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Bevezetés

Hosszas habozás után, barátaim unszolásának enged-
ve, végre reá adtam magam arra, hogy naplótöredékeimet
összeállítsam s egy egésszé illesszem össze.

Mint 1824-ben született, hazám történelmének igen ér-
dekes szakát éltem át. Zsenge ifjúságom s első emlékeim
napjai éppen összeesnek Magyarország újra ébredésének
korszakával. Utóbb, mint az életbe lépő ifjú, 1843. júni-
us hó végső napjaiban, éppen 19 éves koromban tevém le
a jogászi vizsgát Késmárkon s még ugyanazon év decem-
ber havában Pozsonyba indultam, mint gróf Ráday Gedeon,
Pest vármegye akkor sokat emlegetett követének irnoka. Az
1843/44-ben Pozsonyban székelő országgyűlés hazánk re-
formtörekvéseinek egyik legnevezetesebb mozzanatát kép-
viseli; joggal mondhatom tehát, hogy érdekes időszakban
kezdettem az élettel magával megismerkedni. E pillanat-
tól kezdve, el levén határozva az akkor dívó eszmék s di-
vat szerint, miszerint öcsém, Ármin gazda leend, én pe-
dig a közpályára lépendek, – hazám minden nevezetesebb
mozzanatának részesévé lettem, mert akarva, nem akarva,
nem voltam képes többé, mint kissé ideges s érzelgős ter-
mészetű, megállapodni azon lejtőn, melyre részint hajlam,
részint meggyőződés, részint pedig, amint fölebb jelzém,
traditio nyomán léptem; mert a politika bármi szerény tevé-
kenysége lejtőjén megállapodni, rendesen csak a végbukás
alkalmával vagyunk képesek.

Nem csoda tehát, ha számtalan érdekes tapasztalata-
imból mintegy kiindulva s azok által indíttatva, sokan
barátaim s ismerőseim közül unszoltak, írnám meg ,,Mé-
moire”-jaimat. Mémoire-okat nem írhatok, mert soha sem-
miféle helyzetében az életnek, s hazám a közel lefolyt 45
év alatti eseményei alatt, sem fő, sem kiváló szerepet nem
vittem; segédkeztem, napszámoskodtam, kortes-vezér va-
lék, sürgölődtem, forgolódtam s mindig igen sokra reá ér-
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tem ugyan, de soha oly állásra szert nem tettem –, de mint
szerény s minden hiúságtól ment, öntudatos ember, azt el-
érni nem is vágyakodtam –, mely állás kidomborodónak,
kiválónak lett volna mondható.

Megengedem azonban, hogy változatos s gyakran a
regényességet megközelítő élményeim fölemlítése, – le-
het bizonyos tekintetben mulattató s némely esetekben
tanulságos is, – amennyiben nem árt nekünk néha-néha egy
visszapillantást tennünk, mert amilyen igaz, hogy reformja-
ink keresztülvitele következtében nem minden jól van úgy,
amint van, éppen oly igaz az is, hogy nem mind rossz az,
amint hajdan volt.
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Gyermekéveim
1824–1834
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Atyám emléke

Atyám, báró Podmaniczky Károly, különc ember volt.
Nagyatyám, báró Podmaniczky Sándor, 12 gyermeke kö-
zül atyám vala a legifjabbik. Nagyatyám naplójában azon
nap reggelén, melyen atyám született, ez áll írva: Carl
der XII-te und so Gott will, der letzte.1 Nagyanyám,
báró Jeszenák leány, német szellemben nevelt nő volt, s
valódi kérlelhetetlen szigorral vitte a „Haus-Regiment”2

-et, mint a papucs-kormányt akkor elnevezni szokás
volt. Nem nagy fáradozásába került ezen önkényuralom
gyakorlása, mert nagyatyám szelíd, művelt, minden perpat-
vart kerülő, valódi úriember volt, aki könyvtára, képtára,
fegyvergyűjteménye és mester freskó-festmények segélyé-
vel díszesen berendezett aszódi kastélyában, elvonulva az
élet prózai foglalkozásaitól s bántalmazásaitól, szeretett él-
ni.

Az aszódi kastélyban még most is létező feltűnő szép
freskó-festményeket nagyatyám Kracker nevű művész által
hajtatta végre, aki akkoriban gróf Batthyány egri püspök
által Egerben, a lyceum könyvtárának falfestményeivel s
különösen a könyvtár mennyezetének festésével volt meg-
bízva. Az aszódi nagyterem festését 1777-ben végezte be,
miután azon, az akkor dívó szokás szerint, éveken át dolgo-
zott. Én részemről nagyatyám művészi emlékét Lotz mes-
ter által véltem legméltóbban megörökíthetni a Magyar
Királyi Operaház nézőterének örök szép mennyezete képé-
ben. A jászói apátság Jászón létező székesegyházának fres-
kóit szintén Kracker festette, azokat 1780-ban fejezvén be.
Kracker utóbb Egerben telepedett le s ott halt el, hagyott-e
utódot, tudva nincsen.

1: Károly, a tizenkettedik, és ha Isten is úgy akarja, az utolsó
2: „házvezetés”
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Ily körülmények között természetes, hogy nagyanyám
semmi s senki által nem gátolva zsarnokoskodott a gyer-
meksereg fölött; de természetes az is, hogy Benjámin-gyer-
mekét, XII. Károlyt, független, fölötte élénk s a szabad
mozoghatást áhítozó jelleménél fogva éppen nem kedvelte.

Fölemlítésre méltó azon körülmény, hogy legény korában
nagyatyám háztartása, s így tehát cselédei, szokásai, nem-
különben naplójának, számadásainak s följegyzéseinek
nyelvezete tősgyökeres magyar vala; de azon perctől fog-
va, melyben megházasodott, minden megváltozott, illető-
leg átváltozott németté, a dadától kezdve a vadászig, s a
rovástól kezdve a naplóig.

Atyám mint fiatal ember a Martinovics-féle össze-
esküvésbe keveredvén, Bécsbe internáltatott. Ezen
időt felhasználta arra, hogy az orvosi tudományokkal
foglalkozzék. Utóbb megkegyelmeztetvén, nem in-
dult vissza családja körébe – hanem Chemnitzben
(Szászország) s utóbb Selmecbányán bevégezte a
bányászati tanulmányokat. A  kamaránál tanulmányai be-
végeztével hivatalt vállalt, s bányatanácsosig vitte; 1812-
ben azonban tudván azt, hogy mint evangélikus vallású,
bányagróffá úgysem fog kineveztetni – mely állásra
magát különben minden tekintetben érdemesnek tartot-
ta –, állásáról lemondott s azontúl, szülei már nem él-
vén s testvérbátyjával megosztozván, Aszódon s Pes-
ten élt. Tudományos műveltsége, emberszeretete s finom
magatartása következtében feltűnő kedvelt egyén volt, kü-
lönösen a polgárok, mesteremberek s jobbágyai körében.
A polgárok közül legjobb ismerősei valának Kappel, Aebly,
Liedemann, Fuchs bankárok és nagykereskedők; nemkü-
lönben Vogel műasztalos, mint első feltűnő nagyiparos. Az
aristocratia, éles és gyakran hamis s a democratia felé haj-
ló, akkoriban nagyon perhorrescált élcei s észrevételei mi-
att, kevésbé szerette s kedvelte őt; amivel ő azonban sem-
mit sem gondolt s ósdi nagyurainkat mindig mandarinok-
nak csúfolta.
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A  nagyúri nők részéről sem részesült édesatyám va-
lami különös előszeretetben, mert azt tartotta: a ma-
gyar nő arra való, hogy az ember szerelmeteskedjék ve-
le (amint azt túl a rendén gyakorolta is), hanem feleség-
nek nem való, mert arra sem elég kedélyességgel, sem
elég műveltséggel nem bír. Ezen eszméi szerint is járt
el, mert első neje egy Charpentier nevű francia emigráns
leánya volt, s ez gyermektelenül halván el Szebenben,
ahol atyám mint bányatanácsos székelt – elvette 1812-
ben Noszticz-Jänkendorf Elizát, Noszticz-Jänkerdorf Adolf
szász királyi miniszter leányát, kitől nyolc gyermekből álló
családja lett.

Atyám szabadelvű gondolkozása s kiváló műveltsége
nemcsak szavakban, de tettekben is nyilvánult, melyek
eredményeként a polgárosodás, jólét s műveltebb zama-
tú viszonyok fejlődtek ki környezetében s mindenütt, hová
befolyása s tevékenysége kihatott.

Mint tanult bányász s gazda, a már előrehaladottabb el-
vek szerint kezelte gazdaságait s azok fokozatos berende-
zését illetőleg a Németországban dívó gazdászati elvek s
gyakorlat szerint járt el, amennyiben azt a helyi viszonyok
engedték.

Az édesatyám építette majorok s gazdasági épületek,
melyek a Szászországból ide szerződött Berg felügyelő
tanácsai s tervei szerint rendeztettek be, még most is a vi-
déken minta gyanánt szerepelnek az ahhoz szakértők sze-
mében, jelenleg báró Radvánszky János birtokában vannak
„cifra major” néven, Pusztavarsányon, Hatvan közelében.

Dacára annak, hogy atyám ágostai hitvallású volt, s
dacára azon körülménynek, hogy felekezetünk állása akko-
ron még, részint a törvények, részint az azok következtében
kifejlett társadalmi viszonyoknál fogva, rendkívül magába
zárkózott s elvonult, mondhatnám elszigetelt volt – még-
is a türelmetlenségnek legkisebb nyoma sem volt észlel-
hető cselekedeteiben s eljárásában. A besenyői kapucinus
kolostor gvárdiánja s társai mindenkor szívesen látott ven-
dégek valának házunknál, s mi gyermekek amily félelem-
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mel s borzadállyal viseltettünk eleinte a durva kelméből ké-
szült, csuhába öltözött, bocskoros barátok iránt, utóbb ép-
pen úgy megszoktuk s megkedveltük némileg a velők való
társalgást. A besnyői most is létező kolostor herceg Gras-
salkovich Antal által alapíttatott, a hercegi család temetke-
zési helyéül. Antal herceg hajdanában legbensőbb baráti vi-
szonyban élt nagyatyámmal, aki, amint azt a köztök folyt
levelezésből tapasztaltam, az akkor hatalmas nagyúr, min-
den Gödöllőre vonatkozó ügyekre nézve felügyelt a her-
ceg távollétében. A  besnyői kolostor azért is nevezetes,
mert itt tartózkodott Fessler, Magyarország történelmének
megírója, mielőtt áttérve a protestáns hitre, Oroszországba
vándorolt ki.

Gödöllő és Aszód között általában egészen a jelen század
kezdetéig, igen élénk társas közlekedés és összekötte-
tés létezett, mely táncvigalmak s színi előadások (Gödöl-
lőn igen csinos udvari színház vala) rendezésében lel-
te kinyomatát. Az öreg Balitzky, kinek fia Pesten a Váci
utcában a még most is létező, jó hírnek örvendő fér-
fi-divatáruüzletet rendezte volt be, akárhányszor elbeszélé
nekem, mi mulatságosak valának azon kirándulásai, melye-
ket mint női fodrász Aszódra s Gödöllőre tett volt, s mi hal-
latlan cifra hajékekkel látta ő el nagynénéimet s a herceg-
kisasszonyokat.

Atyám a műveltség s okszerű ipar fejlesztése s emelé-
se érdekében az izraelitáknak s német iparosoknak Aszó-
don való letelepülését tőle telhetőleg előmozdította, miáltal
nemcsak magának Aszód mezővárosnak, de vidékének is
nagy hasznára volt. Akkoron – még nem bírván oly nagy
számú s veszélyes kaputos proletariátussal, mint most – hí-
re sem volt még az antisemitismusnak, s a házi zsidó vagy
zsidónő mintegy a családhoz tartozónak tekintetett; a zsi-
dó lakodalmak pedig nagy örömünkre mindenkor az aszódi
kastély páratlan szépségű s tágasságú, 32 öl hosszú, nyílt
erkélyén folytak le, anélkül hogy bárki is legtávolabbról
megütközött volna e patriarchális szokáson.
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A  kereskedés és ipar fejlésnek indult s valamint a
terménykereskedők, úgy a jóhírű iparosok által e kis
mezővárosban aránylag igen tetemes pénzösszegeket ho-
zott forgalomba. A cél el lett tehát érve!
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