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L 

.,Tdvez légy ,zépr" derült szép n"p, martius 21-e. Te, aki 
nz éleln·\·"lóhi.l új eriit öntes?' és " sorvadú útját jótékonyan 
s iellel ed , ihle'sd e,ökkellP!lcn e rőve l kezdett h <1 1<1dásunkat és 
fpktrsd s írjába <:1 mag'á t tú l éltet ! Amen! " 

Ez cl ha za fi Bl'H Rf'il i imádsága . H a semmi más adahmk 
nem vo lna , P:I. n kis ncnI 2i.?t i irna, l lleggyözhetnE', hogy kehlé
bpn il. ha7,Hfi s~lg t iizr láng'ol1. ])(1 ll'l továhb vizsgálódunk, 
IIwggyilzüc1 ünk, hogy l'géHZ életét a h:l 7.;Jszereh·t nemes bev ii
Iete iní ny ítottn. Hn n em is kuruc, Jllindenesetre tántoríthntat · 
I"n haznfi volt. A t·end i in t~zlllényeket ('[v ből 11l'ly telen ítette, 
:l JWIll Zct t' lnYOIu:l sát, ti IH~pél{=\1bL\.I1 is :I Rnjt6terén is tapa sz
lal1n, él'0zte. Hnhlánc volt <lZ Író kezén. A jobbilA'y::;ág és :ll. 

jch-gen g'~J (lIm.;ág lllP~;bén ította a nép mozg'á ~át. 

1834-hen, mic1iin Bócs!,,,n la kott, gyönyöl'lí bizonyítékát 
nelt;] h<1%n fi súgilnak , A Rhédpy Claud int' gr()fni, é1"i \Vürt('n 
ht1 rg HI..,t'ceg (·ski iviJj .. ; rt' IllPghí vtflk tnnúnak , A családdul 
f'i;n ntartotta <IZ jif.; 8Zeki)HC'tést azután is, Miko \' u házasságból 
~zát' llli1 zoH ('{)')lC'tle ll o'yel'lllpk 'Ph('k hC'l'ce,!,r, ak kor(tl'H. nőtt, 

e, ~ . ' '---' 

fi)l ~ zÓlított-ák. hog'Y <l fiú nl've lését vii ll<llja el. Bl'assai Ud Vcl -

r im;nn ki té rt :1 nagy IlH_'g,tisztclés (ll,H, Inert ,, !Jlunkcísság-át 
1H'111 aka rj a. ulvonni h"lZiij<.1túI.H 

Számtn !anszor kimondotta. hog'Y cRak m'.Í tartja h~ZHr i ~ 
nnk, "ki !H'Ill'l,pt0 bt'CHÜ!C.t-ét, Iní l'llli ~!;yeng(> cl'live l, \'edenl 
kési'l.1l "Ezt mug'árn néz\!(' olynn kö telességnek tekint ette, ho~y 
Iluí,' 18:32-I1<'n nvilutko,ik, - habár indi,'eet uton - HZ Un iO 
rn(~ ll l? tt, am it ;1;: 61rs anyni nye lvhen t a 1.,1 I J}wg. Il yen heves 

Dr. s.rosCy.: Dr, Brasni Shlul tlde, 1 · -- .... U - 10 
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szavukra cngpd i tollát: "Ki kell mondanom. ami SZiV(' IlWl1 

"an, ha mindjcl rt szavaimért a viláo'ot kerülÖ baO"lvok dell c-;:) ;:) J , 

vérek csoportjai ezerenként reám tóclulva , penészes szár
nyaikkal arcul csa pdOSllcll1nk is.H A józan gondolkodásuak, 
nem félek féll'eértsenek " vesszen ki inkább "yökerestöl édes o . 
anyai magyal' nyelvem, melynél szebb muzsikaszót fillem 
nem es mér, mintsem ahelyett, hogy lassanként a két haza 
minden fiait szeretettel egyesítö, testvéri kőtéll é ní lva, a7. el
nyomó félt, az elnyolllottól kiilönzö közfal legyen.''' 

Ez az unio riadója lG év vel kora elött. Yalahol alkalma 
nyilt, Brassa i mindeniitt utat engedett hazafias érzelmeinek. 
Lapja, a Fosó'rl/api Ujság .szeliden éR burkolta n mindig, de 
nyiltan is számtalanszo.!' lelkesít a haza fi ság '-" . 18-l6-ban Ko· 
!OZSv<:ll'L hall g'atja és iSllwrteti Li Bzt lll íí\'észetét: .. Liszt Fe
l'pnc olynn Rokat képNi ft":>lec1tet-ni il rid eg' jcle>nhö!, :-; viRzont 
oly ~o knt tá maszt fel t' lI1lékl·ink :-; írjából. Csa k az cl híja ) 
hogy kurucok Ipgyiink, midőn hatalma s H?lkócz iján ela nda l
gunk. Ha ~Uí jH 11 (' 111 11t?~zé l i R lIl:lg~\nl"tll , heszél illll mií\'É'sz i 
tíz ujja .H 

A "za hil d,ághme h" I h" tat lan ki)IWjé\"(' 1. P .. töfi \"(,1 jó iR
lll (' n)t~éghen vol t. 1847-h011 , micWn P0töfi !(ol ozs\·árt m('~!;

iRtog·;ttta. Bnl sl"ai Yl'Zpttp he tlZ l rri<:a :-; in óIJil. ~\ lI under/; l'íllt!i 
lap IIW'p;tállwdta PpWf'it. BriU·.;~n i Inpj:l hnn \'l;r1p!llIéhl' \,p;.;zi 
:l7.0 n 7.snl"noki l"o ~l-)za 1{u"s;d :-;ZC>1Il h{.:.n , 1l lC' I I\'p! , l /-/ (udn l,' SZPI' -

• 

kp:-;zti)jt'L ol y nagy hé"ypl 0S durnín l1wgtáJllildjn, hogy PeW fi 
!(>"eleilwk I"pjáb" 1",1 )',· t "elott. :Vltnt lud jllk il" ol"",,,k <, bben 
Sl'lll V('~z.lwk I"é:-;zt n J-!oud erii YÉ'lerllényé-ht'Il. :.! . 

K ésöbh tS fog-laJkozoH Pptiífivel. 186;J-b"n a Koszoru h,,". 
jól iSllle,-t \y hetiíje alatt" P"töfi utánzó k "llen szól,," 
mondja: "Egy költőnke{ f:;e rll lltiÍnoztúk ,-lI1l1 ~"ian és annyi ril, 
mint Petöfit, miért , miért 11('01) ur!':.l bossza~ volni! kitf'l'jesz
keclni. de azért létez-e l~gy második pcWri és fog-p létezni, IHI 
tízezer évig fog i ~ nye lvünk tart ani !" Br;n:;sui lIlindig teljesen 
pgy iitt érzett az clll)'omottakkal. A hiíbérrenclszcr! e lítélte, 
uz ellen minden alkalommal frleme!t(' ~z:ly~L 1848 (,~(, Ill én~"('i 

I Nemzeti Tdnwlkocló 1S32 I . 307- J. 
, Va r.;ú l"nnp i Uj~úg 1847. í1 2 I. R ,f/!} 1}(ír ,o.;zó 1I ~ i/lpl,l) kolll'uríink

hoz. 
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ork .. lll . A zu1tí.n bejárták a ,-áros ut cáit, f'ülírták i..I falak!';) az 
lÍjabb jc!szót: l -nio ,"agy ha lál ! A korlllclnyzóhoz ismét "issza
tértek. s U1 <Jcs knzenéyol tisztelték meg. Ide nöt t il batcí.sa 
Brassai félón.ls clöadcí.scl nak és il lllcí.rciusi szcllönek! "3 

A I.lUll'ci llsi eseményekrő l Brassa i olyan elragadtatással 
ír lapjában. hogy HZ ifjúslig jogo~Hn tek in tette vezérének : 
.. TnY3SZ kezdete mrt. 20-ra nln té"e il nnptál'ba :-; ime a. ta
Y<1SZ nem yeszi f igyelembe II kalendárium készítő urakat R 

egyi k o l'~zágban null' fe bruár ,-ége felé. n töbhiben mal'tius el
ső napjaiban merészkedik kitörni a napfényre ezer csirá ival 
eg)" szeb és vidorabb élet nek, Boldogok mi, a jelen újjáterem, 
tő korszak gyermekei, hogy a népek s közelebbröl tulajdon 
népünk. az egykor oly szép , oly dicsö magynr nemzet újjászü , 
letés i napj<:1it megérhettük s gyü mi)lcse it is már szaggat
hatjuk. 

.)Im'tius 21, egy magyal' nemzeti bájas tuvasznak volt 
bajnala ránk nézyo K olozs ,'á r!. R oppant tömeg hullámozta 
körü l tI tanácsházat a szabadság :::zent érzelmeitől lángolvH , 
:'\enlZeti s,i nG lobogók repkedtek n o,élben, mely mint egy 
jelképe ,'olt" lelkeket ozokatblllul meghatott lá zas ihletség
nek , K olozsvá l' ~p- népl' p~.?;észen újra ~ zillete t t. :\ emzeti szín 
dí p-zlNt minden kalapon \'agy lIl ejjel1 , .... -\.z oly ~okHt nya vaj
gott tP~ tnek ('gé~zségp , júszi np megkezdett jőn i :' 

Bl'aR,~ai il lap jábt)1 k i h <lg ~'ja 11 .,k i)zha ~zntl j !'iBl (> rl.'te k" 1'0 -

\'a tjiít éH a lap homlokár:l írja P<,töl'i sZ~l vait : Érik il gabon a, 
Ilwlcgpk a napok, L .. ízbi.ll1 \':111, hog'y .,Cl\I1ZUra i h~íht.Í p- kod(:í :-; 
né lkii l ~úilt't et1 IllPg lapja," Lilzhnl1 \'n n <l Z c'gé",7, nÍros, A , , 
varos \'l'zptij r(' rf illi Illá ricus 20-Hn grúf Bt-'thlen Adám há zcl -
nMI érh.,l kezll'ü'1" l"a r1 mw k, J elt' ll \"al1 Ura sp.ni i ~, ~ r(lgállnpod
nak. hogy öl n1ro~ kiizg'~'ű l ésé1 ii:-;szehí\':dj.l k.. J\ gyíílé;ö;l'!l 
hli",ég:n\'il at kozal ill plletl kimondJ'ilk ho!)'\' ,l fl'nVl'(>'ej"ií V{>~Z 

, I o , , ö 

idején', il bizton:o:ág f('nntarhí ~H(:.r1 polgdri ,;,.séget alakí1",I
nak s az or:-zcÍggyííl és ( )s f.; zl'hínl~ .. ít kél'ik, Kf>zdll !1ek tiin1~1nj 
az unio lllPll t>t t. \r (, ~sl'lén\' i ).rik lij p- ,l H.irndtlh:ln IIIL'gindítjn 

, ' 

az aramot. l "tc.ín <t sokall nyilatkoznak és Itl lkpsí tl1C' k m: ('8ZIlJLl 
11 11.:>I1('t1. Egy hc-n lúllladják' it maradink,lt ,,\ ' (l~::.::t.f'll ,I \'On;lg!{l 
P('('~()\' i ('~ok l1 ,lk utol:-:Íl 1f>lp kz('1e is." 

, 

,l l rja Gá l Laju~ lelk<'. sz ki IllnJ.rH is rl' szL \'('U ;1 m ozg,!l o lllbitl l, 
IC L l' 'l.(' l' ZÖ ~~' ii jt~ 1ll é- II:n,; h ('1'1. 
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Hrass;ú írja a r U'''''únlClpi Uj.",'úgbuiI: az flgYl'l'iii lés órúja 
iiti ifl (-s IIl égi :-; viln Jltl" t..'lIIbl'I 'l' k , kike! tudunk és Hl'Jn tu dunk, 
kik 1I:d IlIl·]'j !'; k ill lOndillli , hog'y 8 rd ély Ile III l'gyu!:::i i.ilhet 1\'[;1-
"·varor!':i;t"ígg,d. Air. il fenl'\'ild l'Z, Illl'l y ann yi idéj Mu a div ide ". , 
d VillCl':S po kol i ll1ilxim í.i jéí\'tll tudt a n népek sza Lw cl:sc.lgá t hiu 
.íloll lképpé Il'nn i, al. aka r Il lin ket most az unio ild véWl , egyet-
11..'11 iidviinkWI Illegfosztani. 

KOI07.SVr)!' alkalm<l zkodott HZ üj jdök hüz. l\1 cgélénldil a z 

iroda lmi IIlunkásscíg. J.\ vá ros kéjJe is rn cgváltozott. ~iindenki 
njak tí n a nemzeti iigy volt a jelszó. A ",-hosí százak tanáCSÍl t 
(cen tumpá Len.'k) lneg'Rzii n j'ették, SZ(\l'vezik il képvi selö-testii 
letu!. A polgál'ság wí la sztás útján tölti bt' a belyeket. Hevá· 
I: ,"ztják B I':J ssai t és nem zet ŐI'- tá J'sát, Hajós .Hmost. Kór ik, 
sürgetik m: ol'szággyü lés gyol's összehívlisát, hogy ü..:; ki m.ond
hil ::)sa El'déJy n (> k Nlag'yuron:izággal cg'ycsülését, az uniot. 

A z ü l'foizúp;gy ülésl. csa k május 29-l'l\ hívták össze, ami na 
gyon bántotta. a lelkl's haz" fiakat. Egy küldöttséget szel'vcz
rwl-::. ~1egvrtla Hz l'júk Bl'tl8sait is, hogy HZ l1njo iigyéh('l1 luenjen 
l'i;1 Pe,t!'l'. A kül clüt' tséget· Pesh' " i; l'i ; lI1 za jjal fogadták. A 
Illagyal' k orlll rlll y biztatta , ;, pesti irjllsúg kehlél' C' öle lte ;1 kö
vptc ke1. :Meghiltú vo lt a IIng'yszeríí I"ognclús. A m á rciu si ifj li 
K;lg vezé l'l' , \ ' ;l ::-iV<.Í J'y PM ii(lviiz(i ]j 0 il pes ti nép l1 cvébC'n. A 
ko'lozsvúl'ln"k n l'véb~1l Nagy P('Ü' I' vii In .'-izo]j , v6g'i il "H I':l SRiti 
Sámuel h ll rn oJ'i ;r.il1t. 'Il1ntytonos iirlimr ivil lgáH kii vd tC' C'Hipí, t-: 
{' lccit. tI4 

'Kolozs várt megala inIII il llúJ.mwti.i l'ség. !lA Ic' lkcsiilf 
~(>g Illért {ilw hoo'), Il l 'm (' O'V ;lo'Jd cn'éll Y ki 1I11í l' k('nycl'énpl;: 

'h h./ bl'; M . , • 

j <lvHI: II1 l'g'l'th', oly fri HH(\1l fOl'og :1 katonn ; g-YH lnYI" lal,okoll , 
lll int. Ixi .. n,,·l y 1J<'lyhe110 11 :lilu l' i"la l." B .. aRsHi is b"ú lloH 111'111 -

i'oPtöl' IICk. Hadllaggyá v:ílnsztolt:í k. I lnjú:-; .J<:Ín oH volf had · 
II ag y -til. I'X;t . A 13('·' O Ht,l.( y: 11'- 11 te, I i ~;I,H;I, il ti ba OHZ 10 t1 '-l k bp. 'I;; 1'

,It\ke~ jLlh,'ll Hég Il,lwtl'tj I(o lo;l,sv{il' uki:Íi ll il hOHHzúll:l jll , llagy 
olclnl szil l·dd u, !llag'aH tr rlll l'tii .Bl'il HHHi I<ék :lttil ií ball , ~;I, íík HIB 
~ya l ' ll:t llníg l)an, k.1I'(!thll olda l:-ín. ( l l nil {l l'iuH Ki)7, Jii /ly lH!Hi 
évI'. 127 1. ) 

l~lclp ulolsú éVLli hc'n iK 
, . 

nC1 1J1 
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.J1Jgyszt:>]' ki \'ol1ak vl'zén Y<"h'(' 8ZillllOHUjV.Jrt'iI ll rhá n ('1 -
h·n. Az (' lIf'n ~égl':-; eSilputok júré~zt 111C'gkij;f,elíh·Hék- t'fD' llIást, 
dt' iitk özet re neJII kel'üllw{etl SO l'1 lIli vp \ t'gyik il másiknak 
annyiJ'i\ ijedtét n itte, hogy Inindl.;dW fuhhmnk ('I'l'dt. Az 
l'l'uiln :'PI'l'g'P Hl'!"zt<.'I'Cl', '-l l1l'lIl zetörüké 'K olozsvft l' 1't.'lé. :B. ettl'
Jletes zord idü \'011. s csodálatos, hogy lIlég'is és~J'(.' sem vet
ték. Cgy jiittpk, lll in thn n'piiHC'k \ 'Olnil. ~lIl'eHn dolog il fé
le lem !f, 

A hazafi BrnRsai nwllett t'1tü rplilt , süt c-I t tint öl tan ,íl' . 
.\'eJn is 1('lwtett mú:;;kén1, 1I1l']'t 1848 lllájUSÚ\),lll Inindpl1 ép
kéz]~b t;nruló hefllloH honvédnek . . A d<:'cíkok nagyob i, l'éSh(' <t 

híJ'es ]] -ik uíszlótlljlJi'I. Iskolábn eBilk :.l gypl'nJ clwk ,jhrtnk , ki 
ket SzéJwl\" )1.óí:es, Berde Aron, ~"ll k{J LÜl'i Jl c és Kri í:<l János 

• 

tamíl'ok , a deákok köz iii YI1l'ga Zsigmo nd papjuliji! é, Gott -
hál'd Zsigmond tanítottak, Az iskolát IllIÍ:ju s végén frloHZ la t
ták, 1848- +9 évhen csak az alosztáJyuak (a nul ta k, d C' ('zek is 
nagyon leapad1 számball, A Jni:íRadik miztitlyhi 11l van IflgWbh 
(1.j) . A tanulók összes száma :)7. 

'l'anál' és tnnuló kpvcset gondolhatutt cl tudomúnynl, mert 
el sö gondja cl ~z~lbaclság'él't "ivott titáni harc vo lt. 

II. 

1848 novumbc]' hónapja g'yúsz é~ b[lIlat !?i;té1 , nehéz fel 
hőit borította K olozs",,1' egél'e. Az C' ll enség J,özclcdlénck hil'r 
('ü lka vélrta. a vúros nyugalmát. ' ~rin(k'n n'l1) újabh tudósítás, fo) 

hál' leglijbhj" t"lzott, a félénkel,h ('111 1)('1'('1< Sil'lvp , z('(Hék ij,z
SZl' fölkellwtöikct és igy0kPzll'k "Imenekülni. A Kolozsvá l' t 
51loTllú SOZÓ hon véd('k pa rancsnoka gr , Buth 1<'n Gcrgc·ly ()I'nagy 
voll. A p<-Hi.ln c.; f-;110k igen gyöngének tartotta hadc'rc,jét, arra , 
hogy az t~llen ségg('1 sz('mbCl szá lljon, mert az is ('l volt hi 
rosztel\'('. hOli)' Feh,k felől az l' rdökhen 20.000 " Iáh van ,,1 -
rpjtvt' , ), Ipgjij tt a hí r , hogy az ell en ~l'g {'Ifoglalt:l I 'zamoR
ujvárt. A váro~ban árulá!", jjl'~z tg(>téR izgatott Inind<'llkit. A 
\'á ros nU \'(' lnl,,·r 16-án éjj,,1 rendkí vüli kijzgyííló, t ta rt J~jfó l 
utánig- t a n <:Íc~kozna k a h'(·ndöl<i: fpjptt , s "égü l is killlOnrl ják, 
hOh'Y a várost fi)1 adják. "J« (jve t~égd kli ldi;Uek L' rbclnl1oz, a 
l':-', kir, k atolla~cí~ pa rane!'- Ilokáh oz, A kiil(lijtt ~6g k ij{' [('n ti, 
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bogya nhos a katonai konnányt elünneri. a katonaság eltar
tá~ál'ól gondoskodik . ~ CI ' n~lllzetörséget útalakitják. Ezzel 
~zelllben .1 katol1ili pi.1ranc~nokság ~zemél ~'- és YClgyonbizton-- .. 
~agot IgeI'. 

BJ'n~sai n(>1ll bízott az igéretben, még ha az ö kezébe lett 
"0Ina is leté"p. de arnl sem Sz<l. IJ"lÍtott. ho2'Y a kiildötiséU'--- '" meg {ogja kapni az igért \·édl~lmet. még' keyébbé bíztosítást . 
Készülni kezdett az eltáYozásn1, Saját könydárát a tanulók
knl bc,'irettc az iskola könn-tárába, meh'nek ő yolt a könn'-

" , , 

tál'lloka. A köny\"tár kulcsát átadta az igazgatónak. Lapjai a 
r asár ,Ulpi L-jság és Természetbarát ntolsó számai kisZedye 
il nyomdában maradtak, .A "'lms képe minden percben ,'á1to
zott. ):oyember li-én ki'-onnltak a mi katonáink. Szomorú és 
gyá~zo~ napja "olt ]( oloz~Yárnak. Si1:i csen(l. közrémiliés az 
arcokon, o-\. nemzeti lobogókat lI1i.n tha a sí r nyelte yolna el. 
-Bár gyéren, de már ezen il napon látni lehetett itt-oti sárga
fekete ~zínekel.· 

):o'-ember l ,ín vonult be rrbán serege, .-\. kevesek vi
tézsége és hö:-,je~ kitartása lllegÓYta cl "árost fl feldulástól, de 
a lakosság. ha elrá,'ozott. ha otthon maradott, kinos helyzet
ben ,"olt, .A nótázott embereknek nem volt megállásnk sem a 
,·áro .... ban. ~em az ol'Rzágbnn. Brassa i is ezek közé tartozott . 
~renekülnie kellett, hog~- 1:"rOOn ne érje K olozsvárt. Egész ka 
raván menekülő'-el együtt vonultak Bánffilllmyad felé 25 fo
kos hidegben . g~·alogRzerl'el. '-ay, a kormánybiztos is közöt
tük voll. l "rbánnak Brassairól azt adták föl, hogy elszökött 
elől", Azzal yádolták. hogy ahova " császáriak bementek. 
ollnan Brn"$ni "ltiinl. .,Semmi okom nem yolt keresni velők 
ilZ ériJltkezé~t. ámhár il népg~iíléseken nem vettem részt. nyil· 
váno~ helyen npm szónokoltam" - mondotta, - Ekkor ilyen 

" 
messzenwnö ma~"'al'ázatra nem adtak alkalmat. han em akit 
gyanuba fogtak. azznl hamarosan clbántn k. Bjzon~"'osan ej· 
yitték ,'ol na Bra:::-.ait i~ Xagy Péterrel. gróf Kemény Samu
val é:-. TIlá:.:okkal együtt. r rbcln kiadta a kőrözéfoOj panUlcsot 
l'I1('np é~ T .. ,káe-.. J ózH:f ('llen. hirIapi ci kkei miatt. A magyal' 
hirlapír6 Jll-'llI "olt k~(h'e~ az o~ztl·ák katonü elütt. 13rassa iról 
hant,!!o:-.ai nüir :-. ok~zor hil'drtték. hog·y rrhrlli:-; é~ forradalmi 
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emher. Bizonn yal akadtak hesugók, c~ak azért is. hogy érdc'
meket- szerezzenek és megtnentRék saját becses életi.i ket 1 Ya 

lFVOI1Uxat. Frbán nem kntonai érdemeinek kc)szünte, hogy al. 
0_ 

erdélvi hadak röparanc~nokává tették. hanem kimélet len dul'-, 

nlságának, kicsinyes bntnlmaskodá sának . A törpe ki :-; ern hel' 
nem mí velt férfi, sem nem dtéz katollü. "Ű csak fegyvel'te
lenek felett tudott hatalm C1s kocl ni , erejét avval szemhen IllU

togatt<.1 .. dicsekedett, fenycg'otődzütt ős terrorizált.'" 
Brnssa i 3- 4 hetet B,ínffihun yadon idiízött a gróf Beth

len Zsiga udvarában. Leányá nak ( Xin cs i, gró f Tolclalaghiné) 
zongorát tanított. ;\em lakott a gróf i udvarban, nehogy n 
családra ,'onja a kémek figyelmét, s bogy lW akad hassanak 
egykönnyen reá, Ettől az időtől kl'zdve teljes két év ig kevés 
nyugta és biztonsága \"olt BánffiJllmyadról egy ik tanítvá
nyával , gróf 'l'eleky Lajosnéval. elment i\'agyvá!'aclJ-a, majd 
Pest re, mert ez alatt Bem sikeres hadjárata a mi seregeink 
fe lé fordítoti a a szerencsét. Az ő szerencse csillaga is feltünt, 
ha csak röYid időre is, A H Ol/ véd H adi Fő/anodához kine
vezték tanárnak. A K öz/öl/Y bivMa los lap december 27, száma 
a következő hírt hozza : H etman, jelenleg K eményfi József 
íu', lemondása által a hadi fötanodába a had i földrajz, álla
dalom és földtértani megüresüt >zék elfoglalására kinevezte
tik Brassa i Samu ,'olt kolozsvál'i tanár. (Budapest, december 
U , 11148,) 

Ahadügymin isztel' távollétében ~ ádosi Sándor ezredes 
írta alá, 

E kin e\'ezés tanári é~ írói jú hí rének és az unionak szép 
és értékes gyümölcse, de rosezkorra esett. A kOI'mi'myuak s 
az or"zággyű l ésnek pál' nap alatt át kellett költöznie Dehre
cenbe, Brassai fö l ment P estre, de Illeg sem kezdJwtle a taní
tást, Szilágyi 'ándorhoz írt le,'cléhen így mondja el a hon
\"édtanárság dolgát. 

Kol() z~váJ·. feb"uár 27. 1875. 
Éde.'$ Scindor OC"'it~ II I .' 

. En!lem 1848 ő5izén lI et:e.zett I:i 'l'Ullúr lwk Jf élizúros, ,Jem ex ele)/ 
l WI; minister". 

o .1. B ogy kiket másokat. flrr6l 1I~ akkori Közlöny ad l et tJiláyo· 
s lt(l~ I . mert éli nem t udo/; . 

.. . ) akub E I{-k; S za bad "ágha rcu uk törtéueiéhf'z. 358 I. 
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t. Hd.l/iillkf'l lIIimlu.qújall dfo,flhlituk. tit.' t I " ('WJ ' {'ekét se", 
adtam . Wf rt kiiriilbt'liil f {lN IIt~tig {flklam ll: ;Hthl'lbc lI. (/(o jfllluc;r 
6-án 1849 lI' indis,qriit ;:; Budapestre b f rukko/ ,'ci". f: " nWII m,p ki
rukkol/aUt. Hallof)/(;,-:b61Iudom . ItO.IJH a~ ott moradtuk W imUsgriitz 
c/lYN/dU/ éból w l·,okr.:dta,· uflyan It tnt/ittist, (h' uw/U" (I::; ti tilnl. 
mám o raY.11 10 nap mu/p ' , uu'gsziiutdték. 

Bm:-'~H i Dl'hn'l'l'nup \'OIll1lt. lllo ~ t miiI' 
' 1 " "llIOI'l"1I t.'lr\' iit t t~ lIi)i,,' u·\'alou· ll\l'lltPk ,. , 1"'> .' ~ 1""' , ;::-

' Pi::::ztil'all,!.dmll 1t'\'ülH'k IIt-Z t ts-k , _\IIH1lthlnn , 

i~ll1ét III in t hon "é-d. 
17 rokt» hid~glwll. 
" t i,;zlPkkl'l ' ·olt. 

\"{'Ilik litk{'?'l'tt. .. I .~·t'" jill i~ tartották , ~ ii \"llig- jól tnláitn lIla

~·;ít. (,':-,ak az btílltott.l. JlOgy Dpbn't"l'nlJl'H :-'f' lllm i l't.'luh'", I'ou'-
o ... o o 
In!kozú~n 1H'1ll \'olt:' 

Kololii:'\':ír !.;ün'lú\"t:,!. l'('u'i jú bnri'ttJ'in'ul. O\"l' l'~'Y ni L;tiri-....., , . .... . 
n'l. ~ HZ pl'd(>lyi urakkal Pgyütt icWzíitt. cIt" Hem volt kl'd
n~ l'(\ ;I ~l'llllllitft'\ · é~ . ~ \z i~ ag'!!,'HBztotta, ho~y anYJ'n KoIQz!:'-

~~ ~ .. 

Hírt ma radott, 1 ~~ HHlf iirvz ti.l, ho~Y dt-'t'zn mc.'A: \' Koloz~n'ilT.l. 
~ , ~ . 

lIIiut(Ín (]N'l'lI1bl'l' :..-)-én \"i~~za ro~lalt.lk a y.Írost htHl\'édl'ink, 
~ 

Pl'l"ez"l ~l ól"il'z tÍl hOI"llOK l,ítt" el útll" ' ~lll'l" 

IJ lulrdny, 

Nt'lllzt'ti róhadi tunóllai t"anúl' Bflls:sa; Samwwk t'zen 1't·mIt,h .... 
Íl' IIIIlPl fog'\'" l\:oluzsdinll menü útjtlbnn mindl'uütt Ul düfo.oatvk 
$zulgúttilSSUlI llk ki. ('zl.:.·gl (~tli fö h udi.sl,ú ll iistYllwu, Jnmttlriu$ 6-i ku! 
ld~. 

P(,fe~d .l16I'h' "": UI. k. 

.. l Jtiriuiy: Nugynhml- Mez'ölt'lt'gd ll:! ~1. 
EIi.'$d- N, B:i rod. N. 13lt rod ~tb. 

Kl'lt. \ r, Olm~z, jU li . 't ~ 1849 
~h\ I'Nlt'r { ' Sú ndll\' I II. k. kÜ~PtHlti p~kiidt. 

UiD{)1'llnk, 

l\. olm'.~ní l'l'il '),lllllill'lU:-: \ ·{>t!.'t.,f\'h<; t""l l'kl':t.t,tt \ ' i~~z.n , 1'~ I~ö dol-, , 

ga. \"olt h'SZ~llllollli 11 killl\'\ · fill ·IlOk~~ít!.';\ ,lhJtt t'lm lil':-:' nl kl'7.t'I'p . , . 
hi~ott lJllitlíl'iu.:-:. k ~; Il\, \ , t.'krül \."'; :-; 1l\'OOllntnlll\'t)kl'tl l. H~-t.t IW, • • • 

vPlllb{'j" :,!· f(ll :-'Zíl! .:-:.z~ílllml;l~;l. ' lnll'h· PU'\' IlHl!!'ll hall 11\'111 i,:-; lt l'dp. . " . 
lllPl11P ~'Ildi.li~t. hi~zl'H h'!.,d'PlllH·bh kllltlirt~il'tl"t lH'ti j~' ll'll t()~l~~!\ ' , 
\" lll t ;lI11lllk, 110\"\' m~ 1II\it t"i.l'iu$ ki:ntnl H\'t)k mih'PH kt'h'lH lt1:-: t>g 

~. .' 
lH'k f\ n 'l'IHh, tt\'k. dl' Ill'n':t. pt\.'~ p~ rÜ":"\' t'1 lilii II kt't 1l1l'~'I'a .t:'ndja , . 
az II tplh' , lw~' \' Bn l$:-'Hi öl II(\!!"\' \'\' .!latt ht'Vl'lt ~:~ti ful'iHlh('1 , ... . ~ . 
HZ l' \ ' j :2:1 t'rt. l'i íl.\.,t('$Vt h'\' On \ ' 11 n kpz 'tH I h·di :-,,; ~ frt. It."'\,'",1.· 

l' l' lI i hhl \1~ K olt, tll'~ls~ u i l'l, Ii~lld{lk, 
• 
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té:séhe J,iV:llljil hl'lesz<-Í1ll ít1ntll i az \ 'g ~l h cíz Jlnk Iwráhuall ki/I 
esil!! ,ldot-j ,üOO fl'L hal é\' j knlllillj:d , ilm i ('sal\lH'1ll \()O frt. tl'
heli lart ozcí siÍn;lk hiín) lIlszOl·O:-;S~t. l~ rr()J il ~zé p Wkp i i ~s z('grül 
.. örükr(' 1t'llloncI n ~t.:' lll l' í" unihír ill s kilZ(ill :;;ég pénztára gyar, l
fJodi-Í::.:rn" . I~z ilZ l'[jií rii s l ~nl ssailHí l IrP IIl szokatlan s még is 
Il}( .. '.~.d e pii. lIH'rt nz unitcírius (\g'y háznak ('\;ilt'g"<'zett i ) ~SZl'g k,l 
matj.l t hal:í lu l'set é l'l\ <Ill.'"jának r'endelte volt. Cg y lát:-:zik, 
hogy most TIlnJ' nelll Hggt')dott ji)\"\'ij{' miatt. Bizott ('g.'·házúhall 
és bizoH il ji > \'űhl'n is, IfWrt BelJl tcl hnt'llok t'gyre-1l1:í s l'a n1"<lHn 
rü [sza IJ ' I cl i t t, CI i il elu I il i t. ..\ Ll,~·j :s 11(' III III 11 ri.ai il u t o t t lZ o I QZfo: \' {n'L , 
I~~z/'cvrljl', bogy l'II C' l1ségei le::;l'lkl'd lwk nl. ~[ihl'lyt ht'llyuj
tottn ~Zií lll<ldú!-icít é!-i nlhizb an yjilt h:lr c'itj;ll!(\, Krir.;úl"'I, majd 
fl'ordún AI1H'd ,HlIlos ra, <I Szii<-ígY::;[lg' fel(' el lllt'lll'killt. EWH~i i l' 
('\;omnki)zbl'n s~,l ll ott n)(.)g Nag-y }~lek pr0 r(:\k111 ~n (11. aki szi
ypsen látta h.lz,lmíl. Csak riivül idt'ig maradhatott, [JlPl't JlH1H 
rnenekült('k is pl'kezfek od:l, akik rossz hiri ho;" lak. 11~gyli1t 

vonultak Szilúgydal'úcl'a . Itt (;'g" '\' 8í',i l ;:'lgy i Ih' v ii lIr hrlzállúl 
huzódott nwg I'(ivid idül'(l. Majd e llllt;lllt Hng-osJ'tl il I't'l"ol'mátu !-i 
Il'!ké:-:z!wz, <I Fn znko H J (I;" :-il,r \"olt koIQZH\'nl' i f iú képezdl'i tHlHl !' 

écll'S :lt~' ;iáhu;t,. Itt !Il ,í I' júl él't'zh,' Ill ngát , 1I1l' l' l ki)n y \"t;ll' l'll ;d.; ndt 
, Ill"rt n s~['düli; ki s fiut, .JÓ""!"·t taní tgn thnttn. Sz,dmd ick 
jében mindig ol\"il kol1. !~gyik olvasmánya Voltn irt, volt. Egy
szer k im rnl Brassai, ti házigazda f.:zi itl üjéhc :-: il pincl' g'C'I'('ndú
j.hu fölil'ln: "B l'a S~; li Snrnu <I Lut!oviccllnl t.m:íra". I~~ killi 
"ás vol t a SOr's ell en.' 

Bngoson, a 13:1 II ITy 1~ l ck há z{III.:íJ :-:0]0.;;,,01' 1I1l'g l'ol'(1 ti I L 1\ 
<:!-iuhíddal yl i ~ rll l' t'l'Hség ht'll \'oH. l~p:y \ ':I('RonÍt'n 13 I'<l Sfoia i j::; 

hivntnl o~ il;t, tll'nii h RZ;íllO~. 80].;nn ,~::'y iilt('k l' j:-;:-;Zl ' . Mind ti n ll,l ~ 
IpH, _hog~' n Illl n;;~ kúk bt'N),l'ésélll' k hin' idt' is (' l jujt)lt, .1 t;ln';;l ~ 
:-:úg j(1 ked vbl'Jl \"olt. .. IIIPl v n ' n niík ré :-: ;I;(' I'iJl il l.;;!lon?lk f; zií ~ . ' 
Ill a 1'<.1 , j {'pri-'sl.,'l r()g'la l ko~{u'i :-;Z4..'j'l'z!e IIH'g' <I Z ét wíg ynt", \'tl ~ 
(':-;ora ala lt sok pohá rk<i:-:ziintii hangzott ('1, nag~' o hháJ'i1 Ill inc! 

• ~ A Illos l m ÚI" Il~' ltn i l~·. ,L :\ I3l'a ssn i 11<I Iúl:.I U h'lIl i illöbl' 1I 1:lIlj ú -
b~I ,t ~ il, (;s :d úd {O~ Is lwl ú L);\ 1l ked vest.. tI L'ndi' kl'z(' !I II lt~ g" f'g-ykoJ'i oktlt ~ 
10,lal'o l. B 1'I Is sa i a s;I,ilIlItallL lI én .(' jet l's bilini taníto t/il lu 'ki. BH 
I.!(JS() II '. !i'm ,t ' k: ",; {'l'tl'S Jj{'Sl' sZl' rin t. 11 u lla/s(' k Mrirfoll ld 1Il' \ ' (,' t 
ha l">í',l\ ctll BrHssa i. Ig-y k.l nl n lf' vf' ll~il, A p iTl {'(' g'f'I ' t' lldill'll fi)!íl'/ Cí lll o 

hl: ll :t 1, II({ o l'i t'(/ (' u-m s"-ó 1('Y (.s . ll lP I"I B t'; lssnj I' zt n címc!' !Leli! h n~z: 
11 <111: 1; A, Lll rl ~I\' i ('Ut' lI lI l 1I1('g" v oll n! tl fJ íl \"l I, d p n i· lI. JI1í1ködiH!. A 't ü ,J 
ho tlv ('d Is l;o lulllI l, !;t",,, iihh :!llt i!l, 1';1,1 :t 11 (' \'(' 1. 

• 
- 1ó4- -
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Hl'J11 l>rL kin t' k é ppvII Ill'vllupja ... ·Ii)t'stéji.· 
BI';IS~;li is !!l o lldo!1 polHírl.;iisziintitl il dic'si) 
t::-:; upa .. i.'" ha ng z.(lvaI. 10 

( Ill" re. 17 ) 
H(' ln IH' \'€o l"l' 

voll. 
Illind 

Xt' llI sokcí nl j {) fo rd ul;lt ú ll ott he sorsá han. A Hun véd 
Hadiig'YHli ni sz.1l' 1" .íp rili :-; :30-únk(, lt I't'nt!('ll'jé"l'] IlIl'ghízta éH 

ul<l sítotfn. hogy il Z ('rdély i \' ;íl';1I.,; , " [IJ'osok és Ill(:í ~ ronto!;alJh 
n:.ciL,1 III i 1 1(.' 1)'1..' k r~ljza it g),tíj tsc (;Sl-:ZP éH szotgá ltu !o)J.;u he a rni-
II j;;z te l' i II III hH . 

í u ' \' s;t,ó t : " .. 
222!)/B. 

F l'; LHA' l l.A LJj\L-\ZA~[ NY IL/ I' Hfi!NI)Jia .. J~rJ ' . 

A k ,·d. o n~1i llÖV l' lld rk illtézd t: l"d é J.v bl'lli haszll u!$ é lt'lLc léptetése 
l\őfig~' l' IIJI ('t ig'PJlyc h 'ó ll, lIg'ya lll'Z int óz(> t uj'lubi I'elállítúsahoz sz i
go ru ;uJntok !$ziik sl'gelt e tll ('k, lue lb'ck IIIinI egy ld nbh fő IdnjJokul 
:-:zo I gÚ hl nd ja 1111 k, 

Ugyu llevégbűl k ikijldl't ik eZi-'lI ne! I.halS:;ai SHIllU fi:i ldl'ilj z-hI Jlúr, 
I' t-' /lwtahllozvún öL je lell lI ,v ilt re nde le t e r e j énél I'o/.{va, IIlind en 
a kár'ho l llllál:-tlHl ó. j elcstH! N, Szeben vill'osában Bl a g oevics főe l" 
tl ész, IlliUI ;IZ r n!őszet volt iguz~mtójánú l t a lúlható mindc nnenlii ;J 

Il lél'l1öki r~dztalll'a vUlwtk nzó s rők!.! ld Hllb"1di rozás i ;Hhltok s II1UI1 -
kák út n !If'l é n ' és összeg~' űjtésél'e_ K ötelessége lén !1I l'g',\'éb- il'ánt 
nevezett 1, IfII:ll' u rnak a hi v:l tn los já r atitról S annHk C' l'edm ényél'ő l 
idöszakunkinti k Öl' lihll é ll~fes jelentéseit fe lted cszt(·ni. ld (>i g-Iell('!o;en 
p hinllaJos kik ii lllctése fol yama alati sajitt sZ~' IIl{'b'é l'e + J)f..'Il g-ő 
l'o l'il1bl~' i fl,l p idíj re nue lte tik, Külön él'tvén az u tazási eI őfog-atol-:. 
(me lvek lIIind(~ nkul' kész pénzzel fizetendők ) póto llfltásúL 

}i'(dbínün"k enné ll'ogY€1 minden pol gári (.~ Iwtu na i IwlÓlSú.!!ok, 

" I,..él ez Cf))) vezé r e'lU, ezennel tlu/Lekf' I1I, 
Énekelj t> eunek énle1nét énf'ke l'll 
17 ersben prt'enjen l e f el/cent észk('H ,j,'(' /1I 
t:r.i e cl l'énJléllek r e1nekél r('rn ekrnl, 
Néu'U'f f ej r delt>Jn véreb" felkele. 
D p Bem f elJ,u'Vp /'ér (' sebes lH'l:>zl r l Ide, 
Rr dél"T f> k edélyes (' f)'!I -"zh) éj dde[(" 
En/ f lli t>t ed ért re /rezedrt ? ]i' ('( 1)('/('1 stb .. stlJ, 

B Hgos u lI n Clll :')(Jkúig- i dőzhcte U, n u.! r! .. e g-y Kri sto " II fv íí hit
vúny e mbe r u tit nH indult. hogy elrúg ... :'):;}t." ]-l ol-c'" IIlenekti lhe:;sclI 
ké nyte len vo H lev itgatIIi bnju szát, szakálilt. Keserves IIIŰ! c t ~' o lt, 
múr CSHk ;-,zé !' t b _ me r t a r cána k régj diszé ,'öl ke lle t t 1(' IIIOlldlllll , tk 
IlLég iu kább azért. Ille r t az e g ész l'a lnb;m c:-;" k HZ IlI'a:-;á,:,,d kucs is 
(-' I'tl'lt t'h lu' z 11 1tI(':-; l{'I':-;(;ghcz s n;J~c\'on kcg-:n·jk,"iil vég-PZlt' 111 U 11 -
kidát. 

l 'la lith, utÚII ke l Iw luzs,' ú l'i lap ÍI'j il IIICllt'kiilúsé l'ő l s <lz l (cttl' 
' JOz;"ú, hogy BI'ass<li Budapestre me nt juhászllHk öltözve:.' S '.' la ne
hid tJlI t' ll'uglúk , Ez sok lilás haso nló lHeséhúz LHl' luz ik, dc' vidu. h l ~ Y 
13 <1g'lIs l'ó l l· lllI e nt Szulúl'dr'-l <I g'1'ól' Csáky birto kúr:t , .. ~)tt ol IJ :l!' I,
b,m hidt I~S 11 hideg' {'HI' n "l g,," n't! f'k ('z('l t. hogy /1 ;II) Ir( kl'lj{·tl 
1''' H:'!1I od ú, 
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lIli:SZl'rillt l' n'uelde!. 1I1~·kIYI.'1 köúis ' ,lIt ,Z:I , iig-yt'i \' Idtüúő Úg-ÚUll! , 
g-:"I1'npítúlSünl irú n;nl":ViI ' (l~HlHlt~l~lI nSu l':.I. l'S sikerítésé>I'I ' né:t.v(', 
lit.' CSlIk m inth.'1I nkmllllyoz!:ttll ... fÓI ÓYllkod.1Hll nk. sőt ]{· IH'tü sl'g'('d · 
kezet n"újtlllli, ( .... ft'lllIf'VC7.l~tt nlt'g'llHl'nllllmw tt lHII:h III'HI hindI! " 
I ls .iún;tbbnn t.' 1o.resz erővrl. .i~·~ · l'kt'zt'tte l :.r:dIlHolitH u i legszebh hll1;H 
!'i u i költ> ll'sség:iikUt.' k j:"Olllt'I'Jek. A hm',11 és köz.iog· u J.t·~· kin:lllvún, s 
kli!ölll.HoW neJll cse !t,!i:c(h '('II. 

JÚ·If. Dt'l)l'L'cz('lI. úpri l. ilO-ilII lS·H'. 

m~ ideig'h-IIt.'''' h;-1l1iig:YllLinisztl'l' 

P . H . Mészáros ttÍzú,. lll. p.u 

l~gé:;zl\1l k(,(h'\.' sZt' rinti IlIl'ghíz.ás \'olt. AZ.Ulll1~tI lH)z,í',ú is 
léÍ1ott. BC'j:ÍI't.:'\ <17. ol'szfÍgúl. Kol O;l,l:'vilrt61 S~l,Pl1C'nig. Ullni.lll 

Hnl::iSójg. L~ t közlH'n hozzá (':;(1 tl.:d~Oímt t Kii vá ry 1 .. á~zI6; ti k i 
hilditudúsítá::.;snl \'o lt Illl'gbí zV,1 ;,~ ;ltT<I \'011 IItu:-iit va , 110g'.)' 

I' l'j<' utól Bl'aSRa it. " 
l:;:zalilH jutott n I3r;I:-;~ai k<.'zél1l'z :\1 il' nkil' vit;t, Il'Ilg-Yt'l kiil 

tÜlwk B(;\1l1. I('Wtt (!j :iárúl ('S ;l lTól tl t l'lIlt't ('::;rii l ~zú l t) ki.ltl'IllP 
II)'l' , IIIplyel 'Kossuth \"('ncll 'zft>Il,tt tl nagy Ilnd v(',,6J' il',inti ti:-;z
t(·ldbií l. Bl'ilss'li 1.' l'ol'clílottn, '" 

Bt"ilssni kii kh·té8t· :-; ikl'JTl'l jilr1. ÜS:-;Zl'g·yííjli.lt (, ~ llleír 
jUlliushan he i:-; szo lg'clltHlott 218 "nl',lh 1':I :i;t,ot, trl'krpl't l':-; 
<'gyéb ér ték('s nnyago1. A Hndiig-ymini:-;"ll' riuJll (·Jislllt'ri lllíi 
ködrSl\ t..' redmélryét . 

11'öhaditwloc!ni tnnc-íri Ill íí kiidl' :-;é lh'k l'it, az egy l'IlIlék\' vnll. 
Bra:;sai összt:'kiittt.'tésl' Illeg sziin l. Illi ko r ,I korrniiny SZC'g't'(\n' 
kiiltiizüil. I ~ttiil I\l'z(l\'1' tübh(\ IH'm k:lptn I"izptés(i!, :-; ,.millilíll 
18-J.D nyanin ti :-<7,nhndsiÍg'hnn' hOIl.vnr!nlltl;,i t'g"yn' IIfjll\· k,:1 
13l';u',Rai III 1.1Ilkáj,\ i~ 1"6 111<' ~7.I:tI{;td1.'· 

\i 'ikol' a IllU H~ I';(d\ á!liil'h'k li;nl{>ly lH', nr,\ ~sili i'dl)(')1 n .va 
kúh" v<.'U(' a vilúgo!. 1 ~ llléj jú Plllh~'I'('i ki;;I,it,(, igy t' I{(\;I,<.' t t JtH'Ilt'
kii lll i, dl' a ka tO llú k \'i d (;~il.g'o:-; hiljtÚ \',Hlií :-;Zil{ot I'pndpz/(' I{ t'1 -
11'1w. Rokúig' hol yo ll ~!.!:ojt idt' s tOVi-! Ball,l H:ílldur 11 6" illntt. 
l dIlz;;! t 'Pi~ki lH'n i ~, ;.(I'úl' H hpt!pi .1.i llo :-;n(> ll iÍ I. I'~lsi) !"('rj(,!Ü1 

II I;;rt 'c!t'jijl" Un. \<lJII. 
1~ 1)1'. Múdd SÚndtll: 

1"' 1" 11 u \I o 

1'1 V I ' I I ("r::; )t.· ll IlIc/'::.I c l'll 
h:111 . A VPI'N n LulNÓ so ra i: 

lj nl s . ..;ai l'l'liquiid< kü.."ölt. 
11 1(;l( léI11ini (·1111{·klw ~zJ·d 

l HfW -lwll 11 Iwlllz~\"itl"i 

01'11!'i'l,\, ,'rő Bt ' III ujja ( 'Z. lilii t·d 
ro:" l°g-y bolllud orosz golyó J e l őll. 
11IIúnl t.'1.!: :'" I!ös Jwll 1I.i.i1l ,·liHl! 
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NEMZg'l'ÓII es l iU./DOSú -- -
va ló fiú"ak Bánffy Bélú"<lk adott I"ckét lIla thezisböl. Ht ogy 
üld(j;f,()jével , cgy öJ' llwstcJTcl 8z(-'mhf' kürtilt. A z önllestcr 
t'gycncSell <.lZ Ö szob~lj(.l btl ny itott Iw (' szavakkal: Brassai ura t 
keresem. Bmss"i föl állott és szólt : Awnnal hekiildöm. Ki
nWIl t. Az ürlllcste J' v~ÍI'hn Ha í té let napjáig,. lt> 

Bu;jcloticl sa közben lllcgtnnult valami 40 fé lE' kál'tynjátékot 
s el kezdeti J.;: ész ítnj egy játékkün yvct, dl' tovább nem mehc · 
tútt, mert nlindig bi zonytalan vol t fölkdéso és lefekvése. Egy 
évnél tovább tartó ka landos bujdosása ala tt ordélyi ismerőse i 

rejtegették. Csak egy részét ismerhetjiik za klatott életének. 
1850-ben nyál' kezdetén IL Szilágyságban akadunk rá Piskol
ton gróf Rhédey JlÍnosné bár6 W esselényi Kata házánál. R égi 
iS lIl ű J' Őfol ('i és il hotuniká b{)] tanítványa, a Nemes grófné, sz i
vCsen fog<l cl tn . Ellá tásá 1'01 éf; hiztonság'á "ti 1 g'onc1oskodott. 
Künyvet vit t Illagávai " olvasgatott. E IJédrc bement a Csa

ládhoz' a sercl ii li; ki s há 7. il eá nyo k nem kis bámulatára. A ma
gns sz ikár emhe!' i'u kú vá~xon ruhájá ba n, hosszúra n y ult sza 
kállal és haj jn l olyan ' fUI'csi! jel<'Jl ség vo lt, hogy " nlinI ni;
vpndékt·k fé ltiink tiíl<,", - mondji! az egy ik se rdiilö Ipány 
IllO'! ],H r{1 Wesse lé ny i, 1, lvá nn é, k it Ko loZRvárt és Erdély ben 
igPIl j61 iHIlH?l'll e k, tIl:l.!.!,'<l S Illív(' ltségéröl éH jótékony, bU 7.g{J 

IlIííkiidésé l'öt. 11ó 

• 

PiRkol tl'úl S7.a j m{),' IIH.'gyébl' IIll'n j- ()omnh iel ié khoz. 
~z(,],P ll c86.ién' lll illdig' kinw l1(· kiilt- iildiizi)i kezéböl, vrgül 

IS,-)n n~' nl'iln s ikt..'l' ii ll útlt..·vll!t..\l (,s7.küziil ni(· p ('st felé. 
18:l0-hC'11 K ('e~k l" llét l' f' az új jonl\:I J1 1't'liíllítoit fi;g'i llln:, 

l.ill lJliJ OZ nll,'g' hí v1i:ík tnnill'J1nk il n ()\'rn ytn n taTJSíH~ké l'(.'. ÖI'
\l' ndptt.:1 Illl'p:h ív rí snnk , dl' il Z ,il 1 1.'ts 1" IIP)II l'oglal hait a e l, 1l1t't'L 

Í'p:y ik l' lI l)n~É'gl' kiv!.'l i1'odulllli po\(>miálJilIl \'0 11 , llzt hit't'sí>:tp]j{' 

pl I'(la, hogy t'l'bel li s, ilki Kolozs\-ad (ll. if;jú ságo1" fölh újtoH;l , 
hog:' IIlPnjrllrk h0l1\'édn(.k. '7 

l ~izHltltt S;t,öny i r01cíllíto1ta p {'stt>1l n Jllilgilnintézpté1, ll11'g

hida BI'a SB:lit. M('\j' is {I()'v('zh'k , l ' -I'a bh t'('llI én" spo'l'C líJ' CSil -
~ ~ ,I , ,/ ~ 

Jn Sa}M dbf>8Zélés(', 
, .. I~ lha!ois;.1i a csnlúdnúl nagyon jól órezlp Il1Hg[tL H osszas;' 1l otf 
ulo%otl. otthunillSSÚ let. t. Eg-y.szcJ' Il;;jgyon rá ijesztett <.t leán ~oknl . 
II IP I' t , hosszu köppnYf>gébl' ö ltözve vÚl'atlallul benyitott fo;z obúJukbil, 

~Z~I'f'l('lt rl'an~i[ltIl IJcszéllli s Illi nthog-y II csu lád ll á l If, kó I' l':In
l'ill I('un;.· g-YÖnyö l'i ien h(>~z('·It. ~oksz' II ' (' I UI I 'f,: .. t1g'ott ve le. 

l~ SaM' ,'iZ fI('(li, 
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_E Jd.i zködés ideje a la tt Gönczy Pill megkapta. a kormány 
engedélyét, bogy mag,-ln ncvc!ö intézűtét a v idékről fölhoz~ 

IUl SSa. Pestre. Gönczy akitünő pacdagog'us kapva kapott az 
alka lmon, hog-y Brassni P est re telepedett. -'{inden babozás 
nélkül fclnjá nlott neki az intézetben eg-y helyct. Gönczynek 
c5;.1k egy gondola ta. volt: ;) l ehető .I eg'jobb intézetet teremteni 
előke lő mag-ya r ifjak részére. A leg-jelesebb férfiakat kereste 
fö l és nyerte meg- intézetének: 'Pörök Páit, Székács Józsefet, 
Gyulai P,ílt, Csengery Amalt és másoka t, Ezek közé Brassai 
jóL beill ea már csak azért is, mert mineknik "iilclö7.ött hazafi" 
volt. Brassai mathes ist taní tott. <9 

Gönczy intézetc g-yo rsan fölvirág-zott, Az c lökelö családok 
fiai itt keriÍltek üssze, itt kapták oktatásukat. A nem zeti 
nevelés menedékhelye JpH . Hátrahagyott kézil'at i munkáj~bHn 
magit mondja: "a. forr<-ldnlom kiii töt-t, le is folyi. Yi szontagsá
gniból sok és méltilt!;11l iil c1üzések között lII enekiilve, 185l · hen 
P esten tel eppcJte lll le. eleinte csnk álnh nlntt - ennek kij· 
:-zönbett'elll bántatlanságolllHt, míg rl'bán távoz1 a Rim badon 
lélekzeni Pllgec1Ht.'° Pestnl'k kilenc h ig \'olta m lakója eg-y· 
\'égt iben ~ éprl1 a Bach-kol'szn kb:lll. BJ'H SS<l i nem untu cl fő 
"áro, i éld!'!, ek bi zony c, a k nzél't. Illrl't ott kech'c te lhetett 

• ol:';lIl éln_-' zptekhC' Il , nmilyekrl másutt, \'agy Pgyálta lában 
n('l1I, vHgy csu k t-izükiisrn knpott nwg. A 1nnítás pgylllagá bnn 
is kec1v('S fogJalkozá ~ volt) lllert él'\'4?n y0~ít h ('ttp hajlamait. A 
'Ilíín~~z('t. iR 0y röl é\Te pl'ős( idij t t. I rói k('elvét;l la ssanként
t-i iupol'oclú I1npilupok ~zép i]' odil lllli és kritikHi t'o vntaihan hö
Yl'n kit.'lép;ít-lwtk s n .konyluíl'H RzépeJl hoz tnic ) rár-; irányhan 
Í:-; kezd doJgozni. HrI2-b('11 fi111épik nz ak"déllliúllUll f(' lolvnscl 
~ áVil1. J-J(·rol'dí1ji' l'gy ('l'tll1cia lap hí I'cájá hól 18eglir f I, ' is{/ ,~z~ 
~" z()n.ll cí mií \'Ígjátékot. A darabot cl f.>zi npadl"il is 0Ifog"ilrlUík, 
ti ihh~z i ) 1" elöndtcík é~ fiz('t1('k i~ él"C'ttt' : J frt ,-n1.:!J. 

" 19 J853-bHIl B éc:sht' Íl'i német le\"(~ l e n Sam, BrassHi L eln'cJ" del" 
.\1<1 1 hemC:l ti k, 

~O BI"i-1S~lIi K ossuth nak híve . \"o IL, 1847.tS-ball , ele 18.t9-bcn neTll 
'\' o!t, eg-y vélf'mtinyen v<:> le, - ] 848 49. rl'örténelmi I.Hpok 1897. j un íus 
I H\' , fizú ma, 

l ' ~I ~eg~ ic l" kisasszunyt ,CsepJ"e~ i k,olTigált;~, ~a" h e llllC ('g~' léJl;! 
n L\ ~. ~l ll}b cs Cll nek Bnl~~~.'~l: "Mal'lskam, l\hl, l"I skf~m e!:lzen~ a .. szeme

{,I ~t , ~nckct HelLa a sZHJaba. E h l? b 'eU Csep regi ,, \'a lallll su letlcu
~~gP!. ll't." monelviIIl: .,Rogy lehet f'p:~; Ilwl'qu it-nHlk il Yf'f "dili ?l szá 
Jah" , I ';~ y 1' I'lI l1 {'j " 1,l P l ill'C;'dúh;lll j e lf' 11Í Jl \('l,r. MiIHI(' 1I €'~t( , ;! kin'é-

- 11il/ -
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.A hite megtcu'tothl Bl'ussa:it , de nen1 hozta. meg n, kívánt 
~zc r('ncsét . Lapjából csak hat számot tudott kiadni. A köny\"
nyomda számlája azt mutatja, hogy az el ső számból 500 pél
dány nem volt elég, még 300-at után nyomatott. dc az előfi · 
Wi díjak még sem fedezték a kiadás költségeit." 

.Ha la ssan S ha. csak nagy nehp7.C'll is , de vég'ül' munkához 
és megélhetéshez jutott. Soknt küsziinbetett Berde 1<Iózsának, 
il. volt kormányhiztosnak, míg öt pl nem fogták. Berde P esw 

ten nagy tekintélynek ürv.'ndett. Bmssa ;!: szerette, becsülte " 
szerencséjének ta rtotta , hogy segítségére lehetett. Berde 1851 
október 6-án, azon a gyászos emlékü napon. a pesti haclitör
vényszéktöl iclézÖ-Jevelet. kapott. .. JÓ kedvvel nézek 80r8am
Illal szembe - írja ugyan arról n napról Daniel Gábornak. 
Sem meg ijed vp, :l1l11<:1I ].;:ev0sbhé Illcgtörv(' vagyok . Lelkelll 
és kezeOl ti szta, nyilt arccal merelll állítani és bármi talá ljon, 
láncaimai" nyugodtan hordom, <l Z!" hiszem Ill'rll is murad eL 
Ideje is, hogy sOl'sunk legyen plhaUíl"ozvH, 11(.\ fiiggjiink. min t 
" Muhamecl koporsója." 

~ (,II](: foiak kell eme;.;, d ... , hns'l,llo~ foglalkozc1 sa volt a mn 
gánoktutáR. EJölwlö fé rfin k és ni)k fi)U:;pl'(>sték éfoi ha.llgnthí. k 
tan í tásM, f(jképppn a hota n i káhól , dl' "Illell('t! mathes i8biil 
és zrnébiil i". A hotnnikáhól t:l11ítv,ín yni voltnk lJúrú Eiitviis 
Jó;t,spf , C srng<' l'i Antnl , (1ijncz i Piíl , \\'-pél' F';tl'kn s és még sok 
jeles ('IllI1Pr. Ann y i órcí.ja \'olt, hogy " jöv('\d elméhöl Pgy ki s 
tökét g.v üjtii t1 . ~l ('g vo li elégcd\"(:> a Rzcl'eneí-iéjé"l'l , :lIl1l yinl, 
hogy Illikol' alka lm a. kinálkozott, hog'y a II(l zai 'l'o/,'ul"ékpéuz
tárn (/ k l'észvén yejből vá sároljon "a nwga szép ('sz('\ után ill 
dul\'a, rlg'y OkORkodoH. hog'y (l 'I'akal'ékpénztál' júté ko ny inté-

húzban l'nl'dítnU;-! s ;Izí hitt.e senki sclll előz i Il leg-, dc bi za épen 
nkkon<t. volt k észen eg-y Illiu-ük, de v olt nnJl y i eszök, 11l ):;!;Y pzt fo 
I!ad ,iák PI. Sa j á t tudósítása , 

~2 A nyo mdász s:.-.ám lájá t m é '" úgy se m tudta k ieg-YPlllíten i , 
hogy <-t szcTkesztél$ért -já ró '120 fl't,'" kUllIa t j úvll l egy ütt vissza fi · 
zette, ,,~1;Had még' szcl:kesztö BnlSslli Salllu úr últul 1l1 0g' t Ó l'Í íO lld ű: 
155 I",.l. 38 kr." 

, A PiflfafsólI l1a rdrj a m eg' szerozte Bra S/:i.l hl<l. k az pJ st? lllllg'ya r 
i l'.Iúsú/,d la p ala pítója di csőségét, de nom hozott a kon:v hu l'il. 

Pia ta/sdq Barátja kedves címet;J Oúvjd FCl'en~z ('g~f l ('t röl
i'ri ss ítettt ' 189J -ben, Bn-HiSn i és BOI'os Györg'y I,özös sZl'y kl'szLó:..:(,
bon kiu dLtl nehány szinnbNIl. de l.lzutún ,~,e l eol vaut. " (IZ ynitú l'ill s 
Közlön~' be. ill e tőleg ifjúsúgi ki:tdványuk luzu!.es g'Y UJ tC Ill OUYC Ictt , 

~.1 B (' I'{I (' 1('\, ('I(>npk el'ecl (' ti :iro a bitl'Ó Onni ro l-C' s<-t lúd !(' \'{"JUII'úbil ll , 
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í1 í'I ~ illllClyh(\ m indenki .vl ~l.á n f":íh61 :ill he. Ö n(' 1TI 1[ll tn sziH::sr-
• 

~,rl'~ Ilt'k il ji') ~z;'lndé k:íf ide' irflll yí tnni , df' l11('g is b(í ntH , Inl' l'! 
• 
l' 1t.l ~e jj; nll61 ;l. ~zé p j i)v('drlemtöl , amit 10 tnkfll'6k I'(-S:WéllY, 

k{>sDllhi évC' irC' hi ztosítolt vol na ." 
Mikor m:í l' hizfoRÍt va volt n I1lcgé lhetéRc, anyja llh'ill 

mcnt 'Kolozsv..l l'l'n ÓR C' lvil1r mngii hoz.. H;lzlur1':í s t" ]'C'ndezctl. 
bl\ mert az özvegy pnpnp 11('111 tIldolt rendes rogl al l';Oí~ii s n61-
Idit élni. A magus míívC'l tségli asszony júl találta mngát P es
len, /llOrl nyi lág roly,,"n érde kelte. Sz ive"en fog lalkozott :\ 
/lnpi események kel. "1 8~1 utolsó relél"öl fi;Ín"k KolozsvÍl I'I':\ 
vjsszatél'téjg Pesten mfll'ndott , il. }(ü·{dy-ul.cai · ki s laká sban. 
l\{ag,:t s, sovcíny asszony vo lt. Dc olyn n criitcljcs és élénk, hOO")' 
" kik fifívnl egyiilt látt Íl k, feleségének nézték. Anyja oly na gy 
olvnsó volt, - mondja B erde Mózs,J - hogy mikor::l I'(jn-
1<-1 81; knv:Hg"atta, akko!' is n kezében tn d oHa fl .könyvel", ele :l 

I'Hntús nem égett odu .2 4 

• 

" 

,. S ' I J ' . k anl ü r . ano~nl'n ll 

HIÚl' tnn i K . 
Közli 

_ UH _ I I 

• 
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