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A ba l f i p a p l a k 
és a két ba l f i papf i A m e r i k á b a n 

Egy fertőmelléki evangélikus paplakról, ennek múlt
járól, az öreg kegyes papjáról és a két merész balfi papfiúról 
szólok,1) akiket már akkor szállott meg az Amerikajárás erős 
vágya, mikor még nem repülőgépek, nem is gyorsjáratú, 
biztos és kényelmes gőzhajók szállították a türelmetlen uta
sokat, hanem gyenge dongájú vitorlás hajók deszkáin hóna
pokon át halálos veszedelmek közt vergődtek a szegény k i 
vándorlók, míg végre az új világ ismeretlen partjain — ha 
ugyan jó szerencséjük volt — kiköthettek. 

De a szerény papi hajlék alacsony fedele alatt hogyan 
születhetett meg ily merész gondolat? És nem volt-e vétek 
tengerentúli idegen tájakért elhagyni ezt az édes hazaföldet, 
mely habár szegényen, de mégis csak eltart, ápol és eltakar? 
A mult század első évtizedeiben nehéz időket élt magyar 
bazánk. Nemcsak anyagi bajok, hanem a szellemi szabad
ság hiánya, a rendi alkotmány, vallási türelmetlenség s a 
baladás egyéb korlátai éppen a tehetséges ifjakat késztették 
arra, hogy Amerika, a boldog szabad új világ felé tekintse
nek. Egész beteges láz szállta meg az elméket. Az ifjú Szé
chenyi is annyira rajongott Amerikáért, hogy ebben az idő
ben ,,der Amerikaner" volt a gúnyneve. Wesselényi is az 
új világba készült. Mária Dorottya nádorasszony is egyen
gette az útját, hogy oda meneküljön a börtön elől. Lenau is 
Amerikába vitorlázott át. Bölöni Farkas Sándor, a kolozsvári 
tudós és népszerű férfiú is Béldi Ferenc gróf társaságában 
járta be Amerikát. Ő keresett először kapcsolatot Amerika és 
a magyar protestáns egyházak között. „Utazás Északameri
kában" című könyve, melyben lelkesülten szól nemcsak az 
új föld gazdagságáról, hanem az ott látott szabad intézmé
nyekről is, 1834. és 1835. csakhamar két kiadásban is meg
jelent. 

Ez a könyv jutott be a csendes balfi paplakba a sop
roni Magyar Társaság útján és ez izgatta fel a nagyobbik 
tehetséges papfiűnak amúgy is magával viaskodó, nyugtalan 
lelkét. Az a buzgó jó pap és a két papfi, akikről itt szólok, az 
én nagyapám és nagybátyáim voltak. De azért tárgyilagos és 
elfogulatlan akarok maradni. Szász Károly költő-püspök 

A sze rző ezt a d o l g o z a t á t a soproni evang. i f júsági egyesü l e t 
egyik e s t é lyen olvasta fel . 



életrajzát is a saját fia írta meg. Ezért hallunk tőle olyan 
bizalmas közléseket, amelyeket idegen író meg nem tud
hatott volna. Például, hogy atyja, a jeles költő, abszolúte 
híján volt minden zenei ballásnak. „Atyám annyira botfülű 
volt, írja, hogy a Bogár Imre nótáját nem tudta megkülön
böztetni a Mignon dalától. Egyetlen zsoltár dallamát sem 
tudta énekelni, de még megkülönböztetni sem. Goethével 
mentegette ezt a hibáját, akinek szintén nem volt zenei hal
lása".1) Így talán én is tudok a falusi paplak életéből oly 
részleteket, melyek mások előtt ismeretlenek és mint jellem 
zők és általánosabb érdeküek, érdemesek az elmondásra. 

I. A régi paplak és fürdőhely a Fertő partján. 

Papi családunk élettörténetének színhelye Balf, a Fertő 
partján, régi szép község, mely erdőkoszorúzta halmos vidé
kével, a nagy tóra való kilátással és gyógyerejű kénes fürdő
jével megragadja és leköti a figyelmet. Már a rómaiak is 
fürdőnek használták. Bella Lajos kiváló régész az ásatások 
alkalmával régi római vízvezeték nyomaira akadt. Balf a kö
zépkorban a Csák nemzetség tulajdona volt, akitől 1309. Je-
kelin és Keneplin jövevények vették meg. Az egyik rész 
Chenigh (Csánig) cseh lovag kezébe került s ezektől vásá
rolta meg Sopron városa 1325-ben. A XV. században a 
közeli Macskakő várában lakó huszita zsebrákok Balf vidé
kén is fosztogatták az utasokat. Kanizsay László emberei 
1453. Balf mellett öt ilyen rabló huszitával találkoztak össze 
s egyet elfogtak köziilök. 

A reformáció korában ismét jóhírű fürdőhely volt 
Balf. Sopron városa 1556-ban gyógykovácsot rendelt ide, ki 
a fürdőre is felügyelt s 1567. a város fürdőházat is építtetett-
Gastrig bécsi építőmester készített már ekkor olyan vezeté
ket, melyen át a kénes forrás vize csakis a fürdőbe folyt és 
nem máshová. A falunak fürdőhelyi jellege az itteni papi 
családok egzisztenciáját is érintette és pedig erősen destruk
tív módon. A sok fürdővendég t. i . a jó barátok, rokonok, 
szívesen vették igénybe a papiakon az ingyenes szállást és 
ellátást. A papiházban pedig a „Multi Libri et Liberi" szálló
igéje szerint csak a könyv és gyerek volt sok. A jövedelem 
bámulatosan kevés. Balf és néhány falu szinte közmondásos 
volt a papok körében. Pálfy József teol. igazgató a hanyag 
teológusokat azzal ijesztgette, hogy majd Balfra kerülnek 
papnak. 

A reformációt Bali Sopronnal egy időben fogadta el 
Sopron levén a patrónus, a balfi lelkészt a soproni városhá 

*) L á s d a P r o t e s t á n s N a p t á r 1907. é v f o l y a m á t 



zán választották. Első, Péter nevű lelkészüket Braun Eras
mus hírneves hadvezér 1578. Tatára hívta tábori papnak, de 
a soproniak nem bocsátották el. A lelkészi fizetés itt már 
1616. is oly szerény volt, hogy midőn a Batthyány-uradalom-
ból Horn György magiszter folyamodott Bálira, a városi 
tanács megkérdezte, megelégszik-e vele és eltarthatja-e belőle 
a családját? Papjai a fizetés csekélysége miatt sűrűen változ 
tak. Két lelkésze, Posthius Pál 1621. és Rudolph Mátyás 
1623. a soproni kórházban halt el. Legjelesebb papja a 
XVII . században a soproni tekintélyes patrícius családból 
való Zuana Kristóf Menyhért volt (1652—61), a polgár
mester öccse, k i több éven át tanult Boroszlóban és Witten 
bergben s egy „Soterion" című füzetet (Breslau 1645) aján
lott a soproni tanácsnak, melyben a pestistől való szabadu
lásért ad hálát. E korszak utolsó lelkészét, a sziléziai Launer 
Györgyöt 1673. dec. 21. Széchenyi György győri püspök em 
herei, Fabianich György és Aly Mátyás s a rákosi plébánus 
német dragonyosokkal űzték el. A temetődombon épült régi 
kis templomot fejszével akarták feltörni, majd pedig egy 
német katona a torony ablakán mászott be s belülről nyi
totta fel az ajtót. A rákosi plébános meghúzatta a harangot 
s ezzel övék lett a templom. 

Mint fürdőhely Balf már a régi protestáns világban is 
virágzott. Kanizsay Orsolya, Nádasdy Tamás nádor özvegye 
1566. a balfi fürdőn üdült. A város tiszteletből halat, zsem
lyét és húsz narancsot küldött k i neki. Majd a nádorné lékai 
sáfárjának, Holl Kristófnak András nevű fia is levélben kért 
úrnőjétől költséget a balfi fürdő látogatására. „Hallom és 
értem bizonnyal, írja levelében, hogy az Űr Isten az ő bete-
ginek megvigasztalására Bolffon támasztott volna oly vizet, 
hogy kiben az Krisztus által nagy sok betegek meggyógyul-
tanak". Erős hittel a „bollf'y víztől" várja gyógyulását. Bal
fon fürdőzött 1612. Náprágyi Demeter, a győri püspök is. 
1619-ben is a fürdőt sokan látogatják. Itt üdült többek közt 
Bakács Sándor keszthelyi várkapitány az egész családjával. 
Itt fürdőzött 1630. Nádasdy Pál gróf is, aki Ballon keltezett 
levelével adott a csapodi evang. templomnak egy halastavat. 

Scholz Jeremiás, Sopron város tudós és buzgó orvosa, 
a filozófia és medicina doktora 1631. latinnyelvű füzetben 
ismertette a balfi fürdőt, mely Csepregben magyar nyelven 
is megjelent ily címmel: ,,Az Sopronyi birodalomban levő 
Balfi Feredő mértékletes állapotú természetinek, munkáló 
erejének és használatosságának magyarázó megírása". 
(Csepreg 1631. 4. r. 1% ív). Scholz doktor bizonyára e 
nyomtatvány ügyében ment el a csepregi zsinatra s mint 
buzgó lutheránus, a papok szokása szerint szimbolikus 



könyveinket is aláírta. Később dr. Löw András 1700. és dr. 
Conrady József jeles orvos 1794. ismertette a balfi fürdőt. 

Balfon 1673 után tovább mint egy évszázadra elnémult 
az evangélikus igehirdetés. De I I . József türelmi rendelete 
után ismét feléledt és most Soprontól különválva szervezke
dett. 1786-ban az eperjesi születésű Walleitner Jánost hív
ták meg lelkészüknek, akinek Christlieb Frigyes lett az 
utóda. Ez arról nevezetes, hogy zsidó szülőktől született s 
csak 1770. Wormsban keresztelkedett meg és tért át evang. 
egyházunkba. Előbb Tolnában volt kismányoki lelkész s 
félreértésből ártatlanul szenvedett három évi börtönbünte
tést. Mint Christlieb utóda került nagyatyám, Pavr Sámuel 
Balfra 1817-ben. 

II . A balfi pap családi körében. Kis János püspök a balfi 
templomban. 

Payr nevűek, amint Házi Jenő dr. főlevéltáros köny
vei mutatják, már a XV. század óta vannak és sűrűn talál
hatók Sopronban és a szomszéd falvakban. Herr Hans Payr 
már 1421. városi tanácsos volt Sopronban. Payr, Payrisch 
(bajor) néven nevezték e vidék ősi német lakóit, akik mint 
dialektusuk is mutatja, bajor eredetűek voltak. Még Csányi 
krónikája is így P-vel és e betű nélkül írja a nevüket. A sop
roni lutheránusok ellen 1524. felvett jegyzőkönyvben már az 
egyik lanu Dominus Wolfgangus Payr nevű. Payer György 
ricingi lakos pedig a fiával 1605. Bocskay hadai elől mene
kült Sopronba s itt értékes krónikát írt, melyet ma is jól 
használhatunk. A soproni Payer János 1688. iratkozott be 
a jenai egyetemre. így kerültek Payrok (később Payer néven 
is) Sopron falujába, Harkára is. Rokonságban voltak a ruszti 
Pirnstingel-családdal, melynek nemesi levelét nagyatyám 
őrizte. 

Nagyatyám Harkán született 1788. szept. 28-án. Payr 
János és Kaufmann Zsófia gazdáfkodók voltak a szülei. 
Harkát a ,,Kaibelschule" és a ,,harkai akadémia" csúfnevek-
kel szokták emlegetni. Pedig nem csúfsága, hanem dicsősége 
volt Harkának mindegyik. Neki t. i . 1673-ban a lelkész és ta
nító elüzetése után a borjúpásztora is oly tanult ember volt, 
hogy egy tisztáson összegyűjtötte a gyerekeket s a bibliá
ból tanította olvasni.. Ez volt a Kaibelschule. Nagy György 
nevű lelkésze pedig I I . József korában oly kitűnő metódussal 
tanította a német nyelvet, hogy magyar nemes urak még 
akadémikus fiaikat is Harkára küldöttek. Ez volt az aka
démia. Újabban is sok volt a tudomány Harkán. Földmíve
sek összejártak és monista iratokat olvastak. 



A rég i balfi templom a t e m e t ő i d o m b t e t ő n . 

Payr S á m u e l , balfi l e l k é s z 
szül . 1788. szept. 28, meghalt 1862. m á j . 29. 



Száz év előtt hazafiság dolgában is igen jól állottak s 
többször küldtek egy-egy diákot a soproni iskolába. így került 
ide nagyatyám is, k i a gimnáziumot és teológiát Sopronban 
végezte. 1814-ben mint soproni primánus a jeles Petz Lipót
tal együtt folyamodott, hogy Jenába is kimehessen. Edvi 
Illés Pál, Koritsánszky Sámuel, Turcsányi János, Wimmer 
Ágoston, Haubner Málé, Hetyésy László, Kapcsándi István 
és Gödör József voltak künn vele egy időben. Ezek a barátai. 

Két évet töltött Jenában, hol már ekkor is a liberális 
teológia volt uralkodó. Még a jénai hölgyek is, kik nagy
apám albumába emléksorokat írtak, az ortodoxia felett gú
nyolódtak. Aszall Jolianna ezt írja például: 

Menschenliebe ist besser, als Or thodoxie , 
Umgang m i t edlen Seelen ist r ü h r e n d e r . 
Als Umgang m i t R e c h t g l ä u b i g e n 

A magyarok dr. Aszall György szász nagyhercegségi 
ügyvédnél szoktak kedélyes estéket tölteni. Szállásadójuk is, 
Aszall Zsófia, az ügyvéd leánya, vagy nővére lehetett, k i 
mint „gewesene Hauswirthin" igen vidám emléksorokat írt 
az albumba. Igen sok erdélyi, magyar és német jó barát írt 
emléksorokat. „Vivant Hungari" — írják ismételten is nagy 
szeretettel. A nógrádi Wachláts Sámuel írja: 

U n d f ü h r s t D u einst f ide l i te i 
De in Weibchen an der Hand , 
So denk an unsre Pilgerschafl 
I n der Phi l is ter L a n d 

S a lap szélére odajegyzi magyarul: „Notabene: A magyar 
táncz az olajmalomban!" Ennek jelentését csak ők tudták. 
A tapolcafői Vánkosi József 1816. ápr. 4-én verset írt em
lékül: 

Hogy ama h í r e s J e n á b a n 
Szép i dő t tö l t é l velem, 
E m l é k e z z r á a h a z á b a n , 
É d e s j ó S á m u e l e m . 

A thüringiai Cotta János (Luther életéből ismert név) e jel
lemző emléksorokat írta: „Unterscheide Religion und 
Theologie wohl von einander und schreibe jener das Unheil 
nicht zu, das diese anrichtet". 

Nagyatyám Jenából 1816. visszatérvén, Gerhauser Sá
muel kőszegi szenátornál volt nevelő. Majd Kis János püs
pök 1817. felavatta s mint segédlelkész Alhón a tudós Töp-
ler Sámuel esperes mellett töltött 3 hónapot. Beköszöntő 
beszédét 1817. advent első vasárnapján mondta Balfon. 



Schiller Sámuel, az Artner Teréz által is megénekelt jeles 
harkai lelkész iktatta be hivatalába. 1818. ápr. 14-én a fiatal 
balfi pap már házasságot is kötött Sopronban Pahr Roziná
val, egy hegyeshalmi gazdálkodó müveit és vallásos lelkű 
leányával, akit itt Sopronban nagybátyja, Grundtner Tamás 
vagyonos vaskereskedő neveltetett.1) 

A szük jövedelmű parókián is nagyszüleim igen boldo
gan éltek. Mint jó lutheránus papi ház évről évre egy kis pap-
fival gazdagodott: Frigyes, Sándor, Ferenc, Henrik, Samu, 
öt fiú és egyetlen leány: Lujza. Ez utóbbit azután úgy be
cézték, dédelgették, mintha a német császár egyetlen kis
leánya lett volna. A papné hozományából egy Heller nevű 
gyümölcsöskertet is vettek. Ehhez fűződtek a gyermekek 
legboldogabb órái. A jó balfi pap Harkáról az édesatyját is, 
Payr Jánost, akinek szemei igen elgyengültek, Balfra a pap
lakba hozta. Igen szelíd, vallásos, jó lélek volt az öreg. Az 
utcán is hajadonfővel, fennhangon szokott imádkozni. Mint 
a lelkész apját az egész falu nagy tiszteletben tartotta. 

Nagyapámat mint képzett, szelídlelkű és hivatásának 
élő buzgó lelkészt nemcsak a falubeliek, hanem a soproniak 
is szerették. Sokan jártak ki hozzá mint fürdővendégek. Jó 
barátságban élt a tekintélyes Artner, Martiny, dr. Töpler és 
Klausz családokkal. A gyermekek keresztsziilei is ezek vol
tak. Nagy tisztelője volt a balfi paplaknak a vagyonos Ben
czúr Márton soproni gyógyszerész és ennek igen művelt és 
vallásos neje Munker Teréz. Tanítóképzőnkre Benczurék szép 
alapítványt is tettek. A kegyes özvegyet, Benczurnét kifeje
zett kívánságára teológus koromban többször meglátogattam 
s a vele való társalgás nemcsak nagy tisztelettel töltött el, 
de félelemmel is, hogy megszégyenít a bibliában való jártas
ságával. Tőle tudtam meg, hogy nagyapám nem a jenai irány 
híve volt. Kolbenheyer Móric, a soproniak költő-papja is 
nagy tisztelője volt balfi kollégájának. Első teol. vizsgánkra 
Kolbenheyer azért jött el, hogy a balfi pap unokáját meg
hallgassa. 1849-ben, midőn az ellenség kereste, nehéz helyze
téből egy időre nagyapám mentette ki Kolbenheyert. Balfon 
ő rejtette el a paplakban. Jól ismerte a balfi papi családot 
Fabricius Endre nyug. közjegyző, Sopron egyik jóltevője is, 
aki e réven még engem is barátságára méltatott. Poszvék 
Sándor igazgató is, ki gyermekkorában a balfi gyümölcsös-

1 ) Csa l ád i h á z u k az vo l t a V á r k e r ü l e t e n , melyet k é s ő b b Pe t r ik 
J á n o s kalapos vett meg, ma pedig „A her rnhu t ihoz" c í m z e t t kereske
d é s van benne. Egy e z ü s t k a n a l a t Pahr Rozina k e z d ő b e t ű i v e l s egy 
L u t h e r - k é p e t (régi , n a g y b e c s ű o l a j f e s t m é n y t ) m i n t nagyapai e m l é k e t 
ő r z ö k ma is nagy kegyelettel. Grundtner ( f 1814) 500 fo r in to t hagyott 
a soproni á r v á k és évi 100 fo r in to t az a lumneum r é s z é r e . (Gamauf I V . 
F ü g g e l é k 9. 1.). 



ben még jóízűen lakmározott, jóságos arcú, igen kedves, 
tiszteletreméltó öreg úrnak jellemezte nagyapámat. S egy 
fennmaradt Tiefenbrunner-féle jó arcképe is valóban ilyen
nek mutatja. 

Mint képzett lelkészt Kis János püspök sokszor be
hívta lelkészi vizsgalatokra és bizottsági gyűlésekre. Az espe-
rességben is megbecsülték. Gamauf József ágfalvai lelkész 
halála után 1848. őt választották meg esperesnek. De nem 
fogadta el, „mivel, úgymond, nem bírja tökéletesen a ma
gyar nyelvet". Német anyanyelvű fiúknál ez akkor, sajnos, 
gyakori eset volt, mivel az iskolában nem magyar, hanem 
latin nyelven tanítottak. 

A jó öreg urat, ki csupa buzgóságból hosszan szokott 
prédikálni, az „Eklézsia Humorába" is belevitték. Karsay 
Sándor püspök mondta el róla, hogy Kis János szuperinten
dens is Balfon fürdőzött s egy vasárnapon már csak úgy a 
prédikáció végére akart bemenni a templomba. Szép csend
ben ült le hátul az egyik padsorba. De sorsát el nem kerül
hette. A prédikátor eleven szemei azonnal észrevették a ma
gas vendéget s nyomban ilyen fordulatot adott a beszédnek: 
„Kedves híveim, már most a végéhez jutottam volna prédi
kációmnak, de mivel az a szerencse ért, hogy szeretett fő-
pásztorunk e pillanatban lépett be hozzánk, azért újra kez
dem elölről". Erre aztán szent borzadály járta át a híveket, 
de Kis Jánost is. 

Mikor az anekdota 1894. ilyen formában a Mi Ottho
nunkban megjelent, Guggenberger János ráckozári lelkész 
levelet írt a szerkesztőnek: mint soproni ember, úgymond, 
a jó Payr bácsit ő is ismerte, de az anekdotának éppen a 
java maradt el; a balfiak tudniillik egyenkint szépen kisom
polyogtak a templomból, kiment végül jó Kis János is; az 
egyházfi pedig felvitte a templomkulcsot a szószékre, mond
ván: „Ha végez, tisztelendő uram, csukja be a templom
ajtót". Guggenberger még megjegyzi: „Se non é vero, é ben 
trovato; én nem akarom bántani a balfi papot, mert jó 
ember volt az öreg úr". 

Minden evangélikus paplakon, amint ez már Luther 
életében is úgy volt, találni a sok baj és küzdelem mellett, 
az angol vékfildi lelkészre emlékeztető jeleneteket. Balfon is 
úgy volt. öreg nagynéném beszélt el egyet-mást. Mindegyik 
gyereknek volt becéző- vagy gúnyneve is a családban. Hen
rik volt „der Dicki". Képes volt az édes gyümölcsből egy 
zsomporral is megenni egyszerre. Ferencnek „Pranc", Luj
zának „Afca", a legkisebbnek „Samu-Hamu" volt a neve. A 
legidősebb Sándort, mivel ő mint soproni diák a többinél job
ban öltözködött, „der Herr" tréfás névvel illették. A diák úrfi 



a soproni barátait is meginvitálta vakációra Balfra, pedig 
úgyis sokan voltak. A sok vásott gyerek bizony sok ruhát 
szaggatott s cipőért, kalapért, ruháért egész szekér eleséget 
kellett Sopronba befuvarozni. A vendéglátás is a fürdőhe
lyen sokba került. Rokon és jóbarát mindig jelentkezett és 
a szegény papék csak befogadták őket. 

Mesterség volt a szűk jövedelemből megélni. Történt 
egyszer, hogy papék a dívánt valamely sárga és kékcsíkos 
erős vászonszövettel húzták be, amelyből jócskán maradt 
felesleg is. Hogy kárba ne vesszen, az élelmes papné Hen
riknek menten jó erős bugyogót varrt belőle. De alig ment 
ki benne az utcára, az egész balfi gyermeksereg összecsődült 
és pojácának, komédiásnak csúfolták a pap fiát, akinek 
bőrét a kemény lábravaló úgyis eléggé dörzsölte. Szegény 
gyerek, ezután csak előleges sírás és verés után húzta fel az 
új habitust. De viselni kellett, mert úgy kívánták a házsza
bályok. Tóth János dömölki esperesre emlékeztet ez az eset, 
kinek az egyik patrónusa egy igen nagy, nehéz, csukott hin
tót küldött ajándékba. Senki sem akart belefogatni, sokáig 
pihent a színben. Végre is, hogy valami hasznát vegye, a 
sárga posztót, mellyel a hintó bélelve volt, lefejtette és bu
gyogót csináltatott belőle a gyerekeknek, a megvedlett fa-
alkotmányt pedig átalakította tyúkkatrocnak. így tesz a 
szükség találékonnyá. 

III . A balfi papfi, Petőfi diákbarátja, Bölöni Farkas köny
vét olvassa és tengerre száll. 

Balfi papék csak a legidősb Sándor fiúkat taníttathat
ták, a többire már nem került. Valószínűleg már ők találták 
ki azt a metódust, amit az utódról, Schrödl József lelkész
ről hallottam. A kosarat a napi élelemmel Sopron feleútjáig 
az apa hozta el, a tanuló fia pedig a fele úton, valahol ott 
az ősi Rastkreuz körül már várta, hogy átvegye. A balfi papfi 
méltó volt az áldozatra, kitűnő bizonyítványt vitt haza. 

Fabricius Endre, a soproni polgármester fia, tanuló
társa volt a balfi Payr Sándornak. Ennek unokája, ifjabb 
Fabricius Endre, gazdasági tanácsos, mondja el nagyapja 
feljegyzései nyomán, hogy az 1839—40. tanévben Petőfinek 
soproni barátai között, akik neki könyveket hordtak, ott 
volt Payr Sándor is, a balfi pap fia1) Nagy dicsősége ez a 
szegény diáknak, hogy a kopott katonazubbonyban Petőfit 
megbecsülte. Oh, bár hát csak Petőfi is ott lett volna azok 

*) Fabricius E. Pe tő f i soproni b a r á t a i . „ S o p r o n v á r m e g y e " 1923 
december 25. s z á m a . 



közt a diákpajtásai között, akiket a balfi gyümölcsöskertbe 
vagy ősszel a szüretre szokott meghívni. Nagyobb dicsőség a 
balfi paplakot nem érhette volna. De az 1841/2. tanévben 
ismét együtt tanultak Pápán, Petőfi a V I I . osztályba járt, 
Payr pedig már jogász volt. A kezemben levő bizonyítvány 
szerint ugyanazok voltak a tanáraik: Tarczy Lajos és Bo-
csor István. 

De idősb Fabricius Endrétől magától is kaptam én 
nagybátyámra vonatkozó tudósítást. Soproni theológus ko
romban az ősi Fabricius-ház második emeletére kerültem 
nevelőnek a Mesterházy-fiúk (Gyula és Gedeon) mellé. Az 
öreg Fabricius, aki az első emeleten lakott, meghallván, 
hogy a balfi pap unokája lakik a házban, többször meghí
vott magához, kiadott verseivel és zeneszerzeménveivel is 
megtisztelt és sokat beszélt nekem nagybátyámról, aki neki 
tanulótársa és jóbarátja volt. „Már gimnazista korában is 
— beszéli Fabricius — összeböngészte az Amerikáról szóló 
összes könyveket és sokat beszélt a boldog új világról." A 
németnyelvűeken kívül mohón olvasta Bölöni Farkas Sán
dornak 1834-ben megjelent új könyvét: „Utazás Észak-Ame
rikában", mely az első ilyenféle mü volt magyar nyelven. 
A régi sokat használt példány ma is megvan a soproni 
lyceum könyvtárában. Kegyelettel forgatom megsárgult lap
jait. Ezt a könyvet tanulmányozta szegény nagybátyám is. 
Ez lett sorsdöntő az ő szomorú tragédiájában. 

Bölöni Farkasról Széchenyi is azt írja: „Mely kimond
hatatlan kellemes pillanatokat éltem amerikai utazásának 
olvastában, nem magyarázhatom. Bár lettek volna órák, 
napok! Hála a Mindenhatónak, hogy ezen könyv világra 
jött; haszna honosinkra felszámíthatatlan." Bölöni külön
ben elég józanul írta meg könyvét. De az amerikai szabad
ságért lelkesedni mégis ebből tanultak meg a magyarok. 
Ha Széchenyi, Wesselényi is Amerikába kívánkoztak, hogyne 
keltett volna vágyat ez a könyv a tehetséges és merész 
papfiúban, aki csak szegénységet, szűkkeblűséget, felekezeti, 
társadalmi korlátokat, szellemi rabságot látott maga körül. 
Nem tudta nézni, hogy áldott jó édesanyjok a nappali mun
kában kifáradva, éjjeli órákon, mécses mellett foltozza a 
gyermekek ruháját. Apjoknak, az egyetemen járt tudós és 
kegyes papi embernek pedig nincs annyi jövedelme, hogy 
öt fia közül csak egy másodikat is taníttathasson, vagy ruhát 
vásárolhasson számukra. Örült, ha soproni tisztességes ipa
roscsaládok inasoknak fogadták őket. És nagybátyám maga 
is mint tanult ember két diplomával kezében előmenetelt, 
biztos kenyeret nem remélhetett. Pedig, mint jószívű, hálás 



A balfi e v a n g é l i k u s templom. 



gyermek ő szüleit is k i akarta ragadni a nyomorúságból. 
Ezért gondolt Amerikára. Hiszen oly sok szépet olvasott és 
hallott róla. 

Sopronban Hetyésy László direktor idejében 1838— 
1841-ig az úgynevezett bölcsészet-, jog- és hittani osztályba 
járt három évig s tiszta kitűnő bizonyítványt nyert az év 
végén. 1841 őszén pedig Pápán a I I . éves jogászok közé irat
kozott be, egy időben Petőfivel. Az igazgatójuk itt Czibor 
Ferenc volt. Elvégezte Magyaróvárott a gazdasági iskolát is. 
Pápán az Esterházy-uradalomban ideiglenesen már gyakor
nok volt, de mint evang. papfiú nem remélhetett előmene
telt. Otthon a családi körben mint tanult embert s vígkedvű, 
jószívű testvért mindenki szerette. Különösen édesanyjának 
volt a szemefénye. Mily lesújtó lehetett tehát, midőn a bé
kés paplakban egy napon csak kijelenti a fiú: „Kimegyek 
Amerikába, nem nézhetem a szenvedésteket!" Nem csekély 
dolog volt ez akkor. Nem kényelmes, biztosjárású gyorsha
jók szállították a kivándorlókat, hanem gyenge, törékeny 
vitorláshajók, melyek 2—3 hónapig hányódtak vetődtek a 
tengeren. Édesanyja heteken át könnyeivel marasztalta és vi
gasztalhatatlan maradt örökre. Mind hiába. Hiszen a jó fiú 
éppen édesanyját és szegény testvéreit akarta gazdaggá és 
boldoggá tenni a mesés világból integető aranyhegyekkel. 
Benczúr Márton soproni gyógyszerész adott neki kölcsön 
300 forintot, ezzel indult el Bécsen át Hamburg felé 1846-
ban. Az édesapja is kérlelte, csillapította a fiút. De magában 
nem titkolhatta, hogy Magyarország akkori viszonyai kevés 
jót Ígérnek az önállóságra vágyó ifjú embernek. 

IV. Nagy küzdelmek az új világban. A világosi fegyver
letétel után a második papfi is Amerikába menekül. 

Az első balfi papfit, ki mint végzett jogász és okleveles 
gazdász, veszélyes tengeriút után kötött k i az amerikai par
ton, bizony nem aranyhegyek, hanem keserű csalódások 
örvényei fogadták. Volt úgy, hogy mint favágó kereste ke
nyerét. Másként nem boldogult, pedig még itthon az angol 
nyelvet is megtanulta. Washingtonban egy dohánygyárban 
is dolgozott. Egy értékes szép szivarláda van birtokomban 
„Habana, Fabrica Washington" felirattal, melyben a buj
dosó fiú finom szivarokat küldött newyorki és hamburgi 
kereskedők közvetítésével a szerény balfi papnak. Nem hi
szem, hogy a füstje édes lett volna a parókián. Sok fájó 
könnyet facsart k i ez is a szemekből. 



Biztos állást nem lelve, a 25 éves ifjú kénytelenségből 
végre is katonának állott be. Az Egyesült Államoknak Mexi
kóval volt ekkor háborúja Texas területe miatt. Ebben vett 
részt és kétévi katonáskodás után végkielégítésül 160 hold
nyi műveletlen földet kapott. Fél angol mérföld volt a hosz-
sza s ugyanannyi a szélessége. Szabadon választhatott 5—6 
lábnyi magas buja fűvel benőtt praerie vagy pedig a ren
geteg őserdő között. Míg csak igazolópapírjait megkapta, 
addig is óriási utakat kellett bejárnia. 1849 tavaszán írta 
szüleinek, hogy New-Yorkban a világoskék egyenruhát leté
vén, vasúton, hajón és gyalog járta be Albany, Detroit, 
Washington, Chicago stb. vidékét. Pénze elfogyott s mivel a 
hosszú gyaloglásban lába is kisebesedett, Delphi városában 
Indiana államban egy papírmalomban vállalt munkát. Végre 
megjöttek iratai. Michigan államban a klímát zordnak ta
lálta. S így végre is Illinois állam Madison kerületében High-
land városkához kétórányira választotta k i birtokát. Az volt 
ránézve döntő, hogy e városban német lutheránus templom 
is volt, a katholikus és methodista mellett. Ugyanitt orvos, 
postahivatal és mindenféle iparos is volt a városban. Saint 
Louis volt a nagyobb piacuk és vasút is volt épülőben. High-
land lakói csupa németek és svájciak voltak. A szomszédja 
Strobel András, a bádeni nagyhercegségből való. De mi
csoda óriási munka lesz az ősi prairiet feltörni. A szántáshoz 
ekére, állatokra, beruházásra és munkaerőre is van szük
ség. Honnan veszi ezt a szegény ember? 

Ekkor 1849. elején kapta Sommer newyorki barátjá
nak közvetítésével az első levelet hazulról. Amint apja és 
anyja kézírását meglátta, ez volt az első eset, írja, hogy 
Amerikában könnyezett. Válaszában ő is ,,az édesanyák leg
jobbikának" az ég áldását küldi. S válaszul írt levelében 
elfoglalt birtokát, ha valami emberi dolog történne vele (hi
szen most is térdig a vízben gázolva tett meg egy nagyobb 
utat), az amerikai új törvény értelmében, hivatalos formá
ban szüleire hagyja. íme, már most is a szülein akart segí
teni. Nevét angolosan, e-betüvel Payernek kezdte írni. Az 
angolban ez így „fizetőt" jelent. Ez a név, úgymond, meg
illeti, mert soha senkinek sem maradt adósa. E levelében 
írja, hogy most mindenki Kaliforniáról beszél, hol nagy bő
ségben lelik az aranyat. De Saint Louishoz 2200 angol mér
földre van és 170 dollárba kerül az útiköltség. Ügy látszik, 
hazulról mások is ki akartak vándorolni, mert azt ajánlja, 
hogy Brémából vagy Havreból csak áprilistól júliusig indul
janak, de ősszel vagy télen semmi esetre. A hajódíj «35—40 
dollár a fedélzetközben, hol úgy van az ember, mint vala
mely sötét pincében. De az angol nyelv ismerete nélkül ne-



héz munkát kapni. Ő naponként haza és szüleire gondol. 
Senkit nem biztat a kivándorlásra. 

Megvolt tehát a kimért, kihasított földje, de nem tudta 
az ősvadont megmunkálni. A napszám rémítő drága volt. 
Tehát jóidéig még különféle gyárakban és üzletekben ke
reste kenyerét. Az én keresztelőleveleinben még 1861. is 
mint rockporti kereskedő van a neve beírva. Boldogult apám 
ezt a távol bolyongó bátyját tartotta legméltóbbnak arra, 
hogy elsőszülöttjének keresztapjául válassza. 

Időközben azonban nagy dolog történt. Testvéröccse, 
Ferenc, aki rézműves volt Sopronban, a világosi fegyver
letétel után, hogy az osztrákok be ne sorozzák, utána szö
kött bátyjának, ő is kivándorolt. Öt is Benczurék segítették 
k i 300 forinttal. Most már tehát két balfi papfi volt künn 
Amerikában. A bátyja alig tudhatott öccse megérkezéséről, 
mert sokszor változtatták helyüket. Egy napon az idősebb 
testvér egyfogatú kocsin hajtott Saint Louis városából s íme 
öccse az országúton, mint szegény vándorló legény jött vele 
szembe. El lehet gondolni, hogyan fulladt könnyekbe ez a 
viszontlátás. A két fiú szinte nőies gyengédséggel szerette 
egymást. De messze is esett már tőlük a családi fészek, a 
falusi paplak, ahol szegénységüket mégis oly sok boldog 
öröm deríté fel. 

Most hát ketten dolgoztak gyárban, mezőn vagy irodá
ban, ahol éppen kereset akadt. Az ősi prairie feltörésébe 
még mindig nem tudtak belefogni. Sándor agglegény ma
radt, Ferenc ellenben már egy év múlva megnősült. Egy 
német misszionárius leányát vette feleságül, k i mint 14 éves 
leány egymaga tette meg a veszedelmes tengeriutat Ameri
kába. Mint ároni házból valók, évről évre gazdagodtak egy 
kis csemetével. Egy ideig Greenvilleben, szintén Illinois ál
lamban laktak. 1855-ben Indiana állam Betlehem nevű vá
rosából küldtek öccsüknek emléklapot Hamburgba. Végre 
azután 1864-ben felszántották a highlandi őstalajt és elkezd
tek gazdálkodni. Szántottak, vetettek, arattak, mind saját-
kezűleg. Nyáron a nap heve majdnem az agyvelejöket égette 
ki . Gerendákból egy kis házikót tákoltak össze. Ez a „Block
haus" volt a palota, melyért a szegény magyar Amerikába 
vitorlázott. Igazán arcuk verejtékével ették kenyerüket. A 
fényképen még gyermekeik arcán is meglátszik valami zord, 
kemény vonás, melyet a korai nehéz munka vésett oda. Ké-
sőn-korán, mindenki dolgozott. A fiúk messze levén a város
tól, csak télen járhattak iskolába. A lányoknak volt házi 
orgonájuk, tőlem hangjegyeket is kértek, de különben ők 
voltak a szénagyüjtők, sertésetetők és a többi. 



A két testvér együtt lakott a kis házban. Sándor ma
gáénak tekinté öccse gyermekeit. Négy fiú és öt leány szü
letett egymás után. A kicsinyek csak az ő kezéből akartak 
enni. Ő a munkát is jobban bírta, mint öccse. Sógornője 
írta: „Sándor úgy arat és irtja az erdőt, mintha életében 
mást sem tett volna." Birtokának felét tartásdíj fejében 
öccsének adta. És a túlfeszített munkának mi lelt a jutalma? 
1867 telén fahordás közben meghűlt az úton, torokgyulla
dása támadt, az orvos messze volt. Míg öccse kocsin érte 
ment, a hirtelen nagyra nőtt daganat az erős férfiút 45 éves 
korában, 1867. dec. 10. megölte. 

Néhány nappal előbb Highland városkában járt az 
öccsével s midőn itt a református templom harangját meg
hallotta, megjegyzé: „Ennek egészen olyan a hangja, mint 
otthon a harkai harangé". 21 évi távollét után is a harkai 
harang csengett a fülébe. Nem gondolta, hogy hamarosan 
ez a harang fogja nyugalomra kísérni. A highlandi teme
tőben pihen. Szomorúfűzet ültettek, majd sírkövet állítot
tak hamvai fölé. íme, a soproni liceum jeles tanulója, aki 
két diplomát is szerzett, jogit és gazdaságit, messze idegen
ben így tört le az emberfeletti munka terhe alatt. Öccsének 
népes családja nemcsak jóltevőjét, hanem a legjobb és pó
tolhatatlan munkaerőt is veszítette benne. 
V. A megüresült családi fészek és az öreg papék. A harma
dik papfit Wimmer Ágoston tartja vissza a kivándorlástól. 

Szerencsére az öreg balfi lelkészpár visszavárt kedves 
fiának halálát már nem érte meg. Rájuk még az itthon ma
radt fiúkkal is sok aggodalom várakozott. Henrik is honvéd 
volt, a világosi fegyverletétel után maláriával jött vissza. 
Győrtől az utat Szárföldig rongyosan, betegen járta meg, itt 
kidőlt. Egy szárföldi gazda az ellenség elől a padláson rejté 
el, majd pedig széna között hozta fel Sopron felé. Kapu-
várott kinézett a széna közül. Ekkor gondolt arra, hogy mint 
bádogos majd itt lesz önállóvá. Éjjel kopogtatott a balfi 
paplak kapuján. Nem akarták bebocsátani, annyira el volt 
csigázva, hogy édesanyja sem ismert reá. Két évig rejtőzött 
otthon, míg a maláriából kigyógyult. Később Kapuvárott 
hosszú éveken át ő volt az ipartársulat elnöke, talán egyet
len evangélikus a nagy katholikus helyen. Szerette, becsülte 
mindenki. Vadosfa itteni szórványhelyének is ő lett a gond
noka. 

íme, a balfi papnak két fia küzdött, mint honvéd a 
szabadságharcban. A harmadik is, ha tudja, mi vár Magyar
országra, bizonyára szívesebben harcolt volna itthon, mint 
Amerikában Mexikó ellen. Az egész család nagy tisztelője 



volt Kossuthnak. A jó papné Kossuth arcképét az imaköny
vében tartogatta. A lelkész is a hazafiságra hivatkozva t i l 
takozott fiainak kivándorlása ellen, s harmadik fiával szem
ben, kit barátai szintén Amerikába csalogattak, érvényt is 
tudott szerezni akaratának. Sándor és Ferenc 1851-ben 
örömmel írták Amerikából, hogy Kossuthtal, mint emig
ránssal amerikai kőrútjában beszélhettek és kezet szorít
hattak. Kolbenheyert a szabadságharcban balfi papék rej
tették el. S midőn osztrák katonaság szállásolta be magát 
Balfon a paplakra, ezek oly bizalmatlanok voltak, hogy min
den ételt először a papkisasszonynak kellett megkóstolni. 
Így akarták megtudni, hogy nincs-e megmérgezve. 

A legkisebb papfiút, Sámuelt, az én boldogult apámat, 
a balfiak vakmerőségéről emlegették meg, mert a legmaga
sabb fákra mászott fel legszívesebben, s nem egyszer vit
ték haza lepedőben félholtan. Mesterségét Brenner Sándor
ral, Sopron egyik legműveltebb és legtekintélyesebb iparo
sával együtt ezek családi házában az Előkapunál tanulta. 
Brennerék családi arcképei olajfestményben ma a városi 
múzeumban láthatók. Brenner Sándor egyik oszlopos tagja 
volt a soproni Dalegyesületnek. Vakmerő balfi barátja, mint 
iparossegéd bátran vágott neki a világnak. Hamburgig, Bré
máig meg sem állt, csak Göttingenben tartott hosszabb ál
lomást. Hamburgban a Falkcnberg-féle nagy kefegyárban 
dolgozott. Esténként pedig (akár csak Rousseau atyja, a 
genfi órás), mint táncmester szolgálta a nyugati civilizációt. 
Magyar embertől ritka vállakózás. E mellett az angol nyel
vet is tanulni kezdte, mert barátai őt is Amerikába csalo
gatták. Costarica középamerikai köztársaság vonzotta ekkor 
a fiatalokat. A jó balfi pap 1855-ben írja fiának: ,,Ne menj 
az idegen, bigott vallású népek közé. Mint kalandor, ne 
hagyd itt hazádat. Ne fizess angol órákért, spórolj. E kri
tikus időkben maradj tovább is Németországban. Hazulról 
nem sok jót írhatok. Kereset nincs. A drágaság nagy, a 
luxus, költekezés még nagyobb". 

És a jó apa arra is intette fiát, hogy hallgassa Ham
burgban szorgalmasan Ansgar templomában Alt Jánost, a 
kiváló szónokot és Schmaltz Móricot a méltó társát, akinek 
világos, tetszetős racionalista beszédei nálunk is iííen nép
szerűek voltak. , , lr j róluk sokat és jellemezd őket" —- ez 
volt a szülői parancs. Es így lett a táncmesterből buzgó 
templomjáró. Mikor pedig Brémában dolgozott, figyelmez
teti apja, hogy ott van, mint emigráns Wimmer Ágoston, a 
hazafisága miatt száműzött felsőlövői lelkész. „Keresd fel, 
üdvözöld nevemben s írj róla sokat." S a fiú ezt meg is tette. 



Payr Ferenc amerikai farmer és kis fia Payr Ferenc amerikai farmer 
Kossuth-kalappal. ö r e g k o r á b a n . 

Payr Ferenc sír ja az amerikai U l m v á r o s á b a n . Meghalt 1911. áp r . 28. 



Emlékkönyvébe Wimmer Ágoston Brémában 1856. márc. 
28. írt szép emléksorokat: „Wie wird der Jüngling seinen 
Weg unsträflich gehen? Zsolt 119, 9. S neve mellé oda 
írta: „Deines Vaters alter Schulfreund". Emléksorokat írt 
számára Wimmerné is, Schmidt Mária. 

Főként Wimmer volt az, k i a harmadik balfi papfiút 
az amerikai veszedelmes és céltalan útról lebeszélte. Wim
mer ugyanis Adél nevű leányával 1850. maga is kiment 
Amerikába, innen titokban egy igen érdekes levelet írt 
Mária Dorottya nádorasszonynak s a felsőlövői tanintézetet 
az ő gondjaiba ajánlotta. Wimmer New-Yorkban az Üjházy, 
Prágay, Neményi, Juhos, gróf Vass, Karafiáth és más ma
gyar családokkal is találkozott. De nem tetszettek neki az 
ottani állapotok és a nagy honvágy visszahozta. 

Göttingenben Fichtner Samu írt apám albumába^ 
Fichtner szintén papi családból való. Ez a legfiatalabb balfi 
papfi később Pápán lett önállóvá. A jó balfi pap mennyire 
örült, hogy jó evang. családból vett feleséget; s mikor fiuk 
megszületett, neki is igen tetszett, hogy az amerikai Sándor 
bátyjukat választották keresztszülőnek. Az Öreg pap levele 
tele van jó tanácsokkal, miként kell a kis csecsemőt ápolni, 
táplálni. Az anyák és nagyanyák legjobbika pedig egy pápai 
emberrel 5 forintot küldött az unokának. Nagy dolog volt 
ez papéktól! A balfi német papfiút a pápaiak is szerették 
és megbecsülték. A pápai evangélikus templom építésénél 
oly buzgón és szakértően pallérkodott, hogy Gyurátz lel
kész hajlandó lett volna neki az építészetből is külön mes
terlevelet adni. 

A balfi paplak, egykor oly népes, lármás, most íme 
megüresült. Az egyetlen leánytestvért is Henrik öccse vitte 
el gazdaasszonynak magához Kapuvárra. A szülők pedig 
megvénültek. Amerikából a fiúkat hiába várták vissza. Ez. 
a seb csak nem gyógyult be. Egyetlen örömük a Heller-gyü-
mölcsöskert volt, közel a paplakhoz. „Egész nap a Heller
ben voltunk és reátok gondoltunk" — írták a fiúknak Ham
burgba. De innen is kizavarták őket. 1860-ban írja az apa 
Amerikába: „Legtöbb órámat nyáron a Heller-gyümölcsös-
ben töltöm, bár most már nem lehetek ott oly fesztelenül, 
mint ezelőtt, mert a városi hatóság megvette a szomszédos. 
Eckl-féle szőllőt és fasort ültettetett a fürdővendégek szá
mára". A gond és öregség terhe alatt kidőlt a jó papi pár. Az 
édesanya 1861-ben s néhány hónap múlva a családfő is el
halt 1862. május 29-én 74 éves korában. A dombtetőn az 
egykori ősi lutheránus templom árnyékába temették. Sírköve 
ma is áll. 



VI. A régi paplak jó emléke. A balfi kénesforrás és a pap-
fiak emésztő honvágya. 

A jó pap szellemét, az édesanya szerető, szelíd lelkét 
örökölték az ároni ház becsületes, tiszta levegőjében felnőtt 
gyermekek is. Mint iparosok is olvasni szerető, könyveket 
gyűjtő, művelt, istenfélő emberek voltak. Megható volt, 
hogy az öt testvér, kik a szerény paplakban igazán csak sze
génységet, lemondást, nélkülözést láttak, még messze a ten
geren túl is, mily szívós hűséggel ragaszkodtak evangélikus 
egyházunkhoz. Mily áhítatos tiszteletet éreztek a papi hiva
tás iránt, mennyi hálás, áldó kegyelettel emlegették a balti 
paplakot és a jó szülőket. 

Ferenc nagybátyám túlélte Amerikában itthon ma
radt két öccsét. Nagy családot nevelt. Egyik leánya keres
kedő, a másik gépész, a harmadik farmer felesége lett Dél 
Amerikában. A fiai is kemény munkával vergődtek önálló
ságra. Farmerek és munkások. 1880-ban eladták a high-
landi birtokot, ezt a katonáskodással szerzett és kínos verej
tékkel termővé tett földet és messze idegenbe Arkansasba 
költöztek át. Valamelyik fiúk vagy leányuk vonhatta ide 
őket könnyebb életre. Új telep létesült itt gyorsan, melyet 
nagybátyámról „Payer" községnek neveztek. Ő maga volt 
itt a postamester is. Oly szép és szabatos volt a kézírása 
minden reszketés nélkül, még a 90-ik évéhez közel is, hogy 
az ifjúkori emésztő, kemény munka után igazán meglepő. 
És itt sem volt maradandó lakása, néhány év múlva a kö
zeli Ulmba költözött át Új-Stuttgart közelébe. Ügy látszik, 
württembergi települők voltak ezen a vidéken. 

Érdeklődését hazája, az irodalom és az egyházi ügyek 
iránt mindvégig megőrizte. Családjával együtt buzgó támo
gatója volt az eklézsiának. A „Lutheraner" című német lapot 
és naptárt nekem rendesen megküldte és több kötetnyi ér
tékes amerikai kiadványt is. Annak hírére, hogy Sopron
ban, tehát az ő szülőfölde mellett vagyok theológiai tanár, 
végtelen boldog volt. Feleségemnek képeket, ritka virág
magvakat, sőt élő növényeket is küldött. Jó szívét már előbb 
is kimutatta. Midőn szüleink még iskoláim befejezése előtt 
öt kisebb testvéremmel hagylak itt árván és szegényen, úti
költséget akart küldeni, hogy menjünk ki hozzájuk, ők el
tartanak bennünket. De nehéz sorsunkban is erre már nem 
vállalkoztunk. 

ö t magát is, bár nagy családjával erősen Amerikához 
volt láncolva, nagyon emésztette a honvágy, mindhalálig. 
Túl volt már a 80 éven, midőn képeslapokat kért Balfról, 



Harkáról, Sopronról. Reszketett az örömtől, midőn újra 
látta a soproni város tornyát, ,,mely alatt — írja — annyi
szor futott át ifjúi gondatlansággal". Legjobban meghatotta 
Balfon a kis templom a temetői dombtetőn. Bizonyára ked
ves gyermekkori játszóhelye volt a környéke. A fürdői fa
sorral most is a Heller-gyümölcsös jut eszébe. „Mi ott sok 
vidám és boldog órát töltöttünk" — írja. 

Dollárokat küldött, hogy fényképeztessem le a régi 
balfi paplakot, az evang. templomot és apjuknak sírkövét 
12—12 példányban nagyobb formában, hogy mindegyik 
gyermekének jusson belőle. A fényképezéshez én Kapuvár
ról az öccsét és húgát is odahívtam és Schrödl József lel
késszel magam és feleségem is a paplak elé álltunk. Elhi
szem, mennyi könnyezéssel nézte az így készült képet a már 
sírja felé közeledő, de emlékeivel itthon élő és hazavágyó 
aggastyán. „Ez az a hajlék, írá, hova a Christkindlein a meg
világított karácsonyfával annyiszor betért hozzánk." Új szo
kás volt ez akkor, mert a karácsonyfát nálunk csak Mária 
Dorottya nádorasszony honosítá meg. A mostani alsó evang. 
templomot látva jegyzi meg: „Ebben prédikált apánk 45 
évig, jól emlékszem reá, mikor a kőkeresztet feltették reá 
e felirattal: Renoviert 1833". 

Megküldte ő is utolsó ulmi lakóhelyük képét. Bizony 
csak szerény amerikai gyorsépítmény az a vasúti állomás 
mellett, amelynek vezetője a legkisebb fia volt. A világhá
ború előtt, 1911. ápr. 28. halt meg 89 éves korában Ulmban. 
Két hónap múlva követte a felesége is. Kevéssel halála előtt 
felelt Henrik öccsének halálhírére. Szentírásbeli helyekkel 
vígasztala magát és idézi az énekverset: 

„ D a s arme Herz hienieden 
V o n manchem S t u r m bewegt, 
Er l ang t den wahren Frieden, 
Erst wenn es n icht mehr sch l äg t . " 

Szegény sz ívem, te anny i 
V i h a r t ó l h á n y t - v e t e t t , 
A b é k é t , ha dobogni 
Megszűnsz , majd felleled. 

És ezt főként magára értette. Húgát, k i később 96 éves ko
rában hunyt el s a farádi evangélikus temetőben pihen, ha
láláig segélyezte, sőt ezt fiainak is meghagyta. 

Végigtekintve nagybátyáim amerikai útján, elmond
hatom, hogy őket nem a honszeretet hiánya, nem nyereség
vágy, hanem keserű kényszerűség hajtotta ki az új világba. 
Csak a legszükségesebbet akarták beszerezni becsületes 
munkával, hogy visszatérve itt önállóságra vergődhessenek. 
Mások is választották ezt az utat. Amerikába ment k i sze
rencsét próbálni 1832-ben Lenau Miklós is, a poéta, de csa
lódott. Testileg-lelkileg megtörten tért vissza. Az eperjesi Ke-



rényi Frigyes költő is, Petőfi és Tompa jóbarátja, semmi
képen sem boldogulván itthon a gazdálkodással, a szabad
ságharc után 1850. szintén Amerikába vándorolt k i . Hozzá 
intézte Tompa szép költeményét: „Levél egy kibujdosott ba
rátom után". Ebben mondja: „Szívet cseréljen az, aki hazát 
cserél. . . Mert hosszú hervadás emészti azt a fát, Melyet 
nagykorában tesznek más földbe át". Szegény Kerényi az 
Üj-Buda nevű amerikai gyarmaton őrjöngési kínokban halt 
meg 1852-ben 30 éves korában, jeltelen sírban pihen idegen 
földön. Nagybátyám, mint hírlapot és könyveket olvasó ta
nult ember bizonyára tudott róla.. 

Az idősebb balfi papfiút is a túlfeszített munka ölte 
meg. Az ifjabbik szívós természetével hosszú életet élt, de 
ennek szinte a java is nyomorúság és fáradság volt. Utolsó 
lehelletéig a honvág}^ emészté. Ráillik Bajza József verse: 

„ M ú l n a k évek , für te ősz m á r , 
Elfeledte r ég h a z á j a ; 
Ám a kedves r ó n a , t á j 
Sí r ig k é p b e n él e lő t t e , 
Szíve gyászo l , szíve f á j . 
S a b a l ó n a k v é g s z a v a : 
Isten h o z z á d , szép hazai" 

Egész életükből az a tanulság: Ne hagyd el a hazát! A nagy 
világon e kívül nincsen számodra hely! Már a régi római 
író érezte: 

Nescio, qua natale solum dulcedine cunctos 
Duc i t et immemores n o n si t i i t esse sui. 

Nem tudom, micsoda édességgel vonz mindnyájunkat a szü
lőföld s nem engedi, hogy róla elfeledkezzünk. 

Boldogult apám példájából is ezt láttam. Kocsin ho
zott fel Pápáról theológusnak Sopronba. Balfon állomást 
tartottunk. Elvezetett egy kúthoz. Éktelen szagos, kénes vize 
volt, egy kortyot sem tudtam belőle lenyelni, ő pedig a kút 
fölé hajolva, mohón és sokat ivott belőle, mint kisgyermek 
az anyatejből. Most megértem. A szülőföld édességét szívta 
belőle. Mikszáth Kálmánról mond hasonlót a felesége. Szü
lőhelyén Szklabonyán volt egy savanyúkút, a „medokis", 
Mikor Mikszáth évek múlva visszatért, felhúzott egy vödör 
vizet s mint valami mennyei nektárt szürcsölgette. A felesé
gének is inni kellett belőle, de szerinte: a víz bizony nagyon 
rossz volt.1) 

*) M i k s z á t h K á l m á n n é v i s s z a e m l é k e z é s e i . 90. 1. 



Jó lelkek, az egykori balfi népes papi ház lakói immár 
mind pihennek. Ketten a messze idegenben, a két öreg szülő 
fent a dombtetőn a kis templom árnyékában. Nem sejtették, 
nem várták, hogy én ily tiszteletreméltó körben fogok va
laha róluk megemlékezni. De szívem ösztönzött reá. S éle
tük talán nem tanulság nélkül való. Legyen áldott emlé
kezetük! 

A z új paplak a templommal és i sko láva l . 

I lon iyánszky V. R . - T . , Budapest. 
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