot 

azirânt: mi tev6 legyek. Mondja meg neki, hogy magam akar- 

tam a Duna partjâra menni, hogy talălkozzam Kossuth 6s Bem 

urakkal azârt, hogy ily modon bedugjam a gonosz szâjakat, de 

a koriilmenyek megakadâlyoztak, mikor 6pen hajra akartam 

szâllani. Akartam 6 hozză is menni, k6rni, hogy &rdeklâdjek ez 

igy irânt, de feltem, hogy magam ne tegyem ki valami olyan 

fogadtatâsnak, a melyet nem &rdemlek meg.“ 

„Boliac — irja Ghica a măr idezett helyen — „azi mon- 

dotta. nekem: tâny, hogy e târgyakat âtvette, de 6 Orsovânâl 

vissza. is adta Kossuthnak. Kossuthnak egy iratât is megmutatta, 

melyben ez elismeri, hogy Boliact6l âtveite a gyemânt gombo- 

kat &s a sarkantyukat. Ennyivel megelegedtem s fenntartottam
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az srintkezest vele k6s6bb is, vedelmezven mindazok ellen, kik 

râgalmaztâk. K6s6bb hallottam beszâlni, hogy az âtveteli irat- 

ban, melyet Boliac nem olvasott fel nekem egâszen, mint ut6- 

irat ez a kifejezes leit volna: „maradvân Boliac urnâl a gye- 

mânt gombok.“ Ezt a frâzist nekem nem mutatta. 

De nemesak Bem, hanem maga Kossuth is sokat remslt 

a târok5kt6l. Andrâssy konstantinâpolyi kuldetâsenek îs ez volt 

az oka. Balcescu irânt vald szives el6zekenysegenek is egyik 

inditska bizonyâra. az volt, hogy segitsegevel Ghica utjân, kirol 

tudta, hogy a konstantinâpolyi basâkkal Gsszekottetesben âll, 

bizonyos dolgokat kivihetânek vâlt. „Kossuth nekem azi mon- 

dotta —. irja Balcescu Ghicânak — hogy Bemet Olâhorszâgha 

akarja kiildeni, a vegbâl, hogy kompromittâlja a torokâket s 

kânyszeritse âlarezuk levetâsâre. O egy kiss6 haragszik is a tă- 

râkokre. TOlem €s Boliact6l azt kerdezte, hogy mi a v6leme- 

nyiink e tekintetben. Mi a te leveleidnek szellemâben (meg- 

felel6en) azt mondottuk, hogy a târâk6k a magyarokkal fognak 

tartani, ha 6k megverik az oroszokat; hogy 6k nem kâvetel- 

hetik Nagy-Olâhorszâg semlegessâget, hol az oroszok vannak, 

mert Gk megmaradhatnak Kis-Olâhorszâgban.“ 

Bem, nem ugyan Jancu târsasăgâban, mint azt a român 

emigrânsok tervezi6k, hanem egyediil be is tort julius 22-6n az 

ojtozi szoroson Moldovâba. Bem ezt a betârâst, mint Kossuth- 

nak julius 16-ân hozză irt levele tanusitja, Kossuth beleegyezâ- 

sâvel hajtotta. vegre 2500 gyalog honvâddel 600 huszârral 6s 

8 ăgyuval. Megelâzoen Kâzdi-Vâsărhelyen egy Brassb6l hozott 

sajton proklamâczi6kat nyomatott, melyben a românokat fegy- 

verre sz6litotta fel, hogy igy egyiittesen kiverjek az oroszokat 

s helyreillitsâk târ6k fennhatâsâg alatt a fejedelemsegek szabad- 

sâgât. Julius 23-ân Herzsânâl szâtverte az ott âllomâsoz6 orosz 

esapatokat s Onestin6l az el6be sietă Ustrugofi tâbornokot Bâk6 

fele iizte. Julius 24-6n Ocnân adja ki mâsodik proklamăezi6jât: 

„Atl&ptem Moldovâba, hogy segitsem a moldovai nemzetet az 

oroszok eliizes6ben. Minden fârfi 6s ifju, ki el6akarja segiteni e 
szent iigyet, azonnal j5jjân fâhadi szâllăsomra, hol sajât tiszt- 
jeik alatt katonailag fognak szerveztetni. A boerok, kikben Bem 
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bizott, egyâltalăban nem siettek tâborâba, — st ellenkezân 

elszaladiak. Ezalatt Moller orosz tâbornok Gsszeszedvân a ren- 

delkezestre âll6 haderât, Bem el nyomult. Bem lâtvân, hogy 

a moldovaiak felkel6s6b6l semmi se lesz, Moller el6i vissza- 

huz6dott Erdelybe. | 

A magyar târtenetir6k kâziil egyn6melyik, sât a român 

Baritiu is azt mondja, hogy a Moldovâba vald betorest Boliae 

javasolta Bemnek. A româniai emigrânsok levelezeseiben a Mol- 

dovăba val6 betâr6s eszmâje nem fordul els egyetlen egyszer 

sem. Gk Nagy-Olâhorszâgba, azaz Olăhorszâgnak az Olton tul 

fekvă râszebe terveziek a betârâst, mert a român forradalmi 

vezerterfiaknak sikerre esak itt lehettek kilâtâsaik, mivel, mint 

a româniai forradalmi mozgalmaknak râviden el6adott tortenete 

-is igazolja, itt voltak olyan elemek, a melyeket esetleg felkelesre 

lehetett volna birni 6s nem Moldovâban, hol Sturza Mihâly vajda 

.egyetlen fogâssal megsemmisitette az egâsz forradalmi mozgalmat. 

Midân Bem a moldovai betărest hatârozia el. egyreszt 

azert tette, mert hâta mâgott a sz6kelyf6ld kizârolagos magyar 

lakossâga âltal biztositva, volt a visszavonulâs 6s a român vajda- 

sâgok teriileten az ojtozi szorossal hatăros videknek volt csupân 

magyar lakossâga, melyet kânnyebben vâlt felkelâsre birhatni, 

mint a român paraszisâgot. Azon a râszen pedig, a hol Olâh- 

orszăg €rintkezik hazânkkal, mindeniitt român, tehât ellenseges 

&rziiletii npsg lakott s igy Bemnek kudarez esetân vissza- 

-vonulâsa nem lett volna biztositva. 

Az eddig el6adottakb6l is meggy5z6dhetiink, hogy a român 

forradalmi vezerfârfiakat sem pen holmi &nzetlen magyar barât- 

sâg vezette csupân azon torekvâsiikben, hogy a românokat a 

magyarokkal kib6kits6k, hanem rdek, a român nemzeti egyesii- 

l6s nagy 6rdeke. Ok igy okoskodtak, illetâleg okoskodăsuk 

vezârgondolata ez volt: Az orosz minket elnyom. Ausziriât6l a 

n6pek 6s a nemzeti torekvâsek ez eskiidt ellensegetăl, nem sokat 

remelhetiink ; legfălebb is csak a gesztenyet kaparhatjuk ki 

szâmâra. A magyarok nemzeti &nâllosâgukert 6s a szabadsâgert 

“harezolak, mg pedig diadalmasan. Segitsiink nekik, hogy 

jogunk  legyen tOliik  engedmânyeket vârni, mert nagyon
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val6szinii, hogy segitsegiink n€lkil is gyâzedelmeskednek s ez 
esetben mi, românok, kiknek egyrâsze ellensk harezolt, semmit 

sem remelhetiink t6l6k. A magyarok, ha nekik segitettiink — 

gyozelem eset6ben sem fognak rânk nâzve veszedelmesek lenni, 
mert kevesen vannak s hogy magokat fenntarthassăk, kenytele- 
nek lesznek veliink €s a magyarorszâgi szlâv nemzetisegekkel 
federâczidra l&pni. Egy demokrata alapon szervezett âllamban, 
melynek alapja a magyar, român 6s szlâv nemzetisegek fede- 
răczi6ja, a magyarok hegemoniajokat, miutân szâmukat tekintve 
kisebbsegben lennenek, ugy sem tarthatnâk fenn. „Junius 8-ika 
Gta — irja Ghica Jon Balcescunak — egyetlen levelet sem 
kaptăl t5lem, noha 6n a kiilSmbăz6 alkalmakkor kiildotteket 
nem szâmitva, hetenkânt legalâbb tizszer irtam a belgrâdi len- 
vel utjân. Egyik utols6 levelemben râszletesen beszeltem arrâl, 
hogy mi târtent Părisban a magyar kormâny kăldâtte Szarvady, 
Pulszky, tovâbbă Csartoriszky 6s a cseh kepviseld Rieger. kOzăâtt. 
Ugy tekintsd e jegyzOkânyvet, mint a magyar kormâny âltal. 
elvâllalt, kotelezetiseg egy nemât a român nemzet irânyăban. 
A mi a românokat illeti, nekem ugy tetszik, hogy ez a non 
plus ultra, mit a magyarokt6l kovetelhetnek. Kilânben fâlâsleges 
dolgok s bizonyitekai, hogy a românoknak nem voltak tanăes- 
adâik, mert hiszen ha majd a românok 6s a szlâvok fogjâk 
kepezni a tâbbsâget s egyesiilni fognak az egyenlă politikai 
jogok alapjân, kivihetnek mindent, a mit akarnak.“ 

„me, a mit hiszek — irja Balcescu Pestr6l Ghicanak — 
az esetben, ha legyozik a magyarok az oroszokat — a mit sziv- 
bâl kivânok — ez a gyăzelem a jăvâre nszve nagyobb hasz- 
nukra lesz a românoknak, mint a magyaroknak, mert e gyâze- 
lemnek ipso facto kâvetkezmânye lesz a, lengyelek €s a fejedelem- 
segek felszabadulăsa, melyek most a magyar kormâny6val ellen- 
tetes politikât kovetnek. Ezt ârzik a magyarok is 6s azert, a 
mig csak lehet, nem akarnak szorosabb viszonyba l€pni a româ- 
nokkal €s a lengyelekkel, mint esupân ve6d- 6s daczszovetsegbe: 
an» „idovel termeszetesen a kormâny is mâdositani fogja 
politikâjât, a mennyiben mâs €s a nemzetis6gek irânt kevesbbâ 
ellensâges rziiletii emberek fogjâk kezokbe venni a kormânyt,.
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mert ilyen emberek a magyarok kOzGtt is vannak. A magyarok 
szâmâra, hogy megdrizhessek nemzetisegoket, nem marad mâs 

eszkoz, mint a federâczid, de nem a supremâăezia. Ellenkez6 

esethen ugyanazon sors fogja 6rni, mint a torokoket. Val6ban a 

magyar h6dit6 faj 6s nagyon esekâly a szâma, 6pen ugy, mint 

a tărâknek 6s naprâl-napra pusztul. Erdekes, hogy ez a faj nem 

szaporodik, mint a românok 6s a tâbbi nemzetis6gek ; elle est 
frappee de sterilite et destinâe ă s' 6teindre peu ă peu, mint 

a târăkok. Hidd el, âtutaziam majdnem az eg6sz Magyarorszăgot, 

de seholsem lâttam kompakt magyarsâgot, leszâmitva egy nehâny 

falut Debreezen kârnyeken 6s a Tisza mellett. Mâs helyeken 

mindeniitt bele vannak fuladva a tâbbi nemzeţisegek tengerâbe. 

Hasonl6săguk a târâkhăz kiilonben is igen nagy igy jellemâket 

6s szemâlyes vitezs6găket tekintve, mint nemzeti biszkes6goket. 

Sorsuk is ugyanaz lesz. Nem hiszem, hogy 4 milli6 igaz magyar . 

is legyen s az sem kompakt, hanem szât van szorva ellenseges 

&s szâmra nâzve negyszerte nagyobb idegen n6pessâg kăzoti. 

En meg is mondottam, hogy szupremăczia €s demokrâczia, egy- 

mâssal nem egyesithetâk....... Nezetem szerint Magyarorszâg 

elătt kât ut âll: vagy meg akarja 6rizni eddig birt szupremacziă- 

jât, s akkor maradjon arisztokrata 6s zsarnok, azaz mâs szOval 

maradjon Ausziria mellett; vagy szabad €s demokrata akar 

lenni s egyuttal ki is akarja keriilni a panszlavizmus reszerol 

fenyegetă veszedelmet, akkor adjon kezet a 9 milli6 român 

nemzetnek, melylyel a demokrâczia velesziileteti s âlljon vele 

egyiive — vele 6s mellette. Egy szâval vagy Magyarorszâg 6s 

Ausztria, vagy Magyarorszâg €s România, mâsk6pen nem lehet.“ 

Emlitettiik mâr, hogy a magyar kormâny, mihelyt a tavaszi 

gyâzelmek egy kis idât €s 6rkezest adtak neki, mindjârt mun- 

kâba vette a nemzetisâgek kibekiteset. Hogy a românokkal ez 

irânyban mit tett, azt mâr r6szletesen ismerjik s hogy kiulfăl- 

dân a szlăv nemzetisegek megbekeltetes6re vonatkozdan iigynâkei 

utjân târgyalăsokat folytatoii, azt is tudjuk. Ide haza, mihelyt a 

„făggetlensâgi nyilatkozat“ utân megalakult a  miniszterium, 

Szemere elnăk 6s beliigyminiszter azonnal elhatârozia egy nem- 

zetisegi târvenyjavaslat keszitesei, szândeka l6vân az uj kormâny 
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torvenyalkoti munkâssăgât ezzel kezdeni meg. Azonnal 6rint- 

kezesbe tette magât 'a debreczeni k6pviselGhăz kiilânb6z6 nem- 

zetisâgii tagjaival es megăâllapitotta annak f&bb elveit. Az eseme- 

nyek meglep6 fordulatai azonban megakadâlyoziăk, hogy. e 

torvânyjavaslatot a k6pviselOhăz meg Debreczenben târgyalhassa. 

A miniszter-tanâes azonban kimondotta, hogy a Julius 2-ân 

Pesten megnyiland6 orszăggyiiles rendszeres munkâlatai k6zoit 

ez legyen az elsd. Az orosz betâr6s azonban lehetetlenne tette 

e târvenyjavaslat târgyalâsât Pesten is. A Szegedre kăltăzăii 

orszăggyiiles azonban haladektalanul târgyalăs ală vette, ugy 

gondolkozvân, hogy ezzel nemesak regi kătelezettseget fog be- 

vâltani, de egyuttal talân el is fogja 6rni, hogy a legf6bb vesze- 

delem pillanatăban a nemzetisegek be fogjăk lâtni, hogy az 

mindnyâjok I6tât fenyegeti, nemesak a magyaroket s igy a kOzOs 

- vedelemre b6kejobbot nyujtanak. 

„Ha az orszăg kormânya — mondja Szemere julius 21-ki 

s a tărvânyjavaslat elfogadăsât ajânl6 beszâdeben — a kegyet- 

lensâgeket hasonl6 kegyetlensegekkel torolta volna meg, azota 

talân beke volna, talân a sirnak bâkâje. De ez nem târtent, 

hanem felhasznâltattak a szellemi erânek minden eszkăzei a 

testveris6g szâzados kătel€keit ismet 6sszefizni. Felvilăgositâso- 

kat, magyarâzatokat, proklamâczi6kat ezrenkânt osztogattunk 

szât. A sajtonak minden becsiiletes hatalmât felhasznâltuk. 

Tâmogattuk a ke&pvisel6ket bekeltetă torekveseikben s tâmogattuk 

azt is, ki eme torekvâseinek szerenesttlen âldozata lett €pen 

sajât testverei âltal (Drâgos). Tudtuk, hogy a havasalfoldi moz- 

galmak vezârei a românokra nagy befolyăst gyakorolnak 6s 

ezen befolyâst igenybe vettiik. Tudtuk, hogv a răcz lăzadâs tâp- 

lâl6kât Serviâb6l is veszi — s nem kestiink felvilăgosilani a 

szerb fejedelmet es kormânyât, kâzâlven vele nâzeteinket a 

Magyarorszâgon levă kilân n&pfajok jogainak ertelmezeserăl s 

n6zeteink ott teljes meltânylâsra talâltak. Nem szalasztok el a 

kib6kilesnek egy pillanatât, nem tartâzkodtunk elveinket pon- 

tokba, foglalva eldadni. S mi lett kovetkezmenye ? kârilbelil az, 

hogy mig gyOztiink, addig tetszettek, mihelyt azonban a hadjâ- 

ratban szerencsenk esillaga nemileg borulni kezdett, felteteleinkre 
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ajânlatainkra kiterâleg, elhalaszt6lag vâlaszoltak. Szoval a leg- 
Oszintebb, a legbecsiiletesebb eljărâsunk rendszerint esalfasâg- 
gal, s6t ărulâssal talălkozott. Cz6lunk egyebirânt ebben sem volt 
mâs, mint az orszâg fiiggetlensâgenek 6s polgări szabadsâgânak 
biztositâsât siettetni egyrâszrol, mâsrâszr6l pedig a kegyetlen- 
segek meggâtlâsa âltal a szelid humanitâsnak uralkodăsât helyre- 
âllitani s annyira, hogy forradalmunk f6 diesâsege a szelid es 
bekes fejlodes az embertelen terrorismus vernyomai âltal. meg 
ne fertâziessek. Ugy voltak e pontok szerkesztve, hogy hasonl6 
jogokat egy orszâg sem âd a maga hatărain bel6l az aprâbb 

nemzetisegeknek. * 

” A forradalmi kormâny e javaslatânak akadtak ellenzăi îs, 
meg pedig az ugynevezett radikâlpârtbâl. „Ugy sz6lânak — irja 

Szemere az aradi vâr megszemllesâre utazoti Kossuthnak — 

mintha meg 1832-ben 6ln6nk, midân a magyar minden, a râcz 

es az olâh csak jogtalan nâp volt.“ 

„Maga a sziileteti arisztokratâbâl demokrata-polgârrâ lett 

grât Batihânyi Kâzmâr — irja Horvâth Mihâly* — kemânyen 
megroita a târvenyjavaslatot ellenzâk hiitlensegăât a szabadsâg, 
egyenlâsâg elvehez s jelesen sz6lt ennek megalapităsa 6rdeke- 
ben. Szemere pedig egyikât mondă azon szabatos, szâp besze- 
deinek, melyekkel egyarânt meggyăzni 6s gyânyărkâdtetni tudta 

hallgatâit. Kereken kimondă, hogy a tâbbi nemzetis6gek kivâ- 

natainak magyar arisztokrâcziai felfogâsa, ha abbâl a nemzet 

valahâra ki nem emelkedik, tânkre teszi Magyarorszâgot. Ezen, 
majdnem egy 6râig tarto remek szOnoklat hatâsa alatt megsz6- 

gyeniilve n6multak ei azon âldemokratâk s radikâlok, kik nyel- 
vâkân mindig nepszabadsâgot hordânal, de annak hatârait csak 

addig terjesztettek, mig sajât 6rdekeiknek kedvezett. Hogy a 

kepvisel6hâz a târvânyjavaslatot oly keves ellenzâssel emelte 
târvenynye, râszben legalâbb Szemere beszâdenek lân ered- 
menye.“ 

Ez els6 nemzetis€gi tărvânynek tartalma, a kâvetkez6 pon- 
tokba vonhatâ 6ssze. 

* Magyarorszâg fiiggetlens6gi harczânak târtenete III. kât. 358. 1. 

11€
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„A Magyarorszăg hatârai kozott lev6 minden nemzetisegek 

szabad kifejlodâse a kăvetkeză int6zkedesek âltal biztosittatik: 

1. A Kormânyzati, igazgatăsi, târvânyhozâsi €s katonai 

hivatalos nyelv a magyar marad; az orszâgban divatos tâbbi 

nyelvekre nâzve a kâvetkeză szabâlyok 6rvenyesek: 

2. A kozs6gi gyiilâseken mindenki a maga nyelven sz6l- 

hat; a jegyzâkânyv nyelvet a tobbseg szabadon hatârozza meg. 

3. A megyei gyiileseken niinden e joggal bir6k tetsz6săk 

szerint magyarul vagy sajât nyelvâkân sz6lhatnak. Azon megyek- 

ben, melyekben valamelyik nemzetiseg a lakossăg felet meg- 

haladja, a jegyzâkânyv, ha a tibbseg ugy kivânja, ennek nyel- 

vân vitetik. A levelezâsek azonban a kormânynyal s mâs hat6- 

sâgokkal magyarul folynak. | 

4. Az eskiidiszkeknsl s els6 foiyamodâsu birosâgoknâl, 

midân az eljârâs szobeli, a 3-ik pontban kimondott elv alkal- 

mazand6. 
5. A nemzetârs6g vezânyleti nvelve ugvanaz lesz, melyen 

a kozs6gi iioyek tărgyaltatnak. | 

6. Az elemi iskolâkban az oktatâs mindig a kozseg vagy 

az egyhâz nyelven târtenik. 

7. Az anyakânyvek s âltalâban az egyhârzi iigyelk nyelve 

mindig az egyhăzi k6zs6g nvelve leend 

8. Folvamodăsaikat a magânosok bârmely hatosâghoz 

tetszes szerint bârmely nyelven intezhetik. | 
9. Az Ghitii egyhăz zsinata minden 6vben egybehivand6 

€s oly szabadon hatărozhat minden vallăsi 6s iskolai iigyek 

felett, mint a t6bbi vallâsok. A zsinat jogâhoz tartozik meg- 

vâlasztani a piispâkoket €s hatărozni azon kârdes felett: vajon 

a szerb €s a român nemzet egyhăzilag egvesiilve maradjon-e 

vagy kiilon vâljon egymâst6l ? 

| 10. Az G-hitiiek egyhăzai €s iskolăi mindazon elnyăkben 

reszesilnek, melyeket az âllam a tâbbi vallâsbeliek egyhăzainak 

es iskolâinak engedmânyvez. 

14. Az G-hitiiek Onmagok igazgatjak s kezelik “egyhăzi €s 
iskolai alapitvânyaikat. 

 



— 165 — 

12. Az 6-hitii egyhăzbeliek szâmâra a budapesti egyetemen; 

theologiai tanit6kar alapittatik. NR 

13, A kinevezâsek mindennemii hivatalokra 6s mâltosă- 

gokra egvediil 6rdem 6s kepess6g szerânt tărtennek, minden: 

tekintei n6lkiil a nemzetisegre 6s vallâsra. 

14. A kormâny felhatalmaztatik. illetâleg koteleztetik az ce. 

torvenyben kifejezett elveket foganatba venni. . 

15. A kormâny : felhatalmaztatik, s megbizatik kiilânăsen: 

a tekintetben, hogy a szerbek 6s românok mâltânyos kivânatait 

meghallgaivân, minden alapos s6relmeiket megsziintesse akâr 

sajât hatalma, akâr a nemzeti gyiles el&be terjesztend6 târ- 

venvjavasiat âltal. 

16. Vâgre a kormâny teljes hatalommal ruhăztatik fel a 

nemzet nevâben amnesztiât adni mindazoknak, kik meghatâro- 

zand6 id5 alatt a fegyvert leteszik s a nemzelti fiiggetlensegre 

hitet tesznek le. 

Horvâth Mihâly azt mondja, hogy e nemzetisegi torvâny- 

nek eredmenyât tekintve esak az a hibâja volt, hogy nem 

1843. măreziusăban alkottatott. Azok, miket e tanulmânyban a 

român nemzetisegi trekvâsek fejlOdessrâl, inditekairol 6s ez6lza- 

tair6l eldadtunk, vilăgossâ teszik, hogy a românok mâreziusban 

sem elâgedtek volna meg vele. Ok kilân român territoriumot 

kertek s a magyar âllam integritisânal megbontăsât, az egy- 

s6ges magyar âllamnak nemzetisâgi tartomânyokbsl âll6 foede- 

rativ ăllammă vale âătalakităsât. Ezt a magyar nemzei a leg- 

nagyobb veszedelem pillanatăban, a bukăs eldestejen sem adta. 

meg, hât hogyan adhatta volna meg 1848. mâreziusâban ? 

A forradalmi magyar kormâny e nemzetisegi târvenşe ugy 

a nemzetisegek, mint ă mi r6sziinkrâl sokfâle megit6lesben 

reszesiilt. Pârtszempont, egyeni. elfogulisâg, a dolgok . el6zme- 

nyeinek nem tudâsa, mind hozză jârultak ahhoz, hogy rola 

mentdl tâbb balitelet terjedjen el. A nemzetisegek azi mondjâk, 

hogy e târvâny meghozăsa a forradalmi magyar kormâny r6sz6- 

r6l az Gszinteseg erkâlcsi alapjât n6lkiilozte. A magyarok sze- 

rintOk, igy okoskodiak: a jâtekot elveszitettiik, most mâr igâr- 

hetiink a nemzetis6gnek mindent, mert a teljesitsre igy sem
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lesz alkalmunk. A vilăgot sikeriil vele elămitanunk s elhitetni: 
ime, mily szabadelviiek 6s nagylelkiiek voltunk a nemzetis6gek 
irânt s azok mint Ausztria zsoldosai mâgis elleniink voltak. 
Aztân meg a gyâzelmes Ausztriânak is hagyunk egy kellemetlen 
ajândekot, mert a nemzetis6gek mondhatjâk majdan a gvozel- 
mes Ausztriânak: lâtod a magyaroknak ellensâgei voltunk s 
azok megis mennyi joggal 6s szabadsâggal kinâltak meg minket, 
hogy iiteket eserben hagyjunk. Mi azonban hivek maradtunk 
hozzâd : ill6 €s meltânyos, hogy te a mi barâtunk tâbbet adj, 
mint adtak volna ellensâgeink. Ez okoskodăs azârt nem âllja 
meg a sarat, mert e târveny egy hajszăâllal sem igârt tâbbet a 
nemzetisegeknek, mini az osztrâk mâărezius 4-iki alkotmâny, sât 
annyiban kevesebbet. hogy semmifele tartomânyi autonomiârţl 
sem tudott. 

Magyar reszrâl azt hoztăk fel e târveny ellen, hogy tul- 
sâgos sokat adott a nemzetisegeknek s igy elGkeszitette volna 
a magyar ăllam felbomlăsât. A kik igy okoskodnak, feledik, 
hogy a magyar nemzet legnagyobb politikai diadalainak egyike, 
a kiegyezes utân hozta meg a sokat emlegetett nemzetisâgi 
târvenyt. Hasonlitsa âssze bârki e ket toâvenyt, meggyâzâdhetik 
rola, hogy az 1849-iti egy jottâval sem adott a nemzetisegek- 
nek tâbb jogot, mint az 1868-iki, sât egy pontja, a mely arrsl: 
sz6l, hogy a găr. keletiek szâmăra is fog felâllittatni theologiai 
fakultăs a pesti egyetemen, oly dolog volt, melyet a gârâg 
keleti papsâg hazafias nevel6sânek 6rdekâbhen esak mâlyen 
sajnâlhatunk, hogy hiânyzik az 1868-iki nemzetis€gi târvenybăl. 

Az orosz 6s osztrâk nagyobb hadier6 azonban leverte a 
magyar szabadsâgharezot. Gârgei a fegyveri letette 6s Kossuth 
Tordkorszăgba menekiilt. Erdely katonai kormânyzâja B. Wobl-: 
gemuth Lajos altâbornagy lett. Melleje polgări biztosul Bach 
Eduardot, Bach Sândor miniszter testverăesesât adtâk. Wobl- 
gemuihnak legels6 dolga is az volt, hogy egy rendelettel fel- oszlasson Erdelyben minden eddig miikodâtt bizottsâgot s igy kozt6k a român nemzeti komitet is. 

A Szâszok most mâr elerkezettnek lâttâk a idât, hogy megszabaduljanak român szvets6ges  târsaiktel. Scharbergi
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Bedeus Jozsef egy memorandumot nyujtott be Becsben, mely- 
ben felhivia a kormâny figvelmât a român târekvâsek vesze- 

delmessegere. A hbeesi „Presse“ 1849. 174. szâmâban e memo- 

randum alapjân kemâny czikk jelent meg a românok ellen. 

A felhivatalos „Siebenbirger Bote“ kemeny vâdakat emelt a 

dolgok uj rendjebe belenyugodni nem akar6 românok ellen. 

Igyekezett minden t6le telhetd erovel kiesinyiteni a românsâg 

hareztâri szereplâsât. Jancut elnevezte rabl6-banda fândknek s 

a românok sszes fegyver-tânyeit embertelen rablâsnak, gyujto- 

gatâsnak €s barbâr kegyetlensegnek minâsitette. A românok e 

tâmadâsok ellen vedekeziek. A kormânyhoz egy magokat mente- 

getă Emlekiratot nyujtottak be, €s a sajt6 utjân is igvekeztek 

magokat tisztâzni az ellendk felhozott vâdak al6l. E vedelemre : 

felelt a Siehenbiirger Bote, 1851. 21. szâmâban ezeket irva: 

„Az olăhok nem kovettek el semmifele kihâgâst a forradalom 

ălatt; legkevesbbe sem zavartâk a b6kât 6s a rendet! Vajon 

nem reszketett-e azon olâh delegatusok keze, kik ezt alâirtâk ? 

Mikor minden erdelyi ember tudja, hogy az olâh nemzet vezetâi 

mind kârokat tettek mind ember 6letben, mind pedig vagyon- 

ban, a mit kiilânben a vezetok maguk is elismertek s: a kihă- 

gâsokat ugy tiintettek fel, mint a bosszu miivet azon meg nem 

Grdemleit elnyomatăsârt, melyet az olâh n6pnek a lăzad6k 

râszerăl el kelleti szenvednie.“ 

B. Wohlgemuth Lajos 1849. nov. 23-ân 2019. szâm alatt 

a kovetkeză rendeletet adta ki: „Nemely emberek, kik a mâr 

eltiltott olâh felkelesben alkalmazva voltak, erdk, legel6k s 

tobb effele javak adomânyâzâsăban biznak, mikhez vezetâik 

felhatalmazâs nslkiil — ăllitâlag — remenyt nyujtoitak, hogy 

fegyterfogâsra birjâk Gket. Mondjâk, hogy mâg măs îly igeret 

is tâteteti. Ezeket, valamint az emlitett adomânyozăsokat, a 

mennyiben azok mâsoknak biriokjogait 6s a kormânynak f. €v 

mărezius 4-6n kelt rendeleteit sertik, ervenyteleneknek 6s sem- 

miseknek kell nyilatkoztatnom, valamint azt is kijelentem, hogy 

ilyen Ghajokkal szemben a legszigorubban fogok fellepni.“ Ez 

a rendelet nem hagyott fenn az irânt semmi k6tseget, hogy az 

osztrâk kormâny a tett igâretek kăziil egyiket sem szând6kozik
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bevâllani. Jancu ily koriilmânyek kâzâtt jânaklâtta felmenni Bâesbe, 
hogy ott szemelyesen gyâzâdjek meg a dolgok mibenlâterăl. It 

csakhamar alkalma nyilt megtudni, hogy az igârt s az oly buzgon 
remâlt politikai jogolrâl irânyad6 kârokben semmit sem akarnak 

tudni. E helyeti, megkinâltâk erdemkereszitel 6s donatiokkal, mint 

Axentet 6s Bâlintot. „Nem erdemrendert harezoltam“ — felele 

biiszken Jancu — .mert nem igy egyeztiink meg.” De alig ert 

haza szâllăsăra, a bâcsi rendârseg imaga el€ ezitâliatia 6s meg- 

hagvyta, hogy 24 ora alatt tâvozzek el Beesb6l. Jancu nem vârta 

be a 24 6rât, hanem azonnal utnak indult. Kesâbb, mikor a hava- 

sok kozâtt feldriilten bolyongott, tâbbszâr emlegette e kalandjât, 
f6ltrefâsan mondogatvân: „Elmegyek 6n meg Bâesbe, mert 

jussom van 24 6râhoz s azi ki akarom ott ălni.“ 

De nemesak Jancu erezte magăt 6s nâpât megesalatottnak, 

hanem a român n6pnek ugy sz6lva minden gondolkozni tud6 

râtege is. E miatt a felhivatalos „Siebenbiirger Bote“ nem sziint 

meg denunciâlni a românsâgot. A katonai kormâny egy olâh 

dsszeskiivestâl tartott s rendări feliigyelet alâ helvezte az sszes 
român npvezereket nemesak Jancut, a kitâl kiilânben a leg- 
inkâbb tartott. Midân pedig 6szrevette, hogy u românsăg volt 
vezârei tanăcsâra vonalkodik fegyvereit beszolgăltatni. tâbbeket 
befogatoii kăzilâk. Igv fogtâk el november els6 napjaiban 
„Imente Severt, Puianu-t 65 Teslovanu-t ; k6sâbb Român Jânos 
vice-prefektust, Leu Pavelt, Constantin Jeremiăst, Sinai Miklâst, 
sot deczember havâban a halmâgyi piaczon magât Janeu Âbra- 
hâmot is. A „Gazeta Transilvaniei“-t €s a „Fâia pentru minte 
și imima“-t betiltottâk. Egy szâval — mint Ghica J6n mon- 
dotta — „a românok nem kaptak semmit azârt, hogy 1848— 
49-ben bâriket viltek vâsârra a esâszârert a magyarok ellen.“ 

Popp A. E. „Jancu 6s az olâh forradalmârok* ezimii ta- 
nulmânyăban azt mondja, hogv Jancut nem lehet Axente, Bâlint 
6s a tobbi român nâpvezârekkel egy kalap ală fogni. Mâs 6s 
nemescbb anyagbs! volt teremtve, mint ezek. Humanusabb, gyân- 
gedebb 5 a magyarok irânt jobb. indulatu volt, mint a tobbiek. 
Ugvanilyen 6rtelemben nvilatkozott Moldovân Gergely is Jancu 
egyenisegârol. „A moezok fălden“ ezimii tanulmânşâban €6s mâs 

-
*
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egyeb irataiban is. Erdelyben nagyon sokan tudjâk azt, hogy Jancut 

a bânyavideki magyarsâg, mely ez irtzatos hâboruban a leg- 

tăbbet szenvedett, jobbnak, nemesebbnek tartotta, mint târsait. 

Tâbb magvar nemesi csalâd, hogy 6lve megmenelilhetett a 

mâczok diihât6l, egyenesen Jancunak kâszânhette. Ilogy jobb 

&s nemesebb volt târsainâl, mutalja €letânek tragikuma is. 

A szebeni bărtânbăl Griilten keriilt ki. Popp A. E. ur tovâbbă 

azt is mondja: eljăn az id6, a mikor Jancu nevât nem fogjâk 

egyszerre emlegetni az Axent6k 6s Bâlintok neveivel. 

Nem ismerven elâgg6 râszletesen a „havasok kirâlyâ“-nak 

€letât €s tetteit, nem tartom magamat illetâkesnek it6letet hozni. a 

tekintetben, hogy mi lesz a-târtenelem vegleges itelete Jancu- 

r6l. E helyett idezem egy magyar ir6nak, Szab6 Nândor urnal. 

ki Popp E. tâbbszâr emliteit tanulmânyăt magyarra forditotta. 

kovetkeză szavait: „A bânyavidekeken âltalânosan elterjedt ne€- 

zet, hogy Jancu nem volt oly magyarfal6, mint orszâgszerte 

hiszik..... szive, lelke, gondolkozăsa a magyarokhoz vonzotta, 

koriilmânyei, helyzete az ellentăborba sodortâk ; valszinii, hogy 

— legalăbb râszben — e dilemmânak tulajdonithat6 kâ&s6bbi 

elmezavara. O volt az 1848-ki olâh tribunok kozolt az egyet- 

ien, a ki nemesak rokonszenvezett a magyarokkal, de lelke- 

siilni is tudott azon magasztosabb eszmâkert, a melyekert 

emezek kiizdottek ; az egvetlen, a ki nem anyagi haszonles6s- 

bl, nem boszujânak kielegitese szempontjâb6l fogott fegyvert. 

A mig Axente-6k kegydijakat elveztek a becsi kormânytol s 

k6s6bb a magyar âllamtâl is — addig Jancu megvetette az 

osztrâk alamizsnât; 6hezett, szomjazott inkâbb, 6s eltiirte az 

osztrâk beamterek mâltatlan bânâsmâdjăt, a kik a hâla 6s elis- 

mer6s fejsben bebârtânăztek“. 

„A 60-as &vekben tanul6 koromban gyalran lâttam ma- 

gam is Jancu-t Korosbânyân a volt Zarândmegye sz6khelvân. 

Akkor măr elzillătt volt szegeny minden tekintetben. Kiils6 

megjelen6stben is egeszen elhanyagolta magât s ha a megyei 

olâh hivatalnokok uj ruhâkkal lâttăk is el — a mi tâbbszâr 

târtent — nehâny nap alalt tânkre volt az măr teve. Eletenek 

utols6 6veil. j6szivi emberek  kânyăradomânyaibl tengette. 

3
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(Moldovân Gergely idezett tanulmânyâban azt irja, hogy az er- 

delyi român kOzmiivel6dâsi egyesiilet adott neki 6venkânt 80 

forintot). A k6răsbânyaiak kiilânben nemzetisâgi kiilânbs6g n6l- 

kil szerettek 6s segitetiek az utezâkon 6s koresmâkban mela. 

bus n6tâkat tilinkoz6 esendes Griiltet. Ezt a meghitt barâtjât, 

tilink6jât, soha sem hagyta el s kiilânâsen egy nâtât, a rola el- 

nevezett .Jancu-indul6t“ szerette rajta eljâtszani“. 
A 70-es 6vek elejen egy szep nyări reggelen a k6răsbânyai 

vâroshăz kertjeben egy szenaboglya tăvâben halâlva talâltâk a 

„havasok kirâlyât“. 28 olâh pâpa temette el fenyes szertartăs- 

sal, tâmârdek n6p jelenlâteben a czebei templom keritâs6ben 

egy srăzados tolgyfa tovebe. E tâlgyfa alatt fogadtâk eskiivel 

a român n6phagyomâny szerint Hâra; Kloska €s Krizsân, hogy 

megszabaditjâk a român n&pet a magyarok igăâjâtol, kiirtvân e 

găgos, zsarnok fajzatot Erdelybâl. A czebei tâlgyfa tehât k6tsze- 
res torteneti jelentâs6ggel bir a românsâg szemâben. 

Mikor 1892. tavaszân Bukurestben voltam, odajătt a hires 
jassyi antiquarius Saraga is, hogy kiallitşa a român nâp târte- 
nelmâre vonatkoz6 sa maga nemâben pâratlan okirat, kânyv, 

terkep stb. gyiijtemenyât. Neha 6răk hosszâig tanulmânyozgat- 
iam e nevezetes gyiijtemânyt. Mindjărt az els6 nap egy k6p- 
csoportozaton akadt meg szemem, mely e czimet viselte: A 
român nep tortânelmânek nagy alakjai — Ni, ni — kiâltek fel 

» meglepetve — mit keres itt Gârgei? Mikor kăzelebb menteim, 
lăttam, hogy a 48-ki magyar tâbornokok6hoz hasonl6 egyenruhâba 
SItozoti alak nem Gărgei, hanem Jancu. Val6ban Jancu ez 
arczkepe 6s Gârgei 1848-ki arezkâpe kăzăti. feltiind a hasonl6sâg. 
Ugyanaz a rideg, mondhatni czinikus kitejezesii arez, €les, sziir6 
tekintetii szemek, magas 6s merâszen domborul6 homlok.' In- 
kăbb csunya, mint szep, de egeszben veve megigeză egyânis6g, 
mely ellenâllhatatlanul kenyszerit arra, hogy 6rezziik vele szem- 
ben gyengesegiinket. Meg akartam venni e kepet, de Saraga 
csak az egâsz kollekezict volt hajland6 adni 100 frankert s 
megvallom gyengescgemet „A român nâp târtenelmenek nagy 
alakjait“ drăgâllottam 100 frankert: igaz ugyan, hogy inkâbb 
esak linancziălis, mint erzelmi tekintetekbăl.



XIII. 

Balcescu menekiilese Magyarorszâgbel. Riilonfele kalandok. Jancu kinesei. 

HRiserletek kiilfoldi tlevel szerzese vegelt. Balcescu Pdrisba €rkezik. Terv a 

maczedoniai olâhsăg nemazeti Gnbudatra vald €bresetese târgydban. Az Irdely- 

den mavadt românia emigrânsok tervei. Rokonszenvok a bukott magyar îigy 

îrdnt. A român nemazeti, komit€ tagjai €rinthezeshe lepnek a român emigrân- 

sokkal. Bizongitekok. Az osztrâk kormdng ez &rinthezesek miatt fogatja el a 

„prefekteket. A pdrisi român enigrâczid szervezkedese. Balcescu tevekeng/sege. 

E mlehirat a româniigy €rdektben az angol €s franczia kormânhoz. Balcescu 

londoni utja. Klapka, mint a leendă forradalmi român hadsereg fovezeve. A 

hkeleti konfoederdczid. Elileges lepesek e târgyban a magyavol:kal egijetertesre 

jutni. Balcescu terve a keleti konfoederdczid szervezestre. A magyar emigrdczid 

szervezkedese. llisfoglalâsa a nemzetisegi kerdesben. Mi birta a magyar 

entigrdezict ez dllăsfoglalăsra ? Vâdak a magyar nemzet ellen a nemzelisegi 

h&rdes miatt. A păvisi român 65 magyar emigrăczid a heleli konfoede- 

vdezid eszmâjel illetăen bizonyos fokig megegyeznek. Ghica feltetleniil. sziiks€- 

gesnek tartja Kossuth, beleayyezeset  negnyjernă. Evintkezes  Kossuthtal a 

brussui român emigrdeczid reven. A brussai român emigrdezid tortenete. 

Ghica szerepe azon diplomacziai jegyzekel hozzeteteleben,. melyeket az osztrdk, 

orosz €s tărâk kormrinyok văltottak a menekiiltek  hiadatăsa târgydban. 

A român emigrânsok szevetiek volna hdborut provokdlui. Eliad €s a brussai 

emigrăezid. Br. Splenyi szerepe. Golescu beszelgetese Nossuthtal a keleti kon- 

foederăezid târgyiban. Kossuth nem fogadja el, mert a tărtenelni magyar dllam 

bukdsăt litja benne. Kossuth e magataridsa min hatăst ieli a român emigră- 

cziâra ? Mihent gondoltâk e keleli lonfoederaczidt €s Magyarorszâg szerepet 

benne a român emigrânsok ? Kossuth magatartăsdval a magyar emigrânsok 

sincsenek megelegedve. Kossuth niinden befokpisdval igiyekezik e tărekvest ellen- 

sulyozni az em'6pai emigrăezidbun. Magatartdsa a luganoi nemzelkăzi emigrâns- 

bizotisâgban. Micrt dllottak kozelebb a hiilfăldi emigrânsok a nemzetistgi kEr- 

desben « romdânok felfogăsdhoz ? Cantili toasztja a „Latin Unio“ bankeltjen.
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De lâssuk a vilâgosi fegyverletâtel utân mi târtent Bal- 
cescuval, a ki az utols6 napokban &pen abban szorgalmatosko- 
doit, hogy egy nehâny lengyel tisztet megnverjen a român legioba 
val belepâsre? Mellekesen megjegvezve, Ghica julius elsejen 
Csartorinszky herezeg konstantinâpolyi megbizotijâval, Csajka- 
Csajkovszkyval szerzâdâst kătâtt az alakuland6 român legioba 
belâpă lengyel tisztek iigyeben. Balcescu a vilăgosi fegyverletetel 
napjân Zamoiskyval 6s Bisesanovszkyval alkudozott a mâr jel- 
zett iigyben, a kikt6l egyuttal arr6l is ârtesiilt, hogv a magvar 
forradalom iigye annyira rosszul âll, hogy maga Kossuth is 
k6sziil menekiilni. Ebben a helyzetben azt gondolta.: legokosabb 
lesz Bemet bevârnia, de a helyzetrăl tăjekozottabb lengyelek 
azt mondottâk, jobb lesz, ha meg ma utnak indul, merit meg- 
tortenhetik; hogy holnap k6s6 lesz. 

Miutân ugy 6rtesiilt, hogy Bem Karânsebesen van; Orsova 
fele vette utjât. Orsovân talâlkozott Boliac-kal is, ki ertâsere 
adta, hogy a român hatosâgok mindkettejăk ellen kiadtâk a 
paranesot, hogy elfogjăk, mihelyt român teriiletre teszik lâbukat. 
Orsovân az a hir volt elterjedve, hogy Bem Karânsebesen van 
30.000 emberevel €s szândekozik Erdelybe vonulni s ott magât 
egy ujabb fordulatig, vagy legalâbb a mig lehet, fenntartani. 
Sieteit tehat Boliac-kal egyitt Karânsebesre, a hol talălkozoti 
Racovitâval 6s Florescuval is, a kik megelozGen Jancu tâborâban 
szolgăltak. Bem azonban mâr nem volt Karânsebesen. Boliac 
lătvân, hogy hemet nem egyhamar talâljăk meg, elvâllott 
Balcescut6l, ki el volt hatârozva, hogy bemegy Erdâlybe 6s 
Bemet minden âron felkeresi. Racovita 6s Florescu kijelentettek, 
hogv 6k is vele tartanak. Hăâtszegnek vettek utjokat. Hâtszeg 
meg magyar kezben volt s tâmve honvâds€ggel, kiknek paranes- 
noka Lâzâr grâf volt. A mint megerkeztek, az el6ărsok mindjărt 
jelentettek, hogy az oroszok jânnek. Balcescu — ugy monăd — 
eleget biziatia Lazăr grotot, hogy itt, a hol egvkor a nagy 
Hunvadi Jânos annyi gyăzelmes csatăt vivott a tăr6kâkkel, 
itkOzz6k meg az oroszokkal. Lâzâr gr6f azonban, tekintettel 
menekiild honvedjei demoralizălt voltâra, nem volt hajland6 îătkă- 
zetbe bocsâtkozni, hanem elvonult a Vaskapu fel6. Miutân Hât-
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szegen azt hallotta, hogy Bem Dâvân van, târsaival egyătt 

Hâtszegrăl Dâvâra ment. Utkăzben nagyon felt, hogy ha a român 

parasztok megtudjâk, hogy a magyarok iigyât szolgâlta, agyon 

verik. Egy napi utazâs utân azonban szerencs6sen megerkeztek 

Dâvâra, hol megtudtăk, hogy Bem seregenek maradvânyâval 

Lumkân ât Orsova fel6 ment, hogy âtmenjen târâk făldre. 

Mâr most mit esinâljon? Orsova fel€ nem mehet vissza, 

mert a hely mindeniitt tele van oroszszal. Âtmehetne ugyan a 

vulkâni szoroson Olăhorszâgba, igen, de ott ki van adva a 

paranes, hogy azonnal fogjâk el, mihelyt lăbât român f6ldre” 

teszi. Ily k6nyszerhelyzetbe jutva, târsaival egyutt arra hatârozta 

magât, hogy Jancu tâborâban keres menekvâst. Devâr6l tehât 

elindultak, de a piskii hidnâ! a kozâlkok elfogtăk. A kozâkok 

tudtak valamit românul s azert vel&k beszedbe ereszkedtek s 

kertâk, hogy miutân 6k Jancu emberei, bocsâăssâk szabadon. 

A kozăkok a szabadonboesătâsrâl hallani sem akartak, hanem 

kijelentetiek, hogy egyenesen Liiders tâborâba kisârik s ott 

aztân, ha igaz jâratu emberek, hât mentsek ki magokat. bal- 

cescu e kijelentesre rendkiviil megremiilt, mert tudta, hogy a 

român komite tagjai 6s emberei kăziil, a kik nagyon is jol 

tudjâk, hogy 6 az elmult hânapokban miben fâradozott, tâbben, 

mint 6pen Balasiescu €6s Popescu is, Liiders tâborâban vannak. 

Vegre is dohânynyal, szep szâval 6s mâs aprOsăgokkal sikeruli 

a kozâkok szivet annyira meglâgyitaniok, hogy azok Sket szâlnek 

eresztett6k. 

Megszabadulvân a kozâkokt6l, szerenesâsen eljutottak Topân- 

falvăra Jancuhoz. Itt tartozkodtak korălbelăl egy hânapig. Ez- 

alatt Balcescunak €rtâsere esett, hogy az oroszok €s n&metek 

halâlra keresik. Mindeniitt kerestek, esak Jancunâl nem. Sokâig 

azonban itt sem maradhatott, mert attâl felt, hogy valaki elârulja s 

igy mâg Jancut is kompromittălja. Elâszor azt gondolta, legokosabb 

les, ha a gyergyai havasokon ât Moldovâba szăkik s ott jelentkezik 

a kormânynâl, mely nem fogja âtadni az oroszoknak, hanem 

elkiildi TârGkorszăgba. Kes6bb jobbnak talălta, ha valami uton- 

m6don sikeriilne Zimonyba jutnia, s innen Belgrâdon ât Konstan- 

tinâpolyba menni. De hogyan ?
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A moezok faedenyekkel messzi făldre szoktak kereskedni. 
Elhatârozta, hogy âtâltâzik m6eznak s es5brât, dezsât, teknât 
ârulva, eljut valahogyan Zimonyig. Racoviţa kijelentette, hogy 
dis vele megy, ha megengedi. Hasonl6kepen nyilatkoztak Nenisor 
es Dinca is. Ez ut6bbi egyik hâse volt annak a esatânak, melyet 
a român tizolt6 katonâk a „Dealu Spirei“-en szeptember 13-ân 
vivtak a târok megszâll6 katonasâggal. Ezek az ifjak Fuad eflendi 
paczifikăczi6ja utân, mint szâmiizăttek jottek Erdelybe, hol Jancu 
tâborâban veltek sikeresen szolgâlni a romanismus igyet. 

Jancu 50 aranyat adott neki utikltsegiil €s pedig abb6l 
a 3000 aranybâl, melyet Liiders adott legutoljâra s a melyet 
elklteni sem alkalma, sem ideje nem volt. Az idei november 
havâban sz6ltâben, hosszâban az a hir jârta be a lapokat, 
hogy Jancu kinesât Jancu sziilohăzânak kertjeben megtalâltâk. 
Szokăs szerint mesâs 6s regenyes râszletek terjediek el Jancu 
âsszerablott kincseir6l ez alkalommal is. A val6sâg Gombos J. 
nevii birtokos azon hitelesnek lâtsz6 jelentâse alapjân, melyet 
az „Asociatiunea Transilvania“-nak bekildătt, k6riilel6l a k&- 
vetkeză lehet: A Jancu-fâle telket jelenleg bârl6 egyânisegnek, 
ki Jancu csalâdjâbol vald es Jancu nevet is visel, kât olâh 
munkâsa a kertben âsâskozben tăbb aranyat talâlt egy szelen- 
cz6ben. Eonek hire futamodvân, €jjelenkânt a parasztok — bâr 
ez hatosâgilag tiltva volt — tsbb izben godrâket âstak a kert- 
ben, Jancu kincse utân kutatva. Egy reggel ujabb âsâs nyomaira 
akadtak s miutân megvizsgâltăk a helyszinât, imitt-amott elszârva 
tobb aranyat talâltak s egy nagyobb, szelenezefele iires edânyt, 
melyben mâg volt egy-kât arany s a melyet a kincskeres6k tar- talmânak kiiiritese utân eldobtak. Gombos e jelekbăl s mâs 
egyeb koriilmenyekbăl itelve, a Janeu kertjeben talâlt aranyak Erteket mintegy 60.000 forintra beesiili. Es azt mondja, hogy tekinteibe veve az egykoruak âltal vallott hagyomânyokat, fel- tehetjiik, hogy ez aranyakat meg Jancu des aiyja âsta volna el, ki a forradalom lezajlăsa utân kereste is az âltala elâsott aranyakai, de nem talâlta meg, mert valOszinien nem ismert râ a jeltelen helyre, a hovâ elăsta. Nem akadvân ră aranyaira, egyik rokonât gyanusitotta, hogv kiâsta. Mondotta îs fiânak



Abrahâmnak, hogy ezert tegyek el lib al6l az illetât, de Jancu 

nem egyezett bele. A talâlt aranyak lehettek az Greg Jancue 

is, de lehettek a „havasok kirâlyâ“-€ is, meg pedig a nelkul, 

hogy azok rablott kincsek lettek volna, hisz az a korilmeny is, a 

melyet Balcescu felemlit s a mely szerint Jancu Liiderstâl a 

forradalom utols6 napjaiban 3000 aranyat kapott, keziinkbe adja 

a kulesot anna megâriâs6hez,. hogy mikent juthatott Jancu 

idărâl-idâre olyan nagyobb Gzszegek birtokâba, melyeket hely- 

zete s a gyorsan vâltoz esemânyek miatt fel nem hasznăl- 

hatolt. 

Igy ellăvân magokat pânzzel, megfogadtak hărom mâczot 

szekeresnek. A szekereket megraktâk csâbrkkel, dezsâkkal, tek- 

nâkkel s a mâecz hâzi faipar egyeb keszitmânyeivel s teljes 

stilszerii moezkosztiimben megindultak a havasokon ât Nagy- 

Buttyin fel6. Jancu azonkivil meg bizonyitvânyt is adott nekik 

arr6l, hogy Sk Româniăb6l val6k s az 6 tăborâban az osztrâk 

esăszâr iigye melleit harezoltak. Nagy-Buityin kârnyeken azonban 

egy zsandârtiszi feltartoztatta Oket, iudakozdvân, hogy mi jâ- 

ratban vannak? Beszelgetâskozben a zsandârtiszt az edenyek 

kăzâit a szekeren meglătott egy păr csizmât 6s egy kâpenyeget, 

melyeket valamelyikâk elegge vigyâzatlan volt magâval vinni. 

Azt hitte, hogy ezeket az uri dolgokat loptâk. Ily modon gyanu- 

saknak tiinvân fel, megmotoztatta 6ket €s Nenișor-nak zseb6- 

ben megtalăltăk Jancu-nak igazolvânyât. Azi kerdezte a zsandâr- 

tiszt, hogy melyik6k€ ez az igazolvâny ? Dincă kijelentette, hogy 

az Gv6. A zsandârtiszt e miatt Dinca-t letartoztatia, a tâbbieket 

pedig szabadon boesătotta. 

Topânfalvăt6! Zimonţig tiz napig tartott Lippân, Temes- 

văron 6s Pancsovân ât az utazăs. Es ez id6 alatt Balcescu, 

mint tâsgyokeres mâez ârulta a csăbroket 6s dezsâkat. Sât mg 

hasznâlt is neki a moez-6let, a mennyiben Topânfalvârl be- 

tegen indult el, de az utazâs fâradsâgai 6s izgalmai teljesen 

kigyogyitotiâk. Mâăsnap felkereste Zimonyban ismerâseit, hogy 

segits6gokkel mâdjăt ejtse a Belgrâdba vald âtmenetelnek. — 

Ugy talălta, hogy Zimonyban mindenki meg volt r6miilve a n6- 

metek zsarnoksâga miatt s mindenkit6l csak azt hallotta: mene-
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kiljon Zimonyb6l ment6l hamarabb, meri ez a vâros a n&metek 
elit nagyon gyanus! hely. Felkereste Fontblanc-ot, az angol 
konzult, hogy szerezzen neki Belgrâdba valamikâpen utlevelet. 
Pontblane megigârte, hogy szerez, de csak egyediil neki. Târ- 
sainak nem igerhet semmit. E miatt azt hatăroztâk, hogy Racovita 
6s Nenisor menjenek vissza Erdâlybe, hisz 6k ninesenek kompro- 
mittâlva s igy nem is târtânhetik semmi bajok. 

Pontblane visszajătt Belgrădb6l, de kijelentette, hogy ut- 
levelet nem szerezhetett semmi m6don. Most mâr mit esinâljon ? 
A bebortânăztetâst ugy sem keriilheti ki. Elovette Jancu iga- 
zolvânyât s azzal elment a terparanesnoksâghoz. Itt eldadta, 
hogy Jancu tiborâban a csâszâr iigyeârt harezolt. Azârt jătt 
Zimonyba, mert meghallotta, hogy rokonai Belgrădban vannak 
s hozzăjok akart menni. Itt azonban 6rtâs6re esett, hogy roko- 
nai ninesenek Belgrădban, azert arra hatârozta el magât, hogy 
tanulmânyai folytatâsâra Becsbe megy. Kâr tehât egy Bâcsbe 
sz6l6 utlevelet. Eladăâsât elhittek 6s a kert utlevelet megadtâk. 
Zăgrâbon keresziiil akart Bâesnek menni, de a Szâvân val6 
kozlekedes akadălyai arru kenyszeritettek, hogy via Pest menjen. 
Itt utlevelât lâttamoztatnia kellett. a mi egy napot vett igenybe. 
Ez idd alatt attâl kellett remegnie. nehogy valaki râismerjen. 
Vegre szerenes6sen eljutott Beesbe. Kiilfăldi utlevelet azonban 
rendkiviil nagy nehâzsâggel tudott szerezni. Azt mondottâk, hogy 
menjen Mussurus basâhoz, a tărăk nagvkăvethez s hozzon tâle 
el6bb igazolvânvt, hogy tărâk alattval6, majd azutân menjen el 
a rendărfânăkhoz, Deben bârâhoz is. Erre ugy megijedt, hogy 
ijedteben igv kiâltott fel: cela valait bien la peine de com- 
battre pour votre Empereur pour &tre questionn€ par vous comme 
un criminel. Ez hasznâlt s a kert utlevelet megadiâl. Igy sza- 
badult ki — mint 6 maga mondja — a schwarz-gelbek karmai 
kOzul. 

Egyenesen Pâărisba ment. Itt azonban egyelâre nem tudta 
mihez fogjon. Azon is jăratta eszct, hogy elmegy Macedonia-ba 
a kutzo-valachok kăze s olt letelepedik mint român iskolai 
tanito. Ezt abb6l a cz6lb6l akarta tenni, hogy a kutzo-vala- 
chokban is felkeltse a român nemzeti crpâst 6s el6kâszitse Gket
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a jâvend6 esemenyekre, a melyeket okvetleniil bekovetkezen- 

d6knek hitt s a melyekben meggyâzâdese szerint a Balkân-f6l- 

sziget nâpeinek fontos szerep fog juini. 

Emlitettiik. bogy Racoviţa, 6s Dincă Zimonyb6l visszatertek 

Erdâlybe s hogy Nenisor-t a zsandârok Nagy-Buttyin kornyeken 

letartoziattak. Miutân igazolta, hogy Jancu tâborâban szolgâlt, 

szabadon boesâtottâk. Szabadon bocsâtâsa utân Kolozsvărra 

ment, hol talâlkozott Deivos-sal 6s Duilie-vel, kiknek az volt a 

szândâkuk, hogy a sz6kely havasokba menjenek s ott Gdl tâ- 

bornok seregâhez esatlakozzanak, mort 6rtesileseik alapjân 

dgy hitt6k, hogy Gâl tâbornok meg nem tette le a fegyvert. 

Erdekes tudni, hogy mindezek a fiatal româniai emigrânsok 

Jancu tâborăban a romanismus iigye €rdekâ6rt a magyarok 

ellen harezoltak. A vilâgosi fegyverletâtel utân azonban az 

osztrâkok magatartasa esakhamar kijozanitotta vegzetes teved6- 

siikhbOl. Most mâr belăttâk, hogy a szabadsăg harezosai tenyleg 

csakugyan a magyarok voliak s azert Osszes rokonszenviikkel 

a magyarok fel fordultak. EI voltak hatârozva, hogy ha az 

esemânyek ujabb fordulatot vesznek, testestăl-lelkestâl a magya- 

rokhoz esatlakoznak s kâvetik Balcescu, Balaceanu 6s Boliac 

pâldâjât. Az esemenyek ez ujabb fordulatăt pedig nagyon is 

kăzelinek hitt6k. Erdelyben akartâk bevârni. S5t nemelyikknek 

az is jărt eszeben, hogy ălljanak dssze, menjenek fel a Moldova 

6s Erdely kăzâtt elhuzod6 havasokra 6s 6ljenek ott. mint holmi 

Balkân-hegysâgbeli hajdu csapat, mig a sabadsâgharez ujra 

kitor. „Mit esinâl Marin? Udvozăld nevemben. Hasonlokepen 

Skender-beyt is (âln6v), a kinek mondd meg: nagyon sajnâlom, 

hogy nem talălkozhattam vele, hogy vâgrehajtsuk tervinket, 

az az hogy mint tolvajok maradjunk a Kârpătokban.” (Ghică : 

Amintiri. 417. 1.) 

Ezek a szabadsâgharezban osztrăk barătot jâtsz român 

emigransok 1849. szeptember, oktber 6s november havâban 

meg igen tekintelyes szâmmal voltak Erdâlyben.. Egy r6szok 

&pen Szebenben tartozkodott, hol mindennapos alkalmok volt 

rintkezni, az egykori, de mâr feloszlatott român nemzeti komite€ 

tagjaival. Sajăt szemeikkel volt alkalmuk lâtni, hogy mikent 

12
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jutalmazza az osztrâk kormânyzat a românsâgot a forradalomban 
tett szolgălataiert. Hallottăk a român komit6 tagjait nem remâlt 
csal6dâsaik miatt panaszkodni. Es a român komite tagjai elke- 
seredesokben nemesak az Erdâlyben tart6zkod6 româniai emigrân- 
sokkal, de a părisiakkal es a konstantinăpolyiakkal is titkos 
6s meglehetâsen gyakori €rintkezâsbe jottek. Ghică 6rtesiilvân 
ezekrâl a dolgokr6l egy Albu nevii bizalmas emberât Erdâlybe 
szândekozott kiildeni. Balcescu azonban Albut inkâbb a kutzo- 
valachok k6z6 szerette volna kiildeni s Erdâlybe egy komolyabb 
emberi. Kiilonben is az efâle kiildetes hiâbaval6 lenne, mert a 
românok mâr ugy is tâbb rendben beadtâk k6relmiiket a csâ- 
szârhoz az irânt, hogy az osztrăk birodalomban 6l6 ăsszes 
românokat egyesits6k egy 6nâll6 politikai teriileite, de nem 
hallgattâk meg. A românok e kozăs k6relmiiket egy fiizetben 
Bâcsben ki is nyomattâk. A românokat a nemetek a szâszok 
rdek6ben nagyon nyomjâk s azârt nagyon is el6gedetlenek, 
irja Ghicânak. 

Mikor hirât hallja, hogy Jancu vezetâse alatt român râszrăl 
egy kiildottseg fog Bâcsbe menni, sziiksegesnek tartja egy bi- 
zalmas emberât Becsbe kiildeni, hogy az a român kiildâttseggel 
6rintkezz6k €s a pârisi român emigrânsokat annak minden l6- 
p6sr6l 6rtesitse. „Arapilă-t Becesbe akarom kildeni — irja Ghică- 
nak Pârisb6l 1850. februâr 23-r6] — hogy talălkozzâk ott az 
Erdelybl, Bânâtbel 6s Magyarorszăgbâl kiildătt kiildâtiseggel, 
mely €l€n Jancu-val, Axente-vel 6s măsokka] egyiiit jelenleg oii 
van. Nagy mozgalom indult meg az Osszes osztrâk-românok 
kozătt. Egyhanguan, nagy egyezseggel es kitartăssal k6rik a 
hărom 6s f6l millinyi românsăgnak egy român orszâggâ val 
egyesitesât. Mely orszâgnak lenne nemzeţi fân6ke, nemzeti kor- 
mânya, senatusa s kâpvisel&hâza. A piispOkăk minden vidsken 
a mozgalom €l6n âllanak. Az erdâlyi 6s bukovinai hirlapok nagy tizzel vitatkoznak errdl. Arapilă-nak feladata, hogy az ăsszes 
românok kozătt egy nagy târsulatot szervezzen“. 

A feloszlatott român nemzeti komită emberei, az exprefektek 
6s a volt tribunok elâbbkelăi €l6nk Gsszekâttetesben voltak ez 
idâben a kilfoldi român emigrânsokkal. Maga Balcescu is leve-
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lezett velâk: „Irtam Laurianunak Erdelybe, hogy 6rlesitsen, nem 

volna lehetseges oda bevinni az en foly6iratomat s ott tâbb 

elâfizetot szerezni szâmâra. Azţ hiszem, hogy bizonyos k5riil- 

meânyek tekintetbe vetelevel nemesak ez, hanem az is lehetseges, 

hogy elâfizetăket kapjunk onnan“. „Jean! — irja Golescu Sândor 

Ghică-nak — mets toi en relation avec Maiorescu, Laurianu, 

Baritiu, Barnutiu etc., faisons quelque chose pour l'avenir.“ 

Ugyanesak e levâl utdiratâban „Dis moi sil ya un moyen pour 
correspondre sărement avec la Transilvania. La lettre de Jon 
Maiorescu retiens la, et n'envoie que celle de Vasile Major.“ 

(Ghică: Amintiri. 785 6s 786.1.) 
Wobhlgemuth bâr6 Erdâly katonai fOkormânyzâja mâg 

szeptember 2-ân elrendelte az olâh nepfelkeld sereg feloszlatâ- 
sât 6s a fegyverek beszolgâltatăsât. „Miutân a lâzadăs Magyar- 

orszăgban €s Erdâlyben mâr tâkâletesen le van gyâzve, az olâh 

nemzet vâdserege, melyet az a târvânyes kormâny vedelmâre 

oly nagy k6szseggel kiâllitott, mâr sziiksegtelenne vâlt.“ A român 

felkel6 sereg e rendelet vâtele utân ugyan lassankânt eloszlott, de 

a fegyvereket a vezetok esak immel-âmmal szolgâltattâk be. Kiilă- 

năsen Axente vonakodott a birtokâban lev6 fegyvereket kiadni 

kezeibâl. A szebeni kormâny figyelmât ez a koriilmâny nem ke- 

riilte el, valamint az sem, hogy a român forradalmi ferfiak 

&sszekăâttetesben vannak a româniai emigrânsokkal. A szâsz 

kăzvâlemâny mâr el6bb is sejtette, hogy a românok a dolgok 

uj rendjâvel el6gedetlenek l&v6n, valamiben tărik fejoket. Ezert 

gyanusitotta folytonosan revoluezionalis velleitâsokkal a szâsz 

sajtă a românokat, sât a „Siebenbirger Bote“ egyenesen odâig 

ment. hogy a kormânytol azt kâvetelte, hogy az eshet6leges 

nagyobh bajt megelăzend6, egy-kât volt prefektet 6s tribunt 

kottessen fel. Ez a koriilm6ny okozta, hogy a kormâny november- 

ben 6s deczemberben tâbb volt prefektet 6s tribunt, sât magât 

Jancu-t is befogatta s a Gazeta Transilvaniei-t betiltoita s a 

românsâg volt forradalmi vezetâit rendâri feliigyelet ală helyezte. 

A româniai emigrânsok a kormâny ez erâlyes intezkedeseib6l 

lătva, hogy egy ujabb felkel6s lehetâsegeben remenykedni €s 

pizni teljesen hiu, lassank6nt elhagytâk az orszăgot. 
12*
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„Az oroszok hârom prefektnelk, Jancu-nak, Axente-nek 6s 

Bălint-nak  lovagrendeket kiildottek. Golescu (Becsben) azon 

dolgozil, hogv ezt ne fogadjâk el. Az osztrâkromânok k6r6sk 

tărgyai koziul idâig meg nem nyertek meg semmit s ezârt na- 

gyon elgedetlenek. Erdelyben az 6sszes hivatalos iigyekbe a 

n6mei nyelvet 6s az oszirâk biirokrâeziât hoztâk be. „Uj lân- 

czokat k6szitenek nekiink a szabadsâg helyett — irja nekem 

Laurianu — s mindezi az ideiglenes âllapotokkal mentegetik, 

csakhogy a lepâselk, a miket tesznek, mâg ideigleneseknek is 

rosszak.“ Az osztrâk miniszterium egy bizottsâgot nevezett ki, 

melynek feladata român jogi miiszavakat gvârtani. E bizottsăg 

tagjai Laurianu, Majorescu 6s Aron Floriân. Ennyi mindaz, a 
mi positivet nyertek a românok Ausztriât6l. A mi român honfi- 
târsaink Erd6lybăl Szerbiâba huzodtak.“ Irja Balcescu Ghica- 
nak 1850. mâjus 10-76]. A român nâphagyomâny azt mondja, 
hogy Jancu, mikor szolgălatai jutalmâăert a bâesi Burgban ât- 
nyujtottăk neki a rendjelt, fâldhăz esapta 6s azt mondotta: „Nem 
igy alkudtunk volt meg!“ Hogy mikent alkudtak meg a românok 
annak idejen a szebeni [Ohadparanesnoksăggal, azt nem tudjuk, 
de hogy nem azârt harezoltak, a mit tenyleg kaptal, azt az 
eddig el6adottak alapjân is bâtran âllithatjuk. 

De hât mit csinâlt a părisi român emigrăczid ? Erintke- 
zesbe lepett-e a magyar emigrâczioval, hogy felvegye az alku-. 
dozăsok azt a fonalât, melyet a vilâgosi fegyverleietel kett& 
szakitott, vagy nem ? 

Nem szabad elfelejteniini, hogy :848. 5sz6n Tell 6s Eliad 
magokat a Nagy-Szebenben tartâzkod6 român emigrânsok âltal 
a român emigrăczid fejeiiil kiâltattăk ki. 1849. &v elejân kiszo- 
rittatvân Bemt6l a magyar teriiletrol, Pârisba mentel. Iti is ki- 
jelentettek, hogy Golescu Miklâssal cgyult 6k-hârman a român. 
emigrâczid  fejei s nem engedik meg senkinek, hogy tudtok 6s 
beleegyezâsăk nâlkil valaki belekezdjen valami akezioba, vagy 

„akâr csak leveiezâsbe is bocsâtkozzek valakivel. E hatârozat €le 
ketsegteleniil Ghica €s Balcescu ellen volt irânyozva, kik 'Tellnek 
6s Eliad-nak a tâbbi kăzâui azta l6p6sdket sem helyeseltek, 
hogy Szebenben az oszirâ reakezid srolgălatăba szegâdtek.
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A părisi român emigrânsok kijelentettek, hogy Tell, Eliad 6s 

Golescu fănâksegst elismerik, de csak ideiglenesen, mig a t5bbi, 

mâs helyeken tartozkod6 emigrânsok is nyilatkozni fognak ez 

igyben. 

Ghica, Balcescu, Rosetti, a kât Bratianu, Balaceanu stb. 

nem ismertek el Tell, Eliad 6s Golescu fonăks6get s el voltak 

hatârozva, hogy sajăt belătâsuk es elveik €rtelmeben fognak 

dolgozni a romanismus €rdekeben. Mig Tell es Eliad N.-Sze- 

benban az erdâlyi român! nemzeti komitâval szâvetsegben az 

osztrâk absolutismus zâszlaja alâ szegâdtek, addig Ghicaek, 

mint az eddig eldadottakbol is lâttuk, azon dolgoztak, hogy a 

românokat kibkitsek a magyarokkal. Ez legalâbb pozitiv €s 

becsiiletes tărekves volt, mig Eliad6k ez id6 alatt egvebet sem 

imdtak tenni, mint gyalâzkodâ s a român forradalom iigyet kom- 

promittâl6 pamfletteket gyârtani. 

Mikor vege lett a magyar forradalomnak s egyre vilăgo- 

sabbă kezdett lenni, hogy az erdelyi românok cesak eszkozok 

voltak az oszirâk absolutismus kezâben s hogy a legszănalomra 

mâlt6bb răvidlâtăs volt az osztrâkoktâi, az oroszok e szovet- 

sâgeseitâl, a român fejedelemsâgek felszabadităsăt remâlleni, a 

părisi român emigrânsok Tell-t6l 6s Eliad-t6l esal6dva fordultak 

el. Es mikor Balcescu megmenekiilve Magyarorszâgbol, Pârisba 

megerkezett, ugy fogadiâk, mint vezâroket, a ki a jelenlegi bi- 

zonytalan 6s zavaros helyzetben majd meg fogja talâlni a ki- 

bontakozâs utjăt. 

Balcescu Pârisba 6rkezte utân egy darabig habozolt, de 

azutân meâgis kezâbe vette az emigrâczid ujraszervezâsât. Ugy 

gondolta : nagyon ezelszerii lesz, ha Ghica Konstantinâpolyban 

marad, azârt, mert n6mi diplomacziai tâmogatâst €s penzt is 

esak a târâktol kaphatnak. Boliac menjen Bulgâriâba, hogy kăzel 

legyen Olâhorszâghoz. Magher maradjon Bâcsben, kinek Peretz 

fog segitseuâre lenni €s Maiorescu is, ha Becsben fog letele- 

pedni. Arapila-t majd a jov6 tavaszszal Erdâlybe kildik s majd 

keres egy oly emberi is, ki Londonban alkalmas lesz az emigrăczid 

iigyât kellă sikerrel k&pviselni. Mindenekelâtt pedig sziiksegesnek 

tartja a franezia sajt6 utjân az eurâpai kozvâlemânyt tâjekoz-
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tatni a român emigrâczi6 torekveseir6l. De hogy magok a român 

emigrânsok is Onmagukkal tisztâba jOhessenek, sziiks6gesnek 
vâli egy folyoiratot alapitani. E foly6irat majd esak elâsegiti azt 

is, hogy az emigrăezi6nak az a fân6ke is, a kit Ghica feltet- 

leniil sziiksegesnek tartott, megsziilessek. 

A mâsodik lepes pedig az, hogy a român emigrâezid 6rint- 

kezâsbe lepjen a tâbbi nemzetek emigrânsaival s ha csak le- 

hetsâges, egy koziăs miikodesi programmot âllapitsanak meg 

azon tervezet alapjân, melyet 184849 telen Ghica csinâlt 

Ubicinival egyiitt. Lengyelek, nemetek, olaszok, românok €s 

magyarok alkossanak egy lk6zâs forradalmi szâvetseget abbâl a 

cz6lbol, hogy az eurâpai forradalom utjât a nepek szabadsâ- 
gânak erdekâben elGkâszitsek. 

Ubicini tanâcsăra az olâh fejedelmsegek 6rdek6ben egy em- 
l6kiratot dolgozott ki, melyet âtadott Zamoyski-nak, a lengyel 

emigrâczid egyik elkel6 tagjânak, hogy nyujtsa be az angol 6s 

franezia kormânyokhoz. Ez enmlekirat târgya az olâh fejedelem- 

segeknek az orosz okkupâczi6 al6l vald felszabaditâsa volt 6s 

azt kerte az angol 6s franezia kormânyoktâl, hogy miutân az olâh 
fejedelemsâgek az ottomân birodalom kiegâszitd reszei, hassanak 
oda, hogy 1-szăr az orosz megszâll6 esapatok vonuljanak ki bel6i6k, 

2-szor a kiiirites utân azonnal hivassanak Ossze a fejedelemsâgek 

n6peinek €rdekeit k6pvisel6 nemzeti gyiilâsek, hogy a sziikseges 
reformokr6l tanâcskozhassanak ; 3-szor kapjanak amnestiât mind- 
azok, kik reszt vettek az 1848. szeptemberi esemenyekben, 
melyeket iiriigyiil hasznăltak a fejedelemsâgek kettos katonai 
megszâllâsâra. 

Erintkezâsbe lepett Robert Cyprien-nel, kinek „La Pologne“ 
czimi hirlapjât szând6koztak ătalakitani az emigrânsok nemzet- 
kOzi szăvetseg6nek kâzlâny6ve, tovâbbă a Bolliac-iigy kapesân 
Andrâssy-val is. Miutân alkalmas embert nem kapott, 1850, 
januăr els6 napjaiban âtment Londonba. Itt legelszâr is Lord 
Stuart-tal lepett 6rintkezesbe, ki biztositotta, hogy Palmerston 
a român fejedelemsegek iigye irânt nagyon is 6rdeklâdik, hiszen 
6 volt az els6, ki 1848-ban az orosz okkupâezi6 ellen tiltako- 
zott. Majd Cobdennel volt hosszabb beszelgetese, ki a, fejede-
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lemsegek iigye irânt rendkiviil nagy 6rdeklâdâssel viseltetett. 
Madame Milner-Gibson estelyân talâlkozoti Klapkă-val is. Klapka 
annyira megnyerte tetszeset, hogy azonnal sietett Ghica-nak 
figyelm&be ajânlani, mint a leendă român forradalmi hadsereg 

fâvezerât. Az 1848-ki român forradalomban a român katonasâg 
paranesnoka Magher ezredes volt, de nem mutatkozott sem te- 

vekeny, sem tehetsâges katonânak. Az emigrânsok e miatt nem 
biztak tâbb6 katonai tehetsegeiben s azârt azt tervezt6k, hogy 
a kitărend6 român forradalom hadseregenek 6l6re egy lengyel 

vagy magyar tâbornokot âllitanak. Ki lehetett volna tehât a 

leend6 român hadsereg melt6 fâvezere mâs, mint Komârom 

hâse, Klapka Gyârgy! 

Londonbâl Părisba visszaterve, Ghica-nak januâr 26-r6l terje- 

delmesebb levelet ir. Ghica ugyanis megel6ză levelâben annak a 

nâzetenek adott kifejezâst, hogy a român 6s magyar kerdest a 

keleti k6rdessel kapesolatosan egy keleti konfoederâczi6 segits6- 

g6vel lehetne esupân âlland6 es vegleges formâban megoldani. 

Ez a keleti konfoederăczid egy €vtizeddel kâs6bb, mint dunai 

kontoederâezi6 nagyon sok port vert fel a magyar zsurnalisztikă- 

ban. A keleti konfoederâczid eszmâjenek felvetâje tehât Ghica volt 

eredetileg. De halljuk magât Balcescu nyilatkozatât e kerdâsben : 

„A mi eszmedet a keleti konfoederâczidt illeti, boldog vagyok, 

hogy eszedbe juttattam. E czelra Londonban mâr is egy komitât 

szerveztem, a melyben a hat nemzetnek: a românnak, magvar- 

nak, lengyelnek, esehnek, orosznak 6s a dâlszlâvnak hârom- 

hărom kepviselâje lenne. Czel: egy demokratikus konfoederâczi6, 

forradalmi eszkozăk, 6sszhang, egyseg es szolidaritâs a mozga- 

lomban. E komite titok. Tagok idăig, a românok reszâr6l en 

s ajănlottalak teged s Arapila-t; a magyarok râszârâl Klapka 

tâbornok, Pulszky 6s Teleki, a lengyelek râszer6l Lubomirszky 

herezeg 6s Branisky grâf (mind a kett6 nagyon gazdag €s pânzit 

igârtek), orosz reszrâl Golovine. Mindaddig azonban, mig a 

komit&ban nem lesz minden nemzet k&pviselve, hem lehet semmi 

piztosat hatărozni. Kerlek, ne beszelj a vilâgon errâl senkinek, meg 

Csaikânak se emlitsd. Ha Kossuth ki fog szabaduini s eszmeinket 

helyeselni fogja, akkor az âvâinek egyike helyet neki âtengerii.”
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„E czelbel sziikseges, hogy egyikiink Londonban tele- 
pedjek le. A român kârdâsnek âltalăban megnyertem a magya- 
rokat, Klapkânat, kit Londonban nagyon szivesen lâtnak, e te- 
kintetben nagyon sz6leskării eszmâi vannak. Gondolom ki fog 
adni egy râpiratot is arrl, hogy mik6nt kellene Kelet- Eurâpât 
szervezni. Klapka egy kăzos orszăggyiilest tervez, melyben mind- 
nyâjok kânnyebbsâgere a tărgyalâsok  nâmetiil 6s franeziăul 
folynânak, mivelhogy e nyelvek mindeniiti el vannak terjedve. 
En abban a v6lemenyben vagyok, hogy ez lehetne a latin nyelv 
is, mely nagyon el van terjedve Lengyel- 6s Magyurorszâgon s 
rânk n6zve is kedvez6 lenne, noha ismereilen. Golovine Lon: 
donban ez irânyban egy franezia nyelvii lapot fog kiadni*. Ez 
eszmet terjeszteni kell ugyan, de a komit6 6s a tagok nevei 
csak maradjanak mâg titokban.* 

Balcescunak egy 1830. âprilis 6-r6l kelt Pârisb6l Ghica- 
hoz kiildott level&ben a keleti konfoederâczidra vonatkozban a 
kOvetkeză bvebb râszleteket olvassuk : 

»Eml6kiratod, a melyet Kossuthnak kiildottâl j6. Csak azt szereltem volna, hogy meg vilâgosabb legyen. Kiilânben azt 
hiszem, hogy Kossuth-tal kevesre mehetiink, mert nagyon entâte 
sajât eszmeibe. Kăzelebbrăl a konfoederăcziânak egy terve- 

* Pulszky FE. Eletem es Korom. III. kâtţ. 25. 6s 26. l. „Herezeg Lubomirszki Marezelin is, kin6l n€ha a rumaniai menekiiltelkkel talâ!- koztunk. Teleki meghitt egyszer hozză s csakugyan ott volt Klapka is, es a românok. lengyelek s Golovin. Hz eidadta nekiink, hogy sziikseges volna egy kelet-eurâpai pârtiă &s Osszeeskiivâss6 egyesiilniink, mely Kelet-Eur6pât felszabaditsa, Becsiiletszavunkat adtulk, hogy a legmâlyebb titkot tartjuk s el is hatâroztuk, hogy Golovin dolgozza ki az alapszabâ- Iyokat. L.egkăzelebbi il6siinkân Teleki nem volt tobb6 jelen, Lubomirszki einâkălt helyette. Golovin el6adta a tervet, termâszetesen hirlaprâl volt sz6, melyet ki fogunk adni. hogy a forradalmat elGkszitsiik s imelynek szerkesztâsâg&, Golovinra bizzuk. Fiiggâben maradt azonban, honnan kapjuk a pazit? Golovin ezen pontnâl râm nâzett 6s Klapkâra, mi Golesco-ra 6s Bratinp Demeterre, ezek pedig l.ubomirszkira, Ugy lâtszik, hogy mindenik mâstol vârta a pânzt, mely egyikiinkne] sem volt meg... Alig kell megjegyezni, hogy az egâsz titkos târsasâg, melyet Golovin kezdemânxezeit, azârt ment fiistbe, mivel a hirlaphoz sziiksâgres pânz “ sehol sem tatâlkozott s a szerkeszt&s6g e szerint elmarad:t.
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zetât fogom neked megkiildeni, melyet a kăvetkez6 alapokon 

szeretnk lâtrehozni : 

1. Hârom kiilân teriilettel 6s kozigazgatâssal bir6 nemzetiseg 

lenne : a magyar, român 6s dâiszlăv. 

2. A teriileti felosztăs tekintetâben irânyad6 a keriletek 

vagy vârmegy6k lakossăgănak tobbsege. A kisebbseg, ha idâvel 

megnâne, nyelvâre, vallăsâra €s kâzs6gi adminisztrâczidjăra 

nâzve megkapnă a politikai garaneziâkat, sât eshetâleg el is 

lenne szakithat a tâbbseg teriiletâtăl. 

3. E szâvetsâges âllam neve „Dunai szăvetseges dllamok 

lenne s a magyar kirâlysâg teriileten kiviil magâban foglalnii 

Bukovinât, Moldovât, Olâhorszâgot, Szerbiât €s Bessarâbiât, ez 

utâbbit akkor, mikor vissza fogjuk venni. A szâvetseges parla- 

ment 150 kepvisel6băi âllana. Otven-âtven mind a hârom nemzet- 

bl 6s rendre, felvâltva gyiilne &ssze 6venkent az egyes nemzetek 

fâvărosaiban. Maga hatâroznâ mega tanăcskozăs nyelvet (franezia, 

nâmet vagy mâs legyen-e.) A szăvetseges parlament evrâl-6vre 

vâlaszitană meg a hârom tagbâl âll6 szovetsegi kormânyt. Ezek 

kăziil egyik lenne hadigyminiszter, a mâsodik a kăligyminiszter, 

a harmadik a kereskedelem 6s a kozlekedâsiigy minisztere. Csak 

ezek a miniszterek 6s iigyeik lennenek kâzâs szăvetsegi iigyek. 

Ez a gyiil6s hatâroznă meg, hogy mennyit fizessen minden nemzei 

npess6ge 6s jâvedelme arânyâban a szovets6g penztârâba.” 

„Egâszitsd ki ezeket az elveket a magad fejebâl addig is, 

mig elkiildhetem azt a tervezetet, melyet csinâlni szândekozom. 

Azt hiszem, hogy ezt Klapka es Teleki is elfogadjâk s akkor felhiva- 

talos jelleget adunk neki. Gondolom, hogy Csartorinszkyt a komite 

tagjâvâ tehetjiik, hogy legyen a szerbek €s delszlâvok k6pvisel6je. “ 

De mit szâlott mind e tervezgetesekhez a magyar emi- 

grăczi6, melynek tagjai kăziil r6la — mint Balcescu leveleinek 

idezett helyeibâl lâthatjuk — tâbben tudomâssal birtak. A magyar 

emigrânsok irataiban nagyon keves nyomăt talâljuk a român 

emigrânsokkal val6 &rintkez6snek, ugy hogy ez erintkezss felderit6- 

s6ben majdnem kizâr6lagosan român forrâsokra vagyunk utalva. 

Mihelyt emigrânsaink nagyobb szâmmal erkeztek Pârisba, 

azonnal sziiksegesnek lâttâk, hogy gr6f Teleki Lâszl6 elnâklete
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alati egy hbizottsâgot alakitsanak. E bizottsâgnak czslja volt 

nemi segelyt nyujtani a szegânyebb sorsu menekiilteknek, azutân 
pedig a magyar nemzeti iigy 6rdek6hen akkânt dolgozni, hogy 
az lehetâleg eurpai fontos kerdesse vâljâk. E vâgbăl fel kellett 
vilăgositani az eurpai k5zv6lemânyt a lezajlott szabadsâgharez 
fSbb mozzanatairol, a magyar torekvesek lenyegerâ! 6s jogos- 
săgârol. Ez a Teleki elnklete alatt levă bizottsăg 6rintkezett a 
tâbbi emigrăcziok kepviseletevel is. Ez 6rintkez6s aztân arrol gyâzie 
meg, hogy a magyar forradalomrâi 6s a magyar nemzet tărekvâsei- 
rOl nemesak a kormânyok 6s a hivatalos szinezetii kăr5k vannak 
rosszul tâjekozva, de meg az eurâpai forradalom emberei is. 

Szemere Bertalan 1859-ben a „Pesti Hirnok“-ben kăzz& 
tett leveleben a tâbbi kăzătt ezeket irta: „1848-ban vâgzâdott 
be a nemzeti egyseg nagy miive, utols6 akadălya a hiibâri rend- 
szer is vâgkâp eltărâltetven s hogy van az, hogy a nemzet pen 
legteljesebb erejâben a cesatât elveszt ? Oka, mivel ez id6 foly- 
tăban f6lig titokban, fâlig nyiltan megsziiletett, fejlâdott s fel- 
n6It egy uj eszme, a nemzetisâge s roppant hatalmât mâs fajoknăl 
mi nem ismerven fel kellăleg, nem vevok azt ill6 szămitâsba. 
Nagyon j6l ismerem azon idâszak titkos s nyilvânos ârmânyait, 
jol tudom azt is, hogy az orosz sereg mi hatâssal volt a târteneti 
kimenetelre ; de bizony esak valljuk meg, az akkor vâletleniil 
kiiitni lâtszott, de regâta bels6leg forrongott nemzetisegi eszmâ- 
nek s mozgalomnak nagy fontossâgâi s messze horderejst nem 
fogtuk fel. Mi pusztân mesterseges zajnak vâltik, mi az 6g 
dârgâse volt — mi egy tâbor lăbai âltal veltik ingâsba hozottnak 
a foldet, pedig az val6sâgos toldrenges vala — egy egâsz erd6 
lombjai soha sem hozathatnak mozgăsba, ha nem vâsz az, a 
mi fă 

Az 1848-ki mozgalomnak leggyângebb oldala a nemzetisgi 
politika volt. Ezzel a kerdessel — az egy Wesselenyit kiveve — 
reformkorszakunk nagy emberei nem sokat tărâdtek. Lăttâk 
65 6szre is vettek ugyan a szlăv mozgalmakat, :de azt hitt6k, 
hogy ezeket kizăr6lag a becsi kormâny szitogatja, csupân azârt, 

, hogy valahoy N magyar fâk az €gig ne nâjjenek. Hogy ezi a 
 kellene oldani, vagy e tărekvesekkel legalâbb fel-
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venni a harezoi, arra nem gondoltak. Abban a meggyozâdâsben 

eltek, — s 6pen a legnemesebb szellemek kâziilk — hogy ez 

a k6rd6s magâtl meg fog sziinni, mihelvi Magyarorszâg tor- 

venyhozâsa az âllam minden târsadalmi osztâlyâra 6s nemzeti- 
sgre ki fogja terjeszteni a szabadsăgot, a jogi 6s poliliki egyenl6- 

seget. A sz6les demokratikus alapra fektetett magyar âllamot 

el6gge erâsnek gondoltâk, hogy a nemzetisegi kerdâsben rejl 

eshetleges veszedelmet lehetetlenn6 tegye. Hittek a szabadsăg 

6s az egyenlos6g nagy elvânek csodâlatosan gyâgyito 6s b6kită 

hatâsâban. Meg voltak gyâz6dve, hogy az emberek a szabad- 

săgert hajland6k lemondani minden olyan kovetel6srăl, mely. 

egyeni ânz6sen, vagy faji kizârolagossâgon alapul. Mekkora volt 

esalodăsok, mikor a szabadsâgharez v6res jelenetei meggyâztek 

Sket, hogy a nemzetisegi târekveseknek ereje sokkalta nagyobb. 

mint a szabadsâgnak 6s az egyenlos6gnek gyOgyitO 6s engesz- 

tel6 hatâsa. 

Annak a vădnak, melylyel menekiiltjeink az europai emi- 

grânsok kâreiben lepten-nyomon talâlkoziak, lenyegât igen sza- 

batosan fejezi a pârisi „Siecles*-nek (1857. deez. 29.) egy 

kes6bhi czikke, midân azt mondja: „a magyarok szerenesttlen 

kâvetkezetlensâggel, melyet nagyon drăgân fizettek meg, meg- 

tagadtâk az erdelyi olâhoktâl a jogegyenls6geit. Ok, kik a n&met 

faj politikai fels&sege ellen fellâzadtak, nem akartak ismerni fel- 

sâbbet s nem tudtăk magokat râvenni, hogy egyenloket ismer- 

jenek.* Ezt a vădat terjesztette a magyar szabadsâgharez felâ) 

az eurâpai sajtOnak az a resze, melyet az osztrâk kormâny 

Hivatalosan sugalmazott, ezt kiirtoltek a nemzetisâgek vezer- 

ferfiai elleniink minden alkalommal. 

„A szabadelvii Robert Cyprien — irja Szemere B. Naplojă- 

ban — a doctrinaire Despre, a diplomata Bourgoing, a republi- 

kânus Lamartine, mind azi mondâk, mikep mi magyarok a 

tăbbi fajokat elnyomok, mikep mi esak. annyiban tart6k tiszte- 

letben a nemzelisegi nagy elvet, a mennyiben nekiink kedvezett, 

szOval mi mint h6dit6k a târteneti jogot f6l6be helyezok a 

nemzetisegi jognak.” Ez a văd a mily igazsâgtalan volt, 6p oly 

fâjdalmasan is 6rintette a magyar szabadsăgharez hâseit. „Az
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a vâd, miszerint a magyar faj igazsâgtalan volt a mâs fajok irânt 
5 hogy a szerbek, olâhok, tâtok 6s nâmeteknek, kik Magyaror- 

szâgon laknak, egy râsze igy ingereltetâk fel elleniink, istentelen 

râgalom szârnyra boesâtva az osztrâk kamarilla âltal, mely semmi 

biint6l sem riadt vissza, csakhogy egyesilt hadainkat gyângitse 
s egyiket a mâsik âltal legyâzve, valamennyit megigâzhassa.* 
Irja Kossuth az „Egyestilt-Âllamok* kormânyâhoz kiildătt emlâk- 
iratâban. 

Emigrânsainkat ez a meltatlan vâd nagyon sertette. Fâjt 
annak meg csak gondolata is, hogy a magyar szabadsâgharezon 
rajta szăradni engedjek azt a vădat, mintha az nem lett volna 
egyeb, mint nză €s sziikkeblii faji szupremaczialis târekvâ- 
sektâl vezetett kiizdelem. Elhatâroztâk a pârisi emigrâns bizott- 
sâgban, hogy „miutân a nemzet jelenlegi helyzetâben k&ptelen 
nyilatkozni, az emigrâczi6 veszi kezebe a nemzetisegi kerdâst 
s annak minden ellenvetâst 6s râgalmat elnâmit6 megoldâsâra 
6 maga keszit javaslatot“. E hatârozat alapjăn boesâtkoztak 
aztân târgyalâsokba a român emigrâczioval. Balcescu ismer- 
teteit javaslata kepezte a kiindulâs pontjăt. Klapka, Teleki, 
Szemere hajland6k voltak Balcescu âllâspontjât a magokevă 
tenni 6s Balcescu tânyleg ebben az 6rtelemben is tudâsitotta 
mindig Ghica-t. Ghica azonban meg volt gyâzOdve, hogy minden 
ilves tervezet Kossuth tudta 6s beleegyezese n6lkiil nem egyeb, 
mint a koresmăros tudta nâlkiil keszitettszâmadăs. Ez okb6l sziikse- 
gesnek tartotia a brussai român emigrâczid kozvetitesâvel e 
tervet Kossuth tudomâsâra hozni. 

De hât mi volt 6s kikbăl âllott ez a brussai român emigrâezid ? 
Mikor Fuad eftendi, mint tărăk esâszâri biztos Duhamel 

orosz konzul târsasâgâban sz6tugrasztotta az olâhovszâgi forra- 
dalmi kormânyt, a român forradalmârok kozil nagyon sokan 
TârGkorszâgba menekiiltek. Nemelyek Konstantinăpolyba mentek 
Ghicahoz, mâsok meg kisârletet tettek az eurpai Torokorszăg 
kilOnbâzĂ vârosaiban megâlni, ugy a hogy tudtak. Ilyenformân 
eltek addig, a mig 1849. nyarân Tellnek, Golescu M.-nak 6s 
Eliadnak esziikbe nem jutott Konstantinâpolyba menni Părisb6l. 
Eliad mâr szebeni tariozkodâsa alatt is tobb izben iși leveleket



  

— 189 — 

a portânak, melyekben azon az alapon, hogy a porta Szulejmân 
basa âltal annak idejân elismerte az 6 6s târsai hârmas kaimakâm- 

săgukat, rangjâhoz ill6 eltartâsi dijat €s esetleg a kăriilmânyek- 
hez kâpest a kainiakâmsăgba val visszahelyezieteset kârte. 
Eliad egvâltalâban szerette magât ugy tekinteni, mint Olâh- 

orszâg detronizâlt fejedelmst. 

Tell. Eliad es Golescu volt olâhorszăgi kaimakămok -azert 

jăttek most Konstantinâpolyba, hogy iigyiilk âllâsârâl szeme- 

Iyesen meggy6zâdjenek, miutân Eliad a portătâl egyetlen leve- 

lsre sem kapott vâlaszt. Mikor azonban az Gket hoz6 haj6 ki- 

kâtâtt, a torok rendârsâg a torâk kiligyminiszterium megbiză- 

săbol megtiltotta, hogy a voit kaimakâmok partra szâllhassanak. 

Szorult helyzetiikben kânytelenek voltak a gyilâlt Ghicâhoz 

fordulni. Kârtek, hogy vesse kăzbe magât s eszkăzăljon ki sza- 
mukra, valamit. Ghica keszsâggel vâllalkozott a kâzvetito 

szerepere. Flment Ali basâhoz, a ki aztân felhatalmazta a 
rendârsâget, hogy Golescu Miklosnak megengedje a partra szâl- 
lăst. Golescu Ghica târsasăgâban mindent elkoveteit, hogy va- 

lamit târsai szâmâra kieszkz6ljon. A tor6k kormâny azonban 
nem tâgitott. Kijelentette, hogy ha Eliad €6s Tell partra szâlla- 

nak, azonnal bebărtânăziteti, de egvuttal megiizente Ghicâtol. 

hogy az esetre, ha hajlandâk Konstantinăpolyb6l ânkenyt eltâ- 

vozni, 3000 aranyat fog nekik kăltsegeik fedezesere utalvânyozni. 

Az exkaimakâmok engedve a kenyszerhelyzetnek, a porta ajân- 

latăt elfogadtâk 6s visszatârtek Părisba. 

Utazâsuknak azonban volt annyi eredmânye mâgis, hogy 

a porta gondolni kezdett a Târokorszâgban €l6 român emi- 

grânsok anyagi helyzetevel is. „Mindeniitt hallok a lengyel, olasz 

6s nâmet emigrăezi6râl — irja Boliuc Eliadnak - csak a român 

emigrăezi6r6l nem hallok semmit. Tizezer român emigrâns k6- 

borol a Duna jobb partjân egâsz a Fekete-tengerig minden szer- 

vezet n6lkiil. Az &sszes mâsfajta emigrânsok szervezkednek, 

kezet adnak egymâsnak 6s letelepednek, csak egyedil a român 

emigrâczid bolyong &s koldul falukon €6s vârosokon”. A târok 

kormâny Ali Neud effendit bizia meg, hogy gyiijtse Ossze a 

român emigrânsok nevezetesebbjeit, telepitse le Brussâban es a,
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ibrok kinestâr terhere gondoskodjek mindenril, a -mire okve- 

tetleniil sziiksegok lesz. 

Ali Nead effendi, tărâk hivatalnoknâl szokatlan lelkiisme- 

reless&ggel vette megbizatâsât. A român emigrânsok koziil, a 

kiket csak lehetett, Gsszeszedett s letelepitette Brussa-ban. Hâ. 

zakat bârelt ki szămukra, a melyekben 6tevel, hatâval laktak a 

român emigrânsok. Ruhăzattal, €tkezessel es minden. sziks&- 

gessel ellâtta Gket. Nevezetesehb tagjai a brussai emigrâczi6- 

nak: Golescu Radu, Golescu Sândor, Florescu D., Cernatescu P., 

Deivos J., Manu Al., Serghiad C., Podeanu, Zosima, PRacovila, 

Jane A., Florescu 6s Adrian voltak. A brussai kânyelmes 6letet 

a român emigrânsok arra hasznâltâk fel, hogy magukat tes- 

tiilette szervezzek. A foszerepet kâztiik Golescu Sândor vitte. A 

bizotisâg jegyzojekent Cernatescu szerepelt; irattârnokkă pedig 

Florescu D.-t vâlasztottâk. Hogy a brussai român emigrâezid 

miikOd6ser6l ma, biztos 6s elgge tâjekoztat6 tudomâsunk van, 

azt az irattârnok Florescu D. gondossâgânak kâszânhetjiik, ki 
a bizottsâg levelezesât hiven megârizte 6s mikor 1854-ben a 
brussai român emigrâczid feloszlăsa utân Konstantinăpolyt el- 
hagyia, az Osszes iratokat âtadta Ghicanak. 

J6 darab ideig 6ltek igy a român emigrânsok Ali Nead 
efiendi atyai gondviselese alatt, mig vegre eszâkbe jutott, hogy 
râjok nezve elânyăsebb 6s a t5rOk kormânyra nâzve is k€nyel- 
mesebb lenne, ha jărandâsâgaikat nem termâszetben, hanem 
penzben adnă ki. E tărgyban kervenyt adtak be a fenyes por- 
tâhoz, a mely k6r6săket teljesitette 6s nagylelkiien minden 
egyes emigrâns szâmâra 1000 piasztert utalvânyozoit ki havon- 
kent, sât azt is megengedte, hogy Brussâbâl Konstantinâpolyba 
mehessenek, vagy Szmirnâba, mert a kiutalvânyozott Osszegei 
akkor is fizetni fogja. Az emigrânsok legnagyobb râsze azonban 
tekinteibe veve, hogy Brussâban az 6let bămulatosan olcs6, ott 
maradt, hol, a mint kâs6bb is mondogatni szokiâk, az ezer 
piaszterb6l ugy €ltek, mint holmi kis beizade-ok (herczegek). 
Sot elhatâroztâk, hogy a mit lehet, meg is takaritanak, azer, 
hogy nemileg 6k is hozzăjârulhassanak azon kâltsegek fedezese- 

„hez, melyeket a părisi român emigrânsok ugyiik €erdek6ben kâ6ny-
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telenek voltak kiadni. Pontosan elkiildătiek minden hânapban 
a maguk jârul6kăt Pârisba Eliad kezeihez. Az idillikus let 
azonban nem sokâig tartott a tâbbnyire mâg ifju brussai român 
szâmiăzoltek kozott, mert Eliad, ki ez ifjakat minden ăron igye- 
kezeti a maga pârtjâra, vonni, leveleiben szort gyanusitâsaival 
esakhamar a viszâlykodâs es a meghasonlâs magvât hintette 
el kozâttik. 

A brussai emigrâczid tagjai azonban az idătâjt, mikor 
Kossuth 6s târsai torok fâldre leptek, a legbarâtsâgosabb vi- 
szonyban 6ltek egymâssal 6s igazi, 6szinte rokonszenvvel kisârtek 
a magyar szabadsâgharez minden mozzanatât, melyrăl rend- 
szerint az âlland6an Konstantinăpolyban lak6 Ghica utjân 6r- 
tesiiltek. 

Ismeretes dolog, hogy mikor Kossuth €s a tâbbi magyar 

menekiilt Torâkorszâg fâldjere 'leptek, az osztrâk €s az orosz 

kormâny kiadatâsukat kovetelte. Az osztrâk kormâny a magyar 
emigrânsokât, az oroszok pedig a magyar szabadsâgharezban 

reszivett lengyelekât. A szultân megtagadta a magyar 6s len- 

gyel emigrânsok kiadâsât, noha ugy az orosz, mint az osztrâk 

kormâny hâboruval fenyegelte a portât. Gondolhatni, hogy a 
kâzel kilâtâsban lev6 hâboru gondolata mind Grâmmel tâltătte 

el Ghica-t 6s a brussai emigrânsokat. Kivetel nelkiil meg voltak 
gyăzâdve, hogy ha a poria €s az oroszok meg az osztrâkok 

kâzâtt kitâr a hâboru, meglesz az Ghajtott român 6s magyar 

kibâkiiles is 6s a ket nemzet a tor6k cesâszâr hadai mellett 
egyiittesen fog harczolni az orosz 6s osztrâk abszolutizmus 

ellen. | 
Ghica a maga râszârâl igvekezett is e hâboru kitărâsâi 

lehetâve tenni 6s siettetni. 'Tudomâsa l6vâ6n arrâl a jegyz6k- 

vâltăsrâl, a mely a porta kiiliigyi hivatala 6s az orosz, meg az 

osztrâk nagykâvetsegek k6zâtt folyt, e diplomâcziai jegyz6kekrăl 

mâsolatot vett s e mâsolatokat kozl6s vâgett megkiildâtte a 

pârisi „Dâbats“-nak. A „D6bats* kozlemânyei nagy feltiinâst 
keltettek az eurâpai kăzvelemânyben, a mely nemesak elitâlte 

az osztrâk 6s orosz kâveteleseket, de egyuital nem is kâsett 

elismerâset fejezni ki a szultân ez iigyben tanusitott erkâlesi
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bâtorsâga €s fârfias szilârdsăga felett. E diplomăeziai jegyz6kek 

kăzlese azonban meglehetâsen kânyelmetleniil 6rintette a portât, 

mert kOnnyen oly szinben tiinhetett fel a dolog, hogy az indis- 
krâczi6 râszârâl kâvettetett el. 

A porta pârisi nagykâvete Calimach herezeg volt, a ki ugy 

okoskodott, hogy ez okmânyokat bizonyâra valamelyik Kon- 

stantinâpolyban €l6 român kildhette Pârisba 6s pedig meg- 
gyoziidese szerint senki mâăs, mint Ghica Jn, a ki azokat nem 
kaphatta senki mâst6l, mint Alecu St. Catargiu-t6l, a ki a târok 
kăligyminiszteriumban mint dragomân volt alkalmazva s a kit 
măr a Boliac-iigybăl is ismeriink. Calimach herezeg e meggyă- 
zâdeset kâzălte Ali basăval, ki magâhoz hivatta Catargiut, hiva- 
talveszt6ssel s mâs egyeb biintetâssel fenyegette, hogy vallja be 
binet. Catargiu azonban ârtatlan leven a dologban, nem vall- 
hatoti semmit. Szorult helvzeteben Ghica-hoz fordult tanâesert. 
Ghica megerlven, hogy mir6l van 576, măsnap Catargiu-val 
egyiult elment Ali basăhoz s ott kijelentette, hogy ezeket a 
diplomăeziai iratokat 6 telte kăzze, a ki nem I6vân a torok 
kormânynyal semmifele viszonyban, a diskrâczidt ez îigyben 
nem tartotia magâra nâzve kâtelezânek s hogy 5 ez ira- 
tok birtokâba nem Catargiu utjân jutott, hanem măs mâdon. 
Ali basa e kijelentâssel megelâgedelt s csak annyit mondotţ: 
„aucun soupcon ne plane plus sur Mr. Catargi, car je devine 
comment vous vous les tes procurăs*. 

Eliadnak semmik6ppen sem tetszett, hogy a brussai emi- 
grăczi6 Ghica szemâlyehez bens6 ragaszkodăssal viseltetik. Sze- 
rette volna Gket egymăstdl elidegeniteni st Ghicât a portia 
elit befeketiteni. Leveleiben Ghica ellen azt a vâdat emelte, 
hogy a magyaroklal szovelseget kăâtâti, mely szovetsâg kap- 
csân beleegyezett, hogy u magyarok a kât român fejedelem- 
seget annektâljăk €s Magyarorszâăghoz esatoljăk s ha ezt 
mâskeppen nem tehetik, hât tegyelk meg a porta ellen vi- 
selendd hâboru segitsegâvel. Kilânben a magyarok  esetleg 
hajland6k a român lejedelemsegek birtokâeri Horvâtorszâggal 
kârpâtolni Tordkorszâgot. Eliad mindezeket B. Splenyităl tudja, 
ki elbeszâlte neki, hogy mindezeket Ghica akkor ajânlotia fel,
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mikor Spl6nyi Konstantinăpolyban volt s erre vonatkozoan neki 

egy emlâkiratot is ât akart adni, a melyet azonban 65 el nem 

fogadhatott, miutân azert jâtt Târdkorszâgba, hogy ott nem- 

zetenck îigyât elâmozditsa 6s hâlâtlansâgnak tiint volna fel 
neki, ilyen tervbe TorGkorszâg kârâra belemenni. 

De halljuk, mikent nyilatkozik Ghica ez iigyben: „Azi 

mondja, hogy en el akartam adni hazâmat B. Splânyi kâzve- 
titesevel a magyaroknak, a ki Eliad âllitâsai szerint megmutatta 

leveleimet 6s emlekiratuimat is neki, melyek ezekre az alku- 

dozăsokra vonatkoziak. De ki volt hâi ez a B. Splenyi? 

B. Splenyi egvike volt a legelegânsahb €s mindenfele sportban 

legkivâl6bb magyar mâgnâs ifjaknak. Kitiin6 lovas, hires medve- 

€s farkasvadăsz gyalog 6s I6Ghâton egyformân, sâgora volt a 

hires Guvon tâbornoknak, a nagynevii Schlick osztrâk tăbornok 

legy6z6jenek. Kossuth kormânyzataidejen a vitez angol ârnagygyal, 

Brown-nal jătt keletre. Konstantinâpolyban B. Splânyi ismeretsâget 

kâtventăbb bocharai dervissel, ăldozatâul esett a hasix-6lvezet szen- 

vedâlyenek. Legels6 alkalommal, mikor talâlkoztam vele, nagyon 

szomoru volt sa mint mondotta nekem, azon gondolkozott, 

mint n&velhetne meg orrât akkorâra, hogy keresztiil 6rjen az 

utezân a szemkâzt fekv6 hâzig, hogy az utezân jârok az 6 

ovrân, mint hidon jârjanak keresztiil. Kiilânben szândekozik 

a tărdk kormânynak ajânlatot tenni, hogy vegye meg az 

orrât 65 alkalmazza, mint hidat az „Arany szarvi-on ât 

fersana 6s Fanar vărosreszek kăzâtt. A bizzar halluczinâezi6 

ez ăllapotâban volt a szegeny fiatal ember, mikor a temes- 

vâri katasztrofa ide hozta novârât, Guyon tâbornoknet, a 

ki St ilven âllapotban talâlva, elvitte magâval Părisba, hogy ott 

kigyOgyittassa. Eliad îitt ismerkedâtt meg vele 6s pedig Carelto 

gr6fn6 kâzvetitâsevel, ki Splenyinek regi pesti ismerâse volt abbâl 

az id6kbăl, mikor meg Pesten fenykorât elte. Splenyi azonban 

rovid ideig maradt Pârisban. Csakhama» visszatert Konstanli- 

nâpolyva hasis-ev6 barâtjaihoz. Ki ne lătta volna Stambul 6s 

Pera utezăin ezt a felmeztelen, rongyokba burkolt koldusalakot, 

fejen fezzel folytonosan râgesâlva 6s kopdâsve, mert gyomra 

nem tudott mâst tiirni, mint vakolatot”. 

13
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E brussai emigrânsok kOzâtt iartozkodott Golescu Sândor 

is. Ghica Gt bizta meg, hogy kăzâlje a szinten Brussâban tar- 

t6zkod6 Kossuthtal a pârisi megâllapodâsokat. Hogy Golescu 
mit 6s hogyan vâgzett Kossuthtal, azt Szemere Bertalantâl tud- 

juk, ki erre vonatkozâan Napl6jâban (Îl. k. 60—61. 1.) ezeket 

irja: „Lătogatăsa czelja volt kifejteni Kossuth elâtt, hogy mily 

iidvâs dolog lenne, ha a magyar 6s olah faj vagv Magyar. 6s 

Moldva-Olâhorszâg szoros szovetsâget . kâtnenek, de Oszinte, 

becsiiletes, nyilt s olyfajta konfoederâeziţt, a mind az 6szak- 

amerikai statusok €s a svâjezi kantonok kOzâtt van s a nem- 

zeti autonomiân alapszik, nem a hâditâsân, sem nem azon 

elven, mely a. tert, a fâldet, az orszăg hatărait tartja szentnek. 

A bels6 igazgatâs souveraine joggal az illet6 orszâgok€ kellene 
hogy legyen, de a, kiil- 6s âltalânos iigyek kâzâs orszâgeyilesen 

inteztessenek el. A kivitelben az orszâgos 6s szovetsâgi hat6- 
sâgok hatâskârânek kijelol6se nemi neh6zs6ggel jârvân, k6săbbre 

hagyaitnek; egyelâre csak az eszme, a szăvets6g eszmâje mellett 

kellene izgatni s kimondani alapjâul a nemzetis6gek egyenl6- 

s6gât. Kossuth nagy figyelemmel hallgatia az elGadâst s nagy 

Gvatossâggal tette meg ră 6szreveteleit, vâgre szorongattatvân, 

kimondă, hogy Magyarorszăg egysâgânek eszmâjât semmi mâs- 
nak ală nem rendelheti. „Hât miert harezolânk?* — kârde. 
„Epen mivel ezen eszmât semmi mâsnak f5l nem âldozhatjuk“. 
Golescu tâvozni kâsziilt, kijelentv6n sajnâlkozâsât, hogy csalat- 
kozott, mert hât az 6 hite szerint a szâvetsâg ilyeten alakzata 
n6lkil sem a român, sem a magyar nâpnek nines Jovendâje. 
Kossuth ekkor f6lhivta, fogalmazza irâsba velemânyst. „Minek“ 
— felelte Golescu. — „El6szâr 6n nem vagyok ir6; aztân, ha 
azt nem helyesli, a mit 616 szâval elGadtam, nem fognâ helye- 
selni azt sem, a mit irăsba foglalnek“. Nagy uriasan, de 
udvarias modorral Kossuth elbucsuzvân, elhagytam Gt nagy 
bival keblemben, hogy Kossuthot oly exclusive esak magyar- 
nak talâltam. Azonban az eszmât terjesztgettem. olâh tărsaim 
KOzOtt, mert ezek kozâtt is sok van exclusiv olâh, kik a nemzeti 
elvnek csak azrt barâtai, mezt ez mâs orszâgokhoz âd jogot...“. 

Kossuth velemânye tehât az volt, a mit e kerdâsben min-



  

— 195 — 

dig hangoztatott a szabadsâgharezban 6s annak lezajlăsa utân 

is egâsz a .Dunai konfoederâczi6* eszmejig, hogy Magyar- 

es Erdelyorszâg territoriumâbâi semmi konezesszi, sem ezen 

territoriumnak akâr nemzetisegi, akâr mâs tekinteibâli feldara- 

bolâsa. Golescu  visszautasittatvân  ekkent Kossuthtâl, kiilde- 

t6sânek eredmenytelen voltât Ghica tudomâsâra hozta, ki Bal- 

cescut is €rtesitette rola. 

Balcescu ugyan mâr elbb kijelentette, hogy e tekintet- 

ben nem sokat vâr Kossutht6l. O, a ki Debreezenben tâbbszăr 

€s huzamosabban 6rintkezett Kossuthtal, j6l ismerte ennek 

nezeteit a nemzetisegi politikâra vonatkoz6an s azârt tudta is, 

hogy nem fog ilyesmibe belemenni. Bâr igy volt el6re is meg- 

gvozdve. de azârt az ingeriiltsg bizonyos nemâvel irja 1850 

mâjus 6-r6l kelt leveleben Ghicanak: „Nagyon sajnălom, hogy 

te 6s Golescu fejetekbe veitâtek a sirboltjokban fekv6 halottak 

hăborgatăsât. Kossuth halott. O nekiink mâr semmi hasznunkra 

sem lehet. Hagyjătok b6k6ben. En annak idejân elkâvettem vele 

mindent, a mi csak lehetsâges volt. Kenyszeritettem, hogy 

dementalja ă sa vie et ă son principe, advân legalăbb n6mi- 

feleges engedmânyeket a românoknak, C'6tait un acte de 

suicide. 1l ne peut plus aller de lă. Kossuth a mult Magyar- 

orszâgânak kpvisel6je, annak a multenak, mely GrOkre el van 

temetve. Nekiink a jăvă 6s eselekvesre k6pes Magyarorszâg k6p- 

viselâjehez kell fordulnunk. L/action de Kossuth sur les des- 

tinâes de la Hongrie finie pour toujours“. 

1850. julius 1-6n Zamojszky gr6înak Balcescu a, keleti kon- 

foederaczi6 tărgyâban egy r6szletesebb emlskiratot,. kildâtt. Ez 

emlekirat l&nyege Magyarorszâg azon helyzete kăriil forog, me- 

lyet a szâveisegben elfoglalt volna. Arrol volt sz6 ugyanis, 

hogy a szăvetseg 6l6re Magyarorszâg allittassek-e vagy sem? 

A keleti konfoederâczi6rol ez idâszakban az eurâpai emi- 

grâezi6ban kâtf6le nszet volt. Egyik fel azt mondotta, ha mâs- 

k&pen nem lehet, hât a konfoederâczi6 fogadja el a tăr6k pro- 

tektorătust. Balcescu egyik leveleben azt irja, hogy 6 sokat 

peszelt Londonban a magyarokkal a, târdk protektoratus esz- 

mejer6. „A legtâbben. el is fogadtăk,, esak att6l fâlnek, nehogy 

13%
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a vallâs miait szâlka legyen ez a tâbbi eurâpai n6p szemâben. 
Klapka is sokat beszâlgetett ez iigybon FEdhem basâval“. A ro- 
mân emigrânsok, kiknek iigyet a târâk kormâny szemben az 
oroszokkal kiilânben is pârtolta, a szăvetsegnek ezt a formâjât 
siirgetiek. A tâbbi emigrânsok, kiilonâsen a lengyel arisztok- 
ratâk, kik a delszlăvok 6rdekeinek voltak ez iigyben kâpviselâi, 
ezt a konfoederâeziot akkânt voltak hajland6k gondolni, hogy 
Magyarorszâg, mint târteneti jogainak alapjân felepult Snâll6 6s 
egyseges âllam a konfoederăezi6 magvât fogja kepezni, a tâbbi 
âllamok pedig mintegy k6riilâtte esoportosulnak. Azt hittek, 
hogy a konfoederâezi e formăjăt Kossuth is elfogadja. 

Balcescu ez emlskiratâban Zamojszkit ennek lehetetlen- 
seg6rol igyekszik meggyâzni 6s egyutial arr6l is, hogy e dolgot 
nem szabad Kossulhtol fiiggâve tenni, merit az 5 illâspontja, a 
târtnelmi magyar âllam, a legnagyobb akadâlya a  szovets6g 
sikerânek. 

„Kossuth azt mondja — irja Balcescu ez cml6kiratâban 
— hogy 6 mindenekelâti magyar s hogy a magyur Magyar- 
orszăgnak szenteli szolgălatât, hogy feltâtleniil akarja mindazt, 
a mit elengedhetetlennek tart a magyar ăllam azon politikai 
es târtenelmi egysegben vald fenmaradâsâra, a mint 6 ârti. 
Ezen elengedhetetlen feltâteleken kiviil a Magyarorszâgbun lak6 
fajoknuk 6s nyelveknek meg akarja adni, mindazt, a mit a 
magyarokkal vald teljes polgâri 6s politikai jogegyenlâseg meg- 
kâvetel, s0t hajland6 biztositani nemzeti fejlodes6let s azt a 
jogot is, mit nyelvoknek a helyi kozigazgatâsban szămuk arânya 
megâd. De politikai 6s diplomâeziai nyelviil s az orszâg egyes 
râszei kOzâti levă egysâg kapesâul az egesz Magyarorszâg sză- 
măra a magyar nyelvet kivânja“. 

Kifejti tovâbbă Balcescu ez emlkiratâban, hogv ha 
Kossuthnak ez ăllâspontjăt a szovetseg alapjâul elfogadjăk, akkor 
ez Magyarorszâgnak a keleti ligâban dominăl6 âllâst :bizto- 
sitana, melv a român 6s szlâv n6pek individualităsât abszor- 
beâlâssal fenyegetns s nem lenne mâs, mint forrâsa a fajok 
szakadatlan Osszeiitkâzesenek 6s az drok5s polgâr-hâborunak, 
Sât tovâbb megy, s egyenesen azt ăllitja, hogy a politikailag:
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egyseges târtenelmi magyar âllam eszmâje semmi egyeb volta- 

ke&p, mint az Ongyilkossâg elvânek alkalmazâsa a magyar fajra. 

Azi mondja tovâbbâ, hogy komoly tanulmâny s a magyar- 

orszăgi kiilânbăză n6pfajok kâzâtt lev6 mâly antagonismus is- 

merete gyăztek meg egy târtânelmi magyar âllam lehetetlen- 

sâgerdl „dans les proportions d'unit6 politique et historique 

comme LPentre voit Monsieur Kossuth“. 

Kossuth nemesak nem fogadta el a Balcescu-Golescu- 

f6le tervezetet, de helytelenitette meg azt is, hogy a pârisi ma- 

gyar emigrănsok bizottsâga a românokkal tărgyalâsokba bocsât- 

kozva, nekik ilyes igereteket tett. Meg is irta erre vonatkoz6 

nâzeteit Teleky L.ăszlonak, meg pedig elegge leplezetleniil. „Men- 

jiink hât divergens utakon. Te azon organizâczi6n tul a szer- 

beknek 6s olăhoknak mâg provineziâlis existeneziât is akarsz 

adni. Ez annyi, mint Magyarorszăg dismembrăezi6ja s politikai 

halăla. Kezemet nem nyujtom oly l&peshez, melynek resul- 

tatuma rosszabb, mint minden, a mit măs uton veszithetiink“. 

De nemesak a românok vetiek Kossutht6l rossz n6ven, 

hogy visszautasitotta az alkudozâsokat azon az alapon, a melyet 

Golescu elâtte kifejtett, hanem a pârisi magyar emigrânsok is,. 

kiilânosen Szemere Bertalan. 

„En augusztus 6ta a nemzetisegi kârdessel foglalkozom. 

Azt hittem, ennyi id6 alatt munkât is irandottam r6la. De a 

stădium mindig odâbb-odâbb vozeteti. A szlăv €s panszlâv er- 

tekezâseket akartam âttanulni, az ethnografiai problemâkkal 

akartam megismerkedni s mindazzal, a mit: e râszben fontosat 

a franczia, angol, a nemet literatura nyujt. Sok historiai mun- 

kâra is kellett terjeszkednem. Igy buvârkodtam az orosz, len- 

gyel. 6s szlâv târtenetiel. Lehetetlen volt a keleti k6rdest is 

vizsgâlat alâ ne vennem, mert annak megoldâsâval a magyar 

iigv a legszorosabb kapesolatban van. A kerdes kenyes, râm 

nezve annyival inkâbb, mivel az a Kossuth-pârital ujabb ellen- 

kezâsbe hoz. A mieink t. i. a legkozelebb multbol semmit nem 

lâtszottak tanulni. Ok a katasztrfa utân meg diihâsebbek, mint 

voltak azelâit. Nem birjâk fellogni, hogy a forradalom terere 

a historiai tert tetileg elhagytăk. Az ausztriai dinasz- 
lepve,
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tiâval nem akarnak kib6kiilni, sem kiengesztelâdni a szlâv 6s 
român tajokkal; azi sem lătjâk be, hogy szăvetseges nslkil 
nines kilătâs gyâzedelemre. Horvătorszăgrâl hajland6k lemon- 
dani legfălebb, minthogy azt vâlik, ekâpen a hatârrâktăl, mint 
ellenektâl megmenekednek, de azt nem veszik figyelembe, hogy 
Horvătorszâg a szlâv fajok s .6rdekek vezere, mely az 6sszes szlâv 
iigynek egykor k6pes diadalmat szerezni. Ki fog minket e tu- 
sâban segiteni ? Auszitria nem. Ertem a dinasztiât. A nâmetek 
sem, az olaszok sem, a szlăvok sem. A kiilfăldân a fennâll 
rend barâtai sem, 6rtve ezek alatt a franezia doclrinaire-ket, 
€s az angol tory-kat. A demokratâk is elleniink vannalk, meg 
Mazzini is, mint a franezia republikânusok is. Kossuth 6s hivei 
Eur6pa szinpadân 6p olvan politikăt kOvetnel, mint kovettek 
otthon, midân mindazt, mi Magvarorszâg hatârain bell târtnt, 
bels6 iigynek tekintettek. Elszigetelik magokat minden elemtăl, 
attâl, mely elvekbâl indul ki, &p ugy mint ait6l, mely tetteinek 
meri6keiil a hatalmat veszi”. (Szemere Naploi. |. kât. 173—174: L.) 

Annyi bizonyos, hogy Kossuth ez idă szerint ellene volt 
a românokkal val6 minden alkudozâsnak, sât igyekezett befo- 
Iyâsânak eg6sz erejâvel is odahatni, hogy azok foederâcezionalis 
eszmejoknek mâg az eurâpai emigrâczid kiilânfele bizottsăgai- 
ban se szerezhessenek pârtol6kat. Kossuth halâlânak  alkal- 
mâval a bukuresti „Constitutionalul“ ezimii birlapban B. C. 
Livianu igen 6rdekes dolgot kăzăl erre vonatkoz6an. 

B. C. Livianu e ezikkâben azt mondja, hogv az alâbb 
kozlendă dolgokat neki a mâr &vek elâtt elhunyt olasz patriota, 
Quadrio beszelte el meg 1875-ben. Ez a Marzio Quadrio annak 
idejen az eurâpai demokratikus forradalmi bizottsăg olasz tit- 
kăra volt s azert beszâlte el ezeket Livianunak, hogy kăzălje 
Bratianu Dimitrievel, mint 6rdekelt fâllel. Livianu azi mondja, 
kerte Quadriot, hogy mind e dolgokat nagyobb hitelesseg ked- veârt foglalja irâsba, de Quadrio, hivatkozva egeszs6gi âlla- potâra, mely az irâst vă nezve a lehetetlenseggel hatârossă 
tetie, e keres teljesiteset megtagadita. , 

1852-ben vagy 1853-ban — ugymond Quadrio —  szer- vezkedeit az eurâpai demokrata forradalmi bizottsăg a  kiilân-
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bâză nemzetek forradalmârainak  delegăltjaibol. E  bizottsâg 

Mazzini elnăklete alait Lugan6 vârosâban tâbb iilest tartott. 

Az els6 ulâsek egyik6ben Mazzini azt a formâlis inditvânyt 

tette, hogy sz6litsâk fel a Părisban sz6kelă român forradalmi 

bizotisâgot is, hogy magât e koz&pponti bizotisâghan egy-ket 

taggal kepviseltesse. Alig vegezte azonban Mazzini beszedet, 

Kossuth szât kert s hevesen megtâmadta Mazzini inditvânyât, 

azt mondvân, hogy a românok nem k&peznek nemzetet, hanem 

esak holmi târzsek, &sszeverâdve kiiloniele esoportokba min- 

den târtenet, hagyomâny, nemzeti ântudai €s kâz5s nyelv n6lkul, 

folytonos ellens6geskedesben 6lve egymâs k6zâti is. 

E nyilatkozat ellen a komite minden tagja tiltakozott s oly 

zaj tâmadt, hogy Mazzini kânytelen volt az lest felfiggeszteni. 

Az les ujabb meegnyităsa utân Mazzini sz6lali fel legelOszâr s 

kijelentette, hogy nezete szerint a român nsp nemzeti alkatele- 

meire 6 jelentâsegere nezve gazdagabb, mint a magyar. Van olvan 

eredete, van olyan faja, mint a mind nincs a magyarnak s van 

is nemzeti &ntudata a nâpnek, ntudata annak, hogy a r0- 

maiakt6l szârmazik. Hasonl6 6rtelemben nyilatkoztak a bizotisâg 

franezia, olasz, nemet €s lengyel tagjai is. Kossuth lătvân, hogy 

senki sincs az 6 n6zeten, meg sajât nemzetbeliei sem fogadjâk el, 

a nâlkiil, hogy tâbbe szot kert volna, elkezdett kiabâlni, hogy kilep 

a komitâbâ!, ha Mazzini inditvânyăt elfogadjăk, mert a bizottsâg 

csak nemzetek s nem egyuttal tărzsek k6pviseldibăl is alakult meg. 

Mazzini inditvânya azonban ICossuth szavazatâtâl elte- 

kintve, egyhangulag elfogadtatott s a pârisi român komitât fel- 

sz6litottâk, hogy kiildje el megbizottait. Kossuth ezutân feltiin6 

hidegsâggel viseltetelt e kerdâs irânt. Ugy tett, mintha e dolog 

egyâltalân nem is &rdekeln€. Lemondani azonban nem mondott 

le. A părisi român forradalmi pizottsâg Bratianu Demetert kiul- 

dâtte Luganoba. 

Bratianu Lugan6ba 6pen egy iil6s kezdeten 6rkezett meg. 

Az ajtonăll6 nem ismerte s ezert bevezette egy oldalszobâba s 

azutân bement az ulesterembe, hogy i most 6rkezelt idegent 

bejelentse. Mikor bejelentette, hangos ârâm târt ki mindnyâjok 

ajakân s Mazzini fenszoval mondă: tess6k, jjjân be!



Az inas azonban nem csukta volt j6l be az ajt6t s Bra- 
tianu ballhatta, hogy Kossuth, ki egy karossz6kben hâtradâlve 
pipăzoti, gunyosan igy kiăltott fel: L'enfant trouve de Mazzini! 
Mazzini erre klevel ugy îitit az asztalra, hogv a tintatarto 
feld6lt 6s hangosan igv kiâltott fel: L'enfant lâgitime de la 
providence! Kossuth gunyos nyilatkozata egyfel6l, mâsfelă] 
pedig Mazzini felindulăsa siketită zajt okozott a gyiilekezet- 
ben s e zaj k&zătt nyiloti meg az ajt s lepeit be Bratianu 
Demeter. — 'Tableaux'! Mindnyăâjan kâve meredve, mintegy vda- 
szegezve iltek sz6keiken. Bratianu Demeter, ki hallotia a zajt, 
de okât nem tudta, mintegy kâszobor âllott meg az ajt6t6l egy 
pâr l6pâsre. Ledru Rollin volt az els6, ki magâhoz tert s el- 
kezdett tapsolni; a mire aziân mindnyâjan iidvăzoltek, sât maga, 
Kossuth is. Bratianu ezutăn is sokâig târte a fejst a nslkil, 
hogy kitalălta volna a bel6pâset megel6ză nagy zaj okât. 

Mikor ezeket Quadrio nekem elbeszâlte —— folytatja B. C. 
Livianu — azt kerdeztem tole; min hatăâst tett râ Kossuth 
magatartâsa a român kerdâsben ? — Kedves fiam — mondă 
Quadrio — mâr azelâtt JOval meg voltunk gvozâdve, €n is, meg 
Mazzini is, hogy Kossuth karakter nâlkil vald ember O esak affek- 
tâlta a nemzetisgi elv irânt vald lelkesedâsât, de esak h6hârnak iett 
volna j6 i nemzetisâgek szâmâra ...... Egy pâr nap mulvă e be-- 
szelgetes utân Quadrio u Roma del Popolo“ ezimii ujsâg 187]. 
4. 5., 6. szâmait egv level kis6retâben kildotte meg B. C. Li- vianu-nak azârt, mert ezekbâl elolvashatja Mazzini nezeteit 
Olaszorszâgnak âltala kontemplâlt nemzetkăzi politikâjârdl. Ter- 
meszetesen besze! a Duna menten lak6 românokrâl is, kiket Kossuth nem akart befogadni az eurâpai forradalnii bizott- sâgba, de Muzzini nagyon rajta volt, hogy a românokat, kiket Kossuth Mazzini talălt gyermekeinek nevezett, Bratianu k6p- viselje. 

| 
Ha a magyar 6s a român emigrânsok egymăshoz val vi- szonyăt elfogulatlanul 6s kritikai szemmel vizsgâljuk, kenyte- lenek vagyunk bevallani, hogv a român emigr 

politikăjit az eurdpai forrad 
szenvvel fogadtâk, mint 

ânsok nemszetisegi 
alom emigrânsai nagyobb rokon- 

a magyar emigrânsokst, kiilonâsen
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pedig a Kossuth-f6le s igy bizonyos tokig hivatalosnak tekint- 

hetă nemzetisâgi politikât. Es ez nagyon termeszetes is, merta 

tărtenelmi jog Mazzini €s tărsai elâti nagyon is arisztokratikus- 

Dak s a demokrata elvekkel ellenkezâknek tetszett. Nekik kiză- 

r6lagosnak 6s ânzânek tint fel az, mi voltakâpen a magyar 

nemzetnek 6letfâltâtele volt. Aziân e demokrata forradalmărok- 

nak sehogysem fert a fejăkbe, hogy miert ragaszkodnak a ma- 

gyarok ugy a multhoz. Nemesak III. Napoleon nyilatkozoti ugy a 

magyar emigrânsokrâl, hogy nem forradalmârok, hanem az igazi 

teliver forradalmărok sem tartottâk Gket azoknak. Hogy is tart- 

hatiâlk volna forradalmâroknak azokat az embereket, kik târ- 

vânvkânyvvel kezâkben kăveteltek târvenyek 6s szerzod6sek âltal 

biztositott kăzjoguk visszaâllitâsăt. Mennţivel igazibb 6s 6szin- 

tebb forradalmârok voltak a românok, kik sem a multbâl, sem 

a tenyleges âllapotokbol nem akartak semmit fentartani. A 

magyaroknak ezâljok a regi kâzjog restaurălăsa volt, a ro- 

mânoknak pedig olyan uj kâzjog teremtese, melynek alapjât 

nem a tărtânelmi jog, hanem az âltalânos emberi jog kepezte. 

A românok lehettek tisztavizii forradalmărok, radikâlis demokra- 

tâk, mert az 6 multjokban semmi sem volt olyan, a melyet res- 

ţituălni erdemes lett volna, de a magyarok jovend6 hatalmânak 

multjok volt mindig egyik leglânyegesebb alkateleme. 

Aztân meg azt sem szabad feledniink, hogy a român emi- 

grânsok a magok internăezionâlis franezia kulturâjokkal koze- 

lebb âllottak az olasz €s franezia demokrata forradalmârok 

eszejârâsâhoz, 6s 6rzelmi vilâgăhoz, mint a mi speezilikus magyar 

jogâszi kulturâju emigrânsaink. A român intelligenezia Pârisban 

tanult akkor is, a hol kăztâk 6s a franezia kăzv6lemânyre ala- 

kit6 befolyăst gyakorlo egyenek kozâtt nem esY izben szoros 

barâtsâg kot6dâtt, a melyet u român emigrânsok nagyon ki- 

tinăen fel tudtak hasznâlni a magok elOnyere. 

November havăban a „Latin Unio“ ezimi egyesiilet egy 

bankettet adott, melyen Tirr tâbornok, kinek neve e tanul- 

mânyban meg €l5 log fordulni, flelkâszântâtte a românokat. E 

felkăszântă âltal provokâltnak 6rezven magăt a român kultu- 

râlis liga pârisi szekezi6jânak elndke, Cantili, egy igen 6rdekes
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beszâdben fejtegette a românsâg Franeziaorszăghoz vald iulturălis viszonyât. „Mi elmentiink Olaszorszâgba 6s ott, eredetiink tiindoklă forrâsainâl ujra sziiletett a mi nemzeti 6rziiletiink. A mi nagy kol- tânk, Alexandri ifjusâgât Olaszorszâgban tâltotte Trajân oszlopânak lăbainăl; szoros barâtsâgban €lţ Mazzinival €s az olasz szabad- săg Osszes bajnokaival. Târtenetironk Balcescu, a românok e Michelet-je a deli nap Sugaraiban, Nâpoly szâp ege alati noit fel €s mikor kegyetlen betegseg tâmadta meg, elvâlt Gvâit6l 6s elment, hogy Olaszorszâg foldjân aludja utols6 âlmât, mert hol- ian is 6rezni akarta az olasz szabadsâg fâjânak ujb6l val6 ki- hajtâsât. A mi pedig Francziaorszăgot ileti uraim, ismetlem, hogy nemesak nekink, de az egesz vilâgnak is pâldâul 6s gyâ- molitâul szolgălt. Făldje igazi menedekhelye volt mindazoknak, kiket a zsarnoksâg iildăzâbe veti, Magas fokon âll6 fensâges tudomânyât  sz6tosztotta mindenki kăzâtt. Kineseit €s fiainak vâret Francziaorszăg igen sok Orszăg szabadsâgâdri 6s fiigget- lens€gesrt âldozta fel nem egyszer“. 
1830-t61 kezdve a român iljaknak nagyszâma kereste fel a szabadelvii eszmâknek azt a tiizhelyât, melyet Pârisnak ne- veznek. A mi leglitiinsbb hazânkfiai, kik kâziiliink magasan kivăltak, mint Ghica Jânos volt londoni român kovet, Alexandri Vazul, ki mint România kăvete halt meg Părisban, Câmpineanu, Golescu, a Bratianu testvârek €s Rosetti, kik Româăniăban a legnagyobb politikai szerepl6k voltak, kiveâtel nelkil mind Fran- eziaorszâgban k&pz6dtek. A român szabadelviisâget, a român haza ujjâsziiletesst mi ez embereknek k&szOnhetjik. A franczia âllamterfiak, publiczistăk, tortenetir6k, kiket mindenkor az igazsâg nagylelkii 6rziilete vezeiett, tâbb izben kitină szolgâla- tokat tettek a român iigynek, tâmogatvân tehets€giikkel 6s _is- meretess€ ieven a vilâg elâtt azt. Oly dolog, melyet nem lehet elfelejteniini Regnault Iles 1855-bcn irta meg „A dunai feje- delemsâgek lârienetet“, Ubicini pedig megirta România tărte- netet. Bataillavd, Vailaut, Colson, St, Mave-Girardin pedig tol- lukkal vedelmezt6k nemzelisegiinket. Koronâja volt mindennek az, mikor a College de France egy tanâra meginduli hangon fejezte ki irântunk vald reszvetelet, Ez Michelet volt, az &nk
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nagy, nâpszerii târtenetiroja, a ki r6lunk ugy beszelt, mint egy 

felâldozott nemzetrăl s az 6 szavai legendaszerii mâlysegben 

nyom6dtak be a român nsp lelkebe. Ugyanesak a College de 

France tanâra volt, a nagy târtenetir Quinet Edgar, ki infor- 

mâltatva egy român leânyt6l, Assachi kisasszonytol, nagy szol- 

gâlatokat tett nekiink kitiin6 tehetsegeivel. Nines egyetlen român, 

kinek emlekezetâbe ne lett volna bevesve, mint 6letenek egyik 

legszebb epiz6dja az az idoszak, a mikor Quinet Edgar szân- 

dekozvân kăzreadni „A românok historiâja“-t, mi ifju românok, 

kik a nyilvânos politikai 6letre k6sziliink, felhasznâltuk ez al- 

kalmat arra, hogy legmelyebb hâlânknak adjunk kifejezest es 6 

ekkor azt mondotta, hogy a francziâk 6s a românok egyesiilese 

„bevâgzett teny*. Ezeket a viszonyokat 6s rokonszenveket fel 

tudtăk a român emigrânsok akkor is hasznâlni a magok el6- 

nyere, €pen ugy, mint fel tudjâk most a liga iigynokei a mi 

kârunkra.



XIV. 

A părisi magyar emigrdczid siirgeti Kossuthot, hogy mondja el vele- 
menyât a nemzetisâgi hârdes €s a keleti konfoederdezid târgyâban. Kossuth 
tervezete. Altaldnos elvek & fejtegetesck. A nemzetisăgel jogai a kăzsegi-, a 
megyjei- €s lkozepponti kormânzzatban. A keleti konfoederdczid. Horvătorszăg 
€s Eirdly helzete. Kossull, e tervezetenel; dsszehasonlitisa eddigi. dllăspont- 
Jâval. Mit hăveteltek a român forradalmărok  Kossuthtdl 6s mit a veakezid 
„melleti harezold erdelyi vomânot Austridtol ? A subjektiv €s objektiv okol 
felsoroldsa, melyek erthetăv6 teszik a heleti konfocderdezid esamâjenel felvetă- 
desct. A krimi hâboru. Mi okozta e hdboru kitoresct. A szultân magatartăsa. 
Austria helyzete szemben Oroszorszdggal. A szultân Klapkât 'akarja a dunai 
hadsereg făvezerevă tenni. Golescu €rtekezik Klaphkâval €s Telekivel. Austria 
csatlakozik a nyugati hatalmal;hoz s îgy leheteilenne teszi, hogy e hăbovruban 
szerep jusson a magyar emigrăczionak. Găâl Sândor tevve & az O7rOsz s26- 
vetstg. A romin fejedelemsegel; dllapota 1848. szeptemberetăl a himi had- Jăratig. Osztrdk ohkupdezi. A român emigrânsok miikodese a pârisi sajtâban €s a csdszdr udvarândi, Napoleon miti pârtolja a vomân tâvehkveseket. d pârisi behenek a român fejedelemsegelre vonatkozo ponljai. A szultin Ossze- hivja a moldovai €s ioldhorszăgi nemzeti-giilesehet. II giiilâsek a fejedelem- sâgek unioja mellett ngilatl:oznak. A porta e haidrozat ellen tiltalozil. A nagy- hatalmak kepviselăi a fejedelemsegek szâmdra alkotmângt esindinal, Ez alkot- mdny alapjân Osszehivjdk a fejedelem vdlasată nemzetgyiileseket. Cogolniceanai miikodesc az unio mellett. Aoldovăban Cuzăt egyhangulag vdlasatjăk  feje- deleiia me. Olihorszăgban nehezebben meg a dolog. Heves jelenetel; a kepvisel6]; igazolisândl. Boerescu înditoânya €s beszede. Az uteza befolyăsa. Cuzăt egyhangulag Oldhorszdg fejedelmâve vălasztjdk. A român emigrânsol; elertek fOvekrâseil făczeljăt. Az emigrâns politila megsziinik, a gyakorlati politia pedig nem akar tudni semmit a magyar emigrdezidral valg szovethezesrol. 

A părisi magyar emigrânsok bizottsâga azonban nem el6- gedeit meg Kossuth ez egyszerii visszautasil vâlaszăval. A k6r- dest elsdrangu fontossâgunak tarivân, felsz6litotta, hogy ha nem



205 — 

helyesli az eddigieket, hât adjon 6 maga râszletes programmot, 

mely egyuttal minden tovâbhbi târgyalâsnak is alapjât kepez- 
hetn6. Kossuth nem sokâig habozott, mert meg brussai tartoz- 

kodâsa alatt megirta ezt a kivânt programmot, mely egâsz ter- 

jedelmeben kâzâlve van lranezia nyelven Zrânyi 6s Chassin : 
„Historie politique de la revolution de Hongrie 1847-—1849* 
czimii miivenek „La râconsiliation des races“ czimii fejezeteben 

(|. kât. 365 es kov. lapokon). Magyar forditâsban pedig a „KO- 

zelmult Titkaibol“ ezimi pamflet 1. fiizetenek 65—99. lapjain. 
E tervezet lenyege a kăvetkezâkben foglalhat6 Ossze.: 

Kossuth e tervezet bevezetă râszâben kifejti, hogy a n6p- 

fânseg elvân alapul6 parlamentâris kormânyzăst magâban vâve 
nem tarija a szabadsâg biztositâsânak. E mellett gondoskodni 
kell oly intezmânyekrăl, a melyek lehetove teszik az &nkor- 

mânyzăst is. Az egyân az egyâni jogok gyakorlatâban ; a esalâd 

a csalădi iigyekben; a kâzsg a kăzsegiekben; a megye a, 

megyei iigyekre nâzve 6p oly sârthetetlen kzegei a neplânseg- 

nek, a mind a nemzet a maga dsszesegeben az âllam iigyeire 

nâzve. Szabad orszâgban sziikseges, hogy a polgâroknak szabad 

legyen magukat kormânyozni mindenben, mi jogaikra vonat- 

kozik, melyeket mint egyenek, mint esalâdtagok, mint kăzseg 

vagy mint megye birnak. E mellelt az egyennek vedelmet kell 

talălnia a csalâd 6nk6nye ellen a kâzs6gben ; a kOzs6g Onkenye 

ellen a megyben, a megyâ6 ellen az âllamnăl s vâgre az âllame 

ellen az alkotmâny âltal elismert egyeni, csalâdi, kăzsegi 6s 

megyei &nkormânyzat serthetetlensâgeben. A megye megleli sajăt 

oltalmât azon szabadsâgban, miszerint megtagadhalja a kor- 

mâny &nkenyes rendeleteinek vegrehajtâsât, tovâbbă tisziviselGinek 

felelGss6geben. 

Ezek azok az alapelvek, a melyekbăl kiindulva akarja szer- 

vezni a figgetlen, modern €s demokratikus magyar âllamot. 

Es 6pen ez elvek alapjân sziiksegesnek tartja, hogy az alkot- 

mânyban fel legyenek sorolva, az egy6ni jogok. A gondolat- 6s 

a lelkiismereti szabadsâgon kiviil az egyâni jogokhoz tartozik a 

târsilds szabadsăga is. Az embernek elidegenithotetlen joga 

embertârsaival erkâlesi 6s anyagi jogai vedelmâre egyesiilni. Az
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egy hitvallăson lev6 egyenek egymâssal vallâsos 6rdekeik âpo- 

lâsâra 6s vedelmâre is târsulhatnak, mert szerinte az egyhâz 

oly târsulat, mely szabadon szervezkedhetik 6s kormânyozza 

magât. Semmi koze az âllamhoz s az âllamnak semmi koze 

hozză. 

Igen, de „vannak orszâgok, melyeknek Jak6i kiilnbâzO nyel- 

veken beszelnek 6s igy kiilânb5z6 fajokhoz vagy ha ugy tetszik, kii- 

lânbâză nemzetisâgekhez tartoznak. Ezek vagy egymâssal Gssze- 

keverve €lnek, vagy, habâr tâbbâ-kevâsbbe tâmor zomoket, k6- 

pezve, azon teriileten vannak letelepedve, mely fâldrajzilag 6s 

târtenetileg az âllamot k6pezi. Mi tărtenj6k akkor a nemzetis6g 

&rdekâben ? Feloszszâk-e a lakosok az âllam teriiletet a kiilon- 

băză nyelvek szerint ?* 

„Ez vagy anyagilag lehetetlen, mivel a nemzetisegek egy- 

mâssal Osszevegyiilve laknak, vagy legalâbb politikailag lehe- 

tetlen a n6lkil, hogy az âllam felbomlâsnak kiteve ne legyen 

s hogy a tobbi nemzetisegek joga esorbât ne szenvedjen.“ 

„Az âllam feltâtelez egy nemzetet, de a nyelv magăban 

nem egyediili kriteriuma egy nemzet Istezâsenek. A nyelv egy- 

s6ge nem el6gs6ges megâllapitani a nemzet egyseget €s a nyelvek 

kiilânfâlesege nem akadâlyozza a nemzet egysegt. Anglia nyelve 

ugyanaz, mi az Egyesiilt-Âllamoke s mâgis Anglia 6s az Egyesilt- 

Allamok soha, se lesznek egy nemzet. Mâsfell az Egyesiilt- 

Allamok-ban vannak lakosok, kik angol, ir, franezia, spanyol, 

nemetalfăldi, nemet, olasz s isten tudja hâny mâs nyelven be- 

szlnek, s6t n6mely nemzetiseg ott milliskra men6 egyeneket 

szâmlâl. Mindazâltal minden nyelvkiilânbseg daczâra nem k6- 

peznek-e egy nemzetet az Egyesiilt-Allamok ? S nem  volna-e 

szârnyii gondolat azt kivânni, hogy az Egyestilt-Allamok nyelvek 

szerint szettagoltassanak ? Măsik pelda. Valjon Helvetia nem 

nemzet-e, mivel ott n6met, franczia, olasz 6s vallon nyelven 

beszelnek 2“ 
| „Mit tegyenek tehât nemzetisegăk biztositâsa s fejlesztâse 

erdekeben egy kiilânfele nyelvii âllam lak6i ?* 
| „Azt, a mit vallâsos erdekeik fejlesziâse 6s biztositâsa 

czeljâb6l tesznek. Târsuljanak! A nyelv k&zăss6ge târsadalmi 

 



— 207 — 

&rdekii ugyanazon jogezimmel, mint a hit kăzăssege. Fejlădeseti 

az âllamon beliili târsulâs utjân kell eszkăzâlni, de nem szabad 
azt az âllam fâle helyezni, mert. ez az âllam felbomlâsât vonnă 

maga utân.“ 

A mint eljârtak az egyhăzi Gnkormânyzatot illetâen, ugy 

kell eljârni a nemzetisegi iigyekre nezve is, mert „a nemzetiseg 

iârsadalmi 6rdek &pen ugy, mint a vallăs.“ 
„E vâgbâ! az egyik vagy mâsik nemzetiseghez tartoz6 hon- 

polgârok âlljanak Gssze kăzsâgenkent nemzetis6gâk €rdek6ben. 

Kiildottek âltal tărsuljanak keriiletenkent s a keriletek csoporto- 

suljanak egy nemzeti egyetembe. Szervezkedjenek azutân, a mint 

jOnak lâtjâk. Vâlaszszanak egy nemzeti fănăkăt s mevezzâk el azi 

vajdânak vagy hoszpodărnak vagy bârmi neven. Nemzeti egye- 
temâkhâz esatoljâk oda, ha hasznosnak it6lik, egyhâzuk 6s isko- 

lâik igazgatsâgât s alkossanak alapszabâlyokat, melyek szerint 

kormânyozni kivânjâk târsulatukat. Egyszoval, miutân tokeletes 
&nkormânyzatot 6lveznek, k&pesek lesznek fejleszteni mindazon 

erkâlesi 6s târsadalmi €rdekeket, melyeknek Osszesegeben ben- 

foglaltatik az, mit nemzetiseg alatt 6rliink. E târsulatnak nincs 

semmi kâze az âllamhoz s az âllamnak semmi k6ze hozzâ. Az 
âllam esupân egyet kivân tâle, azt, hogy cselekvâsei s nyilatko- 

zăsai nyilvânosak legyenek. Ily mdon egyszerii târsulâs utjân 

kell biztositani a nemzetisâgi €rdekeket, melyek az egyâni jogok 

keret6be tartoznak.” 

Azutân azt fejtegeti Kossuth, hogy a nemzelisegi 6rdekek 

hogyan illesztdjenek a kăzsegi 6nkormânyzat keretebe 6s mily 

fokig 6rvânyesiiljenek ? Kossuth feltogâsa szerint a sajât iigyeit 

szabadon 6s fiiggetleniil kezel6 kozseg az âltalânos szavazatjog 

alapjân szervezend6. Es miutân az âltalânos szavazatjog serthe- 

tetlen alapot kâpez, a kozseg beligyeibe sem a megye, sem a 

kormâny, sem az orszâggyiiles bele nem avatkozhatik. 

„Kâvetkezâleg minden kâzseg maga fogja meghatârozni, 

mâg pedig idâr6l idâre, melyik legyen. hivatalos nyelve. Abban 

irja jelentâseit a megyehez, kârvenyeit a kormânyhoz 6s az orszâg- 

gyiil&shez. A megye vâlaszait 6s vâgzâseit s ennek kOzvetitese 

melleti a kormâny vâlaszait 6s vegzeseit azon a nyelven kapja,
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melyet a megye sajât hasznâlatâra fogadoit el. Azonban, ia ez 

a megyei nyelv nem ugvyanaz, mi a kOzs6g6, akkor a megțe 

kâzlâsei szovegâhez egy forditâst mell6kel a kăzseg nyelvân. 

Mindazâltal az alkotmâny kikâti a hkisebbseg javâra, hogy 

minden egyes egyân jogositva van panaszât vagv k6relmet a 

kozseghez intezni s a kozsegi hirâk elâtt magăt sajât nyelven 

vedelmezni is.“ 

„Egyike a nâlkiilăzhetetlen felteteleknek egy kozsâg alaki- 

tâsâhoz az, hogy legalâbb egy kozsegi iskolât âllitson. Ezen isko- 

lâban, ha a lakosok kilânbăză hititek, vallâsi oktatâs nem adatik. 

Err6l gondoskodni minden egyes hitlelekezet kiilon dolga. Az 

iskola a kâzs6g vezetese alatt levân, 6 hatârozza el azt is, 

mely nyelven tanitson a mester Az alkotmâny azonban bizto- 
sitja a tanszabadsăgot €s a tanfolyam szabud vâlasztâsăi, 

A mâs nyelven besz6l kisebbseg, bârmelv târsulat, mind az 

egyhâz, nemzetisâgi, gazdasâgi, iparos, kereskedesi stb. egylet, 

s6t bârmely egyen is âllithat iskolăt a nyilvânossâg ellen6r- 

z6se alatt s mindenki vâlaszthatja iskolăâjât. Se megye, se 
kormâny, se Lârvânyhozăsnak nines joga a kăzsâgi elemi iskola, 
igazgalâsâba  avatkozni. Mindazâltal a târvenyhoz az âllam 

âltalânos 6rdek6ben meghatârozza az adand6 oktatâs mini- 

mumât. A kOzsegi tiszivisel6, ki az iskolâra feliigyel, felelâs 

lesz a kormânynyal szemben az elGirt oktatăsi minimumrâl. 

E tekintetben a kormâny feliigyeleti joggal fog birni, de ezt csak 
a megye kozvetitâse mellett gyakorolhatja. Ilyen forma szerve- 

76s mellett a nepfânsâg teljes alkalmazăsban râszesiil ; a nemzeti- 

segi 6rdekelk, a kisebbsegek, valamint az egyenek jogai egyuttal 
meg lesznek 6va.“ 

A megyek a nepfâns6g ugvanazon elvei alapjân volnânak 

szervezendOk, mint a kOzsâgek. A megy6k szâmăt 6s hatărait a 
torvenyhozăs hatârozza meg. Ha csak fontos okok nem forognak 
fenn, nem kell megviltoztatni a tărtenelmi hatărokat. A megye 
âltalânos szavazattal vâlasztott kâpvisel&kb6l 6s bizonyos id6- 
szakokban a teriileien I6teză kăzsegek âltal vălasztottakbol âll. 

„A megye kăzgţiilese elsă Osszejăvetele alkalm:ival elhată- 
rozza szavazaltobbsâggcl, melyik legyen a kăzigazgatăsi nvelv 
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a kovetkeză vâlasztâsig ? Ezen a nyelven fog a kormânynyal 
levelezni, de oda mell6kelven egy magyar forditâst, ha nem a 

magyar vâlasztatoit. A kormâny vâlaszai s rendeletei ugyanezen 
m6don kiildetnek hozză. Fredeti szovegnek mindig az fog te- 
kintetni, mely a megye nyelvân lesz irva. Mindazâltal fontos, 
hogy it is, ugy mint a kOzs6ghen a kisebb szâm joga tiszte- 

letben tartass6k. E szerint a kozgyiil6sen mindenki sajât anya- 
nyelvân szOlhat 6s ugvanazzal 6lhet minden panasz- 65 kârelem- 

leveleiben, vâd- €s vâdirataiban a kozgyiil6sen ugy, mint a me- 

gvei hivatalok 6s birâsâgok elott. Ez okb6l kâteles a megye 
tolmâcsokat tartani torvânyszekei mellett.“ 

„Minden megye koteles felâllitani €s fentariani egy mâ- 

sodfoku iskolât, felreteven minden vallâsra vald tekintetet. A 

tanitâsi nvelv feleit a kozgyiil6s hatâroz. De sziikseges volna a 

megyâben hasznâlatban lev6 valamennyi nyelvet tanitani az 

iskolâban, ugy hogy a tanitvânyok azokat magukeivă tehess6k. 

E nyelvtanitâs a megye râszâre kâtelezd volna; a tanulk r6- 

szere szabadon vâlasziott tantărgyat kepezne. Az iskolăkban 

adand6 oktatâs minimumât a torvâny hatârozza meg. Az iskolât 

igazgato tiszivisel& e minimumrâl felelâs a kormânynak. A me- 
gyei kisebbseg tagjai (magânszemelyek, târsulatok) jogosultalk 
mâsodfoku iskolăkat alapitani, a mint elemi iskolâkat âllit-. 

hatnak.“ 

A târvenyhoz6 hatalmat az orszâggyiil6s gyakorolja. Ez âll 
a kepvisel6hăzbol 6s a szenâtusbâl. A nepkâpviselGket a vălaszto- 

keriiletek vâlasztjâk altalânos szavazati joggal. A szenâtus tag- 

jait. a megyei kâzgyiilesek vâlaszijâk 6s pedig minden megye kst 

szenâtori. ” 

„A tărvenyhozâs tagjai a parlamenti târgyalăsokban az or- 

szâgban div nyelvek bârmelyiket hasznălhatjâk. Az ilsek jegyză- 
kânyvei magyar nyelven lesznek szerkesztve, de a târvenyeket 

ki kell hirdetni mindazon a nyelveken, melyeket a kăzsegek 

magukeinak fogadtak el. Kâtely eseten a magyar szâveg lesz a 

hiteles”. | 

Nincs ugyan vilâgosan kifejezve a javaslat illetă reszâben, 
de az eddig eldadottakbâl 6s az egâsznek szellemebâl hatâro- 

14
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zottan kovetkezik, hogy a vegrehajt6 hatalom hivatalos nyelve 

a magyar lenne &p ugv, mint az egyetemi oktatâs€ 6s a legfâbb 

itelâszek6 is. 

A mi pedig a szomszedos nemzetekkei vald szâvetkezes 

eszmâjât illeti, ugy van meggyâzâdve, hogv a szăvetseg esz- 

mâ6jenek van jovâje az Als6-Duna menten a jobb- 6s balparton. 

„Ezen eszmât hatârozottian pârtolom, feltâve, hogy a szăvetsâg 

alakitâsâra hivatott âilamok nem vâgyOdnak egymâs teriiletenek 

elfoglalâsâra, sem egymăs &nhatâsâgi fiiggetlensegenek meg- 

tâmadâsâra s feltâve azt is, hogy ezen jogok epsâgben tartâsa 

mellett frigyăk a kiilveszâlyek elleni kolesânos biztosităsra szo- 

ritkozzek“. 

A mi pedig in genere a magyarorszâgi nemzetisegi kerdest 

illeti, vâzolt tervezetebâl — ugymond - meg lehet latni „mi- 

k6p, elkezdve az egvâni jogoktol, melyeknel reszet kepezi a 

tărsulati jog a gondolat 6s a hit kârben s egyszoval minden 

târsadalmi viszonyokban: — az âllam minden organumain ke- 
resztiil, melyekbâl 6sszealakul, ugy mint a kâzsâgen, megyân, 

târvânyhozâson, kormânyzaton, igazsăgszolgăltatâson, kâzigaz- 

gatâson;  egyszâval mindeniitt folyvâst tekintettel voltam a 

nemzetis6gek 6rdekeire, fejlâdâsăkre, ugy mint biztositekaikra, 

ugy annyira, hogy — ha cesak azt nem akarjâk, hogy az âllam 

nemesak a magyar nemzetisâg, de valamennyi nemzetis6gek 

romlâsăra szâtbomolj6k, vagy hogy egyik nemzetiseg, bărmelyik 
legyen az, felăldoziassek a mâsiknak — val6ban nem tudom, 

mit kivânhatnânak mâg ennâl tâbbei a nemzetisegek“. 

Javaslatânak hâtralevă râszeben Kossuth a nemzetisâgi 

kerdâsnek aztân ugyszlvân kozjogi reszât fejtegeti; azt t. i,, 

hogy mik6nt alakuljon az a magyar kirâlysâg tartomânyaiban 
6s kiegeszită reszeiben. A mi Horvât- 6s Szlavonorszâgot illeti 
teljesen meltânyosnak €s igazsăgosnak talâlja, hogy ez orszâgok 
beligazgatâsuk szempontjâb6l tekintve, Magyarorszâg kormânyâ- 
t6l 6s torvânyhozăsât6l teljesen fiiggetleneknek ismertessenek 
el, mert e cesatolt orszâgok tortenetileg mindig kiilân orszăgok 
voltak. Koztâk 6s Magyarorszăg kozott csak egy szovetsegi k5- 
tel6k l6tezzek. A kăzăs iigyeket fel kellene sorolni egy uj sză- 
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vetsegi szerzodâsben. Kossuth nâzete szerint e kozâs ugyek 

kăze esupân a teriilet k6zâs vâdelmât szârazon 6s vizen, a 
kilhatalmakkal vald viszonyt, a hatărszâli vâmokat, a keres- 

kedelmi rendtartâst €s a ienger fele vezetă k5zăs kăzlekedâsi 

utakat kellene beiktatni. 

„Erdely nincs abban a helyzetben, melyben Horvâtorszâg. 

A nemzetisegek szempontjâbâl nem kâpez tâmâr 6s magâban 

elzârt nemzetet. Teriileti 6s târteneti szempontbâl sem mutatja 
fel magât, mint kulon vâlt 6s mellekelt orszăg. Ellenkez6leg 
Erdely Magyarorszăgnak egy râsze; bizonyos ideig el volt t6le 

szakasztva, de ujb6l egyesittetett vele 1848-ban, mâg pedig egy- 

hangu akarattal. Erd6lyi nemzetis6g nem l6tezik. E szerint itt 
nem lehet arr6i sz6, hogy biztositekot keressiink az erdâlyi 

nemzetisâg szâmâra Magyarorszăggal szemben; hanem arrâl, 

hogy az Erdelyben lak6 nemzetis6gek kâlesonds jogait megoltal- 

mazzuk“. 

„Kiilânăsen a szâszokrâl 6s az olâhokrâl van sok mon- 

dani val6m. A szâsz nemzetre vonatkozan meg kell jegyez- 

nem, hogy az âltalam javasolt szervezet mellett a nemzet nem- 
csak megtartană sz6keit (kozigazgatâsi teriileteit) egesz ânhato- 

sâgukkal egyetemben, a mint ezi a „megyek szervezete“ czimii 

fejezetben leirtam (a megye sz6t csak rovids6ge miatt hasz- 

nâltam s nem akartam neki kizârolagos râgi ertelmât fen- 

tartani). Mindaz, mit a megy6krâl mondottam, a szâsz €s szekely 

szekekre is alkalmazand6, valamint a jâszok, kunok 6s hajduk 

keriiletere, s a vid6kekre. Azt mondom tehât, hogy a szâsz 

nemzet nemesak megtaritană szekeit 6s vidâkeit, hanem meg 

azon szorosabb nemzeti egyseget 6s ânhatsâgot is, melyet 

hajdan €lvezett. De sât ezt az autonomiât 6s egyseget a szâsz 

teriileteken lak6 valamennyi lakosok jogegyenlos6ge 6s az âlta- 

Jlânos szavazatjog alapjân szabadon fejleszthetne cs legfbb 

tisztvisel6jât teljes figgetlenseggel maga vâlaszihatnă. Azon- 

kiviil az orszâggyiiles kst hâzâba kepviselOket 6s szenâtorokat 

a mâltânyossâgra fekteteti szâmban vâlasztana“. 
„Hasonl6 autonomiăban €s k&pviseletben râszesiilne a sz6- 

kely nemzet îs.“ 
14*
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„A mi az olăhokat illeti, meg vagyok gvâz6dve, hogy az 

âltalam javaslatba hozott alkotmâny uralma alatt, melynek alap- 

jai: az ăltalânos szavazat, a jogegyenlăsâg, az 6nkormânyzat 

a koOzs6gben s a megyâben 6s az orszâggyiilesen val6 kâpvi- 

seltetes, erdelyi olăh testvereink mind a nemzetis6g, mind a pol- 
gări 6s politikai viszonyok szempontjâbol maguk is Ghajtanâk 
Erdely 6s Magyarorszâg kâzigazgatâsi uni6jât. a mint 1848-ban 
kimondatott; meg vagyok gyâzodve, hogy lehetetlen nem 6hajtaniok 
ezt az uniot, ha sajât 6rdekeiket komoly megfontolâs alâ veszik.* 

Ha mâr most dsszevetjiik Kossuthnak e tervezetât e ker- 
desben tett eddigi nyilatkozataival, alkudozăsaival €s javas- 
lataival, lătjuk, hogy 6 nem ment tul azon, mit a szabadsăg- 
harezban is €s azutân is minden alkalommal hangoztatott s 
melyet a kâvetkez6 szavakkal fejezett ki: „A nemzetisegi kerdâs 
megoldâsa csak az âltal nyerhet âllandâsâgot 6s biztossâgot, ha 
Magyarorszâg — mig egyreszi sajăt teriileti 6pxegehez €s poli- 
tikai eyysegehez tântorithatatlanul ragâszkodik —  mâăsrâszt 
dszinten barâisâgos politikât kâvet azon szomszed fejedelem- 
s6gek irânyâban, melyeknek figgetlensâge €s szabadsâga irânt 
român 6s szerb ajku polgărtărsainknak, mint fajrokonainknak, 
meleg rokonszenvet kell termâszetesen tâplâlniok.* 

Csupân esak egy dolog van e tervezetben, mi ellentâtben 
van eddigi felfogâsâval €s nyilatkozataival, az t. i., hogy meg- 
engedhetânek tartja, hogy a kiilonfele nemzetisegek szervezkedre, 
magulinal egy nemszeti fânăkât vâlaszthassanak, a kit aztân 
tetszesok szerint vajdânak vagy hoszpodârnak nevezhetnek. Em- 
lekezhetiink, hogy 1848 augusztusâban azt, hogy a szerbeknek 
kilon vajdăt, az olâhoknak pedig kilăn kapitânyt s ez âltal 
nekik az âllamban kiln statust, kiilSn terăleti kozigazgatâsi 
adjunk, oly lepâsnek tartja, mely Magyarorszâg dismembrăczi6- 
Jâra vezetne. Igaz ugyan, hogy az a nemzeti fân5k, kinek vă- 
lasztâsât Kossuth javaslata megengedi, tisztân kulturâlis tekin- 
tetben âllana az illetă nemzetisâg 6len s nem volna kOzigaz- 
gatâsi jogkârrel felruhâzva. Nezetiink szerint azonban egy ilyen 
nemzetisegi fSndknek meg tisztân kulturâlis hatâskârben val6 
megengedese is lepes volt a lejtân lefele. 
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A mi meg, ett6l a nemzeti fânâktâl eltekintve, Kossutla 

e javaslatâban mint a newmzetisâgeknek adoit kedvezmeny el6- 
fordul, az mind meg volt a Balcescuekkal kâtătt szerzdesekben 

€s az 1849-ben Szegeden hozott nemzetisegi târvenyben, sât 

lenyegâben alapjât kepezi az 1868-li nemzetisegi torvenynek is. 

Kossuth ez alkalommăl is elment egeszen odâig, a meddig sajât 

felfogăsa. szerint az âllam teriileti 6psegenek, egysâgânek 6s 

magyar jellegânek megsemmisitâse n6lkiil elmeheteti. 

"A românok azonban Kossuth e tervezetâvel nem voltak 

megelegedve, nekik teriileti existentia kellett 6s pedig ugy a 
magyarokkal tart6 român forradalmâroknal, mint az oszirâk 
absolutismus zâszlai alatt harozolt erdelyi român vezetâlnek. 

Amazok foederăcziora akartak lepni az Onâll6 6s fiiggetlen Ma- 

gyarorszâggal, de esak oly feltâtel alatt, ha Magyarorszăg bele- 
egyezik, hogy keleti resze a sz6kely havasoktol elkezdve. a 

Nagyvâradon— Aradon—'Temesvâron ât eszalkrâl d6l fel€ huzott 
vonalig a mai Româniâval egy âllamtestte egyesittessl. Ezek 

pedig hii alattval6i akartak lenni az osztrâk esâszârnak, de esak 

azon feltetel alait, ha az egyseges oszirâk birodalomban lev5 

românokt6l Jakoit &sszes teriiletek egyetlen politikai âllam- 

testbe egyesitteinek s annak mint corpus separatum-nak kiilSn 

nemzeti fândke 6s kiilân nemzeti kozigazgatăsa lesz. Nem akar- 

tak tehât Ausztriât6l elszakadni, sât ellenkez6en szivesen lâttâk 

volna, ha Ausztria a fejedelemsegeket, melyelnek helyzete nem- 

csak tiirhetetlen, de bizonytalan is volt, okkupâlnă s aztân 

egyesiten€ a sajât kormânypâlezâja alatt 616 s Onâll6 nemzeti 

kăzigazgatâssal bir6 român tartomânynyal. Li6vegre is Dâko- 

România a Habsburgok kormânypâlezâja alatt is Dâko-România 

lesz, mint meg lesz a român forradalmârok fellogăsa szerint a 
nemzeti egysâg a magyarokkal vald szovetseg esetân is. A forma 

mellkes, a f6dolog a nemzeti egys6g, a românsâg ez aranyos 

âlma, politikai trekveseinek e vezârl6 esillaga, a koriilmenyek- 

hez kâpest bevallott vagy eltitkolt cezelja. Ily âron azonban 

sem Kossuth, sem Becs nem egyezheteti ki a românokkal. 

_ De hât mikent juthatott a român 6s magyar emigrânsok- 

nak esz6be ex a keleti konfoederâczi6 ? s mikent volt lehetse
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ges, hogy âllamferfiui reputâczi6val bird emberek szemâben egy 

ilyen utâpisztikusnak lătszo terv megfontolăst erdeml& komoly 

dolognak tiinhetett fel? 
Ennek ketts oka van: Egy szubjektiv 6s egy târgyi. A 

politikai szâmizăâtt lelki vilăgât sajât politikai hitvallăsa foglalja 

le teljesen. A misrt 6lete a szenvedâsek szakadatlan lânczola- 

tâvă lett, az ugy sz6lva maniakus erâvel ragadja meg egâsz er- 

zelmi €s eszmevilâgât. Azert, abban 6s annak lâtszik €lni 

csupân. A folytonos tâpelâdes, a dolog minden oldalu vizs- 

gâlata, a csal6dâsokt6l vald felelemmel folytonosan vâltakoz6 

remânyked6s, kâpzeletât 6lânkk€ 6s vermess6 teszik. Hinni kezd 

oly dolgok lehetâsegâben is, melyeket. rendezeti mindennapi 
6letei €lve, a kâpzelet furcsa 6s diletszerii jâtekânak tartana 

csupân. Az emigrânsok ilves fajtâju âltalânos lelkiâllapota az 

egyik, a szubjektiv ok. o 
A târgyi okot Eurâpa âlialânos, de kiilânsen a Balkân 

felsziget speeziălis politikai viszonyaiban kell keresniink. Nem 

kellett valami rendkiviili 6les politikai eldrelâtâs ahoz, hogy 

€szrevegye bârki is, ki a kiilpolitikai helyzet alakulăsât figye- 
lemmel kis6rte, hogy az eurâpai forradalomnak leveretese utân, 

melynek legdrâmaibb, legnagyobbszerii, de egyszersmind leg- 
hosszabb ideig tart6 fejezete is a magyar szabadsâgharez volt, 
okvetetleniil a keleti kerdesnek kell napirendre keriilnie. Orosz- 
orszâg, mely Ausztriât megmentette, e tettevel magânak Eurâpa 
Keleiere oly befolyăst biztositott, mely okvetetleniil az 6 reszâre 
fogja billenteni az eurâpai hatalom egyensulyât. Aztân azi sem 
szabad feledniink, hogy az 1848-iki forradalmi mozgalmak a 
Balkân felszigetet sem hagytâk 6rintetleniil. A român forradalom 
s a delszlâvok mozgalmai nyilvânvalâvă tettek, hogy az eurâpai 
torok birodalom nâpeiben meg van a hajlam nemzeti indi- 
viduâlitâsuk revindikâczi6jâra s hogv e hajlam el&bb-utobb oly 
kovetelesek alakjâban fog jelentkezni, kapesolatban a torâk bi- 
rodalom jSvendâjâvel, a melyek el6i az Europa sorsât intză 
hatalmak ki nem terhetnek. De magânak ToârGkorszâgnak is 6r- 
dekeben ăllott siettetni a keleti kerdes napirendre  kerileset, 
mâg pedig azert, hogy a Konstantinâpoly fel6 egyre jobban k5- 
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zeled6 orosz hatalmi tOrekvâseknek vege szakadjon. Mikor a 

szultân a magyar menekiiltek kiadâsât megtagadta, s kesz volt 

esetleg hâborut is provokâlni, nemesak mint a vendegjogot 

vallăsos kâtelessegbâl ved5 igazhitii muzulmân eselekedett, ha- 

nem mint elsrelât6 politikus is. Midn Abdul Medsid basâi €s 

vezârei kâr6ben kezât eskiire emelte, hogy târtnj6k bârmi, de 

a vendâgjogot nem szeşi meg, tudta azt is, hogy nemesak a 

hatalmas Allâh fogja segiteni Ausztria 6s Oroszorszâg ellen val 

harczâban, hanem Franczia- 6s Angolorszâg hadseregei is, €s 

hogy azok a menekiiltel, kik most fegyverteleniil egyedil az 6 

oltalmâban biznak, egy-eoy hadtestet fognak vezetni Ausziria, 6s 

Oroszorszâg ellen. 

A Balkân-felsziget tele volt gyulekony anyaggal. Csupân 

egy szikrâra volt sziikseg, hogy kigyuljon az eurpai konflag- 

râczid lângja. Az emigrânsok elbukott iigy6k diadalât csak ugy 

remâltâk, ha a keleti k6rd6s fegyveres megoldâsa napirendre 

keriil. Meg voltak gyâzâdve, hogy ebben a harezban  Ausztriâ- 

nak tartozo kâtelessege lesz hâlâbâl Oroszorszăg oldala melle 

âllania, mert hiszen Ausztria abban a pillanatban, a melyben 

orosz segitseggel gyâzeimet aratott a magyarokon a czâr jătek- 

szer6v6 alacsonyitotta le magât; sorsât fiiggOve tette a ezâr sze- 

szely6tăl s igy egyuttal ânmagân is halâlos sebet ejtett. Es abb6l 

a harezb6l, melyet Ausztria Oroszorszâg oldalân a nţugati ha- 

talmakkal szăvetseges Tărâkorszăg elen fog vivni, t6bbe epen 

ki nem keriilhet. Az emigrăczi6 feladata tehât abban âll, hogy 

egyrâszt tisztâba hozza a helyzetet a tekintetben, hogy a 

Balkân-felszigeten mind 6nâllo âllamalakulăsoknak kell l6tre- 

jânnidk, hogy ezek erâs gâtul szolgălhassanak jovendore nezve 

az orosz hatalmi tărekvâseknek 6s hogy a szâtrobbant Ausztria 

szerepât a Kăzep-Dunânâl az eurpai hatalmi egyensuly srde- 

k6ben, mint nagyhatalom, melyik nemzei vegye ât? Ez az 

Ausziriăt p6tol6, de egyszersmind Konstantinâpolyt az orosz 

hatalmi terjeszkedâst6l megvedâ nagyhatalom csupân egy erâs 

s 6letrevală keleti konfoederâczi6 lehet. Ez magşarăzza meg 

târgyi szempontbsl, hogy a keleti konfoederăezid az akkori âl- 

talânos politikai helvzetben nem tetszhetelt a legkomolyabb
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ăllamferfiu elâtt sem agyremnek. Azt sem szabad feledniink, 
hogy a 48-ki mozgalmak hâsei rendkiviili bizalommal voltak a 
tekintetben, hogy a szabadsăg 6s az egyenlâsâg nâgy eszmâi 
Osszeforraszt6 €s b6kit6 hatăssal lesznek minden oly ellentet 
eseten, melynek oka a nyelv, nemzetisâg €s a felekezeti kiil&nb- 
seg. Mi mostansâg nagyon j6l tudjuk, hogy a felekezeti 6s 
nemzeti €rdekek tânyleg kapesolatosak oly anyagi 6s pozitiv 
hasznokkal, melyeket az âltalânos szabadsâg 6s egvenlâseg veg- 
teleniil szep, de tisztân elmeleti 6rtekii javaiârt nem vagyunk 
hajland6k felâldozni. Miert iteljik el tehât Gket, ha nemes idea- 
lismusokban az emberi termeszetet jobbnak tartva, mint a min6 
tenyleg, hittelk 6s biztatk oly dolgokban, melyeket a mi jOzan, 
de Onz5 reâlizmusunk agvremnâl egvâbnek nem tarthat. Oket 
meg a tapasztalat nem tanitotta meg arra, a mit mi nagvon is 
jOL tudunk, hogy az ember a mennyire szereti a maga szabad- 
sâgăt €p oly kevess6 hajland6 tisztelni a măsoket, kivâlt ha az 
ellentâtes  anyagiasabb  termâszetii | egyâni, faji, vagv âllami 
erdekeivel. 

De hogy az âltalânos nemzetkăzi politikai helyzetet nem 
rosszul iteltel meg, fenyes bizonyitâka a krimi hdboru. 

1853. februâr 28-ân lepett be a nagyvezerhez Mencsikof 
herezeg, a ferlidivatban e nâven ismeretes hosszu utaz6kabâtban 
6s sâros csizmâkban, kovetelve a lehetă legbriiszkebb hangon,. 
hogy a szultân boesâssa el birodalmânak kiiligyminiszterât, a 
kotroeseni paezifikâtort, Duhamel 1848-ki biziostârsât, az egykori 
Fuad eftendit, most mâr Fuad basât 6s hajtassa vegre a jeru- 
zsălemi szenthelyek birtoklâsâra vonatkoz6an kibocesătott fer- 
mânokat. Fuad basânal az orosz kormâny szemeben ket nagy 
biine volt. El6szăr is bătorkodott mâr 1851-ben javaslatba hozni, 
hogy az orosz megszâll6 esapatok hagyjăk el az olâh fejedelem- 
segeket, mert azokban a beke 6s rend nemesak heiyreâllott, 
hanem tartâsnak is igerkezik, mâsodszor pârtjât fogta a szent 
sirra vonatkoz6 franezia kOveteleseknek. 

A szultân azonbun nem volt hajland6 Mencsikof kăvetele- 
seinek eleget tenni, ki szerette volna Fuad basâ6k helyâbe a: nyugati befolyăstol irt6z6 s az orosz ajândekok irânt vonza-  
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lommal viseltetă 6-târk pârt fârfiait iiltetni. Hasztalan nyujtott 
be Mencsikof ultimatumot, melyvben fegyveres vegrehajtâssal fe- 

nyegetOzătt, ha koveteleseit mâjus 10-ig el nem fogadjâk. A szultân 
nem engedte magât a durva fenyegetesekt6l megremittetni. Ren- 

diletieniil megmaradt elhatârozâsa mellett. Tette ezt pedig azârt. 
mert nagyon j6l tudta, hogy az orosz kâvetelesek csupân csal 

czimek a hâboru provokâlâsăra. Tudta azt is, hogy a nagy- 

hatalmak nem hajland6k e kâveteleseket tâmogatni. Ugy is târ- 

țent. Stratford angol kâvet ertesiilven Mencesikof fellepâserăl, 

€ertekezletre hivta &ssze a nagyhatalmassăgok kepviselâit, kik ez 

erteWezleten kimondottâk, hogy a ezâr kâvetelese jogtalan 6s s6- 

relmes a szuliân fuggetlensegere s ezârt a szultân ez iigyben 
tanusitoti magatartâsa helyes volt. Mikor măjus 21-6n Menesikof 

eredmâny n6lkiăl volt kenytelen Konstantinâpolyb6l eltâvozni, 

Sp akkor evezett be az egyesilt angol €s franezia hajohad is 

a Dardanellâk bejârata mellett levă Besica Obâlbe. 
Mielâtt Mencsikof Konstantinăpolyba ment volna, Mill6s 

ezâr hbizalmas 6rtekezletre magâhoz hivatta az angol nagykă- 

vetet, Sir Georg Hamilton Seymourt 6s azt mondotta neki: mit 

gondol, Anglia nem volna-e hajland6 Oroszorszâggal megegyezni 

az esetre, ha valami vâletlen mâdon az a bizonyos beteg ember 
Konstantinâpolyban hirtelen meg talâlna halni ? A beteg ember, 

ha meg talâl halni, Grâks6get hagy hâtra s ha Angcl- 6s Orosz- 

orszâg megegveznek az Grâkseg felosztâsât illetoen, Franezia- 

orszâg kânytelen lesz a bevâgzett tenyeket egyszeriien tudo- 

mâsul venni. A tâbbiek nem szâmitanak. „A mi pedig Ausztriăi 

ileti — folytată Mikl6s czâr — &nnek tudnia kell, hogy mikor 

Oroszorszâgr6l beszâlek, akkor egyuttal Ausztriârl is sz6lok”. 

Lord Seymour figyelmesen vegighallgatta a minden oroszok ha- 

talmas urânak 6rdekes fejtegetâseit 6s nagy Gvatossâggal cesak 

annyit jegyzett meg, hogy mindaz, a mit 6 felsege, a ezâr 

mondott, nagyon helyes €s szâp dolog, de 6 ui maga reszerâl 

azt hiszi, hogy băr a konstantinăpolyi beteg ember a sok orvos 

miatt nagyon is sokat szenvedett, de mâgsem olyan halâlos, 

hogy az 6râks6g felosztăsârâl kellene tanâcskozni, mivel hogy a 

n6pek 6s az âllamok nem oly hamar 6s kânnyen mulnak ki az
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ârnyvekvilăgb6i, mint 6 felsege hiszi. A czârnak ez ajânlatâţ 
aztân februâr 9-r5l keltezett jegyzâkevel Lord Russel is elutasi- 

tottia, meri meggyozOdâse szerint a tărk birodalom hagyate- 

kânak felosztâsârâl târgyalăsokat folytatni, tekintettel arra az 
eshetâsegre, hogy e birodalom felbomlik, nem volna egy6b, 
mint tenyleg siettetni e sajnâlatos esemânyt. 

Ă Oroszorszâg, băr nem egyezhetett meg Angliăval, Menesi- 

kofot mâgis elkiildâtte Konstantinâpolyba azârt, hogy kâssân 

bele a portâba. Elkiildâtte, mert meg volt gyâzâdve, hogy „mikor 

Oroszorszâgr6l besz6l, akkor egyuttal Ausztriârâl is szol“. Menesi- 

kof kiildetâs6nek sikertelensege utân pedig megparanesolta Gor- 
esakof Mihâly tăbornoknak, hogy hadtestevel az olâh fejedelem- 
s6geket szâllja meg s Ausziria cesâszârât is felhivta, hogy a 
maga r6szer6l is eselekedj6k hasonldan s tegyen kezet Boszniâra, 
Herezegovinâra €s Szerbiâra. A bâcsi udvar soha sem volt talân 
kellemetlenebb helyzetben; mint most. Tudta, hogy Oroszor- 
szâgnak hălâval adosa, de mâsrâszt azt is 6rezte, hogy ha e 
hălâjât oly m6don râjja le, mint a hogy most az orosz ezâr 
kivânja. Onmagăt teszi tânkre. Angol-, Franezia- 6s Torăkor- 
szâg szOveis6gesek. Eleg erdsek magokban vâve is neki 6s 
Oroszorszăgnak dolgot adni, de e hărmas szovetsâg, hogya 
diadalt muga szâmâra biztositsa, szăvetkezni fog Szărdiniâval 
6s a magyar emigrânsokkal is 6s igy a keleti k6rd6s mellett, 
melybe voltakepen 6rdekei ellen avatkozott bele, felidâzi a magyar 
6s az olasz kârdâst is. Hogy aztân egy ily nagyszabăsu eurâpai 
konflagraczionak râja nâzve mi lehet a eredmenye, a fălâtt 
nem sokat kellett gondolkoznia. Hogy a magyar emigrâczid a 
kitârendă hăboruban szerepet akar 6s fog jătszani, azt a bâesi 
kormâny  sejthette abbsl is, hogy a torok kormâny Klapka 
tâbornokot, Komârom hâsst kinâlta meg a dunai hadsereg f6- 
paranesnoksâgâval. Szemere Naplâibsl tudjuk ugyanis, hogy 
mikor a krimi hadjârat kitâresenek hire szârnyra kelt, Golescu 
felkereste Genfben Klapkât 6s Telekit s velâk alkudozott, hogy 
hătha sileriilne azt most elfogadtaini, mit Kossuth visszautasitott. 
Golescu igyekvâse azonban most is sikertelen maradt, mert sem 
Klapka, sem Teleki nem voltak hajland6k pozitiv igeretek tâtelgre.  



— 219 — 

Klapka tâbornok €rtesiilv6n, hogy a tărâk kormâny a dunai 

hadsereg fâparanesnoksâgâval szând6kozik megkinâlni, azonnal 

keletre utazott, a hol, mint Veress Sândor &rtesit, (A magyar 

emigrâezid keleten. IL. 3. 4.1.) &sszehivta az emigrânsokat s 

megkârdezte, nem lenne-e kedvăk a torâk hadseregben alatta 

szolgâlni, termâszetesen minden vallăsvâltoztatâs nelkiil. Auszitria 

&rtestilvân a târok kormâny szând6kârsl, tiltakozott Klapkânak 

fovezeriil val alkalmaztatăsa elen. A târok kormâny nem akar- 

vân Ausziriăt maga ellen ingerelni, tervetă] elâilott s Klapkânak 

adott igeretet, visszavonta, egyuttal kijelentvân az okokat is, a 

melyek miatt kenytelen volt ezi tenni. Kârpâtlâsul azonban meg- 

kinâlta, hogy fogadja el a kisâzsiai hadak fâvezersegăt. Klapka 

erre nem volt hajland6, hiszen az ok, a miert a dunai hadak 

fâvezârsegăt is elfogadta, nem volt egy6b, mint ama meggyoză- 

ds, hogy Ausztria okvetetleniil Oroszorszâg mellett fogja kardjat 

kivonui s neki majdan, mint a târok hadak fâvezerenek, a esata- 

ternek Olâhorszâgba val âthelyezese utân sikeriil valamit tennie 

Magyarorszăg felszabaditâsâra. 

Ily mâdon, ke malomkd k5z6 jutva, miutân Ferencz J6- 

zsefnek olmiitzi talălkozâsa alkalmâval nem sikerălt a ezârt 

enged6kenysegre birnia, sem Konstantinăpolyban nem fogadtâk 

el tanâcsât, hogv engedjenek az orosz kâvetelâseknek, a beesi 

kabinet kânvtelen volti a pirodalom fenmaradâsa 6rdekeben 

Oroszorszâggal szemben a hălădatlansâg biinbe esni 6s csatla- 

kozni a nyugati hatalmakhoz. A nyugati hatalmak megbizottjai 

Bâcsben gyiiltek ertekezletre s iti a kăzâs megăllapodăsokrâl 

sz6l6 jegyzăkonyvet deczember 5-6n irtâk ală. E jegyz&kânyvben 

hatârozatkepen kimondottâk, hogy a tărok birodalom fennâllâsa 

jelen hatârai kOzâtt az eurâpai egvensulynak fofeltetele s hogy 

a jelenlegi hâboru teriiletvâltozăst nem vonhat maga utân. Ez 

&rtekezlet alkalmâval tartott diplomacziai ebâden mondotta Bruek 

miniszter felkâszântâjeben, hogy most mâr Oroszorszâg gogje 

meg lesz zabolâzva. 

Mikor Auszitria a nyugati hatalmakhoz csatlakozoit, akkor 

sajât letst menteite meg s egyuttal lehetetlenne is tette, hogy 

a magyar emigrânsok azon remânysegei, melyeket egy keleti



hăboruhoz fiiztek, teljesedesbe menjenek, mert hiszen e reme 
nyeknek egyetlen pozitiv alapjât az a biztosnak vâlt eshetăseg 
k&pezte, hogy Ausztria, Oroszorszâg szăvets6gese lesz. Igy hiusi- 
totia meg Ausziria okos magatartâsa, hogy az emigrânsok ebben 
a hâboruban nagyobb szerepre 6s betolyăsra szert tehessenek. 
A magyar emigrăczi6 vezetâi felismervân a helyzetet, e hâbo- 
runak passiv szeml6lâi maradtak. 

Inkâbb esak a kuriozum kedveârt, mintsem fontossăgăsrt 
eml6keziink meg arrâl a mâsik tervrăl, mely Veress Sândor 
velekedâse szerint Gâl Sandor tâbornok agyâban fogamzott meg 
s melvnek az lett volna ezelja, hogy az emigrăczid Gârâgor- 
szâgban, mint orosz segely-csapat szervezkedjek 65 orosz vâ- 
delem alatt tărjân be keletrăl Magyarorszâgba, mert hiszen 
Miklos czâr k6sz, hogy magât Ausztria hâlâdatlansâga miatt 
megboszulja, Magyarorszâgon a felkelâst minden tole kitelheto 
modon tâmogatni. E terv sz6beszednăl nem voli egyeb s hatâsa 
sem volt tâbb, mint n6mi izetlenkedes 6s szemâlyes torzsalkodăs 
elGidezâse a keleten 616 magyar emigrâczi6ban. 

| A krimi hadjârat sem lefolvâsâban, sem eredmânyeiben 
nem volt semmi hatâssal a magyar iigyre, de annâl dusabb gyii- 
molcsOket hozott a român fejedelemsâgek szâmâra. 

De hogv megerthessiik a krimi hadjârat eredmenyeinek 
fontossâgât a romanismus iigyere nâzve, sziiksâges egy kevâsse 
arra is visszapillantanunk, hogy mi tărtânt e lejedelemsegekben 
1848 szeptembere 6tu? 

A român forradulmi mozgalmak leveretese utân a fejede- 
lemsegelk viszonyât a porta 6s az orosz kormâny kăzătt 189. 
măjus î-€6n kătâtt balta-limani szerzOdâs szabâlyozia. E szer- 
zOdes kimondotta, hogy a fejedelmeket tăbb6 nem az orszâg vâlasztja, hanem a porta nevezi ki egyeterten az orosz csă- szări kormânynyal 6s pedig 7 €vi idâtartamra, hogy a nemzet- 
gyiles helvâbe a legnagyobb botrok korlătolt szâmâbsl âil6 divânok l6pnek, hogy az orszâg adminiszirâczidjâban a fejedelem 'segitsegâre legyenek s hogy a tartomânyok 7 evig meg orosz esapatoktol lesznek megszâllva. 

E szerzâdâs ulân a porta  Olăhorszâgban  fejedelemme 
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Stirbey-t nevezte ki. Moldovăban pedig Ghica Grigoriet. Stirbey 

kormânyzata Bukurestben teljesen reakezionarius 6s az orosz 
izlesnek megfelel6 volt. Ghica Grigorie azonban sok jot tett 

Moldovâban e szomoru korszakban is. Azokat az iskolâkat €s kul- 

turalis intezmenyeket, melyekei el&de, Sturza Mihâly mint k6âltse- 

gesekei €s eshetâleg veszedelmeseket megsziintetett, vi<szaâlli- 

totta. A felebredt român nemzeti szellemnek nagy barâtja volt. 
Sajăt kâlisegen nyomatta ki Sineainak krânikăjât 6s Cogolniceanu- 

nak „Cronicele țărei Moldovei“ czimii târtenelmi forrâs gyiijte- 

menyât. Legfâbb tanăcsadoja s els6 minisztere Cogolniceanu 
Mihâly volt, kin6l a modern România €rdek6ben tâbb kitartâssal 6s 

nagyobb sikerrel a român hazafiak koziil nem munkâlkodott 

senki. Cogolniceanu GsztOnz6sere kezdette meg a czigânysâg 
felszabadităsât is az Grâkâs rabsăabol. 

Goresakof bevonulvân hadseregâvel az olâh fejedelems6- 
gekbe, Ghica 6s Stirbey Becsbe szaladtak. Mikor Paskievieset 

Bulgăriâban Omer basa egy pârszor megverte, ez jonak lâtia a 

Dunân âtkelve cesapatail az olâh fejedelemsegekbăl is kivonni, 
Coronini tâbornok vezetâse alalt osztrâk megszâll6 csapatok 
foglaltăk el a fejedelemsegeket. 

A krimi hadjărat alatt a român emigrâczid Pârisban a 

sajt6ban, de III. Napoleon udvara kâr6ben is nagy 6s sikeres 
tev6kenys6gei. fejtett ki, mert tudta, hogy a român fejedelem- 

segek leendă sorsa e hâboru kimeneteletăl fiigg. Ismertek III. 

Napoleon n6zetât, ki az olâh fejedelemsegek Onăllosâgât azârt 
turtotta sziiksâgesnek, hogy termeszetes gâtjât kepezz6k az orosz 

hatalom Konstantinâpoly fel6 vald terjeszkedâsenek. Eg6sz ere- 

jokkel rajta voltak, hogy ezt a hitet sajât hazâjok erdekeben 
az eurâpai kăzvelemenyben ment6l jobban meggydkereztessek. 

Es a nagyhatalmak a părisi b6k6ben tenyleg nem is feled- 
lkeztek meg a român szâmiizâttek hazâjârâl. 

A pârisi bekeszerzOd6s 20. 6s 21. pontja kimondja, hogy 

az orosz ezâr beleegyezik a bessarabiai hatărigazitâsba 6s az. 

Oroszorszâg âllal Bessarabiâb6l âtengedendă teriilet Moldovâhoz. 

fog csatoltatni. Tehât Moldova. teriiletnagyobbodâsban râszesiil.. 

A 22—27-ig terjed6 pontok pedig kimondjâk, hogy a român.
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fejedelemsegek a tăr5k fânhatâsâga alatt 6s a szerzâd6 hatalmak 

biztositeka mellett ezentul is 6lvezik eddigi kivâltsăgaikat, de a ha- 

talmak egyike sem gyakorolhat felettâk kizărâlagos protektoratust, 

beliigyeikbe nem avatkozhatik. A szultân pedig szâmukra a fiig- 

getlen nemzeti igazgatăst, a vallăsi, târvenyhozăsi, lereskedelmi 

€s hajâzăsi teljes szabadsâgot meghagyja. Bukurestben egy bi- 

zottsâg fog âsszeiilni, a melynek feladata, lesz javaslatokat tenni 

a fejedelemsegek jăvendâbeli szervezâs6re. Tovâbbâ a szultân 

&sszehivja mind a kât orszâgbau a târsadalom minden osztâlyât 

k&pvisel6 nemzetgyiilâst. A bizottsâgnak e nemzetgyiileshez val6 vi- 

szonyât egy kiilân utasitâs fogja szabâlyozni. A bizottsâg munkâ- 

latât aztân Pârisba kiildi 6s a szerzâdă felek e munkâlat alapjân 

Tărâkorszâggal vegleges egyezsegre l&pnek s a szultân egy hati- 

serif-ben fogja a vâgleges szervezetet megâllapitani mindkât fejede- 
lems6g szâmâra s hogy e szervezet 6pseghen fog maradni, azt a 

szerz6d6 felek egyiittesen fogjâk garantirozni. Ha a. belnyugalom 
a kât orszâgban veszelyben forogna, a târ6k kormâny fegyveres 
megszăllâst esak a szerz6d6 hatalmak beleegyezes6vel rendelhet el. 

A părisi szerzodes ugyan meg volt, de a vâgrehajtăs rend- 

kivil nehezen ment. A hatârkiigazitâs 6s a teriilet kiiiritese is 
sok nehâzsegbe keriilt, hât meg a szerzâdes tâbbi pontjainak 
vegrehajtâsa, a mely pontok a szerzâd6 felek 6rdekei szerint 

kiilânfelekâpen 6rtelmeztettek. Nevezetesen a fejedelemsâg szer- 
vezâse folytân felmeriilt egyesites kârdâse ket reszre osztotta 

a szerzâd6 hatalmakat. Az. egyesitâs mellett voltak: Franczia-, 

Orosz-, Poroszorszăg 6s Szârdinia s egy darab ideig Angolorszâg 
is. Elleneztek Ausztria 6s' Tărokorszâg, k6s6bb hozzâjok esatla- 
kozott Angolorszâg. Az egyesit6s k6rd6se tâmerdek jegyz6kvâl- 
tâsra adott okot a diplomacziâban 6s meg nagyobb hadjăratra 
az eurâpai journalistikâban. 

A hatalmak kâpviselâi huzamos ideig tanâcskoztak Konstan- 

tinăpolyban, hogy a szultân fermânja, melylyel a divânokat 
dsszehivja, mikânt legyen szerkesztve ? Vâgre megegyeztek 6s 
a szultân fermânja Gsszehivta a divânokat. A hatalmak biztosai 
is megerkeztek Bukurestbe. A vâlasztăsok kiirattak. Olâhorszâg- 
ban az unio mellett iitâttek ki, de Moldovâban Vogorides kaj- 

   



— 3223 — 

makâm, kit a porta cesak az imânt nevezeti ki az elhalt Bals 

helyebe kajmakâmmâă, oly vâlasztăst rendezett, melynek ered- 

menye unio-ellenes volt. 

Az uniât pâriol6 ellenfâl tiltakozoti e vâlasztâs ellen s 

egy memorandumban a vâlasziăs megsemmisitesei kerte a por- 

tâtol. E kerâst tâmogattâk az uni6t pârtol6 hatalmak is, bizo- 

nyitvân, hogy a memorandum âltal felhozott adatok megtelelnek 

a val6sâgnak. Hogy a Vogorides âltal rendezeit vâlasztâs mind 

volt, annak illusztrâlâsâra a memorandum felhozta, hogy mig Mol: 

dovâban 3260 pap van, kâzil6k a vâlasztk n6vjegyz6k6be esak 

193-at vettek fel s ezek kâziil is tânyleg csak 17 szavazoti. A 

3000 nagybirtokos kăziil esak 465-ât vettek fel e jegyzâkbe s 

tenyleg csak 207-en vettek reszt a vâlasziăsban. A mintegy 

20000-re rugd kisbirtokosok kăzil vâlaszidi jogosult csak 

2064 volt. A porta nem akarta e vâlasztâst megsemmisiteni, de 

Franeziaorszâg kOveteleseinek mâgis kânytelen volt engedni 6s 

elrendelte az uj vâlasztăst, mely teljesen az uni6 mellett 

îtâtt ki. 

A moldovai divân Jassy-ban oktber 4-6n nyilt meg, az 

olâhorszăşi pedig Bukurestben oktber. 11-60. A k6t divân majd- 

nem egyhangulag mondotta ki, hogy a kât fejedelemseget egye- 

sitsek egy âllammâ s hogy a fejedelem drOkosâdâsi joggal va 

lamelyik eurâpai uralkod6 csalâdb6l vâlasztassek. A porta til- 

takozott e hatârozatok elen, mert âltalok sajât fânhatosâgi 

jogât lâtta esorbitva. A hatalmak kepviselâi 1858. mâjus 22-6n 

&rtekezletre gyiiltek ăssze, hogy a divânok e nyilatkozata utân 

elkâszits6k a fejedelemsâgek alkotmânyât. Tizennyolez iilesbe 

keriilt, mig ezt az alkotmânyt elkeszitetiek. 

Ez alkotmâny fâbb pontjai ezek voltak : 

A fejedelemsegek „Moldova 6s Olâhorszâg egyesilt feje- 

delemsâgei“ ezimet vesznek fel. Sajât autonom kormânyzatuk 

lesz, mely a portâtâl fiiggetlen. Mind a kât fejedelemsegben kii- 

l5n nemzetgyiiles lesz, vâlasztâsi alapon. A vegrehajt6 hatalom 

€l6n ugy az egyik, mint a mâsik fejedelemsegben bensziilâtt 

fejedelem lesz, ki felelOs miniszterekkel fog kormânyozni. A fe- 

jedelmeket a nemzetgyiil6sek vălasztjâk, de a fenyes porta fogja



megerâsiteni. A kât fejedelemsegnek lesz egy kozăs kăzponti 

bizottsâga, mely a kât fejedelemnek a behozand6 javităsokat ki- 

jelăli s a fontosabb târvenyjavaslatokat elkâsziti. Lesz tovâbbă 

egy kozâs fâtorvenyszekiik s egy kăz5s semmitâsz6kik. A ket 

fejedelems6g katonasâga egy hadsereg lesz s egy kăzăs făvezer 
alatt fog âllani. 

Ez alkotmâny alapjân aztân elrendelt6k a kepviselăvâ- 

lasztâsokat a fejedelemvâlaszi6 nemzetgyiilâsre. Most kezdâdâtt 
Cogolniceanu miikodâse, hogy a hatalmakt6l adott ez alkotmâny 
ellenâre is keresztiilvigye az unii. A moldovai nemzetgyil6s 
teljesen az 6 befolyâsa alatt âllva, 49 szavazattal egyhangulag 
megvâlasztotta Cuza Sândor ezredest, a volt galaezi vârnagyot. 
Az olăhorszâgi nemzetgţiiles februâr 3-ân gyiilt &ssze fejedelem 
vâlasztâsra. Lit mâr aztân nem mentek olyan simân a dolgok. 
A kaimakâmsâg măr elăzetesen igyekezeti illetektelen befolyâst 
gyakorolni a kepviselvălasztăsokra s ez a gyiiles megalakulă- 
sakor a vălasztâsok igazolăsa, alkalmâval izgatott es heves je- 
lenetekre szolgâltatott okot. Az uni6-pârt att6l felt, hogy a vâ- 
lasztăsoknâl az unid-ellenes pârt fog gyâzedelmeskedni. Hirlapjai 
utjân nagy .izgalotisâgot keltett Bulkurest lakossâga kăzătt. Fe- 
nyegetO magatartăsu csoportok verâdtek ăssze a nemzetgyiil6s. 
helyisegenek kozeleben elteriil6 nagy teren. A tomeg egy pâr- 
szor formalisan kăriilvette a tanăcskozăs €pilletet s a helyzet 
k6pe ugy alakult, mint akâresak a nagy franczia forradalom 
idejen, mikor a nemzetayiiles tanâcskozăsaira dântă befolyâst 
gyakorolt az uteza. 

A moldovai orszăggyiiles kiildăttei is megrkeztek, hogy 
tudassâk a vălasztis eredmânyet. A jelsz6 az unio-pârt râszerâl 
ki volt adva, hogy personalis uni6 Moldovâval. A nemzetgyiiles 
megulakulvân, el6rkezett a vâlasztâs napja. Ekkor az uni6-pârt 
egyik tagja, Boerescu azt az inditvânyt tette, hogy a gyiiles ala- 
kuljon ât titkos tanâcskozăssă teendă elGterjesztese meghallgatisa 
vegett. A gyiiles az inditvânyt elfogadta 6s Boerescu egy hosz- 
szabb beszâdben kifejtette, hogy Olăhovszâg a jelen pillanatbar 
oly meghasonliis kiiszâben âll, mely k6sziil az orszâg belbâkejst 
feldulni. Ha pcedig ez be fog k&velkezni, akkor az alkotmânyt 

  

  
 



— 225 — 

garantirozd hatalmaknak joguk lesz beleavatkozni Olâhorszăg 

beliigyeibe. Oka e meghasonlâsnak, hogy a vâlasztâsnăl min- 

denik pârt a maga jel6ltjenek akarja megszerezni a diadalt. Ez 

a szemâlyes 6rdekekert foly6 harez az orszăgot vegveszelybe 
dântheti. Van azonban egy elv, melyben mindnyâjan megegyez- 

nek 6s ez az uni6 elve. Tegy6k felre a szemelyes kerdâst €s. 
esoportosuljanak az elv kâriil. Ez okb6l tehât 6 azi inditvâ- 

nyozza, hogy legyen a kât orszâgnak egy fejedelme. Moldova, 

mâr vâlasztoti, hât vâlassza meg Olâhorszâg is azt, a kit Mol- 

dova vâlasztott. E vâlasztâs nem fog a părisi szerzâdesbe, sem 
az alkotmânyba îitkâzni, mert ezek csak azt parancsoljăk, hogy 

a ket nemzetgyiil&s kiilân vâlaszszon fejedelmet, de nem tiltjâk 
meg, hogy mind a ketten ugyanazt az egyânisâget vâlaszszâk. 

S6t csakis igy, a fejedelem kâzbssege mellett lesznek elkeriil- 
hetâk azok a surl6dâsok, melyek kât kiilân fejedelem alati az 

alkotmâny âltal teremtett kozos iigyek miatt okvetetleniil el6 
fognak âllani. Emelkedjenek fel a gyiiles tagjai a pârtârdekek 

k&r6b6l a honalkotâs nemes gondolatâig s âllitsâk az uniot be- 

vegzeit tenyil a nagyhatalmak el€. 

Mig Boerescu beszelt, addig a tanâcskozăs helyisâge kăriil 

osszegyiilt tomeg, melynek az uni-pârt egyes tagjai magya- 
râztăk, hogy mi târtnik oda, benn a tanâcskoz6 teremben, egyre 

€ltette Cuza Săndort, az unit 6s a szabad Româniât. Mikor 

Boerescu bevâgezte beszedăt, a nemzetgyiiles tagjainak ajkairâl 

hatalmas: €ljen Cuza Sândor! kiâltâs hangzott fel. A târgyi- 

lagosan gondolkoz6 6s it6l6 târtenetir6 azonban kenytelen kon- 
statâlni, hogy bârmekkora is volt a fejedelemvâlaszi6 nemzet- 

gyiil6s tagijainak hazafisâga, erre az egyhangu lelkesedâsre Boe- 
rescu szep beszâdân kiviil igen lenyeges hatâssal volt a kiinn 

levă lelkesult tămeg fenyegetă magatartâsa is. A mi român nem- 
zetisegi vezerterfiaink azt mondjâk, hogy az a târvâny, mely 
Erdelynek Magyarorszâggal val6 uni6jât kimondja, mâr azert 
sem birhat a torvânyess6g szigoru kellekeivel, mert a gyiiles 
nem magyar ajku tagjait azon tâmeg terroristikus magatartâsa 
riasztotta vissza az unio ellen vald tiltakozâstâl, mely „uni6 
vagy halâl“ feliratu zăszl6k alait jâria be Kolozsvâr utezâit. 
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Eltekintve att6l, hogy „uni6 vagy halâl“ feliratu zăszl6 ez alka- 

lommal esupân egyetlen egy volt s azt is egy szăsz kâvet lobog- 

tatta, ilyen logikâval Cuza Sândor fejedelemm6 vâlasztâsât is, 

mint a tâmeg terrorisztikus magatartăsânak eredmânyst _tekint- 

hetn6k s ennek alapjân kimondhatn6k, hogy nem birt a târ- 

vânyesseg szigoru 6rtelemben vett kellkeivel. A tmeg maga- 

tartâsânak ilven mell6kes inczidens6b6l azonban nem szabad a 

tortânetir6nak ily fajtâju hamis kovetkeztetesekeit vonni, kild- 

nâsen oly alkalmakkor, mikor egy hosszas kiizdelmek âltal meg- 

&rlelt s a n6p minden râtegeben elGkeszitett târekves megval6- 

sulâsâr6l van sz6. Tudtommal magyar râszr6l Cuza fejedelemme 

val6 vâlasztâsâtol a torvenyessâget ezen az alapon senki meg nem 

tagadta. Sot Kossuth Lajos, ki Zratai-ban (|. kot. 377. 65 kov. 

|.) elbeszeli e vâlasztâs kăriilmenyeit s a kir6l a român nem- 

zetis6gi szOvivOk ugy szoktak besz6lni, mint fajuk engesztel- 

hetetlen ellensegerăl, e vâlasziâsrâl a kovetkezăkepen nyilat- 

kozik : „j6l esik lelkemnek h6dolattal hajolni meg a pârtszen- 

vedălyt s magânârdeket hâtterbe szorit6 hazafisâg jelenete eldti, 

akârhol talălkozom vele a târtenelemben — mâăsodszor azon 

tekintet âltal, hogy ha a, târtenetirâs sokat magasztalt, de soha 

sem kovetett tanusăgai nem hiâba iratnânak, a pelda, melyei 

idezek, Osztânt adhatna a magukba-terâsre mindenhol azoknak, 

kiknek kâreben a pârt-6rdek s a polgăr-erânyt irt6 korrupezid 

piszkos ragâlya dul“. Es mikor elbeszelte a vâlasztăs lefolyâsât, 

hozză teszi: „Ilyen szellem kell ahoz, hogy n6p hazât alkosson, 

vagy ha elveszett, visszaszerezze“. 

Cuzâi tehât a bukaresti nemzetgyiiles is egyhangulag vâ- 

lasztotta meg Olăhorszăg fejedelmâve. A porta azonban kije- 

lentette, hogy Cuza e kettos vâlasztâsa nem egy6b, mint a pâ- 

risi szerzOd6s kijâtszăsa €s a garantiroz6 hatalmak tekintâlyet 

sert kihivâs — s ezârt a maga râszerâl nem is hajland6 meg- 
erOsiteni e vâlasztâst. Hasonl6 nezetben volt Ausztria, mely a 
fejedelemsegek egyesiteset 6s ânâllosăgăt kezdet Gta ellenezte 
6s Anglia is. A românok azonban nem sokat tărâdtek a vâlasz- 
tâs megerâsitesenek k6sedelmâvel. Az uni6 bevâgzeit tâny volt, 
meg aztân tudiăk is, hogy abban az 6rtelemben eselekedtek, 
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mely megfelel III. Napoleon intenezi6inak is s hogy ezârt. Na- 

poleon ez alkalommal sem fogja Gket cserben hagyni. Nem is 
csal6dţak. Napoleon k&s6bb esakugyan kivitte, hogy a szultân 

elismerte a vâlasztâs 6rvenyessâget 6s megadia az invesztiturăt 
Cuzanak mindkât fejedelemsâg szâmâra. 

1859-ben tehât a român fejedelemsâgek nemesak felsza- 

badultak s beligazgatăsukban teljes ânăllâsâgra tettek szeri, 

hanem tânyleg egyesiiltek is. A român emigrâczi6 âlmodozăsai- 
nak nagy râsze beteljesedett. A vilâg e bujdos6i hazamehettek, 

hogy tapasztalataikat otthon 6rvânyesits6k. Haza is mentek 
mindjârit a pârisi b6ke utân, ugy hogy a mi ez id6t6l kezdve 
Cuza megvâlasztâsâig tortent, bâtran tekinthet az 6 miivâk- 

nek. Român emigrâns politikâra nem volt tâbh& szikseg 6s 

tenyleg az egykori emigrânsok, kik most hazâjok sorsâra dântâ 

befolyâst gyakoroltak, gyakorlati politikâjokban egeszen mâs 

szempontokbs! is indultak ki, mint emigrâns korukban. Az 
emigrâns poiitika a nemzeti âlmok politikâja. A kormânyzâs 
tânyleges feladatait vegz6 politikânak pedig a lehetsâges dolgok 

el6râsât cz6lz gyakorlati politikânak kell lenni. E pereztâl 
kezdve a magyar emigrâns politika, melynek, fâjdalom, mg 16- 

teznie kellett, tâbb€ sem eszkăzeiben, sem czeljaiban nem ta- 

lălkozhatott a român torekvesekkel. A românizmusnak nem volt 

sziiksege tobb6 a magyarok tâmogatâsâra s ezert a maga r6- 

sz6r6l sem iartotta, sziiksegesnek az €rintkezâst a magyarokkal 
fentartani. 

A român emigrâczi pârisi tart6zkodăsânak els6 idejeben 
târtânt, hogy Rosetti Balaceanuval €s Bratianu Demeterrel egy 

izben firdâbe ment s iti a firdomedeneze szâi6n usz6 kosz- 
tiimben  elkezdettek târsalgâsaik Or6k6s themâjârdl beszelni. 
Rosetti tiizbe jâtt s a fiirdâz6 kâzâns6g nagy mulatsâgâra lelkes 
szOnoklatot tartott, kifejtven abbeli meggyozOdâsât, hogy a fe- 
jedelemsâgek râvid idn megszabadulnak az orosz okkupâczi6- 
t0l, visszanyerik autonomiâjukat, nemzeti fejedelmet vâlasz- 
tanak 6s aztân egyesiilnek. De ez nem eleg, mert az egyesiilâst 
csakhamar kovetni fogja, hogy România fegyverrel kez6ben 
kivivja fiiggetlensâgât 6s ânâll6 kirâlysâggă lesz. De mâg itt 
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sem âllapodik meg, hanem elăre fog haladni. Kirâlysâgbol koz- 

târsasâggă vălik, a szabadsâg, a jolet es a miveltsâg igazi ha- 

zâjâvă. Târsai vegighallgatiâk, de szivokben sajnâlkoztak a 

miatt, hogy a szeg6ny Rosetti hazafias hânatâban  megăriilt. 

1891 mâjus 10-6n îinnepeltek Kăroly kirâly uralkodâsânak 

25 ves jubileumât s a kirâlysâg proklamăeziojânak 10 €ves 

fordulojât. A kamara elnoke Rosetti volt s a nemzeti kepviselei 

nevâben 6 iidvăzălte a kirălyt. A jubileumi îinnepsegek sorân 

a pârisi fird6ben târtânt dolgot is elmondoitâk a kirâlynak, ki 

ircfâsan azt kârdezte Rosettitâl: ugyan, kedves Rosetti, mi meg- 

esinâltuk egyiitt az Gnâll6 6s fiiggetlen român kirâlysăgoi, mikor 

fogjuk megesinâlni a koztârsasâgot is! — Tâliink anni, a 

mennyit csinâltunk, elg volt, felseges uram, — hagyjunk va- 

lamit unokâink szămâra is! 
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XV. 

Micsoda kăvethezteteschet vonnak az 1859—60-ki alkudozăsokbol u ro- 

mdn politihai, sz6viv6k? Ki dllitoita fel ez elmeletet? Cogolniceanu 1886. februdr 

11-ki besz6denek ide vonatkoz6 râsze. Az 1859-ki osztrâk-olasz-franczia hâboru 

elăzmânzgei. III. Napoleon 6rintkezâsbe Ip a magyar emigrânsokkal. Mi volt 

tulajdonhkâpen vald szândeka ? Micsoda &rdeke volt Cuzânak, hogy Ausztria 

elen a magyar mozgalmakat tâmogassa? Ghica Jon nwilatkozata. A floresci-i 

tâbor felâllităsa. rzelmi motivuimok. A românok oszirdk gyiilălete mâg az 

olhupdezid idejebol szârmazik. Bach Edudvd 6s nâzetei. Az osztrâk katonasăg 

magatartăsa a fejedelemsăgekben. Napoleon, kesz volt sziiks€g eseten a magz- 

rokat €s a vomânokat egyarânt cserben hagyni. Soisnescu leleplezesei, hogy 

III. Napoleon mikent akanta a fejedelemsegelet Ausztridoal eleserelni. A 

franezidk a jelenlegi român, mozgalmakat is csal az&t tâmogattăk, mert 

sajăt €rdeheihet vâltet szolgălmi. Csalodâsul s ennek folytân kăzămbăssegiil: 

szemben a român kâdessel. Klapka Cuzâval katonai konvenczi6t kăt. Urechia 

ferditeseinek czăfolata. Bratianu szerepe s e szerep dako-romanistikus hătiere. 

A politikai tartalmu II. szerzâdes. E szerz6des elemezese. A villa-franeai beke. 

1894. nyarân a român kulturliga elndke, V. A. Urechia 

ur „IPAliance des roumains et des homgrois en 1859 contre 

P Autriche“ ezim alatt egy kânyvet adott ki. E kOnyv nehâny 

rtekes 6s becses adalekot nyujt ugyan a magyar emigrânsok 

politikâjânak megârtes6hez, de nem tekinthetă komoly târtnelmi 

miinek, mert az adatokat 6s a tenyeket oly tendeneziâk szolgăia- 

tâba âllitja, a mely tendeneziâk abban az idâben egeszen isme- 

retlenek voltak. Urechia kânyvâvel azt akarja bizonyitani, hogy 

a magyar politikusok a magyar alkotmâny helyreăllitâsa elott 

szorult helyzetâkben elfogadtâk, sât kerest6k a românok pârtio- 

gâsât 6s segitseget, azzal a perfid hâts6 gondolattal ugyan, 

hogy miutân român segitseggel diadalmaskodtak, ig6retâket ne



tartsâk meg. De a român segitseg ez elfogadâsâval egyutial 

jogot is adtak a român kirâlysâghan lak6 românoknak, hogy 

szavukat elnyomott testvereik 6rdek6ben felemelhessek, ugy ve- 
link szemben, mint a miăvelt Nvugat nâpfi elstt. 

Ezt az elmâletet 6s szemrehânyâst, melylyel a hazai 6s 

kiilfâldi român sajt6ban, s6t a român parlamentben is annyi- 

szor talâlkozunk, nem Urechia ur talâlia fel, hanem Cogolnice- 

anu Mihâly, a ki a sz6ban forg6 idâkben Moldova miniszter- 

eln6ke volt. 1886. februârjâban interpellâlta Cogolniceanu Bratianu 

Jânos akkori român miniszterelnkot az irredentista prokla- 

mâczi6k Magyarorszăgba val csempâszesâvel vâdolt ifjak ki- 

iizese tărgyâban. Interpellăezi6jât terjedelmesebb beszeddel indo- 

kolta s ebben fejtette ki azt az elmeletet, melynek Urechia 

emlitett kânyve csak illusztrâczioja akar lenni esupân. Cz6lom 

lven nemesak az esemenyeket leirni s megismertetni az ese- 

mânyeket, mozgai6 eszmeâramlatokat, mint a hatâs tenyezâit 

€s az esemenyek okait, hanem a. lehetsâges fokig a magyar ol- 

vas6t be is vezetni a român nemzetis€gi mozgalmakra hatâst 

gyakorolt vez€regyânis6gek gondolkozăs mâdjâba is, azârt e 

vezeregyenis6gek nyilatkozatait 6s fejtegetâseit, a mennyire terem 

6s feladatom megengedte, lehet6leg hii forditâsban 6s nagyobb 

reszletesseggel ismertettem, mint talân a hasonl6 fajtăju kâny- 

vekben szokâsban van. Utovegre is nem az a kerd6s: mikânt 

magyarăzom €n az esemânyeket, hanem az, hogy mikent 6rtel- 

mezik azok, a kik ez esemenyekre dânt6 befolyâst gyakoroltak ? 

Hogy az olvas6 tisziân lâthassa, mi mâdon szoktak a român 

târtenetir6k, publicistâk 6s politikusok bizonyos, ferde vilâgităsba 

helyezeti tânyek alapjân kâveteleseket formulâzni 6s vâdakat 

emelni, az alăbbiakban Cogolniceanu beszedebă! kăzlom mindazt; 

a mi az 1859—60-ki român-magyar alkudozâsokra vonatkozik. 
Cogolniceanu beszede kezdeten mindenekeloti kijelentette; 

hogy interpellăczi6jăt nemesak a român kormânyhoz intezi, de 
egyuttal a magyar nemzethez €s annak kormânyâhoz is. De mirt 
teszi az eurâpai parlamenlarismus gyakoriatâban ez egeszen 
szokatlan dolgot ? Azert, mert neki joga van — ugy mond — 
a mai magyar kormânyhoz 6s a magyar nemzethez fordulni. Es 
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mi : adott: neki erre: jogot ? .Az, hogy „6n segitettem €s tâmo- 

gattam 6ket, -mikor Sk menekiiltek voltak, mikor 6k szâmiize- 

tesăkben Magyarorszâg ujjâsziiletesân munkâlkodiak, mert 6n 

mint az a miniszterelnâk, kinek a mai februâr 11-ke emleke- 

zetembe hozza igazsâgtalan bukăsomat, egyiitt miikâdtem vel6k 

a Cuza vajda 6s a magyar emigrânsok fân6kei kozoit lâtrejătt 

szerzâdes megkătâseben ; azon szerzâdeseben, a mely szabălyozta 

a România 6s Magyarorszăg kâzâtt lev6 viszonyt. Utovâgre sem 

hihetem, hogy az egykori emigrânsok, most a hatalomra, jutva, 

râ fognak kâpni az 1859. es 1860-ki alăirâsukra. Hiszem, hogy 

nem fog hiânyozni a magyar loyalităs.“ 

„Uraim 1868-ban, €letemben legelâszor, egy.„pâr napig 

megâllottam Budapesten. Mint politikus, kotelessâgemnek tar- 

tottam Magyarorszâg parlamentjenek meglâtogatăsât is. Leiiltem 

egy pâholyban s sz6ttekintettem . a kamara, belsejen. Tâbbet 

megismertem azok koziil, kiket 1859-ben, 1860-ban 6n szaba- 

ditottam meg a kOt6lt6l vagy legalâbb a bâcsi reakezionarius 

kormâny bârtâneit6l, melyekkel akkor tele volt az egâsz Magyar- 

orszâg. Ezek kozott ket magyar emigrânst ismertem fel, a kiket 

Catargiu Nicu ur 6s mâs idăsebb galaczi polgărok is j6l is- 

mernek, legalăbb nevrâl. Berzenezeyt, ki a Kossuth idejâben a 

sz6kelyek grofja volt es Vidacs kepviselât. fn 1860-ban Mol- 

dova miniszterelnike voltam. A hâboru kesziilSben, sât kită- 

rSben volt Ausztria, Francziaorszăg €s jtâlia kâzâtt. kgy napon 

ajtonâll6m azt jelenti, hogy k6t magyar akar velem beszâlni. 

Deczember hânapja volt s rettent6 hideg. Az ajtânăll6 kinyi- 

totta az ajtot s.en kât magyari lâttam belâpni. Egyik magas 

termetii volt, a mâsik kiesiny. A măr emlitettek volta, A sz6kely 

Berzenezey 6s Vidaces kepvisel6. Kerdeztem, mit kivânnak tâlem ? 

Azt feleltâk, hogy Galaczb6l menekiiinek, mivel az odaval6 

prefekt, Cantacuzino Sândor, a kit Kneaz nev alatt is isme- 

riink, Cuza, vajda rendelet6bâl ejakarta fogatni, hogy az osztrâk 

konzul kezeibe adja.“ 

„Erdekl&dâssel 6s râszvetiel hallgattam, a mint Româniâban 

szoktăk hallgatni a șzămiizâttek hangjât 6s biztositottam, hogy 

a: român vendegszeretet.. nem fogja megengedni, hogy bajok
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ess6k, sât felkertem, hogy fogadjanak el tâlem egy csesze teăt, 

hogy egy kisse felmelegedjenek. Azutân kocsimat adtam oda 

nekik s rendelkezâsiikre bocsâtottam bundâim kâzul is kettât, 

hogy meg ne fagyjanak valahol az uton, mert nem volt egyâb 

rajtok, mint egy-egy v6kony poszt6 attila. Salvus conductust is 

adtam, melyben megparancsoltam minden kâzhatosâgnak, hogy 

ne hâborgassâk Româniâban vald tartozkodâsuk ideje alati, 

megfenyegetven azokat, kik mereszelnenek engedelmeskedni mâs 

rendeleteknek, mint az enyemeknek, ki az orszâg alkotmânyos 

minisztere leven, felelâs is vagyok az orszâg, kiilonăsen pedig a 

român vendâgszeretet nagy torvenyeinek megvedelmezâsâârt s a 

lkik e salvus conductust megsertenek, azokat az orszâg ellen 

elkOvetett ărulâseri fogom megbiăntetni.“ 

„Mikor 6szrevettek a magyar parla rentben Berzenezey 6s 

Vidacs, kâvetve tâbb kepviselât6l, pâholyomba jttek iidvăzâlni 

s egyutial el is mondottâk karlărsaiknak, mikent viseltem ma- 

gamat 1860-ban. S6t Berzenezey meg azi is hozzâtette, hogv 

salvus conductusomot ugy Grzi, mint iratai legbecsesebbik6nek 

egyiket. Vidacs is hâlâdatosnak mutatkozott a vendâgszeretetârt 

€s tămogatăsert, mit annak idejen Româniăban talâlt, de gya- 

korlatibb m6don, minden egyes esetben rokonszenves maga- 
tartâst tanusitva a român îigy irânt. Ritka dolog magyar râszrâl. 
mikor ma lâtjuk azt az ellenseges rziiletet, mely a legtăbb 
magyart eltâlti a Szent Istvân koronâjânak orszâgaiban lak6 

tâbbi nem magyar nemzetiseg ellen.* 
„De van mâs jogom is, mâăs kotelessegem is a magyar 

nemzethez 6s a magyar kormănyhoz fordulni. Mondotiam, hogr 
1860-ban a hâboru Ausztria-, Franezia- 6s Olaszorssâg kăzălt 
kiiszâbon volt. A magyar hazafiak: a szâmiizottek 6s az otthon- 
levâk egyformân Magyarorszâg felszabadulăsât lăttâk e hâbo- 
ruban. Cuza vajda €s bukuresti, meg jassyi kormânya. sokban 
segiteitek a magvar mozgalmakat. A floresci-i tâboron kiviil. 
mely hivatva volt a esataterrâl elvonni egy eg6sz osztrâk had- 
testel, Cuza vajda megengedte, hogy tekintelyes fegyverszâllit- 
mânyokat hozzanak be Româniâba a magyarorszăgi forradalmi 
mozgalmak szâmâra. Mint Cuza vajda minisztere, 6n is resztvet- 
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tem az engedâly megadăsâban, hogy behozhassâk a legyvereket. 

Az els6 szâllitmâny 30.000 l6fegyver volt, a măsodik meg na- 

gvobb. Âgyuk is voltak, melyeket Napoleon 6s Victor Emanuel 

adtak. De a magyarok, kik szâllitâsukkal voltak megbizva, indis- 

krâtek voltak s igy Târdkorszâg, Anglia, Oroszorszăg, de kiil6- 

năsen Ausziria is megtudtâk a mâsodik szâllitmâny Galaczba 

val6 6rkez6set. Egy osztrâk hadihajd €s egy torok gozos âl- 

lottak az olasz lobog alatt 6rkezett haj6k 6sa mi partunk 

k5z6 s megakadâlyoztâk a fegyverek kirakăsât.“ 

„E fegyverek kiadatăsât, bâr hogyan is siirgelik, mâgis 

megtagadtam. A kiadâsba esak akkor egyezeti bel6 Cuza. vajda 

6s kormânya, mikor Sir Henry Bulwer, Nagy-Brittania konstan- 

tinâpolyi nagykovete iinnepelyesen becsiiletszavât adta, hogy a 

fegyvereket visszakiildik Olaszorszâgba. Sir Henry Bulwer azon- 

ban nem tartotta meg szavât. A fegyvereket ătadtâk Tărokor- 

szâgnak, a mely csak nagyon kesân egyezett bele, hogy Olasz- 

orszâgba visszakiildessenek. Cuza vajda az angol nagykovet 

szOszegâsâvel szemben nem hallgatott el. Formâlisan tiltako- 

zoti. Sir Henry Bulwer elismerte, hogy hibâzott, de e szavakat 

mondta konstantinăpolyi kepviselânknek, a halhatatlan emlke- 

zetii Negri-nek — 6s a kis nemzeteknek j6 lesz, ha e sza- 

vakr6] szemben a nagy nemzetek igâreteivel nem feledkeznek 

meg — hibăztam, mikor e kâtelezetiseget elvâllaltam, de kor- 

mânyom rendeleieb6l cselekedtem s ha Cuza vajda sârtve 6rzi 

magât azert, hogy szavam nem tartottam meg, uzenjen hadat Nagv- 

Brittannia kirălyneja 6 fels6g6nek." 

„Ugyanez id6ben a magyar nemzeti kormâny  elnke, 

Kossuth, Magyarorszâg e nagy Prometheusza Cavour-ral egy na- 

gvobb magyar legio, alakitâsa iigyeben alkudozoit, a melynek 

feladata lett volna az olasz hadsereget tâmogatni Itâliăban Ausztria 

ellen a magyarorszâgi 6s erdâlyi forradalmon kiviil. Ertesiilven 

err6l Ausztria kormânya, kettâs kordonnal hermetice elzârta ha- 

târait s megakadâlyozta a magyar ifjak emigrâczidjât. Egyedil 

a România fel6 es6 hatâr volt, a melyen az osztrâk kormânytâl 

tett intezkedesek ellensre is âtjshettek a magyar ifjak. Ily m6don 

csak magâba Moldovâba. mintegy 4000 magyar jătt.“
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„A jassy-i osztrâk iigyviv6 B.: Goedel Lannoy ekkor tâbb- 

szărăs szobeli tărgyalâs utân fenyegeto jegyzeket kildott hozzâm, 

melyben felel&ss6 tett engemet a miatt, hogy a român hatosâgok be- 

fogadjâk 6s protegâljâk a magyar ifjusâgot. E jegyz6k 1860. oktber 

19-r6 volt keltezve. Egy inâsodik jegyzâk deczember 3-r61 kel- 

tezve tette felelâsse a român kormânyt a franezia, olasz fegy- 

verek Româniâba vald behozatala târgyâban. A harmadik jegyz6k 

deczember S-r6l keltezve, ismâtelte a kât el6bbi jegyzek tartal- 

mât. Csupân a târtenelem kedveert s nem azert, hogy magamai 

diesrjem, elmondom, hogy mit. felelt a jassy-i miniszterium e 

fenyegetâsekre. România gyânge kormânya azt felelte, hogy 

Româniât nem lehet felelsse tenni a magyarok beozânlesesrt: 

hiszen neki sok kâltseget okoz a hatârok 6rz6se 6s hogy e miatt 

a vărosokban szaporitania kell a rendăriigyn6kâk szămât. Ellen- 

kezăen, mi teszsziik felelâsse Ausztria kormânyât, hogy kânnyiv6 

teszi a magyarok emigrăceziojât es minket kenyszerit, . hogy e 

miatt enormis kiadâsokat tegyiink, a melyeket esak nem lehet 

ugy tekinteni, mint olyanokat, melyek 6rdekeinkben vannak tâve.". 

„Lâtva Ausztria, hogy a român kormânynyal nem mehet 
semmire, măs eszkăzokhâz folyamodott. A tâbbi hatalmakhoz 

fordult s egyszerre azon vettiik eszre magunkat, hogy el va- 

gyunk ârasztva jegyz6kekkel; kilonosen Oroszorszâg meg okku- 

pâezidval is fenyegetâzâtt az esetre, ha România megkânnyitene 

a magyarok felkel6sât meg csak azzal is, ha megengedi a magyar 

hazafiak csoportos letelepedeset Pomâniâba. A bukuresti mi- 

nisterium, mely Bratianu ministeriumât kOvette, nem mert ellen- 

szegiilni. Kezdette visszakiildeni a magyar ifjakat reszint a Kâr- 

pâtokon ât, reszint a Dunân felfele s kezăkbe adni az osztrâk 

vâmhatâsâgoknak. Cuza vajda aggodva €s fenyegetve 6rezven 

magât az orszâg okkupâcezi6jânak veszedelmâtăl s ministeriu- 

momban ellenăllâsra talâlva, egyenesen a prefektekhez kiildâtt 

rendeletet. A galaczi prefekt ât is adott husz ifjat az osztrâk 
konzulnak. En azonban idât 6s alkalmat talăltam a vendâgjog 
e megserieset is megakadâlyozni. Ezek koztudomâsu 6s nem 

KGltOtt dolgok. Elismeriek az 1860-ki magyarok, s6t bizonvitja 
maga a nagy magyar hazafi, Kossuth is emlâkirataiban. * 
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„Cuza Yajda Jassy-ba jătt; hogy megakadâlyozza ellenâllă- 
somat, 'vagy ellenkez6 esetben elbocsâsson. Elfogatta- 6s târ- 

venysz6k ele âllittatta a metropolitât: a patriârka megveszte- 

getâsecrt s azert, hogy idegenekhez folyamodoit segedelemert. 

A kamara is sequestrâlni akarta Vogorides vagyonăt, hogy 

utânozza, a mit Olăhorszâgbân csinâltak Stirbey vagy Ghica 

Sândor vagyonânak elkobzâsâval, hogy melyik. volt az ut6bbi 

kettă kăziil, nem jăt biztosan eszembe. En ellenszegiiltem ez 

elkobzâsnak is, melyet a kamara egy sz6tobbseggel szavazott 

meg. Mindez îăriigyiil szolgălt lemondăsomra; Tânyleg azonban 

bulkâsomnak oka az a tâmogatăs volt, melyben a magyar igyet 

râszesitettem, a mig a hatalom birtokâban voltam. Bâk6nâl, 

Românnâl 6s Galacznăl gyiilekeztek a magyarok s ott kesziiltek 

a l€gio megalakitâsâhoz, hogy keszen legyenek vele, mig a Dunu 

jege elolvad. Ezt rossz n6ven vettek nekem s azi mondottâk, 

hogy €n vagyok oka a magyarokârt tett kâitekezâsnek. Igy 

aztân elhatâroztam, logy beadom lemondâsomat.“ 

„Ime uraim, mit mond Klapka, ki Jassyba jâtt, hogy Cuza vaj- 

dâval egy uj konvenezi6t kâssân, Kossuth-hoz 1861. februâr 16-ki 

datummal kiăldâtt jelenteseben: „A fejedelemsegekben ujolag 

kedvezâtlen fordulat âllott be. A Cogolniceanu-miniszterium 

kenyszeriilt egy osztrâk erzelmii miniszteriumnak adni helyet. 

Hurmuzachit (a Kossuth emlekirataiban kSzălt magyar fordi- 

tăsban Sumulceaki âll tâvesen), az uj kultuszminisziert, az eg6sz 

vilâg osztrâk iigynoknek ismeri. S mi volt a vâd, melylyel a 

moldvai kamarâk az el&bbi miniszteriumot megtâmadtăk ? Az, 

hogy nyomorult hărom piaszter napisegelyt adott az inseges 

magyar menekvOknek a Szereth vâlgy6ben. Ez mindent meg- 

mond.* 

„Utovegre is lăthatjăk ăn6k, uraim, hogy jogom van a magyar 

nemzettel szemben ugy l6pni fel, mint pârthive. De ân6k uraim, 

az 6n magamtartâsăban lăthatnak anti-român politikât is €s azi 

is mondhatjâk: mikent leheteit egy român miniszter a magyarok 

pârtjân kiilânăsen 1848-hoz kăzel? De uraim, aztis megmondon, 

miesoda pârthivâk voltam 6s vagyok a magyaroknak? Pârthivâk 

voltam azârt;, hogy Erdâlyt olyannă segitsem tenni, mint a milyenne
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az isten teremtetie s mint a milyennek maga Magyarorszâg 

nagy kirâlya, Szent Istvân is elismerte s a milyennek lenni is 

kell: poliglott orszâg, az egyesiiles egy vonala a magyarok €s 

românok kăzott.“ - 

„A magyarok nem harezolhatiak volna mâskep az ola- 

szokkal kâzosen, mint Româniân âtmenve, meri esak a Kârpâtok 

hosszâban kozlekedhettek!: kânnyen az emigrâns magyarok az 

otthon 616 hazafiakkal s esak a român kormâny tâmogatâsâval 

kânnyithettek meg a magyar forradalmi mozgalmak kitârâset. 

Cuza vajda beleegyezett abba, hogy e tărgyban rintkezz6k a 

magyarokkal, de cesak egy feltâtel alatt s e condițio sine qua 

non az Erdelyben lak6 român nemzetiseg jogainak 6s lstel6nek 

biztosităsa volt. Ez volt els6 6s utols6 feltâtele a moldovai mi- 

niszteriumnak is, mert itt târgyaltăk legtâbbet a România €s 

Magyarorszâg kormânyz6ja, Kossuth kozătt kOtendd szerzâdâst 

is. Olâhorszâgban a târgyalâsokat, a mennţire tudom, a mi- 

niszterium gyakori vâltozăsait6l nem 6rintve, maga Cuza vajda 
vezette Balaceanu Jank6 kâzvetit6sevel, ki neki megbizottja 

volt Olaszorszâg nagy minisztere, Cavour mellett. Moldovâban 

Klapkâval 6s Telekivel folyt az alkudozâs, sât levelez6s utjân 
Kossuthtal is.“ 

„Nem kâtelkedem uraim, hogy ha majd egyszer napfenyre 

keriilnek Cuza vajda diplomăeziai iratai, melyeket 1866-ban az 

âllami leveltărba helyeztek el, — akkor lâtni fogjâk, hogy ennek 
a fejedelemnek minden hibâja mellett is românul 6rz6 szive volt, 
— akarata €s €rtelme is hozză, hogy mint român eselekedj6k 6s 
dolgozzek... Nem akarom mind a hărom konvenezid felolva- 
sâsâval untatni 6n6ket uraim, esak utalni akarok a II. szer- 
zodes 6. pontjăra, mely igy szol: „A hăboru vegeztevel krdâly- 
ben egy gyiiles fog Osszehivatni, melvynek feladata lesz nyilatkozni : 
vajon Erd6ly adminisztrăczionâlis tekintetben egyvesittessek-e Ma- 
gvarorszâggal s ha a tâbbsâg azi hatâroznă. hogy Erdâly ad- 
munistrativ tekintetben 6rizze meg eddigi onâllâsat, e hatârozal 
ellen nem log ellenvetes tâtetni“. Uraim e II. szerzOdest nem 
tekinthetjiik egyszeriien Magyarorszăg €s Rominia kăzătt kotâtt 
szerzOdesnek. Ez a szerzâdes nekiink jogot âd, hogv a Kâr- 
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pâtokon tullak6 testvâreink iigyeben nekiink is legyen szavunk, 

es kerhessiik, hogy szenttiil megtartass6k, a mit az 1859-iki es 

1860-iki &vekben kăâtâttek. De azt fogjâk mondani, hogy az 

akkori koriilmânyek megvâltoziak s ennek kâvetkeztâben 6rveny- 

telenekke is lettek az akkor tett igâretek 6s az akkor kătâtt 

szerzădesek is. De uraim, azt k6rdezem : becsiiletes 6s €rtelmes 

emberekhez ill6-e, hogy esak a szerenesâtlensegben tarisâk meg 

az adott sz6t? Azt hiszem, 6pen azert, hogy a magyar hazafiak 

eljutottak erofesziteseik ezeljaihoz, vannak kâtelezve teljesiteni, 

a mit a szomorusăg napjaiban magokra vâllaltak. Volt is egy 

nehâny olyan ember, ki &sztăndztetve lelkiismeretâtâl, ha. nem 

is eg6szben, de legalâbb reszben igyekezett megiariani azt, a 

mit regi szerzâd6seikben igertek. Ez embereknek kâszOnhetik a 

românok a nemzetisâgi târvenyt“. 

Megismerven igy azi a felfogăst, mely ez esemenyekre 

vonatkoz6an a românoknâl âltalânosan uralkod6, vizsgâljuk meg 

egy kisse az elfogulatlan tortânelmi kritika segits6gâvel, hogy 

mikeânt is folytak le ez esemenyek s hogy belâlok igazi tanul- 

sâgul mit lehet levonni ? 

1855. januâr 10-ike volt az a nevezetes nap, mikor a 

lângeszii Cavour-nak sikeriilt keresztiilvinnie, hogy Szardinia 

is esatlakozott a krimi hăboruban az Oroszorszăg ellen kiizd6 

nyugati hatalmakhoz. E szerzâdest maga Cavour irta ală, mert 

az akkori szărd kiiliigyminiszter ellenezve a szăvetseget, hiva- 

talârol lemondott. Mikor alâirta, eselekedete fontossâgânak tu- 

daţâban e szavakait mondă: „Ludom, hogy borzaszt6 felelosseget 

vettem fejemre, de bârmi lesz belăle, lelkiismeretem azt mondja, 

hogy szent kâteless6get teljesitettem“. Bâr e hăborub6l Szârdi- 

niânak kâzvetetleniil semmi haszna sem volt, de e reszvetel 

n6lkiil meg sem lett vola Cavournak sem alkalma, sem joga 

a părisi kongresszuson hazâja 6rdekeben felsz6lalni. E felsz6la- 

las alkalmâval gy&zădâti meg Cavour, hogy Ausztria meglehe- 

hetâsen izolâlva van, 65 hogy Szârdinia egy Olaszorszâg felsza- 

baditâsăârt viselend6 hăboruban bizton szâmithatna a nagy 

hatalmak rokonszenvere. E pereztâl kezdve nem nyugodoit s 

miutân tudta, hogy III. Napoleon măr r6gebben kijelentte, hogy
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szeretne valamit tenni Olaszorszâgert, rajta volt, hogy Napoleon 

ez igâretet hbevâltsa. Csakugyan sikerilt is neki eszmâj6nek a 

csâszâri megnyerni €s egy, Plombisresben 1858. julius 21-6n 

tartott hosszabb beszelgetesben nemesak a szăvets6g râszleteiben 

âllapodtak meg, hanem abban is, hogy a kăz6s hadjâratnak 

ezelja lesz az egâsz Fels6-Olaszorszâgot felszabaditani 6s Victor 

Emanuel alatt egyesiteni, a ki aztân cserben Savoyât ătfogja 

engedni Francziaorszăgnak. 

Napoleon diplomâcziâjânak sikeriilt az egesz dolgot akkent 

kesziteni el6, hogy a kozvelemâny elâit Ausziria tiinjek [el a 

b6ke meghbontojânak. Mihelyt megkâtâtie Napoleon Cavourral a 

szerzâdest, azonnal €rintkezesbe lepett a magyar emigrânsokkal, 

hogy azokat is tevkenysâgre sz6litva, Ausztria, haderejânek egy 

râszet Keleten lekosse. Szămitâsâba Magyarorszâg fiiggetlens6- 

genek visszaâllităsât nem vonta meg be, mert tudta, hogy eg 
ilyes terv megprObâlăsa Ausztriânak szăvets6geseket biztositana. 

EgyelGre nem szând6kozott egyebet tenni, mint Auszitria hadere- 

jenek egy igen tekintelyes reszet Keleten a magyarok 6s a ro- 

mânok âltal lek6tni, de akkent, hogy ez 6t Eur6pa elâtt ne ugy 

tiintesse fel, mint a forradalommal szăvetseget keresă 6s kât6 
csâszârt, Szerette volna az egesz dolgot akkânt intâzni, hogy a 
vilăg a magyar 6s român mozgalmakat olyanoknak tekinthesse, 
melyek Onkenyt, Ausztria elleni gyililetbăl fakadva, hasznăljăk 
fel a kedveză alkalmat a n€lkiil, hogy erre Napoleontâl a leg- 
kisebb biztatăst is kaptăk volna. Igenybe akarta venni a ma- 
gyarok es românok szolgâlatăt, de ugy, hogy e szâyetsâg âltal 
magât Europa elâtt ne kompromiitălja. 

Hogy Magyarorszăgnak miârt volt oka 6s kedve Ausztria 
ellen fegyvert fogni, nem sziikseg magyarăzgatni. Mindnyâjan 
j6I tudjuk. Nem lesz azonban felesleges azt k&rdezni, hogy hât 
a fejedelemsâg românjainak esetleg mi okuk volt Ausztria elen 
fordulni ? mert hiszen az elOzmenyek ismerete aligha ad jogot 
annak feltevesere, a mit Cogolniceanu beszeaâben hirdet, hogy 
a magyar torekvâsek irânt 6rzett &nzetlen rokonszenvbăl lettek 
volna hajland6k Ausztriăval hajba kapni azârt az egyetlen 
gyakorlati ezâleri, hogy Erd6ly autonomiâjăt a magyar âllam 
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kereten beldl az erdelyi românsâg nemzeti Istel6nek €rdek6ben 

biztositsâk. 

A român fejedelemsâgek felszabadulâsânak €s personal 

unioban val6 egyesiil6s6nek râvid târtenetât az el6bbi fejezetben 

elbeszeltiik. Lâttuk, hogy a român politika vez6resillaga a feje- 

delemsegek egyesitese volt s hogy ez egyesit6s ellen a părisi 

bekekongresszus 6ta legmakacsabb kitartâssal €pen Ausztria 

kiizdâtt 6s most is, mikor Cuza mâr meg volt vâlasztva mindkst 

fejedelems6g vajdăjâvă, a becsi kormâny minden befolyâsât arra 

igvekezelt felhasznâlni, hogy aszultân ekettăs vâlasztâst ne erâsitse 

meg. Mikor az olasz-franezia-osztrâk hâboru kitâroben volt, Cuza 

meg nem volt megerâsitve. A megerăsit6s kieszkozlesât pedig 

els6 sorban Franeziaorszăgtâl remelte. Tekintetbe vâve e k6- 

riilmânyeket, mint tenyt konstatâlhatjuk, hogy Cuză-nak osztrăk- 

ellenes politikât kovetnie sajât ârdekevel €s Napoleonnal szemben 

kâtelessege is vol. 

„1859. mâreziusânak kezdeten — irja Ghica Jon — (Amintiri 

din pribegia 615. 6s 616. 1.) miutân Cuza Bukurestbe jâtt s ke- 

z&be vette Olâhorszâg kormânyânak gyeploit. visszatert Jassyba. 

Ez idâtâjt Ausztria egy fenyegeto jegyz6kben azt kăvetelte Victor 

Emanueltâ], hogy fegyverezze le az onk6nyteseket €s adja ki a 

lombardiai €s toscanai emigrânsokat. A boldogult Beclard-dal, 

Francziaorszâg akkori diplomaecziai iigynokevel arr6l a nehezse- 

gekr6l beszelgeltiink, a melyekbe Konstantinăpolyban a kett6s 

fejedelemvâlasztâs itkozoit. Miutân erre vonatkoz eszmeimet 

kifejtettem, azt mondottam, hogy a porta 6s a pârisi szerzOd6st 

alăire hatalmaknak ez ellenzese nem tarthat sokâig, miutân az 

eurâpai diplomăeziât meggy6zOdesem szerint râvid id mulva 

sokkal fontosabb €s jelent6kenyebb kârdâsek fogjâk igenybe 

venni. III. Napoleon esâszâr ugyanis tiirelmetleniil vârja, hogy 

az oszirâkok âtlâpj6k a Ticino-t, azârt, hogy neki is iiriigye 

legyen heleavatkozni 6s- pedig nem cesupân azeri, hogy se- 

gitse Piemontoi, hanem azârt, hogy felszabaditsa az eg6sz 

Olaszorszâgot. Es ha Cuza felfognă helyzetât, egy nehâny 

ezer emberbâl Ojtoznăl egy tăbort alakitana, a mely keny- 

szeritene Ausztriât, hogy olaszorszâgi seregebol vagy 100.000
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embert visszatartson Erdâlyben s ez esetben Cuza vajdânak 

joga lenne esetleg tobbet is kâvetelni, mint a kettOs vâlasziăs 

szentesitâsât. Beclard-dal vald e beszâlgetesem utân nem teli 

bele hârom nap, mikor Balaceanu Jank6, ki akkor Bukurest 

prefektje volt, egy sifrirozott siirgânyt kiildott: menjek Jassyba, 

mert a vajda hivat, megakarvân bizni a lel6pd Sturza Vasilie 

helyeit a miniszterium elnoksegevel 6s a beliigyminiszterseggel. 

Mikor âtestem minisztersâgembe val6 beiktatâsom formalitâsain, 

a vajdânak legels6 megbizâsa az volt: irjak konstantinâpolyi 

kiildătiiinknek, Negri-nek, hogy kovessen el mindent a portânăl 

6s a nagyhatalmak k6pviseldinel, hogy ismerjek el a kettos 

fejedelemvâlasztâst. Azt feleltem : teljesiteni fogom O fensâgânek 

akaratât, de meg vagyok gyâzâdve, hogy Negri siirgeteseinek 

nem lesz eredmânye a dolgok jelenlegi helyzeteben 6s hogy e 

czelra a legalkalmasabb eszk6z egy tâbor alakitâsa volna az Ojtoz 

el6tt. A vajda hosszasan v6gignezett rajtam a n6lkiil, hogy va- 

lamit csak sz6lott volna, vagy tovâbbi felvilâgositâsokat kert 

volna, mintha 6n valami nagy ostobasăgot mondottam volna. Egy 

pâr nap mulva a vajda mâr Bukurestben volt, a honnan tâvirati 

uton arra kârt, hogy kiildjek tervet, mikânt lehetne Floresci 

melleit egy tâbort alakitani. Cuza vajda, ugy lâtszik, magâtdl is 

râjătt szavaim €rtelmere vagy talân Beclard megmagyarâzia, 

hogy mit jelentenek. Kev6ssel azutân, hogy a moldovai minisz- 

teriumba belsptem, a Binder hotel szolgâja, a hol szăllva voltam, 

jelenti egyszer, hogy egy Roland nevii ur akarja tiszteletet tenni. 

Ime, kit lâtok belepni a szobâba ? Klapka tâbornokot, Komâron 

hâset, Klapkât bemutattam a vajdânak is, kivel meg az nap hossza- 

san €s barâtsâgosan beszelgetett. Klapka bizalmas mâdon kăzâlte a 

fejedelemmel azokat a biztosităsokat, melyeket Kossuth nyert Napo- 

Jeon herczegtâl a magyarok reszvetelâre vonatkozâan az osztrâk- 

olasz-franezia hâboruban. Cuza 6s Kossuth kozătt az egyetârtes 

a legiokeletesebb volt, de miutân Cuzânak Bukurestbe kellett 

sietnie, azi hatăroztâk, hogy egyelore szerkesztess6k esak eg 
jegyzOkOnyvtervezet, a mely aztân a vajda Bukurestb6l vald 
visszaterese utân alapjâul szolgâlna a râszletesebb vitânak.“ 

Ghica e nyilatkozata Cogolniceanu-val szemben igazat âd 
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abbeli felfogâsunknak, hogy Cuzât 6s a român politikusokat elsâ 

sorban sajât 6rdekitk kenyszeritettek Ausziria ellen vale âllâs- 
foglalâsra, azutân pedig kâtelezetisegiik szemben pârtfog6jokkal, 

III. Napoleonnal. Erzelmi dolgok is vegyiiltek tagadhatatlanul 

ez âlâsfoglalâsba, csakhogy inkâbb az osztrăkok irânt 6rzett 

'ellenszenv, mintsem az a rokonszenv, a melylyel âllitolag ez 

idâben a român politikusok a magyar torekvâsek irânt visel- 

tettek volna. A krimi hadjârat folytân sziiksâgesse vâlt osztrâk 

okkupâezi6 meglehetăsen kellemetlen eril6keket hagyott hâtra 

a fejedelemsâgek românjainâl. A bâesi kormâny ugyanis Bach 

Eduardot, Bach Sândor miniszter testveret bizta meg Olâhorszâg 

polgări tekintetben val6 adminisztrăezi6jâval. Gondolhatni, hogy 

ez'a jo ur, kinek a român fejedelemsegekre vonatkoz6 ismeretei 

nem sokkal lehettek alaposabbak, mint jelenlegi tudâsunk a 

Mars csillag âllit6lagos lakosainak politikai 6s târsadalmi viszo- 

nyair6l, mină fogalmakkal !6pte ât Predealnăl a batârt. Mindenek 

el6tt kijelentette, hogy sziiks6gesnek tartja oly embereket keresni 

Erdâlyben, kik a român €s nemet nyelvet j6l tudjâk, hogy azokat 

aztân mint hivatalnokokat alkalmazhassa „a tudatlan 6s a rest 

bojărok helyett.“ Megerkezven Bukurestbe, legel6szăr is azt a 

meglepă kârdâst tette, hogy van-e ez orszâgban valami irott 

târveny ? Mikor 6rtesere adtâk, hogy a râgibb divânok hatâro- 

zatait6l kezdve a regulament organic-ig eg6sz sora van az ivrott 

târvenyeknek, meg magasabb hangon jelentetie ki, hogy ezeket 

az ostobasâgokat nem  veheti tekintetbe s hogy eljârâsâban 

zsinormertkiil az osztrâk bâles 6s igazsâgos târvenyeket fogja 

venni. Kepzelhetni, hogy az efi6le eljărâs mennşire alkalmas 

volt arra, hogy meggyiilăltesse a românokkal az osztrâk katonai 

kormânyzatot €6s civil birokraeziât, a mely bennok egyâltalân 

dummer Walach“-nâl nem is akart mâst lâtni. 

” Nem tudtâk a nyelvet sem 6s a mi meg rosszabb volt, 

tanulni sem akartăk, hanem azi koâvetelt6k, hogy az 6 kedvokert 

a românok tanuljanak meg n&metiil. Nem ugy bântak a.româ- 

nokkal mint szâvetsegessel, hanem mint meghâditott barbâr €s 

ozivilizălatlan n6ps6ggel. „Magokviseletâvel nem meghâditottâk, 

de elidegenitettek maguktl az olâhokat — irja Veress Sândor. 

16



— 242 — 

(A magyar emigrăczi6 keleten II. 153. 1.). Jârtak itt torokok, de 

a vallâsos gyiilălet daczâra âltalânosan elismerik, hogy ezek a 

legembersegesebben viseltek magokat ; jărtak it muszkâk, ezek 

loptak, de nem igen verekedtek, tiszijeik pedig sok penzt hoztak 

forgalomba, azonkiviil 6-hitiiek voltak s igy nem tekinttettek ellen- 

sâgnek ; de az osztrâkoknak meg nevât6l is irtâznak az olâhok 

6s kifogyhatatlanok e ket 6v alatt kiăllott szenvedâseik 6s lealâz- 

tatâsaik elbeszeleseben“. 

'Tenyleg azok az iratok, kânyvek, leirăsok stb., a melyek 

az, okkupâezi6ra, vonatkoznak, telve vannak olyan esetek elbe- 

sz6l6s6vel, melyek egyformân illusztrâljâk az osztrăkok răvid- 

lătâsât 6s brutalităsât. A katonâk a n6ppel megvetâen bântak. 

Utăttâk, vert6k az olâhot a legesekelyebb ellenăllâs eseten is. 

litak, ettek, 6s vagy 6pen nem, vagy pedig a fejedelemsegekben 

&rvânytelen osztrâk bankjegyekkel akartak fizetni s ha a koresmâ- 

rosok nem akartâk elvenni, megveri6k 6ket. Loptak is, de tetien 

kapatva, nem szaladtak el, mint az orosz katonâk, hanem szu- 

ronyt rântottak 6s elvertek a fegyvertelen polgărokat. Ugy vi- 

seltek magokat, mint hajdanăban a Landsknechtek Magyaror- 

szăgon. A tisztek sem voltak jobbak. Atlag sem românul, sem 

franeziâul nem tudva, nem vehettek râszt a român miveltebb 

târsadalom &sszejoveteleiben. Gâgăsăk 6s kâvetelOk voltak s a 

mellett, făsvânyek. Az &sszehasonlităs, melyet a românok koztok 

es a megelâzoen Româniâban idâzd orosz okkupâezio tiszijei 

kăzâtt tettek, mindenben az osztrâkok rovăsâra iitâtt ki. Az 

orosz tisztek tudtak franeziâul, românul is szivesen tanultak, 

azonkivil nem keriilt6k a român târsasâgokat, hanem r6szi- 

vettek annak minden mulatsâgaiban. Kârtyâztak, pezsgâztek 

a bojărokkal, udvaroltak az asszonyoknak, szOrtâk az ara- 

nyakat marokkal; egyszoval ugy viseltek magukat, mintha & 

român târsadalomnak sziileteli tagjai lettek volna. Ugy vettek 

a român 6letet, a mint van, megelâgedtek, a mit talăltak 6s 6l- 

veztek, a hogy tudtâk, mig az osztrâk tisztek azt akartâk, hogy 

minden ugy legyen, a mint nekik tetszik, — also so, wie in 
Osterreich. 

Hogy voltakâpen III. Napoleon csăszâr mit akart, azt egy 
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megjegyz6s6bâl sejthetjiik, melyet Kossuthtal 1859. mâjus 5-6n 
folytatott beszâlgetsse folyamâban, mint Kossuth mondja, (ra- 

taim Î. k. 233. 1.) felig kerdâleg, felig kerdleg tett, hogy talân 
m6gis csak rendezhetnenek eldlegesen amott Erd6lyben a sze- 
kelyeknel egy kis felkelesi mozgalmat? Mikor Kossuth ezt lehe- 

tetlennek mondotta, a esâszâr azt felelte: Eh bien! n” en par- 

lons plus, — de azârt mâgis el6g ravasz volt megtudni Kos- 

suthtl, hogy kăriilbeliil mekkora osztrâk haderă lehet Erdâlyben. 
III. Napoleon ebben a dologban nem is akart Kossuthtal 

egvezkedni, hanem Klapkâval, mert ugy hitte, hogy ha Kossuth- 

tal szerzâdik, akkor kenytelen lesz Magyarorszâg  fiiggetlens6- 

gânek iigyât tenyleg €6s nyiltan felkarolni, mig Klapkât egy kato- 

nai diversiora răbirhatja e sulyos kâtelezetis6gek magâra vâlla- 

lâsa n€lkiil is. Kossuthtal alkudozâsokba tânyleg esak akkor is 

boesâtkozott, mikor meggy6zâdâtt, hogy Kossuth n6lkiil a magya- 

rokkal semmire sem mehet. III. Napoleon ugy okoskodott, hogy 

Cuza sajât 6rdek6ben is azt teszi, mit 6 akar. Husz-harminezezer 

embert az osztrăk hatârok melleti kânnyen 6sszevonhat s onnan 

a magyar emigrânsok kalauzolâsa melleti, becsapva Erdelybe, a 

sz6kelyeket egy păr nap alatt felfegyverezheti s igy egy 40— 

50.000 f6bâl âll6 român-magyar hadsereg fog egy oly kitiind 

tâbomok vezerlete alatt râtâmadni az osztrâk haderore, mint 

Klapka. Egy hât alatt ily modon sikerilni fog Magyarorszâgon 

oly felkelst idezni el6, mely Ausztria haderejenek igen tekintelyes 

râszât le fogja kâtni 6s azzal az Ausztriâval, mely az olasz csata- 

teren nem fog egsz erejevel fellepni, kânnyii lesz az egyesiili olasz- 

franezia, hadseregnek elbânnia. Hogy aztân a românokkal 6s 

magyarokkai mi târtenik, nem igen bântotta Napoleon lelkiisme- 

retât. Napoleon a român torekveseket is csak azert pârtolta, 

mert sajât 6rdekei ugy kivântăk, s mihelyt €rdekei mâst paran- 

esoltak, azonnal kâsz volt a român fejedelemsegekei akâr el is 

eserâlni Ausztriâval. 

De nehogy azok, kik velem ellenkez6 âllâsponton vannak, 

azi mondjâk, hogy az esemenyeket a magam tendencziâi szerint 

magyarâzom, idezek tanuul egy român ir6t, Soimescu Jon se- 

natort, ki „România, Rusia si întreita Alianta“ czimiu kOnyve- 

16*
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pen ezeket irja (306. 6s k&v. lapok). „A românok tudjâk 6s ismerik 

nagyon j6l, hogy III. Napoleon mennyi jât tett 6rtâk s hogy 

mennyi nehezsegen segitett ât, mig eljutottunk odâig, hogy 

megval6sitsuk a fejedelemsâgek uni6jât s âllandâsitsunk egy 0ro- 

kâsâdesi joggal bir6 dinasztiăt România trânjân. Mind e mellett 

sok fâjdalommal kellett kesbb felfedezniink, hogy mg ez a 

jOtevânk sem habozott bizonyos kârilmenyek kozott politikai 

kombinăezidi 6rdek6ben minket Ausztriânak esereben felajânlani 

6s hogy Ausztria volt az, ki elâttiink eddigel6 meg ismeretlen 

okokb6l visszautasitotta ezt az uzletet. Elâszăr 1856-ban a krimi 

hadjârat utân, mikor a pârisi kongresszus Osszeiilt s a mikor azon 

gondolkozott III. Napoleon, hogy ez alkalommal mikânt old- 
hatnă meg az olasz kerdâst s mikânt el6githetne ki az olaszokat 

azon igeretek târgyâban, a melyeket m6g akkor tett, mikor mâg 
nem volt esăszăr, hanem csak emigrâns s azon 20.000 piemonti 

hâsiessegeert 6s âldozatkeszsâg6ert, a kik a franeziâk 6s angolok 

oldalân harezoltak Krimben. Hogy kikeriilje a hâborut, melyet 

kenytelen volt 1859-ben Ausztria ellen vivni s mely Solferinonâl 

vâgzOdâtt, III. Napoleon arra gondolt, hogy a român fejedelem- 

s6geket odaadja ceserâbe Ausztriânak Lombardiâsrt 6s Velen- 

cz66rt. Ezt a titkot maga Cavour ârulta el, a ki râszt vett a 
pârisi kongresszuson, e szavakat irvân egy piemonti barâtjânak : 
„A csăszâr nekem azt mondoitta: Auszitria nem egyezik bel€ 

semmibe ; kesz inkâbb hâborut viselni, semhogy beleegyezzek 

Parma OnOknek vald âtengedâsâbe s ez alkalommal nem csi- 

nâlhatok casus bellit belsle, de legyenek nyugodiak, mert ârzen, 

hogy a jelenlegi b6ke nem tarthat sokâig. A esâszâr kiilânben 

azt ajânlotta Ausziriânak, hogy okkupâlja a român fejedelem- 

segeket 6s €rtâk engedje ât nekiink Lombardiăt 6s Veleneztt, 

izv sz6lvân jelenletemben Clarendon lordhoz: „C'est lă la seule 
zolution raisonable des affaires d'Italie.“ 

„A fennebbieknek megerâsitesâiil 6s bizonyit6kâul annak, 

hogy III. Napoleont is inkâbb sajât politikai szâmitâsainak 6rdekei 
vezeltek, mintsem szeretete a Duna mell6kân lak6 protegâltjai 

irânt, a „Romanul!“ 1880. januâr 24-ki szâma utân kăzăljik azokat 

a szavakat, melyeket Albert angol kir. herezeg irt 1857. mâjus 
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18-ân barâtjânak, lord Stockmornak: „A franezia politika, a 

mely a b6ke-kongresszusok elott egesz a kâptelensegig osztrâk 

volt, egyszerre ellenkezov6 vâltozott s most Oroszorszăgot tâmo- 

gatja ugyanoly hevvel. Ennek oka, a mint mondjâk, az, hogy 

Ausztria, visszautasitotta a neki felajânlott Duna-fejedelemsegek 

annektălâsât, a mely Eurâpa t6rkepenek âtalakitâșâhoz kiindul6 

pontul szolgâlhatott volna.“ Hogy III. Napoleon a dunai feje- 

delemsâgeket a krimi hâboru kezdeten €s vegân egyarânt felajân- 

lotta Ausztriânak, az abb6l a t6nybâl magyarâzhato ki, hogy 

Eur6pa nem viseltetett eleg bizalommal a românok irânt. A româ- 

nokat akkor egy privilegizălt €s russophil târsadalmi osztâly ve- 

zette s nem is mutattâk magokat elegge kitartâknak, hogy jogaikai 

6s figgetlensâgiiket sajât erejiikkel 6s bâtorsâgukkal vivjâk ki. 

Stirbey vajda 1853. nyarân elhagyta az orszâgot, mi alalt 

az oroszok âtleptek a hatârt s Olăhorszâgot, mint zâlogot meg- 

szâllottâk, melyet egy darab ideig Rudberg orosz tâbornok kor- 

mânyzoti. Akkor a nyugati hatalmak meg nem ismertek minket 

jol s nem volt bizalmuk a Duna mellett lak6 latin n€p aspirâ- 

czidiban 6s vitezseg6ben.“ 
| 

„Sokkal nehezebben lehet megmagyarâzni azt a mâsodik 

kisârletet, melyet pârtfognk, III. Napoleon 1864-ben szânde- 

kozott veliink tenni, felajânlvân az egysâqes Românii csereben 

Ausztriânak. Tudjuk ugyanis, hogy a franeziâkkal szOvetseges 

olaszok i859-ben Solferino-năl megnyertâk Lombardiât, kârpât- 

lâsul advân 6rte Francziaorszâgnak Nizzât €s Savoyât s meg- 

fizetvân meg ezen felil a hăboru kăltsegeit is. Olaszorszâăg tâbbi 

râszeiert pedig az olaszok magok harezoltak sliikân Garibaldi- 

val &s Victor Emanuellel s megvalâsitottâk az olasz egyseges 

kirălysâgot Veleneze 6s Roma. kivetelâvel, a melyet csak kes6bb 

1866-ban 6s 1870-ben nyertek meg a porosz szâvetseg segitse- 

g6vel. Ez id6kâzben tortent, hogy Ausziria nem akarta elis- 

meri az egysâges olasz kirâlysâgot, mert egyrâszt f6lt Velencze 

elveszitâsetâl, măsreszt pedig a pâpa miatt, a ki folytonosan se- 

gitsegert kiabâlt a Roma fel kăzeledă olasz kormâny ellen. 

Francziaorszâg kormânya €S misteriosus diplomâeziâja azonban 

1864-ben ujra megkiserletie Ausztria kormânyât az egyesiilt feje-
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delemsegeknek Velenezâert val6 felajânlăsâval râbirni, hogy az 

egyesiilt olasz kirâlysâgot ismerje el. Ausztria pedig ez alka- 

lommal is visszautasitotta ezt az erkâlestelen vâsârt.“ 

„La Marmora tâbornok, ki 1864-ben olasz miniszterelnsk 

volt, 1874-ben egy sorozat diplomaeziai iratot publikâlt kormânvy- 

zatânak s a Veleneze âtengedese 6rdek6ben folytatott alkudo- 

zăsoknak idejâbâl. E kânyvnek (franezia ezime: „Un peu plus 

de lhuimitre.* 1874.) 51. lapjân van egy diplomacziai levâi, a 

melybâ] kivilăglik, hogy III. Napoleon miniszterei mit kovettek 

el a tekintetben, hogy Ausziria Velenezât az egyesiilt fejedelem- 

segekert âtengedje Olaszorszâgnak. E levelben La Marmora tâbor- 

nok ide vonatkoz6an ezeket irja: 

„Drouyn de Lhuys ur nâzete — s hasonl6kepen az envem 

szerint is, Ausziria, vissza fog utasitani minden arra vonatkoz6 

ajânlatot, hogy Velenezât penzbeli kârpâtlăsert âtengedje. Drouvn 

de Lhuys ur azonban hiszi, hogy jovâben mâgis le lehetne 

gyOzni Ausztria e tekintetben val6 visszautasito magatartăsât, ha 

penz helyett teriilet-eserst ajânlanânk fel. Termâszetesen a Dunai 

fejedelemsegek tervezeti âtadâsâr6l volna sz6, melvet az el$z6 

kormâny, kiilândsen Nigra lovag olyannyira siirgetett, de a melyben 

nekem nines semmi bizalmam“. 

Ezek az adatok vilâgossă teszik, hogy Napoleon magatar- 

tâsât is szemben a românokkal a politikâban egyediil irânyt ad6 

erdek hatârozta meg. Ha, 6rdekei azt parancsoltâk, hogy a ro- 

mânokat pârtolja, akkor keszpenz beese volt a latin fajbeli k6- 

zâssâgnek, ha, pedig ez 6rdekek mâst paranesoltak, kâsz voit a 

a latin atyafiakat cserâbe adni a nâmet Ausztriânak a nelkiil, 

hogy az eredet 6s a szârmazăs kăzoss6ge csak egy pereznţi 

lelkifurdalâst is okozott volna neki. A român kultur-liga emberei 
most is a latin eredet kăzâssegere spekulâlva, igyekeznek az 
olasz €s franezia kăzv6lemenyt elleniink ingerelni. Tagadhatat- 
lanul szep sikereket ârtek el ugy az olasz, mint a franezia saj- 
toban. Mi, hirlapirok tudjuk, hogy vannak bizonyos k6rdesek, 
melyekrol, mint a kăzăns6g 6rzâseivel 6s politikai aspirâczidival 

osszeesă dolgokrâl igen sz6p €s hatâsos czikkeket lehet irni 
arânylag keves fâradisăggal. Az ilyen târgyakat szeretjiik idârăl-
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idâre minden kiilânâsebb erdek n€lkil is megvez6rezikkezni, de 

ha belâtjuk valami veletlen folytân, hogy ezek tisztân platonikusan 

&rzelmi dolgok, melyeknek a mi nemzetiink aspirâczidihoz lenye- 

giikben semmi kozik, mâs târgy utân szoktunk n6zni. llyen ve- 

zârczikkre alkalmas anyag volt a franezia sajtoban az ugyneve- 

zett erdâlyi român ' k6rdâs is. De egyszerre esak Kâlnoky azt 

mondja a magyar delegâczi6ban, hogy România a hârmas szo- 

vetsâgnek igen hii 6s becsiiletes tagja 6s e nyilatkozatât a român 

kiiliigyminiszter nem czâfolta meg. No ha România tagja a 

hârmas szăvetsegnek, akkor nines semmi 6rdeke a franczia saj- 

tânak az erdâlyi român kârdâsrâl a magyarok ellen fulminans 

vez6rezikkeket irni, hisz irhatnak garmadâval îly czikkeket, tele 

szavalhatjâk a felvilâgot a barbâr magyaroktol einyomott keleti 

latin testverek szenvedâseirâl, ezek a keleti latinok mâgis a ma- 

gasabb politikai 6rdekek nyomâsa, alatt erzelmeik ellensre is 

kânytelenek lesznek a gyiilâlt magyarok oldalân bharezolni Orosz- 

orszâg, a franczia nemzei e szăvetsegese elen. Mikor Kâlnoky 

gr6f konstatâlta, hogy România a hârmas szOvetseg tagja, a 

franezia. sajt egyszerre magătol kăzâmbosse lett a român ker- 

d6s irânt. A napi sajtnak kitiino srz6ke van az aktualis erdekii 

târgyak megkiilonboztetesehez. Termeszetes, hogy a naiv român 

kozv6lemâny e hirtelen fordulatot minden egyebnek tulajdoni- 

totta, csak ez egynek nem. Megvesztegetest, diplomacziai beavat- 

kozâst keresett, holott vannak kerdesek, melyekben a sajtot. sem 

megvesziegetni, sem terroririzălni nem lehet. | 

Tanulmânyom eddigi folyamân kimutattarm, hogy a românok 

Kossuthtal nem igen rokonszenveztek, mert Gt ugy tekintettek, 

mint a tortenelmi magyar ăllam eszmâj6nek kepviselâjet. ki ut- 

jâban âll az 6 dako-român tărekveseiknek. Merevsege, melylyel 

elutasitotta Magyarorszâg râszvâtelet a keleti konfoederâczi6ban 

igy, a mint azi Balcescu €s Ghica terveztek, meglehetosen n6p- 

szeriătlenne tette elâttok. Sokkal rokonszenvesebb egyeniseg volt 

Klapka, ki mint katona nem igen osztozott Kossuth Lajos âllam- 

jogi aggodalmaskodâsaiban s hajlandobb volt Teleki Lâszl6val 

egyiiit l&nyegesebb engedmânyeket tenni a nemzetişegeknek, 

mint a Kossuth-t6l kepviselt hivatalos emigraczionalis nemzeti-



— 248 — 

segi politika. Aztân Klapka, kit annak idejen a român emigrânsok 
a leendă român forradalmi hadsereg fâvezârânek szemeltek volt 
ki, ălland6 €rintkezâsben is âllot' = român emigrânsokkal, mig 
Kossuth, az emlitett ok miatt, ali. .3 6rintkezett velăk. Igy tehât 
alkalmasabb egyenisâget Româniâ.a, mint Klapkât, nem is kiild- 
hettek volna. ” 

Klapkânak sikeriilt is Cuzaval minden nagyobb nehâzsâg 
nelkiil megegyezâsre jutni. Cuza ekkor ugyanis mâg feltâtlen kâte- 
lessegenek ismerte ugy cselekedni, mint părtfogâja, III. Napoleon 
kivânta, mert hiszen, mint kimutattuk, sajât 6rdekei is ezt pa- 
ranesoltăk. Kât egyezmânyt kătâttek. Az elsă tisztân katonai 
jellegii €s a, kovetkezăkepen hangzih. 

Egyezmeny. 

Cuza fejedelem megengedi a magyar hazafiaknak, hogy 
fegyverraktârakat alkossanak a Szereth-vâlgyeben, Bakauban, 
Romănban vagy Erdâly hatâraihoz meg kozelebb es6 helys6- 
gekben, mint Oknân 6s Piatrân. 

O fels6get6l, a franezia csâszârtâl a, herezeg 30 ezer puskât 
fog kerni, melybâl 10 ezer a moldva-olâh hadsereg felfegyver- 
zs6re lesz szânva, 20 ezer pedig a magyar 6s erdâlyi felkelâk 
vez6reinek rendelkezesâre fog adatni. Ezen fegyvereket hala- 
d6ktalanul fogja kerni, tekintve a helyzet siirget6 voltăt 6s azon 
idât, melyet a fâldkăzi tengeren lev6 kik5tOkb5l a. helyszin6re 
val szăllitâs igânyel. 

Tovâbbi egyezkedes târgyait k6pezendik a kes6bbi hadszer- 
kildemânyek, melyek Magyarorszâg 6s a fejedelemsegek kâzt 
sziksegeik szerint lesznek kiosztand6k. 

A szăvetsâges kormânyokt6l kârt fegyvereken kiviil a szerb 
kormânytâl egy bizonyos szâmu âgyu fog keretni, a mely âgyuk 
egy resze a moldova-olâh kormânv âltal a magyaroknak fog 
âtadatni. 

Măsrsszrol Klapka tâbornok a lehetă legnagyobb tevekeny- seggel fog Pârisban 6s Londonban azzal foglalkozni, hogy nemesak 
„a fegyverek a sziikseges tâlt6sekkel, hanem azon felszerel63i târgyak is azonna] elkiildessenek, melyekre a moldva-olâh 6s
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magyar hadaknak azonnal val6 hareztârre l6pâse vâgeti szik- 
s6gok lesz. Foglalkozni fog tovâbbâ azzal is, hogy Pârisban 

vagy mâshol elegseges orvosi szemelyzetet s nehâny mârn6k- 

kari 6s liizeriisztet szerezzen e kât fegyvernemnek a, fejedelem- 

s6gekben leend szervezesere. 

A tâbornok mindezen kârdâsre nezve a fejedelem pârisi 

kiildâttâvel fog egyetârteni. 
Magyar iigyviv6k fognak Jassyba, Bulkurestbe 6s Galaczba 

kildetni a vâgett, hogy a fejedelmi kormânynyal folytonos vi- 

szonyt tartsanak fenn. 
A belgrădi megbizottak gondoskodni fognak, hogy a moldva- 

olâh kormânyt mindenrâ!, a mi ott târtânik, €rtesitsek. 

Mihelyt Olaszorszâgban a hăboru kitâr, a moldva-olăh 

kormâny a magyar katonai fân6k rendelkezâsere fogja bocsă- 

tani mindazon eszk&zbket, melyek a fegyvereknek, tâlt6seknek 

stb. a hatârig vald szăllitâsăra sziiksegesek. 

A mi a magyarokat illeti, 6k legtevekenyebb segitsegiiket 

igârik a moldva-olâh kormânynak Bukovina elfoglalâsâra, melyelk 

az esemânyekbâl s az eshet6leges bonyodalmakbâl felmeriil- 

hetnek. * 

Urechia e fejezet 6len emlitett miiveben kâzăâlven e szer- 

z6dâst, azt mondja (4, 5. 1.), hogy Bratianu es Cogolniceanu 

ellene voltak e szerzâdes kâtâs6nek s az 6 ellenzesâknek k6- 

szânhet6, hogy Kossuth akarata ellensre is l6trejâti az alâbb 

kăzlend politikai tartalmu măsodik szerzdes. Ez ăllităs erde- 

kes bizonyiteka annak, hogy Urechia ur mint szokta irni a român 

tortânelmet. Ăllit minden adatra vald hivatkozăs nlkiul, s6t allit 

akkor is, mikor âllitâsa meg az âltala ismert adatokkal is nyil- 

vânval6an ellenkezik. Cogolniceanu beszedet ismerik olvas6ink 

s emi6keznek is bizonyosan ră, hogy Cogolniceanu abban nyiltan 

6s hatârozottan megmondja, hogy e szerzâdesek megkotese az 

6 kozremiikodesevel 6s beleegyezâsâvel târtent, mert hisz 6 volt 

akkor Moldova miniszterelnâke. Cogolniceanu beszede! Urechia 

is j6l ismeri s ennâlfogva neki, mint tărtânetir6nak, nemesak 

ezt nem lett volna szabad mondania, hanem mg azt sem, hogy 

Bratianu-nak is volt ebben szerepe, mert hiszen Bratianu olâh-
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orszâgi politikus volt s Cogolniceânu emlitett beszedeben azt is 

megmondja, hogy Olăhorszâgban az alkudozăsokat Balaceanu 

Jank6 kâzvetites6vel maga Cuza vajda vezette a miniszterium 

teljes mellăzâsâvel s hogy voltakâpen e szerzâdesek megkâte- 

s6ben a kât român fejedelemsâg kăzott az erâsebb fel Moldova 

volt, a melynek teriileten folyt le az egâsz alkudozâs. Urechia : 
ur elGtt ezek a dolgok bizonyâra ismeretesebbek voltak, mint 

elGttiink, de azârt a târt6nelmet mâgis igy irja, a mint akarja, 
mert az 6 czâlja nem az igazsâg keresese, hanem a, magţar 

nemzet ellen val vădaskodăs. 

Egyben igaza van Urechiânak. Abban, hogy Bratianu ellen- 
s6ge volt a român-magyar szăvetsâgnek. Ellensege volt, de nem 

oly idealis szempontokb6l, mint a hogy azt Urechia ur akarja 

elhitetni olvasdival. Ellensege volt e szerzâdâsnek, mert ezt az 

a Cuza vajda kâtâtte, a ki Otet a miniszteriumbsl kibuktatta. 

Urechia ur ismeri Kossuth „Iratai“-t. Hivatkozik is râjok t6bb 

izben, de miert nem idezi most Balaceanu Jankânak Klapka 

megbizoitjâhoz, Strzeleckyhez irott level&băl e passzust: „Bratianu 

a hatalomra akar visszakeriilni s mint ezt mâr mâskor tette, a 
csâszăârt, Cavourt €s Napoleon herezeget akarja felhasznâlni az 

odajutăsra, Ha ez sikeriil (s ez az egyediili dolog, a mi nyugta- 

lanit) vege a mi iigyiinknek. Bratianu s az 6 pârtja Magyarorszâg 

diibăs ellensâgei“. Bratianu ugy tett akkor is, mint îett ne- 

hânyszor kes6bb az ellenzâken s tesznek ma is a româniai 

ellenzek vezerferfiai : felhasznâka ezt a kârdâst a kormâny diszkre- 

ditâlâsâra. Hogy a kormânynak nehâzs6geket okozzon, oly kOve- 

telesekei formulăzoit, melyeket a tenyleges viszonyokat tekintetbe 
vevO kormâny nem tehet a magâcvâ. 

De miutân Bratianurl van sz6, mondjuk el râviden, hogy 
"Înin6 szerepet jâtszott 6 e k6rdesben. Mihelyt neszât vette a 
român-magyar szovetsegnek, azonnal elutazott Olaszorszâgba, 
hogy oit Cavournâl 6s III. Napoleonnâl akaszsza meg valahogţ 
e szerzâdest, illetoen e hatalmas egyânisâgek bizalmât meg- 
nyerje es aztân tâmogatăsukkal ujra a bukuresti kormâny €l6re 
Jusson, Csakhogy tărekveseiben rossz uton jârt, mert Cavournak 
nem hiâba adtik annak idejen bizonyos orosz nagy urak azt a
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tanăesot, „il faut vous adresser aux Hongrois“, meri el volt 

hatârozva' Napoleon udvarâban, hogy Cuza vajda kâssân a ma- 

gyarokkal egyezseget s ha Bratianu miniszter lett volna ez idâben, 

neki is ugy bele kellett volna egyezni ez egyezs6gbe, mint akâr- 

melyik mâs român miniszternek. Egy €rdeme azonban volt Bra- 

tianu szereplesânek, az t. i., hogy vilâgossă lett ez esetben is 

nyilatkozatai kapesân a român politikusok aranyos âlma, a 

Dako-Romania, a melynek 6rdekeben dolgozhatnak 6s âlmadoz- 

hatnak, a mig a hatalom birtokâban vannak, de r6la. hangosan 

csak akkor beszâlhetnek, mikor felelâsseg terhâtâl mentes ellen- 

_z6kiek. „En nem hiszek a magyar urak szabadelvisegâben €s ,, 

mers6kleteben — mondâ Bratianu Cavournak. — Alarez az, mely 

arra van szâmitva, hogy a esâszârt megesaljâk. En tudom, 

hogy kizâr6lagosabbak, mint valaha s 6n nem hiszek Magyar- 

orszăgnak. De ha mg măskep volna is, mi sohasem juthatunk 

egyetâriâsre Erdâly irânt, melyet mi Magyarorszâgnak ât nem 

engedhetiink semmi szin alatt. A Kaârpătokon tul lako românok 

veliink akarnak egyesiilni, mi megigârtiik nekik, hogy tâmo- 

gatni fogjuk ; ârulâs volna, ha Gket Magyarorszâgnak âtenged- 

n5k. A târtenelmi jog, melyre Magyarorszâg hivatkozik, nevet- 

s6ges“. E nyilatkozatra Cavour csak annyit felelt: ha Bratianu 

6s târsai az erdelyi kerdâst csak meg is penditenek, 5 a român 

dolgokrâl tbb6 meg hallani sem akar. Ezzel a nyilatkozatial 

vege leit Bratianu ez alkalommal val6 szereplss6nek. 

A Il. szerzădâst is. megkâtâtiek meg pedig az elsâvel egy- 

szerre 6s mindazon incidenseknek kăzbejătie n6lkiăl, a melyekrâl 

Urechia tudni akar s a melyeknek keptelenseget es kâltâtt voltăt 

a fennebbiekben kimutattuk. 

E szerzodes tartalma a kovetkezo : 

„A magyar felkeles sikerâre nagy fontossâggal bir az, hogy 

a Magyarorszâgot lak6 magyar, olăh 6s szerb nemzetisegek minden 

pârt-szellemrâl, minden elvâlăsi eszmârăl €s mindazon ellense- 

geskedâsrâl lemondjanak, melyek 1848 —49-ben oly nagy sze- 

renesâtlensâgeket okoziak. _ 

Tartsâk szem elGtt, hogy Ausztria ujra azon gaz eszko- 

zâkhâz nyulhat, melyeket az emlitett idâszakban a vegeit hasz-



— 292 — 

nâlt, hogy ezen, akkor meg versengă nemzetisegeket egymâs 

ellen uszitsa, miszerint egyiket a mâsikkal s igy mindnyâjukat 

szolgasâgba verje. 
A magyar nemzet el6re meg van gyozâdve, hogy szâmâra 

az olâh hazafiak rokonszenve biztositva van. Pârisban is meg- 
vârjâk a fejedelemsâgek kormânyâtâl, hogy sajât 6rdekeit6l ve- 

zereltetve, hasznâlni fogja Magyarorszâgban 6s Erdâlyben lak6 

fajrokonainâl befolyăsât arra, hogy a kibâkiil6s l6trejdjjn. 

Mâsreszt a magyar hazafiak, mindjârt a kiizdelem kezde- 

tevel nyiltan hirdetendik a kâvetkeză elveket, melyek alkotmâ- 

nyukba foglalandâk: 

1. Minden regi meghasonlăs elfeledâse 6s teljes kibekiiles 

a szerbek, olâhok 6s magyarok kăzt. 

2. Ugyanazon jog 6s szabadsâg Magyarorszâg minden la- 

kosânak faj- 6s vâllăskiilânbseg n6lkiil. 
3. A kozs6g 6s vârmegye ânkormânyzata. A vegyes ajku 

polgârok lakta videkek lakosai barâtsâgosan fogjâk kOzigazga- 

tăsi nyelviiket meghatârozni. | 
4. A vallâs- 6s kozoktatâsigyek igazgatăsâban teljes fiigget- 

lens6g a kiilânbăz6 vallăsok €s nemzetis6gek szâmăra. 

5. A szerb es olâh csapatok kiiln lesznek szervezve 6s 
szerb, illetve olâh nyelven vezenyeltetnek. A kiilânfele hivatalokra 

alkalmazâs az eg6sz hadseregben mindenki szâmâra egyenjogulesz. 

6. A hâboru befejezte utân egy Erdâlyben 6sszehivand6 gyiilss 
hatârozna ezen tartomânynak Magyarorszâggal val adminisztrativ 

egysege felett s ha a tobbseg azt hatâroznă, hogy Erdâly regi, kiilân- 

âll6 adminisztrativ helyzetebe visszalepjen, ez nem elleneztetn6k. 

7. Kell, hogy a testveriseg elve vezereljen mindnyâjunkat. 

Ez vezethet csak azon czelhoz, mely fel6 torekedniink kell s ez 

a czel a hârom dunai âllamnak: Magyar-, Szerb- 6s Moldva- 

Olâhorszâgnak konfoederăezi6ja.“ 

Ha, ez ut6bbi szerzâdest, melyben a magyar âllam leend 
szervezetenek elvei le vannak rakva, dsszehasonlitjuk azzal a 

tervezetiel, melyet Kossuth dolgozott ki Brussâban, azt talâljuk, 
hogy ebbâl hiânyzik az, hogy a nemzetisâgek magoknak egy 
kilOn nemzeti fândk5t vâlaszthassanak, viszont a brussai ter-
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vezet semmit sem tud arr6l, hogy Era6lynek Magyarorszâggal 
val6 unioja egy dsszehivand6 gyiil6stâl tâtess6k fiiggâve. K6ts6g- 

kiviil ez a 6. pont az eg6sz szerzâdes legsebezhetobb râsze. 

Miutân Kossuth azon kommentârjâban, melyet e szerzâd6sekhez 

irt, nem magyarâzza e pontot, (Irataim LI. kâi. 381. 6s kov. 

lapok) kisertsiik meg mi e magyarăzat megadâsăt. 

Mikor III. Napoleon mâr idezett beszelgeteseben Kossuth- 

16| azt kerdezte: nem lehetne-e Erdâlyben a sz6kelyeknâl el6- 

zetesen is egy felkelâst rendezni, Kossuth Napoleonnak ezt fe- 

lelte: „Nem, mert ennek elnyomâsâra az a kis erd is eleg volna, 

melyet az osztrâk Erdâlyben hagyott s a kăvetkezes az volna, 

hogy a sz6kelyeket a komoly eselekves idejere is elveszten6k. 

Aztân az is megtârtenhetn6k, hogy az erdâlyi olâhok kâzt, ha, 

nem egy tekint6lyes erât, hanem csak egy szakadozott, gyânge 

mozgalmat lâtnânak magok elâtt, ma is akadhainânak oly elvete- 

medettek, kiknek rablăsi, pusztitâsi hajlama lehetOve tenne az 

osztrăknak az 1849-ki irtozatossâgok ismeâtlesât legalâbb râszben 

megkisârleni“. E szerzâdâssel a magyar emigrânsok elejât akartăk 

annak venni, hogy az erdâlyi român n6p a csâszâr mellett ujra 

felkeljen a magyarsâg ellen s ismâtlâdjek az a vâres polgâr- 

hâboru, mely 1848—49-ben egyik legnagyobb akadâlya volt a 

magyar fegyverek diadalănak. Sziiks6gesnek lăttăk az erdelyi 

românsâg megnyugtatăsât 6s ezert vettek fel e 6-ik pontot. 

E magyarăzat utân is azonban mindig fenmarad az a 

k6rd6s, hogy a magyar emigrânsok nem feltek-e aitol, hosy 

Erd6lv birtoklăsât e pont felveves6vel Magyarorszăgra nezve 

legalâbb is k6rd6sess6 teszik ? Nem, Ok azi hittek, hogy miutân 

e szerzâdâsnek konzekveneziâi gyakorlatilag esakis egy gyozel- 

mes hadjârat utân ervenyesilhetnek, Magyarorszăg e gyozelmes 

hadjârat utân oly dominâlo âllăst fog elfoglalni szemben Româă- 

niâval is, hogy e gyiiles szavazata nem lehet egy perczig sem 

kâtsâges. Aztân az anyagi er& melleti nagy bizalmuk volt a 

szabadsâg kibekiţ6 6s kiegyenlit6 erej6ben, hisz Kossuth erre 

vonatkoz6an mâr brussai emlkiratâban is azt irta: A mi az 

olâhokat illeti, meg vagyok gyâzâdve, hogy az altalam javas- 

latba hozott alkotmâny uralma alatt, melynek alapjai: az âlta-



— 204 — 

lânos szavazat, a jogegyenlâseg, az &nkormânyzat a kozsegben, 
megyeben 6s az orszâgyiilâsen val6 k&pviseltetâs, erdelyi olâh 
testvereink mind a nemzetis6g, mind a polgări 6s politikai vi- 
szonyok szempontjâb6l maguk is Ghajtanăk Erdâly 6s Magyar- 
orszâg  kOzigazgatâsi unidjât, a mint 1848-ban kimondatoltt; 
meg vagyok gyozOdve, hogy lehetetlen nem Ghajtaniok ezt az 
uni6t, ha sajât €rdekeiket komoly megfontolâs ală veszik.“ Pedig 
mennyire csal6dtak volna, ha az esemânyek tgy alakulnak, hogy 
terveik sikeriilnek s e szerzodes elveinek gyakorlati megval6si- 
tăsâra kerilt volna a dolog. Kossuth nem igen 6rintkezeti a 
românokkal €s mikor rintkezett is, koziâk a jelen pillanatban 
lehetsâgesnek lâtsz6 dolgokr6l volt sz6 esupân. Mikor Klapka 
târgyalt Cuzăval es minisztereivel, a gyakorlati ailamferfiakkal 
tărgyalt, a kik esupân ez id6 szerint lehetsegesre tărekszenek. 
Sejtelme sem volt, hogy a românsâg âlmât, politikai tărekve- 
seinek vegezâljâi, nem a miniszterek, hanem a tămeg k6pviseli, 
a melylyel & nem €rintkezhetett s hogy esupân kedveză alkalom 
kell s a tâmeg aspirâczi6i politikai lehetsâgg6 6s kâveteless6 
lesznek. Ha ezt tudta, volna, bizonyâra 6vatosabb lett volna, 
mint a minnek tanusitotta magât e 6. pont felvâtelevel. Azok, 
kik nemesak a român politika hivatalos k€pviselGivel €rintkeztek, 
hanem a gondolkozăsâârt €s nyilatkozataiert nem felel6s neppei 
is. tudtâk, hogy Kossuth 6s Klapka felteveskben nagyon esa- 
lodtak: „Hanem bizonyossâ tehetlek, — irja Ludwigh Kossuthnak 
(Irataim I. kt. 412. 1.) — hogy Klapka bâmulatosan misztifikâlta 
magât, mid6n azt hitte, hogy Cuzât s kormânyât iigyiinknek meg- 
nyerte. Ellens€gei hazânknak. Neked kiilsnăsen ellensegeid. Hiis6g 
6s szOvets6g csak iires szavak. Rosszabb — âlarez ! En nem szaba- 
dulhatok azon gyanutâi, hogy az els6 terv alaţi dâk6român izelmek 
lappangtak. Azeri gyillnek tegea oly dihăsen, mert azâltal, hogy a 
franezia seregkiildesnek oly hatârozottan inzisztâltăl, terveiket 
keresztiil vâgtad. E n6lkiil 6k foglaltâk volna el a tert Erdâlyben.“ 

A villa-francai bâke azonban lehetetlenne tette, hogy e 
szerzOd6sekbâl valami egyebet is vegrehajthassanak, mint az 
1. pontot, mely 30.000 fegyver szâllităsârel intezkedik. Ez a 
szâllitmâny meg a villa-francai bâke elâtt megerkezett Româniâba. 

 



  
XVI. 

A villa-francai bekekătes ut. Ujabb remânystgek. Teleki Ldâszld hiil- 

detese Părisba. A român fejedelemsâgek, mint had-miikădesi alap. Strambio 

îs Victor Place megbizatăsa. Lalande Oliver szerepe. Tapogatâzds idehaza. 

A nemzetisegek magatariăsa szemben a magyar aspirăczidkhkal.  Român- 

magyar tesuriesiilesi dinnepek. Buda Sdândor hiildet€se. Buda S. jellemz€se. 

Răpiratânak tartalma. Polemidja Papiu Ilarionnal. A „Romanul“  maga- 

tavtăsa. Rosetti pănlatin 6s Papiu dako-român  dlmodozăsai, — kiegeszitik 

egymâăst. A dako-romăn propaganda a kilfăldi sajtoban. Papiu „Enultk- 

irata“  Cuzdhoz a dako-romanismus tărgydban. Az emlekirat tartalma. 

Pângermanismus,; pânszlavizmus, pânmagyarizmaus. Mind eszkozohket hasa- 

ndinak a magyarok Xagy-Magyarorszdg megvalâsităsa erdek6ben? Mennyiben 

veszedehnes e torekv6s a romdnok nemzeti lâtelre? A kiizdelem a magyarok 

îs a românok kăzătt Erdely birtokăârt fo. Dako-România. Hz lehetseges 

1gy ethnographiai, mint strategia €s az eurdpai politika szempont-j bol. 

Erdâly jelentăsege €6s szerepe Dako-Romanidra năzve. A fejedelemsegek birtoka 

Evdâly uraitol  fiigg. Mily  eszhăzălet haszndljanak a dako-romanismus 

&rdekâben a român fejedelmek : a belpolitikăban €s a kulpolitikdban ? Torte- 

nelmi, peldăk. Felteheti-e, hogy Cuza e tehintetben egyetertelt Papiu Ilarion- 

nal? Bizongitekol erre vonathozban. A M. N. Igazgatâsâg levelet hiild Zgli- 

piel;ităl Cuzânak. E levl tartalma. A român kozvelemeny a kert tâmoga- 

tdsârt igen nagy crt szabolt. Român memorandum benyujtva Garibaldihoz. 

Mit ârtenek a romdnok Erdely alatt? Hogyan magyardazta Papiu e fogalmai 

răpiratâban ? A2 emigrânsok lassusăga. A fegyvereket lefoglaljâk. Ki okozta 

e lefoglalăst. Karacsay 6s Klapka erre vonatkoz6 nbzetei. Kălesânds szemrehă- 

ngăsok Cuza magatariăsa târgyilagos €s lritikai  szempontbâl megitelve. 

Diplomăcziai nehezsâgek. Sajăt &rdekei parancsoltâk magataridsăt. Klapka 

levele Lalande-hoz. Urechia e levâlhez fiizătt okoskodăsai. Ez okoskodăsok alap- 

talanok. Klapka ujabb szerzădist kât Cuzdval. E szerzâdea politikai resze, 

Klapka ujabb remenyhkedâse €s csalddâsa. Cuza szemeâlyes &rzelmei megvild- 

gitva Zglimicki ezredes nyilatkozatâval. Mi târtent a feguyverekkel ? Duncombe 

Tamăs fellepese az angol parlameniben. 
| 

*
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Place jassyi franczia igyviv6 kormânyuk reszer6l bizalmas uta- 

sitâsokat, hogy a român fejedelemsegekben a magyar iigy 6rde- 

k&ben râsen legyenek, kiilânâsen pedig hbiztositsâk a magyar forra- 

dalmi mozgalmak szâmâra azt a 30.000 fegyvert, melyet a 

mult €vben Moldovâba szâllitottak. Sât, mint Urechia kănyv6- 

b6l (LAlliance des roumains et des hongrois) tudjuk, Lalande 

Oliver szemâly6ben Pârisb6l egy bizalmas îigynOkăt is kiildottek 

Jassyba, kinek megbizatâsârol senkinek sem volt mâsnak tudo- 

mâsa, csupân Cuzânak s a franczia iigyvivânek, Place Victornak. 

Lalande Oliver, mint termâszettudos utazott Magyarorszâgon ke- 

resztiil Jassyba azon iiriigy alatt, hogy az Erd6ly 6s Moldova 

kOzoti elteril6 Kârpâtok tuls6 oldalân petroleum-forrâsok utân 

kutat. Ilyes iigyben adott ajânl6-levelekkel fordult meg a buda- 

pesti 6s erdelyi fOuri kârâkben, mindeniitt informăcziokat sze- 
rezve a hangulatrâl. Ugy lâtszik, Lalandenak feladata nemesak 

az volt, hogy a magyarok iigyât Jassyban tâmogassa, hanem 
az is, hogy a magyarok tev6kenysâgerdl, megbizhatosâgărbl 

6s hangulatărâl Pârisba alapos tudâsităsokat kiildjân. 
Mikor az emigrânsok kiilfâldân ily modon elok6szitettek 

vâllalatuk sikeriiltehez az utat, arr6l akartak meggyâzâdni: 
vajjon odahaza a nemzet k6sz volna-e tomegest6l felkelni, ha 
hâborura keriil a sor a francziâval s az emigrânsok franczia 
sereggel fognak a hatăron megjelenni tigy, mint 1859-ben ter- 
veziek ? Vagy kâsz-e a nemzet az esetben is felkelni, ha nem 
franezia, hanem csak olasz segitseggel jelennânek meg a ha- 
tăron? Vagy felkelne-e a nemzet akkor is, ha az. emigrâczid 
csak az Olâhorszâgban szervezendă erâvel jelenhetnek meg a 
hatâron ? Ilyen s ehez hasonl6 felvilăgositâsokra volt Sziiksegâk 
Kossuth6knak, hogy vâllalatuk sikerânek ez oldalrâl lehetseges 
felisteleivel is tisztâba j6hessenek. 

Az sem volt e vâllalatban utols kârdes, hogy hât a nemzeti- 
segek egy felkeles eseten, hogyan viseln6ek magokat? Ugy-e, 
inint 1848—49-ben, vagy most okulva a tiz 6vi osztrâk absolu- 
tismusb6l, a magyarok oldalâra âllanânak a k5zos szabadsâg 
6rdekeben ? Voltak egyes jelenetek, a mik arra lâtszottak mu- 
tatni, hogy a românokra most mâr lehet szâmitani, Maros-Vă-
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sârhelyt a Szâchenyi-rekviemet a român templomban is meg- 

tartottâk sa menetet, mely a reformâtus templombol a gyâszru- 

hâba Sltăzâti id. grât Bethlen Gâborne vezetese alatt a român 

templomhoz ment, az esperest papsăga 6l&n egyhâzi diszben 

idvăzălte, kijelentven, hogy 6k is eljăttek e gyâsziinnepâlyre, 

mert Sk is j6 hazafiak. Mikor a român templomban vâge volt 

az isteni tiszteletnek, a fâklyâkat a piaczon halomra raktâk 6s 

az 6gă fâklyâk koriil magyarok 6s românok egyittesen €ne- 

kelt6k el a Szozat-ot. Mikor a brassai j6t6kony român ndegye- 

siilet farsangi bâljât tartoitta, a hăromsz6ki nemessâg elâbbkelă 

fârfi- 6s nâtagjai esoportosan jelentek meg e bălon, hol a figyelem 

6s a kitiintetes târgyai voltak. Ehez hasonlo eset ismetlâdâtt 

Erdâly majdnem mindenik vârosâban, de ezeknek a român- 

magyar testvriesiilesi iinnepâlyeknek legkivâl6bbja mâ6gis csak 

az volt, melyet Kolozsvărott 1860. junius 28-ân tartottak lât- 

sz6lag &nkenyt, minden elozetes megbesz6l6s nâlkiil. Remenyi 

Ede a kolozsvări szinhâzban konezertet adott. Egyszer prog- 

rammon kivăl a kolozsvâri legkitiindbb ezigânyzeneszek kis6re- 

teben român n6tăkat kezdeti jâtszani. A k&zânseg viharos tapssal 

jutalmazta a zen6szi e nem vârt miielvezet nyujtâsâsrt. A kar- 

zatrâl pedig verseket szoriak le, melyekben a român €s a 

magyar nsp testvâries egyetertese volt diesâitve. E tiintetesre 

a szinhâzban jelen lev6 românsâg felâllott s a magyar nemzet 

eltetesâvel kăszânte meg a nem vâri figyelmet. Szinhâz utân 

a „KomlGkert“ nevii helyisegben bankett volt. A zenekar îel- 

vâltva magyar 6s român notâkat jâtszott. K. Papp Mikl6s po- 

harat emelt s iidvâzâlve a Magyarorszâgr6l jelenlevă honfiakat, 

az unio-6rt ivoti. A românok lelkesedâssel iidvâzâltek a szono- 

kot. Az erdelyi magyarsâgnak ugysz6lva, szine-java volt jelen 

ez estâlyen. Poharat kăszântâttek K. Papp Mikl6son kivil meg 

magyar râszr6l: K6vâry Mihâly, id. Bethlen Gâbor grof, Bethlen 

Farkas grof, Mikes Benedek 6s Podmaniczky Frigyes bârd, ki 

mint magyarorszâgi kăldătt jelent meg, tovâbbă Lâzâr Mâr grâf, 

Bethlen Jânos gr6f 6s Tisza Lăszl6. Român reszrâl a f&szâno- 

kok Demeter Mihâiy foldbirtokos, Sipotâr Jozsef îiigyved 6s 

—- ugyanesak ki hinn6 most? — Dr. Ratiu Jânos, a, felosz- 

17
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latoti român nemzeti komit6 elnske volt. Legnagyobh hatăst 
Sipotâr szOnoklata tett ki, a tăbbi k&zătt ezeket mondă: „Sz6p 
lâtvâny, midân az egyetertes 6gi szelleme minden tudat vagy 
elOkesziilet n€lkiil igy k&zânkbe szăllott s a nemzeteket barâti 
dlelâsre hozza âssze. Minden veszely egy ătletet szokott adi s 
ez az Otlet az, mely ment-es6nakul szolgâl a zivatarban.  Ly 
ment6 Oiletnek tekinthetni a testverisegnek ma veletleniil f6l6b- 
redeit. szent 6rzetet, mely az Grkâd6 isteni gondviselâsnek biztos 
zăloga. Azeri imâdkozzunk a mindenhathoz, nyujtson erâi, hogț 
ezen eszme-Osvânyen v6gighaladhassunk. Ugyanazon gondvise- 
les, mely a mult id6k V6szeit kiâllani segitett, kalauzolni fog, 
hogy a jăv6 szirtei kozil is €pen kijussunk. Poharat îiritek a „honban lak6 nemzetek egys6gecrt 6s fOleg kivânom, 6ljen a nagylelkii magyar nemzet !« (Urmăssy L. : Tizenhet ev Erdely 
tortnetebâl 229. 6s 230. 1), 

A vermesebbek mâr azt hittek, hogy a românsăg, okulva a mult szerenesâtlensegein, ezutân mâr jOban-rosszban veliink fog tartani. Lassankinţ azonban €rezhetă lett az ellenkezd irâny hatâsa is. A român n6p kOr6ben gyorsan elterjedt az a hit, — s akadtak terjesztăi igen szep szâmmal — hogy a magyarsâg esak azârt koveteli a regi alkotmâny visszaăllităsăt, hogy egyutial a jobbăgysâgot is visszahozhassa. Egysz6val, mint az emigrân- soknak irtâk hazulrel „az erdelyi olâhok segitsegâre meg ko- rântsem  lehetne megeskiidni“. E miatt tenni kellett valamit a românsâg megnyugtatăsâra is. Buda Sândor, volt 1848—49-ki român szârmazâsu orszâggyiilsi k&pviselă văllalta ezt magâra 6s pedig &nkenytesen, sajât iniciativâjăra. Egy răpiratot irt ma- gyar €6s român nyelven, a melyet felajânloti a Nemzeti Igazgat6- sâgnak oly czelbsl, hogy az nyomassa ki 6s tăbb ezer pâldâny- Ban Bukaresten ât kiildje be Erdâlybe. Kossuth utasitotia Kiss Mikl6st, hogy 6rtesittesse M—r. Gusztâv râven Budât, hogy a k6zira- tot ne Olaszorszâgba kiildje, hanem Jassyba Place franezia kon- zulhoz, a kinek majd irni fognak, hogy nyujtson segâdkezet a ropirat kinyomatăsâra. 
K omâromy Gyărgy 6s târsai, a kik idehaza a mozgalmak 

inlez6s6L magokra văllaltăk, tovâbb mentek. Buda Sândort egye- 
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nesen bekiildâttek Bukurestbe, hogy oti ne esak râpiratăt adja 

ki, hanem terveiknek igyekezzek egy ottani lapot is megnyerni 

s abban csinâljon propagandât a român-magyar barâtsâgnak. 

Azt hittek, hogy igy megorizve azt a lâtszatot, mintha a lap 

&nkenyt, minden kiils6 pefolyâst6l menten karolta volna fel ez 

iigyet, hatâsa is nagyobb lesz es inkăbb sikeriil a român kOz- . 

vâlemenyt, megnyerni. „Buda Sândor — îrja Kossuth (lrataim 

Il. kât. 632. 633. 1.) 1848—49-ki orszâggyiilesi kepviselă, olâh 

“ nemzetis6gii magyar hazafi, kit hatărozottsăgâban a fejere ki- 

mondott, majd fogsăgra vâltoztatott halâlos itelet sem imgatoii 

„meg. Kiszabadulâsa utân folytatoti forradalmi tevâkenys6ge miati 

uldăztetve s rendkiviil veszelyeken oly mâdon torve keresztiil, 

mely regânynek i5 beillenek (mint Koos Ferencz irja  „Flcteni 

îs Emlekeim“ czimii igen becses feljegyz6seiben, Krivâesy es 

Dunyov târsasăgăban erkezett Olăhorszâgba) 1860. okt6berben 

menekilt a hazăbâl, hol a forradalmi bizotimâny vezâreivel 

a legmeghittebb viszonyban âllott s magât  vâllalkozo, mer6sz 

buzgalmăval tiintette ki. Mi 6t Bukarestbe telepitettiik meg 

azon utasitâssal, mikent senkivel mâg csak ne is gyaniitassa, 

hogy veliink Gsszekâttetesben van. Feladatăul tăztik ki: hatni 

a moldva-olâhorszâgi kâzv6lemenyre mind az ottani sajt6 utjân, 

mind pedig a târsadalmi €rintkezes terân a pârtok vezsrein€l, 

kikn6l egyâni tulajdonainăl s nemzetisegânâl fogva bizalmas vi- 

szonyra szâmithatott ; lkapesot kepezni a jobb erzelmii erdelyi 

olâhokkal &rintkezesre s minket a dolgok helyzet6râl ugy a 

fejedelemsâgekben, mint Erdlyben vilăgossâgban tartani. Jel- 

lemzâ Budâra nezve, a mit nekem felsle Teleki irt: „tokeletesen 

megbizhat6, szilârd jellemii hazafi, ki ellen ha lehetne valami 

kifogăs, legfâlebb esakis az az egy lehetne, hogy nagyon is merâsz, 

nagyon is vâllalkoz6.“ De tartozom azzal az elismeressel, hogy 

a merszseget tapintatos ovatosssâggal tudta egyesiteni“. 

Buda Sândor bukuresti miikodâsere vonatkoz6an igen 

—erdekes adatokat talâlunk Veress Sândornâl (A magyar emi- 

grâczid keleten IL. kât. 405. €s kov. lap.) 6s Koos Ferencznel; 

măr emlitelt miiv6ben (Eletem 6s eml6keim IL. 362. €s k6v. 

lapok). Ez adatok alapjâi odaval6 tevekenysegenek eredmenyct
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a kOvetkezokbe foglaltiatjuk ăssze. Mihelyt meg&rkezett Buku- 
restbe, azonnal kzzâtette ropiratât magyar 6s român nyelven. 
Benne mindenekelâtt râmutatott azokra az ârmânyokra, melyek- 
kel a kamarilla a kiilânbâză nemzetisegeket râuszitoita a ma- 
gyarokra. Azutân azt bizonyitgatta, hogy a magyar iigy az âlta- 
lănos szabadsâg 6s a demokrăezia iigye 6s azonos az olaszok 
s minden szabadsâgra tărekvă n6p iigyâvel. Figyelmezteite a 
românokat, mennyire alaptalanok azok a vâdak, melyeket a te- 
kintetben szoktak emelni a magyarok ellen, mintha azok a tăbbi 
nemzetis6gelket, kiilânâsen a românokat magyarositani akarnâk. 
Hivatkozott a tărtânelemre s arra a tenyre, hogy a nemzeli- 
segek, bâr ezer ve laknak egyiiti a magyarokkal, kiknek hely- 
zetok ez id6 alatt mindig dominâl6 volt, meg sem veszitettek 
el nemzetisegket. Intette a românokat: vigyăzzanak, mert az 
Oket mindenfeld! kăriilvev driâsi szlăv elem kâzepett egyediil 
csak a magyarok azok, kikre tâmaszkodhatnak. 

Ezeket el6rebocsâtva, el&sorolta azokat a pontokat, melyek 
velemânye szerint minden igaz românnak kivânalmait magok- ban foglaljăk s a melyek a szabadsăgot biztosithatjâk, nemzeti fejlOdesiiket, szellemi s anyagi jOl6tket el&mozditjâk a nelkiil, hogy er6s s figgetlen kăzOs hazânk sszetart6 lkapesât szât- tepnek, melyek egy szabad alkotmânynyal &sszeferhetăk s a melyeknek  l6tesitâsât a magyar nemzet nemesak akadâlyozni nem fogja, sât kivitelăkre iestveri kezet is nyujt. A magyar nemzet, biztos tudomâăsa szerint, a kâvetkeză jogokat hajland6 megadni a nemzelisegeknek. 

1. Minden kăzs6g maga hatârozza meg hivatalos nyelvet s azon folytatja szobeli pereit; azon a nyelven szerkeszti a megy6hez kiildend6 tud6sitâsait, ugyszinien a kormânyhoz 6s „az orszâggyiil6shez sz616 kervenyeit. Mindenik kOzs6g maga ha- târozza meg, melyik legyen iskolăja tannyelve. 
2. A megyek szOtâbbseggel hatărozzâk meg hivatalos nyel- viiket. Ezen a nyelven folynak a szbeli perek. A jegyz6kny- veket azonban pârhuzamosan magyar nyelven is megszerkesziik. Hasonl6 modon ir fel a megye a kormânyhoz €s a. kormâny is hasonl6 m6âdon kiildi meg rendeleteit a megyenek.
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3. Bâr az orszâg diplomatikus nyelvâiil a magyar ismer- 

tetik el, de azârt az orszăggyiilesre kiildendo k&pvisel6k a, leg- 

kevâsbbe sem lesznek megszoritva, hogy az orszâggyiilsen sajât 

-anyanyelviikân is beszelhessenek. 

4. A tărvenyek a megyâkben ss kozsâgben hasznâlatos 

nyelvek mindenikân ki fognak hirdettetni. 

5. A hazânak lakosai sajât nemzetis6gok kifejtese, a 

nemzeti k6rdâsek s Erdekek megvitatâsa vegeti nemzeti gyiil€- 

seket, zsinatokat tarthatnak, melyek magukat szabadon rendez- 

hetven, erre vonatkoz6 hatărozatokat hozhatnak, nemzet-fân0- 

koket vâlaszthatnak, azoknak vajda vagy noszpodâr, vagy bârmily 

nevet adhatnak, a mikent azt a zsinat jonak lâtja. 

6. Ugyanazon zsinatokban vagy tetszes szerint kilân gyii- 

lekezetekben megvitatjăk az egyhăzak 6s nemzeti iskolăk dolgât. 

Ezekre vonatkoz6an hatârozatokat €s vegz6seket hozhatnak. 

A gyiilesek vagy zsinatok szabadon vâlaszijăk piispokeiket, 

pâtriarehâikat, vagy metropolitâikat, s azoknak elnevezese a 

zsinatok jogkărehez tartozik. 
| 

7. A kultuszminiszteriumban 
mindenik vallâsnak lesz k&pri- 

selele s orszâgosan elrendeztetven az egyhâzak, lelk6szek, iskola- 

tanitok iigye, minden beveti vallăs lelkâszei s tanitoi egytorma 

rangban €s meltâsâgban râszesiilnek s egyformafizetsi huznak 

az ălami penztârbol. Ez egyenlâseşi elv sil a nemzeti intez- 

menyekre is. 

8. A alami kâzrend megtartâsa s minden vissza€l6sek 

kikeriilese tekintetebâl kotelesek a zsinatok kăztudomâsra jut- 

tatni vegz6seiket ss jegyzâkânyveiket. 

Ezekbâl lâthatjuk, hogy Buda Sândor ropirata voltakepen 

semmi egy6b, mint a Kossuth brussai emlekiratâban 6s a Cuza 

fejedelemnel kâtott szerzâdâsben taxative felsorolt engedmânyek 

speezialis cz6lhoz val6 alkalmazâsa €s parafrăzisa. 

Milor e râpirat megjelent, Papiu larianu, kit 1848—49-ki 

mozgalmakbol 6 ismeriink, Buda Sândort a „Romanul“-ban 

hevesen megtămadta €s kimeletleniil kigunyoita. Buda Sândor 

Papiu llarianu czikkeben magât szemâlyes beesiileteben lâtvân 

megtâmadva, Seres Lajost, a ki Bukurestben a magyar eni-
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grânsoknak sok j6 szolgâlatot tett 6s Dunka român eredetii volt cs. kir. katonatisztet, ki k6s6bb az olasz legi6ban huszăr f6hadnagy volt, mint segedeit elkiildâtte el6gtâtel szerzes vegett Papiu Ilarianu-hoz, ki akkor jogtanâr volt a bukuresti fdisko- lân. Papiu Buda segedeit nagyon udvariasan fogadia, de mikor 6rtesiilt lătogatâsuk cz6ljârâl, a kovetkeză vâlaszt adta : „Uraim ! En mint jogtanăr, mindig azt tanitottam tanitvânyaimnak, hogy „mines a vilâgon nagyobb ostobasăg, mint a pârbaj jogâlamban: A j6 lăv6 es JO viv6, de hitvâny ember leszurja, agyonlăvi a legârtatlanabb es a, legbecsiiletesebb embert is. En nem âllok ki Buda ur eleibe sem kardra, sem  pisztolyra. Gyermelko- romban, mikor apâm juhait Griztem a mezO-bodonyi hatâron, megtanultam volt a ficsoroktăl birkâzni. Ha Buda urnak tetszik, birkOzzunk meg, de tălem egyeb el6gtâtelt ne vârjon.“ Gondolhatni, hogy ez a furesa vâlasz a hevesvârii Buda Sândort mennyire diihbe hozta. Kijelentette, hogy Papiu Ilarianui ott fogja megkorbăcesolni, hol talâlja. Papiu tanitvânyai . ez eseiet azonban tragikusabban fogtâk fel, mint tanăruk. Tăme- gesen berestk fel Budât lakâsân 6s kijelentettek, hogy k6szek vele kedves tanărukârt kardra vagy pisztolyra megverekedni. Buda kâsznek nyilatkozott rendre mindenik tanulval megvere- kedni, a mig câak valamelyik tanul6 t le nem vâgja, vagy le nem lOvi. A nagyszâmma] Osszecsădiilt tanul6sâg e furesa lo- Vagias iigyet kinn az vtezân olyan nagy zajjal târgyalta, hogy a rendârseg kânytelen volt kăzbe l6pni. A zajong6 tanul6kat szetoszlatta, Budânak pedig szigoruan megtiltott minden pâr- bajozăst, kijelentvân egyuital azt is, hogy e tilalom megszegâse eseien kitolonezoljâk Româniăbăl. 
Ily elGzmânvek utân Budânak nem sok kilâtâsa lehetett a sikeres propaganda-esinâlăsâra 6s -pedig annâl kevâsbb6, mert ellenfele, Pupiu Ilarianu Rosetti lapjâban a „Romanul“-ban a legkimâletlenebb tâmadâsokat intâzte Kossuth 6s a magyarok ellen. Erdekes tudni, hogy Buda mikor Româniâba emigrâlt, pen Hosettit 6s lapjât a »Romanul“-t, hitte a magyar iigynek megnyerhetni, Rosetti-t az 1848—49-ki mozgalmakb6l ugy is- merte, mint magyar barâtot. Nem jutott eszâbe meg râ se gon-
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dolni, hâtha a lefolyt tizenket €v alatt Rossettinek €s târsainak 

magyar-barât €rzelmei megvâltoztak. Az egykori român emi- 
grânsok 6rzelmei esakugyan megvâltoztak s ez 6rzelmek vâl- 

toztâval egyiitt vege lett a 48-ki magyar-barât român emigrâns 

politikânak is. A român fejedelemsegek kivivtâk autonomiăjukat 

s egyesiiltek is egy kâzâs fejedelem alatt, meg pedig azon magyar 

segitseg nelkiil, melyet egykor sajât ânâllosâguk kivivâsa €rde- 

k6ben oly feltâtleniil sziiksegesnek hirdettek. Mindazi, a mit 

elârtek, az âltalânos kiilpolitikai helyzetet leszâmitva, III. Napole- 

onnak kăszânhettek. A latin faj keletre szakadt kisebbik âgân 

segitett a. gazdag 6s hatalmas nyugati testver, a franezia, a 

mely 6pen most szabaditotia fel a n6met jârom al6l a mâsik 

italiai testvârt, az olaszt is. Rosetti €l6nk fantaziâja elerkezett- 

nek lâtta a latin fajok egyesiilesenek idejât. Meg volt gyâzâdve» 

hogy iitâtt az Ora, melyben a panlatinismus Eurâpa nâpei felett 

âtveszi a kormânyzatot. Ez a panlatinismus aztân helyre fogja 

âllitani Eurâpa keletân az egykori Dacia-Romana-t is, hogy ha- 

talmas vedgât legyen a Konstantinâpoly fele tor panslavismus 

ellen 6s vilâgit tornya a Feketetenger partjain a latin ezivili- 

zăczi6nak. Rosetti lapja ennek a panlatinismusnak âllott szol- 

gălatăban. E panlatinismus pedig 6des testvere volt Papiu Ilarianu 

Dako-Romaniajânak. E k6t vilăgiârt6nelmi hobort egeszen le- 

foglalta a Romanul hasâbjait, hogyan talâlhatoit volna tehât a 

român-magyar barâtsăg, melyet egy szegeny emigrâns kepviselt, 

rajta heivel ? 
| 

Buda azonban nem esett kâtsegbe. Szovetkezett egy kisebb 

bukuresti lappal s abba irt czikkeket a român-magyar barât- 

săgr6l, mindenkepen igyekezven meggyzni a român kâzvelemenyt 

arr6l, hogy mi magyarok 6s românok, ha el nem akarunk pusztulni 

a pângermân 65 pânszlâv âramlat k6zepetie, tartozunk egymăst 

kălesânăsen'tâmogatni. Az esemenyek hatalma 6s penzbeli eszko- 

zeinek elegtelensege azonban râvid id6 mulva răkânyszeritettek, 

hogv journalisztikai tev6kenys6gevel felhagyjon. Azutân magâra ha- 

gyatva, prâbălt Româniăban megslni igy, a mint lehetett. 1865-ben 

haza jătt s itt a Szilâgysâgban kepviselâjelăltnek fel is lepett, 

de megbukott. 1868-ban azonban sikeriilt a kepvisel6hâzba be-
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jutnia. A  nyugalmasabb €let Grâmeit nem sokâig 6lvezhette, 
mert 1872-ben meghalt. Halâla alkalmăval az orszâggyiiles jegyzo- 

"kânyvileg adott kifejezest reszvâtenek. Meg is 6rdemelte, mert 
egyike volt azon keves românoknak, kik joban-roszban igaz €s 
hi fiai voltak a magyar hazânak. 

A panlatin 6s dako-român tărekvâsek ez idătăjt a franezia 
sajtoban meglehetâs hangosan nyilatkoztak. A , Nord“, a „Siecle“ 
6s a „Courrier de Dimanche“, mely ut6bbit a român Ganescu 
szerkesztette, egy cseppet sem csinâltak e tekintetben titkot, 
Szemere Bertalan âllitâsa szerint (Naplom II. 291. 1), a duna- 
fejedelemsegi românok pâărisi flhivatalos ugyn6ke irta volna a 
Si6cle-ben a kăvetkeză sorokat: „Mi nem vagyunk a torok ellen- 
sâgei ..... Mi t6liik semmit sem kăveteliink. Nem a Duna, 
de a Kârpătok tuls6 oldalân hevernek a român nemzet meg- 
esonkitott tagjai. Tudja ezt Ausztria s hizeleg nekiink. J6l tudja, 
hogy fejedelmiink Cuza jelenleg uj teriilet szerzemenyre nem 
szâmithat, de tudja azt is, hogy neki nagy betolyâsa van 
Erdelyre s Ausziria 6hajtja, mikep e befolyâst hasznălja fel, 
a românokat a magyarokkal vald egyetârtestăl visszatartâztatni. 
Szăzad-negyed 6ta Erd6ly  folyvâst Olăhorszăg fel6 figyel s 
innen vârja a jelszât. E kerdesben Cuza, bârmik legyeneis sze- 
mâlyes rokonszenvei, nines sem Ausztriâval, sem Magyarorszâggal. 
O azokkal tart, kik neki eszkozăket fognak szolgâltatni egY 
România megalakitâsâra Erdelynek a Dunafejedelemsegelhez 
val6 csatolăsa âltal.“ 

Hogy ezek a dako-român aspirâczi6k mily msârtekben kez- 
detiek uralkodâsra jutni a csak most keletlezeti român nemseti 
âllamban, annak legerdekesebb bizonyiteka Papiu Ilarianu-nak 
egy emlekirata, melyet e tărekves megvalâsitâsa, erdekâben 
1860-ban, tehăt 6pen a Klapkâtol ujra meginditott român-magyar 
alkudozăsok idej6n nyujtoti be Cuzăhoz. Ez eml6hkirat ismeret- 
leniil lappangott egâsz 1882-ig. Ekkor Krajnik Agoston, volt 
1848—49-ki tribun 6s Papiu barâtja 'Tocilescu-nak „Revista ”- 
jâban (|. k. L. f.) Papiu hâtrahagyott irataibol kăzzâtette. A kăzread6 
Krajnik bevezetes6ben azi mondja, hogy: „ez a memorandum 
evangeliuma volt ir6jok nemzeti 6s politikai ideâljainak.“ Iro-



— 967 — 

dalmunkban egy pârszor Moldovân Gergely hivatkozott ră, idez- 

vân belsle azokat az eszkâzăket, melyeket Papiu llarianu meg- 

jelâl, mint olyanokat, melyekkel Dako-Romaniât meg lehet esi- 

nălni. Azt hiszem, Moldovân Gergelyen kiviil mâs magyar ir6, 

ki a român kârdesrâl irt, e memorandumnak szinât se lătia, 

noha nehânyan mâgis hivatkoztak ră, Ovatosan elhallgatvân azon- 

ban, hogy râla. esakis Moldovân kânyvei utân vettek tudomâst. 

A memorandum ezime ez. „Emleirat a românoknak a! 

nâmetekhel, szlăvokkal €s magyarokkal vală viszonzdrol ugy b6- 

keben, mint egy Europa keletân kităvend forradalom idejeben, 

benyujtva Cuza A. J. fejedelemnek 1860-ban“. 

E memorandum bevezetâstben Papiu azt mondja: a mai 

napsâg Eurpa n6pei a szabadsâgârt 6s a nemzeti egysegeri 

havezolnak. Allamokat akarnak alapitani nemzetisegi alapon, 

nem pedig a hditâsân, a melyen Eurâpa âllamainak legna-.. 

gyobb resze mai napsâg felâpiilt. A nemzetis6gert vald kiizdelem 

iigye egyre jobban eldre halad. Sât lăâtjuk, hogy Europa egyes mo- 

narchâi nemesak segitik, de egyenesen 6lâre is âllanak ennek 

az irânynak. Victor Emanuel, oldalân Garibaldival, kezeben fegy- 

verrel val6sitja meg az olasz ideât. De nemesak az olaszok 

karoljak fel a nemzeti eszmenyt, hanem a mâs nemzetek is. 

A nemetek ideâlja egy nagy, egyseges €s szabad Germâ- 

nia, mely a Balti tengertăl a Fekete tengerig terjedne. A nâmetek 

nagyon j61 tudjâk, hogy a jâvâ e Germâniăjât nem valâsithatjâk meg 

râgtânâsen, de azt hiszik, hogy a mint sikeriilt Csehorszâgot, 

Morvât, Szil&ziât, Stiriât, Karintiât, Pomeraniăt €s Posent, melyek 

szlâv tartomânyok voltak, germanizâlniok, ugy sikeriăl lassan- 

kânt Magyarorszăgot, Erdelyt 6s a român fejedelemsâgeket is. 

A nemet pârtok, meg a legszabadabb elviiek is esak azert kâr- 

-hoztatjâk Ausztriât, hogy & keleti hâboru alatt tehetetlen volt 

kellsen kepviselni a nemet &rdekeket az Als6-Dunânâl. Ezek a 

părtok nem szeretik Ausztriăt, de mâgis ârvendenek, mikor ez 

tartomânyait germanizâlja, mert azt hiszik, hogy Ausztria elSbb- 

utbb bele fog olvadni Germâniâba. Ez ideâl 6rdekeben dol- 

goznak a nemet -diplomatâk, politikusok, irok €s tanârok egyarânt 

s ezt nevelik az iskolâban az ifjusâg szivebe. -
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E cz6l 6rdek6ben dolgozik Nâmetorszâgban szâmos egye- 

siilet. Kiilânâsen pedig azok a gazdasâgi egyesiiletek, melyeknek 

cz6lja nâmet gyarmatosok segitsâgâvel germanizălni Keletet, 

kiilânăsen a român fejedelemsegeket. Egyik ilyen egyesiiletnek 

Becsben is van fiGkirodâja, melynek czâge igy hangzik: „Se- 

geh vegyesiilet a Bândt €s a Dunai fejedelemsegel gyarmalosită- 
sdra.“ E tekintetben nines kiilânbseg Ausztria 6s Poroszorszăg 
s a kilânboz6 n6met pârtok kozăâtt 6s ha a nâmetek ez ideâlja 
teljesiilni fog, akkor el fogja nyelni a românokat. 

Igaz, hogy megvalsitâsa nehâz, de nem lehetetlen. Mert 

csak a vak nem lâţja, hogy min szărnyii elGhaladâst tesz 
Eurâpa keleten a nemetesedâs. Pesten n&metiil beszâlnek. A 
Bânât tele van nemet telepekkel. Erdâlyben ott vannak a szâszok. 
Bukovina pedig annyira el van n&metesitve, hogy majdnem el 
is feledte, hogy egykor Moldovânak legszebb 6s legerăsebb râsze 
volt. Moldova vărosai zsid6k 6s ha a zsid megtanul irni, ol- 
vasni, azt mondja, hogy 6 n6met. Orszâgunk boerjai a gyarma- 
tosit6 Nemetorszâggal alkudoznak, hogy kiterjedt birtokaik mive- 
les6re nâmet gyarmatosokat kapjanak. 

A szlâvoknak is megvan a magok ideâljuk. A 80 milliâni 
szlâvsâg meg van oszolva Oroszorszâg, Ausziria, Poroszorszâg 
es 'TOrdkorszăg kozătt, de azert szakadatlanul dolgoznak a szlâv 
torzsek szabadsâgânak 6s egyesiilsenek 6rdekeben. E panszlăvis- 
tâk egy râsze orosz, a ki azt hiszi, hogy Oroszorszâg van hi- 
vatva Ausziria 6s Tordkorszâg szlăvjait egyesiteni. Mâsok meg 
egy szlâv konfoederăczioban akarjâk egyesiteni a szlâvokat.” 
Termâszetesen ez a konfoederăczid csak Ausztria 6s 'Tărok- 
orszâg romjain johetne lstre. Kiilnăsen a dâlszlâvok nemzeti' 
foederâczi6ja volna az, mi kozelebbrăl erinten€ a român 6rde- 
keket. A dâlszlâvok pedig e foederâczid Erdekâben dolgoznak | 
Ss 6pen napjainkban mondhatjuk legkevâsbb6, hogy az ilyes 
dolgok lehetetlenek. Az oroszok s egyâltalân a szlâvok termâ- 
szetes ellensegei Ausziriânak 6s Torkorszâgnak s ha meg is 
tortenik, mint peldâul 1848-ban, hogy vel6k iartanak, ez esak 
mul6 expediens mindaddig, mig panszlâv terveik megval6sitâsăra 
el6rkezik az alkalmas id.
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A germânok 6s a szlâvok kăzâti laknak a magyarok €s 

a românok, Ezek arra lâtszanak rendeltetve, hogy megaka- 

dâlyozzâk ugy a nemet, mint a: szlâv ideâl megvalositâsât, mert 

Sket mind a kett& halâlos veszedelemmel fenyegeti. Szerenesst- 

lensegre azonban a magyarok ideâlja egy Nagy-Magyarorszâg 

az Adriai tengertăl a Fekete tengerig. A magyarok mindig ez 

eszmâert kiizdottek. Megval6sitani sohasem. tudtăk, de azert le 

sem mondottak râla. gyeldre a magyarok megelegesznek Magyar- 

orszăggal, mely az olâhorszâgi €s moldovai Kârpâtokig terjed. 

De azert a magyarok egy perezig sem -k6telkednek, hogy a 

român fejedelemsâgekre is kânnyi szerrel kezet tehetnek. Mert 

szerintâk a trtenelmi jog alapjân ez orszâgok Sat. Istvân ko- 

ronâjânak kiegeszitO râszei. A mig ez id megârkezn6k, addig 

igyekeznek az eurâpai kăzvâlemânyt el&kâsziteni. A magyar de- 

mokratâk hangulatot csinâlnak az europai  demokrâcziâban. 

Politikusaik igyekeznek bebizonyitani, hogy eurpai 6rdek Ke- 

leten egy Nagy-Magyarorszâg. Etvâs bâr6 hibâztatja a csâszârt, 

hogy miârt, nem ervenyesiti jogât, melyei. magyar kirâlyi mivolta 

âd szemben a român fejedelemsegekkel. A magyarok kivâtel 

nelkiil szeretnek, ha a. fejedelemsegek az osztrâk esâszâr kez6be 

jutnânak, mint a magyar korona tartoz6kai, mert azt hiszik, 

hogy Ausztriât6l k6s6bb elszakadva, Magyarorszăg birtokâba 

jutnânak. , a 

A magyarok e ezâljok &rdekeben, kiilânâsen II. Jozset 6ta 

Griăsi tevekenysâget fejtettek ki. 1825-ben az Akademiât abb6l 

a ezâlbol alapitottăk, hogy a szlâvokat €s a românokat meg- 

magyarositsâk. Megmagyarositvân igy a românokat, 6s szlâvokat, 

hajland6k voltak Oket pirtokjoggal felruhăzni. Azi hittek, hogy 

„ezek ennyi jotâtemânysrt hajland6k lesznek cserâben lemon- 

dani nemzetisegokrâl 6s biiszkek lesznek a magyar nâvre, mint 

egykor a barbarok a rOmaira. 
| 

E tekintetben a magyarok k6zătt ninesen kiilânbseg. Sz6che- 

nyi, Vay, Kossuth, Klapka. nem a ezâlban, esak az eszkâzOkben 

kiilânbâznek. A paraszi nem kivânt tobbet, mint esupân tarto- 

- zăsainak pontosabb 65 igazsâgosabb meghatărozâsât, de a magyar 

arisztokratâk &nkenyt elhatăroztâk a parasztok felszabaditâsât,
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noha azok mâs nyelviiek €s mâs vallâsuak voltak. Es mindezt 
csak azârt tettek, hogy anyagi javakkal megvâsâroljâk nemzeti- 
segoket. Akadtak azonban egynehânyan, ugy a românok, mint 
a szlâvok kozătt, kik felismertek, hogy micsoda veszedelem fe- 
nyegeti nemzetis6găket a magyarok râszrOl..A csâszâr engedte, 
hogy a magţarok esinâljanak, a mit tetszik, de mâsreszt bâto- 
ritotta, a, szlâv 6s român ellenzâket. 

El6rkezett 1848. Ausztria teljesitette a magyaroknak minden | 
kâvetel6set, mâăsfelăl azonban felbujtotta a szlăvokat 6s a ro- 
mânokat, hogy kâveteljenek magoknak nemzeti jogokat, a melye- 
ket 5 meg is igeri. Az erdâlyi românok felleltek, faâgyukkal 
6s lândzsâkkăl mint oroszlănok kiizdottek a magyar âgyuk 6s 
lOfegyverek elle? A magyar forradalom megbukott. Auszitria 
pedig, mint egy igazi n&met Kossuth, megtagadott a românoktol 
mindent. 

i 
Ma ismet nagy mozgalom van Ausztriâban, kiilânâsen 

Magyarorszâgon 6s Erdlyben. A magyarok ismeretes energiâ- 
jukkal megint kiizdeni akarnak Nagy-Magyarorszâgert, kăve- 
telven, hogy a românok legyenek magyarok. Nem akarnak tudni 
semmit Erdely fiiggetlensegeri, semmit a hărom milli6nyi . ro- 
mMânsâg nemzeti jogairol 6s fiiggetlensegerâl. A magyarok j6l 
tudjâk, hogy a românok nem szeretik a. nâmeteket s ezârt nem 
akarnak engedni kpzelt tărtenelmi jogaikb6l. Viszont a n&metek 
is tudjăk, hogy a românok nem lesznek magyarok s ha telje- 
sitik a magyaroknak minden kivânsăgăt, ez csak ujabb harezot 
fog provokâlni a magyarok €s românok kăzătt. . 

A kizdelem igazi oka a magyarok €s românok kăzott nemesak 
a român nemzetis€g elismerese, hanem Erdâly is. A magyarok 
nem akarnak tudni semmit egy Erdâly nâlkiil vald Magyaror- 
szâgrâl. A românok pedig nemesak nem akarnak tudni semmit Erdâlynek Magyarorszăggal vald egyesiteserăl, sât ellenke- zOen azt kăvetelik, hogy csatoltassek Erdâlyhez Bânât, Bihar €s Mârmaros is eg6sz a Tiszâig. A magyarok att6l felnek, hogy ha Erd6ly ânâll6 lesz, akkor az 500.000 szekely-magyar el fog enyeszni a românsâg kozătt. Azonkiviil meg att6l is felnek a ma- gyarok, hogy ha Erdly ânâll6 maraa €s Magyarorszăg el fog
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szakadni Ausztriât6l, tâbbe semmi sem fogja meggâtolni Erdâlyt, 

hogy ne egvesiiljân a fejedelemsâgekkel. A românok azonban 

most is azon az âllâsponton vannak, melyben voltak 1848-ban. 

- Ok azârt nem akarnak Magyarorszâggal egyesiilni, mert igv 

teljesen beolvadnânak, mig az Gnâll? Erdelyben szâmuk tul- 
nvomâsâgânâl fogva Gk lennânek urai a helyzetnek. Azonkiviil 

a românok azt îs tudjăk, hogy Erdâly 6nâll6sâga az âsszes ro- 

mânsâg 6rdeke is. Ausztria sem barâtja az unionak, mert att6l 

tart, hogy ezâltal Magyarorszâg nagyon megerâsâdnâk 6s ha 

most csakugyan beleegyezn6k ez uni6ba, azârt tenns, hogy mint 

1848-ban a românokat a magyarok ellen harczra tiizelje €s 

kenyszeritse. 
A mint a n6meteknek, szlâvoknak 6s magyaroknak meg 

van a maguk ideâljuk, ugy meg van ez a românoknak is. 'Ez 

ideâl pedig: egyesiteni minden românt egyetlen politikai test- 

ben, — a Dako-Romania! A român ir6k râgâta n6pszeriisitik 

ez eszmst. Mihâly Vitez pedig munkăba vette. Ha a nemetnek 

s magyarnak szabad egy egesz a Fekete tengerig kiterjedă Nagy- 

Germânia-r6l es Magvarorszâgr6l besz6lni, miert ne szabadna a 

românnak îs aranyos âlmâra s annak megvalbsitâsâra gondolni ? 

Es ha nem is lehetsâges ez âlmot oly hamar megvalâsitani, de 

azert a român kormânyok miikădesenek olyannak keli lenni, 

hogy legalâbb ne kompromittălja a român nemzet e jăvend6- 

beli nagy iigyet. 
A român tartomânyok egyiittvâve, azaz a român terilet 

a Dniester, a Duna, a Tisza 6s a Kărpâtok kăzâtt kâriilbeliil 

akkora, mint Olaszorszâg vagy Nagy-Brittânia. Nepessege 10 

milli6, melybâl alig egy milli6 idegen. Ez a teriilet azonban 

k6pes lesz eltartani mâgegyszer ekkora, nâpesseget is. Nemzeti 

szempontbâl a românok ez eszmânyi âllama egyike lenne Eur6- 

pâban a leghomogânebbeknek. Lak6i mind românok, kompakt 

tâmegben lakva s egy dialektus n6lkiil vald nyelvet beszelve. 

Erdâlyben egy millid român van, a mely kozoti elszOrva 6l mint- 

egy 200.000 szâsz €6s n6met, szekely €s magyar pedig 500.000. 

Bănâtban, Biharban, Mârmarosban a Tiszâig ujra van valami 

mâăstel millid român, keverve n6mi &sszehasonlithatatlanul cese-



kEly idegen elemmel. Igaz, hogy a magyarok 6s a szâszok gazda- 
gabbak 6s intelligensebbek, mint a românok, de mâsfelăl a ro- 
mânok tulnyom6 szâmuak s vit6zs6g tekintetâben sem muljâk 
feliil a magyarok a românokat. | 

Strategiai tekintetben pedig hasonl6 kedvezd helyzetben 
Fur6pânak csak keves âllama volna. A Tisza €s a Duna sa 
Nister, mint egy eziist âv fogjâk k5ril s vedelmezt6k mindig az 
idegen berontâsok ellen. Az erdelyi Kârpâtok pedig igazi vâdel- 
mez6i az egesz Româniânalk, Erdely, mint egy val6sâgos termâ- 
szetes vâr Dacia kăzep6n emelkedik. Uralkodik a Tiszâig elteriilă 
siksâgon, tovâbbă Moldova volgyein €s Olâhorszâg mâly la- 
pâlyain. A ki ennek a strategiai kăzpontnak, Erdelynek ura, az 
egy kis bâlesesâggel a koriilmenyekhez kepest uralkodhatik a 
Tiszâig cs a Fekete tengorig. A ki tehât Erdelynek ura, az ura 
cgyszersmind a român fejedelemsâgnek is. Ezt az igazsâgol 
nemesak az osztrâkok €s magyarok ismertek el, de âtlâtta maga 
Mihâly Vitez is. Megunvân, hogy dr&k6s vazallusa legyen, hol a toroknek, hol a nâmetnek, hol a magyar Bâthorynak, el- foglalta Erdâlyt. [tt itâtte fel szekhelyet, hogy innen kormâ- Nyozza az egesz Româniât. Oh, szomoru id5k |! az akkori ro- mânok nem 6ricitek meg a nagy Mihâlyt. A magyarok eladtăk, 

„Ausziria pedig meggyilkolta. 
Mai napsâg a lejedelemsegek, miutân elvesztettek Bessarâ- 

biât 6s nem birjâk tâbbe Bukovinăt s miutân ugy a Moldova, 
mint az Olâhorszâg fel6 vezetă szorosok Erdâly urainak birto- kâban vannak, a kik ide akkor jOhetnek be, a mikor akarnak, a n€lkil, hogy mi hasonl6 helyzetben lennenk, strategiai tekin- tetben sokkal veszedelmesebb helyzetben vannak, mint voltak bârmikor. Az egyesiilt fejodelemsegeknek Erdely nelkiil nines JOvOjiik. Erdely nelkăl esak prekarius €s keiseges helyzetâk lehei, melyet cgy bizonyos ideig fentarthat ugyan az eurpai Allamok versenyzese €s vâltoz6 6rdeke. Erdâlynek a fejedelem- stgokkel Val6 egvesilese ellenben megszabadithatnă a fejedelem- sâgekel a halâito! €s lerakhatnă România drăkâletenek alapjait. - De ha iehetstges lenne az Gssres românsâgot egyesiteni egy Româniâban, melynek k&zepponlja Erdely lenne, meg le- 

KA.
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hetne-e ezit egyeztetni a nyugat-eurâpai âltalânos politikai 6r- 
dekekkel ? 

Eurâpa mostansâg egy keleti forradalom eldestâjen âll. 
Ma Eur6pâban egesz komolysâggal azon vitatkoznak, hogy mi 
lehet val6szinii eredmânye ennek a kâsziiloben levă keleti forra- 
dalomnak ? Egy pontban, mintha Europa 6sszes âllamfârfia; 
egyetârtenenek. Es ez az, hogy a Dunânâl lenni kell egy ha- 
talmas âllamnak, mindenesetre hatalmasabbnak, mint a mostani 
român fejedelemsâgek, a mely âllam keleten fentarthatnă az 
eurGpai egyensulyt szemben Oroszorszâggal. Es ez a hatalmas 
âllam vagy a Feketetengerig kiterjed ujraalkotott Auszitria 
volna, vagy a Nagy-Magyarorszâg vagy pedig a Tiszâig terjedă 
România. 

A kik Ausztriâval tartanak, Eur6păban nem nagy ne&psze- 
riisegnek drvendenek, mâgis komolyan beszelnek arrâl: nem 
leheine-e Ausztriât Veleneze helyett lenn a Dunânâl kârpâtolni ? 
Ha Ausztria elveszti Velenezet, nem lehet semmi ketseg, hogv 

arra fogja forditani minden anyagi, erkâlcsi, politikai 6s diplo- 
măcziai hatalmât, hogy kes6bb kezeben mâg fegyverrel is „ki 
terjeszsze hatalmât egâsz a Feketetengerig. Lehets6ges ugyan, 

hogy egyelâre a român fejedelemsâgeknek a fiiggetlenseg n6mi 
ârnyekât engedelyezn6, talân 6len egy osztrâk herezeggel, mind- 
addig, mig vâglegesen bekebelezhetne. Egyediil csak Oroszorszăg 
nem b6kiilne ki ezzel kânnyen ; de, ki tudja, nem kinâlkoznâk-e 

Oroszorszăg szâmâra is valami mâs aequivalens? 
A mi pedig a. Feketetengerig terjed& Nagv-Magyarorszăgot 

illeti, ennek nagyon sok barâtja van az eurâpai politikusok k6- 

zătt. A magyarokat jobban ismerik Eur6păban, mint a româ- 
nokat. Fenyesebb târtenelmiik van, mint nekiink. Nagyobb ba- 

zafiak, tev6kenyebbek, erelyesebbek, lelkesiiltebbek 6s harezi- 

asabbak, mint mi vagyunk. Egyszoval a bâtor magyarok, mint 

a mult szăzadokban, tigy jelenleg is veszedelmes szomszâdok 
rânk nâzve. Ha a magyarok egy forradalomban legyOzik Ausztriât, 
akkor urai lesznek Magyarorszâgnak 6s Erd6lynek. Ez ut6bbi 

orszâgb6l pedig uralkodni fognak a fejedelemsâgeken is, mely 

aligha megărizhetne fiiggetlensâget szemben Ausztria bâtor le- 

18
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gyOzOivel. Eurâpânak pedig, ha akarna, sem lenne €rdek6ben 
minket vedelmezni. 

Meg van egy harmadik, igazsâgosabb es Eurâpâra nâzve 

hasznosabb kombinâezi6 is, de fâjdalom, a mi szerenesâtlenst- 

giinkre Eur6pa elâtt kevesbbe n6pszerii kombinăezi6 is. E kombi- 

năczi6 szerint az az âllam, mely hivatva lenne Keleten ez eu- 

ropai egyensulyt Oroszorszâggal szemben fentartani, România 

volna, mely âllana a mai român fejedelemsâgekbâl s Erd6lybol 

egesz a Tiszâig. A mi târteneti €s nemzeti jogunk egy ilyen 
allamra sokkal erâsebb, mint a magyarokă. Egy ilyen âllam 
inkâbb megfelelne Eur6pa 6rdekeinek is, mint a magyarok tr- 

tenelmi Magyarorszâga, mely magyarokbâl, horvâtokbâl szer- 

bekbâl, românokb6l âllana s mely annyi heterogen elemekbbl 
egyesitve egyetlen magyar âllamban, hasonlitana holmi magyar 
Ausztriăhoz, mely minden pillanatban ujra megzavarhatnă Kelet- 

Eur6pa nyugalmât. Azt is tudom, hogy beszâlnek egy oly Româ- 

niârol is, mely a Kârpâtoktol a Haemus Balkânig terjedne. 
Csakhogy Bulgâriâban szlâv nyelvet beszâlnek 6s aztân ez a 
Kârpâtok 6s Haemus kăzăti lev6 România nem tarthatnă fenn 
magât sem azokkal, a kik a Kârpătokban uralkodnak, sem pedig 
€jszakkal szemben. Erdâly s nem Bulgăria a legszebb s a leg- 
€letreval6bb resz a român nemzet szâttepett testebăl. 

A românok fejedelme azonban ily nehâz idâkben mit 
tegyen ? 

A belpolitikâban : 

1. Mindenek eltt s minden âron szervezze 6s erâsitse a 
român hadsereget. Azutân ujra csak szervezze 6s erâsitse a 
hadsereget s harmadszor is ezt tegye. E czelra igyekezzek a 
kormâny nemzet bizalmăt megnyerni : 

2. J6 €s igazsâgos kozigazgatâs segitsegevel. 
3. Az uralkod6 igyekezz6k a român n€p szivât megnyerni, 

tulajdon birtokjogot advân a paraszinak, hogy a paraszinak is 
legyen €rdeke szereini a fejedelmet 6s a hazât s harezolni 
esetleg mind a kettoârt. Az igazi român a paraszi. Nelkiile 
nem lehet vâghez vinni semmifele nagy dolgot.
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4. Teremteni kell a fejedelemsegekben a nemzeti kozokta- 

tâs szâmâra egy igazi nemzeti koz6ppontot, hogy a nemzetet 

fel lehessen vilâgositani 6s nevelni egy igazi hazafisâgban. 

5. Az âlam penziigyeit j6 karba kell helyezni 6s e czelra 

sziikseg eseten szekularizâlni is lehet a kolostorok vagyonăt. 

6. Ily m6don megszilârditvân a kormâny tekintelyet, egyszer 

s mindenkorra veget kell vetni azoknak a ceselszâvenyeknek, 

melyek tânkre teszik a nemzetnek legsletrevalobb râszt. 

A kiilpolitikdban : 

1. A fejedelem igyekezz6k a legjobb viszonyban lenni Olasz- 

es Franeziaorszăggal. Român iigyn5k5k utjân juttassa eszebe a 

latin Eur6pânak, hogy ne hagyja magâra Europa keleten Roma 

gyarmatosait, kik fenşegetve vannak 6s teljesen lefegyverezve 

a nâmetektăl 6s szlâvoktâl. A român îigynăkok szakadatlanul 

igyekezzenek meggyăzni az olasz €s franezia kabinetet arrâl, 

hogy Erdâly român orszăg. A kormâny szerzâdtessen irOkat, 

hogy ezek EurGpânak megmutassâk, hogy az egyesilt fejede- 

lemsâgeken kiviil is laknak românok. 

9 A român kormâny se Oroszorszâggal, se Ausztriâval 

ne szakitson îd6 elâtt. Az Ausztriâval val6 barâtsâgnak azonban 

semmi esetre sem szabad odâig.. mennie, hogy a român kor- 

mâny belenyugodjek a românokra rendkiviil veszedelmes ket 

dologba: a) meg ne engedje a kormâny, hogy e fejedelems- 

gekbe a nâmet âllamok pârmelyik6bâl is nemet gyarmatosokat 

hozzanak, 0) semmi szin alatt bele ne egyezzek az oszirâk 

konzularis birâskodâs kâreinek csak a legesekelyebb mârtekben 

val kiterjesztes6be is, mert egyetlen konzulatus sem” oly ve- 

szedelmes a fejedelemsegekre, mint az osztrâk. 

3. Nemesak a kormânyokkăl kell j6 egyetârtesben €lni, 

hanem mint magâătâl 6rthetă, a nepekkel is. Nagyon helyes, ha 

a kormâny meghalgatja a magyarokat is, de ne felejtse egy 

pillanatra sem, hogy a magyarok eskiidt ellensâgei a românok 

nemzeti existentiâjânak, kiilânosen pedig a Kârpâtokon tul lak 6 

românokânak. A magyarokat meg kell gyâzni arr6l, hogy Europa 

keleten 6k €6s a românok kăriil vannak vâve a nâmetektâl es a 

18%
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szlâvoktâl s hogy ennel fogva sajât 6rdek6k kibâkiteni az erdâlyi românokat, mert ellenkezâ esetben biiszke erOszakossâgukkal csak Ausztria karjaiba iizik Oket 6s hogy egy forradalom eseten râjok nâzve meg az is jobb, ha az erdelyi românok semlegesek maradnak, mintha a magyarok ellensegei lesznek. Kiserje figye- lemmel tovâbbâă a korm âny a târâkorszâgi szlâvok minden mozdula- tât; kălOnăsen a bolgârok 6s a szerbek mozgalmait 6s aspirăezidit. Lehetseges, hogy Europa keletân a legelsă hâboru a magyar forradalom lesz. Es ha ez a forradalom gyăzni fog, meg- vâltoztathatja Europa terkepât €s a românok politikai helyzetet. Ha kitâr ez a forradalom, mit csinâljanak a szegâny erdâli românok ? Kivel tartsanak ? A magyarokkal ? De ezek azt mond- jâk, hogy Erdâly magyar fâld. A nemetekkel ? Ezek mindig per- fidek voltak. Onâll6 politikât kovessenek ? rre maâgoktâl kep- telenek. Az erdelyi român aristokrăezia megmagyarosodott. Ve- zetoik mai napsâg papok 6s egy n€hâny ir6. Pedig milyen n$p! A legszebb, a legâpebb, a leglelkesiiltebb, a legvit6zebb minden român kăzâtt. 1848-ban nemcsak a ferfialk, de mâg az brez- hegysâgek asszonyai is harezoltak sl5k5n Pelagia Rosiaval €s fenyes gyăzelmeket araitak. Mind csodâkat lehetne e n&ppel elkOvettetni, ha kellă vezetăi volnânak  €6s egy zăszl6, mely utân mehetnânek. Făâjdalom e n6pnek ninesenek vezetăi . . . Nave senza nautiero. Az erdelyi românok a jelenlegi helyzetben csak a fejedelemsâgek fele tekintenek, innen vârjâk a jelt. s csak innen remâllenek szabadulâst. Mikor Cuzăât fejedelemmâ vălasztottâk, az erdelyi românok lelkesedese talân meg nagyobb volt, mint a fejedelemsegbeliek6. Ha kităr a magyar forradalom, lehetetlen, hogy ezek a românok magyar minosegben, magyar n6v alatt a magyar dicsâseg 6rdekeben harezoljanak ; lehetetlen, hogy eladjăk Erdelyt a magyaroknak, mint a hogyan a magyarok kâvetelik. De az is veszedelmes lenne, ha mint 1848-ban a perfid nâmet mellett harezolnânak, Râjok nezve legkivânatosabb lenne a semlegessâg, csakhogy ezi a magyarok nem akarjâk, a n6metek meg nem tiirik meg. Valami termâszetes ăsztân sugja az erdâlyi românoknak; hogy kitărvân a forradalom, lefolyăsa alatt a român fejedelemsâgek nem âllhatnak ăsszetett kezzel.
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A românok fejedelme, ha nines, teremisen utai 6s mâdot, 

de 6rtelmes 6s' bâles modot 6s utat, a nâlkiil, hogy veszedel- 

meztein€ az egyesiilt fejedelemsegelk lâtât, hogy Erdelyben, 
a românsâg e centrumâban, megjelenhessâk. Hogy mi m6don, 

mily eszkozâkkel s mily iriigy alatt? azon iirigy alatt-e, hogy 

segitsâget visz a magyaroknak, nemeteknek, românoknak ? vagy 

hogy megdrizze Erd6ly semlegesseget a magyar forradalom alatt ? 
vagy hogy elhâritsa egy orosz. vagy torâk okkupâezid veszedel- 

messâgât ? mind oly kerdâsek, a melyekre a kiilonfele korul-: 

mânyek aktualităsa. alatt lehet feleletet adni csupân. Egy dolog 

azonban bizonyosnâl tâbbnek lâtszik elâttem : uz t. i., hogy a 

Kârpăâtokon tul lak6 românok: ferfial, n5k, Gregek 6s iljak egy- 

formân k6szek meghalni Cuza fejedelemârt. Az erdelyi românok 

nemesak lelkesiiltebbek, de hiisegesebbek 6s kitartâbbak is, mint 

a tobbi românok. 

Petru Rares, mikor bement Erdâlybe — 6s pedig bement 

vagy 1O-szer — el6bb kib6kiilt a lengyelekkel, hogy biztositsa 

magât a tatărok ellen s azutân bement Erdâlybe, majd azon 

irigy alatt, hogy a târokot segiti a magyar ellen, majd pedig 

hogy a magyart a n6met. ellen, vagy megforditva, hogy a n6- 

metet segiti a târâk vagy a magyar ellen, de mindannyiszor a 

românok hasznâra ment be s visszatârt mindannţiszor gy6z- 

tesen, megverve rendre egyenkini a românok Orokâs ellensâgeit. 

Mikor Mihâly vajda bement Erdâlybe egy 30.000 embernyi se- 

reggel, mely lengyelekb6l, kozăkokbâl 6s târâkâkbâ! âllott, minde- 

nik azt hitte, hogy Mihâly Erdâlyt szâmukra akarja elfoglalni 

6s esakugyan a târ6k nem is bântotta Româniât Mihâly tâvol- 

lâte alatt. Az erdelyi malcontens nmetek azt hittek, hogy nem 

akar egyebet, mint megszabaditani Oket a gyilâlt Bâthoryt6l s 

hogy az orszâgot az 6 szâmukra okkupâlta. S6t Bâthory, Erd6ly 

fejedelme, ki kevâssel azelâtt tervet kovâcesoli: mikânt fogja 

meg Mihâly vajdât, hogy aztân târâk kezre adhassa, egâsz a 

Szeben melletti esatâig meg csak nem is sejtette, hogy Mihâly 

Erdâlyben van. Mihâly gyozott, Audaces fortuna juvat. Ezutân 

keves id mulva eliizte Movilât lengyeljeivel egyiitt Moidovâb6l 

"s el kezdette Gyulafehervârr6l mind a hârom fejedelemseget kor-
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mânyozni. A nmet, a lengyel, a târâk versenyezve kiildâttek a 
kovetsegeket 6s az ajândekokat s barâteâgăt koldultâk. De a 

magyarok 6s a lengyelek ârulâsa, a nemetek vâres perfidiâja, 

az erdelyi românok oktalansâga, kiilânâsen pedig a nagy Mihâly- 

nak tulsâgos 6nbizalma azt okoztâk, hogy a românok hăse s 
vele egyiitt a românok îigye is elbukott. „Oh, românok feje- 
delme 6s herezege —- e szavakkal vegzi be Papiu Il. memo- 
randumât — legyen segitsâgedre a român nemzet geniusza, 

hogy bâlesen megboszulhasd halâlât 6s szerenesâsen keresztiil 

vihessed tervât a legnagyobb uralkodânak 6s românnak mindazok 
kozâtt, a kik csak valaha 6ltek Trajân Dacia-jâban.“ 

Ez volt Papiu Ilarianu memoranduma, mely val6sâgos 
evangeliuma a dako-romanismusnak. gen, de azert esakis egyedil 

Papiu felelss — mondhatja valaki — €6s nem Cuza fejedelem. 
Mit tehetett Cuza, hisz csak nem tilthatta meg, hogy Papiu ne 
kovâcesoljon ilyen terveket? 'Tokeletesen igaz. Csakhogy Cuza 
nemesak hogy vissza nem utasitotta Papiu memorandumât, 
hanem egy-kât 6vvel kes6bb magât Papiut is bevette minisz- 
teriumăba (La 1861 fu de locu dupa infiintiarea curtii de casa- 
tiane in Bucuresci, procuroru la acea curte si sub ministeriulu 
lui Cogolniceanu câtva tempu ministrulu justitiei. L. Panteonulu 
romanu |. 127. 1). Mit jelenteti ez? Azt, hogy Cuza maga is 
osztozott Papiu nzeteiben, mert ha 5 e n6zeteket, mint vesze- 
delmeseket perhorreszkâlta volna, bizonyăra nem fogadta volna be 
tanăcsosai sorâba. Aztân van mâg egy-ket mâs fisyelemre mâli 
kOrilmâny is. Memorandumâban Papiu a belpolitika teren a 
dako-romanismus 6rdek6ben a tobbi kăzâtt ket dolgot jelâlt 
meg: 1. az âllam penziigyeinek megerăsitâset sziikseg eseten 
kolostorok vagyonânak elkobzâsăval is, 2. a jobbbâgysâg felsza- 
baditâsât. Egy kăzepiskolai hasznălatra szânt român tărtâne- 
lemben ezeket olvasom : Hârom nagy dolog realizâl6dott L. Sândor 
Jânos alatt (ez volt Cuzânak uralkodfi neve): elsă volt a kolos- 
torok javainak szekularizâczicja, azaz elvettâk a gărâg barâtok 
kezeib6l azon tekintelyes szâmu uradalmakat, melyekre ezek az 
el6z6 idâkben vissza6les utjân kezet tettek. Ez a szekularizâczid 
az âllamnak 6venkent tâbb mint 20 milli6 leu jOvedelmet hajt. 

—
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mely vagyon az erdokkel egyiătt koriilbelul 800 mili6 leu t6k6nek 

felel meg. A mâsodik nagy dolog a jobbâgysâg felszabaditâsa 

volt Cogolniceanu miniszteriuma idejeben. Ezt a fontos dolgot a 

kamarâk akarata ellensre vitte keresztiil az 1864. mâjus 2-ki 

ăllamesiny segitseg6vel. (A. D. Xenopol: Istoria, ronânilor 201. 

6s 202. 1.) 

A româniai kăzvelemenynek ilyeten forrong6 âllapotâban 

hatărozta el a Magyar Nemzeti Igazgatâsăg, 1860. szeptember 

14-6n tartott îiiles6ben, hogy a moldva-olâhorszâgi hatâr fell 

tervezett erdelyi hadmiikdest Klapka fogja vezerelni, ki a 

fegyvereknek keletre inditâsa utân azonnal a helyszin€re fog 

menni, hogy ott szemelyesen intezkedjsk s egyuttal „a viszony 

Cuza, fejedelemmel egyenesen 5 ră bizatik, minthogy ezi 1859-ben 

5 kezdemânyezte sa fejedelemmel meghitt barâti lăbon âllvân, 

azâta is kozvetleniil 6 maga folytatta“. Addig is azonban, mig 

Klapka keletre mehetne, Dunyov ezredest kildik oda a fegyver- 

szallităs eszkăzl6se vegett. Dunyov ezredes azonban, ki ez idoben 

Garibaldi seregâben szolgâlt, lâbân 6letvesz6lyesen megsebesiilt 

s îgy nem mehetett Olâhorszâgba. Helyette aztân Zglinicki ezre- 

dest kiidâttek azzal az utasitassal, hogy mint tisztân katonai 

megbizoti, politikâba ne avatkozzek. Jelentâseit is vagYy Cerutti 

olasz megbizott vagy Victor Place utjân fogja a N. Igazgat6sâgnak 

megkiildeni. A hadmiiveletek megkezdesekor Puky Miklos fog 

Moldovâba menni, hogy mint politikai fâkormânybiztos Erdely 

politikai €s kăzigazgatăsi kormânyâi vezesse. 

Zglinieki-tâl a N. Igazgatosâg Cuzânak egy tisztân politi- 

kai tartalmu levelet kăldâtt. E levelben a N. Igazgatosâg eldre- 

poesâtvân, hogy Europa keletân a magyar ss a român nem- 

zetet 6rdekeik azonossâga mennyire egymâsra utasitja, figyel- 

mezteti a fejedelmet azon gyalăzatos €s makaes intrigâkra, 

melylyel Ausztria igyekezett meggâtolni, hogy u fejedelems6gek 

erdekei €s Jegforrobb 6hajtâsai teljesedesbe mehessenek. Es tette 

mindezt azârt, mert oit lappangolt minden lepese măgătt a feje- 

delemsegek okkupâezi6jânak titkos gondolata. A târâk birodalom 

a felbomlâs utjân van. Hogy helyât mi foglalja el, arra vonatko- 

z6an cesak k6t eset lehetseges. Els6 esetben azok a nepek,
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- melyek ma a târk birodalom alkot6 reszât k&pezik nâll6 6s szabad nepek lesznek. Mâsodilk esetben pedig a nagyhatalmak a torâk birodalmat feloszijâk s igy ezek a nepek csakis uraţ cserelnek. Egy dolog bizonyos, hogy a mig Ausztria Magyar- orszâgot birva, az ottomân birodalom toszomszedsâgâban ural- kodik, cesak a mâsodik esei, az urcsere lehetseges. Ausztria, okkupâlni fog, s a' mit nem okkupălhat, azt az orosz hatalom karjai koze kergeti, mert a keleti n6pek a ket nagyhatalom ellenâben sajăt erejiikkel figgetlenek 6s &nâll6ak nem lehetnek. E veszedelmes helyzet csak azâltal văltozhatik meg, ha Magyarorszăg az osztrâk uralom al6l felszabadul, mert akkor a keleti nâpek tâbb6 nem lesznek ket nagyhatalom kăze szo- ritva 65 az oszirâk uralmi vâgy helyâbe a magyar barâtsâg l6p, melyei az Onbiztonsâg 6rdeke szOvetsâgre utal. E tekintetek, kiilânăsen pedig Magyarorszăg fiiggetlensege, a dunai fejedelem- segekre birnak kivâl6 fontossâggal, minthogv ezek az oszirăk uralmi versengesnek a tâbbi keleti nâpekkel kăzăs veszâlyen kivil meg a panszlavismust6l is fenyegetv6k s ez oly kăzăs veszely, mely ellen a român iejedelemsâgek tâmasza csak a fiiggetlen Magyarorszăg. 
A Moldovâtâl isteni 6s emberi târvenyek ellensre elszaki- toti Bukovina Visszaszerzesâre is csak Magyarorszâg Figgetlens6- genek eseten lehet kilâtâsa a fejedelemsegeknek. Azutân fejte- geti az olasz viszonyokat. Kimutatja az olasz-osztrâk hâboru kikeriilhetetlenseget s az €rdekkăzosseget, mely e hâboru ese- tere az olasz 6s magyar nemzetet egymâăsra, utalja €s konsta- tâlja, hogy a magyar nemzet el van hatârozva, hogy e hâboru eseien fiiggetlensegânek kivivâsâra fegyvert fog. Ausztria tudja ezi s azeri kis6rletet tesz, hogy az erdelyi românsâgot ujra a maâgyarok ellen ingerelje, mint tette 1848—49-ben. 
Cuza fejedelemnek pedig nem lehet magyarorszâgi faj- 6s nyelvrokonainak sorsa irânt nem 6rdekl&dnie. Azutân a level elmondja, hogy 1848-ban a regi kivâltsâgok helybe a kăzăs szabad- . sâgot proklamâltak, faj-, nyelv- 6s vallâsbeli kilânbseg nelkăl. EI- szâmlâlja az intâzkedâseket, melyekkel a kălânbiză nemzetisegek- nek nemesak szabaa fejlâdese &s târsadalmi 6rdekei, hanem kăzeleti
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ervenyesiilese is biztositiatoit. Elmondja, hogy mind ârmânyok- 

hoz nyult Ausztria, hogy a nemzetisegeket felbujtogassa s mikent 
hâlâlta meg tett szolgălataikat egy kâzâs jârommal. Es hogy 

Ausziria most ujra 1848—49-ki ârmânyaihoz nyul. A românokat 

megint azzal a gvalăzatos hazugsâggal ingerli fel, hogy a ma- 

gvarok Gket nemzetisâgiiktâl meg akarjâk fosztani. Az osztrâk 

tiszivisel6k  Erdelyben  nyiltan izgatjăk a român nâ6pet az 

1848—49-kihez hasonl6 gyujtogatâsok €s gyilkolâsok meguji- 

tâsăra. ” 
A N. Igazgatâsâg ennek kapesân felszolitja a fejedelmet, 

hogy segitsen megertetni a magyarorszăgi 6s erdelyi român- 

sâggal, kiilânsen annak vezereivel, hogy Magyarorszâg. figget- 

lensâge 6s a dunai fejedelemsâgek fiiggetlensâgenek biztositâsa 
K6z6tt erdekkăzâsseg van, tehât 6rtsâek meg, hogy a magya- 

roknak ârtani akarvân, nemesalk magoknak, de Româniânak is 

ârtanak s hogy a fejedelem tâj6kozva legyen, hogy a M.N. 

Igazgatâsâgot mind elvek vezârlik a nemzetis6gi k6rdesben, a 

levâlben felsoroltăk a Kossuth âltal mâg Kis-Azsiâban kidolgo- 

zott alkotmânyterv alapelveit. Tovâbbă felemlitettek meg azt is, 

hogy nagyon j6 volna, ha a bukuresti sajt6 a magyar kerdâst 

az egyesiilt fejedelemsâgek igazi 6rdekeinek szempontjâbâl târ- 

gvalnâ. 

A mint lăthatjuk, e levelnek tendeneziâja az volt, hogy 

Cuza lehetâleg akkent hasson âltalâban a român, de kiilânosen 

az erdelyi român k6zvelemenyre, hogy az hajlando legyen tâmo- 

gatni a magyar tărekveseket. A român kozvâlemeny azonban, 

mint az eddigiekb6l is lâttuk, a Kossuth-fele alkotmânytervezet 

engedmenyeit nagyon csekely ârnak tartotta e tâmogatăsert. 

E tâmogatăs ârât a românok egy kiss6 nagyobb Osszegben 

szabtâk meg, mint Kossuth 6s târsai hitt6k. „On arra emle- 

keztet — irja Tiărr tâbornok Urechiâhoz ezimzett nyilt leveleben 

(Pesti Napl6 1894. deez. 19. sz.), hogy &sszekâttetâsben voltam 

Cuza fejedelemmel. Megjegyzem, hogy az erd6lyi olâhok Cuza 

tahăesa ellensre mentek be a bâesi Reichsrathba. De elsre 

sejteitek a magyar iigy diadalât €s ezeri egyuttal velink is 

akartak egyezkedni. Programmoi formulâztak 6s — miutân tudtăk,
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hogy azi el nem fogjuk fogadni — Garibaldi âltal akartâk rânk 

tukmâlni. A nagynevii olasz tâbornokhoz emlekiratot intziek, 

melynek f&bb pontjai ezek voltak: 

1. Erdely csak personal-unioban lesz Magyarorszăggal. 

2. A Bânsâgnak jogâban âll Erdelyhez esatlakozni. 

3. E k&t tartomâny egyesiilhet a moldva-olâh fejedelem- 

s6ggel. 

4. Bukovina ismât Moldovâhoz fog esatoltatni. 
Felvilâgositottam a tăbornokot, hogy azon a teriileten, 

melyei az olâhok kovetelnek, kăzel hărom milli6 magyar, szerb 
6s nemet lakik. Es a tâbornok egyetlen egy szOval jellemezte 

az emlekiratot: Pazzia („bolondsâg.*) 

Ha mâr mostan ezeket a kâăvetelmenyeket &sszevetjiik a Papiu 

eml6kiratâban foglalt eszmekkel, azonnal vilâgos lesz a kelto 
kâzâtt levă 6sszefiigges. Papiu 1861-ben „Independinţa consti- 

tutionale a Transilvaniei“ czim alatt egy răpiratot adott ki, mely 
râpirat k6s6bb nemet, franezia 6s olasz nyelven is -megjelent. 

E râpiratban kifejtette Erdâly kiilânâllăsânak egâsz elmâletet 

5 egyuttal megmagyarăzta azt is, hogy român szempontbsl 

Erdely alatt nemesak a tulajdonkâpen vald Erdâlyt, kell erteni, 

hanem azi az egâsz teriiletet, melyen românok laknak s â 

melynek tulajdonkepen val6 hatărvonala nyugat fel a Tisza. 

Ezert van belefogialva a Garibaldihoz benyujtott memorandumba 

is, hogy a Bânâtnak jogâban legyen Erdâlyhez cesatlakozni. 

Hasonl6 tendencziâkat ârult el egy Nagy-Szebenbdl keletkezett 
ezikksorozat is, mely a briisszeli „Nord“-ban jelent meg. E czikk- 

sorozat fejtegeteseinek vegsă eredmânye az, hogy az erdâlri 
românoknak hatârozoti czeljok egyesiilni a român fejedelems6- 
gelkkel. E vegbâl keszek Ausztriât6l elszakadni, de bizonyos fel- 
tetelek meliett egyezkedni a magyarokkal. Hogy ezek a felt6- 
telek pedig mil jelentenânek, azt nyiltan megmondotta eml6k- 
iratâban Papiu: România a Tiszăig. 

Az 1860-ban megindult ujabb akezionak legkozvetetlenebb 
czelja az volt, hogy a român fejedelemsegeket az emigrânsok 

biztositsâk hadmiikodesi alapul. Segitseget Cuzâtol nem kârtek, 

csak azi, hogy engedje meg, hogy a fejedelemsegek _teriileten
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a magyar esapatok megalakulhassanak 6s a magyar hatârokhoz . 

kâzel alkalmas helyeken fegyverraktărakat âllithassanak fel. Klap- 

kânak azert kellett volna gyorsan keletre mennie, hogy megelz- 

vân a Genuâb6l kiildâtt St hajonyi fegyverszăllitmânyt, annak 

partra szâllităsât biztositsa. Klapka azonban meglehetâsen k&- 

nyelmes lassusâggal indult rendeltetesi helyere, igy hogy mielâtt 

megârkezett, volna, mâr Galaczban k6t haj6t a tărâkâk lefog- 

latak 6s hârmat Szulina-ban feltartoziattak. 

A fegyverek lefoglalăsa nagy zajt îitâti az europai sajtban. 

Cogolniceanu idezeti beszâdâben azt mondja, hogy a magyarok, 

kik e szâllităssal meg voltak bizva, indiskrâtek voltak €6s ez 

okozta, hogy az egâsz dolog imdomâsăra jutott Ausztriânak. 

Hasonlât âllit Urechia is. A magyar emigrănsok azt mondjâk, 

hogy Cuza nem akarvân magâra văllalni a felelâsseget s Ausziria 

6s Tordkorszâg râsz6r6l a gyanut 6s neheztelest felidezni, vagy 

maga tett, vagy pedig mâs âltal tâtetett jelentest az 6rkeză fegyver- 

szăllitmânyr6l. Maga Cavour gr6f is hasonlo nâzetben volt. 

Kavacsay grof, ki Konstantinâpolyba, mint erre legalkalmasabb 

ember azârt volt kiildve, hogy ott a magyar &rdekeket szol- 

gâlja, Kossuthhoz kildătt jelentes6ben erre vonatkoz6an a kâvet- 

kezâket îirja: „Cuza herczeg azonkiviil, hogy fanatikus olâh, 

ki jelenleg is Daco-Romaniâr6l âbrândozik, egy nuilităs, kit 

" kârnyezete vezet. Ha a politikai viszonyok m6g ma ugy âlla- 

nak, hogy nem vălnek ianăesosnak a părisi udvarrat szaki- 

tani, feltehetni, hogy esekâly vonakodis utân beleegyezendenek 

“a szârd biztos 6s a franczia konzul âltal kovetelt kăzremiiko- 

desbe fegyvereink szâllitâsa 6s elhelyezese 6rdekeben, de bizo- 

nyosak lehetiink arr6l is, hogy mindenrâl, a mi târtânik, a bâesi 

6s pâtervâri kormânyok is hiven 6rtesitve lesznek. âltaluk.“ Nem 

szabad tekinteten kiviăl hagynunk, hogy Karacsay grâi e jelen- 

test meg a fegyverszâllitmâny lefoglalăsa elâit irta. Klapka, ki 

a lefoglalăs utân 6rkezett meg Jassy-b6l, deczember 22-r6l kel- 

tezett leveleben a lefoglalăs kăriilmenyeiră! reszletesen 6rtesiti 

Kossuthot. Szerinte az els6 hiba az volt, hogy a genuai Bal- 

duino-hâz a galaczi Gerbolini ezeget, a melyhez a szâllitmâny 

utalva volt, îişy 6rtesitette, hogy a kiildemenyt Cerrutti fogja
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âtvenni, ki ha esetleg meg nem 6rkezn6k, a czimzett ezeg bi- 
zalmas uton forduljon a moldovai hatâsâgokhoz. Igy târtânt 
aztân, hogy a dolog Gantacuzeno prefekt tudomâsâra jutott, ki 
azonnal jelentest tett az osztrâk konzulnak 6s a tulesai târăk 
kormânyz6nak. Tehât a kudareznak oka a g6nuai megbizottak 
konnyelmiisâge 6s a românok rosz akarata. 

»Mi ez ut6bbiakat illeti — irja Klapka Napld-jăban (Kossuth : 
Irataim III. kătet 238. 1.) — mâr Galaezon volt bâseges alkalmam 

- MeggyOz6dni, hogy râjok semmi koriilmânyek kOzătt sem sză- 
mithatunk. Nemesak hogy keves hajlandâsâgot 6reznek irân- 
tunk, de ezen feliil bârmi ârulâsra azonnal kâszek. (Megmutatta 
Cantacuzeno Galaczon). Reszketnek az oroszt6l, felnek az osztrâk- 
t6l — minket pedig gyiilOlnek. Kiilândsen k6tsegbe vonjâk jo- 
gunkat Erd6ly birtokâra s ezen orszăgot tOliink elannektâlni mâg 
a legmers6keltebbeknek is vâgya. Ezen uraknak remânykedâs5k 
kărulbelâl oda megy ki, hogy ha majd Ausztria is, Magyarorszăg 
is el6gsegeskâpen elverzettek, akkor Erd6ly s talân a Bânsâg 
is 6rett gyiimâleskent fog lâbaik el6 hullani. Sz6 sem lehet râla, hogy ezekkel mi egymăst megerisiik . . . Csak Cuzăban volna meg a j6 irâny, melyet a mult 6vben mutatott. De fâjdalom az 
id6k vâltoztak . . . . Uralmânak megszilârditâsa, Onfentartăs €6s az ehez els6 sorban megkivântatott egysâge a ket fejedelem- 
segnek, ezek azon gondolatok, a melyekkel most kizâr6lag fog- 
lalkozik. A mult esztend6ben azt irta a csăszârnak, hogy n6ze- 
teinkben osztozik s azok keresztiilvitelâben keresi sajât orszâ- 
gănak is iidvât. Ma hallani sem akar r6lunk es terveinkrâl s 
bâr engem szivesen fogadott, bizonyăra pokolra kivânt benniinket. 
Amint egyesektâl tudom, 6 nem nagyobb barătja iigyiinknek, 
mint akâr korrumpâlt hivatalnok serege.“ 

„E reânk nzve kilânben is sulyos helyzethez jăârult, most 
meg a galaezi: eset, mely a fejedelem szâmâra kutforrâssâvă lett. egy csomâ fenyeget jegyzeknek 6s tiltakozăsnak Ausztria €s Anglia râszârăl, Ez kidlhette beldle az utols6 csepp joaka- ratot is, a mi mâg tân benne lehetett. Igy mi egyszerre „bâtes noires “-jei lettiink a român hatOsâgoknak, kamarâknak €s ezekkel egyiitt a fejedelemnek, kik most egyesiilt erovel arra tărekesz-
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nek,. hogy Ausziria haragjât lecsândesitsek s tâbb6 neki pa- 
naszra, okot ne adjanak. El nem kepzelhetem, mikent lehessen 
terveinket ily szolgai kislelkii politikâval Gsszhangzăsba hozni. 

Azeri €n fel is hagyok minden remenynyel, hogy ezen a talajon 

valaha egyebet arathassunk csal6dăsnăl. €s ărulâsnăl . . . Egy 

szOval ebben az orszâgban s ezzel a nâppel nem lehet valami 

komoly dologra vâllalkozni s valami komoly dologra el&keszii- 

letet tenni. Elhatărozotinak lâtszik, hogy a magyarok 6s az 

olâhok kăzâtt ne jOhessen szăvets6g l6tre. Az egyetlen, a mit 
mâg tehetiink az, megmozditani. minden k6vet, hogy ne ismât- 
lâdjenek a meszârlăsok, mint 1848-ban târtent.“ 

De eltekintve azon subjektiv 6rzelmektâl, melyek e kăzăs 
vâllalatban râszt vett mindkât f6l embereit a gyorsan beâllott 
csal6dâs kăvetkezt6ben eltoltâttek 6s a helyzet târgyilagos megite- 

lest lehetetlenne tettek, a kritikai târtenetirâsnak kât dolgot el 

kell ismernie. El6szâr is az emigrânsok ez îigyben meglehetâs 

kesedelmesseggel jârtak el. Klapka sok idât vesztegetett a român 

fejedelemsegekbe val6 indulăsa el6tt. Hibâztattâk is azert tobben, 
de Klapka Lalande-hoz 1860. szeptember 27-r6l irott levelâben 
azzal vedekezik, hogy „nem elhamarkodăssal, hanem a kăriil- 

menyek okos mârlegelesevel hosszabb €rlel6s' utân, az alkal- 
mas pilanat megvalsitâsa utân vald erelyesseggel 6s bâtor 

eselekvessel biztosithatjuk a jovât“. A fejedelemsâgekbe kiil- 

dâtt tâbbi emberek is kes6n 6rkeztek meg, sât ugy lâtszik, 

hogy a Morin âlnev alatt bekuldâtt Matheidesz, kinek feladata, 
volt a fegyverraktărakra iigyelni, nem is volt arra, val6 ember. 

Legalâbb  Lalande 1860. okt6ber 21-r6l azt irja Karacsay 
grâfnak: „aztân ide kiildenek egy îiigynâkât, a ki kils& meg- 
jelenesere is inkâbb hasonlit valami als6bbrenâi szolgâhoz, mint 

bârki mâshoz, ki alig tud valamit francziâul, românul pedig 
egy szot sem. Es aztân kiildik ezt is pânz n6lkiil, hogy mikor 

Jassyba 6rkezett, kenyszeriilve volt Strambiot6i k6lesnâzni 

nehâny lirât.“ Kulnben eltekintve egyebektol, az egâsz văllalatnak 

dgy lâtszik az volt a legnagyobb baja, hogy az emigrânsoknak 

nem volt penziik. Româniâban pedig, ha az ember valami „ko- 
moly dolgot“ keresziiil akar vinni, sok pânz kell.
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Vigyăzatlanok voltak Genuâban a szăllitmâny feladâsânăl 
6s iigyetlenek voltak, ' mikor Galaczba megârkezett, - Aztân az 
egesz dolog tgy idehaza, mint kiifăldân, &si magyar szokâs 
szerint, tobb lelkesiltseggel, mint Ovatossâggal k6sziilt. Idehaza 
az utczân 6nekelte mâg a gyermek is, hogy 

Majd hoz Kossuth tisztât, 

Tiirr Pista meg puskât. 

Az osztrâk polieziânak nem sok fejtâresebe keriilt aztân kitalălni, 
hogy Tiirr Pista ezt a puskât honnan hozhatja, 6s hol hozhatja. Van 

„meg egy mâsik kăriilmeny is. Mikor hire jârt idehaza, hogy a român 
; fejedelemsâgekben es Olaszorszâgban magyar legi6t akarnak 

! szervezni az emigrânsok, a Szkelyfăldrăl a fiatalsăg esopor- 
„tosan kezdett beăzânleni Moldovâba. Val6sâgos Garibaldianus 

lăz fogta el a sz6kely fiatalsâgot, meg pedig a mi jellemză, 
nemcesak az intelligens fiatalsâgot, hanem a szekely n€p egyszerii 
fiait is. Nem volt falu, melybol legalâbb 2—3  fiatal legâny el 
ne ment volna garibaldistânak. Termâszetesen ez a nagymârtekii 
emigrâczid nem tărtânhetett meg a n6lkiul, hogy a helyi hato- 
sâgok €szre ne vegy6k, kivâlt, mivel ez emigrâczi6k nemelyi- 
kenek elGzmenyei meglehetâsen hangosak voltak. Igy 1860, vegen 
mintegy 4000 ember volt esak Moldovâban. Galacz, Braila kik6- 
tOiben csoportosan jârkâltak, semmi titkot nem esinâlva szân- 
dekukbsl, s6t tiszta csupa szekely virtusbol az ismeretes oszirâk 
kemeket meg meg is fenyegettek azzal, hogy mi fog majd akkor 
tortenni, ha isten segedelmevel ujra kităr a forradalom. 

El kell tovâbbă ismerniink, hogy Cuza helyzete sem volt 
valami nagyon k6nyelmes. S ismerve helyzetet, ki kell jelen- 
leniink, hogy az emigrânsok egy kiss6 nagyon is sokat vârtak 
tole. Nem szabad feledniink ugyanis, hogy a porta keitâs vă- 
lusztăsât meg nem ismerte volt. el 6s hogy e megerâsitesnek 
legmakacesabb ellenzâje pen Ausziria volt. Regi protektora, 
HI. Napoleon pedig ez idâtâjt nagyon hallgatag 6ș 6vatos volt. 
A magyar emigrânsok pedig nem tudtâk râbirni II], Napoleont, 
hogy Cuzânak meghagyja, mint tette 1859%-ben, a magyar iigy 
feltâtlen tâmogatâsât. Igy tehât nem volt biztos benne, hogy
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az esetben, ha a magyarok tâmogatăsâval a bcsi udvart maga 

ellen felingerli, Napoleon nem hagyja-e eserben ? Hogy micsoda 

varăâzshatăssal volt Cuzâra Il. Napoleon neve, arr6l işen 6r- 

dekes 6s jellemz6 dolgot beszel el Kossuth (Irataim III. 270. €s 

271. |), Zglinicki ezredes jelentese alapjân. Zglinicki ugyanis 

âtnvujtotta a M. N. Igazgatosăg levelet Cuzânak, mâg pedig 

Place franezia. konzul jelenlâtâben. Mikor a levelet felbontotta 

s lâtia a M. N. Igazgatosâg alăirâsât, lecsapta az aszialra s 

kijelentetie, hogy 6 a magyarokkal nem fog semmi alkudozâă- 

sokba boesâtkozni, legkevâsbbe pedig Kossuthal, ki szerinte a 

român faj elensâge. Meg az is ârulăs volna, ha 6 a magya- 

rokat, kik azt kivânjâk, hogy a magyarorszăgi românokat nekik 

-âtengedje, mâg csak meg is hallgatnă. „Hogyan? — kiâltă 

fokozott szenvedâlylvel — „en România fejedelme, 6n nyujtsak 

kezet ahoz, hogy a magyarok, fajomnak e szâzados ellensegei 

itt nălam expedieziot szervezzenek ? Soha, soha sem fogom ezt | 

megengedni.* Ugy lâtszik e szavaib6l, hogy Papiu Ilarianu 

emlâkiratăt nemesak olvasta, de az măr meg is tette volt a 

maga hatâsât. Miutân ily m6don kidiihângte maşât, esz6be ju- 

tot. Napoleon cesâszâr s e szavakkal fordult Zglinickihez: 

„Egvâbirânt ki az, ki velem alkudni akar? Ezredes ur azi 

mondja, hogy a M. N. Igazgatosâg. J6l van, hozzon nekem egy 

sz0t a esâszârtol; hozza valamely, meg oly kis jelst a csăszâr 

jOvăhagyâsânak, hogy tudjam, hogy az Igazgat6sâg nem all 

egyedil s hogy ha vele alkudozom, nem veszâlyeztetem hazâm 

jovendâjât. En itt magam Napoleon csâszăr hadnagyânak 6s 

hadsegedenek tekintem. Hât mondjon nekem a csâszâr egy szt, 

mondja, hogy akarja: s &n megyek a magyarokkal. De nelkile 

semmit sem teszek, semmit sem engedek.“ Ezt a sz6 biztositekot 

azonban az emigrânsok nem wdtâk kieszkâzălni „a Tuilleriak 

hallgatag ura — mondja Kossuth — hallgatâssal fogadia min- 

den ez irânyban tett kârestinket — s igy nem csoda, ha Cuza, 

mint Place franezia konzul magâi egy kesâbbi leveleben kife- 

jezte, arra a gondolatra jătt, hogy az el6z6en tâplâlt szând6kok 

nem is a esâszăr, hanem csak Napoleon herczeg szândekai voltak, 

melyeket a franezia kormâny minden perezben megtagadhat.“
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Aztân Cuzâ-ra n6zve ez idătâjt valosâgos 6letkârdes volt, 
hogy a kettâs fejedelemsâgben val6 megerdsitteteset Konstanti- 
năpolyban keresztiil vigye. A kăriilmânyek azonban arr6l gyâz- 
tek meg, hogy ezt a megerâsitâst csak Ausztria protekezi6jâval 
viheti keresztiil. Pârisb6l is ezt az utasităst kapta.  Ausztria 
ugyanis, azert, hogy Cuzât lekenyerezze s a magyar iigy mellâl 
elvonja, hajland volt Konstantinăpolyban k6râs6t tâmogatni. 
Ez okb6l azt tanâcsoltâk neki, Beesbâl, hogy utazzek Konstanii- 
năpolyba 6s szemâlyesen kârje a szultântel az investiturât. A 
magyar emigrânsok ezt az utazăst, miutân tudiâk, hogy Ausz- 
tria tanăcsolja, nem szivesen lăttâk. Ezert irja Lalande Klap- 
kânak mintegy megnyugtatâsul: „legyenek nyugodtak, mert ez 
csak a fejedelem reszerâl manăver, hogy nagyobb cselekvesi 
szabadsâgot nyerhessen.“ Az emigrânsok Cuza konstantinăpolyi 
utjânak idejâre Karacsay grâfot biztăk meg, hogy 6rintkezzek 
vele az ottomân birodalom fâvârosăban is. Cuza azonban 6va- 
kodott Karacsayval 6rintkez6sbe l&pni, nehogy magât ezâltal 
kompromittâlja. A szulfân Cuzât nagyon szivesen fogadia s 
megkimelte mindatiâl a lealâz6 formasâgokt6l, melyeken az 
el6bbi fejedelmeknek, ha, Konstantinăpolyban megjelentek, ke- 

„resztiil kellett esnidk. Magânkihallgatăson fogadta s nemesak 
az investiturât igerte meg, hanem azt is megengedte, hogy 
szekhelyât Jassybol âttegye Bukurestbe s a ket orszâgot tenyleg 
egyesitse. Ennek az utazâsnak volt aztân tenyleg eredmânye, 
hogy 1862-ben nemesak szekhelyeât tette ât hivatalosan Buku- 
restbe, hanem ugyanez €v februâr 5-re ugyanide, mint f6- ss 
szekvârosâba az egyesilt tartomânyok elsă orszâggyiileset is 
Osszehivta. 

Ily koriilmenyek kâzătt nagyon 6rthetă, ha Cuzâra a 
magyar emigrânsokkal val6 viszony nagyon is kellemetlen volt. 
O osztrâk protekezioval utazik Konstantinâpolyba s m6g vissza 
sem €rkezett onnan, az osztrâk kormâny iigyvivâje, mint Cogol- 
niceanu beszâdâb6l is tudjuk, mâr is kânytelen 1860. oktber 
-19-r0l keltezve, kormânyâhoz a magyar emigrâczi6 iigy6ben jegy- 
zeket kiildeni. A român kormâny meg j6 formân nem is felel- 
hetett e jegyzekre, mikor a galaczi fegyver-szâllitmâny iigyeben az
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osztrâk megbizoit, Gâdei-Lanoy k6nytelen egy mâsodik 6s de- 

czember S8-ân egy harmadik jegyzeket kiildeni. Cuza e jegyzekek 

miatt a Konstantinăpolyban  megigert dolgok veszedelmeztete- 

sâtâl felt, mert meg volt gyâzOdve, hogy Ausztriânak esak egy 

szavâba keriil s a portânak eszebe sem jut a îett igâretet be- 
vâltani, kiilânâsen mivel tudta, hogy a nagybefolyâsu Riza 

basa hadiigyminiszter kilânben sem valami nagyog akarta a 

fejedelemsegek egyesit6set. 

Cuza helyzetet mâg nehezebbă tette a szentpstervări ud- 

varnak egy jegyz6ke, melyben okkupăczi6val fenyegetâzătt. „A 

szentpâtervâri kormâny —  irja Kossuth Pulszkynak (lrataim 

_TIL. k. 221. 1.) — mâr tenyleg irt a părisinak, hogy ha Cuza a 

herezegs6gekben a magyar forradalmi betârest szervezni engedi,.. 

orosz sereg kiildetik a herezegsegekbe.“ Ily kăriilmenyek k5zott 

Cuza magatartâsa nagyon is 6rihet6. Utovâgre is a politikâban 

nem a rokonszenv, hanem az 6rdekt6l sugali okossâg az irâny- 

ad6. Napoleon csâszâr nem adta meg a k6rt biztositekot, Cuza, 

tehât nemesak rossz politikus, de rossz hazafi is lett volna, ha : 

a kell6 garaneziâk n6lkil az emigrânsok iigyenek nyilt 6s ha- 

tărozott pârtolăsâval az orosz okkupâcezit orszâgâra zuditja 

s annak alig kivivott 6nâllosâgât koczkâra teszi. 

Klapka. Lalande-nak ez idâben egy terjedelmesebb levelet 

int, melyben a tâbbi kozott ezeket mondja: „Multkor kiildâtt 

Jevelemben nem fejthettem ki elegge vilâgosan în elâtt -Ho- 

mânia helyzetât szemben Magyarorszăggal. Cuza fejedelem, 

mint ânnek mâr mondottam, nekiink kiildhet 20.000 fegyvert es 

hozză vald tâltânyt, meg is engedheti, hogy orszăga teriileten 

a sziikseges el6k6sziileteket megtehessiik. Meg fogja tartani 

mindazt, mit el6ttem 6s Place elstt megigert, de tobbet nem. 

Nem szâmithatunk sem penzbeli, sem fegyveres segitsegere. De 

ha az ilyes segitseg lehet6 volna, akkor sem volna r6sziinkrol 

okos dolog igânybe venni. On ismeri a românokat! Tegyiik fel, 

hogy a fejedelem ad 5000 embert (a mi lehetetlen, mivel nem 

adhat egyet sem), de az els6 csata utân nem marad belâle 

tsbb mint 500 ember s a românoknak ez az 500 ember el€g- 

seges arra, hogy Magyarorszâg felszabadulâsânak eseten extra 
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vagans kâvetelmenyekkel âlljanak el€. Nem azârt, mintha a fe- 
jedelem egy Daco-Româniâra gondolna, — nem, ilyesmivel meg 
nem foglalkozik, de mint a kăzmondâs mondja: Pappetit vient 
en mangeant. .... Remâlem, hogy 6n veliink abban egyetert, 
hogy mi a fejedelemsâgeket nem tekinthetjiik mâsnak, esupân 
az âtvonulăs helyenek, semleges - teriiletnek, melyre sziiks6g 
eselen visgzavonulhatunk, de semmiesetre a tenyleges sege- 
delem helyânek.“ A fejedelem a dunai konfoederâczi miati 
rokonszenvezik a mi terveinkkel „gărăg sztân6vel egy pâr 
pillanat alatt megârtette e terv nagy fontossăgât Kelet jăvâjet 
illetoen s ez az 6 lelkivilăgâban nagy tevekenysegei idezeit el5. 
Szerette volna magât azonnal e mozgalom €len lâtni — talân 
epen mint egyediili vezetât. A fejedelem azonban nem âllhat e 
mozgalom 6l6re, mindaddig, mig nines megerdsitve es hatalma 
megszilârdulva. De ha ez a  pillanat megârkezik s nem lesz 
neki szemâlyes oka e felelemre, termâszetes dolog lesz, ha ez 
az eszme is esz6be jut; mert ez el6g nagy 6s eleg hatalmas 
arra, hogy elkâbitsa a legalacsonyabb 6s a legmagasabb szel- 
lemet is. Ha a fejedelem lesz vezere e mozgalomnak, oly 
befolyăâsra fog szert tenni, melybl 6 bizonyăra hasznot is fog 
huzni. A hatalomban val6 megerăsădâsânek els6 sikerei utân 
Văgyai €s kivânsâgai nâni fognak s a Daco-România, eszmâje 
helyet foglal fejeben s meg lehet a sikerre vald kilătăs nem 
minden remânysâge nslkiil. Ha azonban mi magyarok mâskepen 
dolgozunk .... hogy Magyarorszâg szabad legyen, akkor a hely- 
zei eg6szen mâsk6p fog alakulni, akkor Magyarorszâg lesz az 
ur, akkor nemesak a dunai liga fândke lesz, hanem  :mivel 
szomszâdai kozătt 6 legelShaladottabb a miiveszetekben, a tudo- 
mânyokban €s a czivilizâczidban, 6  lesz kâzp-pontja az 
egesznek. “ 

Urechia tâbbszâr idâzett r&piratâban (L'Alliance des rou- 
mains ei des hongrois en 1859 contre PAutriche 38 es 39. 1.) 
azi mondja: „A magyarok fândkeinek ilyeten erziletnyilvânitâsai 
szemben Româniâval fâjdalmas csal6dăst Ebresztettek fel Cuza 
fejedelemben, noha Cogolniceanu 6s Bratianu Jânos mindjârt a 
szovetseg els6 napjaiban erâsen kâtelkedtek a, mâgyar emi-
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grânsok Gszintes6gâhben, a kik csakis egy perfid jât6kot igye- 
keztek, Româniâban maszkirozni. Mikor ez okiratok Cuza fejedelem 

lkezeibe keriiltek, annyira felingeriilt a magyarok ellen, hogy kis hija 

volt, hogy meg nem szegte a vendegszereiet ama torvânyât, 

melyet a românok minden idâben tiszteletben tartottak. Cogol- 
niceanunak azonban sikeriilt megakadâlyoznia a magyar mene- 

kiilteknek Ausztria âltal kăvetelt kiadăsât. Ily mâdon megvâdel- 
mezte Cogolniceanu szâmos magyar szabadsâgât, megakadâlyoz- 
vân Ausztriât6l kovetelt kiadatâsukat. Ez okozta Cogolniceanu 

bukâsât iş, de ennek a nagv âllamferfiunak bukâsa egyuttal 

vâgât is vetette a 48-iki magyarok fânkeivel val6 minden szd- 

vetsâgkotesnek is.“ 

Mind naiv magyarăzata a târteneti tânyek okainak. E16- 

szăr is azt mondja, hogy ezek az iratok Cuza kezeibe jutottak, 

de nem mondja meg, hogy mikor 6s hogyan? Mâsodszor sub- 

jektiv felindulăssal magyarâz meg oly dolgot, mely a helyzetb6l 

tovetkezik. Urechia magyarâzata 6rtelmâben Cuza rovidlât6, 

hisz6keny ember volna, ki esak vâletlenseg kovetkezt6ben gy5- 

z5dătt meg arr6l, hogy râ van szedve 6s akkor diibhâng, mint 

cgv gyermek s ha miniszterei vissza nem tartjăk, kesz a nem- 

zetkăzi tisztess6g legelemibb kâvetelmânyeit is lâbbal tapodni. 

A hogyan mi 6rtelmezziik az esemânyeket, kitiinik, hogy Cuza 

Gvatos 6s szâmit6 politikus volt, vagyis mint Cogolniceanu 

mondolta, minden hibâja mellett is igazân românul 6rz0 szive 

volt. Aztân min szeg6nysâget ârul el a dialektikus bizonyitâs 

teren. Urechia-nak ez okoskodâsa. Ha mâr azt akarta bebizo- 

nvitani, hogy Cuzât a magyarok perfidiâja birta ră, hogy a 

magyar iigvgyel szemben ellentâtes âllăspontra helvyezkedjek, 

miert nem hozta fel azt, hogy Cuzânak tudomâsâra jutott az a 

kăriilmâny, hogy a magyarok tervet kovâesoltak detronizâezi6- 

jâra is? 
Ennek legalâbb lett volna okleveles bizonyitka. Urechia 

tăbbszăr hivatkozik Kossuth Irataira. No, ha ismeri csakugyan 

exeket az iratokat, misrt nem ezitâlta Karacsaynak azi a leve- 

let, melyben 400,000 frankot ker Kossutht6l Cuza megbukta- 

tâsâra. „En azokkal, kik a foszerepeket vinn6k tâbb &v 6ta 
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ismeretsâghen vagyok s isszekottetesben âllok ; terveiket s ăsz- 
: szekâttetâseiket is ismerem s ennelfogva a sikert valosziniinek 

u lâtom. Az 6 kivânsâguk abbâl âll, hogy nekik pânzt el6legez- 
zănk s hogy a kiviendă dolog Napoleon esâszâr âltal JOvâ- 
hagyassek, vagy legalăbb meg ne tâmadtass6k, mert csak igy 
szâmithatnak a porta tâmogatâsâra, mely e făltâtel alatt mâr 
meg is igârteteti. Ha dolguk sikeriil, pânziinket” visszaadjâk 65 
szolidaris frigybe âllanak veliink, semmi beavatkozăst sem k5- 
vetelve a hazânk terileten lak6 olâhsâg iigy6be, csak Buko- 
vinăt foglalhassâk vissza maguk szâmăra.“ Aztân Urechia urnak, 
ki iires idejeben a bukuresti egyetemen a român târtânelmet 
tanitja, milyen kânnyii lett volna evidenss€ tenni, hogy a ma- 
gyarok ez âdâz terve nem is volt epen ertektelen âlomhiive- 
Ivezes, mert hiszen mikor 1859. januăr 5-€n a moldovai nemzet- 
gyiiles Cuza ezredest fejedelemmâ vâlasztotta, az egesz gyiil6s 
unnepelyesen kinyilatkoztatta, hogy „a fejedelemsegek egye- 
sitese a trOnon a nemzet âltal vâlasztott idegen fejedelmi sar- 
jadekkal (a mely azonban ne legyen a veliink szomszdos NyU- 
gati âllamok egyik6bă] se) volt 6s lesz a român nemzetnek leg- 
îllandâbb 6s legh5bb Vâgya“ s hogy maga Cuza, mielâtt 
megvâlasziatăsa utân, mint Moldova fejedelme letette volna az 
eskiit, k&nytelen volt alâirni egy nyilaikozatot, a melyben kăte- 
lezte magât, hogy „az esetre, ha a tejedelemsegek egyesiil6se 
be fog kOvetkezni, 6 Onkenyt lemond egy idegen dinasztiăb6l 
szârmazd fejedelem javâra.* (4. V. Xenopol : „Resbdiele dintre 
Ruși și Turci. IL. k. 304. es 305, 1). Miesoda hatâst lehetett 
volna el6rni a tâjekozatlan kiilfăld elătt ily păratlan târtânetirâi 
objektivitâssal, leleplezvân a magyar perfidiât 6s râmutatvân: 
ime,a magyarok Cuza-val csak azârt alkudoztak, hogy elămitsâk 
s igy kânnyebben helyebe csempsszhessenek România trânjâra ; egy Napoleonidăt vagy a savoyai hâz egy tagjât, kib6l k6s6bb 
magyar kirâlyt csinâlvân, ez uton a român fejedelemsâgeket is 
beolvaszszâk a Feketetengerig terjeas Nagy-Magyarorszâgba. A 
târtenetirâs ez a mâdja teljesen megfelel a român tărtenetirdi 
iskola szellemânek, meg a kultur-liga âltal praeparâlt român 
€rtelmis6g vâgyainak 6s eszejârâsânak. Igazân sokat veszitett
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Urechia ur, hogy e kânnyen leszakithat baber-galyat nem fiizte 
sajât homloka kăre. 

Klapkânak azonban jassyi tartâzkodâsa alatt mâgis sike- 
riilt Cuzăval 1861. januâr 8-ân egy uj szerzodâst kâtni. E szer- 
zod6s nagyobb râsze a fegyver-szâllitmânyokra vonatkozik 6s 
arra, hogy egyes kisebb magyar esapatok mină feltetelek mel- 
leit. tartozkodhatnak a fejedelemsegek teriiletân. A szerzâdesnek 
politikai r6sze kăvetkezokepen hangzik. „Azon tâmogatâs vi- 
szonzăsâul, melyet a fejedelem komoly kăriilmânyek kozătt a, 

magyaroknak nyujt, iinnepâlyesen kikâttetik a magyarorszâgi 6s 

erd€lyi românok elânyere, hogy ezek ugyanazon jogokat 6lve- 
zendik, melyeket a magyarok s hogy nemzeti nyelvâk hasznă- 

lata mellett Onkormânyzattal birandnak egyhâzi 6s kăzs€gi 
iigyekben. fa Bukovina az egyesiilt fejedelemsegekhez akarna 
csatoltatni, a magyarok kotelezik magokat ennek val6sităsât 

ugy anyagilag, mint erkâlesi segelyiik âltal elâmozditani. Vegre, 

ha, az egyesiilt fejedelemsâgek teljes fiiggetlensegâre a kedveză 

percz el6rkezn6k, a magyarok er-segiiseget adnânak a feje- 

delemnek ; hasoni6t tennânek az esetben is, ha a fejedelem e 

tâmogatâst mâs eshetâsegek alkalmâval is hasznosnak iteln€.“ 

Klapka e szerzâdes megkâtese utân Grâmmel igyekezeti 
tudâsitani Kossuthot, hogy az igyek, j6 kerekvâgăsba jutottak, 

mert Cuza januâr 8-ika 6ta hatârozottan a mi oldalunkra âllott,. 

Azonban, mint az eldzăkben kimutattuk, Cuza nem leven a 

helyzetnek ura, sem szavât, sem a szerzodâst meg nem tart- 
hatta. Klapka măr februâr 17-r6l kânytelen volt Kossuthot arrâl 
tudâsitani, hogy a. fejedelemsegekben ujra kedvezâtlen fordulat 

âlloti; be, melynek kezzelfoghai6 bizonyit6ka az, hogy a Co- 
golniceanu-miniszterium kânyielen volt helyet egy  osztrâk 

6rzelmii miniszteriumnak âtadni. 
Cuzânak azonban nemesak sajât j6l felfogott 6rdeke, de 

szemâlyes erzelmei sem engedt6k meg, hogy a magyar îigynek 

Oszinte 6s igaz segitOje legyen. Az âltalânos okokat az el6z6k- 
ben, azt hiszem, kell6 reszletesseggel târtam fel, befejezesiil meg 
csak Zglinicki ezredesnek ide vonatkoz6 nyilatkozatăt idezem. 
Zglinicki elâtt, mint idegen elâtt, Cuza sokkal szabadabban nyi-
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latkozhatott a magyarokrâl, mint Klapka vagy akârki mâs ma- 

gyar el6tt. A szemâlyes 6rzekenyseg tekintetei nem korlătoztâk 

s igy Zglinickinek Cuza. igazi €rzelmeit megismerni t5bb psy- 

chologiai lehetâs6g âllott rendelkezâsâre, mint bârki măsnak: 

„Ne higyjenek Sn5k Cuzânak — irja Zglinicki a M. N. Igaz- 

gatOsâgnak adott jelentes6ben — 6 Erdelyre s a Bânâtra spe- 

kulâl. Ugy Place franezia, mint Strambio olasz konzulnak min- 

den tartozkodăs n6lkiil ismetelten kijelentette, hogy 6 mint olâh 

fejedelem Erdslyrâl soha le nem mond; e bâdult vâgytâl egâsz 

nemzete (legalâbb azon râsze, mely politikârâl esak hallott is 

valaha) csordultig telve van. Az olâh sajt6 ugy beszâl Erdâly- 
rOl; mintha mâr olâh provinezia volna. Cuza halălosan gyiilăli 
a magyart, mert fanatikus diihvel dedelgeteit vâgyainak 6rdekei 
a magyar €rdekekkel ellentâtben âllanak. Cuza &n5kkel, Gszin- 
ten alkudni sohasem fog. Ovakodjanak is -tâle, mert ha alkut 
szinlel, csak azârt teszi, hogy titkaiknak s terveiknek szâlai ki 
ne essenek kez6bâi, ha alkuszik, esak azârt fog alkudni, hogy 
OnOket jobban elărulhassa. Isten drizze ânăket attel, hogy Cu- 
zânak higyjenek. “ 

Ily koriilmânyek kăzâtt a dolog nem vegzădhetett mâssal, 
mint azzal, hogy a fegyvereket angol haj6kon visszaszăllitottăk 
Genuâba, a honnan kildâttek. E kârilmâny aztân okot szol- 
găltatott arra, hogy Duncombe Tamâs sz6ba hozza az angol 
parlamentben, a hol „nemzetiink aspirâczi6ira vonatkoz6an ked- 
vezO nyilatkozatok târtentek, a melyek aztân — Kossuth szavai 
6s hite szerint — 6lesztă befolyăst gyakoroltak Magyarorszăgon 
a kozsaellemre.“ 

Ihon az igaz relatio ez ujabb for mâju hadakozâsrâl is, az 
ki nem suecedălt!



XVII. 

Garibaldi visszavonuldsa. Garibaldi mint az eurdpai nepek felszaba- 

ditâsdnak hăse. Mieroslavski terve. Tiirr €s Pulszhy terve, hogy Garibaldi 

kikossân a dalmât-magyar tengerparton. Kossuth ebbe csak guy hajland6 

beleegyezni, ha az olasz kormâny egyidejiien hadat îizen Ausztridnak. E miatt 

meghasonlik Pulszkyval. Cavour halăla. Csapâs utdn csapds. A remenytelen- 

sg napjai. Ekhkor ismerkedik meg Pulszley kozvetitese râven Caninivel. Ki 

volt ez a Mare Antonio Canini? Kângve a românok eredeterdl. Canini beszel- 

getese Pulszkgyval a român-magiyar &rdekazonossâgrăl 6s szdvetsegrăl. A dunai 

konfoederdezid eszmâjtt ezuttal Canini, veti fel. Pulszhy €s Klapka magok&d 

feszik. Di leheteti oka, hogy ezt a konfoederdczidt.a magyar emigrânsok €s 

az ewrâpai dlamfârfiak lehetânek tartottăt ? A keleti kerdes €s a magyar digy 

egymâăshoz vald viszonya. Canini eszmecserâje Kossuthtal. Canini agy memo- 

randumot dolgoz ki €s Kossuth aldirja. Helfy kozzleszi az „Alleanza“-ban. 

A dunai szăvetstg tervezele. Mină halăsi leti e tervezel idehaza ? Szemere 

tâimadăsa a „Pesti Hirndk“-ben. Kossuth Dovebb magiardzatolba bocsdthozik. 

Aiert akczeptilia Kossuth e tervezetet s mit tastoii râla? Mikent fogadtăk 

volna ezt a romdnok? Tiirr tâbornok kiildeiese 1866-ban. Beszelgeles Carolu 

fojedelemmel. 4 bâkâi fegyverrabktăr megrohandsa 6s kifosztâsa. Befejezes. 

A năpolyi hadjărat bevegzese utân Garibaldi 1860. november 

9-6n letette a diktatori hatalmat s mint egy ujkori Cincinnatus, 

visszavonult Caprera, szigetâre csendes foldmivelOnek. Az egesz 

Olaszorszâg felszabaditâsânak âltala kontemplâlt nagy terve ily 

m6don felbe maradt. Cavour eszâlyes politikăja nem engedte 

meg a pâpai birtokok ez alkalommal vald hâborgatâsât, nehogy 

egy ilyes fajtâju id6 elit val merânylet, az eddig el6ri pozitiv 

eredmânyeket is koczkăra tegye. Cavour e magatariăsa a heves 

verii Garibaldit melyen elkeseritette. A marsalai h6s nem tudott 

belenyugodni abba a: gondolatba, hogy a politikâban a râgtân-
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zătt s lkoczkăztat6, meresz vâllalatok sokkal veszedelmesebhbek, mint a forradalmi jellegii hâborukban. Kalandos kezdetii hadjă- ratânak fenves 6s meglepă sikerei val6sâgosan elszâditettek. Nagy terveket kezdett forgatni elmâjâben, a melyeket csekâly tărgyi ismeretein6l s heves kepzeldes6nel fogva kânnyen kivi- hetâknek tartott. Azt gondolta, hogy neki, az olasz szabadsâg hâsenek erkălesi kotelessege a mâg rabsâgban sinyld n&peket "segiteni felszabadulâsokârt vivand6 harezaikban. 
Fânyes neve €s ragyog6 sikerei a npek millidinak sze- meben csakugyan a nepszabadsâg leendă gyâzelmes bajnokâvă, avattăk. Az eurpai forradalomnak mindig remenylă 6s mindig csal6d6 hivei âlland6 lâtogat6i voltak a caprerai remete-laknak. Gârâgăk, bolgărok, szerbek, bosnyâkok 6s montenegrâiak egy- mâsnak adtâk ât az exdiktator ajtajânak kilineset, telebeszelve fejet a Balkântelsziget nepeinek szabadsâgvâgyârâl s arrâl a remenyrol, melyet e n6pek kivâtel nâlkiil bel6je helyeznek. Igy szăletett meg aziân az a terv, melyet formâba a lengyel Mieroslavski ântătt s melyet Garibaldi is hajland6 volt magăâvă tenni. 

Mieroslavski terve a kâvetkezâkbe foglalhată ăssze: Ve- lencze s az elnyomott nemzetisegek felszabadităsâhoz az ăsszes demokrăcziănak seg6dkezet kell nyujtania. Mieroslavski magâra vâllalja a lengyel, dâlszlâv, angol, franezia, nemet 6s amerikai legi6k toborzâsât elOk6sziteni s e legi6kat aztân Garibaldi ren- delkezesâre bocsâtani. Egyesiilve egy olasz segedesapaiial a târk partokon kâtnenek ki s a szlâv 6s gărâg lakossâg felszabadi- tâsi hareza megkezdădnek. Seregst Montenegrobsl, Herczegovinâ- bl, Boszniâbsl szaporitva, Mieroslavski Horvătorszâg fele nYo- mulna, mialatt Garibaldi Tiirrel Szerbiân ât Magyarorszâg fele utat târne. A Szăvâhoz 6s Drâvâhoz srve, a fellângolâs âltală- nossâ lenne s ekkor minden szlâv €s magyar n6pessâgnek fel kellene tâmadni eg6sz Lengyel- 6s Oroszorszâgig. „Tăre tăbornok 6s a tobbi magyar, ki kăzelebbi viszony- ban volt Garibaldival, e tervet nagyon kalandosnak talâltăk. Szerintâk tăkeletesen eleg lenne, ha Garibaldi egy olasz hadosz- tâlylyal €s a magyar legioval kikâtne, valahol Montenegr6 kăze-
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l&ben a dalmât partokon s igy nyomulna utkâzben magâhoz 
vont erâsitâsekkel Montenegrân 6s Szerbiân ât a magyar hatâr- 
szelre. E terv, miutân a român fejedelemsâgekben a fennebb 
vâzolt m6don elveszett a hadmiikădesi talaj, nagyon tetszett az 
emigrânsoknak. Pulszky szemelyesen kereste fel Garibaldit cap- 
rerai magânyâban s teljesen kivihetânek tartotta azt a tervet, 
hogy Garibaldi egy hadosztâlylyal a dalmât tengerpartokon meg- 
jelenjen ss ezen az uton kisertse meg a betorâst Magyarorszâgba. 
Ha, sikeriilni fog neki a Drâvâig elânyomulnia, az eg6sz Magyar- 
orszâg feltâmad, ha pedig Garibaldi csapata tănkre megy a 
dalmât tengerpartokon 6s Horvâtorszâgban, az esetben Magyar- 
ovszâg esendesen marad s a vakmeră s meggondolatlan kalandârt 
nem lesz tfelel6s senki mâs, csak Garibaldi. , 

Kossuth nem volt ezen a nezeten. O maga is tudta ugyan, 
hogy miutân a keleti hadmikădesi alap elveszett, ilyen operatio- 
nalis bazisul cesakis a magyar-dalmât tengerpart maradt fel s 
ennâlfogva ezt a tervet csakugyan Garibaldi vihetne keresztiil, 
de nem ugy 6s egymagâban, mint Tirr 6s Pulszky gondoltâk. 
Kossuth szerint a sikernek elsă feltetele, hogy Garibaldi 6s az 
olasz kormâny fogjanak kezet. Olaszorszâg inditson hâborut 
Ausztria ellen s adjon Garibaldinak rendelkezâsre egy 50.000 
fânyi hadsereget, a melylyel a magyar legi6 târsasâgâban kikotne 
a magyar-dalmât tengerparton. Igy aztân „az osztrâk Orâkre 
dântve lesz, mert tizenăt millinyi n6p az osztrâktâl elvonva 
s az olaszhoz esatolva, harminez milliânyi kiilânbs6g s azon- 
kivil dissoluezid az osztrâk hadseregben s 150 —200 ezer fânyi 
magyar hadsereg, melynek mindenik embere melt6 vetâlytârsa 
Garibaldi klasszikus  hâseinek, kikkel Marsalaban kikotătt.“ 
Pulszky azonban ugy vâlekedett, hogy a mit Kossuth akar, az 
măr esak azert is lehetetlenseg, mert a ki Garibaldival akar 
vălamit keresztiil vinni, elsă kăteless6ge Cavourial szakitani, 
mert Caribaldi 6s Cavour kâzătt az ellentât âthidalhatatlan. 
Aztân Garibaldival tâbbet is ki lehet vinni, mint Cavourral, 
mert Olaszorszâgban val6sâgos nagyhatalommă nâtte ki magât. 
Tavaszszal minden esetre elhagyja Caprerât. Beutazza Olasz- 
orszâgot s minden l6pte nyomâbâl sereg fog tâmadni. Cavouri
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vagy magâval rântja vagy feldânti. A hâboru az 6 kezâben van, 
nem pedig a csâszâreban vagy a Cavoureban. Kossuth azonban 
nem volt hajland6 semmi szin alatt sem beleegyezni a Garibaldi-f6le 
kalandba, mert tudta, hogy az okvetetlen kudarezezal fog veg- 
zOdni €s hogy e kudareznak aztân — akâr ki szâmlăjâra 
irass6k is — az lesz az eredmânyşe, hogy odahaza Ausztriăval 
kibekiilnek. E beke pedig absolut lehetetlenne tenn€, hogy az 
emigrâns-politika Magyarorszăg Onall6sâgânak visszaszerzâsâben 
szerepet jâtszhass6k. Ez okbâl Pulszkyval meghasonlott, 

E kalandos tervezgetes epizodja msâg alig folyt le a magyar 
emigrăczi6ban, midân Kossuth remenykedeâseit mâăris ujabb 
csapâs €rte. Cavour 1861. junius 6-ân meghalt. Csapăs utân 
esapăs. Utodja Ricasoli lett, a ki kijelentette, hogy bâr Grâkâse 
Cavour politikâjânak s igy a magyar szăvetsegre nagy suit 
helyez, de mindaddig nem kezd hâborut, mig Olaszorszâg sajât 
erejât annyira ki nem fejti, hogy sziiks6g eseten sajât erejâvel 
is helyt ăllhasson. Mert mi lenne akkor, ha Olaszorszâg hadat 
izenne 6s ettâl Ausztria megijedve, odahaza oly engedmenyeket 
tenne, melyeket a magyarok elfogadnânak ? A gyenge Olasz- 
orszăg magăâra maradna s igy csak koczkâztatnă az olasz viv- 
măânyok biztonsâgât. 

„A magyar orszâggyiiles kepviselâhăza — irja Kossuth — 
(rataim IIL. k. 612. 1.) junius 5-6n hatârozta el hârom sz6t5bb- 
seggel a felirâst. Cavour mâsnap reggel 7 Grakor halt meg. 
Alig 18 crai idâkâz a ket esemeny kozâtt. Az els6 a forra- 
dalmat semmi esetre sem akar6 Deâk kialkuvâsi irânyânak tul- 
sulyâra mutatott, nem ugyan a nemzetnel, de az orszâggyiilesen ; 
a mâăsik amaz elsbl a magyar nemzet hatărozottsâga irânti 
k6tsâget idezte el6. E kets6g kâsleltette a hâborut s a k6slel- 
letes bomlasztotia fel a magyar emigrăczi6t €s lett azon szik- 
lâvă, melyen a 49-ki zâszl6 diadala hajotărest szenvedett.“ 
A magyar nemzet forradalmi hatărozotisâga, irânt val6 k6tseget, 
mâăs is nâvelte. Năvelte Teleki Lâszl6 elfogatâsa 6s kibekiil6se. 
Megalakul a Magyar Nemzeti Igazgatâsâg. Alkudozni kezd a 
franezia, olasz, român, szerb kormânyokkal 6s mâs tânyezăkkel. 
Ennek az Igazgatâsâgnak tagja €s diplomatâja Teleki Lâszl6,
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ugyanaz a Teleki Lâszl6, ki forradalmi tevekenysege kăzepette 
ellogatvân, kib6kiil az osztrâk esâszârral 6s elfogadja kezeibăl 

a kegyelmet. Ha a forradalmâr Teleki ilyen lepâsre hatârozhatta 

el magât, mit fog tenni az a nemzet, a melylyel Ausztria pen 

alkudoz6ban van s a mely vezrenek Deâk Ferenezet ismerte 

el, azt az âllamierfiut, ki a forradalmat pen ugy perhorreskâlja 

most is, mint tette 1848-han. 

Cavour, III. Napoleon 6s az sszes 6rdekelt felek folyto- 

nosan azt hangoztattâk €s azzal igazoltăk a râgtânăs tett6l 6s 

segitsegadâstol vald vonakodâsukat, hogy nem nyujthat bizto- 

sii6kot senki a tekintetben, vajjon a magyar nemzet az Ausztriâtăl 

nyujtott engedmânyek fejben nem bâlkiil-e ki az uralkodâval? 
Bâr Kossuth el volt halmozva a hazâbol jov6 tudâsitâsokkal, 

melyek mind azt mondottâk, hogy a nemzet nem fog alkuba 

bocsâtkozni, hanem târt karokkal vârja a kilfâldi segitsâget, a 

jelensegek mâst mutattak, ugy hogy Kossuth maga is komolyan 
felt a kiegyezâstâl, s6t a kiils6 segitsâget egyenesen azârt is 

siirgelte oly nyomatekosan, hogy ezzel utjât vâgja minden kib6- 

kiilesnek. 

Maga Kossuth is 6rezte, hogy ha Ausztria hajland6 sâr- 

tetleniil vagy bizonyos figg6 kerdâsek elintezese utân is vissza- 
âllitani az 1848-ki alkotmânyt, a magyar nemzetnek semmi oka 

sem lesz ezzel szemben az 1849. âprilis 14-ki âllăspontra helyez- 

kednie. III. Napoleon cesâszâr is, tekintettel Ausztria bekiilekeny 

hajlandosâgâra Napoleon herezeg utjân azt a tanăcsot adta, 

hogy a magyar nemzet meritse ki a torvânyes utat, mielâtt 

fegyverrel kern€ szâmon jogait. Mutassa meg, hogy kesz kib6- 
kiilni, ha alkotmânyât helyresllitjâk. Ha azonban a magyar 

orszâggyiils eredmâny nslkiil fog feloszlani €s „la phase legale 

sera traverse“, amint a csâszăr kivânta, akkor 6 is engagealva, 

6rzi magât a magyar igyben. 

Kossuthot ez idâben tenyleg sok csapâs 6rte. Soha sem 

velte, hogy oly kăzel van czeljâhoz, mint 1860. kâzep6n 6s soha 

annyi esapâs, annyi csaldăs nem €rte, mint az ut6bbi 61 ev 

alatt. III. Napoleon csâszâr sem hadat nem inditott, sem ko- 

molyan nem tâmogatta. Cavour meghalt s igy arra sem lehetett
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kilâtâsa, hogy Olaszorszăg _îiizeni meg a hadat Ausztriânak. 
A hadmiikădesi alap ugy a român fejedelemsâgekben, mint 
Szerbiâban elveszett. A magyar-dalmât tengerpartokr6l val6 ope- 
râczid terve âbrândos kalanddă fajult. A bankâpârt Angliâban 
elvesztette. Teleki Lâszl6 kibâkălt s roviddel ră €letât tragikusan 
Vegezite be. A nemzet Deâk Ferenez politikâjât tetie magâsvă. 
A nemzetis6gek nem voltak hajland6k a nyujtott konezesszi6k 
alapjân sem tâmogatni a magyar iigyet. Az emigrăczi6ban az 
egyetertes megbomlott. A magyar legi6 kellemetlen zavarok 
szinhelyeve lett. Odahaza a forradalmi bizottsâg feloszlott. A re- meEnyek korât kovett6k a esapăsok napjai. . 

A remânytelensâg, a csal6dâsok 6s mondhatni a k6ts6gbe- eses e napjaiban talâlkozott Mare Antonio Canini-val. „A kama- râban a hirlapir6k karzatân szomszedom volt Mare Antonio Canini, igen iigyes, szerenesâtlen reporter, ki 6letenek nagy râszet Gărogorszăgban, Konstantinăpolyban 6s Bukurestben tăl- 
tâtte, de sehol sem tudott boldogulni. Egy6birânt nagy barâtja 
volt kiilânăsen a rumânoknak, kik minden târokorszâgi n6pek kOzi a legmiiveltebbek s meg is tudjâk beesilni a, tudomânyos nevelest.* Irja Caninirol Pulszky Ferencz (Eletem 6s Korom. IV. 82. 1) Eza Canini nemesak lelkes philo-român, hanem a szO legteljesebb 6rtelmâben vett dako-român is volt. 1822-ben 
sziiletett Velenczâben s râszt vett az 1848-ki velenezei forrada- lomban €s a t5bbi olasz mozgalomban is. Majd keletre menekiălt, 
hol huzamosabb ideig Româniâban tartâzkodott, A român nyelvet 
nemesak megtanulta — a mi nem volt neki nehez dolog, mert egyike volt az olasz irodalom poliglottjainak — hanem kăzeli viszonyba is jott a român irodalom €s politika nevezetesebb embereivel. Român tanulmânyainak eredmânye gyanânt a românok eredet6- TO egy kânyvet is int, melyet „El6sz6“-val a balâsfalvi gyiiles egykori hâse Barnutiu Simon lâtott el. Canini e kânyve tulaj- donkâpen nem egveb, mint 6kes, de egy kiss6 unalmas dekla- Mâczi6 a românok râmai szârmazâsa mellett. E kânyvâben a tâbbek kozătt azt mondja, hogy egy Caninius nevii vir consu- laris Trajân idejcben Daciaban egy koloniât alapitoit. Ez a 
kolonia pedig az Olt folvânak Olâhorszâgba val mles6nsl
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volt. Fâvârosa e koloniânak legalâbb nâvben maig is fenmaradt 
e videk Câneni nevii kis falujâban. Val6szintinek tartja, hogy 6 
maga is ivadeka ennek a Caninius vir consularisnak €s a. .mai 
câneni olâhok pedig az 6 gyarmatosainak. 

E kăriilmenybăl is lăthatjuk, hogy Canini mind szellemii 
ember volt. Ez a Canini azt beszelte Pulszkynak, hogy a magyar- 
ellenes elem Bukurestben nem a bennsziilătt, — mert ez — 
fOkep pedig a român arisztokrâezia 6rzi, hogy tâmaszra van 
sziikseg az orosz betolyâs ellen s tudja is, hogy azt leginkăbb 
a magyaroknăl talâlhatnă fel. A nepet leginkâbb az erdâlji 
kivândorlottak izgatjâk fel, a kik Româniâban sem talâlnak 
oly elismerest, minât vârnak s e miatt val6 elkeseredâsăkben 
szidjâk a magyart s izgatnak a nagy român birodalom eszmâje 
melleit, mely egyreszrâl Erdâlyt s Magyarorszăg nagy reszet, 
mâsreszr6l meg a maczedo-olâhokat is magâba foglalnă. Ezek 
esak azâltal veszedelmesek, hogy majdnem mind tanârok. A magya- 
roknak 6s românoknak €rdekeik kâzăsek s mindkettânek feladata 
az, hogy az 6jszaki szlâvokat a dâliekt6l elvâlaszszâk. Miert 
nem szovetkeznek hât a magyarok a românokkal ? 

Pulszky elâti a românok 6s a magyarok szovetsâgânek 
eszmâje nem volt ismeretlen dolog. Lâttuk, hogy mint târgyaltak 
ez iigyben 6 6s târsai mindjârt a forradalom utân Londonban 
Balcescu6kkal. De meg &ppen neki mondotta Sir James Hudson 
egy 6vvel el6bb, hogy az eurâpai egyensuly 6rdek6ben Magyar- 
orszâgbâl is lehetne egy hatalmas âllamot alakitani, ha a Duna- 

vâlgy 6rdekei foederativ alapon egyesittetnenek, mert a keleti 
kârdes nem rendezhetă el a magyar iigy megoldâsa nelkil. Ez 

az eszme, mint az eurâpai hatalmak egyensulyânak kârdese 
Pârisban €s Turinban sem volt ismeretlen, sât sokszor gon- 
doltak râ, mint a torok birodalom feloszlâsa utân bekăvetkez- 
het& eshet6legessâgre. „Meglehet, hogy .csalatkozom —  irja 

Pulszky Kossuthnak — (Irataim II. k. 530. 1.) azonban az €n 
benyomâsom az, hogy Pârisban a magyar k6rdest Gsszekâtte- 
t6sbe akarnâk hozni egy dunai kirâlysâg kerdesâvel, melv a 
Duna mindkât vOlgyât a Kârpâttâl a Balkânig foglalnă magâban. 
Mert ha nem ez a fGeszme, miri k6rdezte volt a gr6f: mind
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betolyâssal vagyunk mi magyarok az aldunai _tartomânyokra ? 

miârt kivânta volna a kâvet tudni, mik a dunai d6li tartomâă- 

nyok viszonyai s mily Osszekâttetesben vannak Magyarorszâggal? 

Kătelessegemnek tartottam ezen nâzetet jelenleg kiemelni s a 

kormânyz6 urnak figyelmebe ajânlani.“ Klapka is tâbbszăr emli- 

tette, hogy hasonl6 eszmeket hallott emlegettetni Bukurestben. 

Teleki Lâszld pedig mâr tiz €vvel ezelâtt is mindig azt hir- 

dette, hogy szovetkezni kell a dunai nâpekkel, kiilânâsen pedig 
a românokkal. Pulszky tapasztalâsbsl tudta, hogy a mily âltalânos 
az europai ăllamferfiak kOr6ben az a meggyozâdâs, hogy az 
osztrâk birodalom eur6pai sziiks6gesseg, €p oly kăzOns6ges az 
az Ghajtăs is, hogy az esetre, ha'az osztrăk monarchia valaha 
szetbomlik, helvebe egy sokkal termâszetesebb foederăezid l&pjen, 
melyben legyen el€g er6 ellenâllani tigy a nemet, mint az orosr 
terjeszkedesnek, mivelhogy a Duna kâzeps6 6s als medenez6- 
jenek 6rdekei azonosak, de egyuital ellentetben is âllok a felsă 
Duna videkânek 6rdekeivel. 

Hogy ez eszmâvel komoly âllamferfiak is miesoda okok 
alapjân foglalkozhattak s egyăltalân mi adott ennek elfogad- 
hat hăltteret, azt egyik el6bbi fejezetben râszletesen kimutattul. 
De hât megis mi volt az oka, hogy ezek az âllamfârfiak 6s poli- 
tikusok nem vetettek szâmot azzal a tămârdek 6rdekbeli ellen- 
teltel, mik azon n&peket, melyeknek e foederăczi6t kellett volna 
alkotniok, egymâstâl elvălasztottăk ? Semmi egyeb, mint az a 
bâmulatos tudatlansâg es fogalomzavar, mi ez idătăjt a franezia, 
olasz €s angol ăllamferfiak kăzătt a Balkânfelsziget nspeinek 
ethnografiai, historiai  6s k6zjogi viszonyaira  vonatkoz6an 
uralkodott. Emigrânsaink visszaemi6kezâseibol nâlunk is isme- 
retes, hogv mikor !1859-ben Napoleon f6hadiszăllăsân sz6ba 
kerult, hogy Ludwighot Montenegrân ât kellene Szerbiâba kil- 
deni, Napoleon kârnyezeteben nem akadt senki, a kinek csâk 
sejtelme is lett volna arr6l, hogy Europa melyik tâjekân fekszik 
Montenegro. „A szegeny franczia âllamferfiak — Irja Pulszky 
Ferencz (Eletem 6s Korom IV. kăt. 9. 1.) — annyit hallottak 
nagy €s kis Nâmetorszâgr6l s annak egysegerâl s a nagy s 
egysâges €s alkotmânyos Ausztriâr6l, Daco-Romania igânyeirdl,
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a szerb vajdasăgrâl, a del-szlâv birodalomrel s minden szlăvok 
Kollăr-fele viszonossâgăr6l s a magyar nyolczszâzados alkot- 
mânyr6l, melynek pajzsa alatt a jelenkor «szmâi torvenyesen 
megtestesiiltel, hogy ârva fejiik tokeletesen elkâbult. Nem tudtâl, 
kinek higyjenek. Alig hittek el, hogy I6tezik igazân egy magyar 
nemzet; hiszen hazânk teriiletât szerb, horvât, t6t, nâmet €s 
olâh a magăenak vallotta s azt măr elâlegesen feldarabolta. 
Egy franczia kovet, ki Magvarorszâg miatt interpellâcezi6ra 
keszilt, komolyan azi hitte, hogy Erdâly a târâk birodalomhoz 
tartozik s a kiiligyminiszter tanâesolta Teleki Lâszl6nak, hogy 
a magyarsâg kizârlag csak a katholiczizmus 6s a szlâvsâg 
6rdekeihez ragaszkodjek s akkor majd ellenăâllhat bârmi vâsznek.* 

Canini e kedvencz eszmâjenek teljes buzgalommal igye- 
kezett — noha erre a românok râszârâl semmifăle megbizatâsa 
sem volt — a magyarok kâzâtt propagandât csinâlni. Felkerte 
Klapkât is, hogy lenne szives erre vonatkoz nâzeteit irăsba 
foglalni, hogy ezeket mint informăczi6kat magâval vihesse 
Bukurestbe s ott a betolyăssal bir6 român k5râkben terjeszt- 
hesse  Felkereste Pulszkyt 6s megbeszâlte vele is e tervet, 
melyei Pulszky helveselt. „Magam is belementem ezen eszmâbe 
— irja Pulszky az idezett helyen — s a Berlini szemleben irtam 
rola egy-ket czikket.“ Pulszky ezenkiviil meg azt a tanăcsot 
adta, hogy menjen el Kossuthhoz €s tudja meg az 6 v6lemâny&t 
is, mert ez sokkal fontosabb, mint az 6vek. Canini tehât Pulszky 
taniesâra felkereste Kossuthot s vele a dunai konfoederâczid 
eszm6jer6l kezdett beszelgetni. Kossuth Canini elâtt râszletesen 
kifejtette e kerdesre vonatkozd nâzeteit s Canini mâsnap e 
besz6lgetes velejât egy memorandumba. foglalta s aztân kârte 
Kossuthot, hogy magânhasznâlatra irja ală. Kossuth Canini 
kereset teljesitette, de „arra nem is gondolt — irja Pulszky 
(Eletem 6s Korom IV. kăt. 84. l.), — hogy az ily privât uta- 
sităs valami indiseretio âltal id el6ti kăztudomâsra j6jjân, mert 
az egesz. terv nem volt nyilvânossâgra szânva.“ Canini azonban 
elutazâsa eloti a Kossuth âltal alâirt memorandumot megmu- 
tatta tobb barâtjânak s igy vett râla tudomâst Helfy Ignâez is, 
ki akkor Milano-ban egy „Alleanza“ czimii lapot szerkeszteti. Helfy
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a n€lkiil, hogy Kossuthnak jovâhagyâsăt kikerte volna, vagy 
legalâbb ebbeli szând6kâr6l tudositotta is volna, e memoran- 
dumot egâsz terjedelmâben kăzreadta. 

Canimi Mare Antonio 1893-ban halt meg. Halâla alkal- 
mâval Babes Vineze a 'Temesvăron megjelent  Luminatoriul 
1893. 94. szâmâban n6mi visszaemlekezeseket kozolve, elmondja, 
hogy 1871-ben vagy talân 1872-ben Bukurestben Rosetti C. a. 
hâzâban talâlkozott Caninivel, ki azt mondotta, hogy olvasvân 
Osszeiitkozesct a konfoederâezi6 miatt Helfyvel a magyar parla- 
ment egyik kozelebbi iileseben, kâri, hogy mondja meg Helfy- 
nek, hogy 1858. vegen vagy 1859. kezdetân, mikor a nagy 
magyar hazafi Kossuth Lajos Cavour grâffal es Napoleon her- 
czeggel azon a terven egyezkedett, hogy kăzosen tâmadjâk meg 
s romboljâk szât a Habsburgok birodalmât s bizonyos skrupu- 
lusok mutatkoztak, Kossuth âtnyujtott egy sajâtkeziien alâirt 
tervezetet a dunai konfoederâczid ârdekeben 6s pedig kst pel- 
dânyban, melyek kăziil egyik Napoleon herezegnek volt szânva, 
a mâsik az 6n kezeim kăzâtt maradt veletleniil, ki hosszabb 
ideig s kozelebbi viszonyban voltam Kossuthtal ss Cavourra], 
mint Helfy. Kârlek, mondd meg ezt Helfynek. Neki nines egyebre 
sziiksege, mint keressen fel engem Olaszorszâgban 6s meggy6- 
zOdhetik az igazsâgr6l.“ Szembeszăkă, hogy Canini nem biztos 
az adatokban. Id6ben 6pen nâgy 6vet tâved snem is Napoleonnal 
volt akkor Kossuthnak dolga, sât meg nem is Cavourral, hanem 
Ricasolival, mikor Canini fâlelevenitețte a konfoederăczid eszme- 
jet. Caninit emlâkezete cserbenhagyta s azert e nyilatkozata 
magăban vâve sem bir semmi bizonyit6 erâvel. 

Az „Alleanza“-ban Helfytâl kozreadott szoveg szerint 
Kossuth tervezete a kOvetkezâkepen hangzik : 

Dunai szivetseg. 

Azon orszâgok mindenkep sajătsâgos viszonyai, mely _or- 
szâgok a Kârpâtok 6s a Duna, a Fekete 6s az Adriai tenger 
kOzott fekiisznek, nagyon megnehezitven egy egysâges âllam 
alakulăsăt, kivânatos, hogy az e tâjakon elterilă regi târtânelmi 
âllamok egymâssal szâvetsegre l6pjenek, melyet „Dunai szăvet-
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3€g“-nek lehetne elnevezni. A kăzăsân ârdeklă târgyakon kivăl, 
miket a szOvetsegi hatâsâg intâzne, minden âllam torvenyhozâsa, 
igazsăgszolgăltatăsa €s kozigazgatăsa teljesen fiiggetlen lenne. 
A lehet6 szeleskorii deczentralizăczid 6s az âltal, hogy minden 
kâzsegnek 6s tartomânynak b6 szabadsâg engedtetnek, — a sză- 
vetseg Osszes lakdi akadâlytalanul fejlădheinânek s minden 
egyes n6p elfoglalhatnă az emberiseg. nagy esalădjâban 6t illetă 
helyât. 

Az uj kâzjogi rend alapja a dunai tartomânyokban az 
egyes nepek szabad beleegyezâse volna, akâr egy tărvânyalkotă 
gyiiles, akâr az ăltalânos szavazat alakjâban. Igy peldăul Erdely 
lak6i âltalânos szavazattal fognâk eldânthetni, vajjon hazăjulk 
egy legyen-e Magyarorszâggal ? vagy legyen politikailag egye- 
silve Magyarorszâggal, kozigazgatăsilag pedig kiilânvâlva attâl, 
vagy vegre csak szOvets6gben legyen Magyarorszâg 6s a tobbi 
szovetseges âllammal, mint maga is autonom âllam, teljes egyen- 
l6segi alapon ? Reszemrol csak egy feltâtelt kătnek ahhoz, ha 
Erdely autonom âllam s a szâvetsegnek mint ilven kivânna 
tagja lenni; azt tudniillik, hogy Erd6ly s Magyarorszăg kăzt 
personalis unio l6tezz6k a kâzăs f6 szemâlyâben. E kât orszâg- 

nak egy ura kellene hogy legyen, bârmi lenne is aztân a neve. 

A j6 egyetertes a magyarok 6s a românok kăzâtt, a mi az 6n 

leghâbb  vâgyam, jOlstet €s szabhadsâgot biztositana mindket 
n6pnek. Remslem is, hogy elfogjuk €rni e nagy czelt. 

Az esetre, ha a keleti k6ârdâs a kereszteny n€pek fiigget- 

lensâgâvel talâlna megoldatni, kivânatos, hogy Szerbia s a tâbbi 
delszlăv orszâgok szinten belepjenek a dunai szăvetsegbe, mely 

ez esetben a. Kârpâtokt6l a Balkânig terjeszkednâk s âllana: 
Magyarorszâgb6l, Erdâlyb6l, Româniâb6l, Horvătorszăgbl s a 

netân Szerbiâhoz cesatolandott tartomânyokbâl stb.* 

Oly kenyes kerdesek megoldâsâra, melyekre nâzve a nâpek 

megegyezni nem tudnânak, a barătsâgos hatalmak kăzvetiteset 
vagy itâletât is ki leheine kerni. 

A szovetsegi szerzâdest egy torvenyalkot6 gyiilekezet keszi- 

ten6, alapul vâve bizonyos elveket, mik kăziil nehânyat meg- 
jelolâk. 

20
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1. Kozâsen 6rdekl6 îigyek lennenek: a szovetsâgi teriilet 
oltalma, a kiilpolitika, a kiilkepviselet, a kereskedelmi rendszer, 
odasrtve a kereskedelmi târvânyhozăst, a vâm, a f6kozlekedesi 
vonalak, a pânz, a sulyok 6s a mârtekek. 

2. Mindent, a mi a szărazfăldi 6s tengeri haderre, a vâ- 
rakra s a hadi kikătOkre vonatkozik, a szăvetsegi hatâsâg fogna 
szabâlyozni. 

3. A szovetseg egyes âllamainak a kiiludvaroknâl nem 
volnânak kiilân kâpviseldik; a szâvetsegi diplomâezia egy .6s 
k6z6s lesz. 

4. Kâzds lesz a vâmigy, melynek jăvedelme az egyes 

âllomok kâzt akkent fog fdlosztatni, mikent a târveny alkot6 
gyiilekezet megtfogja szabni. Kozăs lesz a kereskedelmi torveny- 
hozăs. Egy a penz, egy a suly, egy a mârt6k az egâsz szOvetsegben. 

5. A târvenyalkote gyiils fogja eldânteni azt is, vajjon 
a szâvetsâgi gyiilekezet (parlament), mely a târvenyhoz6 hatal- 
mat gyakorolja, esupân egy kamarăb6l âlljon-e, avagy kettâbâi, 
mint az amerikai Egyesiilt-Âllamokban ? Utbbi esetben a k6p- 
viselGhâz vâlasztatni fog az egyes âllamok n6pessâgi arânya 
szerint. A szenatusban a nagy 6s kis âllamok egyenlă szâmu 
tagok âltal lesznek kâpviselve, a miben a kisebb âllamokra n6zve 
kitiind garanezia rejlik. 

6. A vegrehajto hatalmat egy szăvetsâgi tanâcs gyako- 
rolja, melyet ha egy kamara lesz ez, ha kettă: ezek vâlasztjâk. 
O fog irânyt adni a kilpolitikânak is a târvenyhozăs ellenâr- 
z6se mellett. 

7. A szovetseg hivatalos nyelve fălătt a tărvânyalkot6 
gyiles togi hatârozni. A vegrehajte 6s a torvenyhoz6 hatalom 
gyakorlatâban minden tag sajât anyanyelvet hasznălhatja. 

8. A szbvetsâgi hatâsâg szekhelye vâltakozva majd Pesten, 
majd Bukarestben, egyszer Zâgrâbban, mâskor Belgrâdban lesz. 

9. Azon âllamnak, hol a szovetsâgi hatosâg a fânnebbi 
sorrend szerint tartozkodni fog, feje lesz egyidejiileg a szovet- 
s6gi tanâcsnak 6s a szâvetsâgnek is elnăke. 

10. Minden egyes âllam otthon oly alkotmânyt ad magâ- 
nak, a mind €rdekeivel leginkâbb megegyezik, termeszetesen 
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azon foltâtellel, hogy ez alkotmâny elvei a szâvetsâg âltal szen- 
tesitett elvekkel ne ellenkezzenek. 

11. A kiilânb6z6 nemzetisâgek es vallăsfeiekezetek egymâshoz 

val6 viszonya a kâvetkez6 alapokon rendeztetnek, melyek mar 

a magyar bizottsâgnak 'Turinban 1860. szeptember 15-6n kâzze- 
tett emlkiratâban is bennfoglaltatnak. 

Nevezetseen : 

a) Minden kâzseg maga hatâroz hivatalos nyelve fl. 

E nyelven fognak folyni szobeli tanăcskozăsai; keszilni jelen- 
tâsei 6s levelei a megyefândkhăz; kervânyei a kormânyhoz 6s 

a diâtâhoz. Minden kăzs6g maga szabja meg azt is, hogy isko- 

lâiban melyik legyen a tannyelv? 

5) Minden megye sz6tâbbsâggel dânti el, hogy a kozigaz- 

gatâsban melyik nyelv hasznâltassek ? E nyelven fognak folyni 

a sz6beli târgyalâsok, szerkesztetni a jegyz6kOnyvek s a leve- 

lez6sek a kormânynyal. A kormâny viszont szinten e nyelven 

vâlaszol s fogalmazza minden rendeletet. 

c) A parlamenti târgyalâsoknâl minden k6pvisel tetszâs 

szerint hasznălhatja az orszâgban div6 nyelvek bârmelyiket. 

d) A târvânyek a megyekben 6s kâzsgekben otthonos vala- 

mennyi nyelven kăzz6 fognak teteini. 

e) Az orszâg lak6i szabadon egyesiilheinek nemzetisegiik 

&rdekâben, vagy nemzeti egyletekk6 szervezkedhetnek kenyiik- 

tedvâk. szerint s tarthatnak kisebb-nagyobb gyiileseket 6s idOhOz 

kotătt ertekezletet vallâsi iigyeik elintâzâse vegett. Egyszersmind 

vălaszthatnak maguknak nemzetisâgi fânskot, a kit vajdânak, 

hospodârnak vagy mâs eft6lenek nevezhetaek. 

f) Templomok 6s iskolăik f6l6tt intezkedni, a nemzetisegi 

egyletekre bizhatjâk, szabadon vălasziva fâpapjaikat s czimezve 

ezeket patriarchânak, metropolitânak vagy mâs efielenek. 

9) Statutumokat hozhatnak szervezetiik s nemzelisegi 65 

vallăsi 6rdekeikre vonatkozOan. 

h) Az âllam cesupân egyet kâvetel t6luk: azt, hogy hată- 

rozataik €s tetteik nyilvânossâgra hozassanak. 

Hiszem, hogy a fânebbi javaslatokat a dunai tartomânyok 

mind elfogadjâk, mert megfelelnek Ghajaiknak 6s 6rdekeiknek s 

20*
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biztositjâk jâvâjiket. Ily modon sikeriilni fogna kâztăk bens 
egyetertest eszkoz6lni, a minek legels6 kăvetkezmânye a zsar- 
nokok bukâsa 6s az volna, hogy szâtmâllanânak azon vân 6s 
korhadt, âllamok (6risd Ausziria 6s Tordkorszăg), melyek Gket 
most szolgasâgban tartjâk s nemes tărekveseiket meggâtoljâk. 
Az 6g nevâre kerem a magyar, szlâv 6s român testvereket, 
boritsanak făâtyolt a multra s nyujtsanak egymâsnak kezet, făl- 
kelven, mint egy ember a kăzăs szabadsâgert s harezolvân vala- 
mennyien egyert, egy valamennyiiikert a svâjeziakt6l adott râgi 
pelda nyomân. Az €g nevere k6rem, fogadjăk el e tervet, mely 
nem konezesszi6, hanem kălesânis 6s szabad szăvetkezes. 
Minden egyes aldunai nemzet, ha sikeriilne is maga kăre gyiijtenie 
most mâshovă tartoz6 rokonait, legfălebb mâsodrangu âllamot 
alkothatna, melynek fiiggetlens6ge drăkâs veszedelemben forogna 
s mely sziiksegk&p alârendelve volna idegen befolyâsoknak. De 
ha a magyarok, dâlszlâvok 6s românok a fânnebbi tervet f5l- 
karoljâk, elsârendii, gazdag 6s _hatalmas âllam lesznek 30 
milli6 lakossal, mely sokat fog nyomni Eur6pa merlegâben. 

Egys6g, egyetârtes, testvâris6g magyar, szlâv €6s român 
kOzâtt! ... Ime, ez az 6n legforrobb vâgyam, legâszintâbb tană- 
esom ! Ime, egy mosolyg6 jăvă valamennyidk szâmâăra! | 

Turin, 1862. mâjus l-en. Kossuth Lajos. 

Mihelyt e tervezet az „Alleanza“-ban megjelent, az osztrâk 
es a magyar sajt6 azonnal tudomâăst vett rola. Ide haza nagy 
meglepetest okozott. Nem is lehetett măskepen, mert a dunai 
konfoederâczid eszmâje csak az emigrânsok kâreben volt isme- 
retes 6s ha voltak is olyanok idehaza, kik hallottak valamit 
r6la, azok nem ilyes forma konfoederâeziâi gondoltak, hanem 
olyat, a mină Nagy Lajos birodalma lehetett, hogy igen is 
„legyen konfoederâczi6, 6s legyen annak Magyarorszâg kăzep- 
pontja, de nem tgy mint egyenrangu târs, hanem mint ura 6s 
protektora a tăbbi nemzeteknek. Aztân idehaza a nemzetisegek 
kâr6ben oly torekvesek €s irânyok kezdettek lăbra kapni 6s 
szemben a magyar nemzettel oly kăveteleseket hangoztattak az 
egyes nemzetisegi vezârferfiak, hogy meggondolva azoknak Vâgs5 

e
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konzekveneziâit, mâr esak e miatt sem leheteit senki egy ily 

kalandos tervezetnek barâtja. Igaz ugyan, hogy az 186I-iki or- 

szâggyiiles minden pozitiv eredmeny nelkiil vegzâdătt, de nagy 

erkâlesi hatâsa volt megis. Vilâgossă lett a nemzet elâtt, hogy 

a magyarban van er Onmagât megmenteni s hogy az a poli- 
tika, mely 1861-ben Deâk Ferencz nevâhez fiizâdăti, az egyedil 

helyes €s sikerre vezetă politika. Onk6njtelenil 6rezte min- 
denki, hogy csak idă k6rdâse csupân, mikor fog ez a politika 

czâlkoz vezetni ? A nemzet tapasztalâsbâl tudta, hiszen az emi- 

grăczionâlis politika ennek kezzelfoghat6 bizonyiteka volt, hogy 

a kiilpolitikai esemânyek lehetnek ugyan hatâssal a magyar kâr- 
des hamarabb vagy kâs6bb vald megoldăsâra, de e megoldâst 

csakis kizărolagosan a kilpolitikai esemenyektăi vârni, teves, 

sât kâros illuzi6. 

A magyar kozvelemenynek, mint mâr emlitettem, a dunai 

konfoederâezidr6l 6s el&zmenyeirâl vâgteleniil csekely €s homâ- 
Iyos tudomăsa volt s igy nagyon sokan voltak, a kik el sem 

tudtâk gondolni, hogy Kossuth, az 6nâll6 6s fuggetien magyar 

nemzeti âllam e lânglelkii apostola, hogyan is gondolhatott ilyes- 
fele tervezetre ? Akadtak sokan, s6t meg hirlapok is, a kik azt 

mondottâk, hogy nem Kossuth csinâlta, hanem Kossuthnak ellen- 

felei vagy pedig az osztrăk kormâny gyârtatta, csak azert, hogy 
Kossuthot vele komprommitâlja. De esakhamar bizonyossă. leit, 

hogv a terv tenyleg Kossutht6l vald 6s hogy az Kossuth bizal- 

masânal, Helfynek lapjăban, az „Alleanza“-ban jelent meg. 

Mondanom sem kell, hogy idehaza e tervnek vedelmezâje nem 

akadt, sât ellenkezoen a legkemânyebb visszautasitâsban resze- 

siilt. Szemerenek, ki Kossuthnak az emigrăczi6ban âlland6 

antagonistâja volt, a Helfytăl elkâvetett indiskrâezid 6pen kap6ra 

jătt, hogy Kossuthon egyet îithessen. A „Pesti Hirnok“-ben 

Fânyes Elekhez czimzett Nyilt levelben tâmadia meg e terve- 

zetet. Fejtegetesei igazak 6s meggyOzOk, de hiszen ez a kon- . 

foederâczionâlis terv magyar szempontbâl annyira kritikân alo! 

âl6 dolog volt, hogy bârmin6 komolyabb czâfolâsa sem lehetett 

egyeb a nyilt ajt6 betărâs6n6l. Szemerenek tokeletesen igaza 

volt, de azârt mâgis igazsâgtalan volt Kossuth. irânt, mert mint
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e tanulmâny el6z6 fejezeteiben lâttuk, Szemere Kossuthot min- 

dig ăzzal vâdolta, hogy nagyon is sziikkeblii 6s exclusiv magyar 

a nemzetisegekkel szemben s hogy 6 maga 10—12 6vvel nem- 
csak hajland6 volt bele menni egy ilyeri konfoederaczionâălis ter- 
vezetbe, hanem meg Kossuthot vâdolta €s kârhoztatta, is, hogv 
hatârozottan visszautasit minden ilyes tervezetet. 

Kossuthot Helfy elhamarkodăsa nagyon kellemetleniil 6rin- 
teite s mid6n lâita, hogy nemely oldalrol mint igyekeznek ellene 
6s politikâja ellen fegyvert kovăcsolni, kătelessâgânek tartotia 
a dolgot bâvebben megvilâgositani. Nezetiink szerint elâg leit 
volna Kossuthnak egyszeriien csak elmondani a tenyăllâst 6s a 
kâzânseget râviden 6rtesiteni, hogy itt csakis magănhasznâlaira 
adott v6lemânyr6l van sz6, s hogy az egâsz semmi egy6b, 
mint egy esetleg propozieziba hozand6 6rtekezlet elâzetes 
alapja s hogy enntlfogva semmi szin- 6s iriigy alatt sem te- 
kinthetă programmnak vagy &pen szerz6d6snek, 6s pedig annâl- 
kevesbb6, mert a mâsik szerz6dă fel teljesen hiânyzott, hiszen 
az olasz Caninit komolyan senki sem tekinthette olyan egyâni- 
s6gnek, kinek joga lett volna Kossuthtal 6s târsaival akâr 
a szerbek, akâr pedig a românok nevâben alkudoznia. A 
hazai kozv6lemâny abban tâvedett, hogy ezt val6sâgos szer- 
zOdsnek tekintette Kossuth 6s a dunai fejedelemsegek kăzătt. 
A n6zet nemely politikai kăr&kben mâg ma is uralkodik, a mi- 
nek magyarăzata egyszeriien az a tâjekozallansâg, mi e târgy- 
ban az elGzmânyek nem ismerâse miatt j6formân âltalânos, 
eltekintve attl, hogy nâlunk divatban van, a kăzelmult ese- 
mânyeit a mai părt-politika szemiivegen n6zni. 

Kossuth e râvid, inkâbb a tervezet keletkezesere, mintsem 
lenyegere vonatkoz6 felvilâgositâs helyett czeiszeriinek lâtta 
azonban e tervezet 6letrevalosâgât r&szletesebb fejtegetesekkel 
bizonyitgaini, mi âltal a helyzetet nemesak nem tisztăzta, de 
egyuttal meg jobban is Gsszezavarta. 

Kossuth e felvilăgositâsaiban mindenekelătt azt igyekszik 
bebizonyitani, „hogy a dunai konfoederâczi6 eszmeje nem uj s 
hogy talân 65 volt az elsă, ki ezen eszmet mint Eurâpa fejlă- 
des6nek logikai postulatumât meg 1851-ben sz6ba hozta“, de
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akkor a dako-român âbrândok fanatismusa keveredett a jâtekba, 
mely a: magyar nemzetet azzal gyanusitotta, mintha ez a kon- 

foederâczi szine alati a hajdani Nagy-Magyarorszăgot, vissza- 
âllitani akarnă, tehât a keleti szomszed nepek felett ural- 

kodni vâgyodn6k. Hogy ki vetette fel ez eszmât 6s mikor, azi 

e tanulmâny folyamân kimutattuk, valamint azt is, hogy meny- 

nyiben keveredett abbha a dako-român âbrândok fanatizmusa. 

Ezzel kapesolatosan csak azt akarjuk megjegyezni, hogy feltâve 

az eshetoseget, hogy e tervezet komoly alkudozâsok târgyât 

kepezte volna a magyar emigrânsok €s a românok k&zăit, 

Kossuthnak ujra lett volna alkalma meggyăzâdni arr6l, hogy a 

dako-român âbrândok fanatizmusa mikent keveredik megint a 
jătekba. A românok a konfoederâczi6t csak oly feltâtel alatt fogad- 

tâk volna. el, ha a magyarok belenyugszanak abba, hogy a kon- 

foederâczid egyik tagjât kâpeză român âllam a mai Româniâ- 

b6i, Bukovinâbâl 6s a magyar kirâlysâgnak românokt6l lakott 

reszeibâl, azaz a Keleti Kăârpâtokt6l majdnem a Tiszâig terjedă 

teriiletb6l alakuljon meg. Kossuth e terve a tulajdonkâpen vald 
Magyarorszâg teriiletebâl semmit sem enged kiszakittatni, m6g 
Erd6ly nâll6sâgât is-csak a Magyarorszâggal vald personal 

unio kapesân hajland6 megengedni. A românok ezzel nem el6- 

gedtek volna meg. Nekik a magyar âllam keleti râsze kellett 

volna, hogy megval6sulhasson aranyos âlmuk, a Dako-România. 

A mi pedig azokat a jogokat illeti, a melyekben Kossuth 
a românokat, mint nemzetis6get szând6kozott râszesiteni a ma- 

gyar âllam keretân bell, a dako-romanismus hâsei koriilbel6l 

ugy okoskodtak volna, mint az olasz Mami, ki egy izben azt 

irta: „Nekiink nem az kell, hogy Ausztria humanus €s szabad- 

elvii legyen a mi hdzunk-ban, hanem az, hogy takarodjek a 

mi hăzumă-bl, Olaszorszâgb6l.“ Hogy a român nemzetis6gi 

politika szovivâi mint iteltek a nemzetisegek szâmăra biztositott 

e jogokrâl, igen szâpen illuszirâlja Papiu Ilarianu az a pole- 

mikus ezikke, melyet Buda Sândor râpirata ellen irt a „Roma- 

nul“-ban: „Az els6 6s mâsodik pont azt mondja, hogy a hely- 

s6gek 6s megyek maguk hatârozzâk meg kozigazgatăsi nyel- 

viiket. Iit emlâkeztetni kell olvasinkat, hogy a 48-iki magyar
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torvenyek szerint a kăzs6gi €s megyei gyiil6seken csak magyar 
nyelven lehetett az izyeket megvitatni. E torvenyek kovetkez- 
teben a românokt6l lakott kozs6gekben a românoknak ott kelle 
ulni nemân; magyarul nem tudtak, românul besz6lni pedig a 
târveny ellen val lăzadăs lett volna. Most tehât Kossuth ur 
megengedi a faluknak €s megyeknek, hogy k6zigazgatâsi nyel- 
viiket magok hatărozhassâk meg. Azonban a kăzsâgek a me- 
gyenek, ez a fispânnak van alăvetve, kit a miniszterium nevez 
ki s ki ne tudnă mină befolyâst gyakorol egy miniszter a fâis- 
pânra, a f6ispân a megyei bizotisâgra, melynek tagjait jorâszt 
O nevezi ki, ugy, hogy ezen engedmâny egy oly czentralis or- 
szâgban, mint a magyarok akarnak, a gyakorlatban kăriilbeliil 
&pen semmit sem 6r.“ 

„Legăbrândosabb azonban az 5-ik pont, mely nemzetisgi: 
kozsegeket €s ezek gyiilâseit ismeri el. Olyan nemzetis6gi klubb 
vagy meeting-felek lennânek ezek, melyek azon perezben, mely- 
ben nemzetisâgi jogokrâl mernânek sz6lani, az orszâg 6s a 
magyar târvenyek elleni lâzadoknak nyilvânittatnânak. De e 
gyiilekezetek vâlaszthatnak magulknak vajdât. Vajjon a românok 
vajdâja Erdely fejedelme lesz-e sa horvâtok6  Horvătorszăg 
bânja-e ? Nem lâtjuk, mi lehetne egyeb, mint a kizseg feje, a 
klubb elndke s nem lâtjuk, mi jogokat birhatna a, magyar alkot- 
mâny, s6t pen a Kossuth engedmânyeinek betiije 6s szelleme 
szerint is ? Az eredetit azonban, melyr6l Kossuth a mâsolatot 
vette, nagyon j6l ismerjiik. Az eredeti nem mâs, mint az 1848 
elâtti erdâlyi czigâny-gyiilekezetek szervezete. E k6bor ezigă- 
nyoknak is meg volt azon joguk, hogy vajdât vâlasztottak. A 
czigâny-vajda €s a Kossuth âltal engedmenyezendă român €s 
szlâv vajda kăzotti kilonbs6g csak az lenne, hogy a ezigâny- 
vajdânak meg volt azon joga, hogy az âllamnak fizetendă adât 
5 hajtotta be, sât az apr6 ezivakodâsban val6 birâskodăs jogât 
is 6lvezie; sât azzal a kivâltsâggal is birt, hogy tekintelvye 
fenntartâsa vegett magyarosan szaboti veres nadrdgot is _visel- 
hetett s vâgre a kinevezendă h6herokat 6 kandidâlhatta. A 
Kossuth âltal nekiink ajânlott român 6s horvât vajda meg ezen 
jogokkal sem birna.“
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Kossuth 1862. januâr I8-r6l, tehât e tervezet alâirâsa 
elGti negyedf6l hânappal azt irta: „hatărozottan kijelentem, mi- 
kent sohasem fogok abba, beleegyezni, hogy politikânkban az 
olâh kormâny jOakaratăra szâmitsunk s azt titkainkba 6s szân- 
dokainkba avassuk.“ Es Irataiban elbeszâlven a Cuzâval lefolyt 
alkudozâsok  tortânetât, elbeszâleset a kăvetkeză szavakkal 
zărja be: „Voltak, a kik a tapaszitalt megesalatâsok utân sem 
sziintek meg  magokat illuziokban ringatni s erre terve- 
ket €pitettel, melyek otthon is, kiinn is szomoru kăvetkeze- 

seket vontal maguk utân. Nezem e iserletekben nemesal reszem 

nem, de felălăk akkor, a mikor târtentel, meg esak tudomdsom 

sem volt.“ 

De hât ha Kossuthnak ez volt a meggyozOdâse, hogyan 

meheteti bele mâgis a. konfoederâezid e tervezetâbe, melyet bi- 

zony az olâh kormâny akarata 6s tudta nelkil nem lehetett 

volna tigy sem megcsinâlni ? Hogy Kossuthot a remenytelenseg 

es az aggodalmak mind kenyszerită nyomăâsa âllitotta abba a 
helyzetbe, hogy e konfoederâczionâlis kiserlet szalmaszălâba 

kapaszkodjek, az el6zmânyekben vilăgossâ tettiil. Most csak az 
a kerdes: vajon igazolta-e valamelyes tiinete az âltalânos kul- 

politikai helyzetnek Kossuthnak azt a feltevâsst, hogy e tervet 

keresziiil lehet vinni a n6lkil, hogy abba Cuzât €s kormânyât 
oly mâdon kelljen bevonni, mint tettâk ezt a megel6ză tervez- 

getesek alkalmâval ? 

Emlâkezhetiink, hogy Kossuth mindjârt a koz6p-olasz- 

orszâgi mozgalmak kezdetâvel azon nâzetânek adott kifejezest, 

hogy Olaszorszăg 6s Kelet az a kât hely, hola magyar emigrâ- 

czi6 tev6kenysâgâre sziiksâg van. Az esemânyek arrâl gyoziek 

meg, hogy e tevâkenys6gnek olaszorszăgi szintere jOformân 

elveszeitnek tekinthetă. Hâtra van meg Kelet, mert hiszen a 

teleti kerdâs az eurâpai politikânak meg mindig figgă kerdese 

&s megoldatlan problemâja volt. Kossuthnak s a tâbbi emi- 

grânsnak is az a nezete volt, hogy a keleti kerd6s leg- 

kăzelebbrăl megint napirenăre keriil s azt a magyar iigy tekin- 

tetbevetele n6lkiil megoldani ugy sem lehetne. E dunai kon- 

foederâczionak aktualităsa csak egy keleti hâboru eseten lett
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volna. Az 6rdek6ben meginditott mozgalomnak tenyleg măs 
czelja nem is lehe!ett, mint a v6lemânyeket ez irânt az eshe- 
tosegek idejere tisztăba hozni. »Megjegyzem meg — irja Kossuth 
a tervezethez irt bovebb felvilăgositâsaiban — hogy a dunai 
konfoederâczi6 eszmâje felteteles. eseme, mely a keleti k&rdeâsnek 
a n6pszabadsâg s czivilizâczid 6rdekeivel Osszhangz6 megoldă- 
sât supponâlja. Ha a megoldâs tovâbb kesnek, mint azt gyani- 
tani lehet, a terv val6sitâsa vagy sziikebb kărre szorulna, vagy 
măs irânyban vâlhatnek alkalmazhatovâ s a terv reszletei ugy 
egyiitt, mint a mâsik esetben a componens elemekhez kâpest m6- 
dosităsokat szenvedhetnânek.“ - 

Kossuth abban a meggyzâdesben volt, hogy a tărâk 
birodalom bomlâsnak indult. Ez volt kiilânben akkor mâsok 
ăltalânos nezete is. Mikor 1860-ban La Valette marquis Kon- 
stantinăpolyba ment, arra a k6rdâsre, hogy hovâă megy, azt fe- 
lelte: „Je vais pour achever homme  malade“ — „megyek, 
hogy a beteg embert meghalassam.“ Ha ez a beteg ember meg 
talăl halni, akkor — igy okoskodott Kossuth — Balkân keresz- 
teny n6pei felszabadulnak, de nem lesznek el6g erdsek tâmasz 
nelkiil megâllani ? Ha e tâmaszt nekik a magyar a konfoede- 
răezi6ban megadja, nem fognak mâs utân nâzni, mert jobban 
szeretnek szabadok lenni, mint oroszol. De ha a konfoederâczi6 
nem fogja ănăllOsăgukat biztositani, akkor minden szlăv elem 
az oroszra fog tâmaszkodni s a pânszlâvizmus  6riâsi polip 
karjaival âtălel minket ugy, hogy figgetlensâgink 6s nemzeti 
Idtiink felett Grk5sen Damokles kardja fog figgni. E kontoe- 
derăczi6 n6lkiil Kossuth meggyOzGdâse szerint a. keleti krizis 
rânk n6zve kedvezăâtlen, sât ellens6ges irânyt fog venni vagy legalâbb is Keleten egyik-mâsik nagyhatalom praeponderan- eziâjât annyira eldtârbe helyezi, hogy az a mi Onâll6sâgunkat drokăs veszelylyel fogja fenyegetni, mig a konfoederâczid min- den kiilveszedelmet elhârit ş nemzetiinket tâve a szomszâd nepek szabadsâga tâmaszpontjâvă, biztositja  neki egyuital a vezârld befolyâst is. 

E szempontok magyarăzzâk meg 6s teszik erthetăve, hogy 
Kossuth annyi keserves csal6dăsa 6s megcsalatăsa. utân is misrt
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volt hajland6 Magyarorszâg &nâllâsâgât 6s fiiggetlenseget oly 

terv  megvalâsităsâtâl tenni fiiggove, mely tervnek elsorangu 

munkatârsai a românok lettek volna. Ezzel kapesolatosan csak 

azt akarom megjegyezni, hogy Cuza 1862. măjusâban meg ke- 

vesbbe lett volna hajland6 tâmogatni a magyar emigrăezid 

politikâjât, mint volt 1861. februârjâban. A szultân megadta 

mindket fejedelemseghez az investiturât s bele is egyezett abba, 

hogy szekhelyât Bukurestbe âttehesse s hogy a moldovai 6s 

olâhorszâgi kormânyokat România kormânyâvă egyesithesse. 

O mâr az egysâges România parlamenţjâi 1862. februâr 

5-6n meg is nyitotta, neki tehât nemesak sziiksege nem volt, 

de nem is volt szabad politikai kalandokba bocsâtkoznia. 

A dunai konfoederâczid tervet pedig politikai kalandnâl egyeb- 

nek gyakorlati âllamferfiu nem tekinthette. Biztosak lehetiink 

benne, ha nem târtânik indiskreezid es Canini Bukurestben 

e tervezettel megjelenik, Româniânak egyetlen komoly poli- 

tikusa sem âll vele sz6ba s kiildetese komolyabb szâămba €p 

igyv nem jâtt volna, mint nem jâtt annak idejen nâlunk 

Rimmler 'ismeretes akezi6ja az orosz-magyar barâtsăg letre- 

hozâsâra vonatkozoan. 

Mikor Kossuth 1859. mâjus 5-6n 6jjel Napoleon herczeg 

kisâreteben elhagyta a Tuilleria-kat, Napoleon herezegnek, ki azt 

kârdezte, vajjon politikai meggy6z6d6set nem erzi-e akadâlyoz6- 

nak a csâszârral vald szâvetkezâsben, azi felelte:  „Sokszor 

mondottam Ledru-nek, Mazzininak, hogy 6n a szâvetseget e 

ezelra nemesak csâszăroktâl, kirâlyokt6l, szultânoktâl vagy akârmi 

nâven nevezhetd despotâktâl elfogadnâm, de mâg magâtâi az 

grăkk6 val 6rdăgt6l is „seulement je prendrais garde, qu'il ne 

m'emporte pas“ (esak vigyâznek magamraă, hogy el ne vigyen). 

Sokan azt mondjâk, hogy Kossuthot 6s vele egyiitt a magyar 

nemzetet a konfoederâczi6 ez ârdăge, ha sikeriilt volna, felidâzni, 

esakugyan elvitte volna. Annyi igaz, hogy az drdâgăt nem j6 

falra festeni, csakhogy ez meg falra festett drdâg sem volt, 

mert meghalt măr akkor, mikor a român fejedelemsegek a pârisi 

b6keben visszanyertek 6nâll6sâgukat. 

Ezt a konfoederâezionâlis tervet egy kiss6 elferditve 6s leg-
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tobbszâr ugy _tiintetve fel, mint valami bevâgzett  szerzădest, melyet Kossuth kătott volna az olâhokkal, pârt-politikai szem- pontb6l sokszor hoztâk fel a nagy Onkânytes szâmiizătt ellen. Nem lehet elvitatni, hogy magyar szempontbâl meg az is hiba volt, hogy Kossuth nevei oda irta e tervezet ală. Nekiink azon- ban, kik ezelul tiiztik az esemenyeknek okait objektive fel- tărni, nem ll jogunkban Kossuthot sem vâdelmezni, sem vâdolni. 
I. Carolu român kirâly Eml6kirataiban 1866. Julius 19-iki dâtummal e sorokaţ olvasom: „A fejedelemnek esti s6tâja alkalmâval C. A. Rosetti ugy intâzte a dolgokat, hogy egy magânkertben talâlkozhass6k' Tirr magyar tâbornokkal, a kinek hozză Berlinb6l 6s Părisb6l igen befolyâsos emberektăl voltak ajânl6 levelei. Tiirr tăbornok, az ismeretes magyar hazafi, ki mâr Olaszorszâgban is Ausztria ellen harezolt, felkelâst akart szervezni Magyarorszâgon s ez alkalommal szândeka volt Buku- restben puhatoldzni €s lehetâleg a szomszâdos român n6ppel egyeteri6sre jutni. A fejedelem minisztereinek ez OrOkre _titok- ban marad6 talâlkozâsra vonatkoz6 kivânatât nem utasithatta vissza, de nâgyon rezervâlt volt szemben a tâbornokkal. Szemei elâtt esakis a tisztân român €rdekeket tartotta s nem akart oly kârdes irânt Srdekl6dni, mely az 6 orszâgăra vonatkoz6an eshe- tâlegesen veszedelemmel volt sszekapesolva, azonkiviil termâ- szelenel fogva ellensâge volt mindennemii alakoskodâsnak. Atvja szivebe veste az uralkodâsnak e szabâlyât, st utols6 leveleben is azt irta neki: „A bâles 6s hi fejedelemnek nem szabad soha szemelyes politikât iizni, esakis nemzetit.* (L. Memoriile regelui Carol 1. al României 1. r, 136. 6s 137.1.). 

A 66-iki osztrâk-porosz-olasz hăboru idejen is sz6ba keriilt România mint hadmiikădesi alap Kelet fel6l. Ekkor is szăâlli- toitak ide fegyvereket Creţulescu Mikl6s tâbornok kăzvetites- vel, de Kossuthnak errâ] nem volt semmi tudomâăsa. Galaezon szăllitottăk partra. Eleinte itt raktâroztâk, kes6bb pedig Bak6ba szâllitottâk mint durva vasnemi portekât. Tiirr 6s Eber Nândor voltak e fegyver-szâllitâsnak eszkâzlăi, Az 1867-iki kiegyezes ulân Eber Nândor e Bak6ban OrzOtt fegyverek hollâtt tudatta
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az uj magyar kormânynyal, ez meg a bâcsi kăzăs kiligyi hi- 
vatal utjân felszolitotta b. Eder bukuresti konzult, hogy vegye 
ât a fegyvereket. B. Eder răgtăn Bak6ba utazott, a raktârakat 

lepecsâtelte, de nem szâllittattia el a fegyvereket. Eltâvozăsa 
ntân a n€p megrohanta a raktârt 6s a fegyvereket szâthordotta, 

a nelkiil, hogy a hatsâg meg csak kiserletet is tett volna e 

kihâgâs megakadâlyozâsâra. 

Lâttuk, hogy Cogolniceanu beszâdâben a român 6s magyar 

alkudozâsok e târtânetâbâl mikent vel România szâmâăra jogot 

formâlhatni az irânt, hogy szavât felemelhesse a magyarorszâgi 
românok erdek6ben. Azt mondja, hogy azok, kik a szâmiizetes 

6s a szenvedâs napjaiban e szerzOd6seket kOtOtt6k 6s e sză- 

vets6get kezdemenyeztek, tartsâk moralis kătelessegăknek azt, 
a mit e szerz6dâsekben igertek, most is megtartani, mikor a 

hatalom birtokâba jutoitak. Urechia is azârt kăzălte tâbbszăr 

idezett kânyveben azokat az okmânyokat, melyek ez alkudozâ- 

sokra vonatkoznak €s birtokăba jutottak, hogy emlekeztesse a 

magyar nemzetet 6s kormânyât azon igeretekre, melyeket a 
magyar emigrânsok tetiek a fennebb văzolt alkudozâsok folya- 

mâban. | | 

Cogolniceanu a modern România legjelesebb âllamferfia 

volt, Urechia pedig a târtenelem tanâra jelenleg is a bukuresti 

egyetemen. Ez ok miatt is tudniok kellett. volna, hogy Magyar- 

orszâg, mely Româniâval szomsz6dos âllam, azt az nâllOsăgot, 

melyet az 1867-ki kiegyez6s kovetkezieben visszanyert, nem az 

emigrâns politikânak, hanem Deâk Ferencz politikâjânak ko- 

szonheti. A mai Magyarorszâgtl kovetelni azon âllit6lagos ig6- 

reteknek bevâltăsât, melyeket annak idejân -az. emigrânsok tettek, 

sem a tărteneti val6sâgnak, sem pedig az igăzsâgnak meg nem 

felel& sophista okoskodăs esupân, melynek realis 6rtâket tulajdo- 

nitani semmi szin alatt sem lehet. 

Meg mielâtt Deâk Ferencz tenyleg megkâtătte volna a 

67-ki kiegyezâst, Kossuth Lajos mâjus 22-r6l keltezve, nyilt
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levelet irt hozză, 6va intvân 6t, mint regi barâtjât, hogy „ne vigre 
azon ponira a nemzetet, melyrâl tăbb6 a jăvânek nem lehet 
mestere.“ Kossuth hatalmas szâzatânak nem volt semmi sikere, 
A nemzet igazat adott Deâknal 6s mâjus 29-6n a kiegyezâs târ- 
venybe iktatâdott. Pulszky Ferenez, Horvâth Mihâly, Kossuth emi- 
grâns politikâjânak reszesei a dunai konfoederâceziot meg egyszer 
a napi sajtoban megbeszeles târgyâvă tettek, hogy annak vesze- 
delmessâgâi szembe. ăllitsâk Deâk Ferencz alkotâsâval. 

Urechiânak 6s Cogolniceanunak tudniok kellett volna, 
hogy Kossuth a maga Habsburg-ellenes politikăjâval, melynek a 
romănokkal vald alkudozâs 6s a dunai konfoederâczid terve 
csak kovetkezmânye volt, teljesen magâra maradt. Nem volt 
pârt, s6t politikus sem akadt, a ki zăszlajâra irta volna Magyar- 
orszâg figgetlensâgât abban az ertelemben, mint a hogy azt 
Kossuth Lajos magyarăzia 1849. âprilis 4-ke Gta. 

Nagyon tâvedett Cogolniceanu akkor is, mikor idezett be- 
szedâben azt âllitotia, hogy a nemzetis6gi târvânynyel az emi- 
grânsok  lelkiismeretâkt6l âsztnăztetve, legalâbb reszben igye- 
keztek megadni a românoknak, a mit emigrânskori szerzâdâseik- 
ben igârtek. A nemșetisegi torveny nem az emigrânsok j6 aka- 
ratânak eredmenye, hanem b. Eâtvăs 6s Deâk Ferencz nemes 
szellemânek €s politikai bălesesâgenek. 

Mikor a 67-ki magyar miniszterium megalakult, Ghica Jân 
volt a miniszterelnăk Româniâban. Azt hitte, a szomszedos âllam- 
năk a nemzetkăzi illedelemtăl megkăvetelt kotelessegei teljesiti 
csupân, ha hivatalosan iidvăzli az ujonnan alakult magyar kor- 
mânyt. Udvăzălte, de ez iidvăzlet bukăsâba keriilt. Helvet Bratianu 
Jon foglalta el. A român sajto ekkor mintegy jeladâsra tâmadia 
meg majdnem mindenik organumâban az Onâllosâgât vissza- 
nyert Magyarorszâgot. A tâmadăst Rosetti C. A. lapja a „Ro- 
manul“ vezetie. „A român kerdes kulesa Erdelyben van. — irta 
1867. âprilis IG-ân. — Hora es Janeu hazâjăban, ebben a 
drâga 6s szerenesstlen român hazâban, melybâl sem a nâmet, 
sem â magyar nem tudtak sem Nâmet-, sem Magvarorszâgot 
csinâlni, valamint az oroszok 6s gorogOk a szabad Româniâbel 
Orosz- vagy Gărăgorszâgot. A n&met €s magyar foszszanak meg
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nemesak jogainkt6l, de mâg neviinktâ! is, ha tetszik. A român 

nâp azt felelendi: Isten 6s az 6n jogom. A Stefan cel Mare, a 

Vitez Mihâly, a Hora 6s Jancu hazâja, nem lehet mâs, mint român 

haza! Românok, kik a szabad mezOkân laktok, românok a 

Pindus 6s a Kârpâtok keblsben, emeljstek fel biiszken homlo- 
kotokat, mert testvâreitek az €let lângjât, a szabadsâg lobo- 

g6jât kezeikbe ragadvân, nem engedik porba hullani, nem szeny- 
nyezendik be, hanem vagy azzal betakarva fognak elveszni vagy 

kivivandjâk, hogy szabadon lengjen.“ 
Ezeket irta a Romanul 1867. âprilis I6-ân 6s e sorok &r- 

telme azâta a român mozgalmak jeligejeve, a român tărekvesek 

programmjâvă lett. Huszonnyolez esztendă esemenyei, meglep6 

vâltozâsai nyomitalanul tiintek el. A român nemzetisegi poli- 

tika evangeliuma ma is ez. A român k6rd6s kulcsa ma is 

Erdâlyben van. A por târgya ma is az, hogy Erd6ly a magyarok 

hazâja maradjon-e vagy âtalakuljon Stefan cel Mare, Mihâly 

Vitez, Hora €s Jancu hazăjâva ? 

pare Tzi ,
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