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A közüi a sOK jeles-fél'fiu közül aki
Jke~ ~ :;tgyajta a sZ,ékelységnek s az 
umtal'lzmusna:k, munkasságuknak örök 
becsével II mély maradandó hatásllkkal 
messze kimagaslanak ketten: Kriz~ J á
nos és Kovács István. 

, Egymástó! nagyon ·elütö, sok tekin
tetben ' ellentétes két karakter és tem pe- . 
ram~htum. Pedig lelkükr~ még zsenge 
korukban ugyanaz a táj, ugyanaz a kör
nyezet hatott. Cs~hogy mig az elevEm 
képzeletü költö pap az Olt mentén elte
TÜlö szép rónán csak a vadvirágokat lat
ja, addig a józan Kovács e szép róna vér
rel és könnyel áz.tatott barázdáinak szem- . 
léletébe merül. Amaz a rónára fekvö ha
vasokban csak a "zöld erdö zúgását, vad
galamb búgását" hallja: ez, e hávasokon 
át annyiszor betört ellenséges csordák 
pusztításain borong. Amaz e szép földet 

, ' lakó egyszerü népnek csak d~lira ~s .. m~
séjére fülel: ezt még any.ja m~sélb,?l ~s 
<csak Nobukodonozor s más bibhabeh kI-
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rályok iJ istóriája érdekli. A templomot 
körítő komor vál' a.mannak szemében ta
Uín egy érdekes, romantikus omJadvány : 
emezé ben bizony~Íl'a egy história i nagy 
emlék. melynek minden köve a letünt, v i
szóntagságos, nagy időkTől beszél. S mio
alllaz é~dQklödéssel kezdi gYŰJteni a kö~ 
r iilöt!e elhangzó mes~ket, nótáka t: Ko
Y~~s ,mohém l ~si a francia, báboruból jö
vo lnroKct s kezdI forgatlli a régi íráso
k!!!: elsö~orhan bizonyára a saj'át fam.iliá
Jatol szolókat" mely ' nemességét. még 
BátlWl' i Zs i"mon4tól kapta , 
. , AmellJ1Yl,re elütök ifjukori aspirá

Clóik, puny ira különbözik egymástól férfi , 
koruk munkássága is, J{riza pap 'és köl
tö, Ková~$ jogász és histórikus, Ott a 
poézi s; itt a j)l'óza .. . . 

,~ mégis, hogy nev:üket egy lapon 
emIttem, erre nel)J csupán szülőhelyük
nek s ,,?ekély, k!il i;lIbséggel koruknak is 
azonossaga csabIlott; egyszerre kellett 
említenem neVüket mert a tőlük hejárt 
merőben ellentétes 'Két mezö ütközik egy 
mesgyén s ez: fajuknak törbetetlen szere
tete, A 'székely faj iránt való meleg von
zódás vezérli tolJ ukat s aki ez érdekes, 
rokonszenves népet igazán akarja Ísmer-
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ni, annak mihdkeltejük írásait egyforma 
buzgalommal kell forgatni á. ' , 

Csakhogy a ,;V.adrózsák" székelye 
& vasárnapi székely" ki. ünneplőben, bok
rétás kalappal mesél, dalol, tréfál, tán
col a kalákákban, a mulatságQkban, II fo
nó kban: Kovácsé a müvesnapi, ki verej
téke és vére hullásával műveli ,és oltili
mazza apái tól öröklött fölílecskéjét. Gyö
nyörködve ll'ézzij.k azt, emenn ek láttán 
tisztelettel emelünk kalapot, tanulunk 
és lelkesediink. Kovács munkássága már 
ebből II szempontból is van legalább is 
annyira fontos és értékes, mint a Krizáé, 

Kriza meg is kapta megérdemelt ju
talmát : neve halhatatlan s szülőbázán 
az eml éktábla büszkén birdeti, bogy va
Jam ig a népdal él, ö is élni fog. 

K ovács szülőháza jeltelen, sírját 
csak a rokoni kegyelet gondozza s II 11131 
nemzedék embere már most is csodálkoz,. 
va kérdi: ki volt Kovács I stván ' E kér
désre akarok - legalább vázlatosan, 
a mint időm és terem engedi - felelni ez . . ' '()lo'"aban . 

A 18, század utolsó évében szilletett 
Nagyajtán, az Előszegen abban a báz
ban, ab ol ma unokaöccse, K ovács Gábo!' 
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ügyvéd öz,;egye lakik Ma is az ucca egyik 
legszebb haza ez, pedIg csak egyik szár
nya van kitold va, kiilönbe~ úgy áll egé
szen, nHnt 108 esztendővel ezelőtt' Ko-
vács I stván születésekor. ' _ 

Apja már kolozsvári diák volt ami
kor félbe kellett hagynia tanulását: hogy 
ottho,:, a gazdas,got átvegye. 

Nem ntkasa'" ma IS a székelyföldön 
hogy a fiuk kollégiumi taliUlmányaikat 
cs,\~ addig folytatják, mig otthon a gaz· 
dasagban haszn'ukat vehetik. Azért nem 
válnak belőliik félben maradt egziszten
ciák, józan eszüket nem mérgezi meg a 
hetü, nem izgatnak az osztályuralom el
lep ; ~an~m .tm1Ultságuka! kőzségük ja
vara ertekesltik, annak valnak vezetőivé. 

A mi. Kovácsunk édesapja. is majd
nem nllndlg tagja volt a község előljáró
ságának. De kollé9'iumi tanulmányainak 
hasznát látta cS!lladja ' is. 

Az akkori idők szokása szerint már 
az elemi iskolában latinul kellett tanul
ni s e tudomány elsajátításában kis Ko
vácsunknak a plágázó Bence András 
rektram mellett nem kis segítségére volt 

• 
1 E tanulmány. még 1907~ben íródott . 
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édesapja, ki hosszú téli estéken szeretet
tel magyarázgatta a Rudimentát, meg a 
Vestibu!umot. 

Édesanyja, Ferenc Ilona meg "fo
lyékony, kellemes és érzésteljes előadás: 
ban" ismertette meg vele a blbhabeh 
történeteket, ezek alapján intette a szep
lőtlen, tiszta életre s a faluban előfor
duló minden különösebb esemény alkal
mával készen volt hasonló bibliai törté
net elmondására és aplikálására. Később 
meg látván a gyerek érdeklődését, Hal
ler hárams histiíriájából mesélgetett ne
ki. Igy kedveltette meg véle a históriát 
még zsenge korában. 

Gyermekkorában különben is szá
mos alkalma lehetett a histórián való el
mélkedésre. Javában folytak a francia 
háboruk, mikből a székely katonaság leg
inkább kivette részét. HányszOT hallhatta 
a felnőttek izgato.!t beszélgetéseit, amint 
táro-yalták a csatáKról szóló riasztó hire
ket; ! S olyan fogékony lélekre, mint az 
övé, hatás nélkül bÍRonyára nem marad
hattak azok a jelenetek, amikor a meg
riadt nép, mint egy mentsvárb~, s~rege~
től vonult a templomba s nekik, Iskolas 
fiuknak it megszokott dicséretek helyett 
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majdnem mindennap ezt az alkalmi éne
ket kellett fújniol" "Adj békességet Úr 
Jsten a mi időnkben ez földön; mert nin
cse~ nékiink több senJ,i bajvívónk, hada
kOZOJlk, hanem csak .te Ur I sten." 

Dyen hatások között érte el élete 
tizenegyedik ·évét. Ekkor atyja a székely
kereszturi gimnáziumba vitte, 

Érdekes volna, ha terünk engedné, 
egybevetnü.nk az ak,lcori gramrnatista, 
syntax ista rendszert mostani tanításunk
kal; bizonyára sok tekintetben lemosO'
lyognók az .elavult, együgy ű metódust; 
de egy előnyét a mostani fölött fötlétle
niil cl kellene ismerniink s ez : .lL- tanulók 
kisebb megterhelése. Nem kellett akkor a 
tuJságos nagyszámu tantárgyak közt a 
maximum ra srófolt követelmények miatt 
idel$'esen kapkodniok ide-oda. Ezért. tán 
az mdolens diák kevesebb képzettséggel 
került ki a kollégíumból, mint ma; de 
aki magát önerején képezni akarta, an
nak volt ideje elmerülnie tanulmányaiba. 
S Kovács ezek közé tartozott. 

Másodéves kereszturi diák volt, 
amikor a nyugaJomba vonult Szabó Sá
muel helyett Koronka .J ózsef v!'tte át az 
iskola igazgatását. Ha általánoaan lB-

, 
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mert nom volna js ennek az em bernek 
hwításiigyiink kjjl'ül szerzett örök érde· me: Kovács fö l :j e~yzéseiböl is erröl me&,
hizon yosod hatnál~t J{oronka ugyanls 
amell ett, ho~y ta n ítV .. rLllyaina:k .~ . rc: ndes 
órákban t"mtotta a nemetet, 'kihJrdette, 
hogy,," ünkél1t ajánlkozóknak órán ki
vii i lakásán is kész díjtalanul ór~kat ad
ni s örvendeni fog, ha Hyenek minél szár 
mosabban tahílkozlJak. 

Az önzetlen pedagógus jellemére vi
lágot vetö emez éraekes adatnij l tán csak 
még az szomOruan érdekesebb, hogy az 
egész kollégiumból a;!, egy Kovács l stvá
non kivül egyetlenegy tanuló sem akadt, 
k i a kedvező alkalmat használni akarta 

,volna. Koron ka segítségével anny ira ha
ladt, hogy év végére már olvashatta Gel
Jert meséit. , 

... A német nyelv megtanu lásában 
<!gyébirán t segí tségére volta k szülei is. 
Szokás volt ahban az időben a Brassó
han állomúsozó Benyovszky sOl'ezred ka
tonancvelö intézetébe, vngy amint rövi
den a székelyek is' bivtúk: a "Stift"-be ' 
adni 'német szóm a székely fiukat: Az in 
tézetben, természetesen megfelelő dij fi 
zetése mellett, az ilyen ideiglenes növeJl-

, 
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dékek teljes ellátást kaptak s a gYakorla
tozást kivéve, egészen katonai ' fegyelem 
alatt állottak. 

Egyik nagy vakáció első napjaiban 
ez intézetbe ment a már 17 éves Kovács-
is. Éppen ez időben volt növendéke a 
Stiftnek a későlÍbi híres amerikai utazó, 
bölöni Farkas Sándor is. Ö gárdistának • 
készült, nem ugyan a katonai pálya iránt 
érzett különös szeretetből, hanem amint 
később bizalmasan megvallotta Kovács
nak, hogy országot-világot láthasson. 

Készséggel utasította Kovács édes- . 
anyját, hogy 'mi az eljárás a fölvételnél s 
rávette a buzgó "unitaria asszonyt" ar
ra az ártatlan. csalásra is, hogy a fölvétel 
nagyobb bizonyosságáért fia magát ka-
tholikusnak vallja. , . 

Hanem esztendő mulva, amikol' 
megint föl akarta m3;gát vétetni !!z inté
zetbe, maJdnem meg]arta .. Most mar Far
kas Sándor nem vol t tagja a StIftnek s, 
Kovács Brassóba egy ugyancsak bölöni 
születésü katonai pályára készülő fiuval, 
Kandal Józseffel együtt utazott: E.z a 
tüzes szemü, karcsú, szép, gyerek, ailllkor 
meghallotta, hogy' vallásat el ,kell. tagad-

. ha az intézetbe be akar Jutlll, kateDla, 
• 

• 

, 

, 
. 

gorikusan kijelentette, hogy de már ab-o 
ból semmi sem lesz. Mikor .Kovács kapa
citálni .próbálta s azzal ijesztgette, hogy 
nem veszik föl, ba szavára nem bajlik. 
indulatosan felelte: 

- Ha nem vesznek, elég tág Brassó, 
fogadunk szállást magunknak s tanu
lunk németül, mint unitáriusok. Azért ha 
engem kérdeznek először, mi a vaHásom, 
nyiltan fogom vaHani, bogy unitárius; 
ha pedig téged találnak kérdezni előbb, 
te is azt mondd, bruder, mert különben 
a tiszt előtt mondom szemedbe, hogy 
hazudsz. 

Szerencsére a hadnagy hirét sem 
hallotta volt az unitárius vallásnak; nem 
is csinált az egész dologb61 casus belli-t, 

. pár szii nlagyarázat után fölvette a 
. fiukat. , 

Nem tartám fölöslegesnek e külön
. ben egészen ;jelentéktelen epizódnak föl
említését, hiszen maga Kovács vissza
emlékezéseiben, hol pedig egész irodalmi 
m~nkásságál'ól egy szóval is meg nem 
emlékezik, egy oldalnál többet szentel e· 
kis történetnek. Kitetszik minden sza
vá,ból, melUlyire imponál neki e bátor 
SZl VU gyerek, ki kész hitéért szembe' 

-
• 

• • 
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szállnni az e9ész világgal ,,~,ü;!<ább k~l.'es 
.l emondani fenyes JovendoJerol, seIilmmt 
szóljon vagy cselekedjék ' meggyőződése 
·ellen, ' , . . . ' 

Hiába emberi teJ;mészetiin,k é\'dekes 
sajátsaga, 'hogy más?~ban aZokat ,~,tu
la jdonságokat szeretJük, t;J~ ' belolL~nk 
hiányza~lak s mi}mek rne9letet l~l\'~k~bb 
óhajtanok. Szegeny Kovacs ! K~sobb O IS 
került altCl'llativa elé" mikor egzlszten
ciája és , meggyőződése k0zött kellett' vá
lasztania S ő vállán 'ötven évvel ,nem tu
dott oly erős lenni, mmt ez a tizen~ét 
éves egyszCl'ü székely fm! De ne vag-
junk az események elébe. -

A SÚftben annyira me~tanult né
metül, hogy már ott olvasta $.1etstot, ' 
Mathissont Körne,'t és SchtUm't. Ke
reszturt m~g egy-egy s?~adaI0m alkal
mával sz<;>rgalmasan vasarolgatta .. ]Ja
róthi Szabónah Új mértélh'e vett kulonb 
verseknek könyvcit, I!ájnis l!'agya~ He
likonra vezérlő Kalauzát, Htmfy szer~l
meit Csokonai poétai munkáit" ~az,n
,CZ1j 'Bérzsenyi s más e korban div~tos 
ír6k művéit. Nem említi ugyM". de Jog: 
g il t föl tételezhetjük, hogy e ' SZéplfodahDI 

, ' , 

, 

, 

, . 
• I~ 

, 

, 
m unl<ák vásáHásábaJl J ~'s tanulm;inyozá
sában buzdította,. irany ította pré'Ccptora, 
a ~,ésöbbi '; köl tő;püspök , aranyosrákosi 
Szekely Sandol' lS, " ' ' 

, -Ilyen önképzés mellett 'nem csodál" 
kozbatunk,. laog-y midő,n 18 éves korában 
Kolozsvá/'J'a jött, itt ]fűzi, Molnos, Szé
kely . Miklós, Sylvester György profesz
szol'Ük itélete az első helyet juttatta szá
mára , Hogy ez első helyet a királyi Ly
ce,umban is, hol jogot hallgatott, meg 
nem ta rt.hatta s Jósika Samu eléje ke
l'i\lt, az is csak profésszol'i kedvezésnek 
tudható be. Hiszen valahányszor Bánó 
tanár akadályozva volt előadása megtar
tásá baJl, mindig őt és nem a bárót bízta 
meg a belyeUesítésseJ. S ily szorgalmas 
és ercdményes jogi tanulmányai kőzt 
még al'l'a. is v{)lt ideje, hogy olaszul és 
franciául, megtanuljoIl. . 

• 
A jog elvégzése után, 1823, szeptem-, 

bel' 5-én felesküdt honol'arins guberniális 
cancellistának, magyarul tiszteletbeli 
kormányszéki jegyzőnek. Pedig a gu
bel'niuillnál minden szorgalma és kihinö. 
tehetsége mellett is végtelen lassu elő
m~uetelre számíthatott. Tíz hosszú év ' 



• 

• 
tel t el s ö még mindig jegyzö volt és 
még mindig tiszteletbeli. ' 

Ez a tíz eS:litendö azonban nem esu
pán a bivatalos munkák robotolásában 
S a kormányszék mellett mUködö ügy
védi kar jegyzökönyveinck . vezetésében 
telt el. Úgy látszik, divat volt akkor, 
hogy a kormánys~ék hivatalnokai, mint , 
mük.edvelök a histáriával is foglalkoz
tak. Maga Kovács egy későbbi levelében 
többeket emlí4 köztiik Gál László kor- , 
mánytanácsost s egy Filker nevü kancel
listát, ki szerinte egész Kolozsvárt leg
jobban ért a paleographiához, Hogyan 
lehetett volna kivétel ö ez ama török kö-

"1' .zu . 
Szorgalmasan buvárkodott az ideva

ló könyvtárakban s levéltárakban; s,zen
vedéllyel gyűjtötte -It könyveket s masol~ 
ta a ritkább kéziratokat, Kutatta a ml 
könyvtárunkban a szombatosok, s a m~
gyarországi unitáriuso)< dolgaIt, ~ ke
tesebb kérdésekben, bar la~su eIohala
dásáért éppen hitfeleit, okolJa, SZIvesen 
keresi föl egyiket-másikat, leggyakrab
ban Brassait, ki úgy látszik, már akkor 
élő lekszikon vala, " ' 

Igy aztán könnyen értheto, hogy 001-

, 
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kol' II harmincas 'év1lk elejéh az Erdé!yi 
HImdó . mellékleteképpen megjelenö 
NemzetI,Táj'sa!kodó-ban először inegszó
lal, szavanak nem közönséges súlyt ad 
m~glépö, ~lapds tanultsága s éles, tiszta 
Ite}éte; Mar első kisebb jelentöségü fel
szolalasalban megnyilatkozik késöbbi 
tört~netírói mó?szere, hogy valamely 
hlstOfla! dologrol csak a rá vonatkozó 

, összes forrásmunkák alapos ' ismerete, 
gondos egybevetése, megrostálása után 
lehet okoskodni, E módszere a maga tel
jességében a Társalkodó 1833, és követ
kező évfolyamainak lapjain bontako
zik ki. 

Szeben ben a tájban Neugeboren és 
Benigni szerkesztésében megjelent egy 
T"onssilvania cÍmü folyóirat, melynek, 
amint címe is mutatja, a célja lett volna, 
hogy Erdélyt ismertetö dolgokat közöl-

. jön. Csakbogy már az elsö füzet megje
lenésekoF kitünt, hogy a szerzök tudása s 
alapossága koránt sincs arányban buzo 
galmukkaL El folyóiratot kritizálja meg 

. Kovács. A 'kritika szót azonban nem sza· 
• bad mai jelentésében érteniink. 

A Társalkodónak egyik egykoru ol· 
vasója így kiált föl: "Annyi, sőt több 

• , 

• 

, 
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kezel jelen ben lenni ná lunk a köny vbirá
Ini, min t maga a kön yv~" ,Ez az' ál1íh\s. 
rppeJl Jle lll iú Izús . l(ovcícs birálata· csak
IIgyall sokkal több, nunt. maga a llleghi
rá lt 1lI1111kn . Bcnig"ninck Erdély t 'régi la .. 
kóirú l bzúltúban arra a csak úgy felüle
lese n odawtett á llí tására, hogy itt a 
\ ' 111. é$ IX. sziizad l)(\u laktak kazárok 
Illeg hC$scnyők, " régi. tö rtérleth"Ó-kból, 
kü! őnőseJl COI1:-i lantinuslJól mutatju ki, 
hogy iH .em" Vll L században, sem 
másko r soba scm. ki.lzárol;c, sem besse
nyÖk. nom laktak. Ez üggyel kapcsola.t
ha n ti sztázza AlolkuZll kérdését s így a. 
lIlngy;lI·ok la kóhelyét bejövetelük elött. 

A ' I'rall ssilva.nia következő füzete 
i:láthorl Endre, kardiná.lis fejedelem tör
ténetét hozza NougebOl·en tollából. Ezt 
is bnHonló tán még részletezöbb birálat 
tá rgy,í vá leszi, tévedéseit helyreigazítja, 
a soil)l yai Báthori familia históriáját o~
levelekre támaszkodva i smertet~. MaJd 
hozzászól aboz il kérdéshez, hogy mi~~n 
külön bilzi k a szászok .és· székelyek koz-, 
jogi hol yzete : a s~ászok .. cs~ t..eleJ.?eB~k. 
cle a székelyek, ammt a tortenetl kutfo~
@ől kitetszik, Attila húnjainak marade
kai, kik c bél·ces hazát vérrel szerezték-

• 
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'Az ide vo natkozó történeti kútföket oly 
CI lapossággal ismerteti, birálja s ennek 

. a lapján oly szeretettel, lelkesedéssel 
"palja a nép tudatában is gyökerező ama 
hitet, hogya székely húnutód, hogy 
aIDilli tudva van, egész napjainkig a tu
dományos vi lágban is igazságként fény
lett e históriai tévedés. 

Szól Erdély régi histórikusairól: 
Szamosközyröl, Bethlen Farkasró.J s 
Bethlen munkáj· ának kiadúiáí·ól a sz in-. .1 ' 
tén ajtai szliletésű Benkö Józsefről. Egé
szen meghatja e nagy, de szerencsétlen 
tudósnak 'a sorsa. "Szegény Benkő!" írja 
később Kemény Józsefnek, "mennyit 
ke ll ett nékie fáradoznia, míg e histOl·iai 
darabokat innen-amollnan összcgyűjtö
gellc, sa jtó alá elkés~ítette oly szán~ék
kal, bogy nyomtatasban kladJa s Ime 
mégi::; egyetlen egy darabocskát sem ad
hatht .Id! ]Ceserűség, napokig elkínzó ke
:'3criiség dú lja szivem mindig, valahány
~ZO I' azt- kell tapasztalo om, hogya haza 
19azi javát célzó szép célt siker nem ko
ronázá." 

Jól tudván, hogy a régi népek sem 
csupán hadakozásból éltek, a történetet 
ki akarja emelni abból a sablonból, amely 

" -
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<:I hill'Cokl'ól IS mindwlfnJan csak a ha1'cok
l 'ól heszó l. P ell ün tcti tehiit az el'délyi 
jpél!' és kereskedelem á ll apotilt a. XIJ. és 
XI II. században . 

E nnyiféle s íJ y értéJws lJ]u111{ ú ssá~ 
"lőjj nem hunyba.tl a k szemet il gu berlll
'umm)!. Az cJi srnc J'és igaz, egyelőre csak 
abbal) n yi l,ínul!, hogy gróf Lázá r Pál 
meghízfa , készítsen az 1810-11 -1 terJe
delll1c~ orszi'tggy ül ési naplókból egy oly 
; nd ..... "et. amelyben nJinclen személy, falu, 
\'á1'08 tár"'y fül leo'yen tiintetve anny'-

'b b l ' b eJ "f' d l Szor, ahányszor u. nap o ;..in . Q or ll: 
Mel?csinálta , kin yomatva többet tett kI 
12 Ivnél. 

Az OlTO következő 1844, évben má.r 
kapot.t nemcsak nltlllká t és "bl'ávót" , h~
nem f izetést is, Örömme] értesít ette a.tyJa 
urát, bogy napidíjas c~ncelli sta ]~tt s 
Imp h,wont a 60 német formtot. ÖI'ült e 
-hírnek bizonnyál':.l az ö.reg székely IS, 
·h isz fia korábbi leveleiben nem tartoztak 
a ritkasá"'ok közé az ilyen passzusok: 

Édes atyám , Szakács rt kiildött pénzt 
~a hiány nélkiil á.tala~lá." " 

De termett irodahm munkassaga en
nél ér tékesebb gyümölcsöt i~. A lelkes, 
nemes grófnak, Kemény J o!Zsefnek ba-

• 
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]'fttSc.lgi.:t é J' ! j i~ k; A,.g ,~6f sZ~ l)vedé l 'ycs tör
tcnet- cs l'cgJscgbu va I'koc1o volL J(önyv
tá l' ~s II1lí ~ellll1 ~olt [l~ ö idejében a ge
rendI lUI stely : konyvtar, mely na"y szá
mu cl'pc1eti és. másolt kézÍl'a ttal m~rr -" égi 
k " i] ' k ' b , -on~ vvc .~ lese, cdett; mü zeum, melynek 
fala it a korn yekell lelt sok római emlék 
~kes íte tte. S ő ez emlékeket nemcsak 
g~ií.i!ö lte, tanulmányozta is, Az akadé
Jlllána '5 má t" e~ időben tagja, volt s cl Tár
s a]k od,.o ) ~l'PJa}J1, nen~ egy, gazdag tudást 
~1a.l'lIlo el'tekezese latot! napvilá O'ot. 

A l(üzös s ludium közös szer~tete is
m,e rl ette. meg egy mással K emófty ! és Ko
WlCSOt. I smeretségiiket a személyes érin t
kezés s a StÍl'ü .l evelezés azzá a bizalmas 
5nze~len , ben ső bn ráts::íggá érlelte, mely 
csupan na " y lelkekn él található föl. 

A 'rúrsalkodó 36, évfolyamában ad 
ki Kovács "Székely közlem6nyek" cím 
ala tt vagy ötven ok i vci et, a székelyek 
hjstól'iáját s sHjá~ságos jo~viszonyaikat 
tnl'gyalóka!, 8z oklevelek közlése idejé
ben s bizonn yal ez eszmével kapcsolat 
ban fogamzott meg benn ük az a terv, 
hogy közösen kiadnak külön könyvben 
nehány kötetny i t abból a rengeteg sok 
és nagy fontosságu egykol'U na.plóból, or-
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száo-gylilési végzésből s másfajta kéz
iI'atb61, melyek több!,~ü'e ~a~ánosok 
pr ivát gyűjteményCl leven, a hlstoTl~ ba
rátjaira nézv';. h;,lt kJ.!,'csek , v:;lanak_ 
A.nyao- akár h .emeny g'y llJtemenyeben IS 
böve; volt, csak meg. k~lIett válo,gatn~_ 
HO lM:r C ytUoo'atás, az Idorend megallapl

o ·, o d ' h ' tása; a közl eménye~ s,or.ren Je s a ozza~ 
juk írandó mno-yarazo Jegyzetek mennyI 
gondot okoztak a két lelk,es. férfitmak, 
arról foo'almat ad levelezesuk. A Ke
m,ény, h~gyatéln\ban. ránk mar:;dt, K,o
v'1Cstol szarmazo tobb mmt szaz level
n~l; io-en tekintélyes része e gyűjtemé-
nyek é rdekében ü·ódott. .. 

Megtudjuk ezekből, hogy ten:tik ~o
O"amzása után csakhamar elhatarozták 
három kötet gyűjteménynek a kiad~át 
s azt is már jó eleve megbeszélgettek r 

mel ük kötet be körűl belűl milyen munka 
jőj·jon. Az első kötetbe szánt kézíratokat 
gyorsan kezdik másoltatni, és . pedIg 
nemcsak K ovács, aki hivatalos ugyeivel 
is nagyon el volt fqglalva, hanem o~t~on 
Kemény is. Igy hát a gróf társszerzos,ege 
nem csupáu az ajándékozásban állt! 
amint ezt Szilágyi Sándor hiszi.. AnnyI 
azonban áll , hogy a munka oroszlánrésze 

• 

• 
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TIlégis a }{üvácsé volt. Az egyes elm'a
bokboz ö írta a bevezető fejtegetéscket, 
ő kísér t e ér dekes jegyzetekkel, s mikor 
. , kézírat k i volt szedve, ő vcsződött a 
kOl'l'cktura, rev ízió, szuperrevizió lélek
ö lő munkájával. A mű 1837 ·ben jelent 
meg "E rdélyország történetei tára":! , 
'ülmen. 

K özöl ve van e kötetben Mindszenti, 
l3ánffi Gergely, Gálfi J ános és Bors 
J MOS naplója, azonkj vüt egy egész cso
lnÓ, történelmi becsű levél és országgy(í
lési törvénycikk, s e mintegy 250 oldalra 
terjedő an yag időrendben oly szerencsé
sen van csoportosítva, bogy Erdély bis
tóriája 1540 és 1600. között hű képben 
.áll az olvasó előtt. . 

Előszót s az egyes naplókhoz törté
n eti bevezetést Kovács írt. Itt már ncm
·csak tudása és éles itélete lep meg, ha
nem st.i.lu sművészete is. Előbbi munkái
ban még nem igen tudja lerázni a latin 
nyelv nyűgét, itt már szépirodalmi tamd
mányainak látjuk eredményét : szabato
san, tisztán beszél magyarul. 

2 E hangzatosnak éppen nem mondható 
-e ím sem egyikük, sem másikuk, hapem va
lamj Tamási nevü prépostnak abune . 
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Szakemberek állítá sa szerint ennél 
gondosabba.n, tapinta tosabban megszel'
ke~ztei1 ill lUlka e nemben meg nem je
lent magyarul. Azt hinnők, hogy még-
jelenésekor a két haza tombolt örömé
heil. pedig hút nem igy áll a dolog. A 

hedel és YÖriismm·ty szerkesztette Fi
gyelmezőben í\' althen' László nagyon is. 
km·tán bánik el ,"ele. Azt lehetetlen el 
nl.~m ismernie, hogy mégis csak van va
lamelye" érdeme az íróknak, de mind
járt ké:-:z tííhcgyre szedni a munkában. 
," ctt ' ajtóhi bá imt. Az e"yetlen tárgyi t é
vc,léssel azonban, am it K eményékre 
nlwr sütni, alaposan megjárja. I{ovács 
föl veszi az eléje dobott kcztyü t s diadal
ma"lIl meg" eri az okveleHenkcdő tudóst_ 

Ez kiilönben éppen nem vet te cl II 
társ,zerzők kedvét a munkától. A követ
kező évhen már készen volt il ~:ár má
,odik kiite(c. A kézi ratok összeolvasva, 
sajtó alá lemásoh ·a. K ovács a bevezető
• magyarázó jegyzetekkel is elkészűlt s 
39-ben a cenzor már rányomta a kéz
íralTa az "admittatm "-t. Ekkor váratla
nul a bécsi cancellária a kormány útján 
fölkérettú a Dllml\át átvizsgálás végett. 
H a,ztalall volt a sürgetés, kérelmezés; 

, I ~'--------------------
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Bécsbő l kaptak a 1l1lmkára bókokat di
c~éretcke t ~ ssak azt nem, amit leginkább 
vm·tak : keZlratot. Ott is rekedt talán 
gondatlanság, talán rosszak:! rnt m'att 
egész 45-ig. . 

~ Pedig ekkolTfL m:h a harmac1jk 1~ ~)
tet is nagy já bau ké ., ·~l' :l "\...] t. Bnl h len 
Gáb?l' korát tá l'4'yalt a, s J.(uvács it~ l f'b~ 
szennt ez lett vol na a I ,~ o'é r tékescob ró::;z 

'I J" '" I ' csa" lOgyez ta an eppen tarta.lma. miatt 
soha nem jelenhetett me~. 

A Történeti tár sors; hát egyelőre 
meg' vol( nyomorítva, cle azér t találko
zott iér az irodalmi nmnkásságra s i~en 
anyag is bőven. :Már 36 óta szerkesztő'j e 
volt Kovács a 'L' á!"saJkodónak s egymást 
érték e lapban történeti értekezései. K ö
zűlök most csak egyet említek föl, mert 
.::nnek firdekes a genezise. 

~" ha l'min?as évek végén Kovács vé
I ctl~nul egy bazban lakott s ismel"etségl' t 
kotott eliiY K oJozsvárra sza kadt angoll "l, 
Paget Janossal. .A z angol D1 rgtanúlt .tő l e 
magyaru l s ércleklőcléssel hallgatta. hi s
tóriai lllugyal'ázgatásait. Ez jclőbcn Wr
tén t, hogy kezdték lehontogatni Kol ozs· 
várt II vár falait. Paget rávette Kovác"ot. 
bogy mielőtt a fallal együtt sok érdekes 

• 
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cml"k végkép elveszne, júrják ködB ú 
várat ssétájukat örökítsék meg. Úgy is 
lett. -

Az fl ngol lerajzolta a kapUkat, bás
i y~ka i, cimereket, Kovács lemásolta a 
felír" lolmt, elmondta a helyekhez fűződő 
históriai emlékeket, mondákat. Sétájuk 
eredménye a Tál'salkodóban jelent ID .. eg 
c elmen: "Vándorlások IColozsvál' val'
ialai körül." 

J'agetlel későhb is föntartotta az is
meretséget; az el·délyi llnitáriusok dol
gait tá rgyaló könyveket a jándékozott ne
ki. ]~J's -vis7.ont, persze nem a maga nevé
ben, 'L J,önyveket a york i unitári us kol
légiumnak adományozta. Onnan a Teklor 
~zép latin levélben köszöni meg' a becses 
ajándékot. Igy lelt ápolója önkéntelen is 
az akkor még iriss keletű magyar- an
gol unit.árius bm:átsá$nak. 

1842-ben hivatalában szép kitüntetés 
értc; vagy 20 cancellistát átugroit s 
egyenesen lajstromozóvá lett. E szép elő
léptetés, milyenre fél században egyszer 
ha volt példa, szólt a pontos hivatalnok
nak, de talán még inkább az ismert nevü 
írónak. Pedig ahogy a jelek mutatták, 

"írói pályájának 
volt. 

, 
meg 
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csak a kezeletén 

45-ben kiadták a Tár második: köte
tét. Míg a kézirat Bécsben vesztegelt, 
nagyot h~ll adt _Magyarorsz~on a t~rté-
11ettudomany, ugy hoO')' ammt SZila-gyl· . . o , o 
m cg:Jcgyzl, most már nem bevezetésének 
gondos kidolgozása, hanem közlemé
nyeinel; újdonsága tette a mű főbecsét. 
Dc azlan annak absmlut becse felől ez
útta l senki nem kételkedett. 

Megjött csakhamar az elismerés 
a legiIleté~escbb ~elyről is. Az akadémia 
tagjaI soraba választotta. Értekezése 
mellyel székét még ez évben elfoglalta: 
mlll tha csak ezután következő históriai 
mu..nJ~ásság~nak lett volna programmja. 
Szol llt anol, hogy mer t Erdély Magyar
ors~~~t~l g~ogl'afjailag .~ ..i~en sokszor 
pohtJlmllag IS el volt kulomtve a ma
{n'arországi lrók, még a lega]aposabbak 
lS csak érintették Erdély históriáját, 
azzal ballató"" nem foglalkoztak. Pedig 
~t magyar történet Erc1élyé nélkül nem 
t eljes. Erdély történetét kell tehát min
denek előtt megírni. 

E feladat megoldását mindenki Ko
vács Istvántól várta s joggal is vál'hatfa. 
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Ű n1:lg a, amint egy ~[jkóhoz írt későbbi 
levelébe'D elárulja , már 47-ben bclcfo"·ott 
a lllunkéí bu, de a ]«()vctkczö idők ~('m 
keeh ·ez(ck a csendes munkú sságna.k. 48 
nY:'II.·.1n Szentiványi Lúszló ol'szágos biz
(os Pestre kűldi Szemere miniszterhez 
t?gy. az ol"f:zágot új kerületekre osztantló. 
tervezettel. 

Ott öt a minis?ter osztály tanácsos
nak akarja. kinevezn i, újjongva vi szi 
meg az örömhírt ICcmény Zsigmond, ör
vend, hogy ezután együtt fognak dol

-gozni il minisztériumbun. Kovács azon
ban a Rzép kitüntetést nem fogadja cl, 
mer i, amint föl jegyzése"ibcll mcgvaJlja, 
nem hízott Do kormány álJandóságában. 
)liJldencsetr e dicséretrc méltó óvatosság, 
de mi még sem tudunk tapsolni ncki. 
Hiszen ha. va:Jaki, Szécheny i clőre látta. a 
nemzet bukását s mégis kötelességének 
(arlolta a kormányban tárcát v..'íll a~. 

A szabadságharc alatt állandoan 
KolozRvárt időzött s ha. néha.-nSba. ~Z 
osztrák mozgásba hozta a, kor~"":l::szek 
mlleltm(alan el-ehkadó gepezetet, o IS 
a többi hivatalnokokl"ll együtt géptescn 
végezte szerepét. 

18;;0-bon Wohlgemuth ország fökor-

J)1 ilnyzú J.;illcvczi ::t Besztc l.'cén !:)zókelő.· 
bíílJfcny ítü lii]'vényszél .. ll cz lan(lcsossá. A 
hj vatn lt cIrogadtu. E toitérf' vonatkozó
Ing hndfl állj'lnak itt sHját 8zavni minden 
mcgjcg-yzé:; nr 1 kül: 

"NézclcJ1 I, Jllcggyijzödéscm az volt : 
Icjgn'l.ott lHlzi:Ínk ('J'I'{> vagy a marra 1'01'
dll !(lsn nl.nn fi ig'g' il lsóbbl'cndíí I'okozaiuh i
v~dalnokoktúl; dc 1t:1:t.úja fi ninak egyes. 
11'ivaLdll ok if:; spgítbct egyben másban s. 
érzcUNIl mng<l mhan, hogya hi vatali ál
lomá f .. d, I1 ICtyCj. clrognda ndok, l ('Jkii ~ I~
I:c/·cs(.'bhcll, Ilusznosa.!'!>un [ogoll'l hn zC! m 
f inirH nézve belÖli('ni,. rnin i ('gy idcgrn, 
]{i tudja b Ollll i:L n ;jiiU . J i~ mellett nyíltan 
JTIC'gvalloJll: rQ~s7. LlI pscH vo lna. hU Sílonöt 
éves folytonOR h(í Hzo lg'<i la1"om Ill éltfulld 
f)l'denwlt jul" lm;Í tú l - fizctéselll l"Ö l meg
fosztatnoll1. " 

Eu ül fogvn pálYiJ :jHI1 fó rryc~e /l lw,lad 
cJöI.'(" dc az lJ'odulol11llnk vég'kép ·búcsllt 
monel. P edig 1I10st ha rál i bÚ 7.r1 í tás, ma.jel 
llivafnlofi prcss" i6 igyC'k.;zil ől 801:0111-

póha úllítnni. Liclltenstcin ]-I CI.'CCg nyája
san kód, vi lngos íl.sa fö l a magyaro kat. 
egy Wrténcf i munkában az ölu szlriai hflz
nakiriillt-unk tal1u sított oly sok jóvolttt
]'f)I; Ko vúcs Ichciö sr,C' tidcn, udvatinsan 
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fél relolja a keserii poharat. Mikó egyre 
Ún szo ljn. banítilclg, vá.ltsa bo már a hoz7.~l. 
fiízött l'cményeket. 3 "V Hae s umma bre
vis vetat nos spem inchoare 10l1gum, (az 
éjet rövid tartama 11em engedi hosszú 
reményt táplálnunk)" - sóhajtja rezig
llúcióval. Az akadémia u Marcibányi díj 
odaíi élésével akal'ja munkám serkenteni. 
JHjnd hasz(alaJl. 

Szil ágyi Sándor többféleképpen 
igyekszik megfejteni visszavonulásának, 
konok h;) ligatásának okát, pedig csak 
<?l kelJ olvasnunk Keményhez írt ne-

. 1 1855. fe61'. 26-án kelt levelében a többek 
"közt így ír Kovácsnak: "Nem bHorlok nép
szószólói jogot, IUL kimondom, hogy Önre, 
tanácsos Úl', a hazai közvélemóny azon tcr-
1108, de lélekemel ő és kedves tisztet nehezíti, 
Jniszerint székely nemzetünk viharos muJt
jút, változó szcrcncséjü élf'tét megírj a s ezer 
év munkájának üresen álJó rámáját betölt
.. e .. . Ha Mélióságod. ha mi, kik éltünk al
konyán vagyu nk és a multat és jelent egy
aránt megismerni, átélni alkalmunk volt, 

11U mi ezt nem tesszük, egy későbbi ne mze
dék a legjobb akarat mellett sem fogja te
llctni, úgy, amint cl mi lelkünk óhajtja, mul
tunk érdemli , II tÖl'éneti igazság követeli." 

Majd a lább : ,.Ne [eledie Méltóságod. 
'hogy "roJ)pant készültségótől s h azafiui hű 

hány leve lét ez idöböl s kész a magyará
zat. Kinek lett volna kedve dolgozni eb
ben a mmden életet kiölö minden tett
eröt megzsibbasztó korban' Ebben a sö
t~t kOl' bm!, amilwr Vörösmarty szent 
tuz~ utol sot lobban" amikor 'rompa, ma
ga IS c~sug'!?ecltcn" sz:olongatJa dalra csüg
gedt tarsatt, amiko!" a szelid jósáO'o& 
~rany oly kétségbeesetten ka~g' bel~ a 
Sll'~ cSCl:dbe,. hogy mas-ának is, annak is,. 
aln hallJa, Incsordul ra a kÖlmye! 

Betegségektöl elcsigázott testtel, a: 
napl l'obottól meggyötört lélekkel tÓl' 

~l'zelmeitől nemcsak ón, de Lcgjobbjaiuk fa- . 
J'?,-nk mú lt történeteiuek megírását várják. 
sot a mal'adék nevében követelik " ". Kis 
fiamnak, kit sz6kel y származására büszké
llek lenni ta nítok, a napokban Kőviu'y Szé
kely honát" azon biztabissa l vettetóm e'i ke
zébő l , h ogy abban, amjt :l :ieleure vonatko
zóIH!;' ta lál. Széke lyfö ld ön utazván, önszemé
vel Jobban kl1smerendi; II múItnt illetőleg-
1)edjg m"tjd adok én neki egy mást, melyből 
va.ló.di őseit az?k nugysúga szel'int látandja 
s uu volt II szokcly s mi voJt az Ő sorsa és 
élete Erdélynek ol"szágábuu. megtallulandja. 
:E~ Hmid?1l fiamhoz így beszólók, elh iheti ta
na.cso.s lll'. hogy nem egyéb, mint MéJtósú
god kilátúsba tett történetinlta volt gondo
latomban. 



n~f'g PR f ~ l1k i n.t ,1 g~' J ?gr ny, ki('Oen oLtbo
Jwba, . ~~O ~(, 8~J OVJ.d llls i lS a 'J1r.isiiáJ< b(ll) 
v~,:se l Iul .' h Ic'l ve t ,?JI.at fog s lIleghalollan 
~ 1J':!a d ~)n'lg banliJánuk, Jtrmény nek a 
ú:t UJl t "zel' "" poJml, amikor egy litt ulaz
t:,~k he 1bgyaro r~>.r.got , lell(lik it teltcl'ö-
101 dagad t, 'lIlll kor lcrvclg-otésciJHc vi
hi! kozá~? i !<.I'H S b;.! l':J l FJ:.ígos heszélgeté
s (' the )"t' VIU voll II Icg hoss>.abb nap is. 

H>Í erős>.ako l Ugy:111 magára egy
egy tcrvet·, folyton elmélkedik a széke
ly!' ){ bi slÓ I·j,íj:í,.ó l, ,le sz[dlni III ",r nOI11 
hul, ('Rak 1'(; ldi) !1 v('rgödiJ<, m int:l szál'-
11 ya ~Zl' ~ r(\1t rahrnilclúl'. Valum i fojtó, nc
JJ{>z l<iiJ ül i Illeg 1"lkél s "l11iJ(o,. lova Icb
Iwnli azl :I sZftbnd:1 bb szcll ő, csügg-cdtcn 
Icít,jn, ,,'rnil -y nrhéz DZ Íl l S mily tn('sszc a 

l)ií 'n1a":. N ~·!.n él'(,z m5 1' .. mag~ lnl1l e rőt , 
]ogy kuzd,lOIl ezérl II palmacrt s Icike 
f1I {lg inkrlhh elcsiigg'pd, amikor Icghübb 
hilrútj;l, I';l l';u..l ságos munk:íil1ru{ osztá
lyos", Kemény is kidő l mcll ő l c. 

l!; n mes barát elvcszl.ót csak rész
U('n p61o lhat:ia ]!;rdély Széchcnyijé,vcl, 
.g l'ój' Mik6vn l való ba l'átság", MégIS ~ 
vrlc való 8zövdségnck köszönhctle ~ég, 
.álmána k, az E rdély i Muzeumnak valosu-

, 

• 

• 

• 3\ 

l ás(lt. ~ kn !!u l' intéz.el él'(!ckéhNl már 
18-!·2-llcn kűztlt'lL c~Y I'üpi.l' il lhan izg-atni :' 

.. "Lcll,'dl llen volt ~g"ya lli s Iw ld, mi nt 
tt~l' t '!IOIII'On<:1k. 11f..' 111 lutn ia a rOppi-l nt 110-
hcz. scgci< (' I , IllIk et az "da.l.ok lluk !'{ll'a(\ t:)ú.
gos (>8 l\ i j lt~('g(,H i)s!;~wgy íí :jl é>S (l im in nolJ
aI11 0 ~~nilll . lepl fl l1 -nyorn nn okozoU. N ugy
lJ:csu kéz l l'id,ok C'gylüh~u k, intézetek birto
Imh:!1l l1(' vc J'l ck rcndszCl'l ül('lI iil , vagy 
killlod tak (' I H'ondat1an s:íll' IIli'lll. · ,·1 1':1 j)"':' " I ' I 1":1 b "" , < l"1

u. 
m~W II I C \Ck gon(~ozilS Il.élkii l. pURzultak, 
;Bccsb~ V"!;'y legJob), t' sc tj,C!~ a. p esti I11U

ZOUlllb.}, y.ln do,', ~)I tak,' .Ben ko J 07,S [ g'il 7,
(lag .kúzll':l tgyll.Jternenyc 0Ikal l()(loU nö
yón YA'yű j t,c rnény \ t.~jp t·l szt ul l. H.ómai ri ) l ~ 
Il'at oH k{; vü!(ct, gy~ n y(j J'ii. .Itlozn ik padlú
kaI. III. .J(nroly J3ccsbc vl telet.t. 
. 11dcr K:í,I·o ly 1' ;zs>í l<llIányolta ](0-
1 ?7, s \~a r, .. Szeben, B mssó, Segesvár s a. 
toblll szasz v:1ro8oklcvélt úrnit s clndt.a 
Magyal'~ J'sz~g n:.Í.doní nal<. \I.1r1101yeo n. 
l'c.c~es I:omlll ,cmlékekct burján növ i bc; 
~lIl dc~utt, minden I'é')" iségiriint ·u hnza
·I,ak reszé l'ő l a Icgkál'hozatosabb közöny . 

Kovúcs fö nt jclzett röpir:ttúban ez 

• Nagynjtll i Kovács Is ivún: Az erdély i 
nemzotl mll~oum ügyében. Kolozsvárt, 1842 . 
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:illnp,)tok ltJl'f hntatla n "oJt:iró l i1,íyekezet t 
lllC'!r~"tiznl lflnlélv Jd)ZÖIlsrgét . .&l indjárt 
lIll\gJ t~llili fl fOrJ'n8t is. honiuln a szüksé
~l\~ kü!tség\\k C'1ötC'rcmtllctő.k: ,.e bon 
ill\llH'~l\ill('k és nem Bemes s.ziUetésü 
110'Y.\n. tl«.'" llrmrs,szí"íí polgárainak ha
z,ijukért "nhl ilhloz.'1t.készségéböl. c

: 

S Z:"',í nn k "ol! snJy" és eredménye 
is, .\ l'~ndek 1lZ országos muzemnnak Ko
hlZ.\'Iil'f "Illó fÖl;íllítús:1t kimondták s jó
Y11hflgy:ls \'t~get t a Fl)ls~gbez föl~E}l·tesz
h,tték. l p 6\1 m ult é" utan s a Jovaha 
""Iis m illdi" késett. Beköwlkeznek II 
:ti' 9-iki I;;pok " warai. be az örrenes 
.h-l'k 1l \'OllHl8ZtÚ cspndje. A határozat 
y~gl' \hnjlii:: l1'n ki llle.l.'t YOhUl gondoIlli ., 

)~);l. SZ~ll lueghnl K emény - gaz
ltU!!' i:"'>. -\1jtt-'ln~ny~t flZ országos IDllzenm-
11nk bng-yj!l. ""&lkhogv ilyen muz.eum 

mtS~ niii~. :\.Hktl kétségbe YiUl ei!\"e; nem 
k,'riil-<.> 1\ ddg<l gyiijrem.!ny ebenbe ' 
KO\"fles Yé-le.nl~n,·e $Z~-I'i.llt 32. .. Ol"S:«-lgo .. 
~ )t ll~Y kdl é-rt~ni. h ~- a g~ üjteményt 
, uiuz~nm örök'Ölje. melynek: K olozs
\=1 Ia>ndö feliillit:k" Qrsz..1."OQ.."3ll el. ,an 
ha : ror;,'" . .... ez l~,~ll - folytatja -
nit tom affin! az ~lhun'rl" aróf akilI3tja. 

• 

, 
I 

• 

• 
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~l~ llluz~umállítás eszméjének fogantatásá
lal fo""",, saját haláláig." 
, "lia ?izonyo,s tökepéozhez juthat, 

nank. - IrJa mas alkalommal Mikónak 
- melynek kamatjából Kolozsvárott ne· 
hP~.Y szobás háza t kibérelni, egy könyv· 
tarort és egy szolgát fizetni s némi kel
lékeket beszerezni lehetne ez esetben leg
jobbnak látnám a gróf K emény J ózsef 
halálával előfordult' alkalmat felhasznál
ya, a kormánytól kérni, hogy miután az 
elhunyt gróf gyűjleményét egy minden
esetre Kolozs,-árt állítandó muzeumnak 
aj~nlotta. s hagyta addig is, mig az or
szagnak alkalma nyilnék az országos 
"égzés folytán il kör iilménvekhez aJkal
mazkodY3 toyább inlézkedtÍie, engedtes
~é~ m~.g: a gróf Kemény gyűjleményét a 
sz"ndekolt mU2ellDl alapjául venni Ko
lozs,árott. ahol a szükséO'esek eyegr' e 
k ' k ' ~ -es.ze .... 

A biz{)nyos tökepénzre. nehány szo
Ms Illhra tett gyiingéd célzást könnyii 
megérfen i. :llikó ti; m .. !!'értette és 1856 . 
ápril is hayában meglette iejedelmi ala· 
pltyányát. mely egy c-sapásra bizto.i
w"a ali Erdél:<i. :lluzeum ügyét.. 

Koyács álma yaJósuJt. a kuiturinté-

• 
-
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z~t élt és vil'lígzásnak indu lt; M}kó sz~
rette volna Kovácsot buzgo faradoza
.sáéd megjutalmazni s s~á~ál'8: a " ml~
zeumnru egy kényelmes allast bJzt!,sltalll, 
hadd fejezbesse be valahára Erdely to~-
ténetéL Nem sikerült. Ö csak" mWlka
ból kért részt, a dicsőségből és jutalom-
ból nem. 

Különben 67-ben hi vatalából is nyu
galomba vonul. . Szl11öfii ldjén .tölti öreg 
napjait, hol az Jdö~eh~e~ ma I S emlege
tik a klsded termetu , Josagos arcu, de ka
tonás természetii "méltóságost" . Szünte
lenül könyvei közt van, l'cndezgeti iJ'á
Hait, m~gírja végl'~n.de le~é!· , . gazdag; 
könyvtárat a kolozsvan unJtanus ~olle
.,.iuIDnak hagyja .' MegszerkesztJ smra
tát· készül nIindenkép és várja, csendes 
megadással vár ja második nyugalomba 
vonultát, mely igazahb az elsönél, mert 

, E könyvtár meli· több mint 1200 kötet
ből áll, hű tükre' al!; ő sokoldalu müveltségé
nek. Képviselve van ebben a történelem 
mellett majdnem minden tudomány-ág, ma
gyar, latin, német és francia nyelven. Nem 
utolsó dísze e könyvtárnak az a sok régi 
I'itka magyar könyv sem, miket egész éle
tén keresztül nagy buzgósággal és áldozat
la I gyűjtögetett. 

• 

• 

-
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z~vartalan és örök. Nem kellett sokáig 
varma. 1872. Január 14.-én meghalt . 

Sz!lágyl Sándor megtartotta fölötte 
a szokasos akadémiai emlékbeszédet s 
ezzel mintha a történetírás melynek 
al~pvetö munkása ,volt, vele 'végkép le
szamolt volna, - elfelej tették. Hiába 
ha készen áll a fényes palota ki "ondol .. " , /:) 

az egyszeru napszamosra, ki gyöngyöző 
homlokkal hordta a terméskövet II fund a
mentmnhoz 7 

Nekünk azonban őt., ki vérünkből 
való vér volt, elfelejtenünk nem szabad. 
Minekiin.~ }ránta m'ég sok> tartozásunk 
yan; el so es legnagyobb, hivatott tollal 
ll'ill meg az ő élete történetét hogy mint a 
tanulni vágyó, önerején be~sülettel ma
gl}sra t!irö" munkaszeretö székely példa
kepe, tJs,ztan ragyogjon alakja előttünk 
s maradekaink előtt. 

• 
• 

• 

, 
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