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Előszó a második kiadáshoz

A szerző, dr. Bodoky Richárd (1908–1996) családtörténeti könyvsorozatának I. és 
II. kötetét csak halála után, 1996-ban és 1997-ben családi kiadásban nyomtattuk 
ki. Írásait elsősorban a szerteágazó családnak, nekünk szánta. Amikor Jövevények 
és vándorok című könyvsorozatát az 1960-as évek végén írni kezdte, még nem volt 
divatban a családtörténet mint műfaj. A református lelkészíró a rendszerváltás 
közeledtével félretette írásait, hogy utolsó éveit eredeti küldetésének, az ismét le-
hetségesnek látszó diakónia ügyének szentelje. A könyvek kiadása akkor még nem 
valósulhatott meg. Ahogy halála után hagyatéka és a családi iratanyag feldolgozásra 
került, a további köteteket (III–VI.) már jobban szerkesztett formában adtuk közre. 

Azóta a könyvek alapjául szolgáló családi iratgyűjtemény Biberauer-Bodoky 
Gyűjtemény néven Budapest Főváros Levéltárában kapott méltó elhelyezést, ahol a 
kötetek által idézett vagy feldolgozott iratok a levéltári rendszerben megtalálhatók 
és megtekinthetők. Elérkezett annak az ideje, hogy a szerző halálának 20. évfordu-
lójára, az amúgy is elfogyott első köteteket megszerkesztett formában, megújított 
jegyzetanyaggal, a szélesebb olvasóközönség számára is elérhetővé tegyük. Már az 
első kiadás is felébresztette a kutatók érdeklődését, ami azután további tanulmányok 
születéséhez vezetett. Gyorsan változó világunk ellenére a feldolgozott korszak és 
a belőle fakadó problémák aktualitása nem csökkent. 

A kötet tartalma sokak számára egy ismeretlen, sokáig elhallgatott világot tár 
fel. Az újkori egyháztörténet hátteréből kiindulva, az ausztriai evangélikusság 
újjáéledésén át a skót, az osztrák es a német szellemi és gyülekezeti mozgalmakkal 
összekapcsolódó hazai protestáns belmisszió vidékére kalauzolja az olvasót, mi-
közben regényként is élvezetes olvasmány. A kötetek főszereplőinek személyiségét, 
hazafi ságát próbára teszik az 1848-as szabadságharc eseményei. A 19. század nagy 
társadalmi átalakulása, a kibontakozó kapitalizmus és a gyors iparosodás új kihívá-
sokat jelentett a második generáció egyik legfontosabb szereplőjének, akinek egyéni 
sorsa szorosan összefonódott a városfejlődés során színre lépő jelentős gazdasági 
vállalkozó, Ganz Ábrahám életével. A könyvekből megismerhetjük a Budapesti 
Németajkú Református Gyülekezet és az általa alapított Bethesda Diakonissza 
Kórház 19. századi hiteles történetét is.

Budapest, 2016. január 1.
Csanády Andrásné Bodoky Ágnes
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Előszó az első kiadáshoz

Ez a munka egy bámulatos épségben megmaradt családi irattár anyagának részletes 
és gondos feldolgozása a megfelelő történelmi időszak közegének érzékeltetésével.

Polgári családtörténet.
Kisemberek emlékezetét idézi, a magyarországi lakosság egy szűk rétegéét. Eb-

ben is azoknak a csoportját, akik a Balatontól északnyugatra fekvő szabad királyi 
városok többnyire kézműves, háztulajdonos polgáraiként bukkannak elő az alig 
oszlatható homályból. Meglepő, hogy a vizsgált Bodoky-Biberauer család szétágazó 
felmenői szinte hiánytalanul megtalálhatók a német ajkú evangélikus egyházköz-
ségek anyakönyvezésének kezdetei, vagyis a 17. század közepe óta. A németséghez 
való viszony csak a 19. század közepén változik meg. Ekkor kerül a családba Skó-
ciából az első asszony, akit a 20. század küszöbén egy rendkívüli tehetségű svájci 
nő követ. Személye az elkövetkező viharos évtizedekben leszármazottai sorsának 
alakulásában meghatározó marad. 

A két nagy diktatúra végnapjaiig vezetett családtörténeti sorozat első része – 
egy vázlatos általános bevezetéssel – a felvilágosult abszolutizmus korától 1860-ig 
mutatja be szereplőinek életét, s azt, hogyan látják a gyorsuló változások küszöbére 
érkezett világot alulnézetben. Az új értelmiség soraiba a szokott úton, a lelkészi pá-
lyán át kerülnek be, mégpedig a kétszáz éve tetszhalott ausztriai protestantizmus 
államegyházzal vívott keserves harcai közepette. A következő nemzedék fő kép-
viselője már a technikai fejlődés bűvöletében él. Mint vasúti mérnök ő ismeri meg 
a nagy elvallástalanodás Angliából kiindult ellenhatását, a nyugat-európai hitéb-
resztést. Ennek lesz egyik fő mozgatója a hitében meggyengült, szociális felelőssége 
tudatára sem ébredt, a fellángoló nacionalizmus erőitől kikezdett Magyarország 
protestantizmusában.

A szeretet és a szégyen következtében néhol még hiányos teljes mű több ezer 
oldal. Tömöríteni lehet, sőt kell is.

Az anyag gyűjtéséért és megőrzéséért hála illeti a család két elhalt tagját, a mél-
tatlanul eltávolított dr. Kovács Lajos székesfővárosi főlevéltárnokot és ifj. dr. Szabó 
Aladár egyháztörténész magántanárt. 

Budapest, 1991. április 22. 
Bodoky Richárd
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Köszönetnyilvánítás

Örömmel adom közre férjem utolsó éveiben végzett kutatómunkájának első kö-
tetét. Hálát adok Istennek azért az ajándékért, hogy a teljes sorozat születésénél 
jelen lehettem, és azokért a csendes estékért, amikor egy-egy fejezet felolvasását 
meghallgathattam. Bízom abban, hogy az olvasó számára is hasonló élményt és 
bátorítást fog jelenteni elődeink életének és küzdelmeinek megismerése. 

Szeretném felhasználni ezt az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak néhai 
Tildy Jolánkának és Dr. Zoltainé Kiss Anikónak a kézirat gondozásáért, valamint 
Dr. Riedel Róbert lelkész hozzájárulásáért a kötet megjelentetéséhez. 

Budapest, 1996. december 1.
Bodoky Richárdné
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Néhány anyakönyvi adat helye és kora

A Biberauer-Bodoky család egy a nemzedékeken át városi polgárokból álló euró-
pai családok közül. Mint ilyen, Magyarországon elég ritka. Gyökerei valahonnan 
a kontinens közepéről ágazhattak el Nyugat-Magyarország és a két Pannónia felé. 
Abban az arasznyi két-háromszáz évben, amelyben hiánytalanul dokumentálva 
nyomon tudjuk követni, előbb a kézműves iparűző polgársághoz, később a polgári 
gyökerű középosztálybeli értelmiséghez tartozik.1

A családnév germán eredetre utal. A 17. század közepétől a 19. század második 
feléig német anyanyelvű, de valószínűleg magyarul, esetenként szlovákul is beszélő, 
Magyarországot hazájuknak, s önmagukat az ország népe részének tartó luther-
ánusok. A család az 1850-es évektől kezdve Theodor Biberauer  ágán református 
vallású, német és magyar nyelvű magyar nemzetiségűnek vallja magát.

A Bieber vagy Biberau szó hódok lakta lápos, zsombékos rétet jelent. Bár a hajdani 
Német-római Birodalom egész területén rengeteg -au végződésű helységnév van, 
így, ebben az összetételben csak egy Grossbieberau nevű városka nevében fordul 
elő, mégpedig Hessen starkenburgi megyéjének dieburgi járásában.2 A Biberauer 
családnév jelenthet e településből jött embereket, de így jellemezhető berek nyilván 
sokfelé akadt. Nehezen kiejthető név, s talán ezért rendkívül ritka.

A kérdés tehát az: vajon honnan és mikor kerültek a Biberauerek Magyaror-
szágra? Az elsőre annyit felelhetünk, hogy minden kétséget kizáróan német 
nyelvterületről. A családi hagyomány ezt közelebbről Nürnberg városára sze-
rette volna leszűkíteni. Azt már dokumentumok tanúsítják, hogy a harmincéves 
háború idején élt Nürnbergben egy Cristoph Biberauer  nevű vászonkereskedő 
polgár, aki ott 1624-ben és 1625-ben házakat vásárolt, s 1629-ben eladott egy in-
gatlant. Ez a Cristoph Biberauer , aki valószínűleg még a 16. században született, 
s 1648 februárjában halt meg, végrendeletében általános örökösévé tette testvére, 
a karintiai Villachban élt vendégfogadós, néhai Leonhard Biberauer  ugyanitt 
élő Leonhard  nevű fi át. Ezt a végrendeletet 1648. május 13-án az örökhagyó két, 

 1 A Biberauer-Bodoky család levéltári hagyatéka, a Biberauer-Bodoky Gyűjtemény jelenleg Budapest 
Főváros Levéltárának XIII. 42. jelzete alatt található. A továbbiakban BFL XIII. 42. BBGY.

 2 A kelet-németországi Bieberau a 20. század második felében végrehajtott községegyesítések során 
kapta ezt a nevet.



14

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

ugyancsak elhalálozott asszonynővére gyermekeinek jogi képviselője, a villachi 
császári nótárius támadta meg.3

A perirat eredetijének már csak a borítólapja és Theodor Biberauer  kezétől szár-
mazó pontos másolata van meg.4 Az eredeti okmány közel háromszáz esztendős 
korában, Budapest ostroma közben veszett el. Bizonyára tekintélyes örökségről 
lehetett szó, hiszen az örökösök különben semmiképp sem kockáztatták volna 
azt a nagy költséget, hogy ügyvédet küldjenek a pusztító háború utáni zavaros és 
nehéz időkben Villachból az akkor többnapi út távolságban fekvő Nürnbergbe. 
A per kimenetelét nem sikerült kinyomozni, a Nürnbergi Városi Levéltár értesítése 
szerint nem találtak más adatot. Ez persze nem zárja ki azt, hogy a Bajor Állami 
Főlevéltárban5 esetleg ne lehetne további iratokra bukkanni.

A 17. század elején tehát egymással közeli rokonságban álló Biberauerek éltek 
Nürnbergben és Karintiában. Csakhogy szinte ugyanebben az időben Magyaror-
szágon, Pozsonytól északra, közel az országhatárhoz, a hatalmas erdőktől borított 
Kis-Kárpátok keleti lejtőjének tövében, Modorban is meg lehet találni e ritka név 
viselőit. 

A kis Modor (németül Modern, szlovákul Modra), melyet már II. Géza  1158-ban 
kelt adománylevele „villa mea Modor” néven említ, 1569 óta szabad királyi város. Kő-
falai és kapui 1610 és 1646 között, a nagy európai háborúk idején épültek fel.6 Eleinte 
közös városi, majd német evangélikus középiskolája még a reformáció századában 
megkezdte működését. Papjai, tanárai sorában kiváló személyiségek is működtek. 
Az itt élő német ajkú lutheránus polgárok rendkívül viharos körülmények között 
– különösen azután, hogy az ellenreformáció során ismételten, a Rákóczi-szabad-
ságharc után pedig végleg elvették tőlük a magyarokkal közös templomot és az 
iskolaépületeket –, szinte érthetetlen makacssággal, nyomorúságos tantermekben 
fi lozófi át és teológiát is tanító, jó nevű tanárokkal gimnáziumot tartottak fenn. 
Ebben bizonyára nem az volt a döntő, amivel a 19. század elején egy német nyelvű 
kiadványban dicsekedtek, miszerint „magyar protestáns tanintézet számára alig 
lehet alkalmasabb helyet elképzelni a csendes, félreeső Modornál.” A háromszáz 
évig magyar főváros szerepét viselő Pozsony közelsége összefűzi őket a politikai, 
tudományos és irodalmi élettel, s „a vegyes nációk a legjobb alkalmat nyújtják a 
[magyar] diákoknak, hogy a német és a szláv nyelvet elsajátítsák”.7

A várost ugyanis három náció lakja: a kisbirtokos magyar, valamennyivel több, 
főként iparűző, kézműves német, valamint a szegényebb és elmaradottabb szlovák 

 3 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. A Nürnbergi Városi Levéltár (Stadtarchiv Nürnberg) 1957. november 
26-i közlése.

 4 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz
 5 Bayerisches Hauptstaatsarchiv.
 6 Révai 13: 819. o.
 7 WÖLFEL 1826. 9. o.
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többség. Szőlőműveléssel foglalkoznak, hiszen erre jó bor terem – a város címeré-
ben is ott a szőlőtőke –, s habán agyagedény- és posztóiparuk sem jelentéktelen.8 
A németek, akik öntudatos lutheránusok, talán a legjobb módúak. Szőlőbirto-
kos iparosok, csendesebb években pedig kosztos diákokat tartanak. Az 1826-ban 
megjelent, imént idézett iskolatörténet szerint „a felséges táj és a város egészséges 
fekvése… a minden házhoz tartozó, nagyrészt tágas kert őrzi egészségüket, és 
derűs, csendes életet biztosít nekik a zavartalan tanulásra. A nagyvárosok zaja 
nem osztja meg fi gyelmüket, zsenge, a jó és rossz iránt oly fogékony lelküket nem 
fenyegetik a bűn rejtett tanyái, s csak kevés alkalmat találnak arra, hogy a szüle-
iktől költségeik fedezésére kapott pénzt elherdálják”.9 A nagyváros emlegetésével 
nyilván Pozsonyra céloztak. 

Ez idő tájt a Biberauerek már nem Modorban éltek. Ők itt csak a török háborúk, 
a kuruc–labanc pusztítások, az ellenreformáció és a nagy pestis-, majd kolerajár-
ványok éveit szenvedték el örökös létbizonytalanságban, de bizakodva. Nem féltek 
a munkától. Magyarországon nem sokan vállalkoztak mesterségükre, nehéz volt, 
de jól fi zetett. Mire a birka gyapjából posztó lett, mire a szennyes, zsíros és büdös 
magyarországi juhgyapjút vizeletben és bőséges vízben kiáztatták, megmosták, 
kártolták, s meleg és tartós posztóvá gyötörték, addigra ők is elnyűvődtek. 

A „civis et pannifex”, a „polgár és posztós” aránylag ritka madár volt a Szent 
Korona országaiban. Készítményeik jó része is azért vándorolt innen idegen népek 
piacára, mert a téli hideg ellen civilnek és katonának egyaránt kellett a posztó. 
A posztókészítő mestereknek volt is becsületük, és szegény nemigen akadt közöt-
tük. De még ha jómódúnak számítottak is Modorban, egy kicsinyke város mit sem 
számító, egyszerű kisembereiként éltek várfalaik közé szorított keskeny telkeik 
egymás mellé préselt, apró földszintes házaiban. 

A bajorországi, illetve karintiai Biberauerekkel fennálló rokoni kapcsolatra nincs 
bizonyíték. Bizonyára nem véletlen, hogy a magyarországiak következetesen más 
keresztneveket használtak. Viszont a családnevet azonos i-vel és nem ie-vel írják, s 
a nürnbergi Cristoph Biberauer , aki már a vászon kis- és nagykereskedő tekintélyes 
polgári címét viselte Nürnbergben, egy kereskedelmi szinten sokkal előkelőbb és 
könnyebb, de mégis valamelyest rokon szakmában tevékenykedett. Figyelemre-
méltó, hogy az ezt bizonyító régi iratot Theodor Biberauer  olyan nagy becsben 
tartotta, hogy le is másolta.10

 8 FÉNYES 1851, 109. o. Fényes Elek adatai szerint a 19. század közepén a város lakosságának kétharmada 
szlovák, egyharmada német volt.1910-ben az 5009 lakosból 347 magyar, 525 német, 4124 szlovák 
volt. Lásd: Révai 1915, 819. o. A 19. századi tót megnevezés negatív felhangjának elkerülésére nap-
jaink köznyelve a szlovák jelzőt használja, s ezt a jelzőt alkalmazza a könyv is a korabeli idézetek 
kivételével.

 9 WÖLFEL 1826, 9. o.
 10 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz
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A posztós Biberauerek 1650 körül bizonyítottan Modor polgárai, s már az első 
német nyelvű evangélikus matrikulákban az anyakönyvezés kezdetekor, a 17. század 
közepén megjelennek. Korábbi adatunk nincs, a honnan, miért és mikor kérdésére 
csak feltevésekkel válaszolhatunk. Ha korábban nem laktak volna itt – ami szintén 
lehetséges –, lehet, hogy az a szörnyű kataklizma sodorhatta ide őket is, amelyet 
harmincéves háborúként tart nyilván a történelem, s amelynek kegyetlensége 
Schillertől 11 Brechtig 12 annyi nagy szellemet megihletett. Talán a kibontakozó el-
lenreformáció üldözései elől menekültek Magyarországra. Az exulánsokat akkor 
sem fogadta mindenki szívesen. Ők is gyakran elmondhatták volna: „italom könny, 
a kenyerem keserű sóhaj”.13 A hitük miatt kivándorlásra kényszerült, elűzött, vagy 
az ellenségek elől futó családok tagjainak általában több mint negyede belepusztult 
a viszontagságok következményeibe. Goethe 14 Hermann és Dorottya című eposza 
túlságosan idillikus képet fest a földönfutók szenvedéseiről, gyötrelmes remény-
telenségéről. Bizonyára békésebb, biztonságosabb, csendesebb életről álmodtak. 
De vajon mit találtak a Morván és a Lajtán innen? 

A vallásháborúk pusztításai közben és után a protestánsoknak fennmaradási 
lehetőséget nyújtó Magyar Királyság határán belül a Dunától északra, a török ellen 
is valamelyest jobban védett területen fekvő, éppen ekkor szép fejlődésnek induló 
Modor is vonzó lehetett a hontalan, koldusbotra jutott evangéliumi hitű kézmű-
vesek szemében. Európa jelentős részén, így Bajorországban és Szászországban 
is apokaliptikus arányokat öltött a háborús események nyomában járó éhínség, 
döghalál és pusztulás. 

De az is lehet, hogy nem is voltak menekültek, hanem – mint sokan a felvidéki 
és dunántúli polgárcsaládok közül – nemzedékek óta ezen a helyen éltek, s jog-
gal érezték ezt a magyar földet, Magyarországot minden vész és nyomorgattatás 
közepette is hazájuknak. Sorsukat az határozta meg, hogy protestánsok voltak 
Nyugat-Magyarországon, itt születtek, s itt haltak meg. 

Csak ez a két tény is bőséges tájékoztatást nyújt a még kikutatható legtávolabbi 
Biberauer ősökről. Noha születésük, házasságkötésük vagy haláluk helyén és év-
számán kívül alig rendelkezünk adatokkal, sok mindent megtudhatunk róluk. Fel 
kell idéznünk a környezetet és a kort, amelyben éltek. Így rajzolódnak ki előttünk 

 11 Johann Christoph Friedrich Schiller (1759–1805) német költő, drámaíró, fi lozófus és történész, 
a weimari klasszikusok egyik tagja. Örömóda című költeménye Beethoven megzenésítésében 
világszerte ismertté vált. 

 12 Bertolt Brecht (1898–1956) német drámaíró, költő, rendező, a 20. századi színház egyik újító sze-
mélyisége. Legjelentősebb művei a Koldusopera, a Kurázsi mama és gyermekei, valamint A kaukázusi 
krétakör. 

 13 Református énekeskönyv, 345. dicséret (Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom).
 14 Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) német író, költő, a weimari klasszikusok egyik tagja. A német 

felvilágosodás és a korai romantika egyik legnagyobb német írója. Legjelentősebb művei Az ifjú 
Werther szenvedései és a Faust.
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a világ, a táj, a város, a kenyérkereset, a társadalmi helyzet, az anyanyelv és a vallás 
háttere előtt rég elenyészett alakjaik halvány vonásai. Ezért nem felesleges, ha a 
családi krónika elején némi kitérőkkel erre is emlékezünk.

A 17. századból a Biberauerek hiánytalanul dokumentált egyenesági felmenői 
közül a modori anyakönyvekben egy apa, Jacobus  és egy fi ú, Michael  neve maradt 
ránk. Első házastársának neve ismeretlen, menye családneve is bizonytalan olva-
satú, de nyilvánvalóan német, csak a Susanna  keresztnév felől nincs semmi kétség. 
Ettől kezdve a család folytatását biztosító utódok feleségeinek őseit is meglepően 
nagy számban sikerült visszamenőleg legalább a 17. századig megtalálni. Van köztük 
Schöpf ágon olyan is, aki 1696-ban még Bajorországban született, s onnan költözött 
Kőszegre. Ekkortájt születhettek eddigi ismereteink szerint azok az ősök – a kis-
börci Falvay Ádám  és felesége, Farkas Zsuzsanna , valamint Wels ágon a somorjai 
Nyeregjártó házaspár –, akiknél a hely és a két családnév is azt bizonyítja, hogy 
úgy az apa, mint az anya magyar nemzetiségű. Vagyis még a második világháború 
után született „svájci ágú” Bodokyakban is kering legalább egy cseppnyi magyar, 
s nemcsak magyarországi vér. 

Ezek a 17. században Magyarországon élt ősök is akkor kerülnek közelebb hoz-
zánk, ha létüket a körülöttük mozgó világban vesszük tudomásul. Mi közük az 
ilyen jelentéktelen kisembereknek a történelemhez? Nem az, hogy formálják, mert 
arra nincs lehetőségük. De szenvedik, s ezért értjük meg őket jobban, ha tudjuk, 
mitől féltek, miért sírtak, minek örültek. Így például az, hogy a magyarországi 
ellenreformáció századaiban evangéliumi hitükben nem tántorodtak meg, már 
önmagában is néhány jellemző tulajdonságukra enged következtetni. Ez persze 
nevezhető állhatatosságnak vagy makacsságnak, az éltető hithez ragaszkodásnak 
vagy ellenzékieskedésnek, sőt esetleg élhetetlenségnek is. Mindazonáltal kevéssé 
valószínű, hogy opportunisták vagy gyávák lettek volna. 

Nem maradt titokban, hogy 1620-ban,a fehérhegyi csata15 után mi lett a cseh 
protestánsok sorsa. A Királyi Magyarországon a magyar és az ország más nem-
zetiségeihez tartozó protestánsoknak is egyre égetőbb közös sebévé vált a vallási 
üldözés. Ebben nem számított, hogy ki milyen nyelven beszélt, s melyik nációhoz 
tartozott. Hányszor lettek mindannyian ennek a kegyetlenül pusztított, gyötört 
magyar népnek legmeggyötörtebbjeivé!

A magyar nemzet véres felkelésekkel kivívott békekötéseiben, törvényeiben 
biztosított jogait semmibe vették. Papok által sugalmazott és szentesített királyi 
esküszegések következtében váltak saját hazájukban földönfutókká. Pásztor nél-
küli nyájjá akarták őket tenni. Lelki vezetőiket mindegyre elűzték, mindenükből 

 15 A fehérhegyi csata a harmincéves háború első jelentős ütközete volt 1620. november 8-án. A Ka-
tolikus Liga seregei Bajor Miksa vezetésével döntő vereséget mértek a cseh protestáns rendekre. 
A csata után a Habsburgok örökös tartománnyá nyilvánították a cseh területeket, felszámolták 
a rendek jogait, s a megtorlás a protestánsokat sem kerülte el.
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kifosztották, szabad mozgásukban, működésükben korlátozták. Börtönnel, kín-
vallatással, zaklatásokkal, megaláztatásokkal, csábító ígéretekkel igyekeztek őket 
hitük és hazájuk megtagadására rávenni. De mindenütt túlélték, pedig adminiszt-
ratív eszközökkel is gyötörték és csábították őket. Lelkészeik nem látogathatták a 
foglyokat, a betegeket, a haldoklókat. Plébánosok examináltatták16 híveiket. Nekik 
voltak kiszolgáltatva keresztelési, házassági, temetési és tizedfi zetési ügyekben. Arra 
kényszerítették őket, hogy rendszeresen hallgassák a legszentebb meggyőződésü-
ket, hitüket aláásó, gúnyos katolikus prédikációkat, s tanulmányozzák ellenségeik 
írásait. A hitüket erősítő, külföldön megjelent könyveket, Bibliákat elkobozták, 
tulajdonosaikat pedig megbüntették, másodrangú alattvalókká, megbélyegzett 
emberekké tették etnikumra való tekintet nélkül. 

Hányszor érezték már úgy, hogy végleg el kell bukniuk, meg kell semmisülniük, 
amikor az utolsó pillanatban közbejött egy váratlan történelmi esemény, s meg-
akadályozta a teljes pusztulást! Ez a megmaradás csoda, a történelem csodája. És 
a csoda erősíti a hitet. 

Modor

Milyen légkörben élhettek a Pozsonyhoz oly közel élő modoriak? A 17. század 
hetvenes évei, a protestáns prédikátorok megalázásának, kínvallatásának, bör-
tönökben gyötrődésének, előre kieszelt hamis vádakkal bíróság elé állításának, 
száműzetésének, gályarabságra küldésének gyászévtizede egészen közelről érintette 
a modoriakat. Pozsonyból naponta megkapták a vésztörvényszék cinikus kegyet-
lenkedéseinek megrendítő híreit. Rajtuk is eluralkodott a rettegés. 

1674-ben királyi parancsra az ő büszkeségeiket, legdrágább kincseiket, templo-
mukat, iskolájukat és paplakjukat is át kellett adniuk a „Benedek Rend tisztelendő 
atyáinak”.17 Szakadatlanul rettegtek, és még a halottak sem nyugodhattak a Boldog 
Feltámadás Reménysége Alatt a temetőkertekben, mert egy-egy újabb ellenrefor-
mációs hullám során, a zsarnokság újra megkeményedő, megmerevedő politikai 
vonalvezetése idején még végső pihenőhelyükről is kiszórták eretnek csontjaikat. 

Ezért is élt bennük a végpusztulástól való félelem. Láttak egy önmagát pusztító 
Európát, s a Magyar Királyságban egy már több mint százéves háborúban halálos 
sebeket kapott népet hosszú agóniájának első szakaszaiban. Ezért jósolták és várták 
újra meg újra nemcsak az ország, de a világ végét, az ítélet napját is. Aki az utolsó 
ítéletre készült, aki közeledő ellenséges pogány seregről, sáskajárásos szűk eszten-
dőkről, dögvészekről hallott, az a halálra gondolt, s aki ezt tette, annak kétszeresen 

 16 Latin: vallatták.
 17 WÖLFEL 1826, 5. o.
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drága volt a templom és a benne hirdetett evangélium. A külső szorongattatások 
így nehezültek meg a belső szorongattatással, a felekezeti harcok és a Krisztus 
nevében – néha fájdalom, kölcsönösen is – gyakorolt erőszak kínjaival.

Amikor a hitleri Németország nyomása alatt Magyarországon is meg kellett 
szerezni a származási iratokat, a modori német és magyar evangélikus lelkészi hi-
vatal – a szlovákoknak mindig külön temploma és gyülekezete volt – a legnagyobb 
készséggel bocsátotta a család rendelkezésére nemcsak az előírt adatokat, hanem 
valamennyi ott élt egyenes ági felmenő anyakönyvi kivonatát is. Ezekből derült 
ki, hogy a modori német evangélikus anyakönyv első kötetének tanúsága szerint 
a 17. század derekán Modorban élt Jacobus Biberauer  posztómester. Ő az első bizo-
nyíthatóan egyenesági ős. Sajnos ezek az iratok Budapest ostroma alatt ugyancsak 
elvesztek, s itt csak a belőlük készített hiteles feljegyzésekre támaszkodhatunk.18

A források, a modori ágostai evangélikus gyülekezetek anyakönyvei azonban 
átvészelték a második világháborút, s ma úgy a magyar és a német, mint a szlovák 
matrikulák a Pozsonyi Állami Levéltárban19 találhatók meg. Ilyen módon nem-
csak a közvetlen felmenőkre vonatkozó iratokat lehetne beszerezni, hanem azok 
testvéreiét és házastársaiét, esetleg a polgár- és céhjegyzékek adatait is, ami sokkal 
világosabb képet adna róluk a jelenleginél. Bár krónikánk forrásaiban csak az van 
feljegyezve, hogy Jacobusnak  a Buda visszavételét követő esztendőben, 1687-ben 
fi a született, a megkapott anyakönyvi kivonatokból annak idején rekonstruálható 
volt, hogy az újszülött apja ekkor negyvenkilenc esztendős volt, tehát 1638-ban 
születhetett. Az eddig megszerzett dokumentumokból családjáról, rokonságáról 
csak keveset tudunk.

Azt azonban tudjuk róla, hogy hol, mikor és miből élt. Pozsony megye ugyan 
a Dunától délre fekvő vármegyékhez viszonyítva jelentős biztonságot nyújtott a 
török támadásaival szemben, lakói viszont annál nagyobb mértékben ki voltak téve 
a Habsburgok ellenreformációs üldözéseinek, a szakadatlan életveszélyben, öldök-
lésben lezüllött keresztyén zsoldosok rablásának, erőszakának, a nyomukban járó 
éhínségeknek és járványoknak. Ekkor az 1658 óta német-római császár, a jámbor 
és könyörtelenül bigott jezsuitanövendék, I. Lipót  korrupt államapparátusa tartja 
Magyarország törökmentes részeit leigázva. 

A pozsonyi per bíráinak tudathasadásos keresztyénsége a földön és az égben 
egyedül üdvözítő államvallás megerősítése érdekében csupa humánus ember-

 18 A Biberauer család származását a 17. század első feléig igazoló okmányok beszerzése idején az 
evangélikus lelkészi hivataloktól kapott anyakönyvi kivonatokról egy családtag történész, a 
precizitásáról ismert dr. Kovács Lajos, Budapest Székesfőváros Levéltárának akkori levéltárosa, 
Biberauer Margit fi a több másolatot készített, s ezek ma is a család birtokában vannak. A pártállam 
által teljesen félreállított tudós munkásságát évtizedekkel később egyre nagyobbra értékelik a 
történészek. (A továbbiakban dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.) Dr. Kovács Lajos életéhez 
és munkásságához lásd CSÍK 1988. 

 19 Státny archív v Bratislave.
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szeretet ürügyén relativizálta az erkölcsöt. Igazolta és alkalmazta a szándékosan 
megtévesztő ígéreteket, a hazugságot, a rágalmazást, a besúgást, a kínvallatást, az 
erőszakot, a börtönt, a száműzetést, a gályarabságot és a bitófát. Nem csoda, hogy 
a szászfenesi csata,20 II. Rákóczi György  halála, a császári hadak szentgotthárdi 
győzelméből vereséggé változtatott gyalázatos vasvári béke,21 a lángeszű költő, 
politikus és hadvezér, Zrínyi Miklós  rejtélyes halála s végül Párkány eleste sokak 
számára a török hatalom újbóli előretörését és végső diadalát vetítette előre. Min-
denképpen sötét idők fenyegettek, s Thököly kurucainak küzdelmei csak súlyos-
bították helyzetüket. 

Bécs összbirodalmi központosítási ideológiájának, ennek a maga nemében ra-
cionális rendszernek fanatikus képviselőit, Kollonich Lipót 22 bécsújhelyi püspököt 
és Szelepcsényi György 23 esztergomi érseket, a magyar klérus vezérét még ez a 
helyzet sem zavarta abban, hogy egy amúgy is nemzedékek óta háborúkban őrlő-
dő, fogyatkozó számú nép országának lakóit egy imponálóan szuggesztív eszme 
szolgálatának erkölcsi felmentésével ne taszítsák a rettegés és a létbizonytalanság 
poklába.

Természetes, hogy Pozsonyból a gyászévtized koncepciós pereiben meggyötört 
prédikátorok minden nyomorúságának, többük megingásának vagy halálának és 
gályarabságának híre eljutott Modorba is. Nőtt a fenevad dühöngésétől való rettegés, 
melynél már a szultán végleges győzelme sem látszott rosszabbnak. 

1681-ben megmozdultak a török hadak, hogy két évvel később már a császári 
főváros, Európa utolsó bástyájának kapui elé jussanak. A két világhatalom között 
őrlődő magyar protestánsok szinte maguk sem tudták, kitől féljenek jobban: a 
császártól és papjaitól, vagy a szultántól és janicsárjaitól. Magyarországon ekkor az 
utóbbi győzelme s végérvényes uralma látszott valószínűnek. Még Teleki Mihály 24 
erdélyi kancellár is a Fényes Birodalom egész világon való elterjedésével számolt.

Hunyadi Mátyás  egykor a legnagyobb európai hatalmak közé tartozó Magyar-
országa a testvérharcok és a padisah lófarkas lobogói alatt eltelt másfél évszázad 

 20 1660. május 22-én Szászfenes közelében II. Rákóczi György seregei vereséget szenvedtek a törö-
köktől. II. Rákóczi György a csatában szerzett sérülése következtében két héttel később elhunyt. 

 21 A vasvári békét 1664. augusztus 10-én írták alá az 1663-64-es török elleni háború lezárásaként. 
A szentgotthárdi csatában vereséget szenvedő törökökkel kötött béke húsz évre fenntartotta a 
status quo állapotát, emiatt a magyar politikai elit megalázónak és gyalázatosnak tartotta.

 22 Kollonich Lipót (1631–1707) tanulmányait a bécsi egyetemen folytatta, 1668-ban szentelték pappá. 
A türelmetlen ellenreformáció egyik képviselője volt. 1686-tól bíboros, 1689-től 1695-ig kalocsai 
érsek, 1695-től esztergomi érsek volt. Törvénysértő intézkedései és I. Lipót befolyásolása révén 
nagy szerepe volt a kuruc mozgalom létrejöttében.

 23 Szelepcsényi György (1595–1685) a magyarországi ellenreformáció egyik legfontosabb személye. 
Tanulmányait Nagyszombaton kezdte, majd Rómában szerzett fi lozófi ai és teológiai doktorátust, 
1666-tól Lippay György utóda volt az esztergomi érseki székben. 

 24 Teleki Mihály (1630–1694) erdélyi kancellár, Erdély főgenerálisa, Apafi  Mihály erdélyi fejedelem 
főtanácsosa. 
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során pótolhatatlan vérveszteséget szenvedett. Az Oszmán Birodalom nagy rab-
szolgapiacai több mint száz esztendőn át magyar lányokkal, magyar fi úgyerme-
kekkel voltak tele. Erről egész Európa tudott. Csakhogy ezeket a rabszolgákat és 
az útközben elpusztult százezreket – nem utolsósorban bizonyára azért, mert 
nem merték a nagy keleti szomszédot ingerelni – alig-alig emlegette, majd végül 
elfeledte a keresztyén Nyugat. Leírta őket, ők pedig eltűntek Kis-Ázsia háremeiben, 
birtokain és a csatatereken. 

Birodalmak szorításában

1683 is baljóslatúan kezdődött. Még sohasem ülte meg ekkora reménytelenség és 
félelem Lipót  országaiban a lelkeket. Hiszen messze napnyugaton is voltak hatal-
mas erők, amelyek önérdekből még az ördöggel, a törökkel is szívesen lepaktáltak 
volna. Beszélték, hogy Versailles-ban már a Napkirály  is elérkezettnek látta az időt, 
hogy a református brandenburgi választófejedelemmel, vagyis Poroszországgal 
összefogva maga is támogassa a bécsi császár hatalmának szétzúzásával nyugati 
érdekszféráját kiterjeszteni törekvő pogányt. 

Május elején tetőfokára hágott a rettegés. Modorba is eljutott a hír, hogy a hó-
nap első napján a joggal félelmetes hírű Kara Musztafa 25 nagyvezír Belgrádban 
megszámlálta az eleddig legnagyobb, háromszázezer emberből álló és háromszáz 
ágyúval felszerelt török hadsereget. Lipót  kitűnő hadvezére, Lotharingiai Károly 26 
mindössze hatvanezer katonát tudott vele szemben felállítani. A modori birkákat 
felhajtották a Kis-Kárpátok rengetegébe. Szekereken, lóháton és gyalog menekült a 
nép a hadak útjából. Június 26-án már Győr előtt állt a török, míg a császáriak Bécs 
felé húzódtak vissza. Már ott kitört a pánik: mintegy hatvanezer ember igyekezett 
fejvesztetten kocsin, szekereken, lóháton és gyalog nyugat felé. Július 7-én az esti 
sötétségben, hogy a nép meg ne lássa, tisztek egész sora indult el nyugat felé a Hof-
burgból a Duna felső tájaira. I. Lipót  egész udvartartása valóságos népvándorlással 
először Linzbe, majd onnan Passauba futott. A gazdagok és nagyok elmentek, s a 
szegény nép hangtalanul várta végzetét. 

A modoriak szerencséjére a fő török seregek a Duna jobb partján maradtak. 
Pozsonyra Thököly  terjesztette ki hatalmát, ezzel meg is védte a várost. Kurucai 

 25 Kara Musztafa (1634/35–1683) török nagyvezír. Tehetséges hadvezérként és politikusként kezdte 
pályáját, azonban vakmerősége miatt gyakran kockáztatott. A kahlenbergi csatában elszenvedett 
vereségéért selyemzsinórt kapott.

 26 Lotharingiai Károly (1643–1690) a törökellenes Szent Liga hadvezére, tábornagy. Legelőször az 
1664-es szentgotthárdi csatában tüntette ki magát, majd hadvezérként részt vett Bécs 1683-as fel-
mentésében, Buda 1684-es sikertelen ostromában, valamint 1686-os visszavívásában. Az Oszmán 
Birodalom megingását kihasználva visszahódította a Magyar Királyság nagy részét a töröktől.
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nem siettek a nagy szövetségeshez, a szultánhoz csatlakozni. Annak seregei mint a 
pusztító sáskajárás lepték el a Dunántúlt, s közben a hadjárat során kirabolt területek 
szekerekre rakott értékeivel, marhacsordáival, nyájaival, a rabszolgaságra vetett 
férfi akkal, nőkkel és gyerekekkel szinte népvándorlási arányú emberhullámmá 
dagadtak.

Bécs huszonkétezer védője Starhemberg  herceg27 parancsnoksága alatt felgyúj-
totta a külvárosokat, behordatta az élelmet, hadi készültségbe helyezte a falakat és a 
bástyákat, s úgy várta végzetét. Július 17-én eltorlaszolták a városkapukat, s a pogány 
seregek ostromgyűrűje bezárult. Éjszakánként baljós csillagokként körös-körül 
égtek a támadók őrtüzei. Ez a tökéletesen reménytelen helyzet riasztotta fel az 
egyszerre saját veszélyeztetettségükre ébredt bajor és szász választófejedelmeket, 
valamint a május 1-je óta szövetséges lengyel királyt, III. (Sobieski) Jánost .28

Hét héten át egyre csak romlott a császárváros helyzete. A várfalak alatt ásott 
alagutakon át egyre beljebb hatoló robbantóaknászok mind szűkebb térre szorí-
tották össze a lőszer- és élelemhiánytól fenyegetett, s máris éhségtől és gyorsan ölő 
járványoktól tizedelt védőket. Erejük napról napra fogyott. A felmentő seregeket 
kémlelő bécsiek vészjeleket adtak a Stephansdom tornyából.

S akkor az utolsó órában, szeptember 10-én este csoda történt. A Bécsi-erdő 
magaslatain, a Kahlenbergen kigyulladtak a felmentő keresztyén hadak jeltüzei. 
Az ostromlottak egetverő üdvrivalgása behallatszott Kara Musztafa  seregeinek 
táborába. Az elbizakodott ostromlók nagy hirtelenséggel maguk is ostromgyű-
rűbe kerültek. Egyetlen nap alatt megfordult a kocka. Most mit sem segített rajtuk 
számbeli fölényük. Az irgalmatlan, véres csata második napján, szeptember 12-én 
már a városból kitörő védők ellen is küzdeniük kellett. Mire lement a nap, Sobieski  
lengyelei, valamint a bajorok és a birodalmi csapatok fergeteges támadásai szét zúz-
ták a csapdába esett török ellenállást. 

A pogány feldúlt táborában mérhetetlen hadizsákmány került a felszabadítók 
birtokába. De az eléjük táruló látványtól még a legeldurvultabb, leglelketlenebb 
zsoldosok is visszariadtak. A csatamezőt nemcsak sok ezernyi török halott és 
jajgató sebesült teste borította. Szinte megfoghatatlan, de a vert hadak arra még 
ráértek, hogy a hadjáratuk során elfogott rabokat, ezer meg ezer rabszolgává tett 
férfi t, asszonyt, leányt és több száz gyermeket, sőt még a csecsemőket is megcson-
kítsák, felkoncolják. A nyár hevében máris nyüzsgő döglegyek felhői borították a 
hullákon tátongó sebeket. 

Bécs balsikerű ostroma hetvenötezer katonájába került a szultánnak. A város 

 27 Heinrich Ernst Rüdiger von Starhemberg (1638–1701) császári tábornok. Tábornagyként részt vett 
Buda visszafoglalásában és a török kiűzésében. 1691-ben az Udvari Haditanács elnökévé nevezték ki. 

 28 III. (Sobieski) János (1629–1697) lengyel király 1674-től haláláig. 1683-ban aktívan részt vett a lengyel 
seregek élén Bécs felmentésében, majd Párkánynál döntő vereséget mért a visszavonuló török 
seregekre, ezzel végleg felszabadította Esztergomot a török uralom alól.
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védői közül tizennégyezren estek el vagy sebesültek meg, húszezren haltak meg 
főként bélfertőzéses járványok következtében, az elszennyeződött kutak vizétől. 
A császár visszatérhetett. Az, hogy ez a hadjárat Magyarországtól hány ezer életet 
követelt, nem érdekelte a megkönnyebbült világot. Arra is csak lassan ébredt rá, 
hogy a világtörténelem mekkora cigánykereket vetett, s meglepetésével hogyan 
cáfolt rá a nagy okos realisták próféciáira.

Szerencsére a Bécsnél győztes hadvezérek – az Olmützben muzsikálgató császár 
nem nagy örömére – felismerték a pillanatot. Tudták, hogy most ki lehet űzni a 
törököt Európából. Csak Lipót  habozott tovább. A diadalmas lengyel király  a Duna 
bal partján, Pozsonyon és Észak-Magyarországon át rabolva, gyújtogatva vonult 
haza a Wawelbe. Európa-szerte zengett dicsősége felért egy hadsereggel. Senki sem 
marasztalta. Thököly  riadt hadait valósággal elsöpörte maga elől. Oldalán harcolt 
Ausztria legjobb taktikusa, Lotharingiai Károly , aki elválva tőle, alig négy héttel 
Bécs felszabadítása után, október 9-én Pozsonynál legyőzte a budai pasát. Ezt kö-
vetően átkelt a Dunán, s még ugyanebben a hónapban visszafoglalta Esztergomot. 
Az álmai szertefoszlásán feldühödött szultán legtekintélyesebb vezérein töltötte 
ki bosszúját. Parancsára Belgrádban megfojtották és lefejezték a rettegett „fekete 
nagyvezírt”, Kara Musztafát . 

Modort most is elkerülte a vihar. A hadak útja nem rajta vezetett át. A pásztorok 
előjöttek a birkákkal, a posztósok kiásták elrejtett készleteiket, s kállóikban újra 
ázott a gyapjú. Persze a gyászévtized szorongatásos rémnapjaiban elvett szép 
templomukat, iskolájukat nem kapták vissza, s tudták, a Bécs felől fenyegető veszély 
nem csökkent. De a remény újraéledt, hiszen megtapasztalták, hogy a legnagyobb 
bajban volt legközelebb a segítség. Ki gondolta volna! Az egyik fenevad dühöngését 
megfékezte a másik, legalábbis egy időre. A magyarországi protestánsok – mert 
ebben egyek voltak magyarok, németek és szlovákok – tűz és víz között, a mindkét 
részről világhatalomra törő Habsburgok és a Porta között vergődve ismét megélték 
egyetlen bizodalmuk, a megtartó irgalom erejét.

Pedig megint csak beborult felettük az ég. Sobieski  Észak-Magyarországot Lipót  
új helytartójának, Antonio Caraffának 29 adta át. Benne egy vérszomjas, a kínpadra 
vont rabok ordításában kéjelgő konkvisztádor mohó vakbuzgósága dolgozott. 
Szerinte most érkezett el az az idő, amikor Kollonichék programját meg lehet 
valósítani. Ha kell, tűzzel, vassal, vérrel, birtokelkobzással, de a behódolóknak 
adományozott rangokkal is, s mindenekelőtt a gazdájukat vesztett földbirtokok 

 29 Antonio Caraffa (1642–1693) itáliai zsoldosvezér. 1686-ban kinevezték a felső-magyarországi 
császári hadak parancsnokává, majd feldúlta Debrecent, s önkényes akciójának sok halálos áldo-
zata volt. 1687-ben ő állíttatta fel az eperjesi vésztörvényszéket, melynek célja Thököly híveinek 
megbüntetése és a lakosság megfélemlítése volt. A kínzásokkal megszerzett vallomások alapján 
huszonnégy eperjesi polgárt végeztetett ki. 
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új elosztásával. Így lesz Magyarország koldus, s mégis német és katolikus. Katonái 
rabolva, gyújtogatva, gyilkolva prédálták a Felvidéket. 

Végül 1681-ben az eperjesi vésztörvényszék ma is vérforraló bestialitású, szörnyű 
kínvallatásai, nagyobbára nem is a magyar nációhoz tartozó ártatlan emberek kivég-
zései, égbekiáltó törvénytiprása láttán még a nyugati szövetségesek országaiban is 
gondolkodóba estek. Lipót  pedig rászorult segítségükre. Jól tudta, hogy körükben a 
franciabarátságot éppen XIV. Lajos  protestánsokra mért rettenetes csapása ásta alá. 
Versailles éppen a gazdaságot és a kereskedelmet kálvinista kereskedelmi erkölccsel, 
a művelődést tehetséggel és tudással, az ipart és a földművelést szorgalmukkal 
felvirágoztató evangéliumi hitű franciákat űzte ki az ország leglakatlanabb pusz-
taságaiba vagy külföldre, főként német területekre, sőt Berlinbe. Ezzel alábecsült 
ellenfele, Poroszország nem várt felemelkedését segítette elő. 

Amikor XIV. Lajos  1685 októberében érvénytelenítette a nantes-i ediktumot,30 
s példátlanul kegyetlen hajtóvadászatra emlékeztető protestánsüldözésével a hu-
genották31 tízezreit tette földönfutóvá, ürügyet adott arra is, hogy a brandenburgi 
választófejedelem elhagyva addigi szövetségeseit maga is csatlakozzon a törökverő 
hadakhoz. 1686. szeptember 2-án az ő csapatai is jelentős segítséget nyújtottak a 
teljesen elpusztított Buda visszafoglalásához.

Elérkezett az, amire senki sem számított. Elkezdődhetett a török kiverése egész 
Európából. A történelem meglepetése. Az agyaglábú óriás megingott, itt volt a nagy 
lehetőség. A keresztyén hatalmak most végleg kiűzhették volna földrészük egész 
területéről a századokon át pusztító legnagyobb ellenséget, a Korán fanatizáló 
erkölcsei szerint uralkodó világhódító katonai hatalom, a muzulmán Oszmán 
Birodalom öldöklő hordáit. Csak a megnyúlt utánpótlási vonalak nehezítették ezt.

A pogány összeomlása láttán ámulva ujjongtak a megrettent népek. A versailles-i 
csodapalota ura, a nyugati hatalmi harcokba bonyolódott Napkirály  nem osztozott 
ebben. Tudta, hogy az Ausztria erőit mégiscsak lekötve tartó örökös fenyegetés, a 
másfél évszázadon át vérző hadszíntérré változott Balkán és Magyarország népeinek 
pusztulása Nyugat-Európában szabad kezet engedett a hódító francia politikának. 
Márpedig ennek továbbra is szüksége volt a török fenyegetés európai jelenlétére. Ezt 
veszélyeztette az, hogy a török kézen levő magyarországi várak rendre megadták 
magukat. Párizsban aggodalommal látták, hogy 1688-ban Lotharingiai Károly  
csapatai Hunyadi  Nándorfehérvára, Belgrád visszafoglalása után az ott élő leigá-
zott népek hősies segítségével már a Balkán jelentős területeiről is kiszorították a 
törököket. Már Isztambul visszafoglalása sem látszott lehetetlennek. 

 30 IV. Henrik francia király 1598. április 13-án kiadott rendelete. A nantes-i ediktum biztosította a 
hugenották számára a szabad vallásgyakorlást, ezzel véget vetett a harminchat évig tartó francia 
vallásháborúnak. 

 31 A hugenotta szó a francia reformátusok gúnyneve volt, amely a 16. század elejétől volt használatos, 
majd a francia forradalomban felváltotta a protestáns megnevezés.
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Hogy ez meg ne történjen, Franciaország hátba támadta Ausztriát, így Bécs két-
frontos háborúba kényszerült. S abban a pillanatban, mihelyt Lotharingiai Károly  
a Habsburg-ház nyugati birtokainak védelmét átvette, megfordult a Balkánon a 
hadiszerencse. Eközben Caraffa  és Basta ,32 Lipót  magyarországi és erdélyi vezéreinek 
martalóckodása jól előkészítette a talajt azoknak az újabb felkeléseknek, amelyekre 
Thököly  épített Magyarországon. A nép legelesettebb része a keresztyén seregek 
uralma alatt, rettentő nyomorúságban, az éhhalál szélén, kifosztva, megalázva, 
örökös rettegésben már-már visszakívánta a pogány igáját. 

Mire Párizs és Bécs 1697-ben a mai Hága területéhez tartozó Rijswijkben békét33 
kötött egymással, az új szultán, akinek seregei már kiheverték a szalánkeméni 
rettentő vereséget, maga vezette a Bácskába visszatért seregeit. 1691. szeptember 
11-én éppen Zentánál akart átkelni a Tiszán, hogy a Tiszántúl felől, ahol Tokaji  
hadnagy felkelését nemrég verték le, visszaszerezze Magyarországot. Lipót seregei 
délután érkeztek oda. Élükön Habsburg szolgálatban savoyai hadvezér állt: Savoyai 
Jenő ,34 Savoya-Carignan hercege, Soissons grófjának Olympia Mancinivel  kötött 
házasságából született fi a, aki ragyogó katonai tehetségét anyját ért sérelmei feletti 
felháborodásában bocsátotta I. Lipót  szolgálatára. Párizsban szerény külseje, a 
matematika és a hadi tudományok iránti szeretete, valamint papi méltósága miatt 
„petit abbé”-nak csúfolták. Pedig rokona, Buda egyik visszafoglalója, Lajos  badeni 
őrgróf már a herceg tizenkilenc éves korában megjósolta, hogy kora legnagyobb 
hadvezérei közé fog kerülni.

Az újra Magyarországon termett II. Musztafa  szultán35 átkelt a Dunába torkolló 
Tiszán, s itt látta, hogy a kis savoyai abbé katonái hogyan rohanják meg s verik 
szét két partra szakadt seregét, és hogyan aratnak felette akkora diadalt, hogy 
Magyarországról egyszer s mindenkorra le kell mondania. Ebben az ütközetben 
a császáriak a hadijelentés szerint mindössze kétezer embert vesztettek, viszont 
húszezer török halottat számoltak meg a csatatéren, s azt jelentették, hogy legalább 
tízezren belevesztek a Tiszába. A hadizsákmány értékét fel sem lehetett becsülni…

A Fényes Porta a számára Bécs engedékenysége következtében még mindig 
előnyös karlócai békében a Maros-Tisza szögének kivételével lemondott egész Ma-
gyarországról és az Erdélyi Fejedelemségről. Savoyai Jenő  pedig, a zentai csatával 

 32 Giorgio Basta (1550–1607) német-római császári hadvezér. 1601-ben megölette Vitéz Mihály vajdát, 
s Erdélyt saját uralma alá vonta. Kegyetlen zsarnokságának Bocskai István felkelése vetett véget 
1604-ben. 

 33 A hollandiai Rijswijkben aláírt békeszerződések zárták le az 1688-tól 1697-ig tartó pfalzi örökö-
södési háborút, amelyet a franciák és az ellenük megszervezett augsburgi liga vívott. 

 34 Savoyai Jenő (1663–1736) német-római császári hadvezér. Többek között Buda visszavívásában, 
a török kiűzésében, a pfalzi és a spanyol örökösödési háborúban is részt vett. 1703-tól az Udvari 
Haditanács elnöke volt, s hadászati újításai közül többet a porosz hadsereg is átvett. 

 35 II. Musztafa (1664–1703) oszmán szultán 1695-től haláláig. 1697-ben megsemmisítő vereséget szenve-
dett Zentánál Savoyai Jenőtől, majd 1699-ben megkötötte I. Lipót magyar királlyal a karlócai békét. 
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immár magyar nevet is nyervén, bevonult a világtörténelembe. Nyugat-Európa kétes 
dicsősége viszont, hogy legalább egy évszázaddal, sőt helyenként kettővel is meg-
hosszabbította a szabadságszerető európai népek kegyetlen hódoltságának idejét.

A meghasonlott Európa egyik legműveltebb országa, a művészetek, az irodalom 
és tudomány fellegvára önös érdekből visszataszította Hellászt, saját kultúrájának 
is dicső szülőföldjét az iszlám rontásának mocsarába. Végleg kiszolgáltatta neki az 
egykori Bizáncot, lelassította a Balkán népeinek felemelkedését, s ezzel századokra 
kiható katasztrófák bekövetkeztét segítette elő.

Pedig azt, hogy mit jelentett a török százötven esztendős jelenléte Hunyadi 
Mátyás  egykor oly virágzó Magyarországán, éppen most tudhatta meg Európa. 
Erről a visszafoglalt ország elnéptelenedett, puszta vadonná vált végtelen terüle-
tei, romba dőlt, eltűnt falvai tettek megcáfolhatatlan tanúságot. A statisztikusok 
szerint a szultán csapatainak kiűzése után Magyarországon éppen négyszer annyi 
lakosnak kellett volna lenni, mint amennyi maradt.36 A legmagyarabb országrészek 
pusztultak el. Hány embert hurcoltak el, hány veszett el a háborúkban, a pestisben, 
az ínséges esztendőkben!

A bécsi Burgban diadalmas hangulat uralkodott. Egymásnak adták a kilincset a 
császár kegyencei. Most aztán volt szétosztásra váró birtok, hűséges idegenekkel 
betelepíthető gazdátlan, üres terület. 

Kisemberek küzdelme

Ilyen világban élt Jacobus Biberauer . Alig tizenhárom hónappal Buda visszafogla-
lása után, 1687. szeptember 29-én született meg Michael  nevű fi a.37 Szent Mihály 
főangyal napja talán ettől kezdve olyan emlékezetes a családban. 

Feltehetőleg ott nőtt fel apja műhelyében. A városát másfélszáz esztendeig fe-
nyegető török veszedelem korszaka az ő számára már csak az elbeszélésekben élt, s 
legendává magasztosult. Hősi harcai, a végvári vitézek nagyszerű kalandjai azonban 
éppen úgy foglalkoztathatták, mint a török kiűzése óta még gátlástalanabb, bár kissé 
simábbá vált lelki önkény. Erről a hosszú téli estéken, vaksötét éjszakákon, amikor 
csak a Kis-Kárpátok erdeinek tűzhelyen égő hasábjai világítottak, s a kéményekben 
süvített a szél, vagy ha ugattak a kutyák, bizonyára mindegyre szó esett a szülői 
háznál. A városkát ősszel és tavasszal a sár, télen a hó nemcsak a világtól, de még 
a közeli Pozsonytól is oly sokszor napokra, hetekre elzárta. Csak a császár vagy a 
felkelők katonái, az ínség és az országszerte pusztító betegségek, s velük a bánat, 

 36 KOVACSICS 1963, 116. o. 
 37 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
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a gyász és a félelem találtak mindegyre rájuk. Ezekben a kisvárosi polgárokban 
hitükből fakadt megnyugvásuk mélyén nemegyszer keserű indulatok forrtak. 

A fi atal Michael  folytatja az öröklött mesterséget. Házat vásárol, felveszik a 
posztósok céhébe. A mesterségbe már gyerekként beletanult. Tizenhat éves, amikor 
Rákóczi  szabadságharcának zászlóit „Cum Deo pro Patria et Libertate”38 kibontják. 
Érthető, hogy a modori evangélikusok Rákóczi  fellépését ugyanolyan reménykedő 
lelkesedéssel fogadták, mint kerek száz esztendővel korábban Bocskait. 39 S valóban, 
1705-ben a szécsényi országgyűlés40 templomukat és iskolájukat is visszaadta nekik. 
De ez az örömük is korainak bizonyult. Négy esztendő múlva a katolikusok ismét, 
most már véglegesen elvették mind a kettőt. Jelképpé emelkedő tény, hogy az alsó 
külvárosi algimnáziumban a német lutheránus paplak hátoldalához támasztott, 
félig földbe vájt, nyomorúságos helyiségekben mégis tovább folyt a pozsonyi és a 
soproni főgimnáziumokra előkészítő tanítás.41

Amikor Michael  huszonegy éves lesz, megharsannak az ítélet trombitái, és a fe-
kete halál, a pestis rettenti az országot. Lezárják az utakat, bedeszkázzák a betegek 
házainak ajtóit, ablakait. Hiába füstölnek, imádkoznak, egész családok pusztulnak 
ki. Porták maradnak üresen, falvak tűnnek el. Ő is elsiratja a halottait. Huszonnégy 
éves a magyar és a protestáns remények hervadásának idején, amikor megkötik a 
szatmári békét,42 s mindkét hitvallású evangélikusokra újfajta nyomás nehezedik.

Aztán 1729-ben Modor egymáshoz épített fazsindelyes vagy szalmából készült 
háztetőire, mint már korábban, ismét felröppen a vörös kakas.43 Hol van az az erő, 
amely a viharos szélben harsogva, ropogva, falánkul csapkodó lángnyelveket meg 
tudná fékezni, amíg meg nem fordul a szél, vagy el nem ered az eső. Hiába hordják 
a Králova-patakból vödörláncban a vizet. A tűzvész nyomán a fél város romok-
ban hever. Ahova elért a láng, tüzes ostorként pattogott a szélben. Legfeljebb a 
szomszéd portára öntötték láncban a duzzasztott patak és a kimerülő kutak vizét. 
A legmélyebben a posztósok kállói feküdtek, az ő munkájukhoz kellett a legtöbb 
víz. Így maradt épen Michael  háza s műhelye, de a családon és a rokonokon neki 
kellett segítenie. 

Közben megszilárdult az új rend. Egy barátságosabb álarcot öltött ellenreformá-
ció agyafúrtabb adminisztratív rendszabályai következtében már a városi tanács 

 38 Latin: Istennel a hazáért és a szabadságért.
 39 FÉNYES 1851, 109. o.
 40 A 1705. szeptember 12. és október 13. között megtartott szécsényi országgyűlés többek között 

létrehozta a Rákóczi-szabadságharc folytatásához szükséges intézményrendszert, meghatározta 
a szabadságharc célkitűzéseit, s rendezte a különböző felekezetek egymás közti vitáit. 

 41 WÖLFEL 1826, 5. o.
 42 A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári békét 1711. április 30-án írták alá. A békeszerződés 

értelmében a szabadságharc résztvevői és vezetői kegyelmet kaptak, a nemesek pedig megtart-
hatták kiváltságaikat, ha hűségesküt tettek a Habsburgoknak.

 43 Révai 1915, 819. o.
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megválasztása is szinte lehetetlenné vált. Tekintélyes protestáns polgárai közül 
senki sem akarta letenni az előírt dekretális esküt „Nagyasszonyunkra, a boldog-
ságos Szűz Máriára és minden szentjeire”. Hogy milyen makacs állhatatossággal 
tartottak ki hitük mellett, azt az mutatja, hogy III. Károly  végül kénytelen volt 
Modor, valamint a szomszédos Bazin (Bösing), Pozsony és Sopron tisztviselőit 
felmenteni a dekretális eskü44 letétele alól, sőt ezt a rendelkezést még Mária Terézia  
is megújította. Városok hosszú sora, köztük például Kőszeg is, hiába harcolt ezért. 

Az első Michael  életéről a körülötte történt eseményeken kívül jóformán alig 
tudunk valami biztosat, s mégis érdekes az, ami esetleg rá is vonatkozik. Mivel csak 
az egyenes ági leszármazás adatai állnak rendelkezésünkre, csupán az bizonyítható, 
hogy Michaelnek  az ősök láncában a kései utódokat ősükként érdeklő fi a, a második 
Jacobus  nem sokkal a megszűnő pestisjárvány helyetta fél országot végiggyilkoló 
kolerajárvány után, 1742. február 7-én született. Apja ekkor már ötvenöt éves volt, 
s feleségét, e gyermek anyját – hogy első volt-e, vagy már özvegyként vette el, nem 
tudjuk – Susanna Trugnak vagy Teignek  hívták. Nem az a feltűnő, hogy Michaelnek  
ilyen viszonylag magas korban még gyermeke született, hanem az, hogy ezt ilyen 
jó erőben megérte. Az átlagos életkor, ha a csecsemőhalandóságot is tekintetbe 
vesszük, rendkívül alacsony. A higiénia fejletlensége fokozta a fertőzésveszélyt. 
A torokgyík, a szamárköhögés, a skarlát és a népirtó gyilkosok – előbb a pestis, 
majd a kolera, végül a tífuszok – irtózatos vámot szedtek, akár a veszettség, a te-
tanusz vagy a tuberkulózis. Az is gyakran előfordult, hogy egy torokgyíkjárvány 
egy család három-négy gyermekét egyszerre vitte el. Védekezni alig tudtak, hiszen 
nem ismerték a kórokozókat. Bár egy-egy nagyobb városban akadt néhány orvosi 
gyakorlatot is folytató, főleg köpölyöző borbély, sőt messze földön híres kirur-
gus sebész, ezek inkább csak amputáltak narkózis nélkül, a sterilizálásra nem is 
gondolva. Akkoriban természetesnek tartották, hogy a férfi ak az asszonyok igen 
magas gyermekágyi halálozása miatt sok esetben többször is nősültek, így egyes 
kisgyermekes apák aránylag magas korát, valamint a céhrendszer által is okozott 
kései nősülést sok esetben az magyarázza, hogy ez már a második vagy harmadik 
házassága volt a férfi nak. Ki vehette volna rossz néven tőlük, ha lehetőleg fi atal nőt 
vettek feleségül. 

Sajnos teljes képet csak akkor kaphatnánk, ha a német matrikulákból nemcsak 
az egyenes ági felmenők hiányos, főként csak születési adatait ismernénk. A többit 
még be kellene szerezni. A szlovák anyakönyvekből már csak két további házasság 
bejegyzése állapítható meg. Paul Biberauer  – aki ekkor már özvegy – 1795. április 
5-én feleségül vette Susanna Hrucsarikot ,aki 1805. június 15-én harmincnyolc éves 

 44 Az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio szabályozta a protestáns egyházi viszonyokat, valamint a 
vallásgyakorlást. A rendelet előírta, hogy minden hivatalnok – legyen katolikus vagy protestáns 
– köteles dekretális esküt tenni Szűz Máriára és a szentekre. Ezzel a protestánsok számára lehe-
tetlenné vált a hivatalviselés.
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korában elhunyt. Paul  ezután 1807. április 20-án harmadszor is megnősült, s a nála 
huszonnyolc esztendővel fi atalabb, huszonkét éves Catherina Daneket  vette el. 

Valami efféle történhetett Michaellel , Jacobus  apjával is. Erre a feltevésre az jogosí-
tott fel, hogy néhány évvel ezelőtt a Pozsonyi Állami Levéltárban, a modori szlovák 
lutheránus egyházközség házassági matrikuláiban is találtak néhány Biberauerekre 
vonatkozó bejegyzést. Igaz, hol Biberauernek, hol Bierbauernek írták nevüket. Ezek 
között éppen ezekben az évtizedekben kétszer is szerepel egy Michael. Nem lehe-
tetlen, hogy ez azonos a már említett második Jacobus  időközben megözvegyült 
apjával. A szlovák anyakönyvekben ugyanis feljegyezték, hogy özvegy Michael 
Biberauer  1753. november 20-án házasságot kötött Catharina Kom  hajadonnal. 
Catharina  jóval fi atalabb lehetett férjénél, mivel 1755. június 14-én leánygyermeket 
szült, akit Sophiának  kereszteltek. Az adatok időbeli megfelelése valószínűsíti azt, 
hogy Sophia Biberauer  a második Jacobus  tizenhárom évvel fi atalabb féltestvére. 
Ez a keresztnév később is többször feltűnik a családban. A kislány azonban hama-
rosan elvesztette édesanyját, mert feltehetően ugyanez a Michael Biberauer  ismét 
megözvegyülvén 1761. július 7-én Sophia Horanska  hajadont vette feleségül. Ha 
valóban azonos a mi Michaelünkkel , ekkor hetvennégy éves.45

Annak, hogy az első vagy korábbi házasságokat nem a szlovák, hanem a német 
lutheránusok anyakönyveibe jegyezték be, az is lehetett az oka, hogy a jobb módú 
német családok leányai nehezebben mentek hozzá az idős, sőt néha egyenesen öreg 
özvegyemberekhez, még ha azok németekként tehetősebbek voltak, mint a sokkal 
szegényebb pányicák.46 A nemzetiségi és nyelvi hovatartozás egyébként természetes 
adottságnak számított, s nem tartozott a diszkriminatív tényezők közé, ellentétben 
a vagyonnal, a nemesi származással, a műveltséggel és a vallással. Valamennyien 
Magyarországot tudták hazájuknak, azt a Magyar Királyságot, amelyben a törvé-
nyek és a tudományok fő nyelve a latin volt. A nyugati határszéleken magyarok, 
németek és szlávok ugyanolyan viszontagságok között éltek, s külföldi akadémiákra 
jutott fi aik ott egyaránt hungarusoknak47 vallották magukat.

Ennek a sajátos magyarságtudatnak talán legszebb példája a páratlanul sokolda-
lú, háromnyelvű szlovák-magyar tudós és pietista teológus, Bél Mátyás . Ő még az 
osztrákoktól is elvárta volna, hogy tanuljanak meg magyarul, s nem restellt magyar 
tankönyvet írni a németeknek. 

 45 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései. Az anyakönyvek, polgárjegyzékek, céhkönyvek tüzete-
sebb vizsgálata bizonyára több gyermek, esetleg feleség, testvér, sógor és sógornő adatait hozhatná 
napvilágra.

 46 Szlovák: legények.
 47 A hungarus-tudat a Magyarország lakóit egészen a 18. század végéig jellemző önazonosság-tudat 

etnikai, társadalmi különbségre való tekintet nélkül. 
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Harc a túlélésért

A parányi Modor nemcsak a magyar fővároshoz, Pozsonyhoz, hanem az osztrák 
császár székhelyéhez, Bécshez is közel esett. Lakói ezért bizonyára éberen fi gyelték 
a változások előjeleit. Reménység és csüggedés, bizakodás és bénító rettegés váltotta 
egymást a nádtetős házakban, ahol ezek az egyszerű, kis igényű, de szorgalmas 
és viszonylag független emberek valami sajátságos, Istenben szilárdan bízó meg-
adással éltek és dolgoztak. Ezer korlát közé szorították őket. Kisvárosi iparűző és 
szőlőbirtokos polgárok voltak egy feudális államszerkezetben, németek a nemesi 
magyar nemzet Magyarországán, továbbá a reformáció hívei, eretnekek a katolikus 
Habsburg Birodalomban. Mint ilyenek, sokak szemében másodrendű alattvalók, 
gyanús, megbízhatatlan elemek voltak. Ezek a családok mégis rablásokkal, erőszak-
kal, önkényes sarcolásokkal teljes szűk esztendőkön, aszályos vagy jégveréses, pes-
tises vagy kolerás éveken át több évszázados állandóságot mutatnak Európa egyik 
nemzetiségekben, nyelvekben legtarkább és legviharosabb területén, a Dunától 
délre, a Lajtán innen és túl egyaránt a hajdani Pannónia földjén. Egyik erősségük 
sokszor mosolyra késztető, furfangos és naiv tradicionalizmusuk, mely legkevésbé 
sem csökkenti a korhoz képest fejlődő, makacs demokratikus gondolkodásukat, a 
régi kultúrközpontoktól élesen elkülönülő tradícióikat. Őrzik a házi tűzhelyet, a 
céhet és a várost, s benne hitüket és kultúrájukat. 

Pedig körülöttük ugyancsak mozog a világ. Most mutatkoznak meg a török 
hódoltság korának páratlanul katasztrofális méretei. Húsz esztendővel a pogány 
kiűzése után a magyarság a Kárpátok sziklakoronájának térképekre vésett kagy-
lójában már nem egészen érte el az ország össznépességének 50%-át, az 1785-87-es 
összeírásban pedig már csak 29% volt! Északon, keleten és délen szaporodnak a 
csendes betelepülők, s köztük persze az óhazájukkal még erősen összekapcsolódó, 
szerződésekkel idecsalogatott német telepesek is.48 Az ország lakosságának több 
mint kétharmada nem magyar, az alkotmányos közfelfogás szerint talán nem is 
tagja a nemzetnek, a még sokkal kisebb számú közép és alsóbb rétegeiben leginkább 
magyar nemességnek. Ez a folyamat indíthatta el a nyelvi alapú nemzetiségi öntudat 
egyik tudós ébresztőjét, a weimari lutheránus főesperest, Rousseau 49 tanítványát 
és Goethe  mesterét, Herdert 50 1791-ben arra, hogy leírja később visszavont, de máig 
meg nem cáfolt híres tűnődését: „évszázadok múltán talán a nyelvüket is alig lehet 

 48 ÁCS 1987, 6–7., 123. o.
 49 Jean Jaques Rousseau (1712–1778) a francia felvilágosodás egyik legnagyobb fi lozófusa és írója. 

Munkássága a fi lozófi a és a szépirodalom mellett a pedagógiára is kiterjedt. Legjelentősebb művei 
A társadalmi szerződés, az Emil, avagy a nevelésről, az Értekezés az emberek közti egyenlőtlenség eredetéről és 
alapjairól, valamint a Vallomások. 

 50 Johann Gottfried Herder (1744–1803) német költő, műfordító, fi lozófus. Goethe, Schiller és Wieland 
mellett a weimari klasszikusok tagja. Magyarországon elsősorban híres jóslatáról ismert, amelyet 
Eszmék az emberiség történetének fi lozófi ájáról című művében fogalmazott meg.
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majd megtalálni”.51 „Nyelvében él a nemzet” – ez a felismerés rázza meg most a 
soknyelvű országokat. Az etnikai, szociális és nyelvi különbségekből gyűlölködő 
nacionalizmus születik. Az éppen kivirágzó kultúrájú, gyönyörű, sajnos lefordít-
hatatlan szépségű – ezért olyan idegen – magyar nyelv mind szűkebbre szabott 
keretek közé szorul.

A Magyar Királyság nyugati pannon határvidéke ritkán kedvezett lakóinak. A fe-
lette mindegyre átvonuló pusztító viharok alig-alig adtak neki időt a művelődésre 
és gazdagodásra, ellentétben a kontinens más, boldogabb tájaival. Talán ezért sem 
cselekedtek nagy dolgokat. A törpe városok liliputi modelljéül szolgáló modoriak 
is csak dolgoztak, ápolták szőlőskertjeiket, építettek, házasodtak és férjhez mentek, 
gyermekeket szültek és neveltek. És persze temettek, de mennyit temettek! Mégis 
túlélték a viharokat, mint körülöttük az érintetlen ősi erdők, s ha kellett, mindent 
újrakezdtek. Még e parányi szabad királyi városok polgáraiban is erős volt az em-
beri önérzet. Ismerték értéküket, s a címeres urak hatalmaskodásával szemben is 
bátran és konokul védték szabadságukat. 

Bennük alakul ki a protestáns papságon s néhol az orvosi pályán át ez a hazánk-
ban oly végzetesen ritka, valódi értelmiségbe átváltó társadalmi réteg, a 19. század 
polgári gyökerű középosztálya. Egészen az első világháború kezdetéig Magyaror-
szág sajátos atmoszférájú, csendes és fegyelmezett életű, hagyomány- és művelt-
ségtisztelő, jobbára németajkú, de gyorsan magyarosodó városaiban éltek értékes 
és egyre jobban asszimilálódó képviselői.52 A Habsburg Birodalom alattvalóinak 
sorába tartoztak. Német anyanyelvűek voltak, s mégis egyre közelebb kerültek 
a lázadozó magyarsághoz, mert a szemük sarkából gyanakvással, félelemmel és 
meghunyászkodva, de felberzenkedő rebellis érzelmekkel fi gyelték a dinasztiát. 
Míg nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik szövevénye a Lajtán túli világgal kap-
csolta őket össze, amelyben különösen stájer és karintiai földön hasonló etnikai és 
nyelvi tarkaság mutatkozott, hitük védelme annál szorosabban fűzte a vármegye 
sáncai mögül bajvívó s vallásszabadságért is küzdő rendi, nemesi nemzethez. Per-
sze nagyon is szerény polgári jogaikat és a Diploma Leopoldinum53 óta mindjobban 
megnyirbált vallásszabadságukat ennek túlkapásai, Don Quijote-i előítéletei ellen 
is szakadatlan védelmezniük kellett. 

Sokszor feledésbe merül, hogy főként a Felvidéken egyes főurak, de főként egész 
vidékek félművelt, barbár katolikus vagy rekatolizált kiskirályai, vármegyei esküd-

 51 HERDER 1978, 24. o.
 52 A polgárság elsősorban a Dunántúl és a Felvidék városaiban, így Pozsonyban, Lőcsén, Bártfán, 

Kismartonban, Sopronban és Kőszegen volt a legfejlettebb. 
 53 I. Lipót 1691. december 4-én kiadott hitlevele, amely biztosította Erdély számára többek között a 

vallásszabadságot, az évenkénti országgyűlést, továbbá kikötötte, hogy hivatali tisztséget kizárólag 
erdélyiek tölthetnek be.
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tei milyen leleményes szadizmussal folytatták a protestánsok sanyargatását Mária 
Terézia  korának módszereivel még a 19. század első évtizedeiben is. 

Ezek a polgárok szülőföldjüket, az ő Magyarországukat, közelebbről városukat 
tekintették hazájuknak. Ehhez túláradó, a romantika áramlatának erősödésére 
egyre szentimentálisabb érzelemmel ragaszkodtak, noha a tömbmagyarság, a 
kunok és a hajdúk tiszántúli, alföldi világát alig ismerték. Természetesnek vették, 
hogy ebben a sokat szenvedett országban több nemzetiség él együtt, s hogy főként 
nem is etnikai hovatartozásuk, hanem a magyar nemesség privilegizált helyzete és 
indokolatlan rátartisága következtében gyakran kellett megaláztatásokat elvisel-
niük. Magyar identitásuk ennek ellenére sem jelentett számukra problémát. Nem 
érezték magukat talajtalannak, és semmiképp sem voltak idegenek. Itthon voltak.

Ameddig II. József  túladagolt gyógyszerhez hasonló reformjaival nem a németet 
erőltette a latin hivatalos nyelv helyébe, s míg a reformkorban a rendek a latin he-
lyébe nem hozták be a magyar nyelv primátusát, a különböző nemzetiségi nyelvek 
tudatosították a másságot. Nem támasztottak ellenségeskedést, sőt gyűlöletet, s 
jóval kisebb mértékben osztották meg Magyarország lakosságát, mint a gazdasági 
és kulturális különbségek. A közös honfi társi tudatot, az önkéntes vonzódáson 
alapuló asszimilációt az erőltetett és sokszor pökhendi magyarosítás akciójának 
reakciója és a határokon túli nyelvrokoni tömbök robbantó fanatizmusa bontotta 
meg. Ez persze nem mondható el valamennyi 1686 után bevándorolt németről, 
főleg a 13. század óta itt élő erdélyi szászokról.

A 18-19. század fordulóján a német ajkú magyarok – amint ez a külföldi egye-
temre került Michael Biberauer  irataiból is kimutatható – külföldön hungarusnak 
nevezték magukat.54 Sopronban kelt bizonyítványaiban azonban Michael  kőszegi 
németként szerepel.55 Mindhárom együttese szinte probléma nélküli identitást 
adott. Mindenesetre számtalan történelmi példa bizonyítja, hogy egészen német, 
horvát, szlovák, sőt szerb származású magyarok a magyarság sorsának vállalása és a 
közös történelem elszenvedése révén a szülőföld, a haza, Magyarország szeretetében 
és szolgálatában e nép hű fi ainak és leányainak bizonyultak. Ezt a számukra szinte 
magától értetődő, évszázadok vagy évtizedek alatt érlelődött ösztönös életérzést, 
amely mindinkább magyarrá tette őket, alig zavarta meg a főként a reformkorban 
tudatosodó herderi  nyelvi nacionalizmus és a romantikus nemzetfogalom.

Modort jelentős alkotmányos és történelmi különbségek különböztették meg 
azoktól a határon túl fekvő morva, cseh és osztrák településektől, amelyekkel – 
akár a távolabbi német nyelvterülettel – élénk kulturális és főként kereskedelmi 
kapcsolatokat tartottak fenn. Ezek éppen a protestánsok sorsára nézve voltak döntő 

 54 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer tanulmányi iratai. Michael Biberauer bizonyít-
ványai a jénai egyetem kurzusainak elvégzéséről.

 55 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer tanulmányi iratai. Michael Biberauer bizonyít-
ványa a soproni Evangélikus Líceum elvégzéséről, 1814. június 28.
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jelentőségűek, mert az ausztriai és cseh-morvaországi protestantizmusnak szinte 
még az írmagját is kiirtotta az ellenreformáció. A magyarországit több mint két 
évszázad mérhetetlen szenvedései között csak a negyedére apasztotta. Ha egy ilyen 
állandó gyötrelem megszűnik, azt hisszük, rossz álom volt csupán. Már nem érez-
zük kínját, s ezért nem is akarjuk a benne élteket megérteni. Pedig megismétlődhet. 

A magyarországi protestánsok harca a túlélésért Kelet-Közép-Európában a leg-
hosszabbak közé tartozott. Hogy a magyarság és a magyarországi németek, szlo-
vákok százezrei ki tudtak tartani evangéliumi hitük mellett az igazságtalanságtól 
és az embertelenségtől vissza nem riadó, vak fanatizmus könyörtelen támadásai 
közepette, tiszteletre és fi gyelemre méltó, ritka gerincességről, magas etikai érzékről 
és erős hitről tanúskodik. Nem indokolatlan a kérdés: vajon mindezek nem azért 
gyengültek-e meg később olyan fájdalmasan félelmetesen, mert a próbatétel túl 
sokáig tartott? 

Lehetett ekkora létbizonytalanságban élni? Lehetett. Hittel. A hit volt a megtartó 
erő. Ezért ragaszkodtak annyira hozzá, ezért is szálltak szembe érte sokszor gonosz 
emberi indulatokat szentnek tartva katolikusok és protestánsok, nemegyszer még 
lutheránusok és kálvinisták is egymást üldözve, kínozva. Ha még csak apáiktól 
örökölt tradícióként is vitték tovább, ez volt az a megtartó, eligazító, vigasztaló, a 
halálon túli életbe vetett hittel ennek a bizonytalan, félelmekkel teli életnek értel-
met és fényt adó erő. Szegénységben gazdagságot, nyomorúságban hálás örömöt, 
erőtlenségben hősiességet, egy becstelen környezetben erkölcsi nagyságot, gyű-
löletben szeretetet, ördögi kísértések között isteni győzelmeket teremtett. Ezért 
támadtak mindig olyanok, akik a romlás elhatalmasodása idején abban látták 
feladatukat, hogy mélyebben behatoljanak eme rejtelmes realitás megoldhatatlan 
titkaiba. Akik minél többekkel meg akarták osztani felfedezésüket, belső örömüket, 
s élményeikből leszűrt tapasztalataikat szét akarták szórni a vakulókkal, a formális 
keresztyénekkel, az Isten ellen lázadókkal. Sokszor eljutottak a keskeny út túlsó 
szakadékainak, a rajongásnak, a nagyon is emberi szuggesztivitás meredélyeinek 
szélére, s nemegyszer lettek szélhámosok, lélekkufárok rabjai. De a nagy történelmi 
egyházi keretek korallszigeteiben ma is ők képviselik az elpusztíthatatlan életet.

A magyar protestánsok számára a 18. század nagyobbik fele Rákóczi szabadság-
harcának leverése és a Türelmi Rendelet56 csodája után még 1796-ig a reményte-
lenség, a rezignálás, a diszkrimináció időszaka. Sőt, az anyagi ellehetetlenülés, az 
articularis helyek,57 a cenzúra, a gyermekek protestáns hatások előli elzárásának, 

 56 II. József 1781. október 25-én kiadott rendelete, amelyben rendezte a Magyar Királyság és Erdély 
vallásügyét. A rendelet szabadabb vallásgyakorlást biztosított a protestánsoknak és a görögkele-
tieknek, s engedélyezte számukra a hivatalviselést is. A Türelmi Rendelet egyike azon szabályo-
zásoknak, amelyeket az uralkodó nem vont vissza halálos ágyán. 

 57 Az 1681/XXVI. törvénycikk elrendelte az elvett protestáns templomok visszaadását. A katolikusok 
által felszentelt templomokat azonban a protestánsok nem kapták vissza. Helyettük vármegyén-
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a katolikus szertartásokon, körmeneteken való részvétel kötelezővé tételének s a 
zaklatásoknak, eleinte nemegyszer még a kínvallatásoknak is az ideje azok szá-
mára, akik nem akarnak behódolni a hivatalos világnézetnek. Mária Terézia , aki 
még a Burg vastag falai között is meghallotta a végsőkig kiuzsorázott, elgyötört 
jobbágyság elhaló jajkiáltását, s igyekezett könnyíteni során, a protestánsok iránt 
engesztelhetetlen maradt. Sőt, II. József  is könyörtelen katolizálónak bizonyult 
olyan családokat pusztító házassági ügyekben, mint idősebb Wesselényi Miklós  
és Cserei Heléna  esete.58

S mégis, ezekben az évtizedekben a hétéves háború,59 a kilátástalanság, a megme-
revedés életérzése közben a gondolkodás láthatatlan műhelyeiben régi formákban 
új tartalom érik. Az abszolutizmus királyi palotáiban, a főpapok szalonjaiban a 
korlátlan hatalmú, rendíthetetlen tekintélyek fundamentuma repedezik. A felvi-
lágosodás sok-sok arca közül egy Voltaire -é,60 de közte van a pietista Speneré 61 is. 
Végül 1773-ban maguk a katolikus hatalmak kényszerítik a pápát legerősebb hatalmi 
szervezete, a jezsuita rend feloszlatására.

Innen már egyre részletesebb képet kapunk az éppen az 1780-as években Mo-
dorból Kőszegre költöző Biberauer családról.

ként két helyet jelöltek ki, ahol megtarthatták istentiszteleteiket és szabadon gyakorolhatták 
vallásukat, ezek voltak az úgynevezett articularis helyek.

 58 FÖLDVÁRY 1898.
 59 Az 1756-tól 1763-ig zajló hétéves háború volt a 18. század legnagyobb katonai konfl iktusa, amely 

Európán kívül a gyarmatokra is kiterjedt. 
 60 Francois Marie Arouet (1694–1778) a francia felvilágosodás egyik legnagyobb írója, költője és 

fi lozófusa, 1718-ban vette fel a Voltaire író álnevet. Legjelentősebb művei az Oidipusz, a Filozófi ai 
levelek és a Vadember.

 61 Philipp Jakob Spener (1635–1705) német teológus és heraldikus, a német pietizmus megalapítója. 
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Kőszeg

Michael Biberauer  fi a, Jacobus  születésekor, 1742-ben még alig kezdődött el Mária 
Terézia  uralkodása. Eleinte apja szépen jövedelmező műhelyében dolgozott a fel-
duzzasztott Králova-patak partján. Negyvenéves korában, amikor II. József  egész 
birodalma határain megtiltották a posztóbehozatalt, s ez rendkívül megnövelte a 
keresletet, váratlanul búcsút vett Modortól, és átköltözött Kőszegre.1 Itt, a Gyön-
gyös-patak partján már a század eleje óta virágzott a posztókészítés. Kétségtelen, 
hogy a csendes, félreeső Modor nem kecsegtetett olyan jó anyagi előre haladással, 
mint a pezsgő életű Kőszeg. Ez a magyar történelemben oly viharos, mégis fényes 
múltú magyar és német ajkú erősség, mióta nem fenyegette a török, igazi város. 
A 18. század végén ötezer lakosával már a tizenegyedik legnagyobb település volt 
az országban, s Szombathelyt messze maga mögött hagyva már-már felsorakozott 
a magyar Pannónia legjelesebb helyei közé.2

Nagy elhatározás kellett ehhez a költözéshez. De nemcsak az, hiszen házat, telket 
nem adtak ingyen. Márpedig e nélkül fel sem vették volna a gazdag kőszegi posztósok 
céhébe és a város polgárai közé. S mekkora gondot jelentett a műhely áttelepítése!3

Kőszeg fekvéséről, tájáról azt tartották, hogy szépsége még Budáét is felülmúl-
ja. A végtelen síkság párás tengerében kitüremkedő erdős hegyek lágy hullámai 
már a hadi úton járó rómaiakat is megbabonázták. Ott, ahol a csobogó források 
felett zúgó sötét fenyvesek lejjebb óriási szelídgesztenyefák ligeteibe szelídültek, 
szőlőt telepítettek, s nyaralókat építtettek rabszolgáikkal. A róna délszaki melegét, 
a vadban gazdag rengetegek ormain átbukó fenyőillatos havasi szellők, a távoli 
havasok levegője enyhítette. Az egymást váltó századok egymást váltó népeket 
ütköztettek itt a hegyeknek. A népvándorlás meg-megkapaszkodó nemzedékei, 
törzsei vonultak át erre. Mondják, hogy az Óház-tető sziklaövezte kúpján valaha 
a történetük titkát mai napig őrző avarok fejedelmei hódoltatták alattvalóikat, míg 
802-ben Nagy Károly 4 világhódító seregei a földdel egyenlővé nem tették az akkor 

 1 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
 2 THIRRING 1932, 83. o.
 3 Jacobus átköltözésének, valamint a kőszegi polgár- és céhjegyzékbe való felvételének pontos idejét 

nem ismerjük.
 4 I. (Nagy) Károly (742–814) 768-tól haláláig frank király. Államát kiterjesztette Nyugat- és Kö-

zép-Európa nagy részére, ezzel létrehozta a Frank Birodalmat. Uralkodása a Karoling reneszánsz, 
a kulturális és vallásos fellendülés időszaka volt.
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már Castellum Cunzionis nevet viselő erősséget. A városka a salzburgi érsekség 
birtokaként ismerte meg a honfoglalás utáni első században, Arnulf császár 5 idején 
az apró lovaikon a mesés Nyugat kincsei felé sarcolva, gyújtogatva, nyílzáporos 
fergetegként vágtató magyarokat. Háromszáz esztendő múltán, amikor sokan 
azt hitték, hogy itt soha többet nem lesz magyar, IV. Béla  egyik oklevele említi az 
új magyar erősséget, Kuszugh várát. Vert falú, nádtetős házai két temploma körül 
húzódtak meg. A latin Gunzi településnév a századok során Ginsire változott, s 
a magyar hóstáttól6 beljebb lakó németek az ősi latin név germán változatában 
Günsnek nevezték városukat. 

A magyarságot csaknem kipusztító tatárjárás elkerülte ugyan várost, de a hata-
lomittas, nagy oligarchák, a tudatos romlottságú, vérszopó Héderek7 és Garaiak8 
mindegyre összecsaptak nem különb erkölcsű ausztriai szomszédaikkal. A vidék 
számtalanszor változott csatatérré. Végül az 1445 óta már III. Frigyes  birtoká-
ban lévő Kőszeget és vidékét maga Mátyás király  adta a soproni békében zálogba 
Ausztriának. Ott is maradt kerek kétszáz esztendeig, s csak 1647-ben került vissza 
Magyarországhoz, ahol már a következő évben elnyerte a szabad királyi város 
címét, jogait és szabadságát.

A nyugati gyepűkön olyan gyorsan elvérzett a magyarság, amely a honfoglalás-
kor széles sávban népesítette be a későbbi nyugati határain túli részeket is, hogy a 
felégetett, kirabolt területek meggyérült lakosságát pótolni kellett. Kőszegre már 
1263-ban telepítettek bajorokat, és a szakadatlanul ismétlődő, örökös dúlások, 
háborúságok és katasztrófák halottainak helyét érthető okokból leginkább német 
nyelvű lakosság foglalta el. A Német-római Birodalom osztrák hercegségei még a 
belső hatalmi harcoktól meggyengített Magyarországtól is féltek. Mennyivel in-
kább rettegniük kellett, amikor Mohács után egy ázsiai barbársága, hódító vallási 
fanatizmusa és kimeríthetetlen embertartalékai miatt ellenállhatatlannak látszó 
katonai hatalommal szemben éppen ezek a területek váltak a pusztító harcok 
legfontosabb arcvonalává.

Az itt élő magyar-magyarok és német-magyarok, Kőszeg polgárai és a környék 
lakói mindössze nyolc évvel 1526 katasztrófája után egy német ajkú horvát politikus, 
Jurisics Miklós 9 zseniális vezéri taktikájával feltartóztatták a tengerárt. Huszonöt napi 

 5 Arnulf (850–899) 887-től keleti frank király, 896-tól római császár. Uralkodása alatt bomlott fel 
az addig egységes Frank Birodalom. 

 6 Német: külvárostól.
 7 A Héder nemzetség ősei a 12. század közepén telepedtek le a Magyar Királyságban. A középkor 

során a család tagjai közül Héder nembeli Kőszegi Nagy Henrik a nádori tisztségig vitte. 
 8 A Garaiak ősei a 13. század közepéig vezethetők vissza. A 14–15. században három nemzedéken 

át a Garai család tagjai közül került ki a nádor. 
 9 Jurisics Miklós (1490–1541) horvát főnemes. A kőszegi ostrom során tanúsított hősiességéért az 

uralkodó a bárói rang mellett tanácsosi címmel és kamarási ranggal is kitüntette, s 1537-ben Kőszeg 
városát annak minden jövedelmével neki adományozta.
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hősies önfeláldozásuk lehetővé tette, hogy Európa összeszedje seregeit, megmentse 
Bécset, s ezzel megfordítsa a világtörténelem menetét. II. Szulejmán  szultán és Ibra-
him  nagyvezír10 háromszázezer főnyi serege mint az egyiptomi hét csapás sáskahada 
pusztított el mindent, ami az útjába akadt. A csordákat és vetéseket felfalta, a falvakat 
és városokat porig égette, a népet rabszíjra fűzte vagy kardélre hányta. Puszta üszkös 
romok, kormos föld és oszló hullák hirdették Allah prófétája vakhitétől megrésze-
gült, halált megvető harcosainak diadalát. S akkor ez a magányos erősség, a felégetett 
és elpusztult város szíve, Kőszeg vára a magyar Jurisics Miklósként  ismert Adria-parti 
főúr lelkesítő vezéri szavára, életét kockára téve a késleltetés pótolhatatlan napjaiért, 
feltartóztatta ezt a gyilkos népvándorlást. Tettük megérdemelten vált legendássá a 
keresztyén világban. Még Hans Sachs 11 is írt róla verset. 

A város polgárai és a környék lakosai, kézművesek és szántóvetők – köztük 
mintegy ezer kaszával, kapával felfegyverzett férfi , ezernyolcszáz asszony és két-
ezer-háromszáz gyermek – összesen huszonnyolc huszárral és tizennyolc német 
lovas katonával huszonöt napig állták egy háromszázezer főnyi, a nagyvezír és 
a szultán vezetése alatt Bécs ellen törő sereg fergeteges rohamainak ostromát. E 
makacs ellenállás sikerétől még a szultán is megzavarodott. Látta, hogy barmai, 
emberei az éhségtől elgyötrődtek, és az idő sürget. Télen nem lehet hadat viselni. 
Közeleg a nyár vége, s ősszel téli szállásra kell térni, különben elpusztul a hadsereg. 
A várfalakon már óriási rések tátongtak, mégsem mert tovább maradni. Sietni 
kellett, ezért csak formális hódolattal is beérte. Augusztus 31-én tovább vonult, 
de így is elkésett. Bécs védelmét addigra már legyőzhetetlen seregek biztosították.

Kőszeg romokban hevert. Négyszáztizennyolc halottat siratott, köztük négy 
városi tanácsost, három polgári kapitányt, egy őrmestert és egy toronyőrt. Az 
asszonyok, lányok közül is sokan megsebesültek. Jurisics i s komoly sebet kapott. 
I. Ferdinánd  császár kinevezte Kőszeg bárójává. A polgárságnak adományozott 
privilégiumok azonban mit sem változtattak a város földrajzi helyzetén, amely 
szinte sorozatosan idézte elő a katasztrófákat. Népe rengeteget szenvedett.

Jacobus Biberauer  olyan városba költözött, amelynek történetében alig akadt 
egyetlen nyugodt évtized: a másfél évszázados törökveszély, a mindkét részről 
kemény felekezeti harcok, a zsoldosbeszállásolások, a sarcoló védők és felkelők 
állandó jelleggel okot adtak az aggodalomra. Még Bethlen Gábor  huszárjainak gyúj-
togatását és a császárok bosszúját is el kellett szenvednie. Az 1626-tól szabad királyi 
város fennhéjázó, elbizakodott reformációjára véres ellenreformáció következett. 
És a bajok áradata csak folytatódott: a jótékonyság angyalává lett Wesselényiné 

 10 Pargali Ibrahim (1493–1536) oszmán nagyvezír 1523 és 1536 között, I. Szulejmán szultán legfőbb 
tanácsadója. Részt vett 1521-ben Nándorfehérvár elfoglalásában, majd az egyiptomi és rodoszi 
hadjáratban. 1532-ben ő vezette a török seregeket Kőszeg alá. 

 11 Hans Sachs (1494–1576) német mesterdalnok és drámaíró. A korszak legjobb nürnbergi mester-
dalnokának tartották, rendkívül termékeny költő volt, de drámákat, meséket és zsoltárokat is írt. 
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Széchy Mária , a Murányi Vénusz12 halála körül támadt botrány, amikor Bécs holt-
testét két hónapig nem engedte eltemetni. Templomfoglalások, s végül valamennyi 
protestáns templom elvétele és istentiszteletük betiltása, a jezsuiták letelepedése, 
kiűzése, visszatértükkor aratott diadaluk, Rákóczi , Bercsényi 13 győzelme, Bezeré-
dy 14 árulása és kőszegi elfogatása, majd Pálffy 15 bosszúja és a város elnéptelenedése. 
A lutheránus Rosina asszony fejvétele, majd az újabb sváb betelepítés. Még alig 
negyven évvel Jacobus Biberauer  beköltözése előtt, 1743-ban is egy kínpadra vont, 
spanyolcsizmákkal vallatott boszorkány lefejezése tartotta izgalomban a népet, 
mert – amint maga vallotta – viszonya volt az ördöggel. 

Mindeközben mindig újabb tűzvészek pusztítják a szalmatetős, fazsindelyes 
házakat, templomokat: 1684-ben, 1700-ban, 1705-ben, 1720-ban, és így tovább. Rö-
viddel Jacobus  letelepedése előtt, 1777 júniusában a fél belváros és a német hóstát, a 
Gyöngyös-menti Sziget házainak egy része, majd 1778 márciusában háromszázhúsz 
ház vált a lángok martalékává. Persze a járványok sem kerülték el ezt a vidéket, 
többnyire a pestis és a kolera tartotta rettegésben a védtelen lakosságot kísérteties, 
rémdrámába illő tragédiáival. 

Kőszeg mégis úgy élt tovább, mint a hamvaiból új életre kelt főnixmadár. Már a 
reformáció után van könyvtára, 1651-ben nyomdája, protestáns és katolikus iskolák, 
gimnáziumok működtek itt. Az ipari tanulók számára rajzoló iskolát tartanak fenn. 
Roppant eleven a céhek élete, virágzik a kereskedelem, van patikája, kórháza, több 
szállodája, sőt egy kávéháza is. Kell is a postakocsis világban. II. József  korában 
száznyolcvankét önálló iparos lakik itt, számos nagyobbára fogadalmi szobra 
van, s igen korán színháza. 1690-ben említik először a Vörösvárban eredő, a vártól 
keletre a rőti, ma rattersdorfi  völgytől délfelé folyó Gyöngyös mellékén épült kálló-
kat, az országos hírű, kiváló kőszegi posztó műhelyeit.16 A Gyöngyös, ez a szelíd, 
kicsi patak a hegyekben lezúduló, viharok után pillanatok alatt pusztítva rohanó 

 12 Széchy Mária (1610–1679) magyar főúrnő. Harmadik férje Wesselényi Ferenc, a későbbi nádor és 
a Wesselényi-összeesküvés névadója volt. Férje halála után Murányról Kőszegre menekült, s itt 
halt meg. Gyöngyösi István háromrészes eposza, a Márssal társalkodo Murányi Vénusz nyomán kapta 
állandó jelzővé vált nevét. 

 13 Bercsényi Miklós (1665–1725) kuruc főgenerális. 1696-ban ismerkedett meg Rákóczi Ferenccel, s 
ettől kezdve leghűségesebb barátja volt. 1703-tól, a hegyaljai felkeléstől egészen a Rákóczi-sza-
badságharc bukásáig Rákóczi után a második ember volt kuruc főgenerálisként. Nem fogadta el a 
szatmári békében felkínált amnesztiát, 1716-ig Lengyelországban élt, majd az Oszmán Birodalom 
oldalán harcolt több alkalommal is. 

 14 Bezerédy Imre (1679–1708) kuruc brigadéros. 1704 nyarán csatlakozott a kurucokhoz, de 1707-től 
titkos tárgyalásokat folytatott a császáriakkal. 1708-ban leleplezték, szeptember 5-én Kőszegen 
letartóztatták, s a hadbíróság halálos büntetést szabott ki rá. 

 15 Pálffy János (1663–1751) császári tábornagy. 1703-ban a császáriak oldalán harcolt Rákóczi kurucai 
ellen, s 1711-ben ő vett részt a császáriak nevében a béketárgyalásokon. 1724-ben királyi helytar-
tótanácsossá, 1741-ben nádorrá nevezték ki.

 16 A kőszegi adatokhoz lásd BARISKA–NÉMETH 1983, 7–46. o.; ANTALFFY 1982, 31–40. o.; LELKES 1960, 
5–63. o.
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folyóként szigetet épített. Később ezen alakult ki a német hóstát. Jacobus Biberauer  
is itt, a Sziget utcában telepedett meg. 1782-ben a templomépítésre adakozó kőszegi 
lutheránus polgárok névsorában is szerepel.17

A hit szabadsága

Hogy a Türelmi Rendelet mekkora felszabadulást jelenthetett azoknak a protestán-
soknak, akik hűségesek maradtak az egyházukhoz, és hitüket nem vesztegették el 
a pásztor nélküli évtizedekben, arra a templomépítés gyorsasága és egy festmény 
a legjobb bizonyság. Addig papjuk, aki a legközelebbi articularis helyen, Nemescsó 
községben, vagyis Kőszegtől mintegy hét kilométernyire élt, egy ellenőrző hajdú 
kísérete nélkül be sem tehette a lábát a városba. A tanács 1781. december 24-én, a 
szenteste napján hirdette ki az október 13-án kiadott császári Türelmi Rendeletet. 
Micsoda karácsonyi ajándék! A boldogság olyan nagy, hogy a magyar és német 
lutheránusok már másnap, az ünnep első napján gyűlést tartanak, s ezen elhatá-
rozzák, hogy új szabadságukkal a lehető leggyorsabban élni fognak. Akár tetszik 
Szűcs Antal  plébánosnak, akár nem. A pénzt bámulatosan gyorsan összeadták.

Evangélikus templomot építenek saját városukban! Kőtemplomot! Hiszen hit-
testvéreik 1681 óta a Királyi Magyarországon kizárólag valami jelentéktelen ar-
ticularis, vagyis a törvény cikkelyeiben megnevezett községben gyülekezhettek 
össze, lehetőleg dombos, hegyes vagy mocsaras, szóval mindenképpen nehezen 
megközelíthető helyen. Általában csak fából készített pajtaszerű építményekben 
tarthatták istentiszteleteiket, melyeket csak faszegek tartottak össze, s melyeknek 
nemhogy tornya nem lehetett, de külsejükben sem emlékeztethettek templomra. 
Egy-egy ilyen helyet több faluból és városból látogathattak. Nekik, a kőszegieknek 
is külön rész jutott Nemescsón. 

Az építési engedélyt persze még most is csak nehezen tudták megszerezni. Másfél 
évig kellett várniuk rá. Szigorúan előírták, hogy a templomot egy zárt, nem utcá-
ra nyíló udvaron belül kell megépíteni. Külseje olyan legyen, mint egy egyszerű 
emeletes lakóházé. Tornya, harangja nem lehet. De mégis templom lesz, az övék, 
a kőszegi templom.

Egyetlen nyár alatt felépítették. Hogy sok hely legyen benne, mindkét hosszanti 
oldalára hatalmas karzatot építettek. Ahhoz pedig, hogy innen is jól lehessen látni 
a papot, olyan magasra kellett tenni a falból nyíló szószéket, mint egy oltárkép 
fölé épített fecskefészket. 1783. november 30-án hangzott fel benne a felszentelő 
istentiszteleten először az ének. Az egész gyülekezet állva hallgatta a prédikátort, 
mert a padok még nem készültek el. De hangzott az ige, és zúgott az ének! Újra 

 17 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
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felzendült Kőszegen, a Dunántúlon, a Balaton-felvidéken. Mindenfelé épültek az 
új református és evangélikus templomok, még olyan helyeken is, ahol már azt sem 
tudták, hogy még él a reformáció szelleme. 

A költségeket előteremtették. Az egyszerű egyháztagok áldozatkészsége minden 
reménységet felülmúlt. A szegény asszony két fi llérei mellé odakerültek a földesurak, 
mecénások aranyai, köztük katolikusoké is. Bármennyire opponáltak a vármegyék 
alkotmányvédő urai, a jobbágyok és a városi polgárok ezrei áldották II. József  ne-
vét.18 Itt a nyelvrendelet sem kavarta fel túlságosan a lelkeket, bár a túlnyomórészben 
német ajkú Kőszegen 1649 óta magyar nyelven írták a tanács jegyzőkönyveit.19

A kőszegi lutheránusok lelkesedésükben mindjárt meg is festették tanácstermük 
számára jótevőjük, a „kalapos király” arcképét szép, piros mentében. Ma is ott 
lóg a falon, ugyanolyan méretben, mint a gyülekezet lelkipásztorainak képmásai. 
Mindjárt két német papot választottak: Franz Wohlmuth -ot és Johannes Asboth -ot. 
Utódaik, Kárász Ádám  és Christian von Artner  is két nyelven prédikáltak.

Egy különleges asszony kivételes fia

Jacobus Biberauer  kőszegi posztókészítő polgárról az itteni lutheránus házassági 
anyakönyv bejegyzése tanúsítja, hogy 1790. október 24-én negyvennyolc éves 
korában ebben az új templomban tartotta esküvőjét Falvay Zsuzsannával . Ekkor 
már kőszegi polgár, s lehet, hogy özvegyember. Kárász Ádám  végezte az esketést.20 
Korábbi házasságairól nem tudunk, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy ezekből 
voltak-e gyermekei.

Felesége egy, az 1710-ben alapított új württembergi településre, Kőszegfalvára 
költözött, de már három évvel korábban elhalt, műhelyében csizmákat remeklő 
magyar bocskoros nemes már vénlánynak számító leánya, a huszonöt éves Falvay 
Zsuzsanna  (Kőszeg, 1765. február 11. – Kőszeg, 1834. április 3.). A nobilis csizmadia, 
Falvay Pál György  (Kisbörc, 1729 – Kőszeg, 1787. március 12.) a Győr megyei Kis-
börcről került Kőszegre. Falvay Ádám  és Farkass Róza  apáról, anyáról magyar fi a 
volt, aki Kőszegfalván már német családból nősült. Fleck Erzsébetet  vette feleségül, 
Fleck József  és Uzmann Mária  leányát, a még a 17. században született Uzmann 
György  és Egeder Zsuzsanna  unokáját.21 Falvay Zsuzsanna  kiterjedt kőszegi rokon-
sággal rendelkezett, így a Biberauerek az ő révükön is kőszegiekké lettek. Zsuzsanna  
asszonyról nem maradt kép. Csak abban a ragaszkodásban jelennek meg arcvonásai, 
amellyel megöregedett gyermekei a boldog találkozásra várva emlegették.

 18 KARNER 1917. 
 19 LELKES 1960, 21. o. 
 20 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
 21 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
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Ez a félig magyar leány hétszilvafás nemességére büszke, önérzetes lényével, 
szinte kemény céltudatosságával és közismert szorgalmával szegénysége ellenére 
is jó partinak számított. Két nyelven beszélt, de a latinhoz is konyított. Susannának  
hívatta magát. Tiszteletre méltóan helytállt a reá szakadt megpróbáltatások között. 
Nem mindennapi egyéniségnek kellett lennie. A családi hagyomány melegszívű, 
Nemescsó híres pietista papjainak szellemében mélyen hívő, bibliás és imádkozó, 
határozott asszonynak mondja. Képességeit, erejét az minősíti, hogy gyermekeit 
egyedül is el tudta indítani a társadalmi felemelkedés útján. Amikor Jacobus Bibe-
rauer , ez a kétségtelenül tehetős, s hozzá képest öreglegény megkérte, elég nehéz 
napokat élt. Apját, Falvay Pál Györgyöt  már három éve, ötvenkilenc éves korában 
elragadta a halál.

Ő volt itt otthon, s új férje honfoglalásában neki kellett segítenie. Kőszeg észak-
nyugati részében a hegységet megkerülő, szeszélyes Gyöngyös-patak partján te-
lepedtek le. A posztós mesterség itt sem lett könnyebb és kellemesebb, de jövedel-
mezőbb volt, mint Modorban. Susanna  megtanulta, értette, és nem kímélte magát. 

Hamarosan teherbe esett. 1791. augusztus 31-én megszületett első gyermekük. 
Fiú lett, nagyapja után Michaelnek  keresztelték. Keresztszülei Michael Stettner  vá-
rosi tanácsos és Susanne Warmuth  lettek. Három évvel később, 1794. április 25-én 
kislány következett, Christine Marie , majd 1797. július 26-án világra jött a második 
fi úgyermek, Jakob , a Biberauerek krónikájában e néven a harmadik. Négyesztendei 
szünet után, 1801. július 23-án a kis Susanna  látta meg a napvilágot. Csenevész kis 
emberpalánta volt, s valahogy nem tudott erőre kapni. A következő télen tízhónapos 
korában elvitte a „sorvadás”.

Susanna  asszony előrehaladottan állapotos volt akkor is, amikor hatvankét esz-
tendős, idősödő férje, Jacobus  alig tizennégy esztendei házasság után, 1804. május 
13-án agyvérzésben meghalt, s ő harminckilenc éves korában özvegyen maradt. 
Legidősebb gyermeke még nem töltötte be a tizenhármat, kislánya tíz, kisebbik 
fi a hét esztendős volt, s a hatodikkal volt várandós. Ez a kicsi két hónappal az apja 
halála után, egy forró nyári éjszakán született meg. Kislány lett, neki is a Susanna  
nevet adta, mert még ezt beszélte meg a férjével. Szép, erős, vidám gyermeknek 
indult. Alig múlt egyéves, amikor járni kezdett. Megint július volt, s zivatarok 
buktak át a hegyeken. Mikor egy délután váratlanul szétfutottak a felhők, s újra 
kisütött a nap, a gyerekek kirohantak az esőcseppektől csillogó kertbe játszani. 
A kicsi utánuk totyogott. Csak egy pillanatig nem fi gyeltek rá, s máris elragadta a 
kert végében, a kállóknál a tajtékos, megáradt Gyöngyös-patak. A halotti anyakönyv 
rövid bejegyzést őriz: „belefulladt a patakba”.22

S ez a magára maradt, megpróbált özvegyasszony most munkába fojtja bánatát. 
A mester helyére lép, átveszi a virágzó műhely vezetését, és bővít. Sőt, elhatározza, 

 22 A születési és halálozási adatokhoz lásd dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzéseit.
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hogy legidősebb gyermekét, Michaelt , aki hétesztendős kora óta tanárai büszkesége, 
a helybeli német iskolában kitaníttatja. Legyen tanító! De titokban nagyobb álmot 
dédelget: ott látja elsőszülöttjét az új kőszegi lutheránus templom szószékén, ma-
gasan a többiek felett. Vágya nem egyszerű anyai hiúságból fakad, ő ennél józanabb. 
A kisfi ú éles esze, szorgalma, kedvessége már nemcsak a szomszédok fi gyelmét 
keltette fel, hanem a kőszegi algimnázium magyar-latin osztályának tanáraiét is. 
A tudós és hírneves Paul Seybold , Georg Lampert  és Baranyai Ferenc  is arra biz-
tatták, jelentkezzen a soproni gimnáziumba. Baranyai, a magyartanár különösen 
örült saját sikerének, a fi ú szépen beszélt magyarul. Folytassa tanulmányait a gyerek 
Sopronban, nehogy átlagon felüli képességei kárba vesszenek!

Susanna  előteremtette az anyagiakat. A fi ú az algimnáziumot jelesen elvégezte, 
és 1808 augusztusában jelentkezett Sopronba. Az Ágostai Hitvallású Evangélikusok 
Soproni Gimnáziumába már akkor is csak felvételi vizsgával juthattak be a diákok. 
Az anyagi nehézségek miatt megkésett tizenhét éves Michaelt  maga az iskola akkori 
rektora, a tudós és hírneves Královánszky úr examinálta.23 Fel is vette, mégpedig 
egyenesen a második szintaxis osztályba,24 sőt a város egyik vezető polgára, Theo-
philus Thurner  házában szállásolta el.25 Ez akkora kitüntetés volt, hogy azt a boldog 
soproni diák még a növekvő háborús nyugtalanságban is fokozott szorgalommal 
igyekezett meghálálni.

Európa a nagy francia forradalom óta állandó megrázkódtatások közepette 
élt. A háborúk következtében nőtt az ínség, s emelkedtek az árak. Szerencsére a 
kőszegi posztóé is. 

Tálentum

Vihar vihart követ. Az erfurti fényes császártalálkozó után néhány hónappal Auszt-
ria ismét a francia császár ellen készül. De a megtorlás úgy csap le, mint a villám. 
A francia császár 1809. május 13-án Bécsben van, csapatai beözönlenek Magyaror-
szágra, s hozzák magukkal a Batsányi által lefordított Kiáltványt a Magyar Nemzethez. 
Az izgalom nőttön nő. Forró nyár ígérkezik. A soproni diákokat június elején 
szélnek eresztik. Michael is hazaindul, tarsolyában az engedélyező igazolással.26

Mindez már a franciák asperni veresége után történik. Egy ideig úgy látszik, mint-

 23 Latin: vizsgáztatta.
 24 A hatosztályos gimnáziumi képzés harmadik és negyedik osztályát nevezték első és második 

szintaxis (syntaxis) osztálynak. 
 25 Evangélikus Országos Levéltár. A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület ordinációs könyve, 

1783–1905. 154. fol. (Az ordinációs könyvek az interneten is elérhetők a Magyar Evangélikus Di-
gitális Tár honlapján.)

 26 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer tanulmányi iratai
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ha Napóleon  ereje megtört volna, de június 14-én lezajlik a győri csata. A császár 
kiszabadul lobaui szorongatott helyzetéből, másodszor is elfoglalja Bécset, s elindítja 
seregeit Magyarország felszabadítására, hogy aztán váratlanul és véglegesen vissza-
rendelje őket. Kőszegen e hónap 7-étől Eugen Beauharnais , Josephine császárné 27 
fi a a város parancsnoka, s július 10-e körül már ide is eljut a véres wagrami diadal 
híre.28 Ausztria októberben aláírja a bécsi békét.29 Sopronban is berendezkedett a 
napóleoni adminisztráció. Az apró termetű Bonaparte  alakja óriási árnyékká ma-
gasodott a megdöbbent, részben iszonyodó, másrészt egy jobb, igazságosabb jövő 
reményében lelkesedő Európa fölé. Még a római pápa államát is elvette, s magát az 
egyház fejét fogságba hurcolta! Megalázta a Habsburgokat! Micsoda idők!

Csakhogy a császárok a vérző népek sebei felett összebékültek. A megalázott 
I. Ferenc  megrendült trónja újra megszilárdult. Leánya, Mária Lujza  lett a zálog, 
akit Napóleon  1810 áprilisában, hatalma tetőpontján az egész világot elkápráztató 
pompa közepette Párizsban feleségül vett. 

A soproni iskolában tovább folyik a munka. A kőszegi posztósgyerek a leg-
kiválóbbakkal állja a versenyt. Pedig olyan, később európai hírű társai vannak, 
mint Gottlieb August Wimmer 30 és Matthias Haubner ,31 aki magyarul Máténak 
nevezte magát. Michael  – ahogy maga írta – „a tanulás iránti szenvedélyes szere-
tettel” vetette bele magát a tanulmányokba.32 Minden érdekelte, amit tudásban, 
műveltségben Sopron nyújtani tudott. Az igazi tudás megbecsülésével, lelkesen, 
hálásan és mélységes tisztelettel hallgatta tanárait, akik a felvirágzó, zsenge ma-
gyar kulturális élet megbecsült szereplői voltak, azonban a diákélet derűs oldalait 
sem vetette meg. A tréfáktól nem félt, s a szerenádok, éji zenék boldog izgalmait 
is élvezte a holdvilágos, keskeny soproni utcák sejtelmes éjszakáinak ifjú szíveket 

 27 Josephine de Beauharnais (1763–1814) 1779-től 1794-ig Alexandre de Beauharnais vikomt felesége 
volt, ebből a házasságából származott fi a, Eugen. 1804-től 1810-ig I. Napóleon francia császár első 
felesége, Franciaország első császárnéja volt. 1810-ben deklarálták válásukat, ezt követően haláláig 
a malmaisoni kastélyban élt. 

 28 LELKES 1960, 24. o.
 29 1809. október 14-én írták alá a bécsi békét a schönbrunni kastélyban. A békeszerződés értelmében 

Napóleon mintegy 82000 km2-nyi területet szerzett meg a Habsburg Birodalomtól. 
 30 Gottlieb August Wimmer (1791–1863) felsőlövői, majd brémai evangélikus lelkész. 1818-tól teljesített 

lelkészi szolgálatot Felsőlövőn, s a helyi tanintézet fejlesztésében kiemelkedő munkát végzett. 
1848-ban nemcsak szervező tevékenységével, hanem fegyvert fogva is segítette a magyar szabad-
ságharcot. A világosi fegyverletételt követően a megtorlás elől Svájcba, majd Brémába menekült, 
ahol 1850-től hitszónokként és fogházi papként működött.

 31 Matthias Haubner (1794–1880) evangélikus lelkész. Soproni, majd jénai tanulmányai után Szaló-
nakon teljesített lelkészi szolgálatot. 1829-ben Győrbe hívták lelkésznek, 1846-tól szuperintendens 
volt. A szabadságharc leverése után hatévi várfogságra ítélték, de két év után szabadon engedték. 
1853-tól a soproni teológia tanára, 1856-tól geresdi lelkész volt, majd 1861-ben visszatért Győrbe. 

 32 Evangélikus Országos Levéltár. A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület ordinációs könyve, 
1783–1905. 154. fol.
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dobogtató csendjében. Stúdiumát az a kielégíthetetlen szerelem ihlette, amelyből 
igazi értelmiség született.

1811-ben főiskolás lesz Michaelből . A diákság irodalmi és tudományos érdek-
lődése a szenvedély lobogását mutatja ebben az időben. Ez legjobban az irodalmi 
és tudományos társaságok életében mutatkozik meg. Valójában önképzőkörök, 
de olyan úttörő jelentőségűek, hogy bizonyos mértékig a későbbi magasabb tu-
dományos társaságok előfutárainak is tekinthetők. Sopronban három társaság 
működik ekkor: a Kis János 33 vezetése alatt országos jelentőségűvé váló magyar, 
a latin és a német.34 Rendes tagjaik a legkiválóbb főiskolások közül kerülnek ki, 
nyilvános gyűléseik eseményszámba mennek. Biberauer  kettőnek, a kőszegi Német 
Társaságnak és a soproni Latin Társaságnak rendes tagja. A Latin Társaság vezetője 
Rumi Károly György , tíz rendes tagja van, s van rajtuk kívül még kilenc nem rendes 
tag.35 Itt aztán zajlik a vidám diákélet! A tanárok nagy tekintélynek örvendenek. 
A fi atal, nyugtalan vérmérsékletű s nagy tudományú Rumi Károly György , a fi lo-
zófi a doktora tanítja a fi lozófi át, históriát és statisztikát, s itt működik Raics Péter , 
Magda Károly  és Paul Seybold  is.36

Michaelnek  az otthoniakért sem kell aggódnia. Susanna  családját befogadta a 
város. A tizenötödik esztendejében járó Jakob  apja mesterségének folytatására 
készül. Sok pénzt akar keresni. Anyjának sikerült felvirágoztatni műhelyét, s az 
lassan jó nevű manufaktúrává nőtt. A kis Marie  már „partie”-nak számított a céh-
ben. 1811 karácsonyán Samuel Karner  posztómester annak rendje és módja szerint 
meg is kérte a tizennyolcadik évében járó, tűzrőlpattant kislányt. A vőlegény apja, 
Gottlieb Karner  Felsőőrön volt patkolókovács, anyját Katharina Dollnak  hívták. 

Susanna  asszony 1812. február 7-én, egy szerdai napon nagy lakodalmat ren-
dezett.37 Ezen a város legtekintélyesebb családjaival rokon új kőszegi pap, Johann 
Ludwig Schneller  és felesége, Clara von Arther  is részt vett. Schneller  a kiváló mé-
zeskalácsokat sütő, ismert Lebzelter, Aegidius Ludwig Schneller  és második felesége, 
Clara Ritter  fi aként szerzett Sopronban lelkészi oklevelet, miután 1794-től 1797-ig 
a jénai egyetemen tanult. Ezután négy évig Bécsben működött hitoktató lelkész-

 33 Kis János (1770–1846) evangélikus lelkész, költő, műfordító. Soproni, göttingeni és jénai tanul-
mányait követően 1793-tól nevelőként tevékenykedett. Nagybaráti, kővágóörsi, majd nemesdölki 
lelkészi szolgálata után, 1812-ben választották meg a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püs-
pökévé. 1830-ban a Magyar Tudós Társaság rendes tagjává választották, s 1842-ben a Kisfaludy 
Társaság is felvette tagjai közé. 

 34 BODOLAY 1963, 155. o.
 35 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer személyes iratai. A soproni Latin Társaság 

nyomtatott meghívója. A forrásban az alábbi rendes tagok vannak név szerint említve: Andreas 
Wietoris, Joannes Csapó, Matthias Haubner, Joannes Mezihradszky, Michael Biberauer, Paulus 
Kuthy, Michael Schneller, Samuel Vladár, Joannes Kéler és Joannes Szabó. 

 36 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer tanulmányi iratai. Michael Biberauer soproni 
bizonyítványa.

 37 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
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ként, ahonnan az ausztriai Welsbe hívták meg lelkipásztornak. Itt öt évig, 1807-ig 
szolgált, majd visszatért a magyarországi Pinkafőre (ma Pinkafeld), s innen hívta 
meg a kőszegi gyülekezet 1810-ben. Johann Ludwig Schneller  ezen a lakodalmon 
fi gyelt fel az ifjú feleség, Marie Biberauer  bátyjára, a leendő kollégára, aki egyelőre 
még csak a hároméves képzés diákjaként jeleskedik a diáktársaságok ülésein ékes 
latin, illetve német nyelvű költeményeivel és írásaival.

A következő évben már nyomtatott programokból adták hírül – éppen Na-
póleon  nagy poroszországi csatái idején –, hogy 1813. április 19-én, húsvéthétfőn 
közvetlenül legjobb barátja, a bécsi születésű, erősen pietista, ritka jó képességű, de 
szeszélyes, s talán ezért is különös pályafutású Gottlieb August Wimmer  prózai dol-
gozatának felolvasása előtt Ich seh’, die heilige Mutter-Erde wieder kezdetű költeményével 
szerepelt a gimnázium retorika termében.38 Michael  a soproni Latin Társaságnak is 
buzgó tagja volt. Ennek 1813 pünkösd másnapján tartott ülésén, Matthias Haubner 
 disszertációja előtt Interidus Mundi Mythologici Graecorum című carmenjét adta elő.39

Wimmert  később az általa alapított felsőlövői nevelőintézet tette európai hír-
nevűvé. Ő az egyetlen, akit a belmisszió atyja, Wichern  1849-ben megjelent híres 
emlékiratában40 Magyarországról név szerint is nagy elismeréssel említ. Azért nem 
lett belőle Mária Dorottya  főhercegasszony budavári lelkésze, mert engesztelhetet-
len ellensége volt a Habsburg-dinasztiának.41 Valószínű, hogy Wimmer  Michaellel  
kialakult barátságában politikai nézeteik azonossága is szerepet játszott. 

A fi atalon özvegységre jutott Falvay Zsuzsanna  elsőszülött fi a a soproni Evangéli-
kus Líceum 1814. június 28-án kelt bizonyítványának tanúsága szerint a hároméves 
főiskolai tanfolyamot minden tárgyából kitűnő minősítéssel végezte el. Érdekes, 
hogy a tantervben mi szerepelt. Tanultak – természetesen mindent latinul, hiszen 
akkor még a latin a közélet és a törvénykezés nyelve Magyarországon – többek kö-
zött fi lozófi át, logikát, metafi zikát, természeti és polgári jogot, statisztikát, továbbá 
megismerkedtek a természeti teológia dogmatikájával és etikájával, valamint az egy-
háztörténettel.42 Viszont ekkor Magyarországon – a sárospataki főiskola kivételével 
– itt sem tanultak a négy nyelv mellett egyet, mégpedig magyart. A Ratio Educationis43 

 38 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer személyes iratai. Nyomtatott meghívó a soproni 
Német Társaság 1813. április 19-i nyilvános szónoki gyakorlatára.

 39 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer személyes iratai. Nyomtatott meghívó a soproni 
Latin Társaság 1813. június 7-i nyilvános szónoki gyakorlatára.

 40 WICHERN 1849.
 41 MAGYAR 1910, 18–20. o.
 42 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer tanulmányai iratai. Michael Biberauer bizonyítványa 

a soproni Evangélikus Líceum elvégzéséről, 1814. június 28. A fentiek mellett tanultak még gyakorlati 
egyetemes fi lozófi át, általános európai, valamint speciális nagy-britanniai, írországi, poroszországi, 
spanyolországi, portugáliai, oroszországi és amerikai statisztikát, egyháztörténetet, matematikát, 
latin és német ékesszólást, görög és héber nyelvet, homiletikát, morálfi lozófi át és speciális fi zikát. 

 43 Mária Terézia 1777-ben kiadott tanügyi rendelete, amely a felvilágosult abszolutizmus jegyében 
szabályozta az oktatásügyet.
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a latin nyelvű retorikai műveltség elmélyítését szorgalmazta, persze emellett a német 
nyelv terjesztését is hangsúlyozta. Debrecen makacsul védte a teljesen latin nyelvű 
oktatást, továbbá a német helyett a francia nyelvet részesítette előnyben. Pápán 1803-
tól a latintudás érdekében még azt is megtiltották, hogy a diákok lega lább vasárnap 
magyarul beszélgessenek egymással.

1814 forró nyarán – az 1812-es moszkvai tél és az 1813 októberében Lipcsénél 
vívott „népek csatája” után – Napóleon  csillaga gyors hanyatlásnak indul. Seregei a 
következő tél folyamán már francia földön védik összeomló birodalmát. Mire kita-
vaszodott, 1814. március 31-én a szövetségesek bevonultak Párizsba, s a világhódító 
Elba szigetére került. A visszatért Bourbonok pedig buzgón bizonyították, hogy 
– mint a híres mondás is tartja – semmit sem okultak, és semmit sem felejtettek.

De a hírek még lassan jártak. Legtöbbször lóháton jutottak el egyik országból 
a másikba, városból városba. Kőszegen csend volt. Talán ez volt Susanna  legszebb 
nyara. Pedig a háborús évek nyomán kibontakozó gazdasági válságban az anyagi 
gondok őt sem kímélték. Michael  azonban kész emberként tért haza. Ahogyan ő 
maga írta felszentelési önéletrajzában: „miután soproni tanulmányaimat befejeztem, 
visszatértem szülőföldemre”.44 Nem csoda, hogy itt is akarják fogni. Még azon az 
áron is, hogy megígérik, lehetővé teszik, hogy külföldi tanulmányokat folytasson. 
Augusztus 21-én egy Gottlieb Schöpf  esperes, Johann Artner  és Johann Ludwig 
Schneller  kőszegi evangélikus lelkipásztor aláírásával ellátott levélben hivatalosan is 
meghívják. Arra kérik, hogy vállalja el a helybeli gyülekezet „magasabb, úgynevezett 
latin iskolájában – a magyar-latin algimnáziumban – a Daniel Malatides  lemondása 
következtében megürült tanítói állást”. Feladatait illetően „köteles a gyermekeket 
az előírt terv szerint a hozzájuk mért tudományokra és nyelvekre oktatni, azokat 
istenfélelemre és jó erkölcsökre nevelni, s jó példával előttük járni”. Évi javadalmát 
kétszáz forintban, hat öl fában és ingyen lakásban állapították meg. Ami a tandíjat 
illeti, minden gyerek után egy forintot fi zetnek, a magántanulók díjának megálla-
pítását azonban teljességgel átengedik a tanítónak.45

Elvállalta. Hogyne vállalta volna, különösen abban a reménységben, hogy a 
háborús évtizedek után most beköszöntő béke valóban megnyithatja számára az 
egyetemi továbbtanulás lehetőségét is. A meghívást aláíró személyek tekintélye is 
hatással volt rá. Gottlieb Schöpf  esperes és Johann Artner  a dunántúli lutheránusok 
befolyásos vezetői közé tartoztak, s jóakaratuk csak Michael  előnyére válhatott. 

Kőszegen tanítóskodva fi gyelte ifjúsága legizgalmasabb történelmi drámájának 
utolsó felvonását: Napóleon  villámcsapásszerű visszatérését a száműzetésből a 
francia anyaországba 1815. március 1-jén, amelyet nem egészen három hét múlva 

 44 Evangélikus Országos Levéltár. A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület ordinációs könyve, 
1783–1905. 154. fol.

 45 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer tanulmányi iratai. Gottlieb Schöpf, Johann 
Artner és Johann Ludwig Schneller levele Michael Biberauerhez, 1814. augusztus 21. 
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már az egész Európát lázba hozó diadalmas párizsi bevonulás, és alig három hó-
nappal később a waterlooi véres hazárdjáték tétjének elvesztése, a végleges és teljes 
vereség, majd hamarosan a Szent Ilona szigetére való halálos deportálás követett. 

Így kezdődött az átváltás. A következő nemzedékben az egész család kilép a 
több évszázados tradicionális életkeretből. A kőszegi posztóipar felvirágzott, a 
műhelyekből nagyobb manufaktúrák, majd gyárak lettek. Jacobus Biberauer  és 
Falvay Zsuzsanna  kisebbik fi a, Jakob  még posztós maradt, és szép vagyont gyűjtött. 
Családja történetét néhány sorban össze lehet foglalni. Három gyermeke, Samuel  
(Kőszeg, 1831. július 19. – 1844. január 2.), Wilhelm Gottfried  (1835. november 8. – 
1910. augusztus 2.) és Karl Jakob  (1840. december 11. – 1845. június 4.) közül csak a 
középső alapít családot. Wilhelm Gottfried  már magánzó, az arany érdemkereszt 
tulajdonosa, Koczor Herminával  kötött házasságából három gyerek születik. Rosina 
Hermina  (Kőszeg, 1862. május 30. – 1922. november 24.) Philipp Lőw  locsmándi 
evangélikus lelkész felesége lesz, Julius  (Kőszeg, 1868. augusztus 17. – 1927.) az orvosi 
pályát választja, s főtörzsorvosként, kormánytanácsosi címmel megy nyugdíjba 
anélkül, hogy valaha is megnősült volna. Öccsük, Rudolf  (Kőszeg, 1874. – 1929. 
június 25.), aki Eleonora de Portert  veszi feleségül, kisvárosi notabilitás, jómódú 
magánzóként él, s mivel gyermektelenül hal meg, vele kihal a családnak ez a Kő-
szegen maradt ága. Házuk a Sziget utca 24. számú telken állt.46

Egy másik világ

Michaelt  fennmaradt arcképei szikár, törékeny testalkatú, borotvált arcú, kissé 
hajlott, keskeny orrú, fi nom vonású, feltűnően világoskék szemű, barna hajú férfi -
nak mutatják.47 Valami szomorkás szelídség sugárzik róla. Az érzelmes romantika 
virágkorában nőtt fel. Noha ugyanilyen mély érzésű kedélyről vallanak versei, 
prédikációi, egy-két fennmaradt levele és fi ának visszaemlékezései is, Falvay Zsu-
zsanna  fi a is volt. Tettei tanúsítják, hogy a kitűzött célért makacsul harcolni tudó, 
erkölcsi és hitbeli meggyőződéséért kockázatot is vállaló, szorgalmas és józan 
embernek kellett lennie.48

Peregrinációja egy évvel Napóleon  utolsó csatavesztése után éppen arra az időre 
esett, amikor az európai hideg konzervativizmus egyre szigorúbb rendszabályokkal 
korlátozta a mindig gyanús, nem is alaptalanul rebellisnek minősített diákságot. 

 46 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
 47 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer személyes iratai. Rajz Michael Biberauerről, 

feleségéről és Theodorról. Az idősebb korából maradt fényképek, valamint egy élete delén készült 
festmény Bodoky Richárd leszármazottainak tulajdonában van.

 48 Érdekes, hogy a Haan Lajos jénai magyar diáknévsorában Biberauer neve is csak torzított, Bier-
brauer formában fordul elő. Lásd HAAN  1858, 142. o.
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A hatalma csúcsa felé közeledő Metternich  herceg megint le akarta záratni a ha-
tárokat. Michael  még bekerült az utolsó németországi stipendiumot élvező ma-
gyarországi teológus diákok közé. A magyar lutheránus diákok ekkor már inkább 
Göttingába és Jénába jártak s nem Wittenbergbe, illetve Halléba, ahol a gyakorlati 
keresztyénség társadalmi felelősségre ébredt, méltatlanul támadott s hamar elfe-
ledett, nagy magyar pietisták nyomán pietizmus gyanújába keveredtek volna.49

Alig két évvel később, 1818. november 24-én ezen egyetemek látogatását is be-
tiltotta egy császári intimátum „az engedetlenség szellemének ottani eluralkodása 
miatt”.50 A következő év május 4-én aztán valamennyi németországi egyetemre 
kiterjesztették a tilalmat, „mivel a politikai ügyek és a vallási fanatizmus a professzo-
rok között is terjednek”.51 A fi atal lutheránus papok Magyarországról nyilván azért 
mentek Jénába, mert a soproni teológia kapcsolatai ez idő tájt ezzel az egyetemmel 
voltak a legintenzívebbek. Már a soproni főiskola vezető szelleme, a jobbágyfi úból 
lett tudós, költő és lutheránus püspök, Berzsenyi  felfedezője és Kazinczy  barátja, Kis 
János  is itt folytatta 1793-tól tanulmányait. Itt lett belőle az a liberális humanista, aki 
kijelentette, hogy „minden tornyos [értsd: katolikus] templom a vallási fanatizmust, 
minden kastély a zsarnokságot juttatja eszembe”.

Michael  nem mindenben osztotta Kis  teológiai nézeteit, politikai szempontból 
viszont nagyon is egyetértett vele. Másik soproni professzora, Rumi Károly György  
is itt hallgatta Reinhold ,52 Fichte 53 és Schiller  előadásait, s diákjai közül nem egy 
az ő közvetítésével lett Lessing ,54 Wieland ,55 Herder , Goethe  és Matthison 56 írása-
inak lelkes olvasója. Michael  is arra költötte kevés pénzének jelentős részét, hogy 
megvehesse Herder  és a költőfejedelmek összes műveit, mert a weimari nagyokat 

 49 A témához lásd PAYR 1898, 97–174. o.
 50 A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára. A/1b Egyházigazgatási iratok. Reso-

lutiok, intimátumok. 273. sz.
 51 A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára. A/1b Egyházigazgatási iratok. Reso-

lutiok, intimátumok. 283. sz.
 52 Carl Leonhard Reinhold (1757–1823) osztrák fi lozófus. 1783-ban Weimarba költözött, ahol Wiel-

and munkatársa lett. 1787-től 1794-ig a jénai egyetemen, majd 1794-től haláláig a kieli egyetemen 
tanított.

 53 Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) német fi lozófus, a német idealizmus megalapítója és Schelling, 
valamint Hegel mellett legfontosabb képviselője. Kant hatására kezdett el fi lozófi ával foglalkozni. 
1794-től 1799-ig jénai professzor, 1810-től a berlini egyetem tanára volt. 

 54 Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) német drámaíró, kritikus, esztéta, a modern színházi kritika 
megteremtője. Legjelentősebb színműve a Bölcs Náthán.

 55 Christoph Martin Wieland (1733–1813) német költő, író, műfordító, a német klasszicizmus elindítója. 
Legjelentősebb művei a Hermann, az Oberon, valamint Az aranytükör. 

 56 Friedrich von Matthison (1761–1831) német költő. Legjelentősebb művei közé tartozik Adelaide 
című költeménye, amelyet Beethoven megzenésített. 
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áhítatosan csodálta. Pantheonjában melléjük sorakoztatta Klopstockot ,57 Ossiant ,58 
a nagy latin auctorokat, meg aztán Homéroszt  és kedves Miltonját  is.59

Hogy mindeközben mennyire fi gyelte anyja és hazája nyelvének kibontakozását, 
Pannónia új költőit, nem tudjuk. Sopron a legmagyarabb lutheránus főiskolaként 
virágzó Magyar Társaságával páratlan érdemeket szerzett magának a magyarságtu-
dat erősítésében. Persze itt is lehetett némi igaza Kazinczynak , aki azt állította, hogy 
„a’ Lutheranus pedig arra van kárhoztatva, hogy Magyarúl meg ne tanúlhasson. Én 
ennek forrását az Oskolákban találom. A’ Kálvinista Universalis Nyelve a’ Magyar, 
a’ Pápistáé a’ Culináris Deákság, a’ Lutheránusé a’ Tóth és Német.”60

S most Kőszegen várakozva, amikor a politikai időjárás a pusztító tűzijátékok, 
gyilkos csaták, megkötött és megszegett bonyolult szövetségek évtizedei után is-
mét fagyossá vált, és a halálosan kimerült Európán a győzelmes Szent Szövetség61 
dermedt csendje elhatalmasodott, Michaelben  egyre jobban megérett a „német 
szóra kárhoztatott” soproniak magyar hazaszeretete. 

1816-ban a háborúk dúlta Európára egyébként is rosszidők jártak. Járványok 
pusztítottak, és csődbe ment az államkassza. Csekély tanítói fi zetése is egyre zsu-
gorodott. A pénz értéke felére csökkent. De ő csak várta az ajtónyitást.

És az csodaképpen még egyszer be is következett. Sopron kiváló diákjai, Wim-
mer , Haubner s még néhányuk előtt, ha csak rövid időre is, egy hosszú szünet előtt 
még egyszer megnyíltak a németországi egyetemek kapui. Michael  sem szalasztotta 
el az alkalmat. 

Február végén hagyta el szülővárosát, hogy télvíz idején alkalmi szekereken, 
szalmába bújva, ponyva alatt vagy lóháton, de jobbára gyalog elzarándokoljon 
Jénába. Majdnem három hétig úton volt. Néha az arcára fagytak a könnyek, s kis 
motyójának súlya alatt majdnem leszakadt a karja. Még rövidek voltak a nappalok, 
s hosszúak a keményre fagyott, vagy a feneketlenül sáros utakat, a hegyes-völgyes 
tájakat, de még a városokat is áthatolhatatlan sötétségbe borító hideg éjszakák. 
Delizsánszra, hátaslóra nem futotta a pénze, vendégfogadóra is alig. Paplakokba 
kopogtatott be, s meleg trágyaszagú istállók felett, szénapadlásokon hált hetekig. De 
akkor így utaztak. A vándordiákok egymásnak adták a címeket, s a hittestvérek az 
igéből tanulták a vendégszeretetet. Michaelt nem riasztotta vissza sem a hó, sem a 

 57 Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) német költő. Legfontosabb műve a Messiás. 
 58 Ossian (3. század) a hozzá fűződő mondák szerint kelta bárd volt. A neki tulajdonított műveket 

a 1760-as években az angol Jacob Macpherson jelentette meg nagy sikerrel.
 59 Michael Biberauer gazdag grazi könyvtárának nagy része részben Kovács Lajos, részben Bodoky 

Richárd tulajdonában még a II. világháborút is túlélte, azonban a Filadelfi a Alapítvány megszün-
tetésével nagyrészt megsemmisült.

 60 Kazinczy 1890, 396. o.
 61 A napóleoni háborúk után, 1815. szeptember 26-án megkötött politikai és katonai szövetség, amely 

1848-ig meghatározta Európa politikai helyzetét. Tagjai: I. Sándor orosz cár, I. Ferenc osztrák 
császár és magyar király és III. Frigyes Vilmos porosz király. 



BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

52

télutó csontig ható viharos szele. Így ismerte meg az embereket és a világot. Valami 
furcsa diadalérzet volt benne. Élvezte a kalandokat és kifáraszthatatlan fi atalságát. 
Magában hordozta a tavaszt.

Március 26-án a húsvéti harangok zúgása közben érkezett meg Jénába. Minde-
nekelőtt a rendőrségen kellett jelentkeznie, majd megkezdődött az immatrikuláció, 
az egyetemi polgárok sorába való felvétel zord és fenyegető processzusa. Május 
7-én írta alá az immatrikulációs kötelezvény szigorú rendelkezéseit. Egyetemi 
polgár lett.62

Kis  azt írja Emlékezéseiben, hogy a magyar diákok itt kevés kedvezménnyel, nehe-
zen éltek. Bizonyos, hogy Michael  se nagyon dúskálhatott a földi javakban ott-tar-
tózkodása idején. Mégis, ha átlapozzuk Jénából hozott, metszetekkel díszített, 
aranyszegélyes apró emléklapjait, azokból ma is egy nagyon ábrándos és vidám, 
mozgalmas diákélet hangulata csap ki felénk. Ezekből a napokból névnapi esték 
– például Haubner  szállásán – és hasonló alkalmak tréfás mementói, a romantika 
virágkorában még mindig ható wertheri szentimentalizmus rajongásait eláruló 
leánykák elszállt levendulaillatos búcsúsorai maradtak. Ezek voltak egész életének 
gondosan megőrzött megvidámítói.

Hamar megszerették, s ő is szívvel-lélekkel élvezte korának biedermeieresen ér-
zelmes, vidám diákéletét. Egy medikus barátja az emlékeztetőre is felírja: „A Doktor 
Astellnél töltött vidám esténk emlékére. A két kisasszony, Friderike és Jetchen… Bár 
minden csak hiú ábránd volt”.63 Egy másik ugyancsak az együtt töltött kedves órákat 
emlegeti, különösen „a Haubnernál töltött vidám órák és a felejthetetlen Mátyás nap” 
emlékét. A későbbi püspök és kufsteini rab bizonyára jó magyarosan ülte meg Má-
tyás napját. Az emléklapok különböző „forradalmi” jelszavakat is megörökítettek: 
„Éljen az egyetemi szabadság! Írta az, aki megbecsüli a szabadságot”,64 de olyantól 
is kapott Michael  emléklapot, „aki az életét jobban szereti, mint a szabadságot”.65 
Találunk utalásokat asztaltársaságokra is, persze óvatosan, ahogyan az egyik symbol 
mondja: „Nyugalom és elővigyázatosság!”.66 Erre az óvatosságra nyilván szüksége 
is lehetett, mert 1817. március 14-én nyomtatott latin nyelvű plakáton tudatja az 
egyetem protektora és szenátusa két diák kizárását.

Mindez legkevésbé sem feledtette el az életre készülő fi atalokkal a forrongó kor 

 62 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer tanulmányi iratai. Immatrikulációs kötelezvény, 
1816. május 7.

 63 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer emléklapjai. Christian Heinrich Klinger német 
nyelvű emléklapja, 1817. március 25.

 64 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz Michael Biberauer emléklapjai. Német nyelvű emléklap, 1817. 
március 6. 

 65 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer emléklapjai.Gottlieb Schröternémet nyelvű 
emléklapja, 1817. március 16.

 66 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer emléklapjai. C. Werg német nyelvű emléklapja, 
1817. március 14. 
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nagy problémáit. Ellenkezőleg, minden idők Metternicheinek  jó oka volt arra, 
hogy ferde szemmel nézzék a gondolkodó ifjúságot. A diákok vándorlása, az ösz-
töndíjrendszer, a peregrináció valóban alkalmat adott a keserűségek cseréjére, a 
forradalmi eszmék elterjedésére. A 19. század polgári forradalmaiban mindenütt 
élen jártak az egyetemi hallgatók. A Szász Nagyhercegségi Összegyetem protek-
tora és professzorai azok ellen is kemény rendszabályokat hoztak, akik menedéket 
nyújtottak a kicsapott diákoknak.67 Az emléklapok szövegei mégis azt tanúsítják, 
hogy a diákság mégsem vesztett el minden reményt. Nemcsak tanultak, hanem 
nagy sétáikon, az erdők mélyén, a patakok partján, régi várak omladékai között 
üldözött eszmékért lelkesedtek, tiltott dalokat énekeltek, ábrándoztak, udvaroltak, 
szerelmeskedtek, és nem vetették meg a mulatozást.

Biberauer  mindemellett még sokat is tanult, ezt bizonyítják professzoraitól ka-
pott igen szép bizonyítványai is. Nincsenek köztük kiválóságok: a fi lozófi át Carl 
Friedrich Bachmann , a latinórákat Heinrich Carl Abraham Eichstädt , a történelmet, 
gyakorlati teológiát és homiletikát Friedrich Danz , az elméleti és kísérleti fi zikát 
Johannes H. Voigt  adja elő. A teológusok is hallgatnak természettudományos tár-
gyakat, így ő is tanult a teológiai tárgyak mellett fi zikát és matematikát.68 Baráti 
körében, ahogy az az emléklapokból megállapítható, vannak medikusok és jogá-
szok is. A diákélet néha eléggé féktelen, sőt nagyon vulgáris lehetett. Egy könnyen 
rezignáló nemzedék fojtotta keserűségét italba, tiltott mulatozásba. 

Az ezt szabályozó húsz nagyméretű, apró betűs oldalt kitevő egyetemi rendelet-
gyűjtemény első paragrafusai az ekkor már rég feloszlatott diákegyesületekben69 
elharapózott párbajokra, verekedésekre szabnak ki súlyos büntetéseket, és még a 
feljelentést elmulasztókat is négy hétig terjedő fel nem függeszthető fogházbünte-
téssel sújtják. A kor társadalmának visszásságai ellen néha ostobán is lázadó és a 
felvilágosodás eszméi iránt fogékony diákegyesületek megtűréséért már 1767-ben 
megindult a harc. Betiltásukat azonban 1795-ben megismételték. Figyelemre méltó, 
hogy 1765-től kezdve büntették a „nacionalizmust”. Szigorú rendszabály írta elő a 
diákzavargások70 példás büntetéseit, de még a diákok szállásául szolgáló szobák 
vagy ágyak bérbeadása is rendőri felügyelet alatt állt. Minden rendelet részletesen 
szabályozta a feljelentési kötelezettséget, mert az egyetem vezetése mindenütt 
összeesküvést szimatolt.71

 67 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Neuerliche Patente und Mandate der sämmtlichen Durchlauchtigsten 
Herren Erhalter der Jenaischen Akademie wie auch andere akademische Verordnungen. 10–11. o.

 68 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer tanulmányi iratai. Michael Biberauer bizonyít-
ványai.

 69 Németül Burschenschaft. 
 70 A forrásban a kifejezés „Tumultuieren der Studenten” formában szerepel. 
 71 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Neuerliche Patente und Mandate der sämmtlichen Durchlauch-

tigsten Herren Erhalter der Jenaischen Akademie wie auch andere akademische Verordnungen. 
5–7., 10–11. o.



54

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

Mindez azonban nem tudta megzavarni Michaelt  abban, hogy boldog izgalom-
mal magába szívja ezt a szikrázó levegőt. Ez Schiller  egyeteme, a halott poéta, a 
szabadság költője bálvány és zászló. Az ő verseit, darabjait, történeti műveit – köz-
tük a Harmincéves háború történetét – olvassák. Azt sem mulasztják el, hogy időt és 
fáradtságot nem kímélve, megilletődött alázattal elzarándokoljanak Weimarba, 
a dicsőség ködében oly magasztos barát, a költőfejedelem, Goethe  kegyelmes úr 
látására. Hátha megpillanthatják, amint ragyogó szőrű paripák vontatta, rézveretes, 
fekete hintójába száll, hogy meglátogassa a nagyherceget. Weimar zarándokai az ő 
palotányi városi lakása, az ívben hajló sárga ház elől, vagy távolabb fekvő magányos 
nyári laka, kertiháza parkjából andalogtak át az elé a sokkal szerényebb, ugyancsak 
divatos sárga épület elé, melynek egyik csendes szobájában a Haramiák, a Tell Vilmos 
és az Ármány és szerelem írója kiszenvedett.

Egy álom valóra válik

Hogy elröppent ez az alig több mint egy esztendő! 1817 áprilisának első napjaiban 
lejárt az ösztöndíj ideje, haza kellett mennie. A búcsú, egy életre szóló búcsú fájt. 
De milyen más volt a tavaszi felhők alatt, almavirágzásban jönni hazafelé! Pedig 
annyi könyvet hozott, hogy alig bírta a válla.

Sopronban április 24-ére tűzték ki felszentelését, kibocsátását a lelkészi szolgá-
latra. Odaérkezve ékes latin nyelven beírta önéletrajzát a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület papjainak ordinációs anyakönyvébe. Aztán elérkezett a számára 
valóban ünnepi istentisztelet. Minduntalan hajtotta fejét az atyák áldást osztó keze 
alá. Isten elhívta, Isten megáldja. 

Végre kezében tartotta a Kis János  szuperintendens, Theophilus Gamauf  főes-
peres, Raics Péter  rektor, valamint Johann Ludwig Schneller  kőszegi lelkipásztor 
aláírásával ellátott, latin nyelven kiállított lelkészi oklevelet.72 Egy másik hivatalos 
írás is lapult a zsebében. Ezen is rajta volt Schneller  aláírása. Felkérték, hogy he-
lyettesítse a kőszegi gyülekezet egyesztendős tanulmányi szabadságra ment másik 
lelkészét, Friedrich Michaelist .73

Az özvegyen maradt fi atal Falvay Zsuzsanna  régi, titkos álma megvalósult. 
Néhány nap múlva már valóban ott látta fi át a templom szószékén, abban az ol-
tárkép fölé épített fecskefészekben, magasan a többiek felett. Az ő szavára fi gyel a 
drága templomot zsúfolásig megtöltő nép. Mindenki ismeri, hiszen közülük való. 

 72 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer tanulmányi iratai. Michael Biberauer lelkészi 
oklevele.

 73 Michael Biberauer lelkészi oklevelét 1817. április 24-én vehette át, s a Schneller által aláírt ajánlólevél 
arról tanúskodik, hogy ugyanezen a napon kezdte meg helyettesítő szolgálatát is.
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Itt született, s ez a templom, amelyben keresztvíz alá tartották, alig néhány évvel 
idősebb nála. 

Azok közül, akik most hallgatták, az öregek, de a meglett emberek és fi atal 
nagyanyák is jól emlékeztek még a régi időkre, az esőben vagy télvíz idején a zarán-
doklatoknak is beillő nemescsói templomlátogatásokra, esküvőkre, keresztelőkre. 
De legfőképpen Nemescsó nagy papjaira, akik a nagy megrostáltatások idején 
csodálatos erőt árasztottak ebbe a kicsiny nyájba, akik megtanították csöndben 
viselni a megaláztatást, imádságos lélekkel hordozni a próbáltatásokat, naponkénti 
üzeneteket venni az Igéből, gyümölcstermő hittel szolgálni az Urat és egymást, s 
reménységben várni a szabadítást. 

Pálfordulás

Nehéz iskolát kellett végig járniuk. Milyen elgondolkodtató története volt ennek a 
kőszegi gyülekezetnek!

Csak egy nevet kellett kimondani: Szenczi Fekete István ,74 és vége nem sza-
kadt azoknak a történeteknek, amelyeket a városban mindenki ismert. Ezek e név 
hajdani viselőjét hovatovább olyan vérszomjas szörnyeteggé változtatták, akivel 
bimbózó leánykák álmodtak lidérces éjszakákon, s akivel rosszalkodó gyermeke-
iket riogatták a tehetetlenné váló szülők. Több mint száz esztendő távolából még 
mindig úgy emlegették, mintha csak tegnap kopogtak volna léptei a városháza 
előtti macskaköveken. Az, hogy valamikor igaz pásztoruk, az Úr igéjét gyönyörű, 
ékes magyar nyelven hirdető, lelkeket ébresztő papjuk volt, csak fokozta a rejtélyt. 
Hát nem ő fordította le a Bibliát életükre alkalmazó Müller -féle Lelki nyugosztaló órák 
című sokakat megerősítő, épületes könyvet? Akkoriban az újabb szörnyűségek 
nem feledtették olyan gyorsan a régieket. 

Feketével  ért véget a kőszegi protestánsok százesztendős aranyélete, amikor 
fennhéjázó módon, nagy jódolgukban ők sem vettek fel katolikusokat a föveges 
céhbe, és a posztósok között is alig akadt római hitű. Amikor még az evangélikusoké 
volt valamennyi templom. Mekkorát buktak… Mindenki elbukhat?

Még most is emlegették, hogyan és mit prédikált Fekete István  főtisztelendő 
uram, a kegyes szuperintendens, dunántúli püspök I. Lipót  uralkodásának vészter-
hes napjaiban a szultánról, a császárról és ama nagy armageddon közelgő napjáról. 
Hogyan intette könnyek között állhatatosságra gyülekezetét, amikor a magyarságot 
és a protestánsokat németté, katolikussá és koldussá tenni akaró Kollonich  érsek 

 74 Szenczi Fekete István (1634–1682) evangélikus lelkész, költő. 1662-től kőszegi lelkész volt, majd 
1669-ben a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspökévé választották. Az üldözés elől 1673-
ban önkéntes száműzetésbe vonult, s csak 1679-ben tért vissza hazájába. 1681-ben katolikus hitre 
tért, s Kőszegen városi tanácsos, majd bíró lett.
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idézésére búcsút véve nyája juhaitól elindult az ordító oroszlánként dühöngő her-
cegprímás pozsonyi hamis bíráinak ítélőszéke elé! Társaival együtt gyilkosságokkal 
és rebelliókkal vádolták. Miután hónapokig saját piszkába láncolva gyötörték, s 
kínvallatással, szörnyű halállal fenyegetve, kegyelem ígérgetésével sem tudták rá-
venni az ellene hangoztatott vádak elismerésére, egyikük-másikuk megtántorodása 
és hitehagyása után ő a legkisebb megalkuvást, a száműzetést vállalta. 

Forrón szeretett családjától elszakítva, egyedül bujdosott messze idegenben. Ott 
is tisztelet és megbecsülés vette körül, de pásztori lelkülete, híveiért és főként felesé-
géért érzett aggodalma itt sem hagyta nyugodni. Fejedelmi pártfogói és Naumburg 
polgárainak nagylelkű vendégszeretete sem tudták visszatartani. Titokban hazatért, 
s 1679 novemberében négy hétig Kőszegen rejtőzött. Halálos beteg feleségét akarta 
még egyszer látni. De a sokat szenvedett asszony hirtelen meghalt. Fekete  nagy ke-
serűségében Ostffy István  kastélyába menekült. A katolikus főpapság katonaságot 
küldött utána, s menedékhelyét földig romboltatta. Tovább bujdosott, Németor-
szágba igyekezett, de elfogták, vasra verték, s a pozsonyi börtönbe szállították. 

Itt valami rettenetes történt vele. Akkora félelem szállt rá, hogy maga Kollonich 
 érsek kezéből fogadta el a pozsonyi Szent Márton székesegyházban áttérése jeléül 
az ostyát s vele a gazdag ajándékokat. Azt beszélték, hogy mikor megáldozott, 
halálsápadt volt, s egész testében reszketett. Hogy pontosan mi történt, mit tettek 
vele, ki tudná megmondani? Lelket cserélt.

Aztán visszaküldték Kőszegre városbírónak. Őt, aki mindenkit ismert, aki min-
den titkot tudott. Mindenki ki volt szolgáltatva neki. Jól tudta Kollonich : a megfor-
dított Paulusok az ördög legveszettebb kutyái. Fekete  „püspök” azzal kezdte, hogy 
elfogatta a protestánsüldöző klérus által kiküldött bizottság és a pécsi püspökké 
lett fanatikus szalavári apát testőreinek segítségével hajdani barátait, Simon János  
és Gombossy Dániel  városi tanácsosokat. Vasra verve szállíttatta a nádor forchten-
steini várába, ahonnan csak akkor eresztették őket szabadon, amikor megtörtek, 
s áttértek a katolikus hitre. Saját utódát, a lutheránus papot is megkötöztette, akit 
végül ezer tallérért szabadon bocsátott, miután az megígérte, hogy huszonnégy 
órán belül elhagyja Kőszeget. Maga tiporta el az Isten szent eklézsiáját. Elérte azt, 
hogy egykori hívei, a város lakóinak nagy része a környező hegyekbe és erdőkbe 
menekültek, s eközben templomaikat, iskolájukat elvették, otthonaikat kirabolták. 
S ettől kezdve 1781 karácsonyáig a reformáció hívei az igét csak a kétórányi járásra 
fekvő Nemescsón hallgathatták.75

 75 PAYR 1918, 114–115. o. Szenczi Fekete István áttéréshez lásd CHERNEL 1876.
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A kőszegi lelkész

A kőszegi lutheránus gyülekezet lelkészeit a Türelmi Rendelet megjelenése, s az azt 
megszilárdító 1790/1791. évi XXVI. törvénycikk óta jóformán az egész 19. század 
során többnyire két család, a Michaelisek és a Schnellerek közül választotta. Mindkét 
família már több nemzedék óta itt élt. Élénk szellemű, széles látókörű férfi ak voltak, 
különösen a Schnellerek, akik körül – úgy is, mint a város kulturális központja, 
a latin iskola elöljárói körül – mintegy magától alakult ki a kisváros meglepően 
sokrétű művelődési érdeklődése.

Előbb szerény, majd annál tágasabb parókiáikon a városka lelkes amatőr mu-
zsikusai Hausmusiknak nevezett zeneesteket adtak. Akadtak köztük lelkes kon-
certlátogatók, akik Bécs új zenéjén, a fi atalon elhalt Mozart , az embergyűlölőként 
emlegetett, néha vadnak ítélt darabokat író Ludwig van Beethoven  s egy bűverőt 
sugárzó, kis pápaszemes emberke, bizonyos Franz Schubert  szerzeményei felett 
vitatkoztak. Érthető, hogy a fi atal segédpap, akitől távol álltak a pietista hatásokra 
valló túlzások, maga is hamarosan kedvelt résztvevője lett ezeknek az összejöve-
teleknek. Édesanyja büszkén fi gyelte, hány meghívást kap a leányos házakhoz, s 
milyen szívesen látott vendég mindenfelé. Az irodalomnak szentelt estéken vallásos 
szerzők – mint Paul Gerhardt 76– munkáin kívül Herder , Goethe , Schiller , Wieland , 
Eichendorff ,77 Lenau ,78 majd Körner 79 és Stifter ,80 sőt egyre többször már magyar 
költők – Berzsenyi , Vörösmarty , Kisfaludy  – és a szűkebb baráti kör tagjainak írá-
sait, verseit is olvasták, szavalták, s drámáikat váltott szereposztásban „recitálták”. 
Sőt, ezeket ritka, ünnepi alkalmakon a családtagok és barátaik közül kikerülő 
szereplőkkel elő is adták. 

Michael  fi atal szívének egész rajongásával csüngött szülővárosán. Szerette hegyei 
sötétlő vonalát, a kőszegi levegőt, mely már olyan friss és tiszta, mint az Alpeseké, 
az Írott-kő sűrű, sötét erdőségeit, játszi fodrokkal csobogó forrásait, a Király-
völgy gesztenyését, a Várkör összebújó házait és a nehéz időkre emlékeztetve zárt 
udvaron, könnyed dunántúli barokk-stílusban, torony nélkül épült szép, világos 
lutheránus templomot. Az, hogy most ott állhatott szószékén, nem büszkeséggel, 
hanem a meg nem érdemelt kiváltság alázatával töltötte el. Az igehirdetést külde-

 76 Paul Gerhardt (1607–1676) evangélikus lelkész, költő, a 17. század egyik legnagyobb evangélikus 
egyházi dalköltője. A jelenleg használatos magyar evangélikus és református énekeskönyvben 
több műve is megtalálható.

 77 Joseph Karl Benedikt von Eichendorff (1788–1857) német költő. Legjelentősebb művei az Ahnung 
und Gegenwart, valamint az Aus dem Leben eines Taugenichts. 

 78 Nikolaus Lenau (1802–1850) osztrák költő. Legjelentősebb művei a Faust és a Don Juan, melyeket 
Liszt Ferenc, Hector Berlioz és Richard Strauss is feldolgozott. 

 79 Carl Theodor Körner (1791–1813) német költő. Legjelentősebb műve Zrínyi című drámája. 
 80 Adalbert Stifter (1805–1868) osztrák író, költő, festő. Legjelentősebb műve az Abdias.
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tésnek, mindennél fontosabb feladatnak érezte. Hogy mekkorának, azt később egy 
visszatekintésben így fogalmazta meg: 

„Wo im Haus des Herrn das Wort des Lebens
Ich verkündigte, – o möcht’s vergebens
Nicht erschallt sein, – möcht’s in Gotteskraft
Müden kämpfern Muth zum Krieg
Mit der Welt Verdorbenheit gegeben;
Sündetodte ihrem w’gen Tod entrafft,
Sie gerettet haben zu der Tugend Leben;
Zweifl er an des Ew’gen Gnad’ gestärkt zum Sieg’,
Sie aus der Verzweifl ung Nacht gerissen,
Frieden ausgeströmt in zagende Gewissen.”81

Ez hitvallás és lelkipásztori program. Így látta hivatását, s így gyakorolta már 
szeretett szülővárosában is. Hányszor nézhetett le a hegyek félkörének támaszkodó 
temetődombról, apja sírja mellől a napfényben fürdő dunántúli síkság végtelenére, 
ahol rokonsága, anyja, népe élt jobb idők bontakozó reményei között!

Aztán egyszerre másfelé irányultak gondolatai. Az 1810-től Kőszegen lelkészke-
dő Johann Ludwig Schneller  Bécsben és az alsó-ausztriai Welsben kezdte lelkészi 
pályafutását, s ott sok örvendetes vagy aggasztó, felháborító dolgot tapasztalt. 
A hosszú álomból ocsúdó osztrák protestantizmus erényeiről és hibáiról, szenve-
déseiről és küzdelmeiről órák hosszat is el tudott beszélgetni. A közel húszeszten-
dős korkülönbség nem gátolta meg, hogy közte és régóta ismert fi atal munkatársa 
között meleg rokonszenv, majd őszinte barátság ne támadjon, s ez egyre mélyebb 
nyomokat hagyott Michaelben . Schneller parókiáján a rendszerint már olajlámpa 
és gyertyafénynél tartott összejövetelek után az öregebbek meghányták-vetették a 
világ dolgait, a protestánsok meg-megújuló sérelmeit, a Szent Szövetség visszahúzó 
erőinek mindnyájukat fenyegető hatását. Az ifjúság tagjai vidám társasjátékokba, 
izgalmas zálogosdiba kezdtek. Játszottak, míg az éjjeliőr „Tízet ütött már az óra” 
kiáltása az ablak alatt, vagy a katolikus templomok toronyóráinak egymással fele-
selgető ütései véget nem vetettek a napnak.

 81 „Az élet igéjét az Úr házában / Hirdettem, ó hiába / Ne zengjen! Az Úr ereje / A harchoz erőt ad 
nekem, / Hogy szembeszálljak e világ romlottságával, / S halálával eltörölte a vétket. / Megmentett 
az erényes életre, / Örök kegyelmével megerősít a diadalhoz, / Elűzi a kétségbeesés éjét, / S békével 
árasztja el csüggedő lelkem.” BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer búcsúprédikációja 
a grazi evangélikus gyülekezet előtt. Abschieds-Predigt gehalten am 24. Oktober 1858. vor der 
evangelischen Gemeinde A. u. H. C. zu Graz von Michael Biberauer. 18. o.
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A Schnellerek

Johann Ludwig Schneller  őseinek sora a jelesebb nyugat-magyarországi városokban 
élő német nyelvű polgárcsaládok fejlődésének jellemző modellje lehetne. A parányi 
Modorban élő Biberauerek városkájuk közemberei voltak. A Schnellerek generá-
ciókon át a lutheránusok számára talán legjelentősebb dunántúli város, Sopron 
magasabb köreihez, a „tanácsbeliekhez” tartoztak. A soproni evangélikusok 1624 
óta vezettek anyakönyvet, s ettől kezdve nyoma maradt életük három legfontosabb 
eseményének: a születésnek, a házasságkötésnek és a halálnak. A Schneller család 
tagjai emellett megtalálhatók a város polgárjegyzékeiben és a céhjegyzékekben 
is.82 Jelentős szerepet játszottak a Biberauer család életében, sőt rokonságba is 
kerültek velük. 

Az első, akiről tudunk Michael Schneller  (1) Sopron-újvárosi polgár, aki 1600 
körül élt. Felesége Eva , Michael  (2) nevű fi uk pedig még az anyakönyvezés bevezetése 
előtt született, majd kalapos lett, s a külső tanács tagjaként említik a források. Két 
testvérét tartják számon az anyakönyvek, közülük Georgius  a hallei egyetemen 
tanult, s ott 1651-1652 táján üdvözlő verseket írt, amelyek nyomtatásban is meg-
jelentek.83 Tehát már az általunk ismert első, 17. századbeli nemzedékben is van 
köztük olyan, aki egyetemi tanulmányokat folytat.

A tanácsbeli kalapos fi a, az ifjabb Michael  második felesége Elisabeth Wollasch  
volt, egy soproni szíjgyártó polgár leánya. Öt gyermekéről tudunk, azonban lehet, 
hogy ezek közül csak a negyedik, a korán elhalt Michael  (3) nevű testvére után, 
1660-ban született második Michael  (4) nőtt fel. Ő 1679-ben, tizenkilenc éves ko-
rában vette feleségül Mathias Engelmann  bazini szíjgyártó, városi elöljáró és városi 
kamarás, a belső tanács tagjának leányát.Házasságukból két lány után 1683-ban 
egy fi ú született, Christian , akinek születése anyja életébe került. Az apa alig fél 
év múlva másodszor is nősült. Magyar leányt választott, Sárfőy Miklós , a soproni 
magyar lutheránusok papjának leányát vette feleségül. Christian  harmincéves volt, 
amikor egy hentes özvegye, Susanna Lantzinger  lett a felesége. Nyolc gyermekük 
közül Christian Gottlieb  teológiát végzett, s Kölesden és Kistormáson lelkészkedett.

Ezek az önérzetes kisvárosi tanácsosok néha meglehetősen tehetős kézműves 
fi aikkal és vejeikkel általában tekintélyesebbek, mint papi pályára került rokonaik. 
Kalaposok, szíjgyártók, mézesbábosok, szappanfőzők, szabók vagy kovácsok, s 
rendszerint valamennyien szőlőbirtokosok. A lelkészek száma a 19. század kü-
szöbén kezd közöttük szaporodni. A keresztkomák és komaasszonyok között 
kalmárokon, papokon, fi skálisokon kívül már egy orvos is akad. A század végére 
azonban már csaknem mindegyik család az értelmiséghez tartozik. Tagjaik között 

 82 HÁZI 1982, 813–817. o.
 83 SZINNYEI 1891–1914, 12: 528. o.
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van a tanítótól az egyetemi tanárig minden, sőt az akkor még szinte az értelmiség 
csúcsát jelentő utóbbiból már több is.

De térjünk vissza a hajdani kistormási paphoz, Christian Gottlieb Schnellerhez . 
Az ő 1733-ban született legfi atalabb öccse, Aegidius Ludwig  a mézesbábos szelíd 
hivatását választotta. Háromszor nősült, második felesége Georg Ritter  szabó 
Clara Katherina  nevű leánya, akitől még két gyermeke születik. Első házasságá-
ból származott gyermekei Sárvárra és Kőszegre kerültek, s harmadik frigyéből is 
született két gyermek. 

Aegidius Ludwig  második házasságából, tehát Clara Katherina Rittertől  1772-ben 
született fi a, Johann Ludwig  pap lesz. A soproni teológia elvégzése után 1792-től 
1797-ig a jénai egyetemen tanult, majd tíz évig a Türelmi Rendelet nyomán újjáé-
ledő ausztriai protestantizmus szolgálatába szegődött. 1798-ban Bécsben vállalt 
hitoktatói állást, s 1802-től 1807-ig Wels városában lelkészkedett. Innen tért vissza 
Magyarországra, ahol három évig Pinkafő (ma Pinkafeld) lelkészeként működött, 
s innen hívta meg 1810-ben a kőszegi gyülekezet. 1803-ban házasodott meg, egy 
Németországból Sopronba származott köztiszteletben álló lutheránus nemesember, 
Karl von Artner  árváját, Elisabeth Klara von Artnert  vette feleségül. Kilenc gyer-
mekük közül Amalia  nevű leányuk Turcsányi  kőszegi gimnáziumi tanár felesége 
lett, Caroline  Wilhelm von Stettner  kőszegi ügyvéddel, Johanna Juliana  pedig Karl 
Gamauf  elemi iskolai tanítóval kötött házasságot. Gyermekeik Kőszegen születtek.84

Michael Biberauer  rövid kőszegi tanárkodása és helyettes lelkészsége idején 
olyan erős baráti szálak szövődtek közte és a nála tizenkilenc évvel idősebb Ludwig 
Schnel ler  között, amelyeket az elkövetkező évtizedek sem tudtak meggyengíteni. 
Ez a barátság szabott irányt Michael  kialakuló életének. Beszélgetéseik során ébredt 
fel a fi atal kollégában az a kérdés, vajon nem kellene-e neki is azt a nehéz utat vál-
lalni, amelyen járva a kétszáz esztendeje megsemmisített, s most mégis feltámadó 

 84 A Schneller család itt felhasznált leszármazási táblázatát rá jellemző gondos kutatások alapján 
Schneller István evangélikus lelkész, a Kolozsvári Egyetem pedagógia tanszékének professzora, 
az egyetem utolsó rektora állította össze. Felesége anyai ágon rokona, Boór Melánia volt. Schneller 
István Johann Ludwig Schneller Joseph Wilhelm nevű fi ának első házasságából, Boór Zsuzsannától 
született legidősebb fi a volt. Öccsei közül Lajos Seyderhelm Berna férje lett, Ernő pedig Kovács 
Karolinát vette feleségül. Apjuk, Joseph Wilhelm Schneller Boór Zsuzsanna halála után Michael 
Biberauer legidősebb leányát, Sophie-t vette nőül. Az első házasságból származó leányok közül 
Irma Manninger Adolf feleségeként a protestáns Manningerek tudós dinasztiájának ősanyja, Vilma 
Louise Karoline Bogasch Lajosné lett, Melanie Irén pedig Küttel István kőszegi gyógyszerészhez 
ment férjhez. Wilhelm Schneller és Sophie Biberauer házasságából még négy gyermek született, 
akik közül kettő nőtt fel: Sophie (1867–1938) Pröhle Henrik kőszegi, majd pozsonyi evangélikus 
lelkész felesége, valamint Aurél, aki Pröhle leányt vett feleségül. Aurél utolsó gyermeke, Ilona, aki 
Pröhle nagyanyja után Dubovaira magyarosította nevét, 1976-ban halt meg. A Schneller István 
által készített kéziratos genealógia a Pröhle család tulajdonában van. Figyelemre méltó a Bogasch 
és Pröhle családok szerepe is a későbbi magyar kulturális életben.
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ausztriai protestáns egyház talpra állását segítheti. Kőszegi megbízatása lejáróban 
volt, s az idő sürgetett.

Hogyan döntsön? Ha megy, évekre, talán egész életére el kell szakadnia hazájá-
hoz fűződő álmaitól. Édesanyjának is fájdalmat okoz, és barátaitól is lassan el fog 
távolodni. Nem lesz módjában a hosszú és kimerítő utazások költségeit vállalni. 
Mások lennének a problémái is, hiszen egy alig néhány évtizedes új kezdet zsenge 
palántáit kell ápolnia. A Türelmi Rendelet megjelenése után az ausztriai protestán-
sok két csoportja konfesszionális és nyelvi okokból a magyarországi német ajkú 
lutheránusokhoz fordult. Nagy meglepetésre kiderült ugyanis, hogy a reformált hit 
itt-ott kis csoportokban, elszórtan – főként a hegyek elzárt völgyeiben– egy-egy 
faluban még náluk is túlélte a csaknem két évszázados engesztelhetetlen üldö-
zést. A sokkal nagyobb csoport a városokban jobbára a kisebb-nagyobb német 
fejedelemségekből, Svájcból, sőt csekély számban Magyarországról beköltözött 
iparosok, kereskedők, értelmiségiek és katonatisztek sorából került ki. Ahogy a 
magyar reformátusok azonnal készséggel küldtek papokat a cseheknek, úgy hívták 
most az osztrák evangélikusok, ha kisebb számban is – hiszen ők, ha elég súlyos 
nehézségek árán is, de Németországból is kaphattak lelkipásztorokat – a Sopron, 
Pozsony és Eperjes teológiai főiskoláin nevelkedett fi atal lutheránus lelkészeket. 

Michael több felől tájékozódott. Közben Michaelis  lelkész tanulmányi szabad-
sága 1818. április 12-én lejárt, s ezzel helyettesi munkája véget ért. A gyülekezet 
inspektora, Johann von Artner  rendkívül elismerő szolgálati bizonyítvánnyal bo-
csátotta útjára. Ezzel el is dőlt, hogy Ausztriában, a pásztor nélkül maradt osztrák 
hittestvérek között vállal szolgálatot.85

Érdeklődésére nagyon hamar megkapta a választ. Nem a szomszédba hívták. 
A távoli Karintia erdős hegyeinek eldugott völgyeiben elfeledve és jelentéktelenül 
két évszázad üldözéseit is túlélte a kemény hegyi parasztok sokáig titkolt protestáns 
hite. Egyik gyülekezetük, a Villachtól mintegy húsz kilométerre, Treffentől északra 
fekvő Arriach Seitz  esperes halálával éppen akkortájt vesztette el lelkipásztorát.

A gyülekezet elöljárósága 1818. május 22-én kelt levelében Michael Biberauernek  
ajánlja fel ezt az állást. Járandóságait is közli: a fi zetés kisebb költségtérítések nélkül 
évi négyszáz osztrák forint, továbbá ingyen lakás, természetben pedig rozs, búza, 
vaj, tej és tüzelőfa. A költözés költségeire külön száz forintot adnak.86

Ez az Arriach akkor nagyon messze esett a magyar határoktól. Az utazás sem 
volt olyan egyszerű. Készülődése közben az ausztriai hittestvérek történelmével 
igyekezett megismerkedni.

 85 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer tanulmányi iratai. Johann von Artner igazolása, 
1818. szeptember 4. 

 86 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer levelezése. Az arriachi gyülekezet levele Michael 
Biberauerhez, 1818. május 22.
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Protestánsok Karintiában

Tudta, hogy odaát most, csaknem négy évtizeddel a Türelmi Rendelet megjelenése 
után még az új kezdet harcait vívják. Mindent elölről kell kezdeni. Túl a határon, 
a közeli s jól ismert Stájerország virágzó, erős protestantizmusát a Habsburgok – 
elsősorban Stájer Ferdinánd , a későbbi II. Ferdinánd  császár és magyar király – a 
17. század küszöbén úgyszólván teljesen megsemmisítették. Pedig a hercegség 
fővárosában, Grazban, ahol a 16. század végén a lakosság 95%-a a reformáció híve 
volt, az erős protestáns stájer rendek mindaddig híres iskolát tartottak fenn, amíg 
1598. szeptember 23-án meg nem jelent Ferdinánd  nevezetes dekrétuma. Eszerint 
„a prédikátorok, iskolamesterek és tanítók ez órától kezdve tökéletesen tartózkodni 
kötelesek minden prédikálástól, tanítástól és más vallásgyakorlattól Graz városában, 
s nyolc napon belül ki kell takarodniuk a főhercegi tartományokból”. Ekkor Graz 
tizennégy városi tanácsosa közül tizenhárom kivándorolt.

A legtöbb kivándorló Németországba menekült. Néhányan azonban Magyar-
országon, Nádasdy László  és Nádasdy Tamás  dunántúli birtokain kerestek mene-
déket, s itt vártak még egy esztendeig visszatérést remélve. Legtovább a szétzúzott 
evangélikus iskola leghíresebb tanára, a csillagos ég titkait fürkésző, lángelméjű 
Kepler 1 maradt a helyén. Ő egészen 1600 augusztusáig kitartott Grazban. Augusztus 
12-én kelt elbocsátási kérelmében sem félt kimondani, hogy evangéliumi hitéhez 
hű akar maradni, noha őt „ezért Grazból teljességgel kitaszította hercegi őfensége 
vallásügyi biztosa”.

Ugyanekkor a Paulus Tor, a város egyik kapuja előtt tízezer lutheránus könyvet 
égetnek el a főherceg parancsára. A 17. század küszöbén mekkora értéket jelentett 
a korai könyvnyomtatás ennyi remeke! Jellemző, hogy miután a gyülekezet temp-
lomát és iskoláját a protestáns nemesek erőteljes tiltakozása ellenére is lefoglalta 
egy kormánybiztos, közhírré tették, hogy ezeket az épületeket a protestáns rendek 
a főherceg óhajára „ajándékképpen, önként ajánlották fel a főhercegnének”, az 
pedig kolostor céljaira a klarissza apácáknak adományozta. Milyen régiek ezek a 
kifogások!

A császárrá lett II. Ferdinánd  aztán a tartományi főváros megtisztítása után, 
1628. augusztus 1-jén kelt rendeletével a városokon kívül is egy csapásra eltörölte 

 1 Johannes Kepler (1571–1630) német matematikus és csillagász. Az ő nevéhez fűződik a bolygó-
mozgás törvényeinek felfedezése.
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az ausztriai reformációt. Hiszen alig tíz esztendővel korábban, már a fehérhegyi 
csata után valósággal megsemmisítette, kiirtotta a cseh nemességet, s a cseh és 
morva tartományokban is tökéletesnek látszó sikerrel tiporta el a protestantizmust. 
Szűkebb hazája, Ausztria eretnek népének egyesztendős határidőt szabott: vagy 
katolizálnak, vagy száműzetés sújtja őket. Katolikus történetírók is megállapítják, 
hogy még mindig olyan sokan voltak – s mivel közéjük tartozott a tartományok 
gazdag és előkelő családjainak nagy része, katonai szempontból is olyan komoly 
erőt képviseltek –, hogy ha reformátusok lettek volna, a hollandok mintájára jó 
kilátásokkal kísérelhették volna meg vallásszabadságuk kivívását. De lutheránu-
sok voltak, s mint ilyenek, a két birodalomról szóló tanítás és az Ágostai hitvallás 
szellemében most is alázatosan engedelmeskedtek a felsőbbségnek, a világi hata-
lomnak. Eszükbe sem jutott, hogy éppen ebben az időpontban, a pusztításaiban és 
emberirtásában minden képzeletet meghaladó nagy európai vallásháború kellős 
közepén felkelésükkel esetleg még meg lehetne fékezni az ellenreformációt. Tény, 
hogy aránylag kevesen katolizáltak közülük, sőt tízezrével vállalták a száműzetés 
keserveit. Nem álltak ellen, hanem – ahogy egy osztrák egyháztörténész írja – ül-
dözőikre áldást mondva vándorútra keltek.2

Lelkiismeretük szavát követték egy kegyetlen világban. Semmiképpen sem felejt-
hetjük el, hogy két évvel azelőtt a „szinte kizárólag az evangéliumi hit védelmében 
kitört” felső-ausztriai parasztháborúban az összlakosság 32%-a, a fegyverforgató 
férfi aknak pedig több mint 50%-a pusztult el! A szó szoros értelmében kiirtották 
őket. Ettől a nemesség tagjai is joggal tartottak, hiszen a mindenfelé továbbra is 
vég nélkül szimatoló Religionskommission inkvizíciója folytatódott.3

A cseh-morva tartományokban csak több mint százhetven évvel később, az 
embertelenségnek határt szabó Türelmi Rendelet megjelenése után derült ki, hogy 
a cseh protestantizmus nem is olyan jelentéktelen töredéke másfélszázados kö-
nyörtelen elnyomás után, egyházszervezet, lelkipásztorok és templomok nélkül 
is túlélte az üldöztetést. Új lehetőségeit azonban lelkészek hiányában nem tudta 
kihasználni. A magyar reformátusoktól kért, elsősorban Sárospatakon végzett, 
Csehországba költözött fi atal magyar református papok nemcsak a protestantiz-
mus, de a cseh nemzeti kultúra, az irodalom és a nyelv megújításában is döntő 
segítséget nyújtottak. 

Efféle meglepetés érte az ellenreformációt a karintiai hegyek között is. Michael  
fi atal volt, s itt sokat vártak tőle. Ezért hívták ilyen messzire. 

 2 Az idézetekhez és a grazi ellenreformáció történetéhez lásd WALLNER 1965, 11–12. o.
 3 BARTON 1976, 164. o.
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Arriach

Október elején indult Bécsbe. A császári rendőrség nem támasztott akadályt állása 
elfoglalása ellen. 3-án ki is állította számára az útlevelet, amelyben igazolja, hogy 
tulajdonosa Bécsből Klagenfurton át Arriachba utazik. 4-én délelőtt felkereste a 
főkonzisztórium irodáját, ahol Johann Wächter  szuperintendens, konzisztóriumi 
tanácsos nagyon barátságosan fogadta, és azonnal láttamozta a gyülekezettől 
kapott meghívását. Ezzel elhárult minden akadály, s még aznap este benyújtotta 
szuperintendensének az állás elfogadására vonatkozó nyilatkozatát, melyben el-
kötelezte magát az arriachi prédikátor és lelkigondozó tisztségének betöltésére.4 
Az éjszakai delizsánszon indult tovább a karintiai tartomány fővárosa felé. Itt ok-
tóber 9-én, útlevele láttamozása után megkapta az illetékes klagenfurti rendőrség 
engedélyét, hogy Arriachba utazzon. 

A Wörthi-tó mellett kocogott a szekér ládáival. A sziklák és a hegyek mind ma-
gasabbak lettek. Az őszi szélben fekete szárnyakként csapdostak az erdők fenyőó-
riásainak ágai. Az Ossiachi-tó vadregényes nyugati csücskénél Treffen felé fordult 
az út. Már csak néhány mérföld választotta el a céltól. Minél tovább haladt, annál 
jobban elbűvölte a száguldó szürke fellegek alatt éles vonalakban kirajzolódó táj.

Lakosairól nem sok bíztatót hallott. Volt, aki azt mondta, ezeknek prédikálhat, 
itt minden második újszülött zabigyerek. Nem egy helybeli tájékozató szintén 
büszkén emlegette, hogy vademberek laknak erre, a karintiai hegyek közé menekült 
s ott rekedt dunai kelták, a karnok leszármazottai… Róluk kapta a nevét Karintia 
(Kärnten) tartomány.

Fogadására az egész falu összegyűlt. Ünneplőbe öltöztek, kissé komor népvise-
letbe, s nem látszottak vadembereknek. Arról azonban lassanként mégis meg kellett 
győződnie, hogy ez a világ egészen más, mint az, amelyben eddig élt. Nyáron, amikor 
a meredek, sziklás csúcsokon ragyogott a nap, s a felhők alulról, a völgyekből gomo-
lyogtak felfelé, a harmatosan zöldellő hegyi legelőkön épült tanyáikon kereste fel 
híveit. Sok meglepetés érte, ezeknek az embereknek valóban más srófra járt az esze. 

Őszre megtelt a templom. Jó meleg paplakot kapott. Először találkozott az al-
pesi téllel, s ekkora havat még sohasem látott. Ha a völgyekbe besütött a nap, fehér 
csillogása vakította. Ha eltakarták a hegyek, a korai sötétség zavarta ágyba az 
embereket, akik a pislákoló mécsesektől megvilágított istállók gőzölgő melegében 
almoztak, etettek, fejtek, míg csak ki nem tavaszodott. Akkor újra szétszéledtek a 
millió virággal kizöldült legelőkön, csak teheneik kolompjai árulták el, merre járnak.

Ezeknek a marcona hegylakóknak még buzgó vallásos élete is egészen más volt, 
mint a pannóniai városkák embereié. Lépten-nyomon találkozott a zord természet 

 4 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer levelezése. Az arriachi gyülekezet levele Michael 
Biberauerhez, 1818. május 22.
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ősi pogány hiedelmeivel, furcsa babonáival. Ennek a Karintia közepén kilencszáz 
méterrel a tenger szintje fölött fekvő, völgybe zárt, századokon át alig változott 
paraszti életformának valami hallatlanul erős konzerváló ereje volt. 

A reformációt Szászországból a Lieser, a Malta és a Möll völgyeibe telepített 
bányászok terjesztették el itt. Luther-bibliákat  és a reformátor műveit, iratait csem-
pészték át a hegyszorosokon. Ezek gerjesztették s őrizték hitüket. Akkor is hatottak, 
amikor az ellenreformáció látszólag teljes diadalt aratott, s már csak azok maradtak 
őseik földjén, akik a könyörtelen erőszak láttán látszólag megadták magukat és 
katolizáltak. A Religionskommission önkénye ellen még 1651-ben is megpróbálták 
megvédeni hitüket. Sziklák és kidöntött fák barikádjaival zárták el a völgyszo-
rosokat, és a meredek hegyoldalakon az utak fölött előkészítették már azokat a 
köveket, amelyeket le akartak zúdítani a hitüket támadókra. De csak annyit értek el 
a katonai túlerővel szemben, hogy az ellenállókat minden vagyonuktól megfosztva 
száműzték az országból.

Az exulánsok a harmincéves háború pusztításaitól és a pestistől elnéptelene-
dett vidékeken, Németalföldön, Württembergben, Kelet-Poroszországban és Ulm 
környékén találtak új otthonra. De az otthon maradottak is gyanúsak maradtak. 
A hatóságok ismételten jelentették Bécsbe, hogy „még mindig parázslik az eretnek-
ség tüze”. Erre lezárták a határokat. Még 1722 után is elvették huszonöt családtól a 
gyermekeket, hogy katolikusnak neveljék őket, míg szüleiket Erdélybe hurcolták.

Mégis, alighogy megjelent a Türelmi Rendelet, magasra csapott fel a láng. Nem 
kevesebb, mint ezerhatszázötven addig katolikus arriachi paraszt vallotta magát 
evangélikusnak! Új jogaikkal élve azonnal cselekedni kezdtek: még abban az évben 
kilencszáz ülőhelyes ideiglenes imaházat ácsoltak erdeik legszebb fenyőfáiból, s az 
1782. esztendőben II. József  már saját lelkész alkalmazását is megengedte nekik. Első, 
kissé formátlanra sikerült, de tágas, zsindelytetős kőtemplomukat már 1787-ben 
felszentelhette addigra már esperessé előléptetett lelkipásztoruk.5

Michael  zavarban volt. Most kellett megtanulnia, mekkora ellentmondások 
rejtőzhetnek még a leghívebbek, legbátrabbak szívében is, s milyen bonyolult 
a rejtélyekkel, titkokkal teli, szenvedések izzásától gyötört emberi lélek. Erősen 
foglalkoztatta az a tapasztalat, hogy a hithez való rendíthetetlen hűség lehet ko-
nok és gyűlölködő dac, kőszív, pogány virtus, s még korántsem jelent az igének 
engedelmes, hitből megújuló, keresztyén életet. Nemegyszer úgy érezte, mintha Pál 
apostol  szavai illettek volna rájuk: „az egészséges tudományt el nem szenvedhetik, 
hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a 
fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak.”6 

 5 BÜNKER 1981, 40–43. o.
 6 2Tim 4,3.
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Ő azt az ítélő, tisztító, erősítő bűnbocsánatot kínáló igét hirdette, melyből maga 
is élt. De nem értették.7

Graz

Ebben a lelkiállapotban igazán nem várt meglepetés érte. Amikor az újjáépülő 
ausztriai protestantizmus egyik legnehezebb feladatának megoldására kerestek 
lelkészt, az ő nevét kezdték emlegetni. A stájer fővárosban, Grazban, az osztrák 
katolicizmus egyik szellemi fellegvárában kellett meggyökereztetni a lassan éle-
dező gyülekezetet. 

A város protestánsai akkor egy nagyon távoli falusi egyházközség, a ramsa-
ui Wald szórványai közé tartoztak, s nagyobbára a katonaság közül kerültek ki. 
1792-ben, jó tíz évvel a Türelmi Rendelet kibocsátása és közel kétszáz esztendős 
szünet után százötven császári mundérba bújtatott résztvevővel tartottak itt ismét 
protestáns istentiszteletet, persze kizárólag a helyőrség „akatolikus” tagjai számára. 
Az itt élő lutheránus és református civil lakosság a hatóságok és a klérus szívós 
ellenállását még évtizedekig nem tudta leküzdeni. Tagjai csaknem valamennyien a 
sok kisebb-nagyobb német fejedelemség valamelyikéből vagy Svájcból kerültek ide.

Már 1817 óta számtalan kérvényben ostromolták a hatóságokat, hogy évente 
egyszer gyülekezeti istentiszteletet tarthassanak s imaházat építhessenek. De míg 
II. József  és II. Lipót  császár idejében a Türelmi Rendelet alapján beadott hasonló 
kérelmeket azonnal teljesítették, a későbbi, I. Ferenc  alatt benyújtottakat – köztük 
a graziakét is – sorra elutasították. A klérus újjáéledő hatalma azzal foglalkozott, 
hogy adminisztratív játékba, macska-egér harcba bocsátkozott a protestánsokkal, 
akik a véres és gyötrelmes múlt emlékeit még idegeikben hordozták, s joggal tar-

 7 Michael 1821 elején így írt Wächter szuperintendensnek címzett levelében: „Úgy gondolom, hogy 
mégsem szabadna sokáig kitartanom itt, ezen a hegyvidéken. Sohase fogok megbarátkozni az 
itteni emberek nyerseségével. Sehol se lehetnék még ennél is idegenebb, mint ezen a helyen, ebben 
a megbízatásban. Bűnös szenvedélyeiket nem tudom hűvösen és közönyösen szemlélni, mert az 
erkölcsösségért túl erős és szent láng lobog a szívemben. Elfáradtam a szelíd rendreutasításokban, 
mivel azok hiábavalók és eredménytelenek. A szigorú és komoly dorgáló erkölcsi prédikációkból 
elegem van, mint a mellékelt aratási prédikáció esetében is, mivel ezek alapvetően ellenkeznek 
természetemmel, és nem szeretnék örökös hadakozásom következtében egy kiállhatatlan er-
kölcscsősszé átalakulni. Oh, milyen sokat tudnék Önnek a küzdelmeimről beszélni, amiket 
annak érdekében folytattam, hogy olyat tudjak az embereknek nyújtani, amit ők maguk is, mint 
jobbat, el tudnak fogadni! Azokról az erőlködéseimről, amit az amúgy is szegény és a nyomorú-
ság kenyerén tengődő tanító védelmében vagy a gyerekek védőjeként, ügyvédjeként kifejtettem, 
akiket még mindig ugyanúgy nevelnek, mint igavonó állataikat, kizárólag a testi erőt becsülik, és 
nem tulajdonítanak semmilyen értéket a szellemieknek. Talán az újesztendő visszahív hazámba 
vagy valahová máshová, ahol az elvetett mag elpusztításán nem munkálkodnak olyan örök és 
kibékíthetetlen ellenségek.” In: RAMPLER 1998, 395. o. Fordította Csanádyné Bodoky Ágnes.
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tottak attól, hogy a bürokratikus ingerkedés bármikor újból fi nomabban álcázott 
üldözéssé fajulhat. 

Építési kérelmükre kitérő feleletet kaptak.
– Az építést sajnos tiltják a rendeletek – hangzott a ravasz válasz. – Istentisztelet 

tartása pedig csak ott engedhető meg, ahol protestáns imaház található. Hol van 
a grazi „akatolikus” imaház?

1818 októberében aztán a mindössze kétszázhetvenegy Grazban élő protestáns 
öttagú presbitériumot választott, s egy évvel később hét gyülekezeti tag nyolce-
zer-háromszáz osztrák forintot adományozott a Saurau grófok palotájában lévő, 
rég nem használt templom bővítésére vagy megvásárlására. Ínséges idők jártak, és 
az áldozatkészségnek ez a foka megdöbbentette a katolikusokat.8

Annak, aki fel akarta építeni ezt a gyülekezetet, ezzel a legyőzhetetlennek látszó, 
ereje tudatában fölényeskedő, makacs ellenféllel kellett számolnia. A grazi ható-
ságok még 1820-ban is azt hitték, hogy vissza lehet állítani az 1781 előtti helyzetet. 
Csakhogy közben, noha a visszahúzó erők s megtestesülésük, Metternich  hatal-
ma nőttön nőtt, tovább változott a világ. Grazban most már jelentős befolyású, a 
felvilágosodás hatásaitól sem mentes „akatolikusok”, sőt katolikusok is – köztük 
magas rangú nyugalmazott katonatisztek, arisztokraták és kulturális notabilitások, 
tudósok és művészek – síkra szálltak a protestánsok vallási jogaiért.

Ez a maroknyi sereg 1821. április 15-én formálisan is megalapította a közös Grazi 
Ágostai és Helvét Hitvallású Evangélikus Gyülekezetet, s 20-án aláírták a Spoor-
gasse-i, egykori Ágoston-rendi templom három évre szóló bérleti szerződését. 
Megkaphatták, mert már rég nem szolgált kultikus célokat, s már akkor is evangé-
likus igehirdetés folyt benne. 

Most tört ki az igazi harc. A presbitérium ekkor fi gyelt fel a fi atal, alig harmin-
céves arriachi papra. Megkérdezték, s ő némi habozás után vállalta a feladatot. 
Tudta, hogy érdemes egy egész életet ennek a célnak szentelni, mert ha valóban 
erre hivatott, akkor megtalálta a rá bízott feladatot. Pál apostol  szavai jutottak 
eszébe: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”9 Arriachi tapasztalatai után azonban 
nem bízott magában. Az ügy szolgálatába a történelmi jelentőségű vállalkozás is 
vonzotta, ráadásul Kőszeghez is közelebb került. Ismerte a stájerországi, s benne 
a grazi ellenreformáció történetét, és az ott élő emberek is közelebb álltak hozzá. 
Így aztán alig több mint másfél év múltán búcsút vett a csendes arriachi völgytől 
és meg nem fejtett rejtelmeitől, hogy 1821. július 5-én beiktassák az új grazi közös 
protestáns gyülekezet legelső lelkipásztorának állásába.10

Munkája kemény küzdelemmel kezdődött. A templomért folyt a harc: a klérus 
nem tűrhette, hogy a protestánsok birtokukba vegyék a gyönyörű épületet. Ezért 

 8 WALLNER 1965, 15–18. o.
 9 Róm 8,31.
 10 WALLNER 1965, 18–19. o.
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a megszeppent tulajdonostól három magas rangú katolikus pap vásárolta meg. 
Azonnal fel is mondták a bérletet. A hatóságok persze továbbra is ezerféle fondor-
lattal akadályozták meg, hogy a protestánsok ingatlant vásároljanak és templomot 
építsenek. A fi atal prédikátort – hiszen a lelkész címe csak a katolikus papot illette 
meg – lépten-nyomon megaláztatások érték. A város vezetői lelki atyáik nyomására 
olyan fölényesen, megalázóan bántak vele, mint egy neveletlen, ostoba gyerekkel. 
Újra meg újra gáncsot vetettek neki, borsot törtek az orra alá. Meg akarták futamí-
tani, ő azonban kitartott. Hallatlan türelemmel, szívósan, néha csaknem reményét 
vesztve küzdött még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy a politikai helyzet a visszahúzó 
erőknek kedvez, s a jövő semmi jóval sem biztat. 

A grazi protestánsok a hatóságokhoz benyújtott kérvényekben mindenekelőtt 
azt kérték, ne tekintsék az „akatolikusokat” – továbbra is ez a protestánsok hivatalos 
neve – vallásuk alapján másodrendű alattvalóknak. Ne diszkriminálják őket hitbeli 
meggyőződésükért, engedjék meg nekik is – úgy, ahogy azt a Türelmi Rendelet elő-
írta –, hogy természetesen az előírások szigorú betartásával templomot és iskolát 
építsenek! Ne kötelezzék őket arra, hogy a plébánosoknak tizedet és természet-
benieket, sőt a saját lelkészük által elvégzett szolgáltatásokért is stólát fi zessenek! 
Szüntessék meg a protestáns egyházba áttérők s az őket átvevő lelkipásztorok ellen 
alkalmazott szankciókat, az adminisztratív és rendőri szekatúrákat!

Biberauer  a templomért folyó harcra összpontosított. 1822. március 19-én feszült 
izgalomban, a személyének szóló fenyegetések és megfélemlített hívei aggodalmai 
ellenére is megtartotta az első istentiszteletet a bérelt templomban. A felmondott 
bérlet ügyében Stájerország új kormányzójához, Taafe grófhoz  fordult. Az pos-
tafordultával elutasította, s közölte vele, hogy „a tulajdonjog korlátlan gyakorlása 
ellen aligha lehetne valamit tenni”. A felmondás tehát érvényes maradt.11

Ez pedig azt jelentette, hogy novemberben ismét kereshettek imaház, valamint 
lelkészlak céljára alkalmas épületet – persze eredménytelenül. A Vormärz12 dermesz-
tő szeleiben még a németországi hittestvérek segítségének elfogadását is császári 
rendelet tiltotta, s hiába hadakoztak az 1814-ben restituált és diadalmasan visszatért 
jezsuiták ellen. Annál meghatóbb, hogy e templomért küzdő, mindössze százkét 
lelket számláló gyülekezet – ez valószínűleg csak az anyagi fenntartásban résztvevő 
tagok száma – Biberauer  egy évi működése után, még ilyen kilátások közepette is 
teljesen önként évi ezerhétszázkilencven bécsi forint gyülekezet-fenntartási járulék 
fi zetésére kötelezte magát. De ezen kívül is nagy adományok folytak be.

A fi atal pap itt, Grazban most kezdte megérteni, hogy mekkora a különbség az 
egyházi kérdésekben a Türelmi Rendelet kiváltotta csodálatos felszabadulás óta az 
erős magyarországi egyházak helyzete és az ausztriai állapotok között.

 11 WALLNER 1965, 20. o.
 12 Német: az 1848-as forradalmakat megelőző időszak.
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Fölényes és fondorlatos ellenfelek játszottak velük. 1822. július 20-án ezt írta a 
bécsi konzisztórium elnökének: 

„Mindaddig, amíg az Udvari Hivatal a számunkra kedvező döntéseit ha-val 
és de-vel egészíti ki, semmiképpen sem érjük el a célt. Ellenségeink meg sem 
hallgatják indokainkat… Grazban protestáns egyházi célokra nem lehet ma-
gántulajdonban lévő helyiséget találni, e tekintetben nagyon szomorú tapasz-
talatokat szereztünk. Szeretnék Önnek a múlt esztendő végén és az év elején 
itt történt olyan dolgokat elmondani, amelyekről azt hinné, hogy a 16. és 17. 
század vallási üldözéseinek valamelyik szörnyű korszakából idéztem őket”.13

Isten háza

Michael  elvesztette a Stiegenkirchéért folytatott harcot. Megérkezett a megfelleb-
bezhetetlen, végső hatósági döntés: 1824. július 1-én eredeti állapotában vissza kell 
adni a templomot.

Arra sem volt ideje, hogy ezen elkeseredjen, és hívei sem hagyták magukat. A gyü-
lekezet egyik vagyonos református presbitere, Johann Kirste  a Holzplatzon (ma 
Kaiser Josef Platz) a félkör alakú, hatalmas Classic park déli külső szegélyén egy nagy, 
gyönyörű különálló telket vásárolt, s azt a gyülekezetnek ajándékozta. Sőt, ezt még 
megtoldotta azzal, hogy imaházépítés céljaira további ötezer bécsi forintot ado-
mányozott, és a tetőszerkezet faanyagát is a gyülekezet rendelkezésére bocsátotta. 

Hozzákezdhetnének az építkezéshez, ha a Gubernium, amint várható is, ismétel-
ten meg nem tagadná az építési engedély kiadását. Csak akkor adja meg, amikor a 
gyülekezet írásban kötelezi magát, hogy a szigorú előírásoknak mindenben megfele-
lő – egyszerű, emeletes lakóház külsejű, templomhoz egyáltalán nem is hasonlító, az 
utcáról nyíló bejárat és torony nélküli – imaházat épített, és nem öntet harangokat.

Azonnal elkezdik az építkezést. Legelőször a templom készül el. Templom? Egy kí-
vülről teljesen szokványos lakóház. Ki gondolná, hogy van egy különös titka? Michael 
Biberauer  beleépítteti hite reménységét. Olyan, mint akármelyik emeletes városi ház: se 
tornya, se harangja. De a terv úgy készült, hogy ha majd egyszer elérkezik az a csodála-
tos idő, amelyben a korlátozások megszűnnek, csak ki kelljen bontani az ablakok két 
szintjét elválasztó falakat, hogy igazi, hosszú templomablakok legyenek, és nagyobb 
átalakítások nélkül kaput nyithassanak az utcára, sőt megépíthessék a tornyot is.

A bérlet 1824. július elsejével járt le, de saját imaházukat, a reménységnek ezt a 
rejtett templomát, jelét még ugyanazon az őszön, október 10-én már fel is szentelték, 
pedig az engedélyt csak több mint egy hónappal később kapták kézhez.14

 13 WALLNER 1965, 20. o.
 14 Uo. 21. o. 
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Az az októberi vasárnap… Az első istentisztelet… Még sokat beszéltek róla, 
de ugyan ki tudta volna elmondani, milyen volt valójában? Micsoda szívet szorító 
érzések viharzottak a lelkekben! Mennyi sérelem gyógyult! Mennyi elfojtott indulat, 
keserűség vált örömmé, hálaadássá! Hány csüggedten is reménykedő nemzedék 
szállt sírba, míg most, több mint kétszáz esztendő múltán ismét saját temploma 
van a grazi protestánsoknak! Ez nemcsak vallási siker, de társadalmi és politikai is. 
Az emberi szabadságjogokért, az igazi haladásért folyó harc diadala. 

Ezért jött el annyi katolikus is. Bizonyára számoltak azzal, hogy részvételükkel 
nemcsak az egyházi, de esetleg a társadalmi megtorlásnak is kiteszik magukat. 
Megjelenésük tüntetés. A tömeg majd szétvetette a falakat. De ugyan ki tudta volna 
szavakba foglalni, hogy mitől mámorosodtak meg egyszerre az adakozók és az épí-
tők? Kemény és józan férfi ak szemében csillogtak könnyek, s egyszerre úgy érezték, 
mintha bilincsek hullottak volna le róluk, s valami roppant súly alól felszabadult 
mellkasukba frissen árad a szabadság, az emberi méltóság éltető levegője.

Az egész reformáció, Luther  hitvalló harci indulója, az Erős vár a mi Istenünk újra 
felzendült ebben a városban. Nyilvánosan és szabadon énekelték. Az első taktusok 
alatt kissé megilletődve, elszorult torokkal, rekedten hangzott, még nem vette szár-
nyaira orgonahang. De duzzadt, viharrá nőtt, s a végén mintha beleremegett volna 
a föld… Ünnep? Több annál. Történelmi pillanat? Az is. A századokig üldözött, 
megvetett hit megvallása emelt fővel és közösen az atyai házban, az Úr házában… 
Van benne valami a feltámadás öröméből.

Nemcsak azért, mert most már nem kell fáradságos úton a távoli Waldig zarán-
dokolni, hogy az ember a testvérek között erőt merítsen az Igéből, és jól kiénekel-
hesse magát. Hiszen az Ige és ez az ének tartotta meg hitüket a zárt ajtók mögött 
is. Ez adott nekik erőt az élethez és a halálhoz, s ez írta elő szigorú erkölcseiket, 
családi életük szabályait, viszonyukat a munkához, egymáshoz és embertársaikhoz. 
Ezen formálódott felelősségtudatuk, s ebből táplálkoztak időnként félreértéseik, 
indulataik és előítéleteik is. E hit parázsló tüzét most úgy lobbantotta lángra ez a 
templomszentelés, mint a tavalyi tarlót új vetés előtt a tavaszi szél.

Az emlékezés vihara kavarta fel a gyülekezet tagjainak gondolatait, amikor a már 
Bécsből ismert konzisztóriumi tanácsos, a levélváltásaikban jó baráttá váló Johann 
Wächter  szuperintendens ebben a pünkösdi légkörben megkezdte templomszentelő 
beszédét. Az ő szavain is átsütött ez az egyszeri boldogság. Sok harcot megélt már, 
nem egy kudarcot elszenvedett, s kevés ilyen győzelmet látott. 

Aztán Michael Biberauer  prédikációja következett. Tudta, hogy talán egész élete 
legnagyszerűbb pillanatához érkezett el, s szorongatta az aggodalom, hogy fel tu-
dott-e nőni hozzá. Beleszédült. Ótestamentumi igét választott. Saját erőtlenségére, 
alkalmatlan voltára, hűtlenségére emlékeztette a győzelemittas gyülekezetet, hogy 
annál nagyobb erővel hirdethesse Isten hűségét, kegyelmének megváltó tettét. 
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Azét, aki lám, a kétszáz éve halott gyülekezet feltámadásában is bebizonyította 
ígéreteinek beteljesülését. Arca kipirult, hangja szárnyakat kapott. 

És akkor, amikor kimondta az áment – azért is, hogy el ne felejtse senki, hogy hol 
élnek, mi van mögöttük, s ki tudja, előttük – elénekeltette azt az éneket, melyet a 
Türelmi Rendelet hatálya alatt épült templomok felszentelésére írt valaki. Ezt azóta 
minden újabb „toleranciatemplom” felszentelésén hol sírva, hol harsogva vagy ép-
pen elcsukló hangon elénekeltek. Pedig alig lehetett versnek nevezni. Páratlan erejét 
tökéletes aktualitása, igaz volta adta, s az a megrendült, alázatos hálaadás azért, hogy 
Isten megkönyörült rajtunk: megtűrnek, végre megtűrnek! Most itt is felhangzott:

„Was unsere Väter einst von dir
Kaum wagten zu erfl ehen,
Allgütiger! das sehen wir
Froh in Erfüllung gehen.
Uns ward ein unaussprechlich Heil, 
Der Duldung Glück ward uns zu teil
Und Freiheit des Gewissens.
 
In diesem Tempel dürfen wir
Getrost mit andern Frommen
Voll Andacht nun, voll Dankbegier, 
Dich anzubeten kommen. 
Nichts hindert uns, hier Trost und Licht
Und Kraft und Mut und Unterricht 
Für unsern Geist zu fi nden.”15

Szem nem maradt szárazon. Ebben az órában elhallgattak a viták, nincs vetél-
kedés, gyűlölet, gonosz indulat. A mély, megrendült csendben közös úrvacsorához 
járul ez a különös, szabálytalan gyülekezet. Svájci reformátusok és német evangéli-
kusok, porosz uniáltak és ádázul konfesszionalista ólutheránusok együtt fogadják 
a huszita gyökerű Cseh Testvéregyház tagjaival, angol kongregacionalistákkal és 
episzkopálisokkal a megtört kenyeret, az ostyát, és egy kehelyből itattatnak meg 
az Úr emlékezetére… Egy nehéz múlt közös kereszthordozása és Isten bűnöket 
befedő irgalma kovácsolta őket össze. Nem is sejthették, hogy milyen hamar meg 
fognak feledkezni erről, pedig ebben a pillanatban beteljesedőben volt Uruk imád-

 15 „Mit imában kérni őseink / Alig merészelhettek, / Jó Istenünk, reményeink / Mely szépen teljesed-
nek! / Mert szebb ajándék mi lehet? / Szabad a lelkiismeret, / Megtűrnek! Mily boldogság! / E házban 
kegyes népeddel / Békén áldhatunk Téged. / Nagy hálát zengő lélekkel / Imádhatjuk Felséged. / 
Mert vigaszodtól s fényedtől, / Tanításod erejétől / El nem szakaszthat semmi.” In: WALLNER 1965, 
22. o. (Bodoky Richárd fordítása)



75

FELADATOK AUSZTRIÁBAN (1818–1828)

sága: „ut omnes unum sint”, „hogy mindnyájan egyek legyenek”.16 Ebben az akkor, ott 
megvalósult imádságban majd egy évszázaddal előzték meg engedelmességben az 
egész keresztyén anyaszentegyház reformációból sarjadt tagjainak vágyakozását. 

A pásztor és nyája

Ilyen napok adtak erőt a harminchárom éves fi atal papnak a harc folytatásához. 
Michael  térden állva elkönyörgött imádságai meghallgattatását, Isten kezéből vett 
küldetései igazolását, megálmodott harcai sikerét látta bennük. E nélkül – aho-
gyan édesanyjának írta Kőszegre – nemegyszer a legszívesebben elfutott volna. 
Mennyivel biztonságosabb, nyugodalmasabb, kevesebb zaklatást és megaláztatást 
hozó élete lehetett volna valamelyik magyarországi parókián, a Kemenesalján, a 
Rábaközben, netán Sopron, Pozsony vagy Eperjes ősi iskoláinak egyikén. 

Pedig ott is szaporodtak a vallási sérelmek. Az olvadást nemcsak Grazban kö-
vették új fagyok. Michael  valamikor arról álmodozott, hogy hirdeti a drága igét, 
tanul, tanít, könyvespolcai között gyertyafényes tékája meghitt homályában hódol a 
múzsáknak, szorgos tanulmányok között hallgatva távoli toronyórák harangütéseit. 
Itt viszont valóságos darázsfészekbe került. Ebben a maroknyi öntudatos seregben 
nemcsak a konfesszionális különbségek és feszültségek voltak túlságosan nagyok. 
Hány felől verődtek össze hesseniek, poroszok, Rajna-vidékiek, svájciak, osztrákok, 
csehek és magyarországiak! Más szülőföldről más szokásokat, tradíciókat hoztak, 
politikai nézeteik íve pedig a republikanizmustól a császárnál is monarchikusabb 
jobboldalig terjedt. A közel félszáz német nyelvű ország és országocska, amelyek 
közül harminckilencben még uralkodók gyakorolták a hatalmat, nemcsak nyelv-
járásokban különbözött egymástól.

Michael első casualiája17 Grazban a református létére is aulikus, Mária Teré-
zia-renddel kitüntetett katona, August von Leiningen-Westerburg  gróf18 esketése 
volt, amely ebben a városban a reformáció eltiprása óta protestáns liturgia szerint 
ment végbe. Milyen tarka társadalmi képlet volt ez a gyülekezet! Névsorában több 
más nyugdíjas katonatiszt mellett ott szerepelt néhány neves professzor – köztük 
a kiépülő új Műegyetem, a Ständisches Johanneum több kiváló mérnöktanára –, 
néhány munkás, iparos, muzsikus és színész, zongoraépítő, nyelvtanár, posta-
mester, kávépörkölő és kereskedő. Sőt, még egy szegény gombkötő is, aki titokban 

 16 Jn 17,21.
 17 Alkalmi lelkészi szolgálat az istentiszteleti alkalmakon kívül, mint például a keresztelés, az esketés 

vagy a temetés. 
 18 August von Leiningen-Westerburg (1770–1849) császári altábornagy. Az 1805-ös ulmi csatában 

mutatott bátor hősiessége jutalmaként még ugyanabban az évben megkapta a korszak legmagasabb 
katonai kitüntetését, a Mária Terézia-rendet. 
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nem egyedül tartozott a meggyőződéses republikánusok közé, s tudta, papja is egy 
igazságosabb és humánusabb társaságról álmodott.19

Michaelt , az idegenből jött papot csupa idegenből idevetődött, többnyire saját 
erejéből valamennyire jutott self-made man veszi körül, s ez nem könnyíti meg a 
dolgát. Keményfejű, makacs és hiú emberek, mint az a Kirste . A gyülekezetépítésben 
is megmutatják, mire képesek, s ebből fakad a legnagyobb paradoxon: ha már az 
egész életük azzal telt, hogy megalázkodások, kemény küzdelmek árán védekeztek 
az ismét növekvő politikai és világnézeti önkénnyel szemben, akkor legalább itt, a 
gyülekezet demokráciájában ők akarnak parancsolni.

Egy kortársa így írta le, milyen volt Michael Biberauer  helyzete: „Nehéz lehetett, 
hogy akkor, amikor még minden az abszolutizmus béklyóiban senyvedett, ez a kis 
gyülekezet már demokratikus alapokon bontakozott ki, miközben az [az indulat], 
amit más körökben a hatalmat gyakorlók szemére lehetett vetni, innen, a grazi 
gyülekezet kis köréből sem hiányzott”.20Az elöljárók – elsősorban Christian Lud-
wig Müller , az alapító kurátor, ez a frankfurti származású, lutheránus agglegény, 
valamint a negyvenkilenc éves korára visszavonult lutheránus gyártulajdonos, a 
messze északkeletről idevetődött thorni ékszerész Christian Klausen , vagy Karl 
Sell , a pomerániai rézöntő, és mindenekelőtt a két nyakas kálvinista, a Lissából 
ideszakadt gazdag porosz kötélverő és a parancsoláshoz szokott bőkezű mecénás, 
Johann Kirste , továbbáa már öregedő Friedrich Gilly , a graubündeni Engadin leg-
magasabb völgyeiből idekerült maduleini kávépörkölő mester – kemény vitákban 
valósították meg a gyülekezeti demokráciát. Mielőtt papot választottak volna, 
megszokták, hogy saját belátásuk szerint, önállóan cselekedjenek. Most viszont 
rákényszerültek arra, hogy lelkipásztoruktól sok mindent elfogadjanak és meg-
hallgassák érvelését. A viszálykodást és a sértődések egész láncolatát csak tovább 
fűtötte az egyik részről a végre megszerzett jogok képzelt sérelme, a másik részről 
pedig a jobbnak és helyesebbnek vélt melletti rendíthetetlen kitartás.

A kortárs azt is megállapítja, hogy Biberauer  mindnyájuknál fi atalabb, de főként 
sokkal szegényebb. Azonban bármennyire morgolódnak is ellene, a világért se 
mondanának le róla, ragaszkodnak hozzá. Látják, hogy nemcsak az építésben, 
a néha önmagukat is meglepő áldozatkészség felkeltésében ér el váratlanul nagy 
eredményeket. Érzik, csendes szavának súlya van, mélységes, élő hit, türelem és 
alázat sugárzik belőle. Ha nem lenne itt, talán széthullana az egész gyülekezet. 
Munkabíró, szorgalmas és vállalkozó kedvű. Általában józanul megfontolja, mit 
cselekszik, de – mint a Stiegenkirche elhamarkodott felszentelése esetében is – 
vállalja a kudarc kockázatát. Egyszer ezt vetik a szemére, máskor pedig azt, hogy 
túlzottan óvatos. A konzisztóriumokkal szemben is tartózkodó maradt, bár látta, 

 19 WALLNER 1965, 20–21. o.
 20 Uo. 23. o.
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hogy e magas hivatalok nem állnak ki eléggé gyülekezeteikért. Magasan vannak, 
mint a csillagok, s talán ezért halvány a fényük. 

Nagy esemény volt, amikor 1825 májusában, az iskola elkészültével a Schlossberg 
tövében húzódó Sporgasse 46-ból átköltözhetett az álcázott templommal egybe-
épült, szomszédos új parókiára. Négy utca szegélyezte a területet. Csak a belváros 
felé eső oldalát építették be. Délnyugat felé a Várhegy keleti oldalán kezdődő, a 
városmagot körül ölelő, hatalmas parkot szegélyező széles Glacis, a régi városok 
lerombolt külső védelmi övének legdélibb fasoros csücske, északnyugati irányban 
pedig a holzplatzi fapiac határolta. A tér felőli oldalon a templom rövidebb falához 
csatlakozva a földszinten volt az iskolaterem, mögötte az egyházfi  lakása. Az első 
emeletet a benyúló templomi karzat kivételével a tanítónak szánták, az egész má-
sodikat a papnak. Michael  szép fehér cserépkályhákat rakatott a világos és tágas 
szobákba. Természetesen megkérdezték tőle: mikor hoz bele asszonyt?

A ház és a templom bejárata is a legelrejtettebb helyen, a mai Luthergassén ott 
húzódott meg, ahova ma a harmadik ablak nyílik. Innen a tanterembe, illetve a 
templomba lehetett belépni. Az előcsarnok felett helyezkedett el az orgonakarzat 
– persze még orgona nélkül –, s azon az oldalon állt az oltár és a szószék, ahová 
később a bejárat került. Az építési engedély szabályait pontosan betartották, akár-
csak Kőszegen annak idején. Ő reménységben épített.

Ez máris igazolódott: egyetlen év alatt harmincezer-ötszáz bécsi forintot hoztak 
össze az építkezésre, s ez mindenkit meglepett. Kevesen tudták, hogy ez mennyi 
munkájába, levelezésébe és fáradságos útjába került. De azzal dicsekedtek, hogy ez 
a pap az egész Habsburg Monarchia protestáns gyülekezeteit áldozatra tudja bírni 
Prágától és Eperjestől Triesztig, Ramsautól Lembergig. Fejedelmi adományokat is 
kaptak – titokban, a fennálló tilalmak ellenére Wasa Gusztáv  herceg és III. Frigyes 
Vilmos  porosz király is segített.21

Még ugyanebben az esztendőben, amikor karácsony első napján meghalt Chris-
tian Ludwig Müller , a gyülekezet első kurátora, új bonyodalmak támadtak. Müller  
aránylag fi atalon ment el, utóda Johann Christoph Kees , egy vagyonos lutheránus 
háztulajdonos lett. Érdemei alapján talán Kirste  várta volna el, hogy őt válasszák 
meg. Amikor 1826 nyarán Sopronból egy lutheránus tanítót hívtak meg iskolames-
ternek, egyszerűen megakadályozta munkába állítását. Ha már a pap lutheránus 
– kardoskodott –, akkor legalább a tanító legyen a kisebbség, a helvét hitvallás híve! 
Így aztán 1827-ben átmenetileg megszüntették a tanítói állást. Viszont a követke-
ző esztendőben Kirste  már saját költségére hozatta el a morvaországi Telecy-ből 
Fabian Kubik  tanítót, aki reformátusnak vallotta magát. Ettől kezdve közel húsz 
esztendeig ő fedezte a tanító teljes fi zetését, így jóformán ő tartotta fenn az iskolát. 
Kubik  jóravaló embernek bizonyult, s Biberauer  derék munkatársat kapott benne. 

 21 Uo. 
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Ezek a konfesszionális gyökerű összecsapások nagyon megnehezítették az egész 
gyülekezet életét. Már két esztendeje tartottak az ádáz viták, amikor Wächter  szu-
perintendens egy levélben könyörögve kérte a gyülekezetet:

„mondjon le a pártoskodásról, és őrizze meg a békességet és a nyugalmat! 
Hiszen valóban csak az isteni kegyelemnek köszönhető, hogy a grazi gyü-
lekezet az örökös viszálykodások között mindeddig fennmaradt… Ha ezek 
tovább tartanak, akkor nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy megmond-
juk: ez a gyülekezet teljesen fel fog oszlani. Kérve kérem a prédikátort és az 
elöljárókat, akadályozzák meg, hogy ez a szerencsétlenség bekövetkezzék, 
és tegyék lehetővé, hogy ebben az oly sok küzdelem közepette született 
közösségben megőriztessék a békesség!”22

A szuperintendens szerette Michaelt . Különös hangú kérésének elsősorban azért 
lett foganatja, mert ő valóban ritka békességes, bölcs embernek bizonyult. 

Michael hite

Kevesen tudták Michaelről , mennyit töprengett, mennyi lelki gyötrelmet szenve-
dett el. Hiszen itt, ebben a gyülekezetben, Istenben hívő emberek közösségében, 
amelyet kívülről szüntelenül ostromoltak, keresztyén emberek harcoltak egymás 
ellen hatalomvágyból, hiúságból, indulatokból. Valóban kicsi híja volt annak, hogy 
a gyülekezet szét ne hulljon. Mintha nem hatott volna rájuk a hirdetett ige, az ő 
igehirdetése. S miközben önmagában kereste a hibát korszerű, tudós és bölcselkedő 
szónoklataiban, térdre kényszerült.

Beszédei egyszerűek lettek. Az evangélium bolondsága szólalt meg általuk. Ami-
kor már csak saját kudarcának mélységeiből kiáltott, történt valami a gyülekezetben 
is. Pietista lett a papunk – állapították meg az elégedetlenkedők. De az igehallgatók 
száma megnőtt. Figyelemre méltó, hogy ez a máshol gúnyos mellékízű minősítés 
az ausztriai protestantizmus újjáépítésében nem vált pejoratív értelművé, hiszen ez 
az irányzat szülte missziói aktivitását és óriási áldozatkészségét. Michael Biberauer  
esetében pedig csak áttételesen felelt meg a valóságnak. 

A kőszegi papok a Türelmi Rendelet óta eltelt rövid időben, Michael  nevelkedé-
sének éveiben nem tartoztak a pietisták közé. Amikor az ifjúság az iskolán kívül, 
a rendszeresen és igen gyakran látogatott templomban kapta a legerősebb formáló 
hatásokat, ennek rá nézve is igen nagy jelentősége volt. Míg Észak- és Nyugat-Ma-
gyarországon a szlovák és német lutheránusok körében rendkívül éles, sőt durva 
harcok folytak a szélsőséges pietizmus követői és a merev tradicionalisták között, 

 22 WALLNER 1965, 23. o.



79

FELADATOK AUSZTRIÁBAN (1818–1828)

az egész magyarországi Pannóniában Modortól a Duna-Dráva háromszögéig, de 
különösen a Balaton-felvidéktől Pozsonyon, Sopronon át a Muráig és a Morváig, 
Ausztria határán végig a pietizmus Francke 23 hatása alatt Halléban kialakult, ke-
vesebb szélsőséget tűrő s erős társadalmi és pedagógiai felelősségtudaton alapuló, 
diakóniai gyümölcsökben gazdag egyházias formája terjedt el. Nem véletlen, hogy 
méltatlanul elfeledett nagynevű vezéralakja, Bél Mátyás  Francke  legszorosabb baráti 
köréhez tartozott, akit a nagy hallei intézetek alapítója még azzal is kitüntetett, 
hogy saját fi ának nevelését is rábízta. Ez kevésbé dogmatikus, felekezeti szempont-
ból sokkal toleránsabb, a világból és az elvilágiasodott egyházból nem kivonuló, 
hanem mélyen a szívben lakozó, emberszeretettől is áthatott, megtéréshez illő 
gyümölcsöket termő gyakorlati keresztyénségre, szeretetben szolgáló hitre töre-
kedett Máté evangéliuma 25. fejezetének komolyan vételével. Ahogy Payr Sándor  
írta: „A pietismus nálunk nem a dogmatikában, hanem ethikai téren és a gyakorlati 
theológiában jelent korszakot.”24

A 18. századi Magyarországon a véget nem érő háborúk nyomán az élet még 
legalább olyan kegyetlen, szennyes és barbár volt, mint száz évvel korábban a har-
mincéves háború rombolásait végig szenvedő, s azokba szinte belepusztult észak- és 
nyugat-európai területeken. Az alkotmány sáncainak védelme, a nemesi vármegye 
élete sok alkalmat nyújtott a nagyszámú s nagyrészt szegény, műveletlen és tunya 
köznemességnek arra, hogy valóban „állati” viselkedést tanúsítson, részegeskedjen, 
zabáljon, és halálos kimenetelű verekedésekben csillogtassa virtusát.

A magyar művelődéstörténetben is ragyogó nevű pannóniai pietisták működtek: 
Torkos András ,25 Bárány György ,26 az első magyar nyelven író neveléstani tudós és 
fi a, János ,27 a latin, magyar, német és szlovák nyelven egyaránt valódi hiányokat 

 23 August Hermann Francke (1663–1727) evangélikus lelkész, bibliakutató. 1692-től a hallei egyete-
men keleti nyelveket, majd teológiát tanított. Spener tanítványaként a pietizmus egyik jelentős 
személyiségévé vált, többek között tanárképző intézetet és iskolát is alapított a szegényeknek, de 
legfontosabb kezdeményezése a hallei árvaház megalapítása volt.

 24 PAYR 1986, 126. o. 
 25 Torkos András (1669–1737) evangélikus lelkész. Pozsonyi, soproni és wittenbergi tanulmányait 

követően 1707-től győri lelkész volt. Még wittenbergi évei alatt ismerkedett meg Franckéval és 
Spenerrel. Az utókor a magyar pietizmus atyjának nevezi, nevéhez olyan népszerű egyházi mű-
vek kötődnek, mint az Engesztelő áldozat című imakönyv vagy az ún. Győri katekizmus, Luther Kis 
kátéjának bővített fordítása.

 26 Bárány György (1682–1757) evangélikus lelkész. Tanulmányait Pozsonyban, Eperjesen, a jénai és 
a hallei egyetemen végezte. Nagyvázsonyi, dörgicsei és szentlőrinci lelkészi szolgálata mellett 
neveléssel is foglalkozott. Legjelentősebb fordításai Augustus Hermann Franckenak Oktatása a gyer-
meknevelésről és Arndt Jánosnak az igaz keresztyénségről írott négy könyve..

 27 Bárány János (1716–1758) evangélikus lelkész. Egyetemi tanulmányait Jénában folytatta, majd 
1740-től felpéci evangélikus lelkész volt. 1756-ban püspökké választották. Édesapjával, Bárány 
Györggyel és Sartorius Szabó Jánossal lefordították az Ószövetséget, de munkájuk csak 1890-ben 
jelent meg.
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pótló zseniális polihisztor Bél Mátyás , Kis Péter ,28 valamint a magyarországi német 
nyelvterületek hitéletét századokon át élesztő Johann Arndt .29 Négy könyv az igaz 
keresztyénségről című munkájának fordítói, Vásonyi Márton ,30 Bárány György  és 
Sartorius Szabó János 31 működése Arndthoz  hasonlóan az egész magyar nyelvű 
lutheránus népre kihatott.

Michael Biberauer  a legerősebb hitbeli hatásokat édesanyjától kapta. A kőszeg-
falvi (schwabendorfi ) Falvay Zsuzsanna  tizenöt éves koráig egyházi szempontból 
a nemescsói articularis helyhez tartozott. Nemescsón 1714-től 1766-ig olyan neves 
pietisták lelkipásztorkodtak, mint Kis Péter , 1731-től Sartorius Szabó János  és az 
1756 után a börtönt is szenvedett püspök, Fábry Gergely .32 Valamennyien a konfi r-
máció elmélyítésére, a gyermekek és az ifjúság lelki nevelésére törekvő, kátéíró 
munkát is végeztek, amelynek abban is nyoma maradt, hogy Michael  a szülői házból 
mély érzelmi töltetű, magas etikai szintű, igeolvasó és imádkozó hitéletet hozott 
magával.33 Ezen sem Sopron, sem Jéna vidám diákélete nem változtatott. Otthon 
nemcsak Arndt  nagy művét és a Paraditsomi Kertetskét olvasgatták, de a tisztes vidám 
társaságot, a mértékkel fogyasztott jó soproni bort vagy a szolid táncot sem vetették 
meg – ami pedig a szélsőséges pietista körökben bűnnek számított. 

Ő maga azt vallotta, igemagyarázataihoz a századelő egyik legnagyobb prédiká-
torától, Herdertől  és Johann Kaspar Lavater 34 zürichi körének két, a Sturm und Drang 
korszakának teológiai küzdelmeit átszenvedett tagjától, Johann Jakob Stolztól 35 és 

 28 Kis Péter (1683–1732) evangélikus lelkész. Wittenbergi és hallei tanulmányai után Berlinben és 
Königsbergben tanított, majd 1712-ben Beledbe hívták lelkésznek. 1714-től Nemescsón teljesített 
lelkészi szolgálatot, s itt élt egészen haláláig.

 29 Johann Arndt (1555–1621) evangélikus prédikátor, költő és író. Wittenbergben és Bázelben folytatta 
tanulmányait. 1611-ben Braunschweig-Lüneburg szuperintendenseként tevékenyen fáradozott az 
evangélikus közösség lelki megújításáért.

 30 Vásonyi Márton (1688–1737) evangélikus lelkész. Jénai és hallei egyetemi évei után 1712-től Egyeden 
udvari papként, majd Győrben iskolaigazgatóként tevékenykedett. 1724-től haláláig a vadosfai 
evangélikus gyülekezet lelkésze volt. 

 31 Sartorius Szabó János (1695–1756) evangélikus lelkész. Jénai egyetemi tanulmányait követően 
Győrben kapott tanítói állást, majd 1731-ben került Nemescsóra, ahol haláláig evangélikus lel-
készként működött. 

 32 Fábry Gergely (1718–1779) evangélikus lelkész, költő, pedagógus. Lipcsei, wittenbergi és hallei 
egyetemi tanulmányai után 1742-ben a késmárki gimnázium aligazgatója, majd 1749-ben az 
eperjesi kollégium rektora lett. 1767-ben szentelték lelkésszé, 1774-ben pedig a Tiszai Evangélikus 
Egyházkerület szuperintendensévé választották. Számos verset és egyházi munkát írt latin és 
szlovák nyelven, s 1773-ban egy részletes javaslatot is készített az oktatásügy megreformálására. 

 33 PAYR 1984, 104., 111–112., 117–118. o.
 34 Johann Kaspar Lavater (1741–1801) svájci író, költő, teológus. 1769-től haláláig a zürichi zwingliánus 

gyülekezet lelkésze volt. Vallásos költeményei mellett fi ziognómiával is foglalkozott.
 35 Johann Jakob Stolz (1753–1823) evangélikus lelkész, teológus. 1781-től az offenbachi gyülekezet 

lelkésze volt, majd 1802-től Brémában teológiát tanított. 1809-től a brémai gyülekezet lelkésze 
volt, majd 1811-ben visszatért szülővárosába, Zürichbe, s egészen haláláig itt élt.



81

FELADATOK AUSZTRIÁBAN (1818–1828)

Johann Jakob Hesstől 36 tanult a legtöbbet. Kora akkor legmodernebbnek tartott 
teológusáról, Schleiermacherről 37 alig vett tudomást. Herder  nem hódolt be Kant  
kritikai idealizmusának, szerinte a hit a kijelentés meghallása és elfogadása. Isten 
minden élet ősereje, és az individuális létének történetiségében korlátozott ember 
éppen ennek következtében képes arra, hogy tevékenyen visszatükrözze az isteni 
őserőt, és földi életét az isteni élet jelképévé tegye. A nagy weimari teológus Jézus  
isteni életének bűvöletében élt, s ez volt számára az erkölcsi fenség és a tökéletes 
humanitás manifesztálódása. Szerinte a vallás és a hit taníthatatlan, de a bibliai 
bizonyságtétel megértés és utánérzés révén fölébreszthető. 

Biberauer  számára ez az ébresztés vált a legfőbb feladattá. Érdekes, hogy mes-
terei közül Hess  egy zürichi, a Zinzendorf-féle  Herrnhuti Testvérközösség hatása 
alatt álló református családból indult, s Jézus  életének utolsó három esztendejéről 
írott nagyhatású művében a felvilágosodás által kialakított magatartást igyekezett 
összeegyeztetni a Szentírásból megfejtett kijelentéstörténeti állásponttal. Stolz  is 
Lavater  zürichi köréből került ki, de ennek értelmes kései pietizmusából észak-né-
metországi szolgálata idején erős etikai töltésű, moralizáló racionalistává vált.38

Biberauer  teológiai útja az ellenkező irányba vezetett. Nem menekült a kor kér-
dései elől, megharcolta a harcot. Katekizációjában két hitvallást tanított együtt és 
egyszerre: Luther  Kis kátéját és a Heidelbergi kátét. Ez azonban távolról sem indiffe-
rentizmust, sokkal inkább a pietistáknál is megtalálható toleranciát, a lényegre való 
összpontosítást jelentett. Ugyanakkor távol állt tőle minden pietista törvényeskedés. 
Szerette az élet szépségeit, a jó társaságot, a derűs játékokat, a költészet gyakorlását 
– sajnos elég reménytelenül –és a természet varázsát. Kényesen etikus életvitelé-
ben jellegzetesen polgári tisztességgel őrizte és védte a Bibliában felsorolt pozitív 
magatartás szabályait és a Lélek gyümölcseit. Jézust  akarta tükrözni. Igehirdetései 
fő céljának tekintette az apostoli intést: „mindenek épülésére legyenek”.39 Krisztus 
hű tanítványának szeretett volna bizonyulni. 

Ezt sokszor harcok között is bizonyította. Akkor is megőrizte nyugalmát, amikor 
fokozódott a külső nyomás, s két áttérési üggyel kapcsolatban, amelyeket a plébánia 
már tizenkilenc, illetve huszonegy hónapig késleltetett, feljelentették. A vége az lett, 
hogy az 1783. április 30-i, illetve 1785. július 25-i Udvari Dekrétumok megszegésének 
címén rendőri felügyelet alá helyzeték, sőt bírósági eljárással fenyegették meg.40

 36 Johann Jakob Hess (1741–1828) svájci teológus. 1760-tól Zürichben szolgált lelkészként, majd 1795-
ben püspökké választották. Az ő nevéhez fűződik a Zürichi Bibliatársulat megalapítása. 

 37 Friedrich Schleiermacher (1768–1834) evangélikus lelkész, teológus, a liberális teológia atyja. 
Hallei egyetemi tanulmányait követően Berlinben volt lelkész és házitanító, majd 1804-től a hal-
lei egyetemen tanított. Wilhelm von Humboldt mellett tevékenyen részt vett a berlini egyetem 
megalapításában, amelynek teológiai fakultásán 1810-től ő is tanított.

 38 BIBERAUER 1835.
 39 1Kor 14,26.
 40 WALLNER 1965, 25. o.
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Tudta, hogy ilyen esetekben aligha számíthat két Bécsben székelő egyházi fel-
sőbbsége, az Ágostai Hitvallású Evangélikus és a Helvét Hitvallású Evangélikus 
Konzisztórium segítségére. Tagjaik, beleértve a szuperintendenseket is – s ezen nem 
lehet csodálkozni – egyházaikat féltő, hitükhöz ragaszkodó és kínosan tiszta kezű, 
mégis jobbára aulikus, megfélemlített, óvatos tisztviselők voltak. Végső soron nem 
az övék volt a döntő szó. Feljebbvalójuk, a császár által kinevezett konzisztóriumi 
elnök hithű katolikus hivatalnok volt. Nem csoda, hogy a szuperintendensek ilyen 
körülmények között szinte szigorúbban betartották a zsarnokoskodó koronás fők 
Szent Szövetségének védőszárnyai alatt egyre inkább visszamerevedő, az államegy-
házon kívül álló „akatolikusokra” sérelmes törvényeket, császári dekrétumokat, 
mint Metternich  tört gerincű vagy züllött, karrierista besúgókra építő titkosrend-
őrségének egész hada, valamint a sokszor nem éppen jóindulatú helyi hatóságok.

Eljött a nősülés ideje

Hívei az építkezés befejezése óta többet foglalkoztak papjuk személyével, és nőt-
lenségére is célozgattak. Élete és háza nyitva állt az egész gyülekezet s számtalan 
átutazó vendége előtt. Bár édesanyja nemegyszer vállalta a korához nem illő hosszú 
és fáradságos utazást Kőszegről Grazba, lassan-lassan mégis gyülekezeti közüggyé 
vált a háziasszony hiánya. 

A parókia a grazi protestáns értelmiség – némelyek értelmezésében a mindig 
protestáló értelmiség – és az ide vetődött újságírók, színészek, művészek, tanárok 
természetes találkozóhelyévé, egy besúgó szerint a republikánusok fórumává vált. 
Ezt a vádat ugyan kivédték, de valóban, ebben a nagy katolikus városban nem is 
találhattak volna alkalmasabb helyet. Itt muzsikáltak, nemegyszer a templomban. 
Itt tartották gyertyafény mellett a felolvasóesteket, s bizony nemegyszer késő éj-
szakai órákba nyúltak a jövő nagy kérdéseit boncolgató, néha éles vitákká izzó, 
parázs beszélgetések.

Feleség kellett volna, csakhogy ez nem is rajta múlt. Azzal mentegette magát, 
hogy ennyi harc és bizonytalanság közepette ugyan mikor is vehette volna magára 
a családalapítás felelősségét? De még súlyosabb volt a kérdés: kit vegyen el? Ajánlá-
sokban, tanácsokban sohasem szűkölködött. Hányan emlegettek kezdettől fogva 
derék grazi lányokat! Ott voltak első konfi rmandusai: Elisabeth  és Anna Gilly , a 
katonatiszti családból származó Amalia Hamann , a kis cseh Josefi na Lineck  vagy 
a Polster lányok. Ezen a nagy buzgóságon csak mulatni tudott.

Éppen harmadik éve lakott egyedül ezen a parókián. Elmúlt harminchat éves, és 
még se kutyája, se macskája. Továbbra is csak az édesanyja járogatott át Kőszegről 
rendet tenni a lakásban, ahol a fi a úgy élt, mint egy szerzetes. Eddig nem sokat 
törődött azokkal, akik már erről is pletykálni kezdtek, de most már a mama is azt 
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emlegette, hogy egyre inkább nehezére esnek ezek a hosszú, fárasztó utazások. 
Eltörődik az egyre hosszabbnak tűnő, végtelen szekerezéseken, postakocsizásokon, 
ezeken a poros utakon. A bátor és kemény Falvay Zsuzsanna  felett is eljártak az 
évek, s úgy szeretné még a gyermekei sorsát elrendezve látni. Nem sok ideje lehet 
hátra, hiszen betöltötte hatvanharmadik évét, s az élet nem bánt vele kíméletesen. 

Több mint tizenöt esztendeje már, hogy egyetlen megmaradt lányát, Christine 
Marie-t  tizenkilenc éves fejjel férjhez adta a számára oly fontos posztós céh egyik 
tekintélyes tagjához, Samuel Karnerhez . A napóleoni háborúk idején nagy kele-
te volt a posztónak, a francia megszállók katonaruháik céljaira még a sarcot is 
posztóban vetették ki Kőszegre. S nemcsak a céh, de a posztósok, a Tuchmacherek 
maguk is meggazdagodtak. Marie  sorsa jól elrendeződött. Kár, hogy csak egyetlen 
gyermekük született: Tobias Samuel , aki 1815. január 23-án látta meg a napvilágot, ő 
is tizenhárom esztendős legényke már. Susanna  asszony menyeket szeretett volna 
végre látni. Kisebbik fi a, Jakob  is a harmincadik esztendejében járó öreglegény, de 
ő legalább egyre hajlamosabbnak látszik most már arra, hogy megkérje Juditha 
Gamaufot , Samuel Gamauf  és Susanna Hutter  leányát, ami nem is lenne olyan 
rossz megoldás.41

Legfőbb gondja mégis Michael  nősülése volt. Ezt már fi a is kezdte belátni. Egy-
szerre felfedezte, hogy ifjúkori rajongásainak tárgyai jórészt tisztes, többgyermekes 
családanyákká lettek. Ettől feleszmélt, s trümója fi ókjából előkereste az évek óta 
pillantásra sem méltatott, kis aranyozott szegélyű lapocskákból álló gyűjteményt, 
Joseph Riedl , a bécsi Schottenhofban működő könyvkötő Erinnerungsblätter der 
Freundschaft42 című, acélmetszetekkel ékesített füzetkéjét. Egy-egy lapján néhány 
sorral, idézettel, személyes vallomással többen megörökítették emléküket, akiknek 
családjában valaha szívesen látott vendégként, jóbarátként megfordult. A gondo-
san kihegyezett, hosszú, fehér libatollal, többnyire koromból készült tintával rótt, 
helyenként már barnuló sorokat jobbára kőszegiek írták, de akadt köztük soproni 
és pinkafői is. Egy-kettő már meg is halt közülük. Kis keresztet rajzolt nevük után. 
Nyugodjanak békében! A többiek nagyobbára férjhez mentek. 

Most nyilallt belé, hogy hány boldogsággal kecsegtető lehetőséget szalasztott el! 
Kőszegi tanár, s még inkább helyettes lelkész korában a városka legjobb lutheránus 
lányos házaihoz volt bejáratos. Régen, tíz-tizenkét évvel ezelőtt. Aztán elment 
Arriachba, onnan grazi harcainak sodró örvényébe került, s érzelmekre hogy is 
maradt volna ideje!

Most bezzeg, ahogy elmerengve lapozgatta az aranyszegélyes könyvecske kis-
sé sárguló lapjait, mégiscsak elragadták gondolatait soha vissza nem térő, szép 
ifjúságának kedves emlékei. Ezek a néha mosolyra gerjesztő, magasztosan költői, 

 41 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
 42 Német: a barátság emléklapjai.
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tréfásan pajkos vagy nagyon is bölcselkedő idézetek és jelmondatok most piruló 
arcokra, tüzesen csillogó huncut leányszemekre, beszédes, meleg kézszorításokra, 
táncórákra, zálogosdis társasjátékokra emlékeztették, csak neki szóló titkot rejtő, 
regényes üzenetekkel. Milyen szépen, gondosan írtak Rosina, Eleonóra, Christine, 
Susanna, Louise, Carolina vagy éppen az, aki neve kezdőbetűi mögé rejtőzve má-
soknak ismeretlen marad… 

Szinte újra látta a régi házakat, érezte az elillant meleg tavaszok ébredését, a 
virágillatos kerteket, a levendulaszagú, gyertyafényes, csendes szobák meghitt 
biztonságát. A Graff-ház jutott eszébe, és a régi lutheránus parókia, a Hegyalja út 
görbe fáinak lombjával rejtett, csikorgó vasajtós, hűvös borospincék, a messziről 
fehérlő, csinos présházak. Mind megvannak még, de vajon melyik ablak mögött 
várnak még rá? Újra végigolvasta az emléklapokat. A családnevekkel is eljátsza-
dozott. Magyarok és németek váltakoztak: Jósa, Cseke, Mecséry, von Artner, von 
Stettner, Michaelis, Baudis, Schneller, Schmidágh, Thurner, Zettner és a többiek. 
Hányszor virítottak azóta az Andalgóban vagy a Hörmann-forrásnál a hóvirágok és 
a Király-völgy évszázados szelídgesztenyefái… Elvirágoztak, akár a régi lánynevek.

A Wels család

Az otthoniakkal e tárgyban hirtelen megélénkült levelezésben most egészen máso-
kat emlegettek. Amióta megengedte, mindenki szívesen kommendálgatott. Aztán 
hogy, hogy nem, egyre több szó esett Wilhelmine Welsről . Ez a lány ugyan tizenkét 
esztendővel volt fi atalabb nála, de azért utolsó otthoni éveiben az akkor cseperedő 
leánykát neki is ismernie kellett. Dédapját még mindig Kőszeg egyik nevezetessé-
geként emlegették. Ő még a 17. században, 1696-ban a bajorországi Selb községben 
született, s onnan telepedett ide. Ugyan ki ne hallotta volna a száz esztendőt megért, 
1796. november 23-án elhunyt híres Schöpf szűcs  hírét! Idevalósi lányt vett feleségül, 
Susanna Kchnét  (Kőszeg, 1717. augusztus 24. – Kőszeg, 1777. január 13.). 1741-ben 
kötött házasságukból származott a leányzó anyai nagyapja, Gottlieb Amadeus 
Schöpf , aki a győri Rosina Zieglert  (Győr, 1757. november 23. – Győr, 1789. január 17.) 
vette feleségül, s egy akkoriban Kőszegen is nagy becsben álló, meleg kemencékre, 
ropogós, mégis omlós süteményekre emlékeztető, békés és édes foglalkozást űzött. 
A mézesbábos mesterség művelői messze földön hírnevet szerezhettek maguknak, 
s vagyonuk révén a leghangadóbb polgárok közé kerültek.43

A céh tekintélyes elöljárói még mindig csak olyan mesterlegényeket vettek fel so-
raikba, akik lehetőleg idegen országokban vándorlegényként végzett munkájukkal 
jó bizonyítványokat és jó hírt szereztek, törvényes házasságból születtek és nősek 

 43 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
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voltak. A céh szigorú szabályokkal védte nemcsak a szakma rangját és becsületét, 
de a családi élet és a nőtlen mesterlegények, s főként az ipart örökölt fi atal özvegyek 
jó erkölcseit is, amint ezt például a Sopronban fennmaradt céhjegyzékek, tanácsi 
ítéletek egész sora bizonyítja. 

Ennek az elsősorban fogyasztásra szánt, így gyorsan múlandó alkotásokat lét-
rehozó mesterségnek a tudói tanítványaiktól sok mindent elvártak. Megkívánták, 
hogy mestermunkájukkal művészi hajlamokról, a sütő- és cukrászmesterség ízes 
titkainak ismeretéről, továbbá kereskedelmi érzékükről szolgáltassanak bizonyí-
tékot. A megtanult szakmai titkok megőrzése becsület kérdése volt. Arra is alkal-
masnak kellett lenniük, hogy a céh által kijelölt körzetekben vásárról vásárra járva, 
egymás érdekeit érzékenyen tiszteletben tartó, tisztességes versenyben értékesítsék 
portékájukat. Aki nem felelt meg ezeknek, s vétett a törvények ellen, azt kegyetlenül 
kiközösítették. 

A nemzedékről nemzedékre szálló titkos családi receptek alapján készült mézes-
kalács masszát saját készítésű, remekbe faragott keményfa minták cserépnegatívja-
iba öntötték, s úgy vetették be a kemencébe. Ezek a mélyített formák sokszor ismert 
népmesei, mitológiai, bibliai vagy szájhagyományban élő történeteket dolgoztak 
fel aprólékos, főként népi motívumokkal dolgozó kisplasztikai módszerekkel, s 
kérészéletű termékeik sokszorosítására szolgáltak. Persze fontos szerepet játszot-
tak a sokszínű cukorcsorgatvánnyal ékesített tulipános és tükrös szívek, nyalka 
lovas huszárok is. A házi cukrászatra nem sok ideje maradt a háziasszonyoknak, 
azonkívül ezek az omlós, száraz és mégsem keményedő, lehetőleg igen tartós por-
tékák nemcsak a gyerekek madárlátta meglepetéseiül szolgáltak, de mint szerelmi 
posta vagy zálog is nagy közkedveltségnek örvendtek. Ezért a jó nevű mézesbábos 
alkotásainak messze földön híre ment. Egyes városok specialistáit fél Európában 
ismerték, s úgy a vidék arisztokratáinak kastélyaiban, mint a nemzetes urak örök-
ké vendégváró kúriáiban, s főként a jelesebb heti vagy országos vásárok nyüzsgő, 
tarka-barka sokadalmában gazdagok és szegények egyaránt meghányták-vetették, 
hogy kinek az áruit érdemes megkeresni. 

Gottlieb Amadeus Schöpf  Győrbe nősült, s át is költözött oda. Méz-, fűszer-, 
mandula-, szárított gyümölcs- és süvegcukorszagú házukban szépen gyarapodott 
a család. Gyermekei persze nem mind folytatták apjuk mesterségét. Samuel  (1780. 
november 12. – Sopron, 1849. október 18.) Sopronba nősült, ahol Susanna Ziepfet  
vette feleségül, s szép számú gyereket nevelt fel. Paul  Győrött Katharina Thirringgel  
házasodott össze, nagyvendéglős és mészáros lett, Juditha Elisabeth  nevű leánya 
pedig annyiban maradt hű a mesterséghez, hogy Johan Wels  (Somorja, 1673. már-
cius 27.), az 1690-es évek elején, tizennyolc éves korában Pápára költözött, szépen 
gyarapodó mézesbábos felesége lett. Öccse, Tobias Schöpf  Locsmádon lett tanító, 
és egy von Romer leányt vett feleségül. Johan Wels  – az anyakönyvbe így írták be, 
egy n-nel – II. Lipót  reményteljes, rövid uralkodása idején, mialatt a nagy francia 
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forradalom izgalmai rengették Európát, a mézesbábos hivatást választván átköltö-
zött a grófi  kastélyáról s ősi református kollégiumáról nevezetes városba, Pápára.44

A világ forgandósága nem nagyon zavarta. Már gyerekkorában is örült min-
denféle utazgatásnak, rokonlátogatásnak. Szeretett faragni, ékes mintákat rajzol-
ni, s férfi  létére sem vetette meg a főzést, sütést. Mindez szinte predesztinálta a 
sokat szekerező, a vásárokban sátraikba csábító illatú, sőt szerelmi vallomásokra 
is alkalmas portékáikat árulgató mézesbábosok szelíd és édes mesterségére. Így 
szerződött el legényként a kőszegi születésű Gottlieb Amadeus Schöpf , a hírneves 
mézeskalácsos tekintélyes sütödéjébe, méztől, mazsolától, cseresznyepálinkától, 
szegfűszegtől és ki tudja, még milyen távoli földrészekről hozott, titokként őrzött 
füvektől és fűszerektől illatos házába. 

Nos, Michael Biberauert  ennek a Kőszegen is gyakran megforduló pápai mé-
zesbábos párnak, Johan Welsnek  és Juditha Schöpfnek  a legidősebb gyermeke, a 
Pápán 1803. december 8-án született Marie Wilhelmine Wels  kezdte mindjobban 
érdekelni. Vonásaira már nem emlékezett. Egy érdekelte: alkalmas-e ez a leány arra, 
hogy Graz egyetlen evangélikus papnéjaként minden tekintetben méltóképpen 
képviselje a protestantizmus ügyét? Hogy lesz-e, s ha lesz hozománya, mennyi 
lesz, az nem foglalkoztatta. Hogy németül éppen olyan jól beszél, mint magyarul, 
azt természetesnek tartotta. 

Annál inkább örült annak, hogy mindenfelől azt hallotta erről a lányról, hogy 
nagyon is városi papnénak való. Megnyerő külsejű, bár nem különösebben szép, 
de sudár termetű, hívő és komoly gondolkodású, igen jól nevelt leány. Tizenkét 
évvel fi atalabb nála, huszonötödik esztendejében járva korban is jól illik hozzá. Az 
ajánlgatók azt is hangsúlyozták, hogy sok kisebb testvére között a legidősebb lévén 
azért sem ment ilyen sokáig férjhez, mert édesanyja, Juditha  asszony huszonkét 
éven belül tizenkét gyermeknek adott életet, s közben növekvő nagylánya gondos 
pótháziasszonynak, anyja nélkülözhetetlen segítségének bizonyult. Mindig volt 
olyan kicsi a háznál, akinek a gondozása elsősorban a legidősebb lányra hárult, 
éppúgy, mint a már iskolába kerülők otthoni nevelgetése, oktatása, hiszen arra 
kellett őket előkészíteni, hogy jól megállják helyüket a nagyhírű Pápai Református 
Kollégiumban. Márpedig aki tanít, az maga is tanul. 

Testvérei így következtek egymás után: alig másfél évvel volt nála fi atalabb az 
1805. április 22-én született Amalia Johanna , akit még a következő év vége előtt, 
1806. december 21-én követett az első fi ú, akit egyszerűen magyar névvel Jánosnak  
kereszteltek, és így is írtak be az anyakönyvbe. Nem telt bele két esztendő, és 1808. 
július 28-án, ez alkalommal Johann Karl  néven, még egy fi úcskát ringattak a bölcső-
ben, akit tizenhat hónappal később, 1809 karácsonyának első napján újabb dupla 
nevű kisleány, Johanna Karolina  követett. Alig tizennégy hónappal ezután, 1811. 

 44 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
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április 1-jén a pici Karolinával  köszöntött be a tavasz, majd a következő esztendőben 
október 2-án a nagyreményű Paul Karl  látta meg a napvilágot. Az anyakönyvek 
szerint most már három egész év szünet következett, csak 1815. október 18-ával 
jegyezték be a kis Emíliát , s pontosan két év múltán, 1817. október 31-én Johanna 
Ernestine-nel  gazdagodott a család. Utána már csak három testvérke született: 1819. 
április 1-jén Auguste , 1821. augusztus 12-én Móric Mihály , végül 1825. szeptember 
28-án Alexander  zárta a sort.45

Vilmácskának  – vagy ahogyan németül becézték, Minchennek  – élete első két 
évtizedében bőven akadt alkalma arra, hogy hol gyermekágyban fekvő, hol szop-
tatás miatt mégis némi kíméletre szoruló anyja helyett egyre többet vegyen át 
az egyre növekvő háztartás terheiből. Annál is inkább, mert Juditha Schöpfön  
beteljesedett az a Luther Mártonnak  tulajdonított mondás, amely az asszonyok fő 
hivatását imígyen szabta meg: „legyenek teherben, míg csak belé nem halnak”.46 
Alexander  megérkezése után nem született több gyermek. Wilhelmine  most már 
idősebb húgaira is rábízhatta eddigi feladatait.

Az is kiderült, hogy ezek a Somorjáról Győrbe és Pápára származott Welsek a 
családi tradíció és bizonyos régi feljegyzések alapján egy II. Ferdinánd  rekatolizáló 
rendeletei következtében Ausztriából elűzött, minden vagyonából hitéért kiforga-
tott előkelő família sarjai. Magyarországi letelepedésük helyét szerencsésen válasz-
tották meg. Pozsony közelében, a Duna magyarországi szakaszának legnagyobb 
és legdúsabb termő szigetén, a hatalmas folyam ezernyi elágazásai, vízfolyások, 
patakok és folyók alkotta szigetvilágtól körülvett Csallóközben, Somorja városában 
telepedtek meg. Ez a sok víz védelmezte is ezt a vidéket, ezért is maradhatott meg itt 
olyan többségben a magyar, hogy minden tíz lakos közül csak egy volt német vagy 
szlovák. Lakosai már 1328-ban révjogot kaptak, s mikor Somorja 1405-ben szabad 
királyi várossá lett, még várfalakkal is megerősítették biztonságát. A reformáció 
századában pallosjogot is kapott, s a török végleges kiűzéséig Pozsony vármegye 
törvényszéke itt tartotta üléseit. Nem csoda, hogy a Welsek hamarabb és erősebben 
azonosultak a magyarsággal, s ezért is mélyebb sorsközösséget éreztek velük, mint 
a Vas megyei, sokáig Ausztriához tartozó Kőszeg német ajkú családjai. Hamar 
kialakult bennük egy erősödő hazafi as szolidaritás tudata. 

Már az I. Lipót uralkodása idején született Michael Wels  magyar családból nősült, 
méghozzá kétszer is. Nyeregjártó Rozinát  vette feleségül, de az Marie Elisabeth  nevű 
leánykája születése után (1726. június 12.) meghalt. A megözvegyült férfi  ezután 
sógornőjével, Rozina  húgával, Nyeregjártó Katalinnal  házasodott össze, aki még 
hét gyermeket szült neki. Nyilván a kedves halott emlékezetére az első gyermek 
a Rozina  (1728. február 3.) nevet kapta. Őt követte Mária Rozina  (1729. február 2.), 

 45 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
 46 Az eredeti német nyelvű idézet: „Lasst sie tragen, bis sie sich zu Tode getragen.” 
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János  (1732. február 25.), Jakab  (1733. június 25.), Judit  (1735. május 9.), Mihály  (1738. 
szeptember14.) és Anna  (1742. május 9.).

Jakab  életének harmadik évtizedét betöltve egy bizonytalan olvasatú családnevű 
somorjai leányt vett feleségül, Maria Tataut vagy Tatayt . Nekik is hét gyermekük 
született: Marie-Susanne  (1765. január 2.), Rosina  (1766. február 22.), Elisabeth  (1768. 
november 3.), Johan  (1773. március 27.), Samuel  (1775. augusztus 26.), az időközben 
elhalt első kislány nevét viselő második Marie-Susanne  (1778. augusztus 14.), végül 
még egy Jacob  (1781. július 16.), hogy ez a név ki ne fogyjon a családból.47

Az öreg Schöpf  mester, Johan  apósa sokat olvasott, és büszkén emlegette ve-
vői sorában a falusi számkivetettségből nemrég a városba visszatért híres Pápai 
Református Kollégium professzorait. Leginkább a szigorú moralista polihisztor, 
Márton István 48 barátságával büszkélkedett. Ez a nagy tekintélyű és országos vi-
tákat kiváltó professzor egy ideig azon fáradozott, hogy a vallást Kant  – ahogyan 
ő fordította – „tiszta okosságával” összeegyeztesse. Lefordította Johann Wilhelm 
Schmid 49 racionalista-kant iánus jellegű Keresztyén theologusi morál című művét, és 
ennek szellemében dolgozta ki a bentlakó főiskolások magatartására vonatkozó 
szigorú rendeleteit. Ezek főképpen a teológus diákok megzabolázására voltak hi-
vatottak, s nem jelentettek – csupán néhány apró részletükben – pápai specialitást, 
hiszen Európa-szerte szigorú fegyelmi szabályokkal igyekezett a hatalom féken 
tartani az ifjúságot. 

Márton  ezekkel akaratlanul is szépen fellendítette a mézesbábosok üzletét. 
A kollégiumban a templomba járástól kezdve az utcai magatartást, a ruházatot, a 
hajviseletet, a háromszög alakú kalap használatát előíró szabályokkal együtt azt 
is regulákba foglalták, hogy például „zongorázni, hárfázni, fuvolázni csak szerdán 
és szombaton, valamint ünnepnapokon lehetett, mégpedig az esti órákban, de 
hegedülni egyáltalán nem volt szabad”. A hegedűtől a többi főiskolán is féltek. Aki 
hegedült, azt könnyen megkísértette a tánc. Ezért alig-alig akadt olyan magyar 
református lelkész, aki hegedülni tudott volna. A játékok közül az ostáblát és a 
sakkot engedélyezték. Viszont „táncolni se bent az iskolában, sem sehol, még a vá-
roson kívül vagy más városokban sem volt szabad”, továbbá – és ez lendítette fel a 
mézeskalácsosok boltjait – a bálházak, kocsmák és komédiaházak, sőt a lakodalmas 

 47 Néhai dr. Velsz Aladár győri ügyvéd, egy ideig a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület felügye-
lőjének leszármazottainál megvan a Wels családfa. Jelen kötet szerzőjének is rendelkezésére 
bocsátották.

 48 Márton István (1760–1831) fi lozófus, nyelvész, tanár. Göttingeni egyetemi éveit követően 1790-
ben a Pápai Református Kollégium rektora lett, s tisztségét egészen halálig betöltötte. Rektorsága 
alatt indult el a természettudományos képzés a kollégiumban, s az oktatásban a legmodernebb 
pedagógiai módszereket alkalmazta. 

 49 Johann Wilhelm Schmid (1744–1798) teológus. 1764-től házitanítóként tevékenykedett, majd 
1769-től fi lozófi át és héber nyelvet tanított a jénai egyetemen. 1776-tól segédlelkészként működött 
Jénában. 
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házak és minden olyan vendégség látogatását, ahol muzsika és tánc volt, szintén 
megtiltották. Ez a tilalom a mézesbábosok boltjaira nem terjedt ki.50

A pápai Wels család fi atal tagjai így gyerekkoruktól kezdve gyakran találkoztak 
a főiskolai ifjúsággal. Mire Wilhelmine  tizenkilenc esztendős lett, már négytagú 
diákzenekar is alakult a főiskolán. Prímása egy kiemelkedő tehetségű kisdiák, 
Kovács Pali  volt. Amikor Márton  professzor úr haragja elnémította hangszereiket, 
a pápai fi atalok, s elsősorban a lányos családok rokonszenve – így a Wels családé 
is – a muzsikusok felé fordult. Ez a Pali  gyakran megfordult náluk. Apja, Kovács 
Ferenc  megyei főmérnök volt, s felesége, majd özvegye, Eőry Julianna  nagy befo-
lyást gyakorolt a Kollégium vezetésére Eőry János  kurátor révén. A fi ú német szóra 
hamarosan átment a pozsonyi lutheránus líceumba, s itt felvirágoztatta az iskola 
Magyar Társaságát. 

Puhatolózás

Michaelt  most már azzal fenyegették, hogy ha sokáig vár, valamelyik ifjú kálvinista 
pap viszi el előle a lányt. Arról szó sem lehetett, hogy olyan hosszú időre elhagyja 
gyülekezetét, hogy személyesen ismerje meg a feleségként számba jövő hölgyeket. 
Ha hazulról akart nősülni, mindenképpen csak ajánlásokra, értesülésekre tudott 
támaszkodni. Az, amit Marie Wilhelmine Welsről  megtudott, egyre rokonszenve-
sebbé tette előtte a lányt. Különösen családszeretete, helytállása és határozottsága 
vonzotta. Neki nem holmi fi nomkodó úriasszonyt játszó, szép lelkű polgárlányka 
kellett, hanem egy erős társ, aki nem riad meg a viharoktól, még akkor sem, ha már 
őt magát is elfogja a csüggedés.

Megbízta édesanyját, hogy tudjon meg mindent Welsékről. Ha ő és a rokonság 
is úgy ítéli meg, hogy Wilhelmine  jól illene hozzá, puhatolózzanak náluk Pápán, 
hogy lenne-e Minchenben  hajlandóság arra, hogy hozzámenjen feleségül. Erre 
persze a másik oldalról is érdeklődni kezdtek. Az egész Wels és Schöpf rokonság 
Kőszegen, Győrött, Sopronban, sőt Pozsonyban is ezt tárgyalta. Nem mindenki 
lelkesedett, de azért még a más véleményen lévők is óvatosak maradtak, mert ki 
tudja, hátha mégis elveszi. 

Végül a még kákán is csomót keresőknek már csak egyetlen kifogásuk maradt, 
mégpedig az, hogy ha a családi nagyközösség legnyugatibb helyén él valaki, hogy-
hogy nem gondol arra, hogy Pápa rettenetesen messze esik Graztól. Márpedig 
akármennyi érdekellentét, sokszor igazságtalan bírálat, pletyka és más zavaró kö-
rülmény osztja is meg ezeket a kisvárosi rokonokat, baj esetén mégiscsak összetar-

 50 Az iskolai viszonyok részletes leírásához és az idézetekhez lásd TRÓCSÁNYI 1981. 139–140. o.; BODOLAY 
1963, 284–299. o.



90

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

tanak, s komoly védelmi közösséget jelentenek. Hogyan segítsenek egymáson olyan 
távolságból, amely még a leghosszabb nyári napokban, amikor az utak könnyen 
és gyorsan járhatók voltak, hacsak könnyelmű és veszélyes, s azonkívül nagyon 
drága utazási lehetőséget nem választ valaki, bizony beletelik négy egész napba is? 
De az úttalan utak, különösen nagy nyári záporok vagy tavaszi olvadás idején, ki-
számíthatatlanul meghosszabbíthatják ezeket a távolságokat. Igaz, a kőszegi baráti 
kör tagjai, még az asszonyok és a lányok is bátran vállalták az utazások veszélyeit. 
Csak azért nem szerepel a halotti anyakönyvekben több olyan név, amelyet egy-egy 
utazás következtében kellett bejegyezni, mert a falvak lakosságának legnagyobb 
része a szomszéd falunál sohasem jutott messzebbre. Csak addig érezték magukat 
biztonságban, ameddig még odalátszott otthoni templomtornyuk abban a végte-
len csendű világban, amelyet ha nem volt háború, csak a szekerek zörgése, a lovak 
patáinak dobogása, nyerítése, kissé italos atyafi ak kurjongatása vagy az akkor még 
el nem nyomott madárdal szakított meg. 

Az utazás merész vállalkozást jelentett. Hány megvadult ló dobta le lovasát, 
döntötte fel a hintót vagy a szekeret! Hány ember halt meg, mert megrúgták, agyon-
tiporták, árokba döntötték a megriadt paripák! Télen persze sokszor üresek marad-
tak a postakocsik, és csak járatni hozták ki az istállókból a váltólovakat. A pislogó 
kanócos lámpákkal felszerelt szekerek még a lovak lábai előtt is alig tudták eloszlatni 
a sötétséget. A sűrűsödő felhők, a halk hószitálás tető alá kényszerített minden úton 
járót. Az emberek életének nagy része elképzelhetetlenül sötét éjszakában telt el, ha 
felhők borították be az utakat. Ebben a kristályosan tiszta, legfeljebb fafüst szagú 
vagy a környező erdők illatát hozó levegőben megszámlálhatatlanul sok csillag 
ragyogott az égen. A jó szemű emberek holdtöltekor még olvashattak is a kerti 
padon. A sötétség meséket és félelmet szült, ami ezen a tájon, a dunántúli ifjúság 
körében nem is volt egészen megalapozatlan. Ismert nevű betyárok gyarapították 
hírüket a Balaton-felvidék és a Bakony erdőségeiben. Éppen ezért meglepő, hogy a 
pannóniai kisvárosok polgárainak életét milyen sűrű rokonlátogatások jellemez-
ték, s ezek kitágították látókörüket, gyarapították műveltségüket, és elmélyítették 
szellemi életüket.

Még az ellenreformáció sem tudta ezekben a városokban elpusztítani az iskolá-
kat. Hogy ragaszkodtak a modori protestánsok megnyomorított, ismételten elvett 
algimnáziumukhoz! A nagyobb városokban milyen virágzó iskolák működtek! 
A művelődés utáni vágy valóban alulról jött. A század első felében nincs még általá-
nos tankötelezettség, s még évtizedekig nem is lesz. A kőszegi lutheránus polgárok 
körében azonban természetes, hogy egyházuk gyermekeik számára nemcsak alsó 
fokú, az írás, olvasás és számolás alapelemeire tanító iskolákat tart fenn, de igen 
gyorsan a helybeli latin-magyar algimnáziumot is elvégezteti velük, s még a szegény 
sorsúakat is támogatja a közeli Sopron híres iskolájának látogatásában. A gazdagabb 
polgárok gyermekeik mellé neves kollégiumokban frissen végzett házitanítókat 
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alkalmaznak, s legtehetségesebb fi aikat a neves soproni, pápai, pozsonyi, eperjesi, 
sőt néha még a sárospataki főiskolákra is elküldik.

Figyelemre méltó egykorú korrajzok maradtak az utókorra. Kőszeg egyik neve-
zetessége volt a Ludwig, ahogy később írták, Ludvigh család, amely nemzedékeken 
keresztül könyvkereskedéssel, könyvterjesztéssel foglalkozott. Ezért volt a kis 
Kőszegnek már a 19. század elején kölcsönkönyvtára és az érdeklődők előtt nyitva 
álló olvasóterme. A pápai kollégium és az élénk kulturális érdeklődésű pápai mézes-
kalácsos, Johan Wels  is nemegyszer Ludvigh-ék segítségével jutott új könyvekhez. 

Egy kritikus szemtanú

A dunántúli polgárcsaládok általában bőséges gyermekáldással dicsekedhettek. 
Mivel kevesen voltak, a rokoni összetartás harmad- és negyedfokú unokatestvérek 
között is rendkívül eleven maradt. A már-már menyasszonynak tekintett Marie 
Wilhelmine Wels  édesanyja a már többször említett Schöpf családból származott. 
Egyik testvére, egy Ludvigh felesége lévén Juditha  asszony e család kalandos életű, 
a sok polgári származású rokon között nemesi származását hangsúlyozó, írói 
ambíciókat tápláló Samuel Gottlieb Ludvigh  nagynénje lett. Neki köszönhetjük, 
hogy egykorú feljegyzései alapján, amelyeket könyv formájában is kiadott, a kőszegi 
polgárság életének kritikus alulnézetből készült leírását kapjuk. Jól ismerte a pápai 
Welseket, és meglehetősen kíméletlen bírálatot mondott a kedves jó rokonokról. 
Ugyanakkor kiemelte, hogy „a sok Schöpf unoka közül legközelebb állnak szívem-
hez Johan Wels nagybátyám gyermekei”, vagyis Wilhelmine testvérei.51

Származásának messze a 18. századba visszanyúló leírásában dédapjáról, Johann 
Ludwigról  többek között azt jegyzi fel, hogy gazdag ember volt, sok szőlő, legelő és 
szántóföld tulajdonosa, de vagyona könyvkereskedésből származott.

„Johann Ludwig  dédapám igen jelentős üzleteket kötött bázeli Bibliák el-
adásával, látogatta a pesti és debreceni piacokat, s Németországban nyom-
tattatott könyveket. Szerencséje változott, néha elhagyta. Több háza volt 
Kőszegen, az egyik homlokzatára még ma is fel van írva aranybetűkkel: 
Deus providebit (Isten gondot visel), de gondviselése ide vagy oda, a család 
elszegényedett.

Nagyapámnak, Johann Michael Ludwignak  nemesi birtokai voltak Sa-
lamonfán és Vissen. 9736 forint örökséget hagyott hátra, melyen atyám és 
nővére osztoztak.

Atyám ugyancsak könyvkötészettel és könyvkereskedelemmel foglalko-

 51 LUDVIGH 1855, 14. o. Számos értékes családtörténeti adat, például Johann Schöpf szép jellemzése és 
a pápai, sárospataki és soproni diákélet érdekes minősítése is megtalálható benne. Ez a rendkívül 
ritka könyv kora magyarországi életének számos ismeretlen aspektusát nyújtja.
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zott, egy rendkívül jól berendezett olvasó kabinetet tartott fenn, eközben a 
mezőgazdaság is érdekelte, vagyona 1810-ben több mint százezer forintnyi 
értéket képviselt. A francia háborúk, a papírpénz elértéktelenedése követ-
keztében támadt veszteségek, az otthoni pazarlás, a rossztermésű évek és 
bizonyára az egyet nem értés úgy megtépázták vagyonát, hogy éppen annyi 
maradt belőle, amennyiből öreg napjaiban meg tudott élni. Jómódú ház 
fi aként sohasem ismerkedett meg a nélkülözéssel, s Pest és Bécs kivételével 
sohasem utazott sehová, otthon annak idején megjátszotta a fi atalurat. Hűt-
len szerelmesének bosszantására – ez egy győri Zechmeister leány volt, és 
egy báróhoz ment férjhez –, dacból jóanyámat, a Schöpf család egyik tagját 
vette feleségül. Apja kőszegi szűcsmesterként működve, derék emberként 
általános tiszteletnek örvendett. A két Schöpf lány anyja a győri Ziegler 
családból származott. Apjuk szorgalma és takarékossága következtében 
nagyon jómódúvá vált, s két házasságából származó hét gyermekére negy-
venezer forintos vagyont hagyott. Apám nem egyszer mondogatta róla: a vén 
fösvény eladja a jó bort, s a rosszat maga issza meg. Ha azonban apám pénze 
elfogyott, akkor a vén fösvénynek kellett helytállnia, s így történt, hogy mikor 
a hét gyermeke közötti osztozkodásra került sor, anyám része már elúszott, 
és semmi sem maradt belőle. A Győrből való von Rath családból származó 
mostoha nagyanyám értelmes és takarékos gazdagasszonynak bizonyult…

Apám 1772. augusztus 7-én született. Fiatal korában, úgy mondják, szép 
férfi , szellemes, derűs és kellemes társalgó volt. Nagyon olvasott, erősen 
liberális gondolkodású, s versírással is próbálkozott, többek között latin 
nyelven is. Nagyon ambiciózus, észreveszi, hogy mi a legelőnyösebb, tisz-
teletben tartja a jogot, és sokat ad arra, hogy az emberek jó véleménnyel 
legyenek róla. A családi boldogságot nem sokra becsülte. Lehet, hogy egy 
másik feleséggel harmonikusabban élt volna, egy olyan asszonnyal, akiben 
kevesebb lett volna a szív, és több a könnyelműség.

Anyám, Theresie Schöpf  nemes lelkű, derék asszony volt. Teljes szívvel 
igyekezett gyermekeinek és háztartási kötelezettségeinek élni. Soha egyetlen 
kétértelmű szót nem hallottam tőle, s a szíve fogékony volt a legnemesebb 
érzésekre. Atyám hirtelen haragú, szeszélyes, és nem sajnálja a szegénye-
ket. Morgás nélkül koldusoknak és vándorúton járó iparos legényeknek 
soha semmit sem ad. Dolgozzatok, akkor lesz ennivalótok – mondta nekik 
nemegyszer. Anyám tőle telhetőleg sok szegényen segített csendben. Atyám 
fösvény a kis dolgokban, s pazarló a nagyokban. Szorgalmasan és tevékenyen 
dolgozott, de mivel korán megszokta, hogy bőségben éljen, kiadásai soha-
sem fedezték a bevételeket. Nekem gyakran mondogatta: azt tanulsz, amit 
akarsz, szívesen megfi zetek mindent, csak arra ne számíts, hogy halálom 
után örökölsz valamit… 

Fájhat neki, hogy egyetlen fi a nem érhette meg kívánságai teljesülését. 
Szerencsésebb a lányával, hiszen az gazdag… 

Az édesanyám akkor halt meg, amikor gróf Barkóczy  magántitkára vol-
tam… Sírkövet állíttattam neki: 



93

FELADATOK AUSZTRIÁBAN (1818–1828)

Theresie Schöpf 
férjezett Ludwig.

Született 1779. február 26-án
Meghalt 1829. szeptember 10-én
Híven szeretve örökké él lelked

Hálás fi ad lelkében.
Ha a halálban szeretet vár,

Csak boldogság lehet a halál.
Theon ”52

Wilhelmine  kalandos életű unokatestvére ezt a klasszikus görög álnevet hasz-
nálta a szabadkőművesek páholyában is. Samuel Gottlieb Ludvigh  1801. február 
13-án született, volt egy nővére, aki 1779. július 20-án jött a világra, s akit Susanna 
Katharina Ludvigh -nak hívtak. 

A tollforgató Theon  feljegyzéseit azért is érdemes itt tovább idéznünk, mert 
kiderül belőlük, hogy Michael Biberauer  Wilhelmine Welsszel  tervezett házassága 
révén hogyan került szoros rokonságba rendkívül sokszínű, mozgékony, s éppen 
a valódi polgári értelmiség kialakulásának folyamatában élő kőszegi protestáns 
családokkal.

„Szüleimnek csak két gyermeke volt, nővérem és én. Ő jó nevelést kapott, s 
ügyesen zongorázott. Még csak tizenöt esztendős volt, amikor Stephan von 
Küttel  gyógyszerész felesége lett, akinek anyja egyébként szintén a Ludwig 
család tagja volt. Küttelt  tudományosan képzett, jó érzésű és gazdag em-
bernek mondták. Dacára annak, hogy kerek húsz esztendővel volt idősebb 
a feleségénél, nagyon boldogan éltek. Öt gyermekük közül Caroline Küttel  
Samuel Braun  ügyvéd felesége, Karl  nevű fi úk jogász, Ferdinand  kereskedő, 
Stephan  pedig gyógyszerész lett.

Nővérem első férje halála után Karl Graff  szenátorral házasodott össze. Ez 
pedig egyrészt felesége pénzén, másrészt saját szerzeményéből egy nemesi 
birtokot impetrált53 a daruvári előnévvel.”54

Érdekes, hogy Daruvár a távoli Temes megyében van. Később az ide költöző 
rokonok közül többen is komoly szerepet játszottak a rokonság történetében, első-
sorban a fent említett szenátor, aki nemcsak előnévvel egészítette ki nevét Daruvári 
Graffra, hanem egy furcsa toldalékkal, talán az „y” kedvéért, Graffaynak nevezte 
magát. Két gyermeke volt: Kálmán  és a még sokszor szereplő Emília .

 52 LUDVIGH 1855, 15–18. o.
 53 Latin: szerzett.
 54 LUDVIGH 1855, 18. o.
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„Mivel gyenge gyermek voltam – folytatja emlékezéseit Theon, azaz Samuel 
Gottlieb Ludvigh  – hetedik életévemben házitanítót fogadtak mellém. Emlék-
szem, tőle tanultam meg olvasni. Az első kép, amely emlékezetembe vésődött, 
egy győri magyar nyelvű kalendárium címlapja… Hétéves koromban iskolába 
küldtek… Apám legkeményebb fenyítése abban állt, hogy bezárt a disznóólba, 
és a csavargásért gyakran megkorbácsolt. Az a disznóól sokszor eszembe 
juttatja most azokat a börtönöket, ahova a politikai bűnözőket küldik, s nem 
tudok szörnyűségesebbet elképzelni, mint a monoton börtönélet. Deus avertat!55

Innen Baranyai  úr latin iskolájába kerültem, aki Donatus  szabályait verte 
belém.

Vallásoktatást Schneller  lelkész úrtól kaptam, aki nagyon elégedetlen volt 
velem, mert nem tanultam meg a kijelölt bibliai szövegeket könyv nélkül. 
A vallási tanításokra sem fi gyeltem elég szorgalmasan, mert az egész dolog 
sokszor kissé meseszerűnek tűnt nekem, azonkívül lányok is voltak az isko-
lában, akik közül Stettner Kati  szelíd arca túlságosan is szépnek tűnt nekem. 
Ennek az oktatásnak az erkölcsi része vasárnaponként nagyon jótékonyan 
hatott rám, s életem első szent hangulata akkor töltött el, amikor tizenkét 
esztendős koromban konfi rmáltak. Mélyen meghatódtam, s akkor jutottam 
életem első elhatározására, hogy jó maradok. Őszintén meg kell vallanom, 
hogy életem legjobb alapelveit, akaratom tisztaságát Schneller  és édesanyám 
tanításainak köszönhetem.

Édesapám sohasem szánt arra időt, hogy foglalkozzon velem, s csak fé-
lelmet támasztott bennem. Talán ebben is volt valami jó az anyai szelídség 
ellensúlyozására. Persze így szoktam meg azt, hogy apámban az urat lássam, 
míg anyám a barátnőm és a tanítóm volt.

A donatista osztályból a grammatikai osztályba kerültem egy Malatides  
nevű úr iskolájába. Itt ugyanaz a felületesség uralkodott, mint korábban. Regu-
lákat, csak regulákat vertek a fejünkbe kis természettudománnyal, földrajzzal, 
számolással, történelemmel, s ha emlékezetem nem csal, valamennyien na-
gyon keveset értettünk meg abból, amit papagáj módjára le kellett darálnunk.

Tizenhárom éves koromban cseregyerekként Felsőőrre küldtek egy Haj-
por  nevű lócsiszárhoz, akinek a lánya hozzánk került, hogy ott megtanuljam 
a magyar nyelvet, míg szülővárosomban, ahol többnyire a német szó járja, ő 
tanuljon meg németül. Az emberek ott nagyon szerettek engem. A kálvinista 
iskolába jártam, igaz, egy esztendő alatt lovagláson és magyar beszéden 
kívül keveset tanultam.

Ezután Pápa városába kerültem, Wels  nagybátyám házába, ahol is a kál-
vinisták kollégiumában szintaxista lettem. A tanáromat Várady nak hívták, 
a magántanítómat Keserűnek . Mindketten az ő kis németjüknek neveztek, s 
nagyon meg voltak velem elégedve, mert szorgalmasan tanultam és jól visel-
kedtem. Itt aztán lassanként gyarapodott a tudásom, és a latin nyelvben is jól 
haladtam. Az egész év folyamán egyetlen egyszer sem büntettek meg. Még a 
templomba is elmentem minden vasárnap, ami lutheránus lévén nem is lett 

 55 Latin: Isten ne adja!
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volna kötelességem, de ez az egyszerű istentisztelet tetszett, s különösen szeret-
tem a diákok harmonikus éneklését. Ha ebben az iskolában a tudományokban 
semmit sem gyarapodtam volna, akkor is hálára lennék kötelezve Várady  úr 
intelmeiért, amelyeket számtalanszor a szívünkbe akart vésni, mint például 
azt, hogy »rossz katona az, aki nem törekszik generálissá lenni«… Szavait meg-
őriztem, s ha eszembe jutottak, összeszedtem minden erőmet, és íme, sikerült.

Alig tizenöt éves koromban, testben és lélekben romlatlanul Síkos nagy-
néném házába kerültem, ahol még más ifjú uracskák is kaptak kosztot és 
kvártélyt. Mekkora különbség volt az itteni és a pápai élet között! Másodéves 
szintaxista voltam itt. Professzorom, Hetyésy  úr, egy szigorú, kitűnő ta-
nár rendkívüli tekintély volt a szememben. Itt nem úsztam meg a dolgokat 
büntetés nélkül, s kedvenc dörgedelmei, melyeket akkor mondott el, ha 
kiderült, hogy bálban voltunk, vagy a kávéházban biliárdoztunk, még ma 
is fülemben dörögnek…

Magántanárom Károlyi István  volt, a Trattner-féle  pesti könyvnyomda 
tulajdonosa… Nagyon szerettem. Matthison  verseinek deklamálásával56 ő 
ébresztette fel bennem a költészet iránti első szerelmet.

Néném házában, Sopronban, ahogy akkoriban szoktuk mondani, fi délis 
életet éltünk. Sok fi atal lány és úr fordult meg ott. Játszottunk és táncoltunk. 
Mondják, hogy a rossz példa megrontja a jó erkölcsöt. Tanulási kedvem ha-
mar eltűnt; az ember udvarolt, kártyázott, csókolózott a zálogosdikon, bálba 
járt, benézett a kávéházakba, és a tanulmányokra maradt a legkevesebb idő. 
Pápán sohasem ismertem volna meg ezeket a kifi nomult epikureusi szóra-
kozásokat és élvezeteket, s a város és az iskola cseréje kétségtelenül egészen 
más irányt adott az életemnek, mintha a száraz és puritán kálvinisták kol-
légiumában folytattam volna a tanulmányaimat. De a dolgok így alakultak, 
és szükségszerűen nyilván így is kellett lenniük. Ezek a rikító vonások mély 
hatással voltak jövőm harcaira és viharaira, s bizonyára az első szerelem volt 
az, amely ifjú fejemben és szívemben vihart támasztott… Rétor koromban 
Raics , Magda  és Seybold  professzor urak tanítottak.”57

Lánykérés
A grazi paplakban is a Graff-féle könyvkereskedés gondosan leponyvázott, nyikorgó 
szekerei szállítottak egy-egy érdekes iratot, művet és természetesen a híreket. A „fi dé-
lis” soproni diákéletet jól ismerő, nősülni készülő Michaelben  nagyon jó benyomást 
keltettek a távoli Pápáról, közelebbről Johan Wels  családjáról érkező tájékoztatások. 

A házasságot nem siették el. Alaposan meghányta-vetette mindkét részről az 
egész népes rokonság. Az eredmény végül úgy a Biberauereket, mint a Welseket 
kielégítette. Most már Michaelen  volt a sor, neki kellett lépnie, természetesen úgy, 

 56 Latin: szavalásával.
 57 LUDVIGH 1855, 19–20. o.
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ahogy illett. Legelőbb engedélyt kért az apától, hogy levelet válthasson a lányával, 
amit megkapott. Wilhelmine  rokonszenves tartózkodással válaszolt. Michael  egy 
fekete papírból kivágott képet kért tőle, s meg is kapta. Ezzel már eljátszadozhatott 
a képzelete. Ez valami zálogféle volt, biztatás. Többet nem is kívánt. Írópultja elé 
állt, s legjobb lúdtollával ékes sorokat rótt egy nagy árkus papírra. Ünnepélyes 
nyilatkozatban feleségül kérte Johan Wels  mestertől Marie Wilhelmine  kisasszony 
kezét, akiről – mint írta – okkal feltételezheti, hogy nem idegenkedne attól, hogy 
szerény és szegény grazi parókiájának úrnője legyen. 

Persze, ez most már mindkét részről formaságnak látszott. Kőszegen és Pápán 
is pontosan tudni vélték, milyen lesz a fogadtatás, s arra is gondoltak, hogy még 
hány részletkérdést, fontos problémát kell tisztázni. Hol legyen az esküvő? Melyik 
rokonság vállalja a hosszabb és fáradságosabb utat, amelyre esetleg éppen az idő-
sebb családtagok már nem is képesek? Még szerencse, hogy addigra nyár lesz. De 
van még egy kényes kérdés: ki legyen az eskető pap? 

Ezt persze megint csak személyesen illett volna megbeszélni. De ha Grazból Pá-
pára utazott valaki, arra rövid ott-tartózkodással is legalább három hetet rá kellett 
szánnia. Hol vette volna ehhez az időt? Johan Wels  sem sietett a válasszal, el tudott 
volna képzelni egy jobb partit is. Egy szegény pap? Annak sem igazán örült, hogy 
legnagyobb támaszát, soktagú háztartásának kipróbált vezetőjét olyan istentelenül 
messzire viszik. Az pedig, hogy leendő veje arra a hallatlan gondolatra vetemedett, 
hogy menyasszonyát majd egyenesen odaviszik Grazba, s ott helyben, anélkül, 
hogy neki el kellene hagyni a gyülekezetét, mindjárt meg is tartják az esküvőt, 
egyenesen felháborította.

Hosszas gondolkodás után, 1828. május 29-én végre megírta a levelet. Beleegyezik 
abba, hogy Wilhelmine  férjhez menjen, elfogadja Michael  házassági ajánlatát. De azt, 
hogy mikor és hol legyen az esküvő, ő szabja meg: napja július 7-e, hétfő. Ha már a 
lakodalom nem lehet Pápán, ne legyen Grazban, sőt Kőszegen sem, hanem valahol 
félúton: Pinkafőn. Az eskető pap Schmidág  lesz, tanú lehet Matthias Haubner . Nem 
volt apelláta. Június lett, mire a sárga postakocsin megérkezett Grazba a levél.58

A boldogító igen

Michael  nem így tervezte. Ha már ilyen nagy lépésre készült, s jövendőbeli apósa 
Pinkafőn akarja, ahol elég szép számmal akadtak rokonok, úgy gondolta, áldja 
meg ezt a házasságot az esküvő helyétől nem messze, jóformán a szomszéd falu-
ban lelkészkedő diákkori jó barát és versenytárs, a jénai cimbora: Gottlieb August 

 58 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer személyes iratai. Johan Wels levele Michael 
Biberauerhez, 1828. május 29.
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Wimmer . De sokat civódtak valamikor egymással! Mi tagadás, ennek a fáradha-
tatlan, kitűnő embernek már akkor is elég nehéz természete volt. Azóta egyházi 
elöljáróival, gyülekezetével is rendre rudat akasztott. Igaz, anélkül talán nem is 
hozhatott volna létre ilyen rövid idő alatt akkora alkotásokat, mint amilyenné már 
akkor európai hírű iskoláját, nevelőintézetét fejlesztette.59 Wimmer  dolgát meg-
könnyítette, hogy a magyar határokon belül élt. Nehéz lenne eldönteni, ki alkotott 
többet és nagyobbat kettejük közül: a bécsi születésű Wimmer  a magyarországi 
Felsőlövőn (Oberschützen), vagy a kőszegi Biberauer  a császári Grazban. Kemény 
és eredményes munkában őrlődtek mind a ketten. 

A menyasszony persze még mindig otthon, Pápán szeretett volna esküdni. 
A vőlegény özvegy édesanyja titokban arra gondolt, Kőszegen is megköthetnék 
a házasságot. Elvégre alighanem a most, ötvenhat esztendősen élete legjobb éveit 
taposó Johann Ludwig Schneller  lelkén szárad, hogy Michael  Grazba került. Miért 
ne játszhatna élete második sorsdöntő lépésénél is fontos szerepet! Szerencsére 
Schneller  nem vette rossz néven, hogy Johan Wels  másként döntött. Wimmer  a 
legszívesebben saját gyülekezetében, Felsőlövőn látta volna őket, sőt talán egy kicsit 
természetesnek is tartotta volna, hogy ő adja össze a párt. Végül abban állapodtak 
meg, hogy ő megy át a lakóhelyétől csak egy szelíd hegyháttal elválasztott, vagy 
kétórányi járásra fekvő Pinkafőre. Majdcsak átlovagol.

Ez a jómódú, szép fekvésű falu nincs messze a Kőszegről Grazba vivő úttól, és 
közvetlenül a határon innen fekszik. A fi atalok majd Hartbergnél elérik a két várost 
Hofi gon és Gleisdorfon át összekötő nagy régi kocsiutat. Ó, hányszor járta már 
meg Michael  ezt zörgő stráfszekéren, homokfutón, féderes postakocsin, lóháton, 
gyalog, esőben, szélben, tengelytörő fagyban, hóban, olvadáskor kerékagyig érő 
marasztaló sárban, vagy tikkasztó, fehér napsütések porfellegeiben! Hányszor szállt 
meg itt útközben, mert éppen elég fáradságos volt több napig naponta ötven, legfel-
jebb hatvan kilométert – persze ő még mérföldekben gondolkodott – szekerezni, 
lovagolni, vagy húsz-huszonötöt gyalogolni!

Minden úgy lett, ahogy Wilhelmine  apja kívánta. Nyár derekán, 1828. július 7-én 
esküdtek, még itt is elég tág családi körben.60 Egész kocsitábor s egy fél ménesre való 
hátasló táborozott a templom körüli téren. A kanyargó Pinka partjain talán még 
sohasem láttak ilyen ünneplő sokadalmat. A férfi akon karcsúsító, dupla galléros 
redingote-ok vagy fekete zsinóros magyar ruhák feszültek a csizmákba bújtatott 
szűk nadrágok fölött. Szinte mindegyik férfi öltözéket felfelé szélesedő, magas kö-
csögkalap, bot, sétapálca vagy lovaglóostor és korbács egészített ki. Kitettek ma-
gukért, de vigyáztak a polgári módi szabályaira. Nem akartak többnek látszani, 
mint akik. Az asszonyok negyvenen felül már csaknem mind feketében voltak, a 

 59 A felsőlövői tanintézetekhez lásd MAGYAR 1910, 34–39. o.
 60 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer személyes iratai. Michael Biberauer házassági 

anyakönyvi bejegyzése (fénymásolat).
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fi atalabbak ezerszínű, darázsderekú, földet seprő fodros szoknyákban suhogtak a 
templom felé. Nem akadt közöttük egy sem, akire kendővel átkötött, széles karimájú 
szalmakalapja az arcra vetett árnyékaival ne varázsolt volna valami kedves, ünnepi 
bájt. A vidám zsivajnak csak a harang szava vetett véget. 

A Kőszegen nemrég még elég csekély számú rokonság a Schöpfök és Welsek 
rengeteg fi atalt magában foglaló klánjaival sokasággá dagadt. Nem restelltek nem-
csak Pápáról, de Somorjáról, Győrből, Sopronból és természetesen Kőszegről is 
ideseregleni. Ez a vendégsereg nemcsak a templomot töltötte meg, de a pinkafői 
rokonoknál úgy megszállta a falut, mint Napóleon  katonáinak beszállásolt sáska-
hadain kívül emberemlékezet óta senki.

Szólt a harang, zúgott az orgona és az ének. Schmidág  nagyon komoly beszédet 
tartott. Elhangzott az eskü: örök hűséget esküdött egymásnak egy férfi  és egy nő, 
akik eddig még a másik kezét is alig érintették meg.

Minden ékesen és jó renddel zajlott volna le, tréfás és komoly beszédekkel, jó 
ebéddel, búcsúkönnyekkel és ölelésekkel. Csak Michaelt  zavarta valami. Úgy érezte, 
Wimmer  neheztel valamiért. Talán túlságosan komolytalannak tartotta a drága 
ruszti borral ünneplők hangulatát. Bosszantotta a hintók, kocsik, szekerek és lovak 
táborának hivalkodása. Ki tudja? Az kétségtelen, hogy nem találták meg a régi barát-
ság, a soproni évek hangjait. Talán a menyasszony nem tetszett neki, pedig bájos és 
kedves volt. Vagy túlságosan a fejébe szállt növekvő hírneve? Michael  mást várt tőle. 
Ez az esküvő utáni rosszul sikerült szívélyesség valahogy lehűtötte kapcsolatukat.

Aztán ennek is vége szakadt, a násznép szedelőzködni kezdett. Wilhelmine  
kelengyés ládái két zötyögő ekhós szekéren indultak előre, majd ők is elhajtottak 
egy takaros, csillogó szerszámmal hivalkodó postakocsin. Még bokréta is díszelgett 
rajta. Michael  boldog édesanyját, Karneréket, Johan Welst , a megnyugodott pápai 
apóst és gyermekeit s egy szekérre való rokont – akik valahol még egy muzsikás 
embert is felszedtek – ismerős fuvarosok szállították az Írott-kő iromba foltokban 
feketéllő őserdei alatt vissza Kőszegre, ahol valamennyien megpihentek. Csak a 
fi atal pár útja volt sürgős. Nyári zivatar készülődött a Pucklige Welt fölött. 
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Áldás
Minchen  kivirágzott. Hamar beleélte magát a nagy tekintélyű grazi lelkészfeleség 
új szerepébe. Hálás volt, hiszen aligha ismerték egymást, s mindegyre meg kellett 
állapítania, hogy éppen ilyen férjet kívánt magának. Megszerette ezt a várost, hiszen 
a Mura-parti tartományi székhely vendégjárásaival, kulturális és kereskedelmi 
életével az ő szemében valóságos világváros volt. Háziasszonyi buzgólkodásának 
férje szabad teret engedett, s ő át is vette itt a kormányrudat. A kissé rideg papi 
lakást hamarosan meleg otthonná varázsolta. A fényes, diófából készült, egysze-
rű biedermeier szekrények, a zöld huzatú fotelek, Michael  kihajtható asztallapos 
szekreterje, az aranyosan csillogó réz gyertyatartók, a nehéz, egyszínű függönyök, 
akár a könyvtárszoba zsúfolt polcai, különösen, ha leszállt az este, a gyertyafényes 
csendben valami sajátságos, tiszta, levendulaillatú békességet árasztottak magukból. 
A nyár heve már elperzselte a Glacison a fák lombját, s az augusztus végén egy-egy 
szélrohamra lepergő levelek között átsejlettek a Schlossberg körvonalai. 

Szeptember végén Kőszegre és Pápára is elment a hír: Wilhelmine  áldott állapot-
ban van. Ezt szó szerint értették: különös áldást láttak abban, hogy a harminchét 
esztendős férjnek és huszonöt esztendős feleségének máris gyermeket ígér az Isten. 
1829. április 20-ára, szerdára virradó éjjel, mire a stájer hegyek havas gerincein 
egy hosszú tél után megcsordultak a patakok, és a lerombolt erődítések helyére 
telepített fasorokat ezüst-zöld rügyfátyol borította el, az egyházfi t el kellett szalaj-
tani a kórházba Johanna Kohlért , a bábáért. Amikor pontban déli tizenkettőkor a 
Schlossbergen elsütötték az óratorony mögötti ágyút, és megkondultak a harangok, 
kihallatszott a hálószobából a hangja: 

– Fiú, egy szép, derék fi ú!
Kohl  asszony olyan diadalmasan kiáltotta ezt, mintha ez kizárólag az ő érdeme 

lett volna. 
A keresztapaságot a fi atal anya Paul  nevű győri nagybátyja és felesége, Katharina 

Thirring  vállalta magára. A keresztelőre sajnos nem tudtak eljönni. Egy jó barát, 
Joseph von Schiller  grazi polgár helyettesítette őket. Megvárták Wilhelmine  felgyó-
gyulását, így a boldog Michael  csak május 12-én keresztelhette meg a fi át. A kicsi 
a Wilhelm Theodor  nevet kapta.1 Bizony, Isten drága ajándékának érzik, s csak 
másodsorban nevezik az édesanyja után Wilhelmnek. Akkorra már a nagymama 
is a szó szoros értelmében lóhalálában Grazba érkezett, hogy meglássa unokáját.

 1 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer keresztlevele.
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Néhányan megütközve vették tudomásul, hogy a fi atal pap hívő ember létére 
beoltatta a zsenge gyermeket Jenner  doktor még most is sokat vitatott találmányával 
a fekete himlő ellen. Kaptak is erről egy csodálatos, szimbolikus képpel ellátott, 
kőnyomatos igazolást. Az oltási bizonyítványon egy idilli, ligetes tájon a boldog 
gyermekektől körülvett anya éleszti egy oltár tüzét. Egy, a bibliai prófétákra emlé-
keztető tógás férfi  felemelt kézzel az égre mutat, ahol rokokó angyalkák tartják a 
„Tisztelet és hála dr. Jennernek” szövegű szalagot, amelyre a mindent látó Istenszem 
háromszögletű jelképével ékesített nap szórja sugarait. Mind ezek felett Ausztria 
ragadozó karmú, kétfejű koronás sasmadara szárnyal a magasba.2

Ez az oltás még mindig példaadásszámba ment. A fekete himlő nagy, pusztító 
járványokban rendszeresen tizedelte Európa népeit. Alig akadt család, amelyből 
ne ragadott volna el valakit. Sokan voltak azok is, akik a himlőhelyek rücskeiben 
magukon viselték bélyegét. Bár az oltás reményt nyújtott a gyilkos veszedelem 
leküzdésére, sokan féltek tőle. Nagyon kegyes lelkek egyenesen azt állították, hogy 
istenfélő ember hitét tagadja meg, ha beavatkozik a Gondviselés dolgaiba.

Nem sokkal a kis Theodor  születése után teljesült a nagymama utolsó régi vágya 
is. Másik fi a, Jakob  – aki időközben szépen megtollasodott, és jó nevű posztómes-
ter lett – elvette a tekintélyes kőszegi családból származó Juditha Gamaufot . 1830. 
február 22-én, egy hideg, téli napon házasodtak össze.3 Michael  azért is örült az új 
rokonságnak, mert annak tagjai között több kolléga is akadt. A graziak nem vállal-
kozhattak az utazásra. Rövidek voltak a nappalok, hidegek, viharosak az éjszakák, 
a hó fútta utak pedig veszélyesek s néha járhatatlanok. Úgy hírlett, farkasok jöttek 
fel a szlovéniai hegyekből. Csak levélből tudták meg, mekkora lakodalmat csaptak 
az otthoniak.

Alig két évvel később, 1831-ben Európa nagy részén másik járvány tartotta ismét 
rémületben az embereket. Észak-Magyarországon az a hír járta a legelmaradottabb 
szlovák és ruszin parasztok között, hogy a birtokos urak szolgálatában maguk a 
járvány lokalizálásáért, az emberek megmentéséért hősiesen küzdő orvosok ter-
jesztik a dögvészt. Megmérgezik a kutakat! Borzalmas lázadás tört ki. Elsősorban 
az orvosokra vetették rá magukat a felizgatott tömegek. Megkínozták, megcsonkí-
tották és meggyilkolták őket. Aztán felgyújtották a kúriákat, s ugyanúgy végeztek 
a hatósági személyekkel is. Az erdélyi románok az oroszok segítségére vártak. Nem 
egy magyar úr még József nádort  is igyekezett felelőssé tenni a véres felkelésért. 
Csak a katonaság vetett véget a gyilkolásnak, de a járvánnyal a fegyverek sem bírtak. 

A kolera alattomosabb, hirtelen végző fajtája támadott. Egyik percről a másik-
ra kezdődött rosszulléttel, s az áldozatokat órák alatt kiszárította a hányás és a 
hasmenés. Családok ezrei gyászoltak. Október 8-án Wilhelmine  egyik öccsét is 

 2 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer oltási bizonyítványa.
 3 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
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elragadta a betegség, s akkortájt kapták a hírt, hogy unokatestvére, Samuel Schöpf  
bácsi Lajos  nevű fi a is a számtalan halott közé került.4 Augusztusban a megújuló 
magyar irodalmi élet bátor és tiszta vezére, Kazinczy Ferenc  is áldozatul esett. 
Valamikor az élet fájdalmas szépségét a rokokó könnyed festőiségébe oldó zürichi 
festő-poéta, Salomon Gessner 5 idilljeit ültette át a kemény magyar valóságba. Aztán 
decemberben az elpusztíthatatlannak látszó Márton  professzor halálhíre is eljutott 
Grazba. Őt is a kolera vitte el. 

A párizsi forradalomtól megrettent császári udvar még a kolerajárványt is a job-
bágyok még nagyobb elnyomására, valamint az önkényes abszolutizmus besúgó 
rendszerének, a politikai rendőrség hatalmának erősítésére használta fel. 

Nyomás alatt

Michaellel  is éreztették, hogy ha keresztelt, esketett vagy temetett, fi gyelmeztetnie 
kellett híveit, ő csak afféle megtűrt személy, el ne felejtsék az általa elvégzett szolgá-
latokért a stólát az illetékes plébániára beküldeni, mert ott ellenőriznek mindent. Az 
anyakönyvi kivonatok kiállításának joga továbbra is azt illeti. Csekélység, általában 
udvariasan csinálták, csupán a hangnem változott. Az a kis fölényes mosoly is elég 
volt ahhoz, hogy felkavarja a múlt keserves emlékeit, és eszébe juttassa, a lényeg 
változatlan, még mindig az övék a hatalom. Az csak természetes, hogy gyülekezete 
tagjainak a tizedet és a természetbenieket ugyancsak a plébániára és nem saját 
papjuknak kellett befi zetniük. 

Hogy a bürokrácia az áttérések adminisztrálása körül mennyi bonyodalmat 
és nehézséget támasztott, azt saját bőrén tapasztalta. Ezekből lettek a rendőrségi 
ügyek, persze csak akkor, ha egy katolikus akart evangélikus hitre térni. A fi atal 
gyülekezet irattára tele volt azoknak a kérvényeknek, beadványoknak a másolata-
ival, amelyeket a templom építése ügyében kellett annak idején benyújtaniuk. De 
sokat beszélgettek minderről a presbitérium tagjaival, baráti látogatások során, 
rokoni körben! Mivel ez szorosan összefüggött az európai politika alakulásával, 
a hol itt, hol ott mindegyre kirobbanó forradalmi jelenségekkel és az általános 
nyugtalansággal, a legtöbb beszélgetésnek politikai jellege lett. Akár fel is jelenthette 
volna valaki őket, hiszen a mindent elaljasító besúgórendszer megöli a bizalmat, 
akármennyit szónokolnak is róla.

Az elszenvedett igazságtalanság, a sokféle kis pimaszkodás, a diszkriminációk 
tudata mindegyre felháborította. Sokszor kirobbanó belső felindulással, keserű 
haraggal gondolt azokra, akik ocsmány opportunizmusból, önérdekből rendezték 

 4 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
 5 Salomon Gessner (1730–1788) svájci költő és festőművész. Hírnevét Idyllen című ötkötetes vers-

gyűjteménye alapozta meg.
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be így e gyönyörű ország jó kedélyű, derék népének életét. Indulatait a négy fal 
között néha még meg sem fékezte. Minchen csitítgatta.

– Meddig tűrjünk? Tenni kell valamit, tiltakozni kell – mondogatta. De barátai, 
legjobb hívei leintették. Úgyis hiába. Talán majd az idő…

Párizsban igen, Párizsban véget vetettek a polgárok a Bourbonok korrupt, kor-
hadt rendszerének. De miért ültettek megint egy herceget a királyi trónra? Hogy 
fér össze a kettő? Pozsonyban is erjed az újbor, Kőszegen át izgalmas híreket kap 
erről, és most vette a kezébe egy különös gróf – akinek már az apja is dicső hazafi as 
tettekkel tüntette ki magát –, Széchenyi István felkavaró könyvét, a Hitelt. Csak 
Ausztriában nem változhat semmi sem?

Azt tanácsolták neki, ne kockáztassa pozícióját, maradjon a háttérben. A hatalom 
megingathatatlanul erős, változásra, igazi javulásra semmi kilátás. Az a dögevő 
kétfejű sas valóban oly magabiztosan és gőgösen szárnyal, hogy legtöbb barátja 
kiegyezett volna annyiban, hogy rosszabbra ne forduljon a helyzet. 

És most, amikor megint hideg szelek süvítettek az osztrák tartományok felett, 
akár akarta, akár nem, a grazi paplak valósággal az újjáéledt osztrák protestan-
tizmus világi vezető embereinek természetes melegedője lett. A házigazda ezeket 
vette rá arra, hogy legalább ők ne tűrjék némán a fokozódó szorítást. Lázadni nem 
lehet, nem is szabad, bűn lenne veszélyeztetni az eddig elért eredményeket. De a 
csendes meghunyászkodás, a gyáva hallgatás bizonyára csak annál vakmerőbbé 
teszi a zsarnokságot, s a politikai bölcsesség és a becstelenség között oly keskeny 
a határ, mint a mesebeli kard éle. 

1832. december 18-án a stájerországi és karintiai protestáns gyülekezetek negy-
venhét elöljárója megfogalmazott egy kérvényt, melyet a protestánsok egyházi 
jogainak és szabadságának kiterjesztése, valamint a rájuk nézve sérelmes terhek és 
rendelkezések megszüntetése érdekében a császári udvarhoz kívántak benyújtani. 
Ezt elsőként a Grazi Ágostai és Helvét Hitvallású Evangéliumi Gyülekezet elöljárói 
írták alá. Előterjesztésüket „alattvalói hódolattal és alázattal”, ugyanakkor valami 
akkortájt egészen szokatlan bátor igazmondással és férfi as önérzettel fogalmazták 
meg. Sem többet, sem kevesebbet nem kértek, mint azt, hogy a protestánsokat men-
tesítsék a magán vallásgyakorlat korlátaitól és a múltból visszamaradt, idejétmúlt 
terhek viselése alól.

Hallatlan vakmerőség – botránkoztak meg a klerikus udvari körökben már a 
terv hallatán is. Az is volt, mert a példa hatott, s velük aztán több mint egy tucat 
gyülekezet aláírta ezt a beadványt. Igaz, közöttük sok aggályoskodó is akadt. Végül 
a grazi gyülekezet két világi tagja vállalta, hogy még karácsony előtt szolgálati úton 
átadja az iratot a lutheránus és a református konzisztóriumnak továbbítás céljából. 

A válasz csak 1833. június 17-én érkezett meg. Kiderült, hogy a két magas egy-
házi testület a beadványt még csak nem is továbbította. Sőt, ezt még szépen meg 
is magyarázták. 
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„Az az álláspont – írták a császári hatalom rosszallásától tartó szuperinten-
densek kissé szokatlan fogalmazással –, amelyre a legmagasabb államvezetés 
a két császári-királyi konzisztóriumot helyezte, szabályozott, szilárdan 
meghatározott határok közé esik. A két konzisztórium hatásköre nagyon 
világosan ki van jelölve. Csak ilyen, láthatóan kijelölt pályákon mozoghat-
nak, csak rendkívüli esetekben emelhetik fel szavukat, valamint említhetik 
meg véleményeiket és nézeteiket, ha magasabb szempontok úgy kívánják.”6

Biberauer  többször is elolvasta ezt a csodálatosan kacifántos, nehezen érthető, 
a hivatalos észjárás stiláris fi camaival ékes elutasítást. Tehát ezért késett annyit a 
válasz. Szép, hogy legalább azt nem felejtették el, hogy illik válaszolni.

Ő viszont máris elhatározta, hogy nem elégszik meg ezzel. Ráveszi a gyüleke-
zeteket, forduljanak közvetlenül a császárhoz. 

Egy régi barát

Michael  talán azért tudta mindezt nyugodtan átgondolni, és azért nem törődött bele 
az eredménytelennek látszó harcba, mert házasságkötése óta nemcsak a gyülekezet 
élete szilárdult meg – ami természetesen anyagi helyzetének javulásával is járt –, de 
családi élete is sok hálára adott okot. A kis Theodor  még kétéves sem volt, amikor a 
kolerajárvány évében, 1831. január 17-én délelőtt fél tizenegykor megszületett első 
kishúga, Carolina Sophie . Majd alig több mint két esztendővel később, 1833. március 
15-én újabb leányka került az IHS jelű bölcsőbe: Marie Emilie Auguste .7

Ebben az 1833. évben nagy meglepetésre Wimmertől  hozott levelet a posta. Az 
esküvő óta, kerek öt esztendeje szinte semmiféle kapcsolatuk nem volt egymással. 
Most egyszerre sűrűn írt négyoldalas, hosszú levelet kapott tőle. Ezt írta: 

„Kedves Testvérem!
Gyülekezetem elöljáróságának megbízásából az a feladatom, hogy a legba-
rátibb módon megkérjelek, nyilatkozz bizalmasan arról, hajlandó lennél-e 
elfogadni a felsőlövői lelkipásztori állást? Annál szívesebben ragadom meg 
az alkalmat a közvetítésre, mivel mind a harmincnyolc presbiterem úgy 
nyilatkozik, hogy egyes-egyedül a te idejöveteled nyugtatná meg őket a 
gyülekezetemből való elkerülhetetlen távozásom után. Még egyszer meg-
ismétlem előtted, én is nyugodtabban válnék meg e helytől, ha a te kezedbe 
helyezhetném azokat a gazdag kalászokat, amelyek magvát itt elvetettem. 
Igaz, hogy közöttünk évek óta valami elhidegülés támadt, ez azonban so-
hasem akadályozott meg engem abban, hogy kiválóságaidat és érdemeidet 
elismerjem… s a legteljesebb mértékben igazságot szolgáltassak neked. Ezért 

 6 WALLNER 1965, 25–26. o.
 7 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
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még egyszer megismétlem, vigaszomul szolgálna, ha idejöveteled engem 
itt hamarosan elfeledtetne. Hogy módot adjak neked arra, hogy a dolgok 
pontos ismeretében dönthess, minden feltételről pontosan tájékoztatlak.”8

Ezek a feltételek sokkal kedvezőbbek voltak a graziaknál. Wimmer  szervező 
tehetségét ebben az időben már nemcsak a magyar protestantizmus körében, de 
egyre szélesebb körben is ismerték és csodálták. A levél bizonyítja, milyen nagyra 
tartották a határ menti kollégák Biberauer  grazi eredményeit. Ez a meghívás ko-
moly kísértést jelenthetett, mégis úgy döntött, hogy Grazban marad. Elhidegültek 
egymástól? Talán azért, mert nem vele eskette magát. Sajnálja, de kedves hívásának 
nem engedhet. Nem hagyhatja cserben az általa alapított gyülekezetet, azokat a 
barátokat és munkatársakat, akikkel elkezdte a küzdelmet az ausztriai protestánsok 
egyházi életének felépítéséért, nagyobb szabadságáért. Ez van olyan fontos, mint a 
felsőlövői intézmények sorsa.

Már diákoskodásuk óta ismerte a felsőlövői kollégát. Nem felejtette el viharos 
barátságukat. Ismerte hirtelen haragú, érzékeny, makacs és elhamarkodott lépé-
sekre is képes természetét. Azt gyanította – nem is alaptalanul –, hogy megint 
összeveszett a gyülekezetével, s ezért akar mindent odavágni. De nem fogja-e ezt 
a lépését hamarosan úgy megbánni, hogy ezzel utódját szinte lehetetlen helyzetbe 
hozza? S mi lenne akkor? Wilhelmine  is ettől tartott, és igazuk lett. Wimmer  ugyan 
elment Felsőlövőről, és két évig Modorban működött – ezzel is szaporítva a híres 
modori papok névsorát –, onnan azonban mégiscsak visszatért Lövőre, sőt itteni 
munkássága egyre ismertebbé vált a határokon túl is. 

Michael  csak örülhetett, hogy nem fogadta el ezt a nagyon megtisztelő ajánlatot. 
Neki más harcot kellett megvívnia. 1833. december 12-én a harcias Johann Kirste  és 
Karl Sell  – ugyanaz a két grazi presbiter, akik már az első beadvány benyújtását is 
vállalták – ismét Bécsben vannak. Most már nem az egyházi főhatósághoz viszik a 
kérvényt, hanem egyenesen a császár megbízottjának, Lajos főhercegnek nyújtják 
át. Arra kérik benne az uralkodót, adja meg „a protestánsoknak az egyházi jogok 
és szabadságok tekintetében a nyilvános vallásgyakorlat jótéteményét, s az ettől 
függő egyenlőséget katolikus polgártársaikkal, valamint szüntesse meg a katolikus 
papságnak és egyházfi knak fi zetendő stólakötelezettségüket”.

Várták a választ. Aztán több mint fél évvel később megkapták az értesítést arról, 
hogy „ő császári királyi felsége nem méltóztatott e kérvénynek helyt adni”.9

 8 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer levelezése. Gottlieb August Wimmer levele 
Michael Biberauerhez, 1833. szeptember 18. 

 9 WALLNER 1965, 26. o.
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Veszteség

Ezalatt Kőszegről egyre aggasztóbb hírek érkeztek. A mama, amióta kisebbik fi át 
is megházasította, egyre többet gyöngélkedett. Mintha befejezte volna feladatát. 
Állapota a tél folyamán egyre súlyosabbra fordult. Csak Michael  levelei vidították 
fel. Auguste , a kis Guszti  lett a harmadik és utolsó grazi unoka, akiről még tudomást 
szerzett. Azelőtt mennyire szeretett átmenni, és milyen büszke volt rá! A kislány 
alighanem tőle örökölte élénk szellemét, makacs, harcos kedvét és nagy álmait. 
Nem ok nélkül aggódtak: Falvay Zsuzsanna , Jacobus Biberauer  özvegye 1834. április 
3-án meghalt.10 Hatvankilenc évet élt, ebből harmincat özvegyen, egyedül. Meny-
nyire bántotta Michaelt , hogy soha nem köszönhette meg édesanyjának úgy szíve 
szerint mindazt, amit érte tett! Amikor nemcsak lemondott arról, hogy legidősebb 
gyermekeként minél előbb könnyítse özvegysége gondjait, hanem még anyagi ál-
dozatokat is hozott taníttatásáért. Amikor nem akarta a közelében tartani, hanem 
elengedte messzire, egy másik országba. De most már nem tehet érte semmit. Erről 
vallanak a fennmaradt levelek.

Abba kapaszkodott, s az könnyített rajta, hogy tudta, utolsó éveiben a kőszegi 
atyai jó barát, a már megfáradt Ludwig Schneller  nem hagyta magára. Ezt akarta 
megköszönni, amikor neki, „a hivatásbéli és lelki jó barátnak” ajánlotta frissen 
megjelent verseskötetét, az ihlet, az áhítat óráit, a Weihestundent.11

Úgy érezte, az öreg Schneller  nemcsak kollégája, lelki rokona, de szíve szerint 
testvére is. Mialatt hozzá a távolság ellenére is egyre közelebb került, Wimmertől  
mindjobban eltávolodott.

Egy különös rokon

Sokat beszéltetett magáról abban az időben a csendes polgári élet ellen nyíltan 
lázadó enfant terrible, Samuel Gottlieb Ludvigh , Wilhelmine  minduntalan botránko-
zást keltő unokatestvére. Azt suttogták róla, hogy titkos társaságokba is bejáratos, 
sőt tagja lett a Monarchia egyik legbefolyásosabb szabadkőműves páholyának. E 
társaság területenként különböző, kísérteties avatási rituáléjáról hátborzongató 
történeteket suttogtak, de mivel ez képezte a „nagy titkot”, erről senki sem mert 
biztos adatokat szolgáltatni. Kétségtelen, hogy ez a szervezet hozzájárult a társa-
dalmi szerkezet fellazításához, így történhetett meg az, hogy ez a kőszegi polgárfi ú 
egy páholyba került Friedrich von Schwarzenberg  herceggel. Páholybeli nevükön 

 10 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
 11 BIBERAUER 1834. (Megtalálható a Steiermarkische Landesbibliothek állományában.)
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szólították egymást, s testvérként tegeződtek, noha politikai tekintetben gyökeresen 
ellenkező álláspontokat képviseltek. 

Ludvigh  mindenekelőtt irodalmi babérokra pályázott. Kora szokása szerint 
álnév alatt, páholybeli nevén, Theon  aláírással jelentette meg német nyelvű műve-
it. Írt egy könyvet Reise in Ungarn im Jahre 1831 címmel.12 Össze is szedett hetvenöt 
előfi zetőt, szét is küldte a nagy németországi lapoknak, amelyekben még sajnos 
olyan kritikák is megjelentek, hogy a szerző arról panaszkodott, bírálója kezét „egy 
démon vezette, s dühös acsarkodásának szégyene csak őt magát szennyezte be”.13 
A magyarországi kolerajárvány élményeit megörökítő könyvén kívül egy hasonlóan 
sikertelen versgyűjteményt is kiadott. Ezt szét sem küldték, s mint írta: „néhány 
ajándék példánytól eltekintve az egész kiadás kétségtelenül még mindig ott lapul a 
tömött Trattner–Károlyi Kiadó makulatúra-kamrájában”.14 A kolerajárvány idején 
tapasztaltakat leíró könyv jobb sorsot ért meg, végül mégiscsak kikerült külföldre, 
s bár nem sokan vásárolták meg, szépszámú olvasóra tett szert. Részévé lett a kri-
tikusok kegye és gyűlölete, elismerést és lebecsülést egyaránt aratott.

Eközben a szerző a magyarországi nemzetiségek együttélésében fi gyelemreméltó 
tapasztalatot szerzett. Erről a következőket írta:

„Úgy az Utazás Magyarországont, mint a Theon című verseskötetet egy magyar 
nyelvű újságban is ismertettem. Erre több magyar emberből valami izzó 
gyűlölet lángja csapott ki a német nyelv használata miatt, számtalan olyan 
pillantással találkoztam, mely tőrként látszott belém döfni. Én viszont mé-
lyen átéreztem, hogy édes hazámat és a magyar nyelvet egyaránt szeretem, 
még ha nem is lelkesedem az utóbbi szűk korlátaiért és az előző milliónyi 
hiányáért. Tehetek én arról, hogy engem német bölcsőben ringattak Magyar-
országon? De éppen azért, mert szeretem a hazámat, mert szívből kívánom 
felvirágzását, és azt is belátom, hogy a nemzet nyelve elengedhetetlen feltétel, 
elhatároztam – s erre kétszeresen ösztönöztek a patrióták mérges pillan-
tásai –, hogy ezt a szép nyelvet tökéletesen elsajátítom, hogy egyszer ezt a 
gőgös, egyoldalúságból származó gyűlöletet, ha csak egyetlenegy magyar 
nyelvű könyvemben is, megszégyenítsem. Ha tudok franciául, miért ne 
írhatnék Magyarországon is francia nyelven? De miért ne írhatnék akkor 
németül is, mikor ezen a nyelven sokkal nagyobb közönségre gyakorolhatok 
hatást? Sajnos ezek csak szalmalángok voltak, amelyek csak kárt tehetnek, ha 
hirtelenjében mindent el akarnak maguk körül pusztítani, ami nem egyezik 
azzal, amit ők akarnak. Ezeket a hazafi as lángokat nem cédrusfa hasábok 
fűtötték, pedig csak azok áraszthatnak jótékony meleget. A nemzet szellemi 
és fi zikai erejét cédrusfával kellene táplálni, ha önmagából és önmagában 
életet akar teremteni. Nekünk azonban van egy Bánátunk, van egy Zólyom 

 12 Német: utazás Magyarországon 1831-ben.
 13 LUDVIGH 1855, 134. o.
 14 Uo.
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megyénk, de sajnos nincs egységes Libanonunk, és nincs érzékünk az igaz 
polgári szabadsághoz. A birodalom egyenlőtlenül eloszló terheinek nyomása 
nehezedik a vállakra, az idő rozsdája marja szét az egyoldalú alkotmányt, 
amelyet az abszolutizmus kezei csűrnek-csavarnak, és hatalmas főurak és 
püspökök szentségtelenítenek meg. Az erők darabokra szakadtak, a trónus és 
a nemzet közötti bizalom megsemmisült, az igazán szabadelvű patriótáknak, 
mint a nép képviselőinek, nincsen súlya az országgyűlés két házának szabá-
lyozatlan mérlegén, amelyben egyetlenegy mágnás és főcsuhás szavazata egy 
egész vármegye akaratát legázolhatja. A nyugatról beáradó világosság fényét 
veszti a történelmi jog árnyai között. Az egyik mindent azonnal meg akar 
változtatni, a másik saját érdekei védelmében egy hajszálnyit sem hajlandó 
engedni… Szeretett hazám, az Isten irgalmazzon neked!”15

Ezek a sorok akkor, az 1830-as évek első felében lehet, hogy még egy nagy célokat 
maga elé tűző, sikertelen, nyugtalan akarnok panaszának tűnhettek. Pedig nem így 
volt, ezt bizonyítja az is, hogy Pestre kerülve nehéz körülmények között Szvetits 
 királyi kamarás támogatta, aki nem tartozott a gazdag emberek közé. Barkóczy 
gróf  hónapokig minden nap családi asztalánál látta vendégül, s az akkori Merkan-
til Kaszinó körében tagként, Schedius  professzor és mások társaságában merész 
előadásokat tartott. Hogy miért fogyott el a hallgatóság, mihelyt a cenzúra ide is 
betette a lábát, maga sem tudta eldönteni. 

„Eközben – írja visszaemlékezéseiben – a magyar ellenzék a mágnáskaszinó-
ban16 is felemelte fejét. A nemes patrióták ugyancsak elkezdtek előadásokat 
tartani, mégpedig magyar nyelven. Ezeknek a felolvasó összejöveteleknek 
komolyabb jellege volt. Megrázóan erős hatást gyakorolt Wesselényi , az 
erdélyi nemes hangja, magával ragadóan zengett Széchenyi , a szabadelvű 
hazafi  előadása, és ritmusukkal szelíd hullámokként ringattak a két költő, 
Vörösmarty  és Bajza  sorai.

Széchenyi István  gróf jósága tette lehetővé számomra, hogy bejárhattam 
a Nemzeti Kaszinóba is… Aztán összehívták az országgyűlést, s akkor 
mindenki szétrebbent…”17

A kisvárosi életből végleg kitört unokatestvér dicsekvéstől sem mentes beszá-
molói Michaelt  nemcsak érdekelték, hanem komolyan foglalkoztatták, sőt néha 
bosszantották is. Most valóban bebizonyosodott, milyen távol esik Graz Magyar-
országtól. Itt, stájer földön a klérus, de mindenekfelett az európai jövő változat-
lanságának biztosítékát jelentő metternichi diktatúra rendíthetetlennek látszott. 

 15 Uo. 134–135.
 16 A korabeli sajtó és a közvélemény a Nemzeti Kaszinót mágnáskaszinónak nevezte, mivel ennek 

a tagságában volt a legmagasabb az arisztokraták aránya. 
 17 LUDVIGH 1855, 137. o.
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Pozsonyból szinte hihetetlen üzenetek érkeztek, s a Gratzer Zeitung néha napi két 
kiadásban is izgalmas híreket hozott.

Michaelen  mégis időnként erőt vett a csüggedés. Fáradt volt, ki tudja, mi lehetett a 
baja. Gyülekezete és családja terelte el borongó gondolatait. Most még inkább örült 
annak, hogy Grazban maradt. Mennyi boldogságot talált a családjában, feleségében, 
aki minden házi gondot levett róla, nemsokára iskolás kisfi ában, két kicsi leányká-
jában és egyre mozgalmasabb életű gyülekezetében! Új meg új tagok jelentkeztek, 
igaz, elköltözők is akadtak, de jöttek az áttérők, idetelepülők is, híres vagy hírhedt 
nyugdíjasok, különös külföldiek. 

1835 májusában váratlanul ő is súlyosan megbetegedett. Az orvosok nem bíztak 
felépülésében, legalábbis hosszú ideig tartó munkaképtelenséget emlegettek. Min-
denesetre olyan helyettesről kellett gondoskodni, aki tartósan elláthatta helyette a 
munkát. Ez sem ment könnyen, mert az éppen érvényes rendelkezések értelmében 
csak a Habsburg Birodalom területéről származó segédlelkészt alkalmazhattak. 
Szerencsére a kőszegi rokonság körében akadt ilyen. Juditha  sógorasszony, Jakob 
Biberauer  feleségének öccse, Joseph Gamauf  éppen a kápláni idejét töltötte, s szí-
vesen vállalkozott arra, hogy Grazban segítsen.18

A beteg nem halt meg, de sokáig lábadozott, s ezalatt szépen gyarapodott a 
grazi paplak könyvtára. Michael  már korábban is sok mindenről lemondott, csak 
hogy egy-egy jó könyvet megszerezhessen. A már Jénában gyűjtött német klasz-
szikusok – Klopstock , Lessing , Goethe , Schiller  és mások – művei már régen ott 
sorakoztak polcain. A város irodalomértő polgárai közül nem egy szívesen vette 
igénybe könyveit. Annál is inkább, mert előszeretettel gyűjtötte azokat a munkákat, 
amelyeket a politikai vagy az egyházi cenzúra indexre tett. Semmivel sem lehetett 
neki nagyobb örömöt szerezni, mint egy-egy Habsburg- és Róma-ellenes pamfl et-
tel. Szép gyűjteménye volt belőlük. Most, lábadozása idején, amikor már elég erős 
volt ahhoz, hogy kiüljön egy öblös karosszékbe a Glacisra néző ablak mellé, mégis 
leginkább könyvtárának egyik régi ékességét lapozgatta. Egy hatalmas bőrkötéses 
fóliánst, Luther  Asztali beszélgetéseinek 1566-ban megjelent első kiadását. Milyen 
jóízűeket tudott nevetni a rajongva tisztelt reformátor vaskos humorán, néha a 
középkori barátok bárdolatlan röhögését visszhangzó, kíméletlen emberi kedély 
megnyilatkozásain! Szinte hallotta, ahogy a wittenbergi ebédlőasztal mellett egy-
egy telitalálatra milyen jókat kacagtak a megtisztított hit tudós harcostársai. Ez a 
könyv úgy hatott rá, mint a gyógyszer.19

Az orvos balsejtelmei eloszlottak. Michael  talpra állt. 

 18 WALLNER 1965, 26. o.
 19 A szövegben említett mű 1566-ban Eisenachban nyomtatott eredeti kiadása Bodoky Richárd 

tulajdonában volt, a II. világháborúban azonban nyoma veszett.
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Egy tehetséges ifjú

Még kímélnie kellett magát, így többet foglalkozhatott a családi dolgokkal: kik szü-
lettek, kik haltak meg, hány házasságot kötöttek, melyek saját és felesége rokonságát, 
valamint egymást híven számon tartó atyafi ságát szépen kiterjesztették. Különösen 
a gyermekáldásban gazdag Wels famíliában alakult mozgalmasan az élet.

Ők bizony nem hiába tanúsítottak egyre növekvő érdeklődést a Pápai Református 
Kollégium és a bontakozó magyar művelődés iránt. A fi atalok természetesen a zord 
iskolai törvények dacára is részt vettek a jókedvű ifjúság társadalmi eseményszámba 
menő összejövetelein, különösen a Képzőtársaság örömünnepein. A pápaiak, a 
tanárok és a diákok nagyon élénk kapcsolatokat építettek ki, így iskolájuk fontos 
kulturális központtá vált.

Minchen  öccse a magyarosodó győri németség maradandó hatású szellemi 
vezérembere, az első magyar nyelven szerkesztett újság, a Pozsonyban megjelent 
Magyar Hírmondó megalapítója, Ráth Mátyás 20 családjával került kapcsolatba. A fi ú a 
família egyik legfrissebb hajtásának, a szépsége és műveltsége miatt körülrajongott, 
még gyermekkorban járó Ráth Ludovikának  kezdett udvarolni.

A híres Ráth Mátyás  (Győr, 1749. április 13. – Győr, 1810. február 5.) is abból a fel-
világosult német művelődési áramlatból került ki öntudatos és lelkes magyarként, 
amely szinte az egész rokoni kör életútjának kereteit megszabta. Győrött született, 
Modorban, Pozsonyban, Sopronban járt iskolába, s többéves németországi egye-
temi tanulmányai után tért vissza Pozsonyba, majd ismét Győrbe, ahol magyar 
igehirdetőként magyar újságíró lett. Csak akkor vállalt újból papságot, amikor 
az utóbbiból már nem tudott megélni, s végül magyar egyházi vezéregyéniséggé 
küzdötte fel magát.21

Ludovika  társasága jórészt az 1830-as évek még zsenge dunántúli irodalmi éle-
tének tagjaiból állt. Közülük az egyik szokatlanul sokoldalú, világlátott, huszonkét 
éves fi atal orvos, Kovács Pál  (Dég, 1808. július 1. – Győr, 1886. augusztus 15.) 1855-ben 
tért vissza külhoni útja után Győrbe. Bár a nagy hírű Hahnemann ,22 a hasonszenvi 

 20 Ráth Mátyás (1749–1810) evangélikus lelkész, nyelvész. Pozsonyi, soproni és göttingeni tanul-
mányait követően 1779-ben Pozsonyban telepedett le, s itt indította el 1780-ban az első magyar 
nyelvű hírlapot, a Magyar Hírmondót. 1783-ban felhagyott a hírlapszerkesztéssel, és győri lelkész 
lett. 1786-ban elhagyta Győrt, majd három évvel később visszatért, s ismét a gyülekezet lelkésze 
lett. 

 21 Ráth Mátyás életéhez lásd KUSZÁK 1940.
 22 Christian Friedrich Hahnemann (1755–1843) német orvos, a homeopátia rendszerének kidolgozója. 

Lipcsei és bécsi tanulmányai után háziorvos lett. Az 1780-as évek második felétől gyógyszerészeti 
és orvosi kutatásokat végzett, s ezek eredményeként megalkotta a hasonszenvi gyógymód, vagyis 
a homeopátia tantételeit, amelyeket 1810-ben adott közre. Tanait sokan támadták, azonban az 
1820-as évek elejétől egyre többen alkalmazták módszerét.
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gyógymód, az akkor rendkívül divatos homeopátia bevezetőjének tanítványa volt, 
nem ez tette híressé, hanem irodalmi sikerei.23

Már apja, Kovács Ferenc  (1746–1819) német és francia egyetemeken képzett, 
nagy nyelvtudású mérnök volt, aki magyarra fordította kora több francia nyelvű 
szakmunkáját és egyik, a polgári embereszményt szolgáló könyvét. Gautier  Az utak 
és utszák építésének módja című műve Magyarország egyik legégetőbb kérdéséhez 
kívánt segítséget nyújtani, de nem kevésbé aktuális két jellegzetes című munka az 
Emberséges ember egész tisztje, továbbá A fejedelmek és hazának barátja, avagy a jó polgár. 
Kovács Ferenc  előbb Veszprém vármegye főmérnöke, majd Festetics Antal 24 jószág-
igazgatója volt. Ismert dunántúli magyar családból származó feleségétől, Eőry 
Juliannától  még Ferenc  fi a előtt öt leánya született. Közülük Terézia  (1786–1879), 
asszonynevén Literáty Jánosné  irodalmi munkássága révén vált ismertté, Katalin  
pedig szlováni Beöthy Gáspár  feleségeként Beöthy Zsigmond  költő anyja lett.25

Megbocsátható, hogy a fi atal Kovács Pált  kétségtelenül nem mindennapi tehet-
sége, nyelvérzéke, munkabírása, szorgalma és gyors felfogása révén igen fi atalon 
elért sikerei elkápráztatták. Neve, amikor 1835-ben, huszonhét éves korában a Pestre 
költözött Bakody József ,26 Győr vármegye tiszteletbeli főorvosának pacientúráját 
átveszi, az egész magyar irodalmi életben ismert. Már pápai kisdiák korában kitűnt 
a kollégiumban. Pozsonyban, ahová német szóra küldték, a Magyar Társaságban írói 
képességeivel úgy jeleskedett, hogy mint pesti orvosnövendék, tizenkilenc évesen 
kora minden neves magyar írójával személyes kapcsolatba került. Ezt az is meg-
könnyítette, hogy már apja munkásságát sokra értékelték. Az Auróra Kör tagjai – a 
nála nyolc évvel idősebb költőfejedelem, Vörösmarty Mihály , továbbá Dukai Takács 
Judit , Kisfaludy Károly , Bajza József , Döbrentei Gábor  és Fáy András 27– szívesen 
fogadták maguk közé. Épp csak elvégezte az orvosi egyetemet, amikor rendkívül 
termékeny irodalmi működéséért 1833-ban, huszonöt éves korában már a Magyar 
Tudós Társaság levelező tagjává választották. E sikerek után egy esztendőt szánt arra, 
hogy beutazza Németországot. Berlinben még ő is találkozott Hahnemann-nal , 
s akkor döntött végleg a homeopátia mellett. Egy füst alatt két lakodalom című drá-

 23 BEÖTHY 1887.
 24 Festetics Antal (1764–1853) császári és királyi kamarás. Kortársai „az ország leggazdagabb közne-

mesként” emlegették. Nevéhez fűződik a dégi Festetics-kastély építtetése, amelynek terveit Pollack 
Mihály készítette. A kastélyt a hazai szabadkőművesség titkos központjaként tartották számon. 

 25 SZINNYEI 1891–1914, 6: 1214. o. A Beöthy család leszármazottai a 20. század közepéig rokoni kap-
csolatokat tartottak fenn Michael Biberauer leszármazottaival.

 26 Bakody József (1792–1845) orvos. 1820-ban Pesten szerzett orvosi diplomát, majd Győrben telepe-
dett le. Legnagyobb orvosi sikerét az 1831-es kolerajárvány betegeinek kezelésével és gyógyításával 
érte el, amelyet Hahnemann homeopátiás gyógymódja szerint hajtott végre. 1836-ban Pesten 
telepedett le, s nagyban hozzájárult a homeopata orvoslás meghonosításához és elterjedéséhez.

 27 Fáy András (1786–1864) író, politikus. Tevékenyen részt vett a reformkor politikai életében, majd 
1849 után elsősorban az irodalommal foglalkozott. Írásai között találunk társadalmi regényt, 
valamint felekezeti, közgazdasági és nőneveléssel foglalkozó munkákat is. 
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mája, úgy tűnik, saját életpályájának mottója is lehetett volna, mert alig tért vissza 
Győrbe, hogy állását elfoglalva elkötelezze magát ennek a városnak, beleszeretett 
a valóban hozzá illő, szép és tűzrőlpattant Emilia Welsbe  Rövidesen meg is kérte 
Michael Biberauer  sógornőjének kezét.28

Wilhelmine  lelkesedett, férje minden jót kívánt nekik, de nem osztotta a család 
többi tagjának elragadtatását. Nem tudta elképzelni, hogy ez az egészen más érdek-
lődésű ember hogyan fog beilleszkedni a családba. Máris közismert volt, hírneve 
Kisfaludy Károlyéval  és Szigligeti Edéével  vetekedett. Művei megfeleltek a közízlés 
fejlettségének, a vidéki olvasóközönség – egyrészt a lassan elszegényedő, korábban 
birtokos, nemesi eredetű honoráciorok, másrészt a vagyonosodó kézműves csalá-
dokból kiművelődő városi polgárság – igényeinek, színvonalának, életstílusának 
és álmainak, amelyeket jól ismert, s néha alaposan kifi gurázott. Még Kisfaludy 
Károly  drámaiságát sem érte el, de az 1830-as évek szerény mértékét túlhaladta, 
s ezzel kortársai között rendkívüli népszerűségre tett szert. Győri otthonukban 
hazai viszonylatban ritka, akkor divatos szóval élve valóságos irodalmi szalont 
alakítottak ki. Szerette a vidámságot, a tréfát, egészséges dunántúli humor áradt 
belőle. Nemcsak mint orvos, prózaíró, színpadi szerző vált közismertté, de jó és 
értő műkedvelő muzsikusként is. Egyszóval ő volt Győr városának legnépszerűbb 
házasulandó fi atalembere. Nem csoda, hogy Johan Wels  mester felserdült Emíliája  
fülig szerelmes lett a hajdani pápai muzsikás diákba.

Családi örömök

Michael  mással volt elfoglalva: egy harmadik beadványban is megismételte a stáje-
rországi és karintiai protestáns gyülekezetek és hívők kívánságait. Erre aztán 1836. 
november 19-én a grazi rendőr-igazgatóság közölte Kirstével  és Sell-lel , hogy „ő 
császári királyi felsége megparancsolni méltóztatott”, hogy nevezetteket utasítsák 
„a fennálló törvények betartására”.29

Várni kellett. Csendes, munkás évek következtek. Egyhangúságukat csak egy-egy 
magyarországi látogatás szakította meg Kőszegre Jakobékhoz  vagy Pápára, a mézes-
kalács illatú, mindig forgalmas nagyszülői házba, Sopronba és persze Győrbe, ahová 
már a kíváncsiság is hajtotta őket, s ahonnan mindig sok élménnyel tértek haza.

1843-ban Michaelék  készültek családi ünnepre. Elérkezett Theodor  konfi rmáci-
ójának ideje. Ezt az elfelejtett hitbeli megerősítést, a keresztség megerősítését és az 
úrvacsorára felkészítő oktatást, útmutatást Magyarországon is a pietisták vezették 
be. Neves lutheránus képviselői csaknem kivétel nélkül ennek szolgálatában írták 

 28 SZINNYEI 1891–1914, 6: 1354. o. Ez a rokonság később fontos szerepet játszott a Bethesda Kórház 
megalapításában.

 29 WALLNER 1965, 26. o.



114

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

kátéikat. Tőlük terjedt át és gyökerezett meg a református egyházban is. Ez akkor 
nemcsak a felnőttkor küszöbének átlépését jelentette, több volt annál, a gyülekezet 
közösségének misztériumába való beavatás. Ebben a családban ez különösen fontos 
volt. Michael  még nagyobb gonddal készült az előkészítő órákra: tizennégy éves, 
egyetlen fi át kellett megerősítenie a hitben. 

A jeles ünnepet április 20-án, egy csütörtöki napon tartották meg a külső és belső 
áhítat minden jelével. Még így is zsúfolásig megtelt a templom. Odakint újra ragyo-
gott a tavasz. A szószékről a megerősítő beszéd textusaként a Jelenések könyve 3. 
fejezetének 11. verse, a Filadelfi a városában élő kis gyülekezethez intézett fi gyelmez-
tetés hangzott a lehajtott fejű fi atalok felé: „Íme, eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad 
van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.” A prédikátor apa úgy mondta ezt, hogy 
egy életen át visszhangozzon fi a életében. Nemzedékeket erősített ez az útravaló.30

Kellett is az erő, mert 1843-44 fordulója nehéz telet hozott. Januárban ért a hír 
Grazba, hogy a kis Samuel , Jakob  nagybácsi egyetlen fi a újév másnapján meghalt. 
Tizenkét esztendőt élt.

Michael  most Theodoron  is sokat gondolkodott. A konfi rmációi előkészítés so-
rán vette észre, mennyire megváltozott ez a mindig játékos gyerek. Samuel  halála 
megviselte, s nem sokkal később, 1844. március 27-én gyermekkori pajtása, az egy-
házfi  fi a, Julius Kornhammer  is meghalt.31 Halálától mélyen megrendült, jó pajtása, 
barátja volt, s az igazi barátság a szent dolgok közé tartozott. A romantika idilli 
álomvilágát gyakorta kegyetlenül megtépázta, hogy a halál sokszor korán aratott 
a fi atalok között. A tizenöt éves fi ú most találkozott komolyan vele, s megrendült. 
Észrevette, hány fi atal anya fi zet életével gyermeke életéért, és szinte alig akad olyan 
család, amely valamennyi gyermekét fel tudná nevelni. Nemcsak a kolera, de egy-
egy torokgyík, hastífusz- vagy skarlátjárvány nyomán hirtelen megszaporodtak 
a keresztek a gyermektemetőben. Ilyenkor az édesapja temetett. Szépreményű, 
ábrándos lányok és fi úk mentek el lassan, csendesen a szárazbetegségben vagy 
ideglázban. A kolerától, ettől a megalázó, undorító haláltól változatlanul rettegett 
egész Európa. Sőt a magyarországi ásott kutak vidékén a váltóláz, a tífusz is ren-
geteg áldozatot szedett, akárcsak az Alföld kavargó homokfelhői alatt a sokféle 
tuberkulózis. Csak a félelmetes fekete himlőt tudták megfékezni. 

Theodor  baráti körében meg is őrül egy fi ú. Újabb szomorú rejtély. Ugyanakkor 
az élet dolgai is egyre jobban érdeklik. Hogyne érdekelnék, mikor édesanyja megint 
kisbabát vár. Az aggódva várt gyermek, Julia Charlotte Hermine  1844. május 10-én 
születik meg.32

Gyönyörű tavasz köszönt rájuk, s a kamaszodó nagyfi ú kirándulásai egyre szé-
lesebb kört pásztáznak át. Úgy gyűjti a hegyek, erdőségek, tájak és települések 

 30 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer keresztelési emléklapja.
 31 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1844. március 27.
 32 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1844. május 10. 
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meglátogatásának emlékeit, mint más a préselt virágokat, játékokat vagy képes-
könyveket. Már komoly utazásokat tervez és valósít meg, szertelenül szereti a 
többnapos kirándulások kalandjait, az illatos szénapajtákban alvást, a hajnalokat 
és az alkonyokat, a villámos zivatarokat a hegyekben, a szél zúgását, a madárdalt 
és a tücsökciripelést. Könyvei révén még télen is utazik. 

Azon a nyáron náluk időzött Magyarországról apja húga, a kis Tobias  halála óta 
gyermektelen Marie Karner .33 Kellett is neki a segítség, mert a nagy forgalmú paplak, 
Michael  barátai, a sok ideig-óráig vendégeskedő külföldi túlságosan kifárasztotta a 
szoptató édesanyát. Wilhelmine  néha nagyon elcsüggedt, teljesen kimerült, segítség 
pedig sohasem akadt elég. Emeleten laktak, így fi zetni kellett a vízhordásért, de még 
a konyhai spóron, sőt télen a szép cserépkályhákban pattogó, járandóságához tar-
tozó tűzifa felhasogatásáért is. Hiába járt rendszeresen egy vagy néha több mosónő 
a házhoz, mindig maradt még valami – ha más nem, akkor a pelenka, amit nekik 
kellett kifőzni, kimosni, s végül felhordani a padlásra vagy a Glacis szegélyére, hogy 
a szélben lobogva ott száradjon meg.

Wilhelmine  üde leányszépsége, amelyet még Sophie  szoptatása idején is meg-
őrzött, s amelyet híven ábrázolt az a hármukról akkoriban készült rajz, amelyen 
karján a csecsemővel, mint elszenderült fi atal anyában gyönyörködik a boldog férj, 
lehervadt arcáról. Keményebb vonások jelentek meg rajta. Panaszszóra is fakadt, 
ami addig ritkán fordult elő. Élete addig sem volt könnyű, de most valami vihar 
előtti, fojtott izgalom nyomasztott mindenkit. 

A látogatók egyre többet beszéltek a nagyvilág csodáiról, találmányairól. Volt 
köztük olyan is, aki Angliában, de már Ausztriában is ült a „tűzparipától”, a kerekes 
gőzgéptől vontatott sárga postakocsikhoz hasonló vasúton, amely egyszerre több 
tucat embert ötször olyan sebesen tudott szállítani, mint ahogy a legjobb gyalogos 
halad. Vonalainak hossza, gyorsasága napról napra nő. Lelkesedés és félelem támadt 
az emberekben. Hiszen ha ez így megy tovább, gyökeresen meg fog változni a világ, 
s új korszak kezdődik!

Theodort  ez még alig érdekelte. Rajongott a természetért, s szenvedélyes ki-
ránduló lévén lelkesen fedezte fel rokonaival, barátaival stájer szülőföldje bűbájos 
tájait. Az akkor még csevegő patakokkal teljes hegyvonulatokat járta barátaival, 
a sűrű lombos- és fenyőerdőket, a múlt éj homályába tovatűnt dicsőségről regélő 
várak képzeletet serkentő romjait. Tiszta forrásokból ivott, s nem ismert ennél 
jobbat, szebbet. Ha megkérdezték tőle, mi szeretne lenni, ha felnő, természetesen 
azt felelte, pap, mint az édesapja.

 33 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1844. július 13. 
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Egy sorsfordító esemény

Ami azután történt, úgy érte, mint a földrengés. Egy vasárnapon, 1844. október 13-
án bekövetkezett az, ami nemcsak Graz életét változtatta meg, hanem az ő sorsát 
is eldöntötte.

Hogy is volt? Harangzúgás, zászlólengetés, fülsiketítő sípolás és ujjongó ember-
csoportok jelezték, hogy tölcsér alakú, füstokádó kéményével, aranyosan csillogó 
rézvereteivel, mégis olajosan, kormosan bepöfög a városba egy soha nem látott 
csodalény, egy önmozgó gép: az első gőzmozdony.34 Egy kentaur, csak a hátsó ré-
szén, a nyitott platformon álló masiniszta viselte az emberfejet. Ausztria viszonylag 
hamar elkezdte a vasútépítést, itt már 1828-ban elindult az első vasúti szerelvény. 
De még csak kísérletképpen, távol Bécstől, s csupán néhány mérföldes pályán. De 
azóta Stephenson 35 találmánya bebizonyította, hogy nagyobb távolságokat is le tud 
győzni, s egyre gyorsabban halad. Közel hozza azt, ami időben és térben messze 
van, s ezzel összezsugorítja a világot. 

Ezért ünnepel Stájerország fővárosa. Virágcsokrokkal borítanak egy gépet. Az 
egész ifjúság lázas izgalommal tolong az utcákon, dobpergés hallatszik, mozsarak 
durrognak, egetverő az üdvrivalgás azon a tágas mezőn, a nagy katonai gyakor-
lótéren, ahol nemrég rejtélyesen fényes acélsíneket raktak le. Szinte hintókból 
összerakott játékkocsikat húz, és nem is visz messzire. Egyelőre itt a vége, Bécs felé, 
a Semmeringen át még nincsen összeköttetés. De a vágányhálózat napról napra 
nő, köcsögkalapos, frakkos mérnökök sürgölődnek, méregetnek, rajzolgatnak. 
Az emberek olyan meghatott áhítattal köszöntik őket, mintha garabonciás diákok 
lennének. A térképekre kígyókként kúsznak fel a fekete-fehér láncos vonalak. Át-
fúrják a hegyeket, alagutak épülnek, hidak ívelik át a folyókat és a szakadékokat. 
Mondják, hogy a tűzparipa máris megtesz egy napi járóföldet egyetlen óra alatt!

Theodor  valami olyat érez, mint még soha. Őt is elkapja a képzelet sodra, egy új 
világ álma, a gép világáé, melynek alkotója, ura a mérnök. Neki is azzá kell lennie! 
Az egész család megrökönyödésére elhatározza, hogy a gimnázium után nem papi 
pályára megy, hanem elvégzi a grazi műszaki főiskolát, a Ständisches Johanneumot, 
és ezt nem lehet kiverni a fejéből. Megtalálta a hivatását! A vasútnak, a távolságok 
legyőzésének, a gépek új világának szenteli az életét. Idegen országokat ismer meg, 
s közel hozza egymáshoz az embereket, a népeket. 

Pedig óvják, hiszen ez veszélyes foglalkozás. De a kockázattól soha nem félt, Isten 
kezében van. Szerette megmászni a vad, távoli hegyek zord és meredek szikláit, és 
rajongott a lovaglásban a vágtáért. Sebesebben fog száguldani, mint a leggyorsabb 

 34 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1844. október 13. 
 35 George Stephenson (1781–1848) angol mérnök. Első gőzhajtású járművét 1815-ben készítette el. 

1825-ben megépítette Locomotion nevű gőzmozdonyát, amelyet a Stockton és Darlington közötti 
vasútvonalon használtak.
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paripa… A műszaki egyetemtől sem félt, az iskolából mindig kitűnő bizonyítvá-
nyokat vitt haza. Már nemcsak mint az édesapja fi át ismerték, pedig ez akkor már 
rangot adott Grazban. Gyerekes büszkeséggel hirdette, hogy megtalálta a pályáját, 
a távolba vivő síneket.

Tizenhat éves volt, amikor édesapja megint elvitte magával rokonlátogatóba 
Magyarországra. Persze nem vonaton, hiszen arrafelé nem vezetett még vasút. 1845. 
augusztus 5-én indultak, nyilván kocsival mentek, mert feljegyezte, hogy éjszakára 
a magyar határon fekvő Hartbergben szálltak meg, ahol lovakat váltottak.36 Közben 
sokat gyalogoltak, s Michael  még azzal is büszkélkedett, hogy a csizmaszaggató 
gyalogtúrákat látszólag még mindig olyan jólbírta, mint a fi a. Hogy ez alkalommal 
Kőszegen túl kikkel találkoztak, az anyai rokonok, a nagybácsik, a nagynénik és 
az unokatestvérek közül kikkel beszélgettek Pápán, valamint Győrött Emília  néni 
és Kovács Pali bácsi  forgalmas házában, azt fel sem jegyezte. Csak azt emlegette 
– s ez hogy ne tűnt volna fel egy leendő vasúti mérnöknek –, hogy rengeteg volt 
közöttük a lány. 

Egy évvel később, 1846. szeptember 8-án, miután a gyülekezet hálás tagjai 
megünnepelték megőszült lelkipásztoruk grazi szolgálatának negyedszázados 
jubileumát, s még évi fi zetését is felemelték száz bécsi forinttal,37 apa és fi a megint 
csak ugyanezen az úton érkezett Kőszegre, ahonnan Pápára is ellátogattak.38 Talán 
ez volt a legszebb nyaruk. Hazatérésük után „diák úr” lett Theodorból, megkezdte 
tanulmányait a János főherceg által alapított mérnökképzőben, a Ständisches Jo-
hanneumban. Erre vágyott, s ezek voltak a legizgalmasabb napok. A matematika, 
a fi zika, a kémia és a laboratóriumi munka lett a szenvedélye.

1847. március 24-én nagy izgalmat okozott szüleinek. Egy vegyészeti kísérlet 
során felrobbant mellette a vizsgált anyag, s olyan égési sebeket szenvedett, hogy 
majdnem egy hónapig nem hagyhatta el szobáját.39 Barátai látogatták, és mert rá-
értek politizálni, suttogva mondogatták az egyre izgalmasabb híreket. Álmaikról, 
valamint a feszültségről beszéltek, amely hamarosan ki fog robbanni. Forradalmak 
készülnek Európában! Csakhogy ennek Graz életében még semmi jelét sem látta, 
csönd volt. Egyik barátja, az orvosnak készülő Philipp Ludwig bevonult a pattantyú-
sokhoz Bécsbe.40 Ő pedig, mint jó diákhoz illik, felgyógyulása után tanítványt 
vállalt. Első útja április 18-án egy jó illatú házba vezetett. Még öregkorában is érezni 
fogja ezt a csodálatos illatot. Bischof kávépörkölő mester csemetéjének oktatását 
vette át.41 Csinos kis nővére volt.

 36 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1845. augusztus 5. 
 37 WALLNER 1965, 21. o.
 38 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1846. szeptember 8. 
 39 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1847. március 24. 
 40 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1847. április 8. 
 41 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1847. április 18.
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Magyarországi látogatás

Otthon a paplakon is mozgalmas és vidám volt az élet. Megint csak érdekes vendé-
gek jöttek mindenféle nációból: utazók, hittérítők, a térkép nagy, fehér foltjainak 
kutatói a pogány vademberek világából. Hihetetlen történeteket meséltek egészen 
más gondolkodású emberekről, s gyakran meg is szálltak náluk. Egymásnak adták 
a kilincset.

Mint mindig, most is jelentkeztek új gyülekezeti tagok. Néha roppant különös 
alakok is akadtak közöttük. Sokszor emlegették, hogy egyszer egy nyilvánvalóan 
fi gyelemfelkeltésre szolgáló, szinte természetellenesen dús, vastag fehér bajszú, 
élemedett magas rangú katonatiszt törtetett be a lelkészi iroda ajtaján. Vadonat-
új, galambszürke anyagból készült, aranysujtásos egyenruháján úgy csillogtak, 
csörömpöltek a kitüntetések, mintha valami díszszemlére készülne. 

– Hol a pap? – kiáltotta, mint egy vezényszót, s úgy, mintha annak a papnak más 
dolga sem lenne, mint hogy az ő érkezését várja. Mikor Michael  előkerült, megint 
olyan harsogó hangon folytatta, mintha egy tisztiszolgával beszélne.

– Írja be! – vezényelt. – Most költöztem ide, református vagyok. Nem tudja a 
nevemet? Julius Jacob von Haynau  nyugalmazott táborszernagy, volt temesvári 
hadtestparancsnok…

De a sok idegen között sokszor köszöntek be kedves rokonok is Magyarországról. 
A várost, a szép tájakat jöttek látni. Michael  mindenkit megtanított a természet 
csodálatára, Theodor  pedig Graz környékén minden zugot, ligetet, erdőt, hegyet, 
völgyet bejárt velük. Bebarangolták, felfedezték az ezüstösen csillogó Mura, a Száva 
és a dübörögve tajtékzó Felső-Dráva völgyeit. Hallgatták a sóhajtozó, vihartépett, 
komoran fenséges fenyvesek csendjének különös hangjait. Óriási sziklák alá hú-
zódtak a sistergő villámok mennydörgését visszacsattantó völgyekben. Őzek, 
szarvasok, vaddisznók és rókák tanyáját járták, a jéghideg források, a kövek között 
csillogva habzó patakok fölött kelepelő vízimalmok földjét. Barátaival felmerészke-
dett még a zord havasok fenyegetően hideg világába, Tirolba, a cserbenhagyott és 
elárult szabadsághős, Andreas Hofer 42 hazájába is, ahol a hómezők felett vörös cső-
rű, fekete varjúféleségek s néha sasok keringtek a riadtan menekülő zergecsapatok 
felett. Máskor leereszkedtek Krajna karsztos szurdokain Velencébe, Lombardiába, 
sőt az ég színeit áttetsző mélységeiben fehér habkoronák alá sűrítő, harsogó Adriáig. 

Utaztak delizsánszon, ló vontatta, bőr- és trágyaszagú postakocsin, és ha alkalom 

 42 Andreas Hofer (1767–1810) tiroli szabadságharcos. Kezdetben az apjától örökölt üzlettel, valamint 
borkereskedéssel foglalkozott. 1808 telétől kezdve tevékenyen részt vett a Joseph von Hormayr 
által kitervelt felkelés szervezésében, amelynek célja Tirol szabadságának visszaszerzése volt. 
A bajor fennhatóság ellen harcoló felkelő csapatok 1809. április 13-án legyőzték a bajorokat, 
majd bevonultak Innsbruckba. 1810 januárjában egy áruló feljelentette Hofert, akit elfogtak és 
Mantovába vittek, ahol halálra ítélték.
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kínálkozott rá, lóháton. Többnyire azonban gyalog mentek az irgalmatlan rossz, 
sziklás, kerékmarasztóan pocsolyás, agyagos és tüdőpusztító homokos utakon. 
Soha annyit nem láttak, mint amikor hosszú, szöges botjaikkal kopogva, hátizsák-
juk terhe alatt görnyedezve járták be Isten gyönyörű világát. Ha egy hely varázsa, 
egy villámsújtotta fa, egy csillogó forrás vagy egy holdfényben omladozó várrom 
megragadta fi gyelmüket, ott pihentek le. Közben Eichendorff  verseit szavalták, és 
a híres bécsi zeneszerzők révén klasszikussá vált érzelmes népdalokat énekelték. 
A vendégfogadókban, baráti házaknál, de még útközben is elbeszélgettek az em-
berekkel. Hány különös emberi sors, felejthetetlen, vonzó vagy ijesztő arc került 
így elébük! Így utazott Goethe  is, s ez adta az utazás sava-borsát, igazi örömét. 
Nemcsak a térképen látható vidékeken utaztak, hanem a táj szoros ölelésében élő 
emberek titokteljes világának sűrűjében is.

Tizennyolc éves korában is útra kelt, de most kelet felé. 1847. augusztus 8-án 
indult hazulról rokonlátogatóba. Nyilván Kőszegen át érkezett Sopronba, abba 
a városba, amelyről apja diákéveiből annyit mesélt. Több mint negyven év telt el 
azóta, hogy az itt tanult. Most ő tizennyolc éves, de Sopron még mindig az ország 
egyik legelső iskolavárosa. Diáktársaságai valóságos tudományos társulatok, a 
művelődés, a szellemi, sőt a politikai haladás fontos gócai. Innen ment át 19-én Pá-
pára, a katolikus gróf kálvinista diákvárosába, ahol unokatestvérei, néhány ismerős 
kollégiumi diák, valamint Petőfi   verseit szavalták, s Jókai Mór  „beszélyeit” olvasták. 
Igen, ez az a Sándor , akit Petrovicsnak  hívtak – dicsekedett, s ugyanígy lelkesült 
Kossuthért  is. 22-én átment a közeli Ugodra, ahol csaknem egy hetet töltött. 28-án 
már az izgalmas Pozsonyban volt. Magyarország pár századig volt fővárosa most 
búcsúzott régi dicsőségétől. Innen hajón utazott lefelé az ezerszigetű Dunán, s 31-én 
Győrött szállt meg nagy hírű s népszerű nagybátyja, Kovács Pál  házánál. Gyenge és 
hibás magyar nyelvtudásáért volt mit hallgatnia, s jól megleckéztették. Nem bánta, 
hogy anyja húgával, a nála alig tizenkét esztendővel idősebb Ernestine  nénjével 
elindulhatott az ország ősi-új, csinosodó fővárosaiba, Budára és Pestre. Ott épül 
Széchenyi Lánchídja, s ez különösen érdekelte. Nem győzött betelni a Duna-part és 
a belváros általában két-, legfeljebb háromemeletes házaitól, palotáitól szegélyezett 
utcáinak, tereinek harmonikus szépségével és a budai hegyek lenyűgöző vonalaival. 
Legszebb élményét a lassú, de kényelmes szeptemberi visszautazás adta. A magyar 
múlt dicső emlékeivel gazdag Dunakanyarban, a Dunagőzhajózási Társaság egyik 
hosszú kéményű, lapátkerekes gőzhajóján utaztak felfelé, vissza Győrbe Pali bácsiék  
és Meskóék újabb meglátogatására.43

Meskóék! Még öregkorában is elmosolyodott, ha eszébe jutott, mekkora szerepet 
játszott az életében akkor ez a család, amellyel másodfokú unokahúga, a csinos 
Graffay Emília  kapcsolta össze. A lány a grazi paplakon is járt, hiszen rokonainak 

 43 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1847. augusztus 8–31.



120

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

nemcsak Temesváron és Pesten, de Sopronban is volt háza. Ekkor kölcsönösen 
nagyon megtetszettek egymásnak. 

– Megint micsoda verseket kaptam Petőfi től ! – dicsekedett Pali bácsi.  Még ha 
önmagának nem is volt elég szigorú bírálója, irodalmi szakértelmét dicséri, hogy 
az elsők között ismerte fel a nyugtalan, hányatott sorsú ifjú Petrovics  nagyságát. 
Mekkora ámulattal tisztelte az egykor az ő bírálata alapján pályadíjjal kitüntetett, 
nála tizenöt esztendővel fi atalabb lángelmét!

Az egykori szegény diák, immár országos hírű költő karácsony előtt meglátogat-
ta, s vidám napokat töltött házában vendégeskedve. Összetegeződtek, s Pali bácsi 
 most boldogan mutogatta Sándor  leveleit. Az egyik még április elsején kelt Pesten. 

„Szivesen vettem mind a pénzt, mind pedig a te-t. Köszönöm. Egyre kérlek, 
ird meg azon költeményeim címét, melyek nálad vannak… mert már elfeled-
tem, mit küldtem. Aztán még egyet: most első aprilistól légy szíves a Hazánk 
nekem járó példányát öcsémnek küldeni, s címezd így: Petőfi  Istvánnak  
Palotán, utósó posta Veszprém. Mészároslegény az öcsém, de végtelenül 
szeret olvasni. Az Életképeim is neki járnak. Én máshol is megolvashatom a 
Hazánkat, aztán meg e hónapban különben is elhagyom Pestet. Igaz! majd 
elfeledtem a fődolgot. Amennyire telik, őrizkedjél olyan égbekiáltó silány 
portékát közleni, mint a minap Bulyovszky  és Halka vagy ki fene versei vol-
tak. Amint elolvastam, hát… aszkórságba estem és három izben ütött meg 
a guta. Ha kedves előtted életem, válogasd meg jobban a verseket. Inkább 
semmit, mint rossz verset. Isten veled; csókol

igaz barátod
Petőfi  Sándor ”44

És micsoda verseket kapott már tőle! Mit szólnak az Egy gondolat bánt engemet 
vagy A XIX. század költői című költeményekhez? Ő nyomtatta ki őket először, csak 
a cenzúrával volt némi baj. Mutassanak neki más nyelveken, más népek költőitől 
ennél szebb verseket!

„Kedves Palim ! – írta neki Petőfi   még június 19-én – Itt a hat vers a jövő 
évnegyedre; kérlek, küldd el rögtön a járandóságot, mert nagy szükségem 
van rá. Ha postán küldöd: Hatvani utca, Jankovics-ház, a körrel átellenben, 
2-ik emelet. A novellát is nemsokára megkapod. Minthogy pedig septem-
berben házasodom, kénytelen vagyok a jövő évre kerek számot kérni, t. 
i. a negyvenöt helyett ötven pengőt évnegyedenként, s így száznyolcvan 
helyett kétszázat évenként. Aztán ennél maradunk. Minthogy a különbség 
nem nagy, s Jókayval  is így egyeztem, remélem, veled sem kapok hajba. 
Arany Jánossal  beszéltem, ő is ír neked, ha kell; Jókayval  már megalkudott 
annyi összegben, mint velem, csak hogy kevesebb verset ad, mint én, annyit 

 44 Petőfi  1950, 148. o.
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mondhatok. Hát Tompával  egyezkedtél-e? – Kérlek, édes Palim, írj és küldd 
el a küldendőt rögtön, amint levelemet kapod. Ölellek, 

Igaz barátod
Petőfi  ”45

A lányok negédes áhítattal, érzelmes elragadtatással adták kézről kézre a leve-
leket. Egymással versengve olvasták fel. Auguszta megcsókolta az aláírást. Még 
senki sem ismeri ezeket, csak a költő és ők. Pali  sógor maga mutatta be azt, amelyet 
a Hazánk legközelebbi számába szánt: egy vallomást. Mintha színpadon állna, úgy 
olvasta fel.

„Petőfi  Sándor : Első esküm

Fiú valék még, iskolás fi ú,
Tizenöt éves; és az iskolázás
Rám nézve nyüg volt, nagy nehéz nyüg, a’ melly
Rajtam napestig szomorúan csörömpölt,
’S még álmaimban is föl-fölriasztott.
Lerázni vágytam e’ nyügöt magamról,
Lerázni vágytam minden áron azt.
Már akkor, ugy szerettelek,
Ollyan világ-fölgyujtó szenvedéllyel,
Mint most szeretlek, drága szent szabadság! –
Gondolkodám a’ mód felől: miként
Szakithatnám le rólam a’ bilincset?
Szinészek jöttek, ’s elhatározám
Közéjök állni és elmenni vélök,
El, habár a’ földhöz ragadt nyomor
Mind két kezével átölelne is,
Habár apámnak átka és anyámnak
Könyűi lesznek útitársaim,
Csak hogy szabad, hogy független legyek.
’S elmentem volna, ámde megtudá
E’ lázadó szándékomat tanitóm,
’S az indulásnak napján elfogott,
És rám csuká szobámnak ajtaját.
’S rab voltam, míg a szinésztársaság
Határunkon túl messze, messze járt.
Sirás, könyörgés, lárma, mindhiába!

 45 Uo. 151. o.
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Nem az fájt már, hogy nem leszek szinész,
De hogy maradni kényszeritenek.
A’ kényszerités égett lelkemen,
Mint a’ görögtűz, olthatatlanul.
Itt tettem első esküvésemet,
Nagy és szent esküt mondék börtönömben,
Hogy életemnek egy főczélja lesz,
’S ez: a’ zsarnokság ellen küzdeni.
’S ez eskü most is olyan szent előttem,
A’ milyen volt az első pillanatban,
’S verjen meg engem a’ hatalmas isten,
Verjen meg még a’ másvilágon is,
Ha valaha ez esküt elfelejtem!”46

A szavalat elhallgatott. Senki sem mert megszólalni. Vannak pillanatok, ame-
lyekből egy-egy család életében nemzedékeken át tovább zengő legenda születik. 
Csak a dicsekvő házigazda nem vette ezt észre. Mondják, hogy elnevette magát, s 
a bennfentesek fölényével jelentette ki:

– Hej, Miska sógor – mert a világért sem mondott volna Michael t –, ha ebből a 
rác-tót Petrovics  gyerekből ilyen jó magyar válhatott, lehet még a te édes hazája 
nyelvét dadogásával megcsúfoló Theodorodból  is Tivadar. Hát nem érzitek, mekkora 
kiváltság magyarnak lenni?

Csak Theodor  szerénységén múlt, hogy meg nem haragudott Pali bácsira . Mi-
chael , aki maga is próbált verselgetni, elgondolkodva hallgatott. Ez a tűz még őt 
is megperzselte. Ez a költő töltött karácsony előtt felejthetetlen, lázas napokat a 
sógora házában! El tudta képzelni azt a boros, pipafüstös, mégis egy nemzetre 
kiható hangulatot. Valami írókongresszusra jött ide, mert Győr most Pest után az 
ország legfontosabb szellemi központja. Ez a sokoldalúan tehetséges sógor, ez a 
mindig tréfára kész fi rkász nagyon fontos szerepet tölt be.47 Olyan emberek kere-
sik fel, mint Széchenyi István  nevelt fi a, gróf Zichy Ottó .48 Házának vendége volt 
Vörösmarty Mihály , a magyar nyelv legnagyobb művésze is, Arannyal  és Petőfi vel  
együtt Shakespeare  magyar fordítója. 

 46 A Hazánk 1847. szeptember 30-i, Theodorék látogatását követő legközelebbi számában jelent meg 
ez a vers. Hazánk, 1. évf. 1847. 116. sz. 461. o.

 47 Kovács Pál irodalmi érdeme valójában Győr és német ajkú vidéke számára a magyarság vonzóvá 
tételében, lelkesültsége kisugárzásában rejlett.

 48 Zichy Ottó (1815–1880) honvédezredes. A bécsújhelyi katonai akadémián folytatott tanulmányo-
kat, majd a császári hadseregben főhadnagyi rangig jutott. Kilépett a császári seregből, 1848-tól 
őrnagyként, 1849 februárjától alezredesként, majd ezredesként vett részt a szabadságharcban. 
A szabadságharc leverését követően Amerikába emigrált, majd hazatért, és gazdálkodással fog-
lalkozott. Az 1860-as években több kertészeti cikket publikált.
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Ez a Pannónia kissé idegen vonásokkal, új problémákkal lepte meg őket. Egészen 
más volt itt az élet, mint Grazban. Talán sokkal vidékiesebb, mégis feltétlenül tar-
kább és pezsgőbb. Be kellett vallaniuk, hogy ez a látogatás megérte a fáradtságot. 
Jól érezték magukat ebben a légkörben, melynek harmóniájáról, s ezt ecsetelve a 
háziasszonyról, férje derűs és fáradhatatlan harcostársáról már a pesti lapok is 
írtak. Meg is érdemelte: egy sokoldalú, bohém férj feleségének, egy sokgyermekes 
édesanyának és egy hallatlanul mozgalmas társadalmi központ sokoldalú szerve-
zőjének bonyolult feladatait egyszerre kellett betöltenie. Férje elsősorban mégis az 
1835-ben pesti egyetemi professzorrá előlépett Bakody József  doktor Győr városi, 
majd megyei orvostudorának hivatali utóda volt.49 Fiával, a most éppen Lipcsében 
jogi tanulmányokat folytató, németül verselgető Bakody Tivadarral, 50 a kezdő Petőfi   
víg pesti cimborájával továbbra is fenntartották a kapcsolatot.

Michael  előtt egy valóban megélénkülő, megújuló, kivirágzó kultúrájú magyar 
élet tárult fel. Ezért még Pali  elmaradhatatlan, néha kissé túlzásba vitt vígjátékírói 
mókáit is megbocsátotta. Csak azt sajnálta, hogy fi a magyar nyelvtudásának fogya-
tékosságai miatt nem osztozhatott eléggé a beszélgetések vigalmának, s főként a 
versek szépségének teljes gazdagságában. Theodor  magyar nyelvű próbálkozásait a 
rokonság élénk derűvel s biztató elismeréssel fogadta. Pali bácsi  költő barátai verseit 
olvastatta vele. Kezébe adta azokat a leveleket, amelyeket Sándor  barátjával, Vörös-
marty Mihállyal , Arany Jánossal , valamint más akadémikus és író barátaival váltott. 
Arra volt a legbüszkébb, hogy Sándor  nála jelenteti meg legelőször legszebb verseit.

Az unokatestvérek, Ödön , Auguszta  és Gizella  reményekkel s „bús sejtelmekkel” 
teli lelkesültséggel ébresztgették emléklapjaikon a grazi rokon már-már meggyen-
gült magyar hazafi as érzületét. Úgy látszik, nem is sikertelenül. A „drága, szent 
szabadság” vágya, a zsarnokság elleni harag polgári és protestáns indulata amúgy 
is összekötötte őket. Guszti , a lelkes honleány – mintha attól félt volna, hogy ez a 
honszeretet csak szalmalángnak bizonyul – még a búcsúzásnál is erre fi gyelmez-
tette, amint ennek egy emléklapon is nyoma maradt. Ezt írta rá magyarul: 

„Hazád, nemzeted, s ennek nyelve, rokonid és barátid iránt a’ hő lángra gyúlt 
szerelem egykor szép tetteidben halhatatlanítsa majd magát ’s nevedet – kí-
vánja őszelő 4dikén 1847. 

Kovács Auguszta ”51

 49 SZINNYEI 1891–1914, 6: 1354. o.
 50 Bakody Tivadar (1825–1911) orvos, tanár. Bölcsészeti és jogi tanulmányait követően Görgey Artúr 

mellett honvédkapitányként részt vett az 1848-49-es szabadságharcban. 1850-től 1854-ig Bécsben 
orvosi tanulmányokat folytatott. 1873 és 1905 között a homeopátia tanára, valamint a Bethesda és 
a Rókus Kórház főorvosa volt. Sokat tett a testgyakorlás népszerűsítéséért is: 1863-ban létrehozta 
az első nyilvános tornacsarnokot, 1865-ben pedig megalapította a Pesti Tornaegyletet.

 51 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer emléklapjai. Kovács Auguszta emléklapja, 
1847. szeptember 4. 
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A kis Ödön , sőt Gizella  sem akartak elmaradni. Ők is magyar nyelvű emlékla-
pokkal kedveskedtek a messziről jött rokonnak.52

Apa és fi a szeptember 24-ét és 25-ét már Pápán töltötte. Itt Louise  és Michael 
Welstől  már csak német nyelvű útravalót tudott a grazi unokaöcs begyűjteni, 
noha ők is természetesnek tartották, hogy államnyelvvé vált a magyar. Már ők is 
Petőfi ért  rajongtak, s ami egészen új volt, a család minden férfi tagja sujtásos magyar 
ruhát öltött és csizmában járt.53 Michael  még itt is elámult azon, hogy a magyar 
Pannónia német ajkú lakosait a reformokban éledő magyarság mekkora erővel 
vonzza magához. Büszkén vallják magukat magyaroknak még azok is, akik alig 
tudnak magyarul.

Így köszöntött rájuk a Lajtán innen és túl az a lélekkavaró esztendő, amelyre 
Theodort  később íróasztala mélyén néhány kenyérbélből gyúrt sakkfi gura, valamint 
egy Bécsben viselt piros-fehér-zöld selyemkokárda emlékeztette.54

A forradalom hajnalán

A grazi diákok az 1848. esztendőt is pontosan úgy kezdik, mint a többit, gondta-
lan, játékos fi atalként. Valamikor itt formálták a jezsuiták Pázmány Péter  kemény 
alakját, s ez a nagy tanítvány ennek mintájára alapította a Nagyszombaton, Budán, 
s később Pesten működő egyetemet. Mária Terézia  elvette a grazi univerzitást a 
jezsuitáktól. II. Lipót  igyekezett megfosztani oktatóintézeti rangjától, hogy a vak 
engedelmességre nevelő hivatalnokképzés kaszárnyájává tegye. Most már-már 
visszaszerzi régi hírét, s a technika korának szolgálatára a haladó szellemű János 
főherceg  által alapított Johanneummal együtt egyre nagyobb jelentőségre tesz 
szert. A „studens urak” tanulnak, drukkolva vizsgának, és felszabadultan, túláradó 
jókedvvel, hangosan farsangolnak. Január 12-én tartják a Redoute-ban a technikus 
bált, amelyen Theodor  is részt vesz.55 Micsoda ragyogó esték! Ezer gyertya ragyog 
a kristálycsillárokban. Strauss -zene szól, és szárnyal az új tánc, a bécsi keringő.

Michael  nem tiltja meg gyermekeinek a bálokat, pedig sokszor hallotta feleségé-
től, hogyan vélekedett erről Márton  professzor úr a Pápai Református Kollégiumban. 
Ebben a különös évben csak növelte a farsangi mulatságok varázsát, hogy gyerme-
tegen álmodozó, suttogó politikai összejövetelekké váltak, amelyeken az egymásra 
villantott cinkos tekintetek fokozták a valcerek és a polkák sodró mámorát. 

 52 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer emléklapjai. Kovács Gizella és Kovács Ödön 
emléklapjai, 1847. szeptember 10.

 53 Szép kordokumentum a Velsz Károlyról, Ráth Ludovikáról és kilenc gyermekükről 1860-ban 
készített fénykép, amelyen valamennyi férfi  csizmát és magyar ruhát visel.

 54 Ezek az emlékek a II. világháborúban semmisültek meg.
 55 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1848. január 12.
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A távolságokat akkor még a legfontosabb hírek sem tudták gyorsan legyűrni, s 
rengeteg álhír keringett. A harci tudósításokon és állami érdekű közleményeken 
kívül ezek a legfontosabb jelentések is csak gyorskocsin, lóháton, hajón vagy – mint 
Waterloonál – postagalambok szárnyán jártak. A jelzőtüzek, szemaforok csak jó 
látási viszonyok között gyorsítottak ezen valamit. A sárga bécsi delizsánszok az 
erősen cenzúrázott hírlapokon kívül mindig meghozták a pletykát a Burgból, a 
Belvedere-ből, a Luxembourgból, valamint a század és a birodalom leghatalmasabb 
urából lassan aggastyánná váló Metternich  palotájából, esetleg Prágából is. Akadt 
olyan postakocsis, aki hiteles tudósító hírében állt, s ezért valóságos politikai orá-
kulumnak számított. 

A grazi paplakon feszült fi gyelemmel lesték a pozsonyi országgyűlési tudósításo-
kat is. Magyarország évek óta meglepetést meglepetésre halmozott, jót is, rosszat is. 
A soknyelvű haza uralkodó osztályai saját nyelvüket, a magyart nemcsak csinosítot-
ták és fejlesztették. Mit sem gondolva azzal, hogy kisebbségben vannak, az európai 
és közös hazai műveltséget, jogszolgáltatást, ügyintézést együtt és egyenlőképpen 
szolgáló, általában kulináris színvonalú, de a Kárpátok koszorújában cseppet sem 
holt latin nyelv helyébe tették. Pontosan úgy, ahogy azt a kalapos király az összbiro-
dalmi célok szolgálatában a német nyelvvel kísérelte meg, ezzel országai valamennyi 
nem német anyanyelvű lakosát mássága tudatára ébresztve. Lehet, hogy a magyar 
törvényhozók azzal, hogy a magyar nyelvet az uralkodó, a többieket visszaszorító, 
privilegizált államnyelv rangjára emelték, hazájukra nézve tragikus módon élesz-
tették fel a nemzetiségek között fellángoló nacionalista propaganda magyarellenes 
indulatait. Ugyanakkor az 1832–1836-os diéta harcainak eredményei a jobbágyok 
örökváltságának törvénybe iktatásával 1840-ben teljesültek. A reformerek már tud-
ták, ez nem elegendő. Nagy volt a bizonytalanság. A folytatás most az új forradalmak 
küszöbén el is következett, szinte ellenállhatatlanul, mint a tavasz, 1848 tavasza. 

A növekvő bizonytalanságban az Ausztriában és Magyarországon várható vál-
tozások előjeleit Graz városában kevés házban érzékelhették olyan várakozással, 
mint az evangélikus paplakban. Persze másként a fi ú, és másként az apa. Michael  
elsősorban az osztrák protestánsok helyzetének változásait fi gyelte, bár a politikai 
erjedés ezen a téren még nem hozott komolyabb javulást. Egyelőre legfeljebb némi 
megszilárdulásról lehetett beszélni. Még a stájerországi fővárosban is megszokták 
a protestánsokat. Néhányan közülük egyre jelentősebb szerepet játszottak a köz-
életben.

Kétségtelen, hogy szabadabbá vált a szó. Az emberek úgy beszéltek, mintha már 
nem is félnének a besúgóktól. Aztán februárban kitört a forradalom Párizsban. 
Furcsán és másként, mint közel hatvan évvel azelőtt, s március elejére az egész 
Osztrák Birodalomban, a Morván és a Lajtán innen és túl is úgy tudták, hogy a 
hatalom meghátrált. A szabadság most a jelszó, amely a diáktanyák helyett az ut-
cán harsogott. Prága követte a példát, s elborzasztóan véres mészárlásokról véltek 
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tudni a hírhozók, de pontos értesülésekkel kevesen rendelkeztek. Még a Pozsony-
ban ülésező magyar országgyűlés főrendi táblájának tagjai sem láttak tisztán, de 
meginogtak ellenállásukban, és engedtek a követeléseknek. 

Valóban, megint feltámadt a tenger. Árjának haragvó hullámai söpörtek végig az 
egész kontinensen. Ujjongó néptömegekre adtak le sortüzeket, s várak, paloták és 
kastélyok lettek a lángok martalékává. Fényes utcákon drága bútorokból emeltek 
barikádokat, forradalmi zászlókat lobogtató diákok, kis szobatudósok, költők, 
parasztok és mesterlegények rohantak a halálba, s lettek a népek hőseivé. Ezrek 
éljeneztek és temettek. 

Bécsben egy furcsa Reichstag ülésezett, amely felszabadította a jobbágyokat. 
A birtokosokat nem nekik kellett kártalanítaniuk, mert azt az állam vállalta magára. 
Pozsonyban Kossuth  javaslatára megvalósították az 1844-ben elfogadott közteher-
viselést, de a legfontosabb a feudalizmusra mért legsúlyosabb csapás, a jobbágyfel-
szabadítás törvénybe iktatása volt. A történelmi meglepetések sorozatának váratlan 
pillanata ez. Hatalmas lépés az egyenlőség, a testvériség, és igen, a szabadság felé.

Igazi holtakat bocsátottak le a sírba. Igazi könnyeket sírtak felettük, de ez a 
népeket megrázó vihar grazi diákperspektívában, minden hősies, csalóka és reto-
rikus romantikájában furcsa módon mégis inkább egy nagy farsangi színjátékra, 
egy gyönyörű és félelmetes karneválra hasonlított. Híre járt, hogy az első tavaszi 
szelekkel a diákság és az utca felkelése láttán azok a megcsontosodott emberek 
is, akiket még a Szent Szövetség világában neveltek Bécsben, magukra öltötték a 
forradalmárok álarcát. Lobogtatták a szabadság trikolorjait, kitűzték kokárdáit, s 
minden házból, palotából és kocsmából vérpezsdítő Lanner-  és Strauss- indulók, 
valamint a Marseillaise pattogott váltakozva az izzó hazafi ság dalaival. 

Igaz, most már bizonyos – futott végig a hír a stájer fővároson is –, a sötét évti-
zedek intézménnyé vált Mefi sztója, Metternich  megbukott! Március 13-án Bécsben 
is győzött a forradalom!

Ifjonti hév

Két nappal később már Alexander Bach  báró56 fogadta üdvözlő beszéddel a neveze-
tes felirati javaslatot hozó bizottság tagjaként Pozsonyból gőzhajón Bécsbe érkező 
Kossuth Lajost . A császárváros népe rajong a magyarokért. Mi ez? Osztrák kedély 
és valcerforradalom. De nem mindenki érzi így. Csupa ellentmondás, zűrzavar 
minden. A hírek zavarosak, ellentmondóak, s lassan járnak.

 56 Alexander Bach (1813–1893) osztrák ügyvéd, politikus. 1848 tavaszán a forradalmi bizottság elnö-
kévé választották. Júniusban az osztrák kormány igazságügyi minisztere lett, majd 1850 nyarán 
belügyminiszterré nevezték ki. A nevével fémjelzett rendszer válságakor, 1859-ben menesztette 
Ferenc József. 
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Pozsonyban a lázas viták között ülésező országgyűlés nem is sejtette, hogy ezen 
a lucskos március 15-én lentebb, a Duna mentén, az ősi fővárosokban mit cselekedett 
néhány tucat irodalmárkodó fi atalember, egy költő és egy író vezérletével a lelkes 
pesti ifjúság. Mire ennek a híre Grazba is megérkezett, Theodor Biberauer  már rég 
kitűzte dohányszín kabátja széles hajtókájára a piros-fehér-zöld kokárdát. Április 
11-én megjelent Pozsonyban a király. V. Ferdinánd  szentesítette az új törvényeket, 
sőt néhány rosszul artikulált magyar szóval köszöntötte az egybegyűlt karokat és 
rendeket, majd berekesztette az országgyűlést.

Az európai, s különösen a csodával határos magyarországi események, amelyek 
következtében nagyobb forradalmi pusztítások nélkül, békésen megroggyant az 
egész elavult államrend, hogy a kor egyik leghaladóbb demokráciáját készítse elő, 
magukkal ragadták a grazi ifjúságot is. A bécsi abszolutizmus bukása szinte ka-
maszos lelkesedéssel töltötte el a diákságot. A Ständisches Johanneum hallgatói is 
szabadcsapatot, Freicorpsot szerveztek. Eszmékkel és álmokkal játszadoztak, amíg 
március 5-én Stájerországban is győzött az új. Hogy is maradhatott volna ki ebből 
Theodor , a mindig eminens diák, a technikai főiskola dísze! A tüzérséghez került, s 
itt is kimagaslott. Katonai gyakorlatait komolyan vette. Szilárd politikai állásfogla-
lásának, fegyelmezett magatartásának és diáktársai bizalmának köszönhette, hogy 
hamarosan megválasztották a szabadcsapat egyik vezetőjének.57

Mindenfelé forrongott a világ, de ez errefelé tavaszi zsongásra hasonlított. A stájer 
földön nyugodt napok jártak. Úgy virágoztak a reménységek, hogy a bécsi változá-
sok megszilárdulása láttán a szabadcsapatosok egész nyárra szabadságolták magu-
kat. Theodor  is optimista, tizenkilenc éves, boldog gyerek. Nyugodtan elhagyhatja 
Grazot, biztatják, s meg is teszi. Vidám, gondtalan, vakációzó diák.58

Még a vöröslő őszbe forduló nyár sugaras napjait is békés utazásokkal tölti a 
rajongva szeretett természet ölén. Gyalog megy hegyen-völgyön át, néhol sze-
kéren, lóháton. Stájerország csendes. Magyarországon már folyik valami furcsa 
háború, s Erdélyben és a Délvidéken gyilkolnak, ölnek, falvakat, udvarházakat és 
kastélyokat gyújtogatnak. De őt már Grazhoz köti esküje, s a lángok füstje alig ér 
el ide. Szeptember közepén még izgalmas, remek többnapos tutajkirándulást tesz 
a suhogva rohanó, fehér tajtékos Száván. Laasétól Steinbrückig mennek, s közben 
meglátogatják Cillit, a Cillei grófok ősi városát. Milyen elbűvölő, varázsos ez a vidék! 
A távolban viharzó jelen közepette örökre hallgatag, izgalmas történelmi múlt. 
A Dänike család meghívására még Kranichsfeld híres várában is vendégeskedik.59 
Holdfényes estéken Schiller en kívül Lenau  és Eichendorff  verseit szavalják, sőt néha 
Heinét . Dalaikat visszhangozzák az ősi falak. 

Aztán egyszerre vége a csendnek. Ez már nem álom, valóság. Szeptember 28-

 57 Érdekes, hogy a grazi forradalomról azóta is kevés említés történik.
 58 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer katonai szabadságlevele, 1848. július 27. 
 59 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1848. szeptember 10–12. 
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án Pesten a felizgatott tömeg a Lánchídon megöli a király követségében érkezett 
Lamberg Ferenc  császári és királyi altábornagyot. Másnap Pákozdnál a császári 
tisztek vezetése alatt álló magyar csapatok megverik a Jellasics  horvát bán császári 
és királyi altábornagy vezérlete alatt álló sereget. Micsoda diadal! De valóban az? 
A vesztes nyugat felé indul csapataival, s erre a hírre Bécsben újra ellentámadás-
ba lendül a hatalom: október 6-án egy Pozsonyba irányított gránátos zászlóaljat 
búcsúztató tömegbe ágyúval belelövet egy császári vezérőrnagy. A feldühödött 
nép becsapottnak érzi magát, s „a la lanterne”60 felkiáltással lámpavasra húzza fel a 
meggyilkolt Latour  hadügyminiszter meztelen hulláját. Vége az idillnek. 

Három napon belül a grazi fi atalok is fegyverben állnak. Meg kell menteni a for-
radalmat! Theodor  a műszaki főiskola pattantyús szabadcsapatának vezetőjeként 
október 12-én indul embereivel Bécsbe.61 Nem is sejti, hogy az, ami most következik, 
kitörölhetetlen nyomot hagy majd egész életén.

Káosz

Bécsben teljes a zűrzavar, mindenki fél mindenkitől. A tüzér szabadcsapat fi atal 
vezetője alig ér rá jegyzeteket készíteni. Megteszi helyette más, s azokból is kitet-
szik, miket írhatott volna. Igaz, hogy az a másik kívülálló szemlélő, a frankfurti 
össznémet Reichstag szellemének nemzete fölényérzetétől elvakult híve, aki szemé-
lyesen akarta megismerni a Habsburgok soknemzetiségű birodalmát. 1847-ben már 
eljutott Pestig, s egyik meglepetés érte a másik után. Különösen a magyarországi 
németek szemlélete döbbentette meg. Főképp a protestánsok gyakran vallották 
magukat magyarnak, pedig alig tudtak magyarul. A bécsi nép is sok fejtörést oko-
zott neki, különösen akkor, amikor 1848 októberében sürgősen visszahívták oda. 

Ez a kívülálló, Heinrich Pröhle  berlini egyetemi tanár volt, aki később atyafi ság-
ba került Theodorral . A tudós poroszban már a frankfurti össznémet parlament 
menete is keserű érzéseket támasztott. Ausztriában reménykedett. Ő is ott volt a 
frankfurti Paulskirchében merész álmokról szónoklók között.

„1846 karácsony táján, amikor a császár-kérdés megoldását olyan közelinek 
láttuk” – írja, elhatározta, hogy személyesen ismerkedik meg a Német Szövetség 
fejedelmi tanácsának elnöke, az osztrák császárság ura országainak állapotával. 
A Magyarországon élő számtalan nemzetiség csoportjai közötti véres összecsapá-
sokhoz vezető gyűlölködés megsejteti vele a még meg sem valósult nagy álom, az 
Európa német kisebbségeit is magába ölelő német hatalom, a napóleoni háborúkban 
megrendült egységes császárság felbomlásának lehetőségét.

 60 Francia: A lámpavasra!
 61 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1848. október 12. 
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„Első ausztriai tartózkodásom 1847 őszére esett. Csendes vándorutam a 
császárállam tekintélyes országrészeiben nagy hatással volt rám. Másodszor 
[1848-ban] két olyan férfi  meghívására utaztam ide, akit mélyen tiszteltem, s 
így érkeztem meg tavaly október elején” – írta 1849. február 1-jén még mindig 
Bécsből. Hozzátette, hogy „aki keményebb ítéletet várna tőlem az egyes 
események értékelésében, az ne felejtse el, hogy könyvem a Stephansdom 
előtti tér egyik könyvkereskedésének kiadásában jelenik meg”.62

Mekkora változások mentek végbe 1847 és 1848 között! Míg Theodor  Kovácséknál 
és a többi magyar rokonnál a magyarság újjászületését élte meg, Pröhle  Ausztria és 
a Magyar Királyság területén egészen más tapasztalatokat szerzett. 1847-ben bejárta 
Csehországot, s észrevette a cseh protestantizmus újjáéledésének és a nemzeti érzés 
erősödésének összefüggéseit. Ezután Pozsonyban és Modorban a Štur fi véreket 
kereste fel, akik az észak-magyarországi szlávság vezéreivé váltak. 

Bár a szlovákok meg sem közelítették az ország közel ötmillió magyar lakosa 
után második helyen álló több mint kétmillió-kétszázezernyi románság számát, de 
közel egymillió-hétszázezer lelket számlálva a németeknél is jóval többen voltak. 
Magyarország legősibb lakosainak tudták magukat, a magyar közmondás szerint 
azonban „kása nem étel, tót nem ember”. A két Štur németországi diákoskodásából 
lángoló szlovák – vagy saját szóhasználatuk szerint szláv –, és a világért sem cseh 
nemzeti öntudattal tért haza. Ludevit  a szlovák nyelvi önállósulás, művelődés és 
irodalom megteremtői közül agitátori képességével is kiemelkedett. Az Augsburger 
Zeitungban, német nyelvű könyveiben és lapjában, a Slovenskje Národné Noviny hasáb-
jain nemcsak a magyarokat támadta szenvedélyesen, hanem még a pánszlávizmus 
Pesten élő apostolát, Jan Kollárt  is. Pröhle  is oda tartott. 

Mit is írt a nagy magyar statisztikus, Fényes Elek egy évvel korábban, 1846-ban 
a Vahot Imre  által szerkesztett Magyar föld és népei című folyóiratban?

„…a tót Magyarország legrégibb lakói közé tartozik, miután azonban a 
magyar fegyver által meghóditattak… le kell mondaniok azon ábrándos, 
üres eszméről, miszerint idővel majd Magyarországot is a képzelt nagy és 
általános tót birodalomhoz fogják sorozni. Ezen agyrém egyébiránt csak 
néhány túlbuzgó tót lelkész és ifjú fejében rajoskodik; a nagyobb rész haj-
landó a magyarosodásra… A tót igen szelíd, alázatos… ravasz, kétszínű… 
A tót nem épen gyűlöli a magyart, de mint régi hóditó urától, igen fél tőle.”63

A német utazó a Dunán folytatta útját a magyar fővárosok felé. Már a határon 
cigányokkal találkozott. Roppant tarka, vegyes társaság utazott a hosszú kéményes, 
fekete füstöt okádó, lapátkerekes gőzhajón. Az új közlekedési eszköz demokratizálta 

 62 PRÖHLE 1849, XIII–XIV. o.
 63 FÉNYES 1846, 7. o. 
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az utazást. Rosszképű hamiskártyások fosztogatták a piálva köpködő, kissé boros 
kupeceket, s azok csak akkor vették észre a bajt, amikor a legközelebbi kikötés 
után már bottal üthették a nyomukat. A jobb társaság igyekezett félrehúzódni. 
Pozsonyon túl, Vácig vasútnak még híre-hamva sem volt. A hajónak is csudájára 
jártak, a közelben lakók a parton meresztgették a szemüket nagykarimájú kalapjaik 
alól. Ingükön valami lajbifélét viseltek, bő fehér gatyájukba bele-belekapott a szél, 
egyik-másik vállára már suba borult. Többnyire csak mezítlábasan dagasztották 
az átfutó esők után a feneketlen sarat. 

„A bájos Esztergom kivételével, melynek épületeit… még megnyerőbbé 
teszi a szép, széles folyam, már a városok is magukon viselik az igazi magyar 
vadság bélyegét – írta nyilván informátorai hatása alatt Pröhle. – Itt, a váro-
sok előtt néhány szalmával párnázott, vászontetővel borított parasztszekér 
várakozik hivatalosan a gőzhajó érkezésére, hogy széljárta kocsiderekukba 
felvegyék az utasokat, s elszállítsák a magyar puszták mélyére.” Láttukra a 
porosz utazó elégedetten emlékezik vissza hazája postakocsijainak kür-
tölésére. „Bátor előtt a postalovak egy árokban legelésztek, s csak akkor 
szerszámozták fel őket, amikor már összegyülekezett néhány utas.”64

A magyar postáról már előbb megírta, hogy az csak külsőleg olyan, mint a bécsi, 
egyébként nagyon is „magyar és patriarchális”. A pesti Múzeumban legjobban a 
kőzetgyűjtemény és a rendezetlen magyarországi madártani gyűjtemény érdekelte.

„Szívesen megismerkedtem volna Petőfi vel , a lángelméjű magyar költővel, 
csakhogy az éppen akkor vidékre utazott, hogy egy nemesember leányát 
vegye feleségül, s úgy vélték, hogy majd csak néhány nap múlva tér vissza 
Pestre, amikor a nemesség tagjai falvaikból lengő lobogók alatt képviselőik 
megválasztására odagyülekeznek… Egy szláv férfi , akihez Štur  beajánlott, 
elvitt Kollárhoz . Közismert tény, hogy ez egyik költeményében, amelyben 
még az oroszokat is felszólította, hogy sorakozzanak fel a szláv nemzetiség 
zászlaja alá, elsőként fogalmazta meg a pánszlávizmus eszméjét, sőt ennek 
a nevét is ő teremtette meg.”65

A híres pesti Széna téri lutheránus pap roppant szívélyesen fogadta. 

„Német könyvek halmai között találtam rá. Mint valamennyi művelt magyar-
országi szláv, lelkesedéssel beszélt Németországról, dicsérte azt a befolyást, 
amelyet a német művészet és tudomány azokra a népekre tett, amelyeknek 
a szó magasabb értelmében nincs irodalmuk, s amit az ő magányos életére 
is gyakorol. Bemutatott a feleségének is, aki a Weimari Nagyhercegségből 

 64 PRÖHLE 1849, 90. o.
 65 Uo. 94.
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való honfi társam. A hírhedt pánszlávizmus akkor, amikor ott állt előttem 
ez a galambősz szláv férfi  magas, költőre valló homlokával, előkelő, mélyen 
árkolt arcvonásaival, amelyeken nemes nyugalom és szelídség honolt, csak 
afféle költői gondolatnak tűnt, amelynek a valósághoz semmi köze. Bárcsak 
sohasem valósulna meg!”66

Nem csoda, ha ilyen forrásokból nem nagyon hízelgő képet alkothatott magá-
nak a falusi magyar urakról. Úgy hallotta például, hogy az egyik úgy megverette 
engedetlen cigány muzsikusát, hogy az belehalt bánatába, a másik részegen lelőtte 
egyik jobbágyát, és senki sem látott semmit.

„A szlovákoknak nincs saját arisztokráciája, és arra, hogy a magyar főne-
mességtől féljenek, lehet is okuk, mert abban minden liberalizmusa ellenére 
még mindig túlságosan sok a természetes vadság. Bármilyen jó véleménye 
is lehet a magyarnak a maga szabadságáról, még mindig nem képes ezt a 
törvénytelenségtől megkülönböztetni… A magyar nemesek között akadnak, 
akik a fogadókban a vendégek előtt dicsekszenek azzal, milyen kegyetlenül 
bántak a jobbágyaikkal.”67

Alaposan megbotránkozott azon, hogy a pozsonyi német szőlősgazdák a ma-
gyar országgyűlésre és István főherceg  fogadására készülve nem érdekből, s nem 
is kényszer hatása alatt milyen lelkes magyar hazafi akká vedlettek át. Bár a zuhogó 
eső és a feneketlen sár elmosta az ünneplést, és a sárba ragadt hintókon a díszma-
gyarba öltözött urak bundába burkolózva vacogtak, ők mindenütt piros-fehér-zöld 
zászlókat tűztek ki a kapubejáratok fölé, s magyarul és őszintén harsogott ajkukról 
az éljen! 

„Honfi társaink, a hauerek, akik valami népfölkelő csapatot alkotva, őrsé-
get adtak ezen a napon, úgy fellelkesültek, hogy azt követelték, magyarul 
kommandírozzák őket. Bizony, ez a nagy, magyar bajuszokkal ékeskedő, 
hamisítatlan német embercsoport cseppet sem nyújtott örvendetes látványt 
magyar vezényszó alatt közeledve a Dunához.”68

Grazi események

Egy rövid forradalmi év alatt feje tetejére állt a világ. Pröhle  második bécsi útján, 
a lázas október napjaiban már azon döbbenhetett meg, hogy ezek az osztrákok 
mennyire utálták a császári fekete-sárga színt, és hányan viselték a szívük felett a 
magyar trikolort, mert a magyaroktól várták szabadságuk megmentését. Éppen 

 66 Uo. 94–95. o.
 67 Uo. 71. o.
 68 Uo. 97. o.



132

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

ezért alig akarták elhinni, hogy a Pákozd felől közeledő Jellasics  elűzheti a felsza-
badítókat. „Mekkora változás egyetlen év alatt! Milyen aktivitás, mennyi törekvés 
mozgat egyes embereket és egész népeket! Hogy tévedeznek össze-vissza, hogy 
keresik a segítséget!”69

„Igen, van valami egészen különleges ebben a bécsi forradalomban” – írta 1848. 
október 15-én a diákuralom alatt álló városból, amikor össze kellett találkoznia a 
grazi diákokkal, s bizonyára Theodorral  is.70 Erről így számolt be: 

„Ó, ebben a bécsi anarchiában van valami gyerekes, s ugyanakkor valami 
német, valami kékszemű, rajongó vonás, mely jól kell, hogy essék nekünk 
mindazon fájdalom kellős közepén, amely eltölt bennünket. Nézzétek ott, 
az egyetem előcsarnokaiban az őrtűz köré telepedett merész stájerországi 
fi úkat! Micsoda kép! Ki ne hinne ennek láttán Ausztria népeinek hajnal-
hasadásában! Hát még azok, akik láthatták volna a graziakat, amint éjjel 
háromkor ideérkezve felsorakoztak az egyetem előtt, hogy – amint mondták 
– szervusszal köszöntsék egymást! Némi nehézségek árán sikerült belépnünk 
az egyetem épületének belsejébe, noha először nehézségeket támasztanak 
azon a címen, hogy csak fegyvereseknek szabad a belépés – milyen érzések 
fognak el annak láttán, hogy a magas boltozatok alatt hogyan tör magá-
nak utat a tudomány csarnokába egy gyári munkás! Az előcsarnokban egy 
foglyul ejtett magyar miniszter sétál, s minden belépőt tisztelettel köszönt. 
A diákbizottság elé vezetnek egy kalandos öltözékű nőt. Állítólag kém… Az 
a hír járja, hogy rövidesen három barátcsuhába öltözött kém várható… Ami-
kor elhagyjuk az egyetem épületét, egyet közülük már fogolyként hoznak. 

Az utcákon mindenfelé Jellasics neve hangzik… Az egyszerű ember is érzi 
a fenyegető veszélyt. Ma reggel 9 és 10 óra között egy pejlovon egy öreg, ba-
rátságos magyar lovagolt be a városba. A nép ujjongással fogadta. Ez az ember 
azt állította, hogy az ellenséges hadseregek már szemben állnak egymással, 
és a támadás fél órán belül el fog kezdődni. Csak úgy mellékesen elmondta 
az embereknek, hogy a magyarok ötszáz ökröt is hoztak magukkal…”71

Két nappal később Pröhle  furcsa kalandon esett át. Este tíz után a holdfényben úszó 
promenádon három felfegyverzett munkás letartóztatta. Azt állították róla, hogy 
„vagy zsidó, vagy svarcgelb”, azaz császári fekete-sárga. Az utóbbit útlevelével cáfolta, 
az előbbi megkülönböztetést azzal utasította vissza, hogy a forradalom nem tűrhet 
el ilyen különbségtételt. Október 21-én aztán feljegyezte, hogy „már nagyon nyomott 
hangulat uralkodott a városban. Állandó kisebb összecsapások folynak a városi 
előőrsök és a horvátok között, és az emberek naponta számítanak egy komolyabb 
támadásra”.72 A Glacison egy sátorban önkénteseket toboroznak, akik, amennyiben 

 69 Uo. 172. o.
 70 Uo. 173. o.
 71 Uo. 173. o.
 72 Uo. 200. o.
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Jellasics  megtámadná a magyarokat, a városból segítséget nyújthatnának nekik. Egy 
éjszakát egy rögtönzött hadikórházban töltött, amelyet egy jómódú kovács hatal-
mas műhelyében állították fel. A mester egy szomszédos, elegáns lakásban élt. Fia a 
forradalmárokkal harcolt, csak leánya, „egy valóságos hölgy” tartózkodott otthon. 

„Ez a lány nemcsak költőinket ismerte, de Feuerbachot 73 is olvasta, sőt még a 
kommunista rendszereket is ismerte. Mekkora különbség van ezen osztrák 
kovácslány és a mi berlini emancipáltjaink között! Úgy határozott, hogy 
mivel minden órában várták a város ellen meginduló újabb támadást, ébren 
marad könyvei mellett, s meg is hívott, hogy ha kedvünk úgy tartja, látogas-
sunk el az éj folyamán még egyszer a lakásba.

Vasárnap van, igaz, hogy a harangok némák, mert csak akkor szabad 
megszólaltatni őket, ha megindul a támadás, s félreverve riasztanak.”74

Szelíd, őszi napfény ragyogott a házak felett. A főutcán temérdek nép sétálgatott 
a barikádok között. 

„Mikor visszatértem a Stephansplatzra, egy lovas, akiről sokan azt hitték, 
hogy ő a főparancsnok, s minden bizonnyal csak egyik legközelebbi be-
osztottja volt, közhírré tette, hogy a magyarok már egészen közel vannak. 
Nem sokkal később megint egy ember után rohannak, aki menekül, mint az 
űzött vad. Egy svarcgelb, egy svarcgelb – ordítja a tömeg. Pedig ez az ember 
csak annyit mondott, hogy a lovas hazudott. Ezt a hitetlen Tamást végül is 
letartóztatják, miután sikerült a lincselésre vágyók markából kiszedni.”75

Az éjszaka csendes. A telihold ezüst fényében fürdik a város. Csillagok ezrei 
ragyognak a szokatlanul világos égbolton, s a hajnal vacogtató. November üzen. 

Egy héttel később, október 30-án, hétfőn ismét felkeresi az egyetemet. „Ma megint 
meglátogattam a diákbizottságot. Robert Blum 76 és Jellinek 77 is ott volt. A legsúlyo-

 73 Ludwig Andreas Feuerbach (1804–1872) német fi lozófus. Heidelbergben, majd Berlinben folytatott 
egyetemi tanulmányait követően 1828-tól magántanárként oktatott az erlangeni egyetemen. 1836-
ban Bruckbergben telepedett le, s haláláig itt élt.

 74 PRÖHLE 1849, 210–211. o.
 75 Uo. 214. o.
 76 Robert Blum (1807–1848) német politikus, költő, publicista. 1830-ban írta első politikai témájú 

verseit és színdarabjait. 1832-től a Zeitung für die elegante Welt című liberális lipcsei lap munkatársa 
volt. 1840-ben megalapította a lipcsei Schiller Egyesületet. 1848-ban a frankfurti parlament egyik 
elnöke volt. 1848 októberében Bécsbe utazott, hogy csatlakozzon a forradalomhoz, majd november 
4-én letartóztatták, és golyó általi halálra ítélték.

 77 Hermann Jellinek (1822–1848) osztrák író, publicista. Prágában és Lipcsében folytatott fi lozófi ai ta-
nulmányokat, azonban politikai tevékenysége miatt elbocsátották a lipcsei egyetemről. Ezt követően 
Berlinbe ment, ahonnan radikális politikai nézetei miatt szintén távoznia kellett. 1848 márciusában 
a bécsi Allgemeine Österreichische Zeitung, majd a Der Radikale című lap munkatársa lett, s Habsburg-el-
lenes írásaival hívta fel magára a fi gyelmet. 1848 novemberében letartóztatták, és halálra ítélték. 
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sabb kérdésekről tárgyaltak. A népgyűlés, de a városi tanács is elvesztette minden 
befolyását, és a fegyveres proletariátus csak a diákokkal akar tárgyalni.”78

Ez a furcsa Reichstag szétesett. De egyetlen törvényalkotását, az összbirodalmi 
jobbágyfelszabadítást többé senki sem tudta érvényteleníteni. 

„Az egyetem épületének udvarán nagy csoport kaszákkal felfegyverzett 
férfi  állt. Mindegyik bal lába mellett a földre támasztotta kaszáját, úgy, hogy 
kifent éle előre mutatott. Rendkívül harcias, vad látványt nyújtottak. Élénken 
szemléltették velem, hogy a népi törekvések vadvizei, amelyek márciusban, 
a nagy felhőszakadás idején még mindig folyómedrüket keresték, végre az 
egyetem területére húzódtak, ahol, mint valami tócsa egy parasztgazdaság 
udvarán a zápor után, megrekedtek. Mikor be akartam lépni az egyetem 
épületébe, egy csúf vényasszony ››Van-e fegyvere?‹‹ kiáltással majdnem a 
karjaimba hullott. Nem vette észre a pisztolyt az övemben, mely mindenütt, 
még a külvárosokban és a bástyákon is szabad utat biztosított nekem. A nő 
meghajolt, s hogy lássa, csaknem az orrával érintette fegyveremet, pedig 
olyasféle nagy szarukeretes csiptetőt viselt, mint amilyet hazámban a va-
sárnapi templomi éneklés közben az asszonyok.

A tágas egyetemi épület csarnokaiban és előtermeiben sokan állnak őr-
séget. Felmegyek egy meglehetősen sötét lépcsőn… Itt, az első emeleten az 
egyik ajtón szénnel írott feliratot látok: Diákbizottság. Ide törekszik min-
denki. A várakozók között néhány polgárt is látok. Egy embert fogtak el 
a városban. Még maguk sem tudják róla, hogy kémnek vagy egyszerűen 
svarcgelbnek minősítsék, de abban a kívánságban tökéletesen egyetértenek, 
hogy mielőbb fel akarják akasztani.”79

Erről a napról Theodor  is készített feljegyzéseket. Alig egy hónap alatt felnőtté 
vált. Sok álma szertefoszlott. Megutálta ezt a vérszomjas csőcseléket, amely most 
is akasztani akar, amikor az ügy már-már elveszett. Rövid tőmondatokban leírja, 
hogy szombaton, október 28-án a császári erők megindították a Carolin-kapu 
bástyájának ostromát.80 Dörögnek az ágyúk, terjed a tűz, sok a halott, és a helyzet 
gyorsan romlik. De kelet felől már közelednek a magyarok! Közelednek, de miért 
ilyen későn, és miért ilyen kicsi erőkkel? Miért? Ezen az október 30-án a diákbi-
zottság a legfőbb vezetőkkel őt is felküldi a Szent István templom tornyába. Talán 
egymás mellett mentek el Pröhlével . Megkezdődött a döntő összecsapás Schwechat-
nál. Remegő izgalommal fi gyelték, s amit láttak, kétségbeejtően kevés volt. Nem is 
érdemelte meg a csata nevet. 

Sokan voltak odafent a toronyőr szobácskájában. A harangállványok között 
milyen megilletődve nézte a nagy szász demokratát, a frankfurti előkészítő parla-

 78 PRÖHLE 1849, 217. o.
 79 Uo. 217–219. o.
 80 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1848. október 28.
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ment alelnökét, Robert Blumot  és Cäsar Wenzel Messenhausert ,81 a bécsi nemzeti 
gárda császári főhadnagyból lett parancsnokát! Szombaton még együtt harcoltak a 
Carolin-kapu bástyájának védői között. S talán nemsokára – villant át rajta – közös 
sírban fognak pihenni. 

A szűk és dohos toronyfeljárat háromszáznegyvenhárom lépcsőfokát sohasem 
tudta elfelejteni. Azt a félelmetes és nyomasztó érzést, amit a századokat látott 
öreg harang, a Pummerin galambpiszkos, néma közelsége váltott ki belőle. Iste-
nem – gondolta –, mi lenne, ha ez a szürke óriás megmozdulna, ha ott mellette 
megkondulna, és megremegtetné a tornyot, a várost és a csüggedt szíveket? Ha 
győznek a magyarok, meg kell szólalnia. Ahogy a harangfelirattá vált középkori 
verstöredék mondja: vivos voco, fulgura frango, mortuos plango.82 Kik lesznek a halottak, 
akiket elsirat?

De a harang néma maradt. Füst és por takarja el a harcoló csapatokat. Halottak 
és sebesültek hevernek az utakon… Hova lettek Móga  csapatai? A fi gyelőkben még 
mindig nem alszik ki a pislákoló remény. A koros, habozó, beteg Móga  által vezetett 
magyar sereg a schwechati porban eloszlott, mint egy álom.

És Bécsre rászakadtak az ítélet napjai, bár a város még mindig nem adta meg 
magát. A központ még ellenállt. Véres harcok folytak, a halottak száma egyre csak 
nőtt. Este égő házak lángja festette vörösre az eget. Pröhle  október 31-én még így 
számol be az eseményekről, hidegen és tárgyilagosan:

„Tegnap megütköztek egymással a császári csapatok és a magyarok, és a 
szóbeszéd – amely csaknem minden nap elterjedt –, hogy a magyarok most 
már nemsokára Bécs elé érkeznek, még egyszer megismétlődött. Ma, amikor 
estefelé a császári csapatok bevonultak a városba, egy kis időt a Szent István 
templom tornyában töltöttem. Itt volt az a fontos obszervatórium, amely 
ezen a napon kizárólag a diákbizottság parancsnoksága alatt működött. 
Személyzete most is, mint általában az egész októberi forradalom alatt, 
főként az akadémiai légió tagjaiból állt. A kiváló távcsövek segítségével 
pontosan láttuk az ellenség mozdulatait. Sohasem fogom azt a horvát ka-
tonát elfelejteni, akinek harcos alakja nagyon élesen a látóterembe került. 
Olyan érzésem volt, mintha ebben az egyetlen, a posztján álló katonában a 
megszemélyesített háborút látnám.

A diákok fent a toronyban, amikor a magyar országút környékén valami 
mozgás támadt, még egyszer azt hitték, hogy látják a város felszabadítására 
megérkező magyarok közeledését, pedig mindenki tudta, hogy az előző 
napon Windisch-Grätz  és Jellasics  seregei megverték őket. Hamar kiderült, 
hogy éppen azon az úton újabb csapatok közelednek a város felé. Most aztán 

 81 Cäsar Wenzel Georg Messenhauser (1813–1848) osztrák katonatiszt és író. 1829-ben csatlakozott a 
császári sereghez, majd 1840-ben hadnaggyá léptették elő. 1848 márciusában Bécsbe ment, ahol a 
nemzeti gárda parancsnoka lett. A bécsi forradalom leverése után letartóztatták, és halálra ítélték. 

 82 Latin: Az élőket hívogatom, a holtakat siratom, a villámokat megtöröm.
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megtört az egyetemisták bizakodása, és az a főiskolás, aki a megfi gyelő szol-
gálatot vezette, behúzódott a toronyőr szobácskájába, s búsan a tenyerébe 
hajtotta a fejét.

Én Auerbachhal  még a toronyban mászkáltam, de amikor a golyók fütyü-
lése elűzött onnan, mi is visszavonultunk a toronyőr szobácskájába, mely 
most olyan volt, mint egy jénai vagy hallei diákkocsma. Délre járt az idő, s az 
asztalon még akadt valamennyi kenyér és bor. A diákok evésre buzdítottak, 
az üveg sűrűn kergette a kis asztalt. Így vettünk részt egy frugális83 ebéden, 
amelyet bízvást nevezhetnénk az Akadémiai Légió siralomházi lakomájának. 
S akkor ezekkel a szavakkal lépett be valaki a szobába: 

– Uram Isten, épp az imént láttam az első rendőrkatonát, amint átment 
a Stephansplatzon! 

– Tán még azt is láttad, hogy Metternich  visszajött? – kérdezte valami 
furcsa, tragikomikus hangon az a diák, aki olyan nehezen adta fel a magyarok 
közeledésének reményét.”84

Mire a hűvös porosz megfi gyelő lejött a toronyból, odalent már folyt a végső 
tisztogatás. A szálláson korábban még vérszomjas forradalmár háziasszonya már 
nevetve közölte vele zamatos bécsi tájszólással, hogy éppen az imént tűzte ki ab-
lakára a rég előkészített fehér zászlót, mert most aztán jaj lesz a hőbörgőknek! 
Bizony, nem egy esetben ugyanaz a nép, amely alig várta, hogy „svarcgelbeket” 
akaszthasson, most ugyanolyan habzó szájjal követelte a forradalmárok vérét. Meg 
is kapta, Windisch-Grätz  rendőrsége zsúfolásig megtöltötte a börtönöket letartóz-
tatott forradalmárokkal. A rebellis szabadcsapatos diákokat, s velük Theodort  is a 
Burg bejáratáért folyó harcban ejtették foglyul.85

Fogságban

Számtalan társával együtt egy hatalmas épületbe hajtották be, amelyet addig nem 
ismert. Aztán egyszerre bezárultak a nehéz tölgyfakapuk, és császári horvát kato-
nák álltak eléjük puskára tűzött, hosszú szuronnyal. Rabok lettek. Később külön-
választották a légiós diákokat. Szerencséjére ezek nem az ő társai közé tartoztak, 
nem is ismerték egymást. Többen közülük a bécsi forradalmárok jelvényeként még 
mindig piros–fehér–piros színű kokárdát, trikolort viseltek a szívük felett. Theodor  

 83 Szerény, szűkös
 84 PRÖHLE 1849, 223–225. o. Az itt idézett szerzővel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy erős 

porosz öntudata következtében Magyarországon évekig agrárszakértőként működő testvérét a 
Német Császárság megalakulása után arra késztette, hogy soha többet ne hagyja el Magyarorszá-
got. Hazájába azzal az indoklással nem tért vissza többé, hogy királya azzal, hogy Bajorországot 
és más katolikus területeket is a Német Birodalom részévé tett, elárulta hitét és népét.

 85 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1848. november 1–5.
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levette a magáét, s szíve fölé, a tárcájába rejtette, míg észre nem vették, hogy kémek 
is vannak közöttük. Amikor az őrök hangja egyre durvább lett, s egyeseket már 
összeverve dobáltak be közéjük, és fegyveres összecsapásokról, kivégzésekről 
hoztak híreket, nemcsak szorongásuk nőtt, de elterjedt a hír is, hogy megtizedelik 
őket. Statárium!

Kenyeret hajítottak be közéjük, s vizet hordattak velük az udvarról. Valaki sakk-
táblát rajzolt a padlóra. Akkor gyúrták kenyérből azokat a sakkfi gurákat, amelyek-
kel játszadozva találgatták sorsukat. Állandó mozgást, itt-ott lövöldözést hallottak 
kintről, néha sortüzet. Úgy látszik, nem értek rá velük foglalkozni. Még mindig nem 
jegyezték fel személyi adataikat. Létszámuk folyton változott, újabb csoportokat 
hoztak, s másokat elvittek.

Egy este Theodorra  és néhány társára került sor. Nyilván a lámpagyújtogatók 
sem mertek kimenni az utcára, mert csupán őrük egyetlen kormos szekérlámpája 
világított körülöttük a koromsötét éjszakában. Szerencsére roppant gyors mozgású 
és ügyes volt. Sikerült átugrania egy sűrű bokrokkal benőtt kertes ház kerítésén. 
Hajnalra már Baden felett járt a Bécsi-erdőben. Most vette hasznát annak, hogy úgy 
szerette a természetet, s annyit járta gyalog nemcsak Stájerország, de a Semmering 
hegyes-völgyes erdőségeit is. 

Csípős novemberi köd kúszott a kopasz fák közé. Az avar felett, amely lépései 
hangját is letompította, eleinte csak magában futott, aztán néhány sorstárssal ve-
rődött össze. Éjszaka összebújva melengették egymást. Egy majorban egy öreg 
parasztasszony fi gyelmeztette őket arra, hogy császári katonák, valami horvát 
ezred emberei keresik a szökevényeket. Hogy összeszedjék őket, meghajtották az 
erdőt. Ettől még óvatosabbak lettek. Graz közelében, egy baráti háznál húzta meg 
magát, míg megkapta a hírt hazulról, s hazament.86 Alig egy hónapig volt távol, 
mégis más emberként tért most haza – felnőtt lett. A csalódás tette azzá. Csalódott 
az emberekben, akik úgy váltogatták a meggyőződéseiket, eszméiket, mint bohóc a 
sipkáját, ahogy éppen érdekeik kívánták. Csalódott a derék bécsiekben, akik ugyan-
olyan könnyen járták a carmagnolét, a forradalom táncát, mint a császárkeringőt. 
Csalódott a népben, amelynek minden alkalom megfelelt a rablásra, gyújtogatásra, 
vérontásra. Csalódott a gazdagokban és a koldusokban, az előkelőkben és a plebsben. 
Osztrákokban, csehekben, horvátokban és az úgy várt magyarokban.

Döbbenetes híreket kaptak Bécsből. Windisch-Grätz  november 9-én Brigittenau-
ban teljesen törvényellenesen még Robert Blumot  is agyonlövette. Messenhausert  
néhány nappal később érte ugyanez a sors. Pröhle  ennek is utánajárt. Megtekintette 
kivégzésük színterét.87

 86 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1848. november 6–7. 
 87 PRÖHLE 1849, 234. o.
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A gyűlölet tengerében

A Ständisches Johanneum téli féléve némi késéssel, de olyan halkan kezdődött, 
mintha közben semmi sem történt volna. Innen nem zárhattak ki mindenkit, 
márpedig mindnyájan „ott” voltak. Néhány diák nem jelent meg az előadásokon. 
Valaki koszorút tett le a nevükkel a főbejáratnál. Ezeket a riadt professzorok azonnal 
tűzre vettették. 

Theodor  az év még hátralevő napjaiban is első diák maradt. Mire felocsúdott bécsi 
élményeinek kábulatából, minden megváltozott körülötte. Sötétnek és másnak látta 
a világot. Nem akart visszagondolni a bécsi napokra, otthon se beszélgettek erről. 
Úgy elszakadt a magyar eseményektől, mintha hírzárlatot rendeltek volna el. Bár 
ebből az egyszerre végtelenné nőtt távolságból, a Mura partjáról reménytelennek 
látszott a magyarság harca, nyugtalan volt a lelkiismerete. Nem kellene-e tovább 
küzdeni a zsarnokság, a dinasztia ellen? Lombardiából még egyre jöttek a magyar 
ezredek katonái, hogy Kossuth  zászlaja alá álljanak.

De hol lobogtak ezek a zászlók? Grazban, közel Szlovéniához jól ismerték a Bécs-
ből szított délszláv mozgalmat. Errefelé is tarka képet nyújtott a lakosság, sok volt 
a környéken a horvát is. Hallottak a déli magyar határőrvidék elözönléséről. Nem 
lepődtek meg Alfred Windisch-Grätz  herceg engesztelhetetlen magyargyűlöletén. 
Megrendültek az erdélyi románok rémtetteiről és az erdélyi szászok sértődöttsé-
géről szóló hírek hallatán, amelyek a paplakba is eljutottak.

Amikor az udvari kamarilla tagjai 1848. november 22-én kineveztették osztrák 
miniszterelnökké Schwarzenberg  herceget, s december 2-án, mint egy rossz gyere-
ket, lemondatták V. Ferdinándot , hogy a törvényes trónörökös helyett a tizennyolc 
esztendős és a magyar alkotmányra tett esküjétől nem kötött Ferenc Józsefet  ül-
tessék trónra, Theodor  előtt egyszerre megvilágosodott, apja miért nevelte repub-
likánusnak. Hogy ne lett volna ő is az!

Ezen az irgalmatlan télen minden újabb hír arra mutatott, hogy ebben a hadüze-
net nélküli háborúban, amelyben a lemondott magyar király magyar kormányának 
csapatai harcoltak a meg nem koronázott, s ezért még el sem ismert király csapatai 
ellen, a szabadság ügye máris elbukott. Windisch-Grätz  csapatai december 13-án 
már magyar földön üldözték a visszavonuló sereg töredékeit, s a pozsonyi börtön 
zsúfolásig megtelt magyar hazafi akkal, akiket buzgó besúgók juttattak oda. Ka-
rácsony harmadnapján Görgey  már Győrt is feladta. Hóviharban, csikorgó télben 
hajtott végre egy taktikai visszavonulást kelet felé. Megfagyott holttestek jelezték 
útját, az osztrákok toronyiránt egyenesen mehettek utána. A patakok, folyók jég-
páncélja a legnehezebb ágyúkat, szekereket is elbírta.

Buda is újra az ellenség kezére került. Pesten, Szilveszter napján a képviselőház 
és a kormány titokban megkezdte a hurcolkodást Debrecenbe. Milyen végtelenül 
távol estek a tiszántúli események Graztól…
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Oszd meg és uralkodj!

Ausztriában ezalatt más irányú, nem várt meglepetéseket hozott a tél. Ezek elég 
izgalmasak voltak ahhoz, hogy eltereljék a fi gyelmet arról, ami a Lajtán túl történt. 
A megingott hatalom Magyarországra összpontosított, és váratlan engedmények-
kel igyekezett megnyugtatni az örökös tartományok népeit, köztük magukat az 
osztrákokat is. 

Ferenc József  nem feledkezett meg a protestánsokról sem. A kamarilla állam-
csínye révén trónra került ifjú császár 1848. december 29-én már Bécsben kelt csá-
szári pátensének első cikkelye megszüntette az ismét általánossá vált, mindinkább 
becsmérlőnek érzett „akatolikus” megjelölést. Ezentúl ágostai hitvallású vagy helvét 
hitvallású – A. H. és H. H., illetve latin rövidítéssel A. C. és H. C. – evangélikusokról 
kell beszélni. A második cikkely megkönnyítette az áttérést, megszüntette a pro-
testáns hitre áttérni szándékokozók előzetesen kötelező katolikus hitoktatását. 
A harmadik a protestáns lelkészek által vezetett anyakönyveket a katolikusokéval 
egyenértékű jogérvényre emelte. De még ezzel sem elégedett meg. Azoknak, akik 
abban is megaláztatást éreztek, hogy templomaikat csak polgári lakóházaknak 
álcázva, eldugott mellékutcai, belső udvarra nyíló bejáratokkal, torony és harangok 
nélkül építhették fel, talán éppen a rendelet negyedik cikkelye, ennek a korlátozás-
nak a megszüntetése jelentett egy régóta sötét égbolton végre áttörő fénysugarat.88

Nekik a templomtorony többet jelentett halálra, örökkévalóságra emlékeztető, 
égre mutató, ünnepre hívó, falvak és városok képét meghatározó hagyományos 
építészeti formánál. Világi funkciói is voltak, hiszen ott helyezkedtek el a toronyórák 
és a harangok, amelyek ősi tömegkommunikációs eszközökként nemcsak az idő 
múlását mutatták, de a veszedelemtől is óvták őket. Onnan fi gyelte az őrség, nem 
közeledik-e ellenség, égiháború vagy jégverés a város felé, nem támad-e valahol szo-
katlan, gyanús füst, nem törnek-e elő valahol lángok. Itt verték félre a harangokat, 
hogy idejében megrettentsenek és megfékezzék a pusztulást, s nem utolsósorban 
itt hirdette fenségesen búgó zengésük a győzelmek, békekötések örömüzenetét. 

A toronyépítések engedélyezése az oly hosszú századokig elnyomott protes-
tánsoknak az emberi méltóságukon esett csorba kiköszörülését, százados harcaik 
győzelmét, imádságaik meghallgattatását, korlátozott emberi jogaik kiterjesztését, 
megaláztatásaik végének ígéretét, reményeik beteljesülését jelentette. Michaelnek  
még ennél is többet. Sokan emlékeztek arra, hogy amikor templomát megtervezték, 
ő ragaszkodott ahhoz, hogy az egymás felett elhelyezkedő ablakokat úgy építsék 
meg, hogy amikor eljön az az idő – mert el kell jönnie –, amikor az evangéliumi 
egyházak híveinek istentiszteleteit külsejükben is felismerhető templomokban 

 88 A Türelmi Rendelet előírásai szerint épített imaházak ezzel váltak templomokká, az osztrák 
műemlékvédelem szóhasználatában „toleranciatemplomokká”.
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tarthatják, az ő templomában a már építésükkor magas templomablakok alsó és 
felső részét elválasztó álfalakat csak ki kelljen ütni, s az épületen semmiféle szer-
kezeti változtatásra ne legyen szükség. Így lettek ezek a kibontható ablakok egész 
teológiájának megrázó hitélményévé. 

Neki ez személy szerint még annál is többet jelentett, minthogy ezt a minden oszt-
rák alattvalónak teljes vallásszabadságot biztosító rendeletet a császári kormányzat 
1849. március 4-én még az úgynevezett oktrojált alkotmány azon rendelkezésével 
is kiegészítette, amely a mindkét hitvallást követő evangélikusok autonómiáját, 
ügyeik önálló intézését, intézményeik, alapítványaik és vagyonuk feletti szabad 
rendelkezését biztosította. 

Mialatt a balsorstól tépett Magyarországon véres csatákban, szenvedélyes viták-
ban, személyi torzsalkodásokban érett a tragédia, az osztrák protestánsok körében 
lázas tevékenység kezdődött. Ez legalább egy ideig még a magyarországi híreket is 
háttérbe szorította, annál is inkább, mert az ország nyugati részei is mindjobban 
elszigetelődtek a szabadságharctól.

A grazi paplakban bécsi hírhozók adták egymásnak a kilincset. Az 1848. decem-
ber 29-i császári döntést még nem hozták nyilvánosságra, de a presbitérium már 
január 7-én úgy határozott a gyülekezet és a lelkipásztor nevében – aki néhány hét 
óta ugyanúgy lelkésznek nevezheti magát, mint a katolikus papok –, hogy ezentúl 
nem fi zetnek stólát a plébánosoknak a saját lelkészük által elvégzett funkciókért. 
Máris lázasan dolgoznak az építési terveken, s mindenki arról beszél, hogyan fog-
ják átalakítani a templom külsejét, ablakait, és hogyan építik majd meg a tornyot, 
a protestánsok tornyát.

Sok osztrák protestáns győztesnek érzi magát. De a diadal mámorában könnyű 
elfeledkezni azokról, akiknél még dörögnek az ágyúk. A magyar ügy ugyan sokat 
vesztett a német és osztrák átlagember számára érthetetlen bonyolultságából, de 
a rokonszenv is elfordult tőle. Nemcsak Theodor  csalódott Schwechatnál. Itt most 
már a mindkét oldalon harcoló saját katonáik, testvéreik, fi aik életét féltették. 

Megtorlás és félelem

Michael Biberauer  azonban hite legnagyobb igazolódása idején is úgy érzi, ezek a 
császári engedmények nagyon bizonytalanok. Egy pillanatig sem bízik a dinasz-
tiában, amely birodalma protestánsainak bizalmával annyiszor visszaélt. Egész 
családjával feszült fi gyelemmel várja a Magyarországról érkező híreket. Ezek erős 
késéssel ugyan, de mégis megérkeznek hozzá. Meggyőződése, hogy az ott folyó 
harc kimenetele ki fog hatni az ő sorsuk alakulására is. 

Sokan elcsodálkoznak azon, hogy közismert politikai nézetei ellenére most 
hallgatást és óvatosságot ajánl, sőt azt hangoztatja, hogy az evangélium osztrák 
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hirdetői most ne politizáljanak. Éljenek hálásan azzal a szabadsággal, amit Isten 
valamiképpen kikényszerített a császártól! Erősítsék, vigasztalják, mentsék esetleg 
harcoló vagy már éppen gyászoló híveiket, de ne elegyedjenek bele a napi politi-
kába, mint például a szenvedélyét fékezni nem tudó Wimmer ! Persze ne adják el 
magukat Bécsnek, sőt megalkuvás nélkül, lelkiismeretüknek engedelmeskedve 
óvják becsületüket Isten és az emberek előtt! Csak ne veszélyeztessék a megkapott 
szabadságokat!

A Magyarországról kapott gyér hírek igazolni látszottak álláspontját. Híre járt, 
hogy mikor Alfred Windisch-Grätz  herceg – akinek feleségét a prágai felkelésben 
lelőtték – télen bevonult Pozsonyba, Wrbna 89 generális azon nyomban börtönbe 
vettette az egyik lutheránus papot, szegény Rázga Pált . Bár a Bazinban született 
Rázga  csak hét évvel volt fi atalabb Michaelnél , és szintén sokáig működött osztrák 
gyülekezetben, még Modorban is, sohasem tudtak összemelegedni.90 Michael  éppen 
az ilyen tehetséges, ékesszólásukkal népszerűségre szert tevő liberális kollégáktól 
féltette a hitet. Szegényt – gondolta – most éppen magukkal ragadó hazafi as szó-
noklatai miatt tartják rabságban. Aggódott a sógorokért is, semmi kétsége sem volt, 
hogy Emília és férje, Kovács Pali  Győrött, de többi testvérei is hogyan gondolkod-
hatnak, s ebből mennyi baj származhat. A Welsek közül Johan  ki tudja, merre jár. 
A nádorhuszárok főhadnagya már őrnagy a nemzet seregében. Paul Karl „Velsz”  
most már Károlynak szólíttatja magát, Ráth Ludovika  a gyerekeivel csak magyarul 
hajlandó beszélni. Meg is üzenték a kőszegiekkel, hogy 1848. december 31-én, az 
osztrák megszállás alatt született fi uk az ősmagyar Géza Béla  nevet kapta. Stettner  
sógor is otthagyta ügyvédi irodáját Kőszegen, hogy a szabadság zászlaja alá siessen. 
Kovács Paliról  az a hír járta, hogy börtönbe került. Vajon ott is meg tudja-e őrizni 
örökké tréfás, vidám kedvét? Mikor fog megkomolyodni? Michael  Széchenyihez  
hasonlóan leginkább attól tartott – s ebben életének keserű tapasztalatai tükrö-
ződtek –, hogy a Habsburgok és szolgahadaik álnoksága olyan meggondolatlan 
lépésekre ragadtatják Kossuthékat , amelyek majd rettenetes bosszúra adnak ürügyet 
a szabadság ellenségeinek. 

1849. június 18-án megkapták Grazban a riasztó hírt. Az új magyarországi csá-
szári főparancsnok, a gyülekezet hírhedt tagja, Julius von Haynau , a bresciai hiéna, 
a szörnyeteg alighogy átlépte a magyar határt, ki is mutatta a foga fehérjét. Halálra 
ítélte a már fél esztendeje raboskodó Rázga Pált . Michaelt  az döbbentette meg leg-
jobban, hogy pozsonyi barátai szerint Rázgát  legközvetlenebb paptársa, a vele egy 
házban élő, egy templomban prédikáló Karl August Raabe  jelentette fel Wrbnánál . 

 89 Ladislaus von Wrbna-Freudenthal (1795–1849) osztrák császári altábornagy. 1816-ban csatlakozott 
a császári sereghez. 1846-ban hadtestparancsnokként harcolt a lengyel felkelők ellen Nyugat-Ga-
líciában, majd 1848-ban hadosztályparancsnokként működött Alsó-Ausztriában. 1849 júliusában 
Verona parancsnoka lett.

 90 HAYDIN 1886, 14–15. o.
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Rázga  dán származású felesége azonnal Bécsbe utazott, hogy kegyelmet kérjen férje 
számára Ferenc Józseftől , amit meg is kapott. Mire a bécsi hajóval visszaérkezett, 
még látta a Dunáról a Szamárhegyen az akasztófa ácsolását. De Haynau  a császár 
döntését nem várta be. A feleség elkésett, férje teste még ki sem hűlt, mikor odaérke-
zett. Példát statuáltak vele. A két pap útja így vált el egymástól. Rázgából  egy nemzet 
hamar elfedett vértanúja, Raabéból  gyilkos, s nem sokkal később esperes lett.91

Az április 14-én a debreceni Nagytemplomban lefolyt drámai események híre 
megrendítette Michaelt . Gondterhelten fi gyelte a magyarországi rokonok sorsát. 
Pedig mikor május elején kitavaszodott, egyik fényes magyar győzelem híre érke-
zett a másik után. Akkor tudta meg, hogy minden oroszok cárja segítséget küld a 
szorongatott Habsburgoknak.

Milyen jó – adott hálát az Istennek –, hogy Theodort  úgy megrázták bécsi él-
ményei, hogy tanulmányaiba merülve nem maradt ideje sem álmodozásra, sem 
meggondolatlan ifjonti hősi elhatározásokra!

 91 A pozsonyi evangélikus gyülekezetben a századforduló táján elterjedt mondás. Mint Zakar Péter 
kutatásai kimutatták, hiába kérték fel Raabét, nem akart vallomást tenni Rázga ellen. Ennek 
ellenére a hadbíró őt is felsorolta a Rázga ellen tanúskodók között. Ez szolgálhatott a pozsonyi 
közmondás alapjául. Rázga Pál peréhez lásd ZAKAR 2001.
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A vasúti mérnök

A fi ú ezen a véres tavaszon, 1849. május 25-én kapta meg mérnöki diplomáját. 
Minden vizsgáját színjelesen, dicsérettel tette le.1 A vasútnál keresett alkalma-
zást. Ajánlkozására 1849. július 10-i kelettel válaszolt a Császári és Királyi Déli 
Államvasút Grazi Forgalmi Főmérnöki Irodája.2 Értesítette, hogy augusztus 1-jei 
hatállyal másodosztályú segédmérnökké nevezik ki, s havi harminchárom bécsi 
ezüstforint és húsz krajcár, évi kerek négyszáz forintos fi zetéssel, továbbá ingyen 
lakhatás biztosításával a laasei állomásra osztja be szolgálattételre.3 Ezt a várost az 
új vasútvonalon már kerek hat óra alatt el lehetett érni Grazból. Azelőtt jó, ha két 
és fél, esetleg három nap alatt odaért az ember. 

Ez persze nem jelentette azt, hogy egy kezdő mérnök bevonul egy irodába, s 
ott körmölget, míg el nem telik a nap. Épp ellenkezőleg, szinte folyton úton van, 
hivatalból. A fi zetése bizony nem sok, de kezdetnek elég. A vasúti mérnökök élete 
valóságos kaland, s szinte mindannyian fi atalok, mint maga a vasút. Megismerik 
az emberek babonás butaságát. Akadnak helyek, vidékek, ahol a lakosság felzúdul 
a tűzokádó, ördöngös vasparipa ellen, és csak fegyveres őrséggel dolgozhatnak. 
A nagyurak hatalmas birtokaik lezárásával óriási kerülőkre kényszerítik a síneket. 
A vasút az új korszak, a technika korszakának leglátványosabb és legvitatottabb 
előhírnöke. Ahol megépül, ott megváltozik az élet. Egész falvak és városok félnek 
tőle. Megindul az építőmunkások népvándorlása, a legszegényebbek, legelesetteb-
bek jönnek. Semmi sincs készen, minden épülőfélben van, fejlődik, tökéletesedik, 
mégpedig soha nem látott, gyors ütemben.

Máris befonja polipkarjaival a nagy üzlet, a vesztegetés és a fékevesztett spe-
kuláció. Óriási vagyonok születnek, s tízezrek jutnak koldusbotra. Theodor  most 
találkozik először úri betyárokkal, sima beszédű ügynökökkel és olyan dúsgazdag 
urakkal, akik a legkeményebb munkát végző alagútfúrók, hídépítők, krampácsolók, 
vasútépítő kubikosok ezreinek nyomorát bérük leszorításával még sötétebbé teszik. 

A meglepett világ egyre nyugtalanabb, s a hatalom birtokosai is félnek. Mennél 
több helyen üti fel a fejét a forradalom, annál fontosabb a tízezreket könnyedén 

 1 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer tanulmányi iratai. Theodor Biberauer bizo-
nyítványa, 1849. május 25. 

 2 Eredeti nevén Betriebs-Unternehmung der k. k. Südlichen Staats-Eisenbahn, Oberingenieurs-Bu-
reau in Grätz.

 3 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1849. július 10. 
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megmozgató, embereket, lovakat, ágyúkat vontató vasút. Bár a Császári és Királyi 
Déli Államvasút által épített vonal, ahol Theodor  dolgozik, még nem éri el az Adriát, 
és még Béccsel sincs meg a közvetlen kapcsolat, gazdasági és katonai szempontból 
a Monarchia egyik legfontosabb ütőerének készül. Lázasan dolgoznak a vonal be-
fejezésén, amely gyors összeköttetést biztosít majd a tenger, s nem utolsósorban 
a forrongó észak-olaszországi tartományok, valamint a Monarchia jövője szem-
pontjából oly fontos délszláv és balkáni területek felé. Bármikor szükség lehet nagy 
csapatszállításokra. A munka Grazban összpontosul, Theodor  ezért mindegyre 
hazalátogathat. Eleinte valóságos cigányéletet él, de még ez sem vonta el fi gyelmét 
a magyar tragédiáról. Nem is feledkezhetett volna meg róla, mert apja aggodalmai 
mindjobban beigazolódtak. Borzongva emlegette Haynaut , gyülekezete szégyenét. 
Folyt a nagy számvetés, az életben maradtakat, a túlélőket éppúgy emlegették, mint 
az elesetteket, a kivégzetteket, a börtönben senyvedőket. 

Theodor  fi atalos erejében alig fi gyelt arra, hogy a Glacisra néző békés parókián, 
a még mindig mézeskalácsillatú szülői házban már hatvanéves apja egyre többet 
emlegette borongva az évek terheit. A ház zsongott, mint a méhkas. A népes család 
életritmusa nem csendesedett. Sőt, most, hogy a vereségtől rettegő Ferenc József  
Varsóban térdre borulva a cár előtt megszerezte Magyarország eltiprásához az 
oroszok segítségét, s közeledett a háború vége, megint megélénkült az élet. Az 
emberek többet utazgattak, vendégeskedtek. Sötét éjszakákon még Magyarország-
ról is érkeztek rokonok, ismerősök, bujdosók. A megbolydult európai protestáns 
egyházi élettel is az adta az eleven találkozásokat, hogy ha egy-egy nevezetesebb 
személyiség átutazott a városon, feltétlenül belátogatott a stájerországi katolikus 
tenger kis evangélikus szigetére, a grazi paplakba.

A család tagjai is utaznak. A tizennyolc esztendős Auguste  ezt a félelmetes nyárvé-
get Pozsonyban töltötte. Az eltiport ország szorongó félelmében élt. Augusztusban 
a világosi fegyverletétel híre, de még inkább a császár szószegése, az aradi bitófák 
árnyéka, Haynau  páratlanul hideg vérengzése otthon és az emigrációban tízezreket 
tart rettegésben. Még Ausztriában is sokakban rémület és utálat támad. Kinevezése 
óta Theodor  is utazott, de Bécset kerülte. Egyik megbízatása éppen Pozsonyba vitte, 
ahol húgát is meglátogathatta. Szeptember 9-én megrendülten jegyezte fel naplójába, 
hogy a görbe pályaudvaron – ez volt akkor a Bécs–Marchegg–Pozsony vonal vég-
állomása – látta az összeomlott magyar szabadságharc klagenfurti száműzetésébe 
tartó, oly tragikusan ellentmondásos, sorsdöntő alakját: Görgey Artúrt .4

– Mit érezhet most ez az ember? – tette fel magának ő is a sokakat foglalkoztató 
kérdést.

Szeptember 16-a és 21-e között ismét délen van. A földtörténet viharaiból született 
hegyekben és többnyelvű emberekben oly változatos krajnai tájban ő is részt vesz a 

 4 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1849. szeptember 9. 
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Lombardia felé haladó vonal legújabb, Cilli–Steinbrück–Ljubljana szakaszának utolsó 
lázas munkálataiban.5 Október 6-án felettes hatósága már át is helyezi a bozontos 
Velika planina6 tövében fekvő Saróba. Alig melegedett itt meg, 17-én Cillibe rendelik, 
ahol 25-én foglalja el helyét, de itt sem maradhat sokáig.7 Az év vége felé ismét Stein-
brückbe kerül kisegítő szolgálatra, ahová 1850. január 20-án hivatalosan is áthelyezik.8

Mindenütt körülvették az elbukott szabadságharc árnyai. Még emléklapgyűj-
teménye egyik darabja is magyar nyelvű. Kubics Károly , aki költő szeretett volna 
lenni, ezt írta neki: 

„Hazám lesújtott Térein, –
Virágaim gyász Sirjoknak ölében
Nincs miböl emlényül Koszorut
füzzek én. –
Virág helyett vedd Emlényül szivem –
Mást nem birok, ím itt van Mindenem.”9

Steinbrück

Apa és fi a alig győzték kicserélni egymással élményeiket. A forradalmakat leverték, 
de a világ átalakulását nem tudták megállítani. A gyülekezet a reménység, a tervezés 
és a jövő építésének legforróbb napjait élte. A vasút jelképpé vált, a vasúttársaságok 
részvényei elképzelhetetlen magasságokba emelkedtek a tőzsdéken. Építkezéseik 
nyomán megsokszorozódtak a vas- és acélgyárak, új meg új szénbányák nyíltak, 
átalakult a gazdaság szerkezete, növekedett az új gyárak munkásainak száma. Új 
lehetőségek nyíltak a nemzetközi árucserére, hirtelen megnőtt a lakosság mobi-
litása, s megkezdődött egy megállíthatatlan társadalmi átalakulás. Az új vonalak 
legyőzték a természet alkotta akadályokat, s az osztrák vasút ellenállhatatlanul 
törtetett a tenger, az Adria, a nagyvilág kapuja felé.

Theodorra  ezen a most ezer nehézséggel, bajjal épülő új vonalszakaszon, ahol 
mindegyre váratlan akadályokba ütköztek, s amelyet lassanként úgy megismert, 
mint a tenyerét, kemény szolgálat várt. Volt úgy, hogy napokig egyfolytában, éj-
jel-nappal dolgozott. El is ismerték munkáját: már próbaideje alatt, 1850 februárjá-

 5 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1849. szeptember 16–21. 
 6 Fennsík a mai Szlovénia területén, a Kamniki-Alpok részét képezi, legmagasabb pontja a Gradisce. 
 7 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1849. 

október 17. 
 8 BFL XIII.42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1850. január 20.
 9 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer emléklapjai. Kubics Károly emléklapja, 1851. 

augusztus 9.
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ban ezzel az indokkal emelték fi zetését havi negyvenegy forint negyven krajcárra.10 
Szerény összeg volt, de maga kereste, s igényei igazán nem voltak nagyok. Mindenütt 
megelégedett egy tiszta, lehetőleg féregmentes és száraz szobával, egy kancsó vízzel, 
egy mosdótállal és egy köpőcsészével. Ez utóbbi nem neki kellett, nem tubákolt, nem 
szivarozott vagy pipázott – sőt hála Istennek az oly gyakori mellbaj is elkerülte –, 
de néha akadtak vendégei, s azok bizony gátlástalanul köpködtek. 

A mérnök urat, akinek Bécsben mégsem felejtették el egészen rebellis múltját, 
csak 1851. június 2-án véglegesítették állásában, s ekkor tette le a vasút-igazgatósá-
gon az állami alkalmazottak esküjét.11 Most még több időt töltött utazással, s ki is 
használta ezt a lehetőséget. Szerette az éjszakai szolgálatot, a pöfögő mozdony-
kémények szikrasörényét, maró koromszagát, a pirkadó hajnalok első leheletét a 
nyitott vonatablakban. Hallgatni a kerekek éktelenül kemény csattogását a síneken, 
a mozdony elnyújtott füttyét, fi gyelni az Isten háta mögött, minden emberlakta 
helytől távol fekvő, magányos bakterházaknál piros zászlóval integető, tisztelgő 
őröket, forgalmistákat. Németországban akkora tekintélye volt a vasutasoknak, 
hogy az állomásfőnökök ünnepi alkalmakon aranysujtásos díszruhát viseltek, és 
kard fénylett az oldalukon. Még a kalauzok is hatósági személynek számítottak. 

A hónap második, forró napsütéses felében Spielfelden át St. Annába kellett 
utaznia.12 Ljubljanában találkozott egy gyerekkori játszótársával, Max Moltkéval , 
aki itt élte a kezdő osztrák katonatisztek hagyományosan üres, könnyelmű életét. 
Jól tükrözi ezt az az emléklap, amelyen e nagy név kicsi hordozója csúfondárosan 
érzelmes verses sorainak befejezésében arra kéri, hogy segítse őt megbékélni „rab-
szolgasorsával e szláv lyukban”. Még azt is megírja, hol található: „vagy a holsteini 
ezred tiszti kvártélyában No 25, vagy az Elefánthoz címzett fogadóban No 8, vagy 
Hermann kávéházában, a Kórház utcában”.13

Most örült csak igazán annak, hogy a vasútnak szentelte az életét. Steinbrück-
ben, ezen az eldugott kis helyen, Stájerország karintiai határán végre nyugodtan 
maradhatott. Itt, a vadregényes, kanyargó, sebes Száva völgyében töltötte kemény, 
de kalandos munkában boldog ifjúságának több mint egy egész esztendejét. Sokat 
gondolkodott, csalódásaira, kissé divatos világfájdalmára is magyarázatot keresett. 
A Moltkéhoz  hasonlók életstílusát kissé lenézte, de maga is a hatása alá került. Néha 
olyan fontosnak, felnőttnek és szabadnak érezte magát, máskor azonban magá-
nyosnak. Még meleg és eleven családi kapcsolatai is meglazultak. Errefelé csak néha 
vetődött el valaki a rokonok és barátok közül, és ő is ritkábban utazhatott haza. 

 10 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1850. 
február 17. 

 11 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1851. június 2. 
 12 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1851. június 22–23. 
 13 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer emléklapjai. Max Moltke emléklapja, 1849. 

december 23.
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Hullámzó érzelmek

Tőlük is hallotta, hogy az oktrojált alkotmányban biztosított új lehetőségek nyomán 
felpezsdült grazi gyülekezetben nem csökkent a lelkesedés. Sőt, a legbefolyásosabb 
tagok vállalták a tervek előkészítését, a különféle engedélyek megszerzésével együtt 
járó papírmunkát és a kilincselést. Azóta is szépen gyűlik a pénz és az anyag. 

Húgai mindegyre házasítani szerették volna, pedig még alig volt huszonkét 
éves. Hol ezt, hol azt szánták neki. Ősszel megint csak érdekes látogatója akadt a 
parókiának, leányos vendég; az Itáliában élő német protestánsok ügyében fáradozó 
Bellermann  lelkész leányával együtt, Nápolyból hazatérőben szállt meg náluk.14

Egy tábornok özvegye, Emilie von Peche d’Aubigny  a protestáns tisztek grazi 
nyugdíjas kolóniájából származó nagyobb összeget hagyott a templomra későbbi 
orgonaépítés céljára. 1851-ben a gyülekezet néhány tekintélyes tagjából megalakult 
az a bizottság is, amelynek feladata az iskolaépület és a torony felépítésének meg-
valósítása lett. Nagy eréllyel, bizakodással láttak feladatuk megoldásához, pedig 
még nem is kaptak erre engedélyt.15

Theodortól  most minden meglehetősen távol esett. Első mérnöki sikereit élvezte, 
s a csekély számú kisvárosi polgárság lányos házaiban is szívesen kényeztették. De 
úgy látta, egyik sem veheti fel a versenyt Graffay Emíliával .

1851 téli napsütésben csillogó februárjában, többnapos hivatalos útra küldték a 
Száva mentén kelet felé Lichtenwaldon és Reichenburgon át Rannig.16 Aztán mire 
kissé már tavaszodott – s milyen izgalmasnak, illatosnak ígérkezett ez a kőszirtektől 
zúgó vízeséseket fakasztó, a virágos havasi legelőkön megcsorduló, a napsugarak 
ezreit visszacsillantó, páratlanul szép hegyvidéki tavasz –, pontosan március 14-én 
egyelőre ideiglenes hatállyal visszahelyezték a grazi központba. Így került megint 
haza.17

Apja régóta fi gyelte fi a gondolkodásának változását. Hiába nyugtatta meg az, 
hogy nincs miért aggódnia, abból a hitből, ami neki a legdrágább, nem veszített 
semmit. Ha időbeosztása engedi, templomba is jár, s mindenütt szívén viseli az 
evangéliumi keresztyének sorsát. De most fi atal, s hogy is mondja a bölcs Salamon  
a Prédikátor könyvében? „Örvendezz, ifjú, a te ifjúságodban, és vidámítson meg 
téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek utaiban, és sze-
meidnek látásában!”18 Miért lenne bűn az a kis udvarolgatás, az ifjúság bohósága? 
Apja ráhagyta. 

– Igazad van – mondta –, csak a folytatást se felejtsd: „de megtudd, hogy minde-

 14 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1851. november 17. 
 15 WALLNER 1965, 27. o.
 16 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1851. február 5–7.
 17 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1851. március 14.
 18 Préd 12,1.
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zekért az Isten tégedet ítéletre von”.19 Észre sem vetted, hányan haltak meg az utóbbi 
időben a barátaink, ismerőseink közül? A kis engedmények súlyos következmé-
nyeket vonnak maguk után. Lehet, hogy sokan lesznek, akiknek az emberek előtt 
sohasem kell számot adniuk a dolgaikról.

Theodor  azt kifogásolta, hogy Rázga  feljelentője, Raabe  is tovább lelkipásztor-
kodik Pozsonyban. Ugyan hányan vannak ma Magyarországon, akiknek a kezé-
hez családok nyomora, pusztulása, sőt vér tapad? Nemcsak hogy senki sem vonja 
felelősségre őket, hanem még magas pozíciókhoz is jutnak árulásuk jutalmaként! 
Legfeljebb azzal mentegetőznek, hogy dehogy is akarták bajba juttatni vetélytársa-
ikat, haragosaikat, esetleg kedves barátaikat. Ha tudták volna, hogy ez lesz belőle, 
dehogy is szólnak egy szót is! Michael  azonban kitartott amellett, hogy az Isten 
őket is ítéletre vonja majd. Egyszer nekik is meg kell halni…

Májusban Bécsbe küldték Theodort , s 9-én nagy örömére sikerült újra találkoz-
nia rajongása régi tárgyával, Graffay Emíliával  is. A lány azonban megváltozott. 
Mikor egy emléklapot kért tőle, hosszasan elgondolkodott. Emília  sokáig kereste 
a szöveget. Aztán könnyű kézre valló, apró betűkkel egy semmitmondó, német 
négysorost írt a kis sárga lapra:

„Ha bánat felhői borítják be eged,
Emeld a csillagokig süllyedő bizodalmad.
Bízzál erősen, semmi sem árthat most neked,
A jó elnyeri majdan a jutalmat.

Bécs, 1851. május 9-én
Emília ”20

A szokást megtörve nem írta ki vezetéknevét. Emília  csak ő marad. 
– Ne félj – mondta búcsúzóul –, azért még találkozunk.
Michael  otthon megvallotta bánatos fi ának, hogy akármilyen szépen halad-

nak is a templom, a torony, az új iskola és a lelkészlakás építésének előkészületei, 
akármilyen jók is a tervek, még mindig nem bízik egészen megvalósulásukban. 
A helyzet megint romlik.

Theodort  közben visszahelyezték Grazba, s évi fi zetését is hatszáz váltóforintra 
emelték. Egyébként is mozgalmas december köszöntött rájuk. A család ifjúsága – 
Theodor  barátai, a lányok udvarlói, barátnői – sok hangos, vidám előkészület után, 
december 8-án házi színielőadást, Haustheatert rendezett.21 Apjuk maga is élvezte, 
hiszen otthon is táncolgattak, persze gardedámok felügyelete alatt. Szerettek évőd-

 19 Préd, 12,1.
 20 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer emléklapjai. Graffay Emília német nyelvű 

emléklapja, 1851. május 9.
 21 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1851. december 1–8. 
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ni, tréfálkozni, amire jó alkalmat adott, hogy kérők is álltak a házhoz. Két nappal 
nagykarácsony előtt egy Schulze  nevű sziléziai patikus megkérte Sophie  kezét, de 
ő kikosarazta. 

1852. január 6-án Ljubljanában szentelték fel az új protestáns templomot. Persze 
Theodor  erről az ünnepről sem hiányozhatott, mert az egyházi élet továbbra is 
szenvedélyesen érdekelte, akárcsak a rokonság hírei.22 Mire megint kivirultak az 
almafák, szíven ütötte az értesítés, miszerint sokesztendős meleg érdeklődésének 
tárgya, Emília  március 22-én felsőkubini Meskó Kálmán  felesége lett.23 Erről csak 
egy szűkszavú bejegyzés került a Journalba. Őt pedig véglegesnek indult grazi be-
osztásából egy marburgi és pörtschachi helyettesítés után, szeptember 28-án ismét 
Cillibe, az egykori Claudia Celeia városába sodorta hivatása.24

Itt fejlesztették ki a Déli Vasút egyik legfontosabb vasúti csomópontját, amely 
délnyugat felé az Adriát, délkelet felé pedig Zágrábot volt hívatva összekötni Bécs-
csel. Theodort  ezen a helyen nemcsak munkája, valamint a Száva folyó gyönyörű 
völgyének természeti szépségei érdekelték, hanem a történelmi összefüggések is, 
különösen az a szerep, amelyet a hajdani Cillei grófok Nándorfehérvárig, Krakkóig 
és Nagyváradig, Prágán és a Boden-tó pártján fekvő Konstanzon át Budáig az eu-
rópai népek és országok, és nem utolsósorban Magyarország sorsában játszottak.

A szabadságharc leverése óta szenvedélyesen érdekelte a történelem. Ebből a 
városból lépett a történelembe Luxemburgi Zsigmond  magyar király felesége, a 
rossz emlékű Cillei Borbála . Férje többre becsülte a magyar koronát a Német-római 
Birodalom császári méltóságánál. Úgy rendelkezett, hogy Prágában bekövetkezett 
halála után tetemét szállítsák Nagyváradra, Szent László  mellett akart pihenni. Em-
lékezetét a katolikusoknál az homályosította el, hogy a Boden-tó partján összegyü-
lekezett konstanzi zsinat három pápát mondatott le, a protestánsok pedig sohasem 
tudták személyétől elvonatkoztatni Husz János  máglyájának lángjait. Később nem 
éppen a Cilleiek és a Hunyadiak házasságokkal és szövetségekkel, esküszegésekkel 
és gyilkosságokkal folytatott Shakespeare-i  tusái lettek a hanyatlás első jeleivé?25

Szabad óráiban leült valahol a vár tövében, s rajzokat készített róla vázlatfüzetébe. 
Hány olyan titkot rejtettek magukban Cilli várának omladékai, amelyeken mostan-
ság a zsarnokság bilincseivel leláncolt Magyarország csaknem elnémult nagy költői 
is eltűnődtek! A magyar költők… Hová lett Petőfi  ? Beváltotta a szabadságnak tett 
esküjét és Kovács Pali  bácsinak küldött versei látomásait a csatatéri halálról. Az is 
eszébe jutott, hogy a nagy katasztrófa előtt, a „szabadság és nemzetiség” növekvő 

 22 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1852. január 6. 
 23 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1852. május 11. 
 24 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1852. 

szeptember 18.
 25 Elég csak V. László esküszegésére, Hunyadi László lefejezésére, Cillei Ulrik nándorfehérvári fel-

koncolására és Hunyadi Mátyás Cillei Erzsébettel kötött házasságára gondolni. 
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lázában, 1844-ben éppen a Hunyadi László történetét megzenésítő nagyszerű magyar 
opera csodálatos dallamain lelkesedett, sírt, ujjongott és zokogott a csinosodó Pest 
még magyarul is most tanuló, pallérozódó zenei ízlésű közönsége. Ki törődött azzal, 
hogy a zeneszerző, Erkel Ferenc  családi neve sem volt magyar? 

Pannon földön járt akkor is, amikor egyszer a cilli pályaudvarhoz közel fekvő 
kávéházban arra fi gyelt fel, hogy néhány kissé kapatos fi atalember horvát barátaival 
összeölelkezve, könnyes szemmel énekelte a Hunyadi László déli tájakon is rendkí-
vül népszerűvé vált kórusrészletét: „Meghalt a cselszövő, nem dúl a rút viszály…” 
Zágrábiak voltak. 

A „bresciai hiéna”

Ez a mondat jutott eszébe akkor is, amikor 1853. március 11-én Cilliben megtudta, 
hogy apja gyülekezetének égető szégyenfoltja, Julius Jacob von Haynau  tábor-
szernagy Bécsben váratlanul elhalálozott. Bizonyára nem ő volt az egyetlen, aki 
nemhogy részvétet, hanem sokkal inkább megkönnyebbülést, valami kis keresz-
tyénietlen elégtételt érzett a hír hallatára.

Jól tudta, hogy a Monarchia-szerte kitűzött gyászlobogók és a gúzsba kötött sajtó 
méltató cikkei hiába igyekeztek leplezni százezrek fogcsikorgató átkait, hiszen a 
fókabajszos, vén táborszernagy által kibocsátott rendeletek alapján Magyarorszá-
gon és Erdélyben még mindig folytatódtak a kivégzések. Most hajtották végre a 
halálos ítéleteket Marosvásárhelyen.26 Ugyanakkor megdöbbenve tapasztalta, hogy 
a sátáni fi gura ádáz dinasztiahűségének megítélésében errefelé mégis mennyire 
megoszlottak a vélemények. Ki ezt emlegette, ki azt, akárcsak korábban, amikor 
Radetzkynek 27 a beretvák gyöngye volt, a bresciaiaknak meg dögevő hiéna. Híres 
bajuszát, azt a kegyetlen szájat takaró, dús, fehér bajuszt embertelen elvhűségén 
felháborodott angol gyári munkások tépték meg. Viselőjének Nyugat-Európából 
gyorsan távoznia kellett. A német főhatalomért Ausztriával versengő Berlin viszont 

 26 A Biberauer család történetére is kihatott az, hogy Marosvásárhelyen 1855-ben megszületett az 
utolsó szabadságharccal kapcsolatos jelentős összeesküvés ügyében hozott ítélet, amelyben Török, 
Horváth és Gálfi  összeesküvőket kivégezték, Bodoky Richárd, e könyv írója feleségének dédapját, 
Zombory Mihály várnagyot pedig kilencévi várfogságra ítélték.

 27 Joseph Wenzel Radetzky (1766–1858) cseh katonatiszt. 1781-től 1784-ig a bécsi Theresianumban 
tanult, majd belépett a császári seregbe. A napóleoni háborúkban ezredesként vett részt, majd 
1828-ig Estei Ferdinánd főherceg tanácsadója volt. 1831-ben átvette a Lombard–velencei Királyság 
területén állomásozó osztrák csapatok parancsnokságát, s ő volt az 1848-as forradalmak kitörése-
kor az itáliai császári-királyi haderő parancsnoka. 1850-től 1856-ig a Lombard–velencei Királyság 
főkormányzója volt, majd 1857-ben, hetvenkét évnyi szolgálat után vonult nyugalomba. 
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még nem sokkal halála előtt is lelkesen ünnepelte, és Bécs – ismét a császár büszke 
székvárosa – természetesen díszpolgársággal s fényes bálokkal jutalmazta.28

Voltak, akik jellemének, módszereinek, viselt dolgainak tagadhatatlanul sötét 
foltjait szerencsétlen származásával mentették. Nagyon is megértették, hogy egy 
elismert fejedelmi szeretővé lett világszép leánytól házasságon kívül született ille-
gitim, s ezért az utódlásból kizárt uralkodói sarj – még ha apja testvérével együtt 
el is ismerte és bárói rangra emelte – ellenállhatatlan kényszert érezhet arra, hogy 
mindenáron megmutassa, kicsoda ő. Ezért tért vissza önként a forradalmak hírére 
Grazból – ahol már nyugalmazott temesvári hadtestparancsnokként élt – az aktív 
szolgálatba, sőt a történelembe, amelyben aztán úgy Észak-Olaszországban, mint 
Magyarországon megmutathatta igazi mivoltát. Egy megátalkodottan maradi, 
brutális módszereket alkalmazó, mások szenvedései iránt legendásan közönyös, el-
képesztően közönséges viselkedésű és durva, hivatásába belefásult katonatiszt arcát.

De hogy is lehetett volna más, mikor nagyapja jó pénzért parányi országának 
tizenkilencezer katonáját adta el a függetlenségéért harcoló fi atal Egyesült Államok 
elleni harcra az angol királynak! Apja, I. Vilmos , az utolsó kassel-hesseni választó-
fejedelem pedig a napóleoni korszak valamennyi reformját törölve nemcsak a 18. 
századba próbálta visszakényszeríteni alattvalóit, hanem köznevetségre elrendelte, 
hogy katonái férfi  létükre – úgy, mint annak idején – ismét varkocsba font copfként 
viseljék hajukat. 

A grazi protestáns pap személyesen ismerte Haynaut , hiszen gyülekezetéhez 
tartozott. Fia tudta, ha eszébe jutott, még ennek a szelíd embernek is ökölbe szorult a 
keze. Csak így tudott gondolni erre a megszállott öreg katonára, aki protestáns létére 
az utoljára, még egyszer újjáéledt százados Habsburg álom, a Boden-tótól a Bugig 
terjedő, nyelvében német és vallásában katolikus, egységes Osztrák Monarchia újra 
meg újra kísértő ábrándjának megszállottjaként élt és cselekedett. Vakon bízott a 
zsarnokság hatalmában, s az idők jeleit észre sem vette. Törpe tirannusok silány 
utódaként, zsarnoknak született. Fel sem tudta fogni, hogy bár az összmonarchia 
kétfejű sasos fekete-sárga zászlói még büszkén lobogtak a térképen oly hatalmasnak 
látszó területek felett, a nemzeti öntudat fellángolásának idején a német–osztrák 
kisebbség már éppúgy nem építhetett más-más eredetű és nyelvű népekből egységes 
német birodalmat, mint ahogyan e birodalom gondolkodó lakosaira sem lehetett 
már tartósan ráhúzni egy új autokrácia abszolutizmusának kényszerzubbonyát. 

Őrült volt, vagy csak buta és gonosz? Dühöngő fenevad. A dinasztia, s főként a hata-
loméhes Zsófi a főhercegné  fi a, a fi atal császár szemében az általa Itáliában támasztott 
véres gyűlölet, a százezrek megaláztatását, balsorsát jelentő magyarországi rémuralom, 
az Arad utáni negyvenkilenc akasztás, hatvanöt főbelövetés és ezerhétszázhatvanöt 
haditörvényszéki ítélet csak az elhunyt alattvalói odaadásának, elkötelezett igaz hazafi -

 28 SCHÖNHALS 1853, 112–113., 123–125. o.
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ságának bizonyítéka maradt. Viszont halála, mivel működésének emléke külpolitikai 
szempontból kényelmetlenné vált Bécs számára, nem is jött olyan rosszkor.29

Hasznos és maradandó hatása, az elnyomás tudata és a belőle támadt rettegés 
úgyis túléli. Ezt utóda is biztosítja: ugyanaz az Alexander Bach , aki forradalmárként 
1848 márciusában a Bécsbe érkezett Kossuthot  oly lelkesen üdvözölte. Ő most a 
renegátok túlteljesítő buzgalmával igyekszik a rezignált hallgatás békéjét megszi-
lárdítani, s buzgón oltogatja a nyugtalankodók reménységeit. Alig néhány napja 
tétette közhírré azt a legújabb hadbírósági ítéletet, amely alapján a felségsértésben 
bűnösnek talált Jubál Károly 30 és Andrásffy Károly 31 halálbüntetését végrehajtották. 

Egy különös temetés

Michael Biberauer  sürgősen hazahívatta Theodort . Ment volna az maga is, de miért 
ilyen sürgetően? Még soha nem látta apját ilyen sápadtnak. Szegényt villámcsapásként 
érte a parancsnak is beillő hivatalos értesítés arról, hogy az elhunyt táborszernagyot 
március 18-án Grazban fogják eltemetni. Ravatalát az ő templomában állítják fel, ko-
porsója felett neki kell gyászbeszédet mondania! Ő az illetékes akkor is, ha a hatóságok 
szemében vallása és magyar érzelműsége miatt gyanús, és erre a szerepre nagyon 
is alkalmatlan. Nem maradt titokban, hogy gyülekezete a vallási és nemzetiségi 
diszkriminációk elleni harc egyik góca. Már azt is tudták, hogy katolikus barátai tőle 
kölcsönzik az Ausztriában tiltott könyveket. Nemcsak a fi a politikai múltján esett folt.

Sokan várták kíváncsian, aggódva vagy kárörvendve, hogyan fogja búcsúztató-
hoz illően méltatni ezt a halottat. Hic Rhodus, hic salta!32 Színt kell vallania. Belebukhat 
így is, úgy is. Elvesztheti kemény időkben megszerzett, évtizedek alatt megőrzött 
erkölcsi hitelét, hite becsületét, de eljátszhatja egzisztenciáját is. Wilhelmine , a sok 
vihart megélt feleség is megrémült. Hallgatta, férje szobájába zárkózva hogy jár 
fel és alá. Aztán nagy csend lett. A tusakodásnak vége. Az asszony tudta, Michael  

 29 Érdekes, hogy a maga korában nagy, napi két kiadásban megjelenő Gratzer Zeitung, amely részle-
tesen tudósít Haynau haláláról, bécsi egyházi és katonai dísztemetéséről, egyetlen szót sem ír a 
grazi temetésről.

 30 Jubál Károly (1817–1853) mérnök, tanár. 1846-tól a pesti József Ipartanoda rajztanáraként működött, 
ő dolgozta ki az ábrázoló geometria és a műszaki rajz magyar terminológiáját. A szabadságharc 
lelkes támogatója volt, s a világosi fegyverletétel után aktívan tartotta a kapcsolatot az emigráci-
óban élőkkel, így Kossuth Lajossal is. 1850-től kezdve aktívan tevékenykedett egy császárellenes 
forradalmi szervezkedésben, amelyet 1851-ben lelepleztek. A szervezkedés több tagjával együtt 
halálra ítélték.

 31 Andrásffy Károly (1823–1853) százados. 1847-ben beállt a nemesi testőrség tagjai közé, de 1848 
októberében már a szabadságharc hadseregében harcolt. A szabadságharc leverését követően 
Törökországba emigrált, majd 1851-ben illegálisan Magyarországra utazott, de decemberben 
letartóztatták, majd halálra ítélték.

 32 Latin: Most mutasd meg, mit tudsz!
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leült íróasztala mellé, s minden szót leír. Csak frissen hegyezett lúdtollai sercegtek. 
Olvasni fogja, ha feljelentik, be tudja mutatni. Írni kezdett: „Haynau  báró koporsó-
jánál, 1853. március 18-án”, s egy sorral lejjebb: „Zsidók 9,27”. A befejezés után még 
odajegyezte: „A grazi protestáns templomban elmondta Michael Biberauer  lelkész.”

Utolsót kongatott a harang. Még sosem lépett be ekkora szorongással kedves temp-
lomába. Most volt benne valami fenyegető, fekete drapériákkal és babérkoszorúkkal 
ékesítették fel. Tekintete előtt elmosódott a rengeteg idegen arc. Aztán meglátta a 
koporsót. A karvastagságú gyertyák tengerének fényében az oltár előtt felállított 
katafalk33 körül drága egyenruhákba öltözött díszőrség állt. Előtte bársonypárnán 
csillogtak a fényözönben az elhunyt kitüntetései, a keresztek és a csillagok.

Zengett a gyászének, mialatt felment a szószék lépcsőin. Még saját hangját is ide-
gennek érezte, amikor felolvasta a Zsidókhoz írott levél megjelölt igéjét: „elvégezett 
dolog az emberek között, hogy egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet lészen.”34

A katonai és polgári notabilitásokkal zsúfolásig telt padsorokban hirtelen akkora 
csend támadt, mintha most halt volna meg valaki.

„Itt állunk – mondta tisztán érthető hangon – egyik kortársunk koporsójánál, 
s gondolataink a Földön leghatalmasabb uraság felé szállnak. Ki ez? …Ne a 
birodalmak és tengerek uralkodói között keresd, akik a népeknek törvényt 
szabnak, és akik hadseregeket vezetnek a csatákban, s gyakorta megkaparinta-
nak maguknak mindent, ami a Föld dísze és dicsősége! …Tőle mindenki fél, ő 
nem fél senkitől. Neve hallatára azok is megrettennek, akik minden veszéllyel 
bátran szembenéznek, parancsainak azok is engedelmeskednek, akik csak 
parancsolni szoktak, előtte meghajolnak azok is, akik sohasem hajtották 
meg fejüket, martalékává lesznek, akik minden veszedelem ellen biztosítják 
magukat. Ez az elhunyt testvér is így lett hirtelen és váratlanul az övé.”

Kis szünet után folytatta:

„Ez a nagyúr bejelentés nélkül lép a világ hatalmasai elé. Nincs őrség, mely 
útját állhatná, s rákiálthatna: hová? Ügyet sem vetve rá, komoran és szótlanul 
menne el mellette. Nemegyszer egész hadseregek tették le előtte a fegyvert, 
hogy soha többé kezükbe ne vegyék. Behatol a paloták lakosztályaiba, meg-
jelenik a hatalom birtokosainak ágya mellett, s nincs olyan udvaronc, aki 
útját állná, s megkérdezné tőle: mit csinálsz? Elfordulnak tőle, mert nem 
bírják el a tekintetét. A zsarnokok elsápadnak, ha közelít feléjük. Fülükbe 
súg valamit, amitől remegni kezdenek, s csakhamar nincs, aki még félje a 
zsarnokot… Legyen bár magas rangod, címed, díszítsék melledet keresztek 
és csillagok… felfelé mutat, s te vele mégy. Hogy ez ki? A halálról beszélek.”35

 33 Olasz: díszes, állványos ravatal .
 34 Zsid 9,27.
 35 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer személyes iratai. Michael Biberauer gyászbeszéde 

Haynau felett. BODOKY 1987. A prédikáció teljes szövegét lásd: CSANÁDYNÉ BODOKY 2014; 
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A lelkészcsalád tagjai lélegzetvisszafojtva fi gyelték, hogy a fényes hallgatóság 
kővé meredve, kínos zavarában hogyan viselkedik. Sokan közülük arra gondoltak, 
hogy nem kellene-e most felugraniuk, tiltakozniuk? Hol marad a világhírű halott 
méltatása? Ez a vakmerő, öreg pap egyszerűen csak „kortársnak”, a halálban „test-
vérnek” nevezte, s koporsója felett kétszer is ki merte mondani azt a szót, amelyért 
ezekben az években ezreket küldtek a börtönökbe: zsarnokról mert beszélni!

A gyászbeszéd végre szokványosnak látszó liturgikus fordulatot vett. A ho-
miletika szabályai szerint elérkezett a bibliai idézet tanulságainak levonásához. 
Ezt majd csak elviselik, gondolta verejtékezve Theodor . Elvégre valamennyien jó 
keresztyének, vagy keresztyénnek szeretnének látszani. Ha másért nem, hivatalból, 
vagy a hivatalért. Csakhogy most itt, ennél a koporsónál még ezek a közvetlenül a 
hívekhez intézett adhortációk36 is egyre kínosabbá váltak. 

„Először is el ne feledd – hangzott a szószékről –, hogy minden Istentől kapott 
lehetőségedről számot kell adnod, s ezért életed sajátos körülményei között 
úgy kell ezekkel élned, hogy azokat, amennyire csak tőled telik, embertársaid 
javára fordítsd! Milyen tenger sok testi és lelki nyomorúság vár segítségre! 
Ne késlekedj tehát, amíg napod tart, áldássá lenni mások számára!

Másodjára azonban azt se feledd el, hogy ebben az időben kell az örökké-
valóságra felkészülnöd… Ez a földi élet értelme, és odaát az határozza meg 
sorsodat, amivé itt lettél… A leghosszabb időt is rövidnek kell látnod, ha arra 
gondolsz, hogy ezalatt mi mindent kell megszerezned. Életünk, mondja az 
ige, gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk. 

…Mit érzel majd akkor, amikor célba érve merev tekintettel bámulsz éle-
ted borzalmas ürességébe… Micsoda ijedtség ragadja meg akkor a lelked… 
S még ennél is mennyivel nagyobb lesz rémületed, ha a neked adott időt a 
bűn szolgálatában fecsérled el! Ha Isten szent parancsolatait folyamatosan 
megszegted, ha becsületedet magad szennyezted be, ha emberek boldogságát 
romboltad össze, és embertársaid nyomora vádol az Isten színe előtt…”37

Ki ne érezte volna, hogy kire illenek ezek a szavak? Pedig egyetlen szó sem esett az 
egykor oly gőgösen kíméletlen táborszernagyról, a koporsóban enyésző tetemről. 
Már senki sem gondolt botrányra. Ütött az igazság órája. Halálos csend támadt. 
Végre felcsendült a kórus gyászéneke.

A koporsót kivitték a templomból az udvarra, aztán megindult a gyászmenet. 
Élén ott haladt a hajlott hátú, fekete Luther-kabátos pap. Vezényszavak pattogtak, 
megkezdődött a nagy temetés, amelyről másnap a cenzorok derekas buzgólkodá-
sának nyomaival emlékezett meg a Monarchia sajtója. Aki tudott a sorok között 
olvasni, megállapíthatta, hogy a hatalom most már megkönnyebbülten tette vissza 

 36 Latin: vallásos intés. 
 37 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer személyes iratai. Michael Biberauer gyászbeszéde 

Haynau felett.
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végső tokjába a véres beretvát, s most már nem is haragszik érte olyan nagyon, ha 
saját szándékainak végrehajtásáért a halottat teszik felelőssé. 

A fi ú szemében öregedő apja óriássá nőtt. Haynau  koporsójánál is hű maradt 
önmagához, sőt több ennél, Istenéhez. 

Néhány hónappal később, 1853 júliusában egy piros pecsétes hivatalos írást 
kézbesítettek a lelkészi hivatalnak. Michael  remegő kézzel törte fel. Úgy nézte, 
mint aki nem hisz a szemének. A hatóságok az építési bizottság valamennyi tervét 
jóváhagyták. Hozzákezdhettek!38

A ködös Albion

Theodor  akkor már messze idegenben élt. Korábban álmodni sem mert volna arról, 
hogy a Déli Vasút igazgatósága éppen őt fogja kiküldeni egy angliai tanulmányútra. 
S most mégis ez történt: ösztöndíjat kapott a világhatalom csúcsát elért Nagy-Bri-
tanniába.39 Annak az országnak a közlekedését kellett tanulmányoznia, amely a 
rómaiak kora óta nemcsak a tengeren, de a szárazföldi távolságok legyőzésében is 
a legnagyobb sikereket aratta. 

A kétezer esztendős utakat a század elején MacAdam 40 és Telford 41 kátrányos 
burkolatukkal olyan simává tették, hogy a közönséges postakocsijáratok órán-
ként nyolc mérföldet – tizenkét kilométert –, de néha ennél is többet meg tudtak 
tenni. Szikrázott a kő, és ha éppen nem esett, s nem freccsent a sár, felhőként 
szállt a por. De nem úgy, mint a Habsburg Monarchia úttalan útjain. A négyfogatú 
nehéz batárok, ökör vontatta ekhós szekerek mellett számtalan különféle nyitott 
és zárt kocsiféleség, nemes paripák vontatta broughamek, landauerek, hansomok se-
rege csattogott, vágtatott vagy kocogott az utakon, akár forrón tűzött a nap, akár 
vacogtató hóvihar süvöltött. Így alakultak ki az országutak mentén a Pickwick42 
urak hangulatos, faggyús marhasült- és barna sörillatú, tarka cégtáblás fogadói. 
Nem csoda, hogy ezeken az utakon próbálták ki húsz évvel ezelőtt, 1833-ban az 
első gőzhajtású emeletes városi omnibuszt, amely azonban lóvontatású társát füstje 
és nehézkessége miatt még nem tudta legyőzni. Pedig itt már akkor, az emberiség 

 38 WALLNER 1965, 27. o.
 39 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1853. július.
 40 John Loudon MacAdam (1756–1836) skót mérnök. Az ő nevéhez fűződik az ún. makadámút 

technológiájának kidolgozása.
 41 Thomas Telford (1757–1834) skót építész, mérnök. Élete során negyven hidat tervezett, emellett 

hajózási csatornák, valamint utak építésével és felújításával is foglalkozott.
 42 Utalás Charles Dickens A Pickwick Klub című művének főszereplőjére, Samuel Pickwickre. Dickens 

regényében Mr. Pickwick – aki a róla elnevezett klub elnöke – három barátja és klubtársa társaságában 
útnak indul, hogy Anglia-szerte tanulmányozza az emberi természetet. Utazásuk alatt a postako-
csikon és az út menti fogadókban ismerkednek meg a legérdekesebb és legfurcsább emberekkel. 
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történetében először útnak indultak azok a járművek, amelyek maguk is képesek 
voltak a helyváltoztatásra, s nem szorultak rá sem az ember, sem a ló vagy más 
állat, sem a szél, sem a víz erejére.

A vassínek különböző formái már korábban is megkönnyítették a terhek moz-
gatását, de azóta, hogy 1829. október 6-án Liverpoolban, a híres rainhilli versenyen 
Stephenson  Rocket43 nevű mozdonya győzött, a gőzhajtású vasparipa volt hivatva 
arra, hogy a lovakat lesöpörje a hosszú utakról. Vonalai csomópontjaiban új városok 
épültek, s olyan helyeken, amelyeket elkerült, elsorvadtak a történelmi helyek és 
falvak. Kiterjedt a szállítások lehetősége, ezzel is forradalmasodott a kereskedelem 
és az ipar. A gőzgép utolsó győzelmes vetélkedésbe kezdett a világtengereket járó 
hajókkal, az emberiség valaha épült legszebb és leggyorsabb vitorlás hajóival, a 
Távol-Keletre járó karcsú clipperekkel. 

Ez a találmány olyan elképzelhetetlen változást hozott, amelyben nemcsak a 
vidék, de az ember, a társadalom is átalakult. A vasúti kocsik szakaszaiban talál-
koztak s keveredtek először az Egyesült Királyság élesen elkülönült társadalmi 
osztályai. Akinek volt pénze, akár luxus első osztályon, akinek kevesebb jutott, 
párnás másodikon, fapados harmadikon is utazhatott, s aki nagyon olcsón akart 
odébb állni, csak állóhelyre szóló negyedosztályú jegyet válthatott. Ugyanazokon 
a vonatokon utazott az egész nép, ha egyelőre még árban és kényelemben külön-
böző utasfülkékben is.

Theodornak  az új vasútvonalak, a pályaudvarok és állomások, a hidak és más 
műtárgyak építését, a forgalomszervezés és menetrendkészítés, a biztonsági beren-
dezés és a szakszemélyzet képzésének titkait kellett ellesnie. Meg is tette becsülettel, 
ha negyvennyolc órája lett volna a napnak, azzal sem érte volna be. Annál is inkább, 
mert a technika körén kívül egy még nagyobb meglepetés érte. Még csak nem is a 
párás, gyöngyház színű szigetország minden más kontinentális országtól különbö-
ző táji és építészeti szépsége – a számtalan folyótól, patakoktól, csatornáktól átszelt, 
tavaszi zöldben pompázó legelők, a ligetes, parkos természet, a háborúktól nem 
szenvedett évszázados kincsek, kastélyok, majorok, falvak és a mély áhítatot keltő 
középkori angol gótika égbe törő katedrálisai, vagy a vad szelek szántotta lápos 
helyoldalak határtalan magánya –, hanem az a gyors változás, amely a Cruikshank 44 
groteszkül igaz metszeteiben és Boz 45 regényeiben megörökített századeleji angol 

 43 1829-ben a Liverpool and Manchester Railways megrendezte a rainhilli mozdonyversenyt, amely-
nek célja az volt, hogy megtalálják a legmegfelelőbb mozdonytípust. A George Stephenson és 
fi a, Robert Stephenson által készített Rocket nyerte meg a versenyt, így a Liverpool–Manchester 
vasútvonal átadása után ezt a mozdonytípust alkalmazták. Ezzel a Rocket lett a világ legelső 
személyszállító vonatának mozdonya.

 44 George Cruikshank (1792–1878) angol karikaturista, illusztrátor. Munkáiban elsősorban az angol 
társadalom problémáival foglalkozott. Az ő nevéhez fűződik Dickens több könyvének illusztrá-
ciója. 

 45 Charles Dickens írói álneve.
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társadalom életstílusának ismert vonásaiban végbement. A gyárakban, vasutakban, 
a monumentális építkezésekben, a Kristálypalotában, valamint az 1851-es „felsé-
gesen ronda” Londoni Világkiállítás emlékeiben látható gépesítés Nagy-Britannia 
lakóit a világon elsőként elképzelhetetlenül mesés gazdagokra és feneketlen nyo-
morba taszított milliókra osztotta, s Theodort  először gondolkodtatta el a születő 
új világ nyomorúságán és ragyogásán.46

A gyáripar kialakulása felforgatta az európai társadalom évszázados struktúráit. 
Koldussá és földönfutóvá, kiuzsorázott és kiszolgáltatott gyári munkássá tett szé-
les, addig tisztes szegénységben élő paraszti és kézműiparos rétegeket. Gyökerük 
szakadt: tízezreket hajtott a hirtelen felduzzadt és befogadásukra képtelen nagy-
városok csatornázatlan, szennyes nyomornegyedeibe, a külső és belső mocsok, 
a járványok, a gyermekhalandóság, a kényszerű züllés férgektől és patkányoktól 
hemzsegő alvilágába, düledező házainak tulajdonosai pedig elképzelhetetlen vagyo-
nokat sajtoltak ki ebből a nyomorból. Nem véletlen, hogy a parlamenti bizottságok 
vizsgálatainak nyilvánosságra hozatala után kiderült, hogy a szénbányákban az 
éhhaláltól fenyegetve nemcsak a férfi ak, de a nők is napi több mint tizenkét órán 
át állandó életveszélyben, kézi erővel húzták ki a szenet a bányákból. Sőt, azokban 
a tárnákban, ahova a felnőttek már nem fértek be, ötesztendős kisgyermekekkel 
fejtették vaksötétben a gőzgép által egyre nagyobb mennyiségben felfalt fekete gyé-
mántot, a szenet. Most, Theodor  látogatása idején kezdték meg London agyonzsúfolt 
tömegszállásokból álló bűzös városrészeiben a kloákák csatornázását. Új kolera-
hullám közeledett, s azt csak a tisztasággal lehetett visszaszorítani. Mindez nem 
lepte meg Theodort , olvasmányaiból már ismerte a nagyváros higiéniai viszonyait. 
Rég elolvasta a kor legnépszerűbb könyveit: Thackeray 47 Hiúság vásárát, a Macau-
lay 48által írt Anglia történetét – ez különösen foglalkoztatta –, a három Brontë nővér 
közül Charlotte  Jane Eyre-jét és rengeteg rövid, megható vallásos elbeszélést, többek 
között a híres Mary Jonest is. 

Tudta, hogy a gyarmatok nemcsak gyarapítják, de emésztik is a társadalom 
magasabb osztályainak fi ait. Ez a külszolgálat, akár katonai, akár adminisztratív, 
a hazai karrier alapja. Vagy odavesznek benne – amire igen nagy a valószínűség, 
mert a trópusok éghajlata alattomosan pusztít –, vagy meggazdagodnak. A kenyerét 

 46 Theodor feljegyzései és könyvtára élénken tükrözik azt az ámulatot, amit a kor Európájának 
szárazföldi lakói éreztek az egész földkerekségre kitekintő szigetországban.

 47 William Makepeace Thackeray (1811–1863) angol író. Művei, amelyek nagy népszerűségnek örvend-
tek, elsősorban a kapitalizmus életformájának és erkölcseinek szatíráját nyújtották az olvasókö-
zönségnek. Tőle származik a sznob kifejezés mai értelme. Legjelentősebb műve A hiúság vására. 

 48 Thomas Babington Macaulay (1800–1859) angol történész és politikus. Jogi tanulmányait köve-
tően 1830-tól liberális parlamenti képviselő volt. 1839-től 1841-ig hadügyminiszter, majd 1846-tól 
1847-ig tárca nélküli miniszter volt. Legjelentősebb műve a háromkötetes Anglia története. Kemény 
Zsigmond példaképként tekintett Macaulayra, s a modern irodalomtörténeti kutatás kimutatta 
az angol szerző hatását Kemény politikai jellemrajzaiban.
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vesztett szegény nép fi ataljai pedig egyre nagyobb számban hajóznak át gyakran 
kicsi, sokszor húsz-harminc méter hosszú vitorlás, lapátkerekes vagy legújabban 
csavarmeghajtásos hajókon az Atlanti-óceán túlsó partjaira. Észak-Amerika ke-
leti és középső területein mindegyre szaporodnak Új-Anglia állomásai egy szinte 
határtalan és végtelen szívóhatásával vonzó, nagyrészt lakatlan területen. Jobb 
egy hajótörésben elpusztulni, mint a föld nélkül maradt „csavargók” ellen hozott 
emberirtó, kegyetlen törvények áldozatául esni. Itt, Új-Angliában s az egyre táguló 
vadnyugaton minden talpraesett férfi  és nő ingyen foglalhat magának akár egy 
országnyi birtokot is, csak fel tudja törni és meg tudja védeni. Ebben a vákuumban 
nem szorítanak százados hagyományok, öröklött kiváltságok, osztálykülönbségek, 
vallási viszályok. Mindenki viszi magával hitét és erkölcsi normáit. De azt a kemény 
tudatformáló erőt is, amely a 18. században és a négy György uralkodása alatt annyit 
vesztett a nagy és véres vallási harcok idején még nem egyszer gyilkosságokba vagy 
mártíromságba hajtó, megmozgató dinamikájából. 

Arról is hallott, hogy ez a keresztyén Anglia – persze hozzászámítva Walest és 
Skóciát is – a süllyedés, az elnyomorodás átkát és a felvirágzás áldását egyaránt 
összefüggésbe hozta ezzel a morális hanyatlással. A század elején a szinte népmoz-
galommá váló, tízezreket megmozgató vallásos reneszánsz tömegevangelizációi 
bűnbánatot, megtérést, a Biblia üzenete szerinti, s nemcsak a hagyományos istenes 
élethez való visszatérést sürgettek. Hatásuk milliókat gondolkodtatott el. A tizenhét 
esztendős Viktória  1837-ben váratlanul bekövetkezett trónra lépése óta egyre job-
ban befolyásolta nemcsak a társadalom, de egyenesen a hivatalosan meghirdetett 
kormányprogramokat is. 

Amiről eddig csak olvashatott, azt most rövid tartózkodása alatt – talán túlsá-
gosan is a hatása alá kerülve – saját szemével látta. Látóköre szélesen kitárult. Nem 
csoda, hogy a revival, a nagy vallásos ébredés új hulláma őt is elkapta. Részt vett a 
tömeggyűléseken, s különösen az új angol vallásos dalok, a modern, háromne-
gyedes ritmusú egyházi énekek voltak rá nagy hatással. Most értette meg, hogy 
minden valóságos vallásos feleszmélés, a szerzetesrendek kialakulása, a reformáció, 
a pietizmus, de még az ortodoxia, sőt a teológiai liberalizmus is szükségszerűen 
megteremtette a maga énekkincsét. 

Ezt bizonyították a 19. században az angol, az amerikai, a francia és a német 
nyelvterület ébredései is. Ahogy a genfi  zsoltárok nem egy dallama francia sze-
relmi dalból született, ezek is magukon viselték melódiájukban, szövegükben a 
korszemlélet jegyeit. Hogy sugározta például Reginald Heber ,49 a nagy kalkuttai 
hittérítő püspök híres éneke a pogányok üdvösségéért ezrével, fi atalon elpusztult 
misszionáriusok lelkesült szeretetét és szinte öntudatlan birodalmi tudatát! 

 49 Reginald Heber (1783–1826) angol lelkész. 1807-től Hodnet egyházmegyéjében szolgált, majd 1823-
tól Kalkutta püspöke volt. Már fi atalkorától költőként is tevékenykedett, himnuszai és költeményei 
azonban csak halála után jelentek meg. 
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„Grönland jeges vidéki,
Gyöngykagylós India,
Peru arany ösvényei
S a gyászos Afrika,
Karját felénk kitárva
Könyörögve esdekel:
Igazságnak nyomára
Miért nem vezettek el!”50

Egész életét meghatározó esemény lett az, hogy megismerkedett a nagy skóciai 
hitébresztő, Thomas Chalmers ,51 a Skót Szabad Egyház alapítója hatására 1846-ban 
létrejött, az egyházak megújulásáért küzdő Evangelical Alliance, az egész protestáns 
világot átszövő Evangéliumi Szövetség munkájával.52 Ebben a mozgalomban ne-
ves skót, francia és német teológusok fogtak össze világi egyháztagok ezreivel, a 
világért sem azért, hogy új egyházat alapítsanak, épp ellenkezőleg, hogy belülről 
tegyék elevenebbé, cselekedetekben gyümölcstermővé prédikáló egyházaik életét. 
Nemzetközi együttműködéssel, misszionálással és növekvő szociális felelősség-
tudattal támogatták az evangelizáció, az elnyomott, hátrányos helyzetben levő 
egyházak szabadságának kivívását, a hitükért üldözötteket, a keresztyén szeretet 
új intézményeit, a vasárnap megszentelését célzó törekvéseket és az imádságos 
élet erősítését. Egy nagy evangéliumi ökumenikus egymásra találás volt a céljuk, 
ugyanakkor védekezni akartak a lelki egyeduralomra törő pápaság, a IX. Pius  alatt 
egyre diktatórikusabb római katolikus egyház túlkapásai ellen.53

Megtapasztalta, hogy a skóciai egyházi élet, még ha egy ideiglenes egyházszaka-
dás árán is, de valóban megújult. Theodor  csak néhány összejövetelen vehetett részt. 
Ezer meg ezer ember sereglett össze. Hallotta éneküket, s hallgatta az igehirdetést, 
a bűnbánatra, megértésre, a másokért való gyümölcstermő életre hívó szót. Nézte 
az arcokat, fi atalokét és öregekét, férfi akét és nőkét, egyszerű és nyilvánvalóan vi-
lághírű oxfordi és cambridge-i vagy edinburgh-i egyetemeken végzett, világlátott 
emberekét. Egyszerre meghallotta szívük dobogását, s az övé együtt dobogott velük, 
és benne is lángra kapott az a tűz, amely valamennyiük szemében égett.

Úgy érezte, ez a vallásos árhullám, akármennyire is divattá lett, s akármennyire 

 50 Hallelujah! 1944, 62–63. o.
 51 Thomas Chalmers (1780–1847) skót teológus, hitszónok. 1828-tól a teológia tanára volt Edin-

burgh-ben. 1843-ban létrehozta a skót nemzeti egyházat. 
 52 Az Evangéliumi Szövetség az 1846. augusztus 19. és szeptember 1. között megrendezett londoni 

konferencián jött létre. Az alapítók az ökumenikus szemlélet jegyében a Rómaiakhoz írt levél 
egy részletét választották mottóul, miszerint „egy test vagyunk a Krisztusban” (Róm 12,5). Az 
alapításakor háromezer főt számláló Evangelical Alliance tagsága 1859-re már hatezer főre nőtt, 
s 1847-ben elindították Evangelical Christendom című lapjukat.

 53 HASLER–DENZLER 1979, 82–83. o.



162

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

is képmutatás és opportunizmus bújik meg néhol mögötte, sokkal több és egészen 
más, mint valami puszta szenteskedő, üres ájtatoskodás. Felelet az élet kérdéseire, 
erő és bizalom, szabadulás a félelemtől az életben és a halálban. A 19. században 
kezdődő megújulás nemcsak a zord és üres angol vasárnapok harangzúgásos unal-
mát, az idegen számára örökké rejtélyes szigetországbeli kocsmák záróráinak bo-
nyolult rendjét, az opportunisták, az Indiából hazatért nábobok, a cinikus fi csúrok 
viktoriánus álszenteskedését, az új ipari proletariátust kizsákmányoló szívtelen 
gyárosok, gyarmatosítók, katona- és tengerésztoborzó emberkereskedők, szadista 
hajóskapitányok, a parókiális árvanyuvasztók és az uzsorások undok képmutatá-
sát teremtette meg. Felrázta a nyugtalan szívű jóra törekvők alvó lelkiismeretét is: 
szociális felelősségtudatot, munkásszolidaritást, újfajta igazságérzetet, a felebarát 
sorsáért érzett segítő, tevékeny aggodalmat támasztott. Nagybefolyású férfi ak révén 
parlamenti bizottságok alapos vizsgálatának tárgyává vált a gépkorszak küszöbén 
gáttalanul tobzódó, sem Istent, sem embert nem ismerő önzés nyomán váratlanul 
elmélyült, egyre terjedő nyomor kérdése. És ezek a vizsgálatok rettentő vádakat 
emeltek! Nem leplezték, hanem világgá kiáltották a szegények, elhagyatottak, a 
kizsákmányolt gyermekek, a nők, az árvák, a betegek, az elhagyott öregek szenve-
déseit. Fényt derítettek a munkások kiszolgáltatottságára, a tizenkét órás munka-
időre, a gyermekmunkára, a csökkenő munkabér és a fenyegető munkanélküliség 
reménytelen kilátástalanságára.

A hitbéli ébredés követői a rabszolgaság elleni, világot átfogó küzdelemhez, 
emberségesebb munkaviszonyokhoz, az erős keresztyén és morális alapokra épült 
angol szakszervezeti munkásmozgalomhoz, börtön- és kórházreformokhoz, a 
járványok, háborúk nyomán maradt árvák felkarolásához, jobb iskolázási lehe-
tőségekhez, felelősebb élethez vezető harcokat, eredményes küzdelmeket vívtak. 
A szociális felelősség tudatát, a társadalmi igazságtalanságok iránti ellenszenvet 
ébresztgették. Emberek tíz- és százezreit tudták ezeknek a céloknak a szolgálatá-
ban mozgósítani. Az igazságtalanságok, a korrupció leleplezésére és orvoslására 
indított óriási hatású jelentéseket készítő parlamenti bizottságok kiküldését olyan 
politikusok erőszakolták ki, akik – mint Lord Shaftesbury 54 – maguk is ennek a 
nagy hitbeli megújulásnak a sodrába kerültek.

A romlás és a gyógyulás erőinek harca ragadta meg Theodort . Kevés ideje volt, 
de a látottak felkavarták. Amikor az angol metodizmus, a nagy walesi ébredés, 
valamint az első Oxford-mozgalom55 kezdeményezései után még Thomas Chal-

 54 Anthony Ashley Cooper (1801–1885) Shatesbury 7. grófja, angol politikus. Politikai pályája során 
több szociális intézkedést szorgalmazott, többek között az elmegyógyintézetek viszonyainak, a 
munkások helyzetének, valamint az oktatás és az árvaházak körülményeinek javítását. 

 55 Az Oxford-mozgalom az anglikán egyház belső megújulását célzó irányzat volt 1833-tól 1841-ig. 
A mozgalom az egyház megújulásának kulcsát az ősegyház hitéhez és elveihez való visszatérésben 
látta. 
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mers  nemzeti méretű skóciai egyházi reformtörekvéseivel és az ennek nyomán 
keletkezett Skót Szabad Egyházzal is megismerkedett, nyugtalanság fogta el. Elé-
gedetlenné vált saját hitével. Felületesnek érezte addigi életét, túl engedékenynek, 
megalkuvónak. Liberálisnak látta azt a kegyességet, amellyel eddig teljesen beérte. 
Most kezdett először gondolkodni azon, hogy édesapja mennyivel komolyabban 
vette ezeket a kérdéseket. A grazi otthonra éppen ezekben a napokban, nem kis 
csodálkozására, a kilencesztendős Hermine egy édes születésnapi levélkéje emlé-
keztette. Elolvasta, és egyszerre megérezte, hogy apjának éppen most, a csodák 
évében mekkora szüksége lenne rá.56

Útban hazafelé, a csatorna hullámos vizén igyekezett elrendezni magában min-
dent, amivel ő is hozzájárulhat ahhoz, hogy az otthoni gyülekezetet is átjárja az 
ébredés lelkülete. 

Az Alföld

Csak hazatérése után döbbent rá, hogy Grazban az építési engedélyek mekkora 
változásokat idéztek elő. Szinte gátszakadásként, bástyarobbantásként hatott az 
új iskolaépület és a torony felépítésének lehetősége. Milyen lázas munkát, párat-
lan áldozatkészséget váltott ki! Édesapja is alig hisz a szemének. S minden éppen 
most, Haynau  félelmetesen emlékezetes temetése után alakult így. Michael szinte 
összeroskadt a feladatok terhe alatt. Esténként, ha Theodor  hazajött, gyertyafény-
nél vallotta meg fi ának nehéz belső küzdelmeit. A fi ú is ámul, és boldog, hogy apja 
közelében lehet. 

Hivatása eddig Stájerországhoz, Szlavóniához, Karintiához kötötte. Azokhoz a 
kedves, végtelenül változatos tájakhoz, amelyeknek rejtett szépségeit gyermekkora 
óta kutatta, s amelyek édes ifjúsága díszletei voltak. Jó munkáját aránylag sűrűn 
követték az előléptetések, 1853. augusztus 15-én első osztályú segédmérnökké ne-
vezték ki évi hétszáz forintos fi zetéssel. Grazban maradhat!57

Húgai mindegyre meghívták barátnőiket, de ő dühösen kitért előlük. Hagyják 
békén! Nos, ez a kívánsága váratlanul teljesült, de olyan formában, hogy apja úgy 
fogadta a hírt, mint aki örökre elveszti egyetlen fi át. Még két hét sem telt el e ren-
delkezés után, újabb hivatalos levelet kapott a bécsi igazgatóságtól. Nem maradhat 
szülővárosában, azonnali hatállyal áthelyezik Magyarországra!

 56 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Hermine 
Biberauer levele Theodor Biberauerhez, 1853. április 20.

 57 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1853. 
augusztus 15.
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„Különös tekintettel az új Cegléd–Félegyháza vasútvonal megnyitására, 
haladéktalanul Magyarországra kell indulnia, s még augusztus folyamán 
feltétlenül Pestre kell érkeznie. Ott azonnal jelentkezzen a Délkeleti Vas-
úttársaság üzemigazgatóságánál a további szolgálati beosztás ügyében!”58

Tehát apja szülőhazájába, ha nem is a drága kőszegi szülőföld közelébe kerül. 
Haladéktalanul, feltétlenül. Igaz, ott éppen a Bach-korszak  politikai pestise és a nagy 
európai kolerajárvány dühöng. Gyermekek, öregek, de javakorabeli férfi ak és nők is 
néhány óra alatt kiokádják az életüket. Egész vidékeket lezártak, katonák őrködnek 
azon, hogy senki se léphesse át határaikat, és ne hurcolja tovább a ragályt. Vajon 
Félegyháza körül elmúlt-e már a veszély? De hol is lehet ez a Félegyháza? Pesten 
még egyre tart, s félelmetes a halál aratása. Vajon jobb lesz az Alföldön?

Bécsben sietnek a magyarországi vonalak kiépítésével. A szabadságharc előtt 
megépült Pest–Vác és Pest–Szolnok vonalakat már 1850-ben kiegészítették a Vác–
Párkánynána, majd a következő évben a közvetlen bécsi összeköttetést biztosító 
Párkány–Pozsony vonallal.59 Az ő áthelyezését is nyilván a nyugtalanító nemzetközi 
helyzet tette szükségessé. Egyrészt sürgősen biztosítani kellett a Habsburg Biro-
dalom keleti és déli határait, másrészt Magyarországon mutatkozott a legnagyobb 
szakemberhiány, hiszen még alig akadt magyar vasúti mérnök, kiképzésükre nem 
is volt lehetőség. Az új Műegyetem egyik tanárát tavasszal végezték ki, s Bécsben 
nyilván még a Grazban képzett kevésben sem nagyon bíztak. 

Ha nehezére is esett apjától most oly messzire költözni, mégis örült neki. Gyak-
ran járt ősei szülőföldjén, igaz, főleg Pannónia másik oldalán, a Dunántúlon, egy-
szer-kétszer a vár koronázta, helyenként még egészen falusias Budán, valamint az 
erősen fejlődő, egységes kétemeletes házakból álló Duna-partjára és harmonikus 
belvárosára büszke Pesten. Azt hitte, ismeri Magyarországot, de most rádöbbent, 
mekkorát tévedett. Amikor egyenesen Ceglédre irányították, itt, az Alföld végte-
lenül egyhangú sivárságába zárkózó világában minden gőgös udvar kapuja zárva 
maradt előtte. A Cegléden különösen erős Kossuth-kultusz  büszke hívei most abban 
nyilvánították ki hazafi as érzelmüket, hogy minden németnek és német újítást 
szolgáló embernek, így a vasútépítőknek is borsot törtek az orra alá.

Egy mereven elzárkózó, ellenségesen idegen környezetbe csöppent. Itt aztán 
senki sem beszélt németül. Ebben a zsírszagú, zártkapus, végtelen tanyavilág-
gá ritkuló álmos fészekben, amely a város nevezettel hivalkodott, egy egészen 
más, neki már csak fátlansága miatt is kopárnak tetsző, roppant elmaradott életbe 
csöppent. A rövidülő nyárvégi napokban még hevesen tűzött a nap a szél borzol-
ta, nádtetős vályogházakra. A pocsolyás utak kátyúiban baktató ökrök húzták a 

 58 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1853. 
augusztus 26.

 59 A kötetben szereplő vasútvonal-építési adatokhoz lásd TOMINAC 1905, 1–40. o.; 100 éves a nyugati 
pályaudvar. Szerk.: GERGELY–KONCZ 1977, 12–34. o.; STRACH 1898, 113–174. o.
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terhük alatt nyekergő szénásszekereket, s gágogó libák sziszegtek feléjük. Fekete 
gyászbarmok, bivalyok henteregtek a rétek útszéli zsombékosaiban. Trágyaszagú 
porfelhők kavarogtak felettük, és az elsötétített szobákból nem lehetett kihajtani a 
büdös disznóólakban elszaporodó legyeket. A felhős éjszakák vaksötétjében csak 
a kutyák felelgettek egymásnak. 

Mondták, hogy errefelé több ezer kálvinista lakik, el is ment a templomukba. 
Most készültek újat, nagyot építeni. Amikor odaérkezett a vasárnapi istentisztelet-
re, már zúgott az ének. A 42. zsoltárt énekelték, a tiszta forrás, a szép, híves patak 
után szarvasként kívánkozó, Isten után vágyakozó lélek imádságát. Hányszor 
énekelték ezt otthon is, ahol csillogó patakokból ömlött a gyöngyöző víz, s nem 
elapadó gémeskutak néha sáros mélyéből merítettek! Ha németül is, de az ő ajka 
is megnyílt, s egyszerre ő is közülük valónak érezte magát. Akármilyen méltóság-
teljes, lassú tempóban, akármilyen kiegyenlített ritmusban harsogták – mert teli 
tüdőből fújták ezek a magyarok az ősi genfi  zsoltárokat –, ez az ótestamentumi 
könyörgés, ez a francia dallam a szívük legmélyéből fakadt. Az évszázadokon át 
sorsüldözöttek minden bánata és öröme, keserűsége és vigasztalódása, segélyki-
áltása és hite zengett benne.

Roppant erőt sugárzott, mint ahogy erő áradt ennek a templomnak fehérre 
meszelt sivár és rideg íveiből is, amely olyan teret zárt be, mely abban a pillanatban, 
amikor padsorai kiürültek, már csúf, barátságtalan hodállyá változott. Énekük a 
szívébe markolt, s a skót kálvinisták jutottak eszébe. A szószéken egy fekete palástos 
férfi  állt, a pap. Megválasztását kiválóságán kívül búgó baritonjának köszönhette, 
hiszen ki tudta volna kitölteni ezt a rossz akusztikájú teret? Úgy elbődült, hogy 
Theodor  áhítata rögvest elpárolgott. Nem is fi gyelt arra, mit mond, csak a kijáratot 
kereste.

Arra, hogy még egyszer elmenjen, nem is maradt ideje. Mire a novemberi ködök 
betakarták az Alföldet, ezt a végtelen, halott síkságot, amely felett károgó varjúcsa-
patok vitorláztak, ismét áthelyezték, mégpedig Pestre, s a legsürgősebben.

„Mivel az Ön jelenléte rendkívül fontos, minden lehetséges módon meg kell 
gyorsítania idejövetelét, ezért megjegyezzük, hogy az Ön felügyeletére bízott 
vasútvonal formális átadása nem szükséges.”60

 60 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1853. 
október 31.
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Feszült készülődés

Áthelyezésekor még harminc esztendeje sincs, hogy George Stephenson , a rainhilli 
verseny győztese megnyitotta Liverpool és Manchester között az első gőzvasút-
vonalat. Alig néhány éve, hogy Theodor  meglátta és megszerette az első Grazba 
befutó gőzmozdonyt. 

Az emberek nagy része még nem békélt meg vele. Pesten még mindig akadtak, 
akik azon háborogtak, hogy minek kellett akkora indóházat építeni, hogy öt vágány 
férjen el benne egymás mellett? És ha már nem elégedtek meg kisebbel, miért éppen 
a Szerviták rétjére építkeztek? Még szerencse, hogy ez már a város peremére esett. 
Északi határán, a Váci országúton egy kézen is meg lehetett számlálni, hány ház 
állt. Nyugati irányban is maradt bőven hely, hiszen a Gyár utcának (később Jókai 
utca) is csak a külső oldalán árválkodott néhány épület. Délfelé pedig a Három 
bárány utcán (később Podmaniczky, majd Rudas László utca) még a Két szív utcáig 
sem tartott eleinte a város. Innen kifelé a Városligetig még igen sok szőlő is akadt 
a nagy, homokos epreskertek között.

Pedig máris szűk, nagyon szűk az indóház. Mind kijjebb nyúlnak a raktárak, 
lassan túlterjeszkednek a Liget szélén, ki a rákosi rétekre. Persze ekkor, 1853-ban 
még hét esztendeje sem múlt annak, hogy a Buda nevű „mozgony” – akkor még 
így nevezték – a legjobb lovakkal is fél napot igénylő Pest–Vác közötti utat a pró-
bajáraton negyvenhét perc alatt tette meg. 

Az indóház tervezői, Paul Sprenger  királyi tanácsos és a kivitelező, Matthias 
Zitterbarth 61 – aki később már Mátyásnak nevezte magát – jól számítottak. Tudták, 
hogy rövidesen úgyis Bécsig fut majd ez az annyi babonás félelemmel fogadott 
ördögi szerszám, amely annyi ellenkezést és olyan mérhetetlen lelkesedést tudott 
kiváltani az emberekből. Mondják, hogy még azt is a vasútnak rótták fel, hogy 1846. 
július 15-én, a vonal megnyitása napján égiháború volt, villámlott, mennydörgött és 
esett az eső. Széchenyi, a magyar vasutak nagy előharcosa is szerette ördögi erőnek 
nevezni a „mozgonyok” erejét. Ma is emlegetik, hogy nem kisebb ember, mint Deák 
Ferenc  azt állította, aligha akadna ember, aki Debrecen és Pest között „tekintve… 
a fuvarnak e vidéken olcsóságát, álomnak ne tartaná azt, hogy itt valaha vasút 
létezhessen”.62 Most ez a vonal is több mint két esztendeje valóság. 

A kis váci vonal viszont Petőfi t  versre, feleségét pedig szokatlanul lelkes nap-
lóírásra ihlette. 

„A vasúton mentünk, vagy igazság szerint repültünk  Váczra. Hideg, fagyos 
idő volt, s olly nehéz sűrű köd borította indulásunkkor mindkét oldalról a 

 61 Matthias Zitterbarth (1803–1867) építész. A pesti klasszicista építészet egyik legkiválóbb mestere 
volt, ő tervezte többek között a Pesti Magyar Színházat, valamint a Vakok Intézetét. 

 62 Deák 1882–1886, I: 414. o. 
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kilátást, hogy lehetetlen volt megkülönböztetni a tárgyakat, mellyek mellett 
csak úgy suhantunk el, mintha versenyt nyargaltunk volna a szél paripájával. 
A nap is csodálkozni látszott e vakmerőségen… mintha madár szárnyain 
ülve szállanánk sebesen, sebesen. A szüntelen, egyhangú morajt úgy hallgat-
tam, mint e madár szárnysuhogását, mellyet koronkint éles füttyével visít 
keresztül, szilaj tűzzel ösztönözve magát még ördögibb futásra.”63

1847 őszén már Szolnokra is vonat ment. Egy évvel később Bécstől Pozsonyig, 
1850-ben Váctól Párkánynánáig, 1851 nyarának végén már Bécstől Pestig vitt az 
ördögi erő. A szolnoki vonal déli leágazásán kis segédmérnökként már Theodor  is 
dolgozott a Cegléd–Félegyháza és az 1854-re tervezett Félegyháza–Szeged vonalon. 

Évenként messzebb és messzebb kígyóznak a fényes acélsínek: épül a Bécs–
Bruck–Győr–Újszőny, a Szeged–Temesvár vonal, 1857-ben pedig a Szolnok és Deb-
recen közti vasút készül el. Aztán Püspökladány és Nagyvárad, Szolnok és Arad, 
Debrecen és Miskolc között, s futnak tovább a vonalak, akárcsak egész Európában. 
De már mindenünnen özönlik a nép az indóházba. 

Háború készül, a vasút pedig hatalmas hadászati tényező. Ezért kell neki is 
„a rábízott vasútvonal formális átadása nélkül” Pestre sietnie. A mérnöki rajz-
termekben, a forgalmi irodákban és az utcákon mindenki arról suttogott, hogy 
háború készül. Messze, a Fekete-tenger partján már ki is tört: Nagy-Britannia és 
Franciaország seregei küzdöttek Törökország, a „beteg ember” védelmében minden 
oroszok cárja ellen. A délre, keletre szüntelenül terjeszkedő, s legfőképpen a meleg 
tengeri kijáratra sóvárgó, népeket leigázó orosz hadvezetés most azzal az ürüggyel 
támadta a teljesen lezüllött, korhadozó Oszmán Birodalmat, az iszlám fellegvárát, 
hogy meg kell védelmezni a görögországi ortodox egyház elidegeníthetetlen jogait 
és a keresztyén hitet. 

Ausztria kínos helyzetbe került. Egyrészt nem tűrhette, hogy a néhány éve még 
a magyar szabadságharc eltiprásában hű szövetségese, szomszédja ismét kiter-
jessze uralmát a Balkánon, másrészt nem is bocsátkozhatott háborúba, mert a 
magyar emig ráció megmozdulásától is tartania kellett. A gondosan cenzúrázott 
összbirodalmi sajtó persze egészen más tájékoztatásokat nyújtott, de éppen a vasút 
révén lehetővé vált nagyobb mobilitás kezdett réseket nyitni az értesülések állami 
monopóliumán, s ha késve is, de már kézről kézre jártak egyes tiltott külföldi 
napilapok. Ezek hozták a hírt, hogy hosszú tárgyalások után sikerült a két legha-
talmasabb európai német uralkodóház érdekeit annyira összeegyeztetni, hogy a 
Habsburg-dinasztia bátorságra kaphatott. 

Az 1849-ben a cár előtt még térdet hajtó, sőt kezet csókoló Ferenc József  ekkor 
kockáztatott meg egy megsegítője szempontjából barátságtalan lépést. Hadikészült-
ségbe helyezett csapataival hirtelen bevonult a szembenálló felek közé az ortodox 

 63 Petőfi  koszorúi 1973, 118–119. o.
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hitű, eddig török befolyás alatt álló román fejedelemségek területére. Vasút nélkül 
ez több időbe kerülne. Pesten, Szegeden és Temesváron át éjjel-nappal folytak a 
csapatszállítások.

Theodort  ezért helyezték át 1854. február 5-én Pestről Szegedre,64 ahol júliusban 
„a katonavonatok rendkívül erős forgalmában mutatott buzgalmáért és körültekin-
téséért” ötven forint jutalmat is kapott.65 Itt, a még szabályozatlan, óriási árterületen 
összevissza-tekergő Tisza mellett, a nagy lápok szomszédságában az Alföld újabb 
arculatával kezdett ismerkedni. A tavaszi áradások helyenként a vasúti pályatestet 
is alámosták, s nem azért volt szenvedélyes mérnök, hogy ez ne érdekelje. A sínek 
védelmén törte a fejét. Nem sokáig tehette, mert hamarosan visszahívták Pestre. 
A pesti üzemigazgatóság közölte vele, hogy a pályaudvari felügyelet és a fűtőház 
vezetésének külön kezelése következtében előállt hibák kiküszöbölésére ezt a kettőt 
egyesítik, s Biberauert  megbízzák „a fel- és alépítmények karbantartásának irányí-
tásával, a biztonság, a fokozott tisztaság és a világítás, továbbá a pesti pályaterem 
beraktározott kincstári és magántulajdonban levő áruinak biztonsága érdekében 
teendő intézkedések végrehajtásával”.66

Most már innen írta haza részletes beszámoló leveleit. Ne érezzék, hogy elszakadt 
tőlük, hiszen gondolatban híven követte a hazulról érkező, izgalmas híradásokat. 
Hogy most nem lehetett ott! Most, amikor apja életének vetése beérik…

Beteljesült reménység

Ez az aratás hihetetlenül gazdag. Megindul az adományok áradata, nagyszerű tervek 
készülnek, és gyűlik az építőanyag. Az oly sokszor mereven elzárkózó helyi ható-
ságok jóindulata sugárzik. Csoda-e, hogy Michael  új erővel, a hit tapasztalataival 
telik meg, és megújítja a gyülekezetet is! Lázasan folyik a munka. Hogy ezt nem 
láthatja Theodor ! Éppen akkor kellett elmennie, amikor a legszebb napok kezdőd-
tek. Mintha álomban járna. Úgy érzi, nem lehet igaz.

Néhány héttel hatvankettedik születésnapja után, 1853. szeptember 26-án egy 
nagy, lelkes gyülekezet körében, amelynek tagjai között Graz katolikus vallású lakói 
közül is sokan megjelennek, ünnepi istentisztelet keretében helyezik el a templom-
torony alapkövét.67 Aztán a láthatatlan is láthatóvá válik: a torony épülő falai körül 
egyszerre előbukkan az addig kívülről észrevehetetlen templom. Kibújik, mint 

 64 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1854. 
február 5. 

 65 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1854. július 26. 
 66 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1854. 

december 12. 
 67 WALLNER 1965, 27. o.
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lepke a bábból. Áttörik a két emeletsor régi, kis ablakait elválasztó álfalazatot, s íme, 
a legreménytelenebb időkben tetté vált reménysége beigazolódik. A szokványos 
lakóház külseje egyszerre átalakul: öt szép, hosszú templomablak bontakozik ki 
a helyükön, és ömlik be rajtuk a fény. Kívül-belül vakolnak, tataroznak, festenek, 
áthelyezik az oltárt és a szószéket. Falat törnek, s megnyitják az Isten házához méltó 
utcai bejáratot. Vége a rejtőzésnek!

Annyi harc között telt élete, annyi csalódás érte, hogy alig érti most, kicsinyhi-
tűsége ellenére mindez megadatik neki. A valamikor annyit akadékoskodó, nyakas 
kálvinista Kirste  által adományozott szép, nagy teleknek most mind a négy oldala 
beépül. És a graziak szóhasználatában a protestánsok imaháza, ez az évtizedekig 
álcázott templom most evangélikus templomként ugyanolyan gyakran emlege-
tett földrajzi helymeghatározás lesz a város szívében, mint akármelyik katolikus 
templom.

Michael  nem is érti. Belőle az évek múltán kiveszett az a fáradságot nem ismerő 
erő, az a magával ragadó lelkesedés, az a kockázatos lépéseknek is nekivágó, bátor 
bizakodás, amellyel az első nehéz évtizedek harcait megvívta. Elszürkültek a színek, 
hűvösebbé vált a nap fénye, hidegebb, idegenebb lett a világ. A kis gondok súlya 
is roskasztóan nehezedik rá. S akkor mégis, éppen most minden megy magától. 
Kevesen veszik észre, hogy mennyi önvád gyötri: hálátlan és kicsinyhitű volt. De 
a csodák nem akarnak véget érni. Az építési költségek közel tizennégyezer bécsi 
forintot emésztenek fel, és még többre is van fedezet.

Alig épül fel a torony, máris elhatározzák, hogy nem is egy, de három harangot 
öntetnek. Az építési bizottság egyik buzgó tagja ezzel sem elégszik meg. Nagy 
összeget, hatszázhat forintot adományoz egy toronyóra céljaira. Hadd mérje ez 
az új időket! A lelkesedés megszégyenítő. A maroknyi gyülekezet tagjainak ado-
mányai tíz hónap alatt lehetővé teszik minden adósság kifi zetését. Képzelődés? 
Álom? Valóság. Ehhez társul még az is, hogy a régi mellett új paplakot és iskolát 
is építenek.68 Minden dédelgetett álma, minden titkolt reménysége megvalósul. 
Három harang messze csengő szava fogja hirdetni: a reformáció hívei több mint 
két évszázad elmúltával ismét méltó otthonra találtak Graz városában! Szombat 
estéken, vasárnap reggeleken nem lehet majd betelni érces zengésükkel, s mikor 
leszáll az est, a sötétben is hallani fogják, hányat ütött az óra. 

Michael  még új segítséget is kapott. Hermann Schödel  segédlelkész azonban nem 
ismerte az előzményeket, s tapintatlan konfesszionalizmusával a gyülekezet egyik 
legnagyobb kincsét, a két hitvallás evangélikusainak termékeny, az építkezésben 
is gyümölcsöző, harmonikus összefogását zavarta meg. Néha már úgy tűnt, jobb 
lenne nélküle. Fájdalmas terhet jelentett a bántódások, félreértések elsimítása. 
Schödel  még principálisa egyházhűségét is megkérdőjelezte, s kétségbe vonta, hogy 

 68 Uo. 28. o.
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szilárdan és erősen áll-e lutheri evangélikus hitében. Azzal sem törődött, hogy a két 
hitvallás híveinek szép és oly törékeny egységének aláásásával csaknem lefékezte 
az oly boldog lendülettel indult, nagyszerű építkezést. 

Szerencsére a befolyásos világi egyháztagok elhárították a fenyegető veszélyt. Az 
építkezéseket vezető építész, aki a terveket is elkészítette, a Déli Vaspálya Társaság 
építési tanácsosa, Grein pályafenntartási főmérnök  megakadályozta a munkák 
abbahagyását. Volt, aki ingyen adta az építőanyagokat, más a tető rézburkolatának 
költségeit fedezte, s a legtekintélyesebb presbiterek minden ellenszolgáltatás nélkül 
vállalták a szakszerű ellenőrzést. Egy esztendő sem telt bele, s 1854. július 15-én, nyár 
derekán az egész város érdeklődése közepette végbement a három harang felava-
tása. S amikor a protestáns templom harangjai lassan, méltósággal, diadalmasan 
megkondultak, az ő harangjai szólaltak meg.69

Michael egyszerre úgy érzi magát, mint Mózes  a Hóreb hegyén. Hangja megko-
pott, térdei inognak, elérte az Ígéret Földjének határait, s küldetése véget ért. Korán 
megöregedett, néha szorít a szíve, és nem kap levegőt. De élnie kell, akármennyire 
vágyódik is haza Kőszeg csendjébe. A családért, a gyülekezetért. Csak visszajönne 
végre Theodor ! Csak beszélhetne vele! A levelek lassan járnak, és oly kevés fér 
beléjük.

 69  Uo.
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Átmeneti szállásokon

Theodortól  Pesten soha senki nem kérdezte, napi hány órát tölt munkával. Gyakran 
előfordult, hogy csak négy-öt órát aludt, mert a vonatoknak a mindegyre sűrűsödő 
katonai fegyver- és lőszerszállítmányokkal fennakadás nélkül kellett tovább halad-
niuk dél és kelet felé. Áthelyezése után, 1854-ben már Szegeden át Báziásig jutottak 
a sínek, s ekkor épült a temesvári vonal.

Napi munkája végeztével néha alig volt érdemes olcsó és gyenge szállására, a 
pályaudvarral szemben lévő Gasthaus zur Eisenbahn, újabban Hotel zur Stadt London 
rideg szobájába indulnia, inkább irodája pamlagán aludt. Altisztje ide is behozta 
neki a kútról a kanna vizet, lavórja, vödre itt is akadt, s a Hotel sem nyújtott többet. 
Az árnyékszékhez még itt is ki kellett menni. Az indóház környéke felhős éjsza-
kákon félelmetes sötétségbe borult. Az oldalsó kijáratnál olajlámpák pislogtak, 
de távolabbról egyetlen fényforrás sem világított. Délről, messze a Teréz külváros 
felől felvöröslött néha a ködben egy-egy halvány utcai lámpa, egy szobában égő 
kanócos mécses vagy gyertya fénye. Messzebb a paloták nagy ablakaiból soklángú 
csillárok fénye lobogott. Az indóház lezárt felső homlokzata előtti sáros út túlsó 
felén egy hosszú, mély gödör húzódott el a Dunáig. Mellette kezdődött a puszta 
telkeken álló kivilágítatlan, csúf raktár- és gyárépületeket szegélyező Tüköry-gát, 
Pest omladozó árvízvédelmének roskatag emléke. 

A főváros takarékoskodott: magisztrátusi rendelet tiltotta, hogy a szép, tiszta, 
csillagsugaras éjszakákon, amikor a telihold rajzolt fekete árnyékokat az ezüstös vá-
rosra, az utcák világítására olajat pocsékoljanak. Ezek az éjszakák adták a pesti nép 
sétáinak, éjszakai kocsikázásainak, mulatozásainak legvidámabb óráit. Különösen 
nyáron, ilyenkor be sem zárták a kocsmákat és fogadókat, hajnalig szólt a házak 
között a sramli és a cigányzene. Egy-egy lányos ház ablaka előtt akkor hangzott fel 
a szerenád, amikor ezüstszegélyű sötétkék felhőcskék között bújócskázott a Hold. 

Még jó, hogy Pesten már egy-két rokon és ismerős is akadt. Itt laktak Artnerék 
az anyai rokonságból. Aranka  nevű unokahúgát szép lakásukon tanította is.1 Akár-
milyen fáradt is volt, Guszti néniéknél , e lelkesen magyarosodó körben Sopron, 
Kőszeg és Graz Pannóniájában érezte magát. 

A tél beköszöntével, karácsony előtt hazulról megint csak a kis Hermine  sorai 
hoznak híreket.

 1 Theodor édesanyja Aranka anyjának húga volt.



174

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

„Mindnyájan nagyon sajnáljuk, hogy a szentestén nem lehetsz köztünk. 
Bizonyára sok a dolgod, meg aztán Pesttől Grazig túlságosan hosszú is az út, 
s az utazás ekkora hidegben nem valami vidám élmény. De mi karácsony-
kor sokat gondolunk majd rád, és sokat beszélgetünk majd rólad. Persze 
azért így mégsem lesz olyan szép, mintha itt lennél nálunk. Szinte irigylésre 
méltó, hogy a kis Aurelie-vel , ahogy magyarul mondják, Arankával  vagy, 
foglalkozol vele és tanítod. Érthető, hogy szépen halad. Én keveset tudok 
az iskolában tanulni, és papának nem sok ideje jut arra, hogy velem foglal-
kozzon, s így a helyesírásban és a számolásban haladjak. Tavasszal esedékes 
látogatásodnak már most örülünk… Kérlek, írj időnként nekem is, tőlem 
telhetően válaszolni fogok leveleidre… Köszöntsd szívből Artner nénit  és a 
bácsit, a kedves Arankának  adj helyettem egy csókot…”2

A kislány kérése meghatotta, s hibátlan írásának is örült. Aranyos levelezés ala-
kult ki közöttük. Pedig rengeteg dolga volt, mivel kényes feladatot kapott. Őt bízták 
meg az Észak-Pest nagy, kopár mezőin elszórt gyárak között, a későbbi Nagykörút 
területén – részben a mai Nyugati pályaudvar helyén – álló akkori főpályaudvar, az 
indóház, a magyarországi vasútvonalak központjának felügyelői munkálataival. 
1854. december 12-én ideiglenes beosztását megszüntették, és megerősítették eb-
ben a fontos állásban.3 Úgy látszott, itt most már végleg letelepedhet, mert alig két 
hónappal később az igazgatóság „kitűnő szervező munkájáért” újabb elismerésben 
részesítette.4

Így a karácsonyi ünnepeket is a magyar fővárosban töltötte. Végigjárta a Széna 
téri (a későbbi Kálvin tér), valamint a Szén téri (a későbbi Deák tér) református és 
lutheránus, német és magyar istentiszteleteket, s meg akarta ismerni az egyházi 
életet. Apja a lelkére kötötte, hogy feltétlenül keresse fel pesti és budai kollégáit, 
elsősorban egyetlen ott élő lelki barátját, a néhai József nádor  özvegye, Mária Do-
rottya  főhercegasszony lelkigondozóját, az utolsó budai protestáns udvari papot, 
Johann Georg Bauhofert .

Felment hozzá a Várhegyre, meghallgatta prédikációját, s bátorságra kapott. 
Első látogatását aztán egész sor követte. Saját problémáiról eleinte még alig beszélt. 
Nemcsak közismerten aggodalmaskodó, szinte félénk szerénysége miatt, hanem 
azért is, mert az, amit ettől a nála huszonhat évvel idősebb, mégis rokon gondol-
kodású, az utolsó évek viharaiban megrendült egészségű paptól megtudott, új meg 
új kérdéseket ébresztett benne. 

 2 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Hermine 
Biberauer levele Theodor Biberauerhez, 1854. december 10. 

 3 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1854. 
december 12. 

 4 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1855. január 31.
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A Zsidómisszió

Bauhofer  erős ötvenes férfi  létére nagyon fáradtnak látszott. Az atyák élő kegyes-
ségét a pietizmus örököse, az új ébredés lobbantotta lángra benne. A csallóközi 
Somorja, Theodor  édesanyjának családja, a Welsek városának lelkésze lett. Amikor 
a lutheránus Mária Dorottya  württembergi hercegnő, a református Hermina főher-
cegnő  halálával másodszor is megözvegyült József nádor  harmadik hitvestársaként 
Budára érkezett, olyan udvari papot keresett, aki szülőföldje józanul egyházias 
pietizmusa szellemében hirdeti az igét. Bauhofert  ajánlották neki, és a diéta idején 
Pozsonyban tartózkodva magához is kérette. Meghallgatta, s úgy érezte, hogy 
igehirdetése az, amire szüksége van, valóban erő és élet árad belőle. Beszélgetésük 
során megajándékozta kedves meditációs könyvével, Arndt  főművével, s mikor látta, 
hogy ez mekkora hatással van rá, meghívta Budára udvari lelkésznek. Ettől kezdve 
a budai Várban rendszeresen folytak a biblia- és imaórák. Ezekbe kapcsolódtak be 
1841-ben az úgynevezett Skót Misszió, a skót református egyház misszionáriusai 
is, akik a zsidók keresztyén hitre térítésén fáradoztak.

Mi volt ez a Zsidómisszió? Minden eleven eszmeáramlat belső törvényszerűsége 
szerint tovább akarja adni felismeréseit azoknak, akikhez azok még nem jutottak el. 
Az üldözött keresztyénség a Római Birodalomban nem erőszakkal és fegyverekkel, 
hanem életüket hitükért feláldozó vértanúk ezreinek mártíromságot vállaló bi-
zonyságtételével engedelmeskedett Krisztus  parancsának: „tegyetek tanítványokká 
minden népeket”.5 Az üldözöttből uralkodóvá váló egyház már nem Jézus  példáját 
követve igyekezett a parancs betöltésére hivatkozva hatalmát megőrizni és kiter-
jeszteni, hanem – fájdalom – a sokszor fanatikusan agresszív üdvtanok képviselői 
és haszonélvezői keresztes hadjáratokkal, eretnekek máglyáival, konkvisztádorok 
népirtásaival, lelki és fi zikai terrorral védték és terjesztették a „hitet”. A reformáció 
után elég sokára értették meg újra a missziós parancsot, s azt, hogy a bizonyságté-
tel mártíromság. A sorozatos ébredések misszionáriusaitól mi sem állt távolabb a 
hódításnál. Zinzendorf  herrnhuti közösségének első misszionáriusai Grönlandba 
mentek az eszkimók közé. A Bázeli Misszió fi ataljai Afrikába és Indiába, eszük 
ágában sem volt svájci gyarmatokat alapítani. A legtöbben közülük rövid egy-két 
év után halálukkal pecsételték meg bizonyságtételüket. 

Furcsán ambivalens magatartást állapíthatunk meg a zsidóság esetében. Ez a 
gettóba szorítástól, a Krisztus -gyilkosság tovább élő középkori előítéleteitől, a 
vérvádas üldözésektől, a spanyol inkvizíció és az orosz pogromok módszereitől 
a többé-kevésbé kényszerű asszimilációig, így a zsidó vallástól való elszakításig 
terjedt. A skóciai ébredés teológusai vállalták először a szó evangéliumi értelmé-
ben a zsidóság „megtérítését” mint Krisztus  tanítványainak, az élő keresztyén hit 

 5 Mt 28,19.
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hirdetőinek bibliai feladatát. Nemcsak azért, mert a zsidó nép is beletartozik a 
„minden nép” körébe, hanem mert Pál apostol  a Római levél 11. fejezetében hirde-
tett üzenetét jobban megértve, küldetésüknek annak proklamálását tekintették az 
egész világ előtt – „zsidónak először, meg görögnek”6 –, hogy a Názáreti Jézus  az 
Ótestamentumban megígért Messiás, a világ Megváltója. 

Ebből a teológiai megfontolásból vállalta a skót református egyház a Zsidómisz-
sziót. Ehhez még az is hozzájárult, hogy az ébredés emberei Krisztus  visszajövete-
lének várásában, egy eszkatológikus7 várakozásban éltek. Ennek egyik jele pedig 
a vaksággal sújtott zsidóság szemeinek megnyílása, tehát az engedetlen választott 
nép visszatérése az engedelmességbe, az atyai házba. A Skót Zsidómisszió tehát 
nem az ilyen vagy olyan okból megkeresztelkedett, „áttért” zsidók – ahogy akkor 
mondták, a prozeliták – számát akarta szaporítani, hanem azokét, akik élő hitben 
elfogadták Jézus Krisztust , az Isten fi át.

A Zsidómisszió kezdeményezői először a Szentföldet birtokló hatalom központ-
jában, Isztambulban akartak tájékozódni. Visszatérésük közben kényszerítette a 
delegáció tagjait a betegség arra, hogy Pesten vesztegeljenek. Így történt, hogy az 
egyetemes protestáns egyháztörténet első zsidómissziói központja a városban 
épült ki. 

Mária Dorottya

Amikor 1841-ben keletről Pesten átutaztak, egyikük, az európai ébredési körökben 
jól ismert Dr. Keith , akinek egyik művét Mária Dorottya  főhercegnő (1797–1855) 
is olvasta, súlyosan megbetegedett. Erről értesülve maga a fenséges asszony vette 
személyes pártfogásába. Ezalatt kapta a skót egyház azt a felvilágosítást – a tévedés 
nyilvánvaló, de jellemző –, hogy Pest-Budán már közel félszázezer, jelentős részben 
Oroszországból menekült zsidó él.

Mária Dorottya  ezután Bauhoferrel , valamint a Pesten megtelepedett skót misz-
szionáriusokkal meghívta bibliaóráira Pest és Buda valamennyi protestáns papját. 
Nemcsak a háromnemzetiségű ágostai, hanem a magyar helvét hitvallású evangéli-
kusok, vagyis a reformátusok vezető lelkészeit: a fényes tehetségű liberális teológust, 
akadémikust és a magyar papot, Székács József 8 későbbi lutheránus püspököt és 

 6 Róm 1,16.
 7 Ógörög: olyan gondolkodásmód, amelyben egyes vallások túlvilágról, üdvösségről alkotott nézete 

játssza a főszerepet.
 8 Székács József (1807–1876) evangélikus lelkész, író. 1836-tól pesti evangélikus lelkész volt, 1860-ban 

püspökké választották. A Protestáns Egyházi s Iskolai Lap szerkesztője volt, majd 1854-ben Török Pállal 
közösen elindította a Protestáns lelkészi tár című kiadványt, amely a gyakorlati lelkészet tárgyában 
született írásokat gyűjtötte egybe. 
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Michael Lang 9 esperest, ezt az unalmas, német racionalistát. Mellettük meghívást 
kapott a szlovákok történelmi szerepű vezető lelkésze, a pánszláv gondolat egyik 
harcos elindítója, Jan Kollár 10, valamint a kálvinisták közül a nagytekintélyű, tiszta 
és puritán magányos harcos, Török Pál 11 református főesperes, majd püspök is.12

Mária Dorottya  azonban ezzel sem elégedett meg. Nemcsak bennük akarta ele-
venebbé és aktívabbá tenni a hitet, de még a magyar politikai élet legkimagaslóbb 
személyiségeit is megpróbálta evangelizálni. A két nagy ellenfelet, a katolikus gróf Szé-
chenyi Istvánt  és a lutheránus Kossuth Lajost  is meghívta, s előfordult, hogy imaóráin 
térdepelve könyörögtek azért, hogy Isten gyógyítsa meg Magyarország betegségeit. 
Szabadítsa ki az alig élő egyházakat a közöny, az erőtlenség és az elhitetlenedés ingo-
ványaiból! Tisztítsa meg őket Szentlelke által egy új pünkösd tüzével, hogy szavuk a 
Jézus Krisztusról  szóló hiteles bizonyságtétel erejével újítsa meg az egész magyar életet! 

A főhercegnét születése és házassága a nagypolitika sakkfi gurájának predesz-
tinálta, de nem lett azzá, maga is játékos volt. Huszonhárom évvel idősebb férje, 
a Magyarországot őszintén erősíteni akaró, Pestet fővárossá fejlesztő Habsburg-
Lotha ringiai József nádor 13 harmadik feleségeként, valamint Ferenc osztrák császár 
és magyar király sógornőjeként másfél évtizedig küzdött nem egy retrográd tör-
vénysértés ellen. Ezt Metternich  nagy bosszúságára unokaöccsei uralkodása alatt 
sem hagyta abba. Minden jó ügy szolgálatára jutott ideje. 

Brunszvik Teréz  grófnő munkatársa, gróf Teleki Lászlóné 14– Teleki Blanka 15 és a 
tragikus sorsú Teleki László 16 anyja – pedig udvarhölgye, barátnője volt. Schedius 

 9 Michael Lang (1803–1874) evangélikus lelkész. Teológiai tanulmányait Bécsben végezte, majd 
1832-ben a Deák téri evangélikus gyülekezet segédlelkésze, 1836-ban pedig a gyülekezet német 
lelkésze lett. Nevéhez fűződik a Protestáns Iparosképző Egyesület alapítása, de az 1838-as pesti 
árvíz után is jelentős jótékonysági szervező tevékenységet folytatott. 

 10 Jan Kollár (1793–1852) szlovák evangélikus lelkész, költő. Pozsonyi bölcseleti és teológiai tanulmá-
nyait követően Besztercebányán kapott nevelői állást. 1819-től a pesti szlovák nyelvű evangélikus 
egyházközség segédlelkésze, 1834-től lelkésze volt.

 11 Török Pál (1808–1883) református lelkész, szuperintendens. Bölcseleti, teológiai és jogi tanul-
mányai után a kisújszállási református gimnázium igazgatója volt 1832-től. 1839-ben elfogadta a 
pesti reformátusok meghívását, és lelkészként kiemelkedő szerepe volt a gyülekezet helyzetének 
megszilárdításában. 1845-ben esperessé, 1849-ben főesperessé, majd 1860-ban a Dunamelléki 
Egyházkerület szuperintendensévé választották. 1842-ben Székács Józseffel közösen megalapította 
a Protestáns Egyházi s Iskolai Lapot, s szintén közös vállalkozásuk volt a Protestáns lelkészi tár. 

 12 FARKAS 1898. 124–126. o.
 13 II. Lipót tizenhat gyermeke közül József volt a hetedik fi ú.
 14 Teleki Lászlóné Mészáros Johanna (1814–1843) id. Teleki László második felesége, elsősorban 

jótékonysági tevékenysége révén vált közismert személyiséggé. 
 15 Teleki Blanka (1806–1862) a magyar nőnevelés egyik úttörője. 1846-ban megnyitotta Pesten ma-

gyar tanítási nyelvű leánynevelő intézetét. Itt tanított többek között Vasvári Pál és Leövey Klára 
is. Mivel a szabadságharc leverése után több bujdosót is rejtegetett, 1853-ban tízévi várfogságra 
ítélték. 1857-ben szabadult amnesztiával a kufsteini börtönből.

 16 Teleki László (1811–1861) politikus, író. A liberális reformellenzék tagjaként tevékenyen részt 
vett a reformkor politikai életében. 1848-ban a Batthyány-kormány párizsi követe volt, majd a 
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Lajostól 17 megtanult magyarul, s hivatalos alkalmakkor magyar beszédeket mon-
dott. Rokonságában magyar kapcsolatai is voltak, különösen a tolnai Festeticsekkel. 
Tolnai Festetics Ilona  férje, Alexander Christian Friedrich von Württemberg ,18 a 
Lenau  köréhez tartozó lírai költő Bilder von Plattensee19 címen megjelent verseivel 
vált ismertté. Sógornője is magyar volt: gróf Rhédey Klaudia ,20 aki Teck hercegnő 
néven az angol uralkodócsalád rokonai közé került. Még azt is suttogták, hogy 
egyszer egy részletes, mit sem leplező, német nyelvű magyarországi egyháztörté-
net kéziratának részleteit ő maga csempészte ki Budáról. Ezt 1853-ban ki is adták.

Mária Dorottya  hitéletét is kora ébredési mozgalmának tervszerű expanzív tö-
rekvése jellemezte. Ahogy a missziói állomások hálózata igyekezett körülfogni a 
glóbusz nem keresztyén területeit, úgy remélte ő is a keresztyénség megelevenítése 
révén egész népek, ebben az esetben a magyar nép problémáinak megoldását „Isten 
országának” evilági építése által. Milyen távol állt ez a budai Várpalota termeiben 
kivirágzott pietizmus a csak az egyén lelki üdvösségét kereső, a világtól elforduló, 
önmagát ecclesiolába21 záró, a massa perditionistól22 önzően elkülönítő és szektásko-
dásra hajlamos kegyeskedéstől!

A fejedelmi házak politikai zálogként szereplő nőtagjainak sorsa, bármilyen 
fény és gazdagság vette is őket körül, nem volt irigylésre méltó. Még a jeles tulaj-
donságokkal ékeskedő, a magyarsággal őszintén azonosuló, Pestet és az országot 
felemelni törekvő főherceg, József nádor  feleségének is bőven akadtak nehéz órái, 
fájdalmas terhei, amelyek elviseléséhez csak hite adhatott erőt. Hány sötét titka volt 
a világ legöregebb és hajdan leghatalmasabb dinasztiájának, amelyről csak a szűk 
rokonság, a Ház tagjai, vagy még azok sem tudhattak! 

Ez a magyar érzelművé lett württembergi főhercegnő, ez az öntudatos protes-
táns Habsburg-feleség éppen pietista színezetű hite által tudott áttörni a francia 

szabadságharc leverése után emigrációból folytatta politikai tevékenységét. 1860-ban elfogták, 
majd szabadon engedték azzal a feltétellel, hogy nem vesz részt a magyar politikai életben, és nem 
hagyja el az országot. Az 1861-es országgyűlésen a Határozati Párt vezéreként vett részt. 1861. 
május 28-án öngyilkosságot követett el. 

 17 Schedius Lajos (1768–1847) fi lológus, lapszerkesztő, pedagógiai szakíró. Göttingeni tanulmányait 
követően a pesti egyetem fi lológia és esztétika tanszékének vezetője lett. Cikkeket írt a Kármán 
József által szerkesztett Urániába, valamint több német lapba is. Legjelentősebb önálló lapja a 
Neuer Kurier aus Ungarn volt, amely 1802 és 1804 között jelent meg. 1833-tól többekkel együtt egy 
új Magyarország-térkép elkészítésén dolgozott. 

 18 Alexander Christian Friedrich von Württemberg (1801–1844) I. Frigyes württembergi választófe-
jedelem és király fi a. 

 19 Német: balatoni képek.
 20 Rhédey Klaudia (1812–1841) magyar grófnő. 1835-ben Sándor württembergi herceg, Mária Dorottya 

öccsének felesége lett. Fia, Ferenc Viktória Mária cambridge-i hercegnőt vette feleségül, s lányuk 
V. György angol király felesége lett. 

 21 Latin: kisebb közösség a gyülekezeten belül, amelynek tagjai önmagukat tartják a legigazabb 
hívőknek.

 22 Latin: veszendő tömeg, akik nem rendeltettek üdvösségre.
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forradalom által már megrengetett, de az ő korában még a század közepi új forra-
dalmak véres elnyomásáig szilárdnak látszó társadalmi és felekezeti korlátokon. 
Ebben jelentős segítséget kapott Bauhofertől. Ettől a paptól tudta meg, hogy férje 
nemzetsége, a Habsburg-ház a magyarság, s különösen az itt élő protestánsok ellen 
mekkora s milyen temérdek sötét bűnt követett el. Így értette meg, hogy a nádor 
miért igyekszik őszinte szándékkal „magyar Habsburggá” lenni. Mária Dorottya  
főhercegnő maga is közel harminc évet élt Budán, itt és Pozsonyban töltötte a nagy 
reformországgyűlések, az 1840-es évek tavaszának korát. Ezért is fordulhatott 
szembe férje a forradalmak küszöbén bekövetkezett halála után az elbukott magyar 
ügy és üldözött képviselőinek védelmezőjeként a bécsi kamarillával.

Lutheránusnak született. Csakhogy éppen a württembergi tartományi egyház 
tagjait annyi szál, közös intézmények sora fűzte a hídként szolgáló bázeli svájci 
reformátussághoz, hogy ez távol tartotta tőle a szűk konfesszionalizmus kísértéseit. 
Ezért nyitotta meg bibliaóráit olyan széles körök előtt. Távol állt tőle az ítélkezés, 
pedig ismerte az uralkodó osztály léha és az egyházak elerőtlenedett életét. Még az 
„istentelenek” előtt sem engedte bezárni az ajtót. Istenét olyan irgalmas Istennek 
ismerte, hogy saját üdvösségéért nem aggódott, de nem vetette meg és nem zárta ki 
a világot, ellenkezőleg, magára vette a világnak, s elsősorban éppen az őt körülvevő 
magyar világnak lelki, testi nyomorúságát és terheit. 

József nádor  1847. január 3-án halt meg. A budai kriptába temették, özvegyét pedig 
az udvar férje halála után kiparancsolta Magyarországról. A szabadságharc leverése 
után kényszerlakóhelyén valósággal háziőrizetben élt. Még gyermekei meglátogatásá-
ra sem kapott engedélyt. Ennek ellenére változatlanul szívén viselte a magyarországi 
protestánsok ügyét, és állandó kapcsolatot tudott teremteni kedves papjával, Bauho-
ferrel . Számos üldözöttért eredményesen járt közben, s ezzel újabb haragot zúdított 
magára. Nagy szerepe volt abban, hogy Ferenc József  véget vetett Haynau  rémural-
mának, amivel ki tudja, hány magyar szabadult meg a bitófától vagy a börtöntől. Még 
mindig megtalálta a módját annak, hogy ahol csak tudott, segítsen. Nem utolsósorban 
azért, mert Bauhofer , akinek Török Pállal  és Székács Józseffel  együtt egy ideig magának 
is bujdosnia kellett, Budára visszatérve pontos jelentésekkel látta el a magyarországi 
állapotokról. A főhercegnő pedig mentőakciói során ezeket használta fel.

Ez mindkét fél részéről vakmerő, Bauhofer  részéről közvetlen életveszéllyel járó 
tevékenységet jelentett. Az utóbbi – mihelyt visszatérhetett rémült, erősen szétszórt 
nyája, gyülekezete körébe – vigasztalt, biztatott s óvott az elkeseredés vagy a vérmes 
reménységek elhamarkodott cselekedeteitől. Mária Dorottya  ugyanakkor súlyos 
kockázatot vállalva, más név alatt többször is visszaszökött Budára. A festőmű-
vészetet később a fényképészettel felcserélő Borsos József 23 a Szép Juhásznéhoz 

 23 Borsos József (1821–1883) festőművész, fényképész. Bécsi tanulmányait követően a császárvárosban 
maradt, a bécsi udvar mellett a pesti közönség körében is népszerű volt. 1861-ben költözött Pestre, 
ahol felhagyott a festészettel és műtermet nyitott. 
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címzett vendégfogadójában titokban találkozott papjaival és feleségeikkel, valamint 
néhány üldözött vagy éppen politikai fogoly hozzátartozójával, például a magyar 
nőnevelés úttörői közül Veres Pálné 24 legközelebbi munkatársával, Janisch Józsefné 
Steinweg Herminával .25 Minden ilyen titkos találkozás után történt valami jó. Egy 
rab bilincsei lehulltak, vagy egy bujdosó hazatérhetett. 

Annál nagyobb volt az öröm és a meglepetés, amikor most, hosszú évek után, 
1855. február 13-án, egy hideg télvégi estén közölték az indóház főnökségével, hogy a 
fenséges asszony a bécsi vonattal Pestre érkezik.26 A főbejárat előtt már várta a négy 
ló vontatta, hatalmas címeres hintó. Leánya, Erzsébet főhercegnő  lebetegedése, a 
szüléssel várható komplikációk olyan okot szolgáltattak, hogy a császár környe-
zete attól tartott, ha most nem engedik az özvegyet anyai kötelességét teljesíteni, 
az közfelháborodást szülhet. Az engedély viszont azt jelentette, hogy a magyarok 
egyik legtekintélyesebb szószólója közvetlen kapcsolatba léphet megbízhatatlan 
barátaival. A didergő, lila libériás, díszkalapos császári lakájok felsegítették a hág-
csón, és elhajtottak vele Budára. 27

Vasutas élet

Hetek múltak el anélkül, hogy Theodor  ráért volna akár csak arra, hogy egy levelet 
is írjon az apjának. Ezen a télen megint óriási forgalmat kellett lebonyolítania a pesti 
vasúti csomópont főpályaudvarának. A legnagyobb megterhelés nem is a máris 
kicsi, szűk, és az új ausztriai vagy németországi pályaudvarokhoz képest roppant 
szerény indóházra nehezedett, hanem az egyre sokasodó, nagyrészt átmenő forgal-
mat bonyolító, folyton növekvő vágányhálózatra. A kocsik kerekei és a váltósínek 
is gyakran törtek a hidegben. 

Szakadatlanul új váltóőröket, kocsikezelőket kellett kiképezni, lehetőleg fi -
gyelmes, jó eszű és döntésképes embereket, mert ha leszállt a köd vagy zuhogott 
az eső, az egész piros zászlókkal és petróleumlámpákkal felszerelt jelzőhálózatot 
elnyelte a nyúlós, nedves sötétség. Néha csak kiáltásokkal sikerült megakadályozni 
egy-egy összeütközést, súlyos balesetet, nagyobb károkat. Kiválogatásuk is renge-
teg munkát adott. A dermesztő, hideg éjszakákon nem elégedtek meg a vágányok 

 24 Veres Pálné Beniczky Hermin (1815–1895) az Országos Nőképző Egyesület alapítója. A nők műve-
lődésének kérdéseiről alkotott véleményét újságcikkekben és könyvekben adta közre. 1869-ben 
megnyitotta iskoláját, amelynek célja a magasabb ismeretek átadása volt a nők számára. 

 25 Janisch Józsefné Steinweg Hermina (1820–1901) a magyar nőnevelés egyik úttörő alakja. 1878-tól 
a Veres Pálné által alapított Országos Nőképző Egyesület igazgatónője lett, s az ő vezetése alatt 
sikerült teljes mértékben megvalósítani az alapító célkitűzéseit. 

 26 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1855. 
február 13. 

 27 PAYR 1908, 4–32. o.
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között szabályos rendben felállított, vörösen izzó vastűzhelyek melegével, hanem 
a belső fűtést itallal pótolták. Szegény emberek voltak, akiknek csak a legolcsóbb 
bundapálinkára tellett. Ennek nemegyszer halálos baleset lett a vége: tolatásnál 
részegen buktak ki a csak kézifékkel felszerelt teherkocsik fékezőfülkéiből a kerekek 
irgalmatlan nyaktilói alá. 

Már értette, hogy a brit vasutakon miért ellenőrzik olyan szigorúan a személyzet 
szeszfogyasztását, és miért kapott ott az egyházi megújulási törekvésekben is olyan 
fontos helyet az alkoholizmus elleni küzdelem. Világossá vált előtte, hogy Viktória 
királynő  egymást váltó kormányai miért is kapták meg a kívülről oly mulatságosan 
bonyolult kocsmazárórai rendeletükhöz a parlamenti többséget, pedig maguk sem 
vetették meg az italt. A gyáripar sűrűsödő géperdejében is egyre több áldozatot 
szedett az alkoholizmus, miközben éppen most gazdagodtak meg Skóciában a 
nemzeti szeszféleségeket desztilláló vállalkozók. 

Theodor  Pesten is nehéz, szinte reménytelen agitációba kezdett. Sokan kinevették 
érte. Neki is jól esett volna néha egy pohárkával, annál is inkább, mert pályafelügye-
lői munkáját növekvő körzetében neki is nagyrészt a szabadban kellett ellátnia. 
A maga bőrén tapasztalta, milyen szoros az összefüggés a munkakörülmények, 
a munkások testi-lelki nyomorúságai, anyagi és családi gondjai, valamint az ital 
kábulata között. 

Szép volt a mozdonyvezetők, a szegény, örökké kormos fűtők élete is, de máris 
látszott, hogy rövid. Nyitott munkahelyükön az örökké új szénre éhes, kicsapó 
lángú kazánok tüzes pokla és a hátuk mögül támadó hideg között meghűltek, 
tüdőgyulladást kaptak, s szerencsésnek mondhatta magát, aki túlélte. Sokszor ő 
is velük utazott a mozdonyon, hiszen most hivatalból elégíthette ki utazási szen-
vedélyét. Tenni kellene értük valamit! Úgy, mint Angliában, vagy a német nyelvű 
országok egyikében-másikában, össze kellene gyűjteni azokat, akik foglalkoznak 
velük, ápolják betegeiket, segítik a magukra maradt hozzátartozókat! Az emberek 
valahogy megérezték szolidaritását, és megszerették. Az igazgatóság pedig 1855. 
február 13-án „kitűnő szervező munkájáért” újabb elismerésben részesítette.28

Az ócska kis spiclikkel operáló, árgusszemű rendőrterror alatt csendessé vált 
kettős főváros lefojtott vágyai a farsangban tombolták ki magukat. Erre még a vidéki 
birtokosok jövedelmével biztosított, kártyás és italos, „passzív ellenállásba vonult”, 
s magukat ezért hősként ünneplő, vagy már az újhoz alkalmazkodó uraságok is 
elhozták kellemdús leánykáikat. Persze szigorú gardedámok őrizték erkölcseiket. 
Valóban olyanok – állapította meg Theodor  –, mint Kovács Pali  bácsi vagy akár 
Kisfaludy Károly  és Egressy Béni  vígjátékainak úri kisasszonykái. Grazban talán 

 28 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1855. 
február 13.
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kissé szabadabbak az erkölcsök a diákbálokon, de a lányok mégis többet tudnak 
a világról.

Egyszer-kétszer mérnöktársaival még ő is részt vett ilyeneken a Redoute-ban. 
Arankáékat is elkísérte, megpróbált kikapcsolódni. De nagy-britanniai tapasztalatai 
óta kellemetlen érzései támadtak ilyenkor. Hamvazószerdára emlékgyűjteménye 
mégis egy új, arany rózsákkal díszített, színes lapocskával gazdagodott. A magyar 
nyelvű szöveg csipkeszerűen fi nom betűi őrzik a tollforgató kézmozdulatait. Csak 
az aláírás hiányzik róla.

„Méhe szorgalommal gyűjtsd a’ kincset
Honfi ! mellyet a’ tavasz kihintett
Réteink és halmaink felett.
’S majd ’a hon virágszépségü lánya
Édes csokjait te néked szányja,
És te méhe léssz virág között.” 29

Egyszer talán mégiscsak meg kellene nősülnie. 

A protestánsok gyásza

Március végén megint felkereste Bauhofert . Alig ismert rá, de nem is saját beteg-
sége miatt. Mária Dorottya  fenséges asszony halálos beteg. Már felvették vele a 
kapcsolatot, amikor a városban fellépő hűléses láz következtében ágynak dőlt. 
Betegsége előbb csak könnyű náthának látszott, aztán rettentő fejfájás lépett fel. 
Eszméletlenséggel járó agyhártyagyulladás, nincs segítség.

Március 29-én, csütörtökön hajnali háromnegyed négykor kitűzték a palotára 
a fekete gyászlobogót. A legsúlyosabb veszteség a magyar protestantizmust érte. 
A főhercegnőt már másnap el is temették a Vár hajdani középkori főkapujának 
maradványai között épült, bolthajtásos kettős altemplom Habsburg sírboltjába. 
Fent, a bejárat előtt néma tiszteletadással fekete ruhákba öltözött csoport gyüle-
kezett. Az asszonyok fekete fejkendőben, a férfi ak hajadonfőtt, kezükben tartott 
köcsögkalapokkal vártak, míg odabentről felhangzott az ének. A kriptában a két 
evangélikus egyház papjai közösen búcsúztatták a drága halottat. Bauhofer  mellett 
ott sorakozott Lang  esperes, Székács József , Báthory Gábor  dunamelléki református 
szuperintendens-helyettes, Török Pál , továbbá a két egyház nyolc-nyolc Luther-ka-
bátba, illetve sujtásos reverendára felöltött magyar palástba öltözött papja. Ők 

 29 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer emléklapjai. 1851. október.
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énekelték a magyar szívű, német vérű, evangélikus vallású Habsburg-feleség kedves 
korálját, utolsó üzenetét. 

„Jézus  én bizodalmam,
Örök életre vezérem,
Őbenne van nyugalmam,
Mert vele azt mind elérem
Ami itt vigasztalhat,
Holtomban boldogíthat.”30

Theodor  ekkor már Székács Józseffel  és Török Pállal  többször is tárgyalt. Tisztelte 
erkölcsi integritásukat, bátorságukat, még ha igehirdetésüket túlságosan élette-
lennek, racionalistának minősítette is. Legyőzte gátlásos szerénységét, csakhogy 
felelhessen apja leveleinek szaporodó kérdéseire. Hogyan látják ők a helyzetet? Ne-
hezen értette meg, hogy mindig a hatályon kívül helyezett magyar alkotmány jogi, 
egyházi, sőt állampolitikai kérdéseihez lyukadtak ki. És persze iskolarendszerük 
sérelmeihez, amely sem anyagi, sem oktatási szempontból nem tudott megfelelni az 
összbirodalmi oktatásügy rendezésére kibocsátott Thun -féle Organisationsentwurf31 
egyébként szükséges és korszerű követelményeinek, s amelynek németesítési célki-
tűzéseit a magyarság elleni merényletként fogták fel. A protestáns iskolák állapota 
valóban sürgős reformokra szorult, hiszen a kor egyik legkiválóbb pedagógiatu-
dósa, Jakob Glatz 32 éppen a magyar kálvinista iskolák legbüszkébb fellegváráról, a 
Debreceni Református Kollégiumról volt kénytelen megállapítani, hogy „a szellem 
felfelé törekvését természetellenes módon hátráltatják, minden szentebb lángot 
kioltanak… kiállhatatlan szorongást és csúszás-mászást terjesztenek”.33 Hasonló 
tapasztalatai lehettek sok névtelen diák között Csokonainak  és Kölcseynek  is. Álta-
lában megfeledkeztek arról, hogy ennek Debrecen és a Hajdúság esetében történelmi 
szempontból szükségszerű okai is lehettek. A pogány, kun erkölcsök még éltek, s a 
hajdúk martalóchadait Bocskai  is csak úgy tudta domesztikálni, hogy a pusztulás 
vagy a letelepedés választása elé állította őket. Talán nem véletlenül lett a vármegye 

 30 Evangélikus énekeskönyv 1982, 369. ének 
 31 Leo Thun vallás- és közoktatási miniszter nevéhez kötődő oktatási rendelet. Az intézkedések 

elsősorban a középszintű oktatást érintették. Az oktatás nyelveként az intézmény székhelyén 
élő lakosság többségének anyanyelvét határozták meg, azonban 1855-ben Thun újabb rendelete 
már a németet akarta a gimnáziumok felső osztályainak oktatási nyelvévé tenni.

 32 Jakob Glatz (1776–1831) evangélikus lelkész. 1804-től tanítóként, majd 1805-ben evangélikus lelkész-
ként működött a császárvárosban. 1806-ban egyházkerületi tanácsossá választották, s tevékenyen 
részt vett a bécsi Protestáns Teológiai Intézet szervezésében. 

 33 GLATZ 2013, 60. o. A tekintélytiszteletet követelő iskolai renddel Márton Istvánnak is voltak ösz-
szetűzései, ehhez lásd TRÓCSÁNYI 1981, 110–112. o.
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urainak és honoráciorainak elmaradhatatlan tolvaj, szolgai testőre a hajdú, a régi 
táblabírák világának cifra mentéjű reliktuma. 

Az egyházak közéleti súlya óriási, hiszen befolyásuk a nép egészében, a legma-
gasabb köröktől a legszegényebb jobbágyrétegekig érvényesül. A papság tekintélye, 
általános műveltségi és erkölcsi színvonalának süllyedése dacára is, kimagaslóan 
nagy. Jellemző az is, hogy tagjai arányszámukat meghaladóan sokan szerepelnek a 
Tudományos Akadémia kiválóságai között. A református pap ezekben az években 
a nemzeti ellenállás szimbólumának látszik, s a kormány által törvénytelennek 
minősített egyházi testületek gyűlésein megszólalnak az elnémított ellenzék ve-
zérei is. Elsősorban a református egyház lesz ennek következtében mindinkább 
politikai tényezővé. 

Theodor  ezért ment mindig vissza Budára Bauhoferhez . Nála kereste az ausztriai 
viszonyok között szerzett tapasztalataihoz képest számára sok tekintetben érthetet-
len magyarországi egyházi helyzet magyarázatát, hiszen a Lajtán túli protestánsok 
szempontjából az új összbirodalmi alkotmány komoly javulást hozott. Hamar 
kiderült, hogy egész gondolkodásuk mennyire rokon. Épp ezek miatt mindketten 
súlyosnak, nagyon elesettnek ítélték a magyarországi egyházak belső állapotát. 
Kiüresedtek: az evangélium helyét elfoglalja a politika, s ezen belül is a nemzetisé-
gek egymás ellen is vívott harca. Nincs talpra állító, tisztító, vigasztaló, megbékítő 
örömüzenetük.

– A lélek megújító erői kellenének ide is – töprengett újra meg újra a csüggedt 
Bauhofer , amikor Theodor  beszámolt neki angliai tapasztalatairól. 

Német földön is nagy dolgok történnek. Fel kellene venni velük a kapcsolatot.

Stuarték

Egyelőre azonban nem ez történt. Júliusban Theodor  megkapta a rég megérdemelt 
szabadságot, s azonnal hazautazott Grazba. Sok megbeszélnivalója volt. A grazi 
paplak ebben a zűrzavaros, nyári időben megint olyan volt, mint a méhkas. A vasút 
divatba hozta az utazást, s akik az Adriához igyekeztek, szívesen álltak meg egy-két 
napra a stájer fővárosban is. Hazaérkezésének a gyülekezetben is hamar híre terjedt. 
Húgai igyekeztek eldicsekedni azzal, milyen érdekes skót barátnőik vannak az új 
gyülekezeti tagok között, s azok is szívesen ismerkedtek meg egy fi atal mérnökkel, 
aki – ahogy azt testvérei állítják – olyan nagy rajongójává lett Viktória királynő  or-
szágainak. Ez mindenkit meglepett egy kicsit, mivel eddig meglehetősen tartózkodó 
magatartást tanúsítottak. Mr. Stuart lányai, ezek a szép arcú, kissé gömbölyödésre 
hajló, érdekes nők kevesekkel érintkeztek. 

Theodor  a templomban találkozott velük. Apjuk, a tiszteletre méltó John Ale-
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xander Stuart  of Carnock Esquire erősen tartotta John Knox 34 utódainak szigorú 
kálvinista hitét. Nagy tisztelője volt Isten szolgáinak, és mint mondta, igen meg volt 
elégedve a papa prédikációival. De vajon értette-e? Mert a német nyelvtudás terén 
még nem vitte túlságosan sokra. Leányai viszont jól beszéltek németül, ráértek 
megtanulni a nyelvet. Eléggé unalmas életük lehetett, mert Grazban nem nagyon 
hemzsegtek a hozzájuk illő és irántuk is érdeklődő fi atalabb honfi társaik. Társa-
ságukban is inkább idősebb hölgyek és urak forgolódtak. Ők viszont skót szokás 
szerint rendszeresen eljártak a vicarage-be, a parókiára. Nem lehetett elhallgatni, 
hogy Theodor  járt hazájukban. A lányok apja, az öreg gentleman meg is kérdezte 
tőle, milyen benyomásokat szerzett tanulmányútja során. A lelkes választ szemmel 
láthatóan nagy megelégedéssel vette tudomásul. A fi ú megtetszett neki, legalábbis 
erre lehetett következtetni abból, hogy kölcsönadott neki egy elegáns, bőrkötéses 
könyvet, amit a szerző az ő anyai nagyapjáról, a skót közéletben kimagasló szerepet 
játszó edinburgh-i papról, John Erskine -ről írt.35

Theodor  nem ezért jött Grazba, de azért udvarias érdeklődéssel forgatta. Jó 
nyelv gyakorlásnak ígérkezett. Ez a mű azonban több volt ennél: izgalmasan érdekes 
olvasmány. Már az is meglepte, hogy eme előkelő család tagjai közül hányan emel-
kedtek a tudományok kiválóságai közé, és sokszor kalandos élettörténetük milyen 
jellegzetesen tükrözi a Brit Birodalom építőinek sorsát a 18. század második felében.

Ez a könyv John Alexander Stuartnak – saját bejegyzése szerint – nagyon kedves 
lehetett. Már a címe – Account of the Life and Writings of John Erskine D. D.36 – is elárulta, 
hogy a tudós biográfi ák sorába tartozik. Sir Henry Moncreiff Wellwood  írta, és 
1818-ban jelent meg ötszázharminchét oldalnyi terjedelemben. 

„John Erskine  »a régi szürkebarátok, a Gray Friars edinburgh-i templomának 
lelkipásztora volt, John Erskine  ügyvéd és Margaret Melvill , méltóságos James 
Melvill  leányának fi a. Apja John Erskine  alezredes legidősebb fi a volt, aki a 
második Lord Cardross, Henry  fi a volt, s David  nagybátyja… 

Felesége Lady Christian Mackay , aki George , Reay második lordjának 
harmadik feleségétől származó leánya volt… 

John Erskine  1803. január 19-én halt meg nyolcvankettedik életévében. 
Kilenc fi a és öt leánya volt. Ezek közül három leányán kívül csak legkisebb 
fi a, David , a carnocki birtok örököse élte túl. A legidősebb, John  a bengáliai 
kirendeltség kitüntetett tisztjeként esett el harcban, csapata élén. Erskine 

 34 John Knox (1505–1572) skót reformátor, kálvinista teológus és egyházszervező. 1549 és 1554 között 
VI. Edward angol király vallásügyi tanácsadója volt. I. Mária protestánsüldözése elől Frankfurtba, 
majd Genfbe menekült, ahol Kálvin tanítványa lett. 1559-ben visszatért Skóciába, és sikerrel ültette 
át Kálvin egyházszervezeti nézeteit a skót viszonyokra.

 35 A könyv jelen sorok írójának ajándékaként Chrissy Stuart unokamenye, Theodor Biberauer uno-
kája, Richard Zimmer II. világháborúbeli Wehrmacht tábornok özvegyének tulajdonába került 
azzal, hogy mindig a Zimmer család legidősebb tagja örökölje.

 36 Angol: John Erskine élete és írásai.
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 alezredes két kisebb fi a is Indiában halt meg, egy pedig Madeirán, ahová 
gyógyulást keresve ment. Négy fi a és egy lánya még kisgyermekkorában halt 
meg. Legidősebb leánya, Mary  Dr. Charles Stuart  felesége lett. Tíz gyermeket 
szült, ezek közül öt élte túl. 1818-ban halt meg.«”37

Ez az asszony volt a grazi emigráns anyja, a lányok nagyanyja.
Erskine  tehát az angol ipari forradalom kezdeti időszakában a metodista moz-

galom kialakulása, a tizenhárom észak-amerikai gyarmat elszakadása – vagyis az 
Egyesült Államok születése –, valamint a nagy francia forradalom és Napóleon feltű-
nése idején működött. Rendkívül széles látókörű állásfoglalásait maga a történelem 
igazolta. Szerinte engedni kellett volna az amerikai gyarmatok követeléseinek. Már 
1769-ben megjelentetett egy vitairatot Shall I go to War with my American Brethren?38 
címmel, s ebben élesen támadta őfelsége kormányának tengerentúli politikáját.39

A könyv lapjain egy létező család sorsában, diadalaiban és tragédiáiban a Hiúság 
vására cselekménye elevenedett meg. Tűzpiros tiszti uniformisok villannak elénk 
trópusi csatákban, távoli világrészek forró kalandjai, halált hozó kincsei csábítják 
egy születő világhatalom mindent kockáztató fi atalságát. Theodort  azért is érdekel-
te, mert rövid tanulmányútján ezernyi más dolga között, a szigetországban járva 
csak távolból látta ezt a világot. A lányok hamar kiszedték belőle, hogy ő is látta 
Perth városát Edinburgh-től északra. Nos, az apjuk spoutswellsi birtoka éppen ott 
fekszik, a perthshire-i Scone mellett. 

A suhogó krinolinszoknyás skót szépségeket olykor neki kellett hazakísérnie 
szállásukra, s ez bosszantotta. A legfontosabbra alig maradt ideje, pedig apjával any-
nyi megbeszélnivalója lett volna. S most erre pocsékolja rövid szabadságát! Hiszen 
tőle, a szegény kis mérnöktől olyan távol vannak, mint a sarkcsillag hideg fénye. Ha 
együtt mentek húgaival, mindig érezte, hogy egész viselkedésükön messziről meg-
látszott, ki a szegény polgári paplány, s ki a vérbeli arisztokrata. Nemcsak a férfi ak, 
de a nők is egyre inkább utánuk fordultak az utcán. Álluk alatt összeérő, szélesen 
előre álló, tojásdad kalapjaik, suhogó ruháik szalagjai, krinolin szoknyáik kelméi, 
a selymek, a csipkék és a fodrok Bécs és Párizs legjobb szalonjaiból kerültek ki. De 
vajon mit akarnak tőle? Különösen az a mélykék szemű kis Chrissy , aki gyakran 
került az ő oldalára, és olyan csendesen tudott fi gyelni rá. 

Theodor  az édesapjával is beszélt róluk, aki érdekes dolgokat tudott a családról. 
Nem mindennapi emberek, valahogy sokkal szabadabbak, ugyanakkor mégis 
fegyelmezettebbek és tartózkodóbbak, mint akár a kissé könnyelmű stájer, akár 
a kőszegi vagy győri családok szép lelkű leánykái. Az nyugtatta meg, hogy ezek a 
dámák, noha a színes, folytonos utazásokkal teli, hírneves emberekkel érintkező 
emigránséletben fölényes társadalmi rutinra, európai látókörre és kissé egyoldalú, 

 37 WELLWOOD 1818, 9., 87., 394. o.
 38 Angol: Viseljek-e háborút amerikai testvéreim ellen?
 39 ERSKINE 1769. 
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főként vallásos irodalmi tájékozottságra tettek szert, sem okosabbak, sem művel-
tebbek nem voltak húgainál. 

Alice  és Margaret  nagyszerű társalgók, igen melegszívű teremtések. Elisabeth , 
Bessy félelmetesen biztos fellépésű, kissé éles nyelvű lady. És az a tengerkék szemű 
negyedik, Chrissy, Christian – és nem Christine – Erskine Stuart . Huszonhárom 
éves, mélyen vallásos. Egy ismerőse így jellemzi: „lénye bensőséges és nyílt, kedé-
lye derűs”. Nem szeret idegenben élni, s meg is vallja, hogy nehezen bírja már apja 
örökös vándoréletét. 

Egy séta alkalmával Moncreiff Wellwood  könyvéről beszélgetve Theodor  meg-
kérdezte tőle, hogyan lett egy vezetéknévből, egy dédapa családnevéből, az Erski-
ne-ből női keresztnév. A lány nehezen szánta rá magát a válaszra. Elmondta, hogy 
ez furcsa dolog. Ők igazi Stuartok, de Erskine-ek is, mint a tudós dédapa. Skóciában 
az a szokás, hogy a keresztnév elé, különösen a lányoknál, második keresztnévként 
beírják valamelyik nevezetes előd családnevét is. Persze ez nem jelenti azt, hogy 
ahhoz a nemzetséghez tartozik. Margaret  például az édesanyja vezetéknevét, a 
Murrayt is viseli a Stuart előtt.

Lassanként elmesélte származása egész történetét. Úgy mondta, mintha attól 
félt volna, hogy Theodor  majd mástól tudja meg, s akkor talán még meg is fogja 
vetni érte. Mert bármilyen régen is volt, most a családi tűzhely féltékeny őre, a szi-
gorú erkölcsöket parancsoló Viktória  ült Nagy-Britannia földkerekséget behálózó 
birodalmának trónusán.

Miss Chrissy Stuart  egyrészt apai nagyanyja, másrészt egy régi-régi Lady Erskine 
nevét viselte. Egy olyan asszonyét, aki egy vérmes skót király szerelmét hosszú-hosz-
szú évekig meg tudta őrizni – fél tucatnál is több gyermeket szült neki –, pedig nem 
is volt a felesége. Ez azuralkodó V. Jakab , Skócia királya, a Rózsák háborúját vérében 
kibékítő VII. Henrik  angol király unokája volt, akinek államérdekből egy francia 
királylányt, egy Guise hercegnőt kellett feleségül vennie. Csak akkor volt erre a 
házasságra kapható, amikor legendásan tartós és forró szerelméből, John, Erskine 
 ötödik lordjának leányától, Margaret Erskine -től született fél tucat gyermekét nem-
csak a római pápa, de a skót parlament is törvényes születésű Stuartnak ismerte el. 
Ezt el is érte, csakhogy ezek a konok skót urak ezt nem adták ingyen. Törvényesí-
tették a gyermekeket, ugyanakkor örök időkre ki is zárták őket a trónöröklésből.

A nem szeretett feleség, a Guise-házból való királyné egy leányt szült, Maryt . Az 
ő baljóslatú csillagzata alatt lett Chrissy  törvényesített őse, James, Moray  második 
earlje – a hírhedt moray-i jóképű gróf – Skócia valóságos urává, régensévé, míg 
Donnybristle-nél meg nem gyilkolták.40 Ezért kapta Chrissy  az Erskine Stuart nevet. 
Családja egyenesen ettől a bővérű nagyúrtól származott. Furcsa teher ez. A lány 

 40 Ez a családi titok Nagy-Britannia és talán a világ történelmi irodalmának egyik leggazdagabb 
forrása.
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azt is elmondta, hogy Skóciát, a hazáját mennyire szereti. Mindig honvágya támad, 
ha elolvassa Sir Walter Scott 41 híres költeményét, a The Lady of the Lake42 megható 
történetét. Scott  regényei igazak. 

Theodor  szabadsága gyorsan lejárt. Vissza kellett térnie Pestre, de Chrissy  tör-
ténete továbbra is foglalkoztatta. Szabad óráiban Kaledónia történelméről, régi 
királyokról, csatákról készített magának feljegyzéseket. Könyvet is vehetett volna, 
ha fi zetéséből telik. Meglepetésére az egész Stuart család kikísérte a pályaudvarra.

Merle d’Aubigné

Nemcsak a könyveknek van sorsa, de könyvek is embersorssá válhatnak. Apja is 
adott neki egy könyvet, annak idején úgy csempészték be Ausztriába. Egy Genfben 
működő, nagyhírű svájci református egyháztörténész nevét látta rajta. 

Szerzője Merle d’Aubigné – olvasta a gerincén –, címe: Geschichte der Evangelischen 
Kirche in Ungarn vom Anfange der Reformation bis 1850, mit Rücksicht auf Siebenbürgen.43 
Aztán félretette. Pesten már nem maradt olvasásra ideje. Csak akkor vette néha 
elő a zötyögő vasúti kocsik parafi nlámpás félhomályában, amikor meghallotta, 
hogy a tudós genfi  professzor kemény, prófétai hangú írása Pesten és Debrecenben 
mennyire felborzolta a kedélyeket.

– Ezek a haragos magyar kálvinisták – mondta Theodor  egyik barátja – gyakorta 
elhitetik magukkal, hogy kerek e világon ők Kálvin  leghívebb követői. Filó Lajos 44 és 
Révész Imre 45 ortodoxiája igyekszik is kiérdemelni ezt a nevet. De hányan vannak, 
akik csak azért lettek papok, mert falujukban a pap volt az első ember, s már teo-
lógusdiák korukban többet mulatoztak, poharaztak és udvaroltak, mint tanultak, 
pedig lett volna pótolnivalójuk! Ezekkel van a baj. Az ő gyülekezeteik elsorvadnak 
a lelki éhhalálban. Sejtelmük sincs az Institutio Religionis Christianae-ről.46 Talán még 
olyan is akad közöttük, aki tudatlanságában és felfuvalkodottságában úgy tesz, 
mintha sziklaszilárdan meg lenne győződve arról, hogy a genfi  reformátor – aki 
sokkal kevesebbet gondolt velük, mint a szerintük amolyan sumákoló, félpápista 

 41 Walter Scott (1771–1832) skót költő, regényíró, az angol romantika egyik kiemelkedő alakja. Mun-
kássága elsősorban történelmi regényei révén vált ismertté. 

 42 Angol: a tó hölgye.
 43 Az evangélikus egyház története Magyarországon a reformáció kezdeteitől 1850-ig, kitekintéssel 

Erdélyre. A hatszázötvennyolc oldalra rúgó mű Berlinben jelent meg 1854-ben, s még ugyanebben 
az évben Bostonban kiadták angol fordítását History of the Protestant Church in Hungary, from the 
Beginning of the Reformation to 1850, with Reference also to Transylvania címmel. 

 44 Filó Lajos (1828–1905) református lelkész. 1857-től Kecskeméten volt tanár, majd 1861-től Nagykő-
rösre hívták lelkésznek. 1882-től a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője volt. 

 45 Révész Imre (1826–1881) református lelkész, az egyházjog és az egyháztörténet kutatója. 1854-től 
szentesi, majd 1856-tól debreceni lelkész volt. 

 46 Latin: A keresztyén vallás rendszere (Kálvin fő műve).
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sváb Luther – legalább olyan jó magyar volt, mint maga Árpád fejedelem . Ők jobban 
tudják, hogy mi kell a magyarnak! Az ő nevében ne magyarázzon nekik senki sem-
mit! Különben sem Genf a kálvinista Róma, hanem Debrecen! Genf ne szóljon bele!

Theodor  elhallgattatta a csúfolódást. Török  úr nem ilyen, igaz, hogy liberális, 
de nagyszerű ember. Dobos  úr is másként gondolkodik. De most már akármennyi 
dolga volt is, mégis kíváncsi volt arra, mivel is bántotta meg őket Merle d’Aubigné .

Ez a genfi  kálvinista történész a magyarság, különösen a magyar protestantiz-
mus szenvedéseit világgá kiáltó, páratlan jelentőségű munkájának előszavában 
kellemetlen bírálatot gyakorolt. Azt írta, hogy minden evangéliumi egyháznak 
egyrészt egy külső tekintélyre, másrészt belső szabadságra, hitre és életre van szük-
sége. A féltő szeretet szenvedélye sütött minden szavából. „Az a tekintély, amely 
előtt az egyháznak meg kell hódolnia, nem lehet más, mint a Szentírás… Amikor 
Luthert  szolgálatkész közvetítők a wormsi birodalmi gyűlés halálos veszedelmei 
között engedményekre akarták rábírni, ezt válaszolta: »Személyemet, életemet le-
teszem a császár kezébe, de az Isten Igéjét… soha!« Ez az alapelv nélkülözhetetlen 
a keresztyén életben. Egyetlen egyház, egyetlen nép sem maradhat meg anélkül, 
hogy ennek az isteni tekintélynek ne engedelmeskednék”47 – írta Merle d’Aubigné 
a névtelen szerző személyének megbízhatóságáért és írásának történelmi hiteléért 
kezeskedő bevezetésében.

„Nem szándékozom itt a politika területére lépni… De minden kétség nél-
kül kijelentem, hogy Magyarország sok nyavalyájára, mély sebeire jelenlegi 
állapotában csak egyetlen gyógyírt ismerek… és ez az Isten igéje, az a tekin-
tély, az a tanítás, az a hit, az az élet, amely a Szentírásból árad. A protestáns 
Magyarország… szenvedéseinek gyógyulását a politikai szférában kereste, 
pedig mindenekelőtt hitében kell keresnie. Nem mintha az igazi politikai 
szabadság illúzió lenne.

Midőn azonban a tekintély és az engedelmesség szavakat felidézem a 
népek előtt, azt a szót is szeretném kimondani, amely a fejedelmekkel szem-
beni szabadságra utal. Nincs protestáns egyház, mely nagyobb elnyomatást 
szenvedett volna, mint a magyar. Az üldöztetés, amely esetében a reformá-
cióval kezdődött, még ma is folytatódik. Egy kitűnő történész honfi társam, 
Sismondi  többször is kijelentette, hogy ha az emberek megismernék a ma-
gyarországi protestánsok üldöztetéseit, megállapíthatnák, hogy ezek felül-
múlják a hugenottákét XIV. Lajos  alatt… De maga Napóleon  mondta, hogy 
a fejedelem hatalma véget ér ott, ahol a lelkiismereté elkezdődik… Persze az 
erkölcsi jellem híján lévő emberek, akik képtelenek a hit követelményeinek 
feláldozni az élet kellemetességeit, meg fognak hátrálni az erőszak előtt, le 
fognak mondani hitvallásukról, és aláírják baljós visszavonó nyilatkozata-
ikat. Erre Magyarországon is többször láttunk példát. Mindazonáltal azok 
a keresztyének, akik kegyes lélekkel híven és erősen megállnak az igazság-

 47 D’AUBIGNÉ 1854, VII–VIII. o.
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ban, nyugodtan felveszik magukra a láncokat, inkább feláldozzák magukat, 
minthogy megtagadnák az Evangéliumot, s így lesznek – akárcsak Uruk és 
Mesterük – azzá a báránnyá, amely néma marad a nyíró ollója alatt…

Csakhogy az egyháznak nem elegendő a tekintély és a szabadság, hitre és 
életre van szüksége… Isten Igéjének tekintélye a protestáns rendszerben az a 
belső hatalom, amely kihat a szívre, az akaratra és a szellemre, s ezeket meg-
újítja a Szentlélek által, és a megújított embert elvezeti arra, hogy örömmel és 
ne szomorúsággal, szeretettel és ne félelemmel, szabad, belső és hatalmas erejű 
meggyőződéssel s ne szolgalelkűen engedelmeskedjék. Ha a magyar egyház 
ismét el akarja foglalni azt a helyet, amely a reformáció egyházainak sorában 
megilleti, akkor meg kell erősödnie benne az Isten gyermeki hitének…

Magyarország evangéliumi egyházának szíve mélyéből meg kell ismétel-
nie Luther szavait, ahogyan ezt Kálvin  és valamennyi református is megtette: 
»Jézus Krisztus , a mi Istenünk és Urunk meghalt bűneinkért és feltámadt 
megigazulásunkért, egyedül ő Istennek ama báránya, aki elhordozza a világ 
bűnét, és Isten mindnyájunk bűnét Őreá vetette. Továbbá mindnyájan vét-
keztek és megigazulnak ingyen az Ő kegyelméből a Jézus Krisztusban  való 
váltság által az Ő vérében… Ettől a tételtől nem térünk el, ebből semmit sem 
engedhetünk, még ha az ég és a föld összeomlik is.«48

Ha ez a hit él Magyarország egyházában, akkor ez az egyház megme-
nekült.

Ezt a hitet ajánljuk ennek az egyháznak, ezt hirdesse minden szószékről, 
ezt táplálja minden szívben. Ezt a hitet követeljük tőle atyái, vértanúi, saját 
élete és boldogulása nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, akinek 
nevét segítségül hívja minden gyermekénél. Ez az egyház dicsőséges volt a 
régi időkben, a mostaniakban pedig fel kell serkenteni. Lehet, hogy csak nél-
külözések között, sírva áll talpra, mint a halotti lepellel megkötözött Lázár, de 
ha a hit által övé az élet, elégedjen meg ezzel, s jutalma nem marad el. Mi tehát 
Európa nyugati részéből, az Alpok lábától, annak a Kálvinnak  a városából, aki 
mindig szerette, vakmerően odakiáltjuk neki szent könyvük szavát: »Serkenj 
fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus «.49

Végezetül emlékeztetek arra az imádságra, amelyet Luther  mondott, 
amikor látta, hogy a magyarok viszálykodásai miatt a törökök elözönlik 
Magyarországot, s onnan egész Európát fenyegetik: »Ezért közeleg a török – 
mondta –, Isten ostora nagyhatalmú, erős sereggel Magyarországra törve.« Én 
is azt kívánom, hogy minden magyar, Magyarország minden barátja együtt 
könyörögjön a reformátorral: 

»Ó, Uram Isten! Szánd meg ezt a szegény országot! Fékezd meg a Sátánt 
nagy hatalmaddal! Oltalmazd meg egyházadat ellenségeidtől! Ó, Atyám, 
dicsőítsd meg Fiadat! Ne tekintsd bűneinket! Add nékünk Szent Lelkedet és 
tiszta Igéd valóban igaz hitvallását, a Te félelmedben! Ámen.«”50

 48 Részlet a Schmalkaldeni cikkek 2. részének 1. tételéből. Lásd Luther 1996, 276. o.
 49 Ef 5,14.
 50 D’AUBIGNÉ 1854, VIII–XIV. o. Luther imádságát lásd: AURIFABER 1743, 2350. o.
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Amikor Theodor  befejezte az egész könyv elolvasását, több mint háromszáz 
esztendő távolából visszhangzott benne Luther  imádsága, amelyről úgy érezte, 
semmit sem vesztett időszerűségéből. A magyar protestantizmus, sőt az egész 
magyar nép szenvedéseinek története mélyen megrendítette. „Szánd meg Isten a 
magyart /Kit vészek hányának…” Ebbe a magyar népbe a modori és kőszegi Bibe-
rauerek, a pápai Welsek, a kisbörci Falvayak, Farkasok és a többi magyar, szlovák 
vagy német anyanyelvű hungarusok is beletartoztak. Vállalták a kínok tengerét, a 
magyar sorsot a hitért, az otthonért és a hazáért, még ha Heimatnak51 nevezték is. 

A függelék még külön is foglalkoztatta, az a néhány dokumentum, amelyből 
kitűnik, hogy a pesti protestánsok nagyjai, Székács , Török  és Bauhofer  milyen 
vakmerő bátorsággal álltak ki a szabadságharcban különösen aktívan részt vevő, s 
ezért halálra, hosszú börtönre ítélt, esetleg bujdosó lelkésztársaikért. Nem gyaláz-
ták őket, mint Bécs bérenceit. Kezeskedtek becsületességükért, sőt azonosították 
magukat velük, s ezzel súlyos kockázatot vállaltak. Még erkölcsi megbélyegzésük 
ellen is határozottan tiltakoztak.52

Változó világ

Apja egyik leveléből megérezte, hogy az ausztriai protestánsokon is nyugtalanság 
vett erőt. Nem is alaptalanul, úgy hírlett, hogy megegyezés készül a fi atal Ferenc 
József  és a pápa között. Róma szívós diplomáciai ostroma megpróbál visszanyerni 
mindent, amit az utóbbi évtizedben elveszített.

S valóban, 1855. augusztus 18-án, I. Ferenc József  huszonötödik születésnapján 
megszületett a császár és IX. Pius  pápa közötti konkordátum. Tartalmát még nem 
ismerték, de a pápa rossz hírét igen. Rémhírek járták be a birodalom protestáns 
gyülekezeteit. Az első hírek szerint ez az egyezmény egy csapásra elsöpört mindent, 
amit az osztrák protestantizmus a Türelmi Rendelet, valamint az 1790/91. évi XXVI. 
törvénycikk óta kivívott magának. Nem is említve az 1848. évi XX. törvénycikk 
vallásügyi rendelkezéseit. Ezért könnyebbültek meg sokan, amikor a részletek 
kiszivárogtak, hiszen sokkal rosszabbat vártak. De például a házasság és a közok-
tatás kérdésében ismét csak a katolikus államegyház eszméje győzedelmeskedett. 

 51 Német: szülőföld.
 52 Ez a függelék megszégyenítően felemelő olvasmány mindazok számára, akik összehasonlítják a 

fent említettek politikai üldöztetést szenvedő papjaikért való bátor kiállását azzal a magatartással, 
amit a szovjet zsarnokság által az egyházakra rákényszerített püspökök és vezetők tanúsítottak 
meghurcolt paptársaikkal szemben. Nemcsak megbélyegezték őket, de még családjuk és gyer-
mekeik jövőjét is osztályharcos gyűlölettel kísérelték meg tönkretenni. Nem egy esetben sikerrel 
jártak, noha nagyon valószínű, hogy ezzel is csak túlteljesítő, egyházpusztító vállalkozásukat 
igyekeztek bizonyítani. Izgalmas lélektani, karakterológiai, s főként etikai tanulmányok alapját 
képezhetné a magyar protestáns püspökök jellemrajza.
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Különösen nagy sérelmet jelentett, hogy a házassági törvényszékek is visszakerültek 
a római egyház joghatóságába. Az első ijedelemben kevesen vették észre, hogy ez a 
rendelkezés sem helyezte expressis verbis hatályon kívül az egyenjogúságot. Mégsem 
merték egészen visszafordítani az időt. 

Az ausztriai gyülekezetek ezzel az úgynevezett oktrojált alkotmánnyal óriásit 
nyertek, de ez sem változtatott azon, hogy a szükségállapotban lévő Magyarországot 
évszázadok során vérrel kivívott és megőrzött ősi alkotmányától, önállóságától, 
szabadságától, nyelvétől, protestáns egyházainak autonómiájától megfosszák. 
A gyűlési tilalom feloldása óta az egyetlen erő, amely ezzel szemben a realitások 
világában még érvényesülhetett, a protestáns egyházak létében, harcaiban, ellen-
állásában rejlett. Ezért váltak mindjobban az elnémított és elnyomott politikai élet, 
továbbá egy félelmetes, új jelenség, a nacionalista szenvedélyek arénájává. A politika 
néhol egyenesen evangéliumpótlékká lett, s ezzel könnyen lehetett olcsó babéro-
kat szerezni. A lutheránus egyházat a nagyrészt magyarellenes szlovák és német 
ajkú gyülekezetek felizgatott tömegei, a gyenge kisebbségben lévő, mégis irányító 
szerepet játszó magyarok, vagy a néha még ezeknél is magyarabb német, esetleg 
szláv eredetű egyházi vezetők harcai tépték. Az újra felfedezett eredet és a nyelv 
különbségeinek öntudata szította mindenfelé a családokat, baráti kapcsolatokat, 
gyülekezeteket bomlasztó nacionalizmust, nyelvi, etnikai hübriszt. Sok lutheránus 
már csak az etnikailag csaknem színmagyar református egyházzal való unióban, 
jogi egyesülésben látta az egyetlen utat annak megakadályozására, hogy a szlovák 
nemzetiségű izgatás átvegye a hatalmat egyházában. A hitvallási iratok lényegét 
ott, ahol nem a megosztás eszközeiként éltek vissza velük, már rég elfeledték, 
pedig a protestáns tolerancia uniós hatásának eredménye nemcsak Grazban, de 
Poroszországban is megmutatkozott. Ezek a magyarországi egyházak csak 1854-
ben kapták vissza gyülekezési jogukat, s a kirendelt rendőri felügyelet alatt is szinte 
állandóan csatáztak. 

Theodor  még nem értette, hogy az ellenállás mit véd, s milyen drága örökség 
forog kockán. Úgy látta, egyik fél sem riad vissza a nemcsak evangéliumi, de az ál-
talános emberi morál szerint is kétes eszközök használatától. Ebben a birkózásban 
a reformátusok a magyar lutheránusokkal összefogva, politikai meggondolásokból 
igyekeznek megoltalmazni, érvényben tartani a Haynau  által felfüggesztett, 1848-
ban alaposan megtépázott régi magyar alkotmány utolsó bástyájaként vérrel és 
könnyel szerzett és megőrzött egyházi autonómiájukat. Nemzeti létük zálogaként 
ragaszkodnak elavult, sok helyen a szegénység miatt is leromlott iskolarendszerük-
höz, valamint annak egyre gyatrább kulturális és erkölcsi színvonalához. 

Hogyan is érthette volna őket, mikor az ő szemében az, amit Bécs most rájuk 
akart kényszeríteni, még mindig összehasonlíthatatlanul könnyebb volt annál, ami-
ben az ausztriai protestánsok éltek eddig, s amiben apja élete kemény csatái közben 
virágzó, eleven gyülekezeti életet, sokakban igazi lelki megújulást tudott teremteni!
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Ahhoz, hogy csak annyira is megismerhesse Magyarország és azottani protes-
táns egyházak helyzetét, Theodornak  komoly erőfeszítéseket kellett tennie. Hiszen 
ő, ahogyan szerette is hangsúlyozni, ezekben a kérdésekben egyszerű, idegenből 
idekerült hívőként csupán laikusnak tekinthette magát. A két kérdés szorosan 
összefüggött. A magyarság a negyvennyolcas lázadás és a trónfosztás révén „el-
játszotta” történeti jogait. Országát minden tekintetben be kell olvasztani az ön-
kényesen kormányzott, központosított Monarchiába. Hivatalossá tették a német 
nyelv használatát, megszüntették a sajtó szabadságát, s meg akarták semmisíteni 
a protestánsok önkormányzatát, sőt a római katolikus egyház függetlenségét is 
kikezdték. Így lett az egyházak ügye politikai kulcskérdéssé, s ezért jutott a nagy 
egyházpolitikai vitákban a nagytekintélyű papok mellett feltűnően komoly szerep 
az elnémított magyar közélet nagyszámú, ismert világi képviselőjének, a laikusok 
egész hadának. 

Az igazságtalanság és az erőszak felháborította Theodort , a dinasztia bűneit 
mindig gyűlölte. Rengeteg kérdés maradt megválaszolatlanul, de ideje sem maradt 
a kérdezősködésre. Jövevénynek és vándornak számított, akit bármikor máshová 
helyezhetnek, és a vasút fejlődése akkora iramot diktált, amelyet csak spártai ön-
fegyelemmel, rendkívüli erőfeszítésekkel, minden perc felhasználásával lehetett 
tartani. 

Pestre is eljutott annak a híre, hogy az új meg új magán-vasúttársaságok és az 
állam tulajdonában levő fővonalak összehangolása érdekében gyökeres átszerve-
zést kell rövidesen végrehajtani. Ausztria 1855. január 1-jével a Credit Mobilier nevű 
francia bankházzal kötött szerződés alapján Császári és Királyi Szabadalmazott 
Osztrák Államvasút Társaság néven részvénytársasággá alakította át Közép-Európa 
legnagyobb, addig állami tulajdonban működő vasúttársaságát, s annak kilencven 
esztendőre monopolisztikus előjogokat biztosított. E társaság fővonala a sziléziai 
Dodenbachból kiindulva összekötötte a Monarchia három legfontosabb városát: 
Prágát, Bécset és Pestet. Onnan tovább vezetett Szegeden át az ország legdélibb 
csücske, a török határon fekvő Orsova felé, de már Temesvárt, sőt Báziást is elérte. 
A verejtékező, rongyos kubikosok tízezrei csákányozták, talicskázták a földet, 
krampácsolók teregették az apróra tört szürke bazaltkövekből a csillogó sínek 
ágyát, s egész erdőket vágtak ki, hogy elegendő talpfa jusson a több mint ezerötszáz 
kilométer hosszú pálya vágányai alá. 

Ezek a két kezükkel, egyszerű kéziszerszámokkal dolgozó pályaépítő munkások 
voltak a modernnek és előkelőnek ismert vasutas kaszt legszegényebb tagjai. Ott-
honuktól, családjuktól elszakítva, nyomorúságos szállásokon tengődve, dermesztő 
hidegben, viharban, esőben, lángoló hőségben keserves erőfeszítésekkel terítették 
a rohanó kocsisorok elé az acélszőnyegeket. Amerre csak haladtak, mindenütt ott 
maradt a halotti anyakönyvekben néhányuk neve. Theodort  mindez néha a fáraók 
piramisépítésére emlékeztette. A „társaság legfelsőbb vezetésének elhatározásával” 
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létrehozott átszervezés őket érintette a legkevésbé. Az új gazda ugyanúgy sürgette 
a munkát, s ugyanolyan rosszul fi zetett.

Annál nagyobb volt a nyugtalanság a vasutasok felsőbb régióiban, ugyanis ez 
azt is jelentette, hogy az egész technikai, forgalmi és gazdasági személyzet egyik 
napról a másikra elvesztette állami alkalmazotti státuszát. Sőt, a társaság addig 
meglehetősen bürokratikus „császári-királyi” felépítését teljesen át kellett alakítani. 
Rengeteg áthelyezés vált szükségessé. A vasút tisztviselői, mérnökei egyik napról 
a másikra a Monarchia egyik sarkából a másikba kerültek. 

Erőgyűjtés Grazban

Theodor  nem számított áthelyezésre. Júliusra biztosította szabadságát, és Grazba 
utazott. Apja fáradt arcvonásai kissé megriasztották. Megint meglepődött azon, 
hogy öregedésében is milyen szenvedélyesen érdekelte a politika, és milyen sokfelől 
szerezte be értesüléseit. 

Vakációs meleg telepedett a városra. Stuarték hazalátogattak Skóciába, s még 
Sophie  és húgai is elmentek a hegyekbe. A parókián nagy csend honolt, mintha a be-
húzott zsalugáterek mögött növekvő árnyak terjeszkedtek volna. Michael  gyakran 
betegeskedett, s ilyenkor elfogta a csüggedés. Akármilyen komoly eredményeket 
tudott is elkönyvelni számvetésében, a jövőt sötétnek látta. Nagy álma, a grazi 
gyülekezet kétszáz esztendős tetszhalálból való feltámadása, sőt megerősödése 
valóra vált. Isten őrizzen a hálátlanságtól! De vajon nincsenek-e az egész osztrák 
protestantizmus és az alig-alig ígérkező szabadabb emberi élet órái megszámlálva? 
A konkordátum megkötése óta újra nőnek az elnyomás erői, s ugyan mit változtat 
a dolgokon az, hogy a közhangulat rossz, és a tömegek már rég megunták ezt a 
politikát? Nem tudta elfelejteni a Magyarországon történteket. 

Tékájának volt egy olyan része is, amit csak bizalmas barátainak mutatott meg. 
Külön könyvtára volt a gyülekezetnek, külön a családnak. Zömét természetesen 
1850 előtt megjelent művek tették ki, de Michael  azóta is szorgalmasan gyűjtött. 
A teológiai munkákon kívül, melyek Luthertől  Herderig , az akkor legkorszerűbb 
kommentárokig, valamint a Herzog -féle Realenzyklopädie tucatnyi sorozatáig gon-
dos válogatásban felölelték a legfontosabb irodalmat, de könyvtárában sok ter-
mészettudományos mű is helyet kapott, például Humboldt  munkái. Különösen 
a világirodalmi gyűjtemény volt igen gazdag. A német klasszikusok, Goethe  és 
Schiller , Klopstock , Lessing , de elsősorban a nagy jénai, akinek drámái, költeményei 
és a harmincéves háború történetéről írott munkái három különféle teljes soro-
zatban szerepeltek. Nem hiányoztak a teljes 1826-os német Shakespeare-kötetek, 
egy 1801-es angol nyelvű Ossian , Boz Dickens társadalomkritikai regényeinek 
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első német kiadásai és Andersen 53 Das Märchen meines Lebens54 című művének első 
kiadása sem.

Michael  büszkén mutatta a fi ának, mennyire becsülik ezt a könyvtárat. Így pél-
dául Johann Christian Nossek  újságírók számára 1851-ben kiadott négykötetes 
földrajzi és történelmi lexikonjának utószavában megköszönte neki, hogy „csinos 
könyvtárát” felhasználhatta műve szerkesztésében.55 Ez a lexikon is azoknak a 
könyveknek a sorába tartozik, amelyeken sokan, akárcsak Heinrich Pröhle  1849-
ben megjelent forradalmi naplójának olvastán, elgondolkodhattak azon, hogy a 
fi atal Ferenc József  ausztriai cenzorai vajon elaludtak, vagy szándékosan hunyták 
be a szemüket? Most, ahogy apja rendre megmutogatta neki ezeket a könyveket, 
Theodor  egyik ámulatból a másikba esett. Még az éjszakáit is feláldozta tanulmá-
nyozásukra. Ebből következtethetünk hatásukra. 

Nossek  1851-ben, Alexander Bach  cenzorainak szeme láttára ki mert és ki tudott 
adni egy lexikont, amelynek már az előszavában bejelentette: „arra törekedtem, 
hogy hű képet adjak a bécsi és a magyar forradalom geneziséről”. Ebben igazat 
mondott, mert tagadhatatlanul rokonszenvet igyekezett benne kelteni az elbukott 
szabadságharcok hősei iránt. Theodor  fel-felkiáltott, amikor például Bem Józsefről  
szóló hosszú, ragyogó cikkét olvasta, hiszen személyesen ismerte a legendás, ap-
rótermetű generálist a bécsi forradalomból. Nossek  lexikonja joggal jósolta meg, 
hogy „bizonyos urak nagy zajt fognak csapni, s azt állítják majd, hogy kíméletlenül 
bántam el az államvallás szolgáival”, mert az egyházi visszaéléseket keményen 
kipellengérezte, támadta a jezsuitákat, ugyanakkor katolikus létére a reformációt 
és Luthert  objektíven és tisztelettel írta le. 

Még a Theodor  számára oly fájdalmasan emlékezetes időszak bécsi diáksajtójából 
is hozott idézeteket. Igen, ezt a verset a forradalmak alatt mindenfelé idézgették, s 
emlegetése most is felségsértésnek, lázításnak számított, amikor Nossek  lexikon-
jában ismét leközölte, pedig lehet, hogy közvetlen szerepe volt Latour  halálában. 
Ez az A la lanterne című, valóban lázító vers 1848. október 4-én jelent meg a Der 
Studenten Courier című lapban, s két nappal később, október 6-án a felbőszült tömeg 
lámpavasra akasztotta a meggyilkolt miniszter tetemét. Hogy visszacseng erre 
Petőfi   harci riadója: „Akasszátok fel a királyokat!”.

Apja csendes dolgozószobájában rázúdult a Magyarországra került fi úra a rej-
tekhelyről előszedett könyvekből és nyomtatványokból mindaz, amit Pesten már 

 53 Hans Christian Andersen (1805–1875) dán meseíró és költő. Tizennégy éves korában Koppenhá-
gába ment, hogy az ottani színház tánc- és énekkarának tagja legyen. A színház támogatásával 
beíratták a helyi kollégiumba, ahol jó eredményei és támogatói révén ösztöndíjakat is kapott. 
Először regényei révén vált ismertté, majd 1835-től kezdve foglalkozott meseírással. Élete során 
százötvenhat mesét írt. 

 54 Német: Az életem meséje.
 55 NOSSEK 1850–1852. 
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majdnem elfelejtett. Kolligátumként gondosan egybekötve három 1850-ből való 
emigrációs forradalmi kiadvány került a kezébe: Batthyány Lajos élete, a Jellasichiada 
és – talán ez volt a megrázóbb – a Die rote Liste des Hauses Habsburg,56 amely a sza-
badságharc véres megtorlásának részletes adatait tartalmazta. Végül még a bécsi 
akadémiai légió tábori lelkészének egyik buzdító beszédét is megtalálta Építsetek 
egy új országot! címmel. Még ő hozta magával.57

Dac és ellenállás

Akármennyi munka várta is Pesten, nem tudta a szülői házban felkavart gondolato-
kat elhallgattatni. Most tűnődött el először azon, vajon véletlenül került-e Magyar-
országra. Abba az országba, amely a Dunától keletre s a Királyhágón innen annyira 
más, mint a már nem túlságosan távoli havasok friss levegőjét árasztó Mura-parti 
szülőföld vagy apja szülővárosa, Kőszeg, a drága otthon, a parányi Pápa vagy Győr, 
az egész Pannónia, ifjúsága világa. Az, amit eddig a másik Magyarországból látott, 
Cegléd, Szeged, sőt még Pest is, ahol „az utcán por, bűz, német szó, piszok”58 van, 
olyan távoli. 

Nap nap után szerzett tapasztalatai mindegyre elgondolkodtatták. Valóban 
leverték, megalázták ezt a népet, a nyakára ültek. A vörös fonálra még új neveket 
tűznek fel. De Világosnak hét esztendeje lesz már, s lehet-e örökös dacos gyászban 
élni, mint a ceglédi zsíros parasztok? Nem lesz-e az elnyűtt gyászból is hamis póz, 
s nem posványosodik-e el a földbirtokaikon a passzív rezisztenciának álcázott 
tétlen tunyaságban sírva vigadó, bús magyarok élete? Tanul-e ez a nép, tanultak-e 
vezetői a múlt csapásaiból? A zsarnokságot kiszolgáló konjunktúralovagok és az 
örökké csak a fordulatot lesők keserű harca, az ádáz gyűlölködés, a feljelentők, a 
besúgók és a honfi búból élősködők szaporodása alaposan megtépázta a nemes 
magyar népről alkotott ifjúkori illúzióit. 

Csak a vasútépítésekre, saját szakmájára kellett gondolnia. Hány földesúr ra-
gaszkodott az ősi alkotmányban biztosított jussához úgy, hogy puszta önzésből, 
ostobaságból nem engedte át birtokain a vasutakat, és attól féltében, hogy ha közel 
a vasút, a szegény parasztok még el találnak vándorolni, s nem kap munkásokat! 
Még senki sem akar Kőszegen át vasutat építeni, a kisebb város máris tiltakozik: 

 56 Német: A Habsburg-ház vörös listája.
 57 E könyvtár maradványait Dr. Kovács Lajos, az állásából méltatlan körülmények között eltávolított 

budapesti főlevéltárnok igyekezett összegyűjteni. Jelen könyv szerzője még valamennyit áttanul-
mányozta. Kovács halála után a naiv özvegyasszony férje egyik fi atal munkatársát kérte meg az 
anyag feldolgozására, aki nemcsak Kovács természettudományos munkáit vitte el és használta 
fel, hanem a pótolhatatlan családtörténeti emlékeket is eltüntette.

 58 Arany János: Vojtina ars poétikája. In: Arany 1951, 307. o.
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vigyék Szombathely felé! Mennyi pénzt emésztettek fel ezek a kerülők, mennyivel 
hosszabbították, drágították az utazásokat!

A leigázott országban hiába volt hivatalos nyelv a német, sok magyar hirtelen 
elfelejtett németül. Pedig talán II. József  nyelvrendeletével még át lehetett volna 
hidalni az ország népei között gyorsan mélyülő szakadékokat. Gyermekkori nyelv-
tudásával nem mindig értette a magyar szót. Tanulta keményen, de minden igye-
kezete ellenére keservesen érezte, hogy az államapparátusban az ország nyakára 
küldött idegen tisztviselőkkel együtt őt, az apja és anyja után hungarust is kiejtése 
miatt sokszor gyanakvás, sőt gyűlölet vette körül. 

Negyvennyolcas lelkesedésének illúziójából mi maradt? A magyarországi pro-
testáns egyházi életet sem ilyennek képzelte. Néha szinte felfoghatatlan volt szá-
mára, hogy itt miben áll az egyházi élet, mi viszi még templomba az embereket. 
Úgy érezte, a lényeg, az evangélium hirdetése már teljesen háttérbe szorul. A hitet 
szikkasztó teológiai racionalizmustól, liberalizmustól aláásott, a legjobb esetben 
halott ortodoxiába merevedett egyházak mindjobban a nemzet életének más te-
rületein mozdulatlanságra kárhoztatott, elnyomott politikai élet arénájává váltak. 
Apjának panaszolta, hogy a kálvinistáknál a politika hovatovább hamis evangé-
liumpótlékká lesz. 

Igaz, a protestáns egység nemcsak Poroszországban, de Grazban is bevált. De 
ezért? A reformátusok viszont a magyar nemzetiségű lutheránusokkal összefogva, 
a felfüggesztett s az ő szemében anakronisztikus magyar alkotmány utolsó bástyá-
jaként védték autonómiájukat s szegény és elavult iskolarendszerüket.

Az egymással is kemény csatákat vívó ortodoxok száján mintha elszáradt volna a 
gyönyörű Heidelbergi Káté Istent boldogító szeretetét az élet forró szavaiba foglaló 
üzenete. Kihalt volna belőlük a megváltozottak hálája, a nagy kettős parancsolat 
örvendező betöltését jelentő szeretet? Hiszik az örök életet, borzongó hittel, ez 
pedig nem más, mint félelem. Furcsa, mintha éppen Kálvin  túl sokat emlegetett 
predesztináció tana táplálná ezt a néha rettegéssé fajult bizonytalanságot: ki tudja, 
mit végzett felőlem eleve elrendelésében az Örök Bíró? Csoda-e, ha ez a hívő kétség 
maga is bénít, fagyaszt és fatalizmussá torzul? 

Amikor mindezt a nagy nyári csendben, a zömök grazi óratorony körül sétálgatva 
elmondta apjának, az sokáig hallgatott. Aztán csak annyit mondott: 

– Ha már odahelyeztek Pestre, ha ennyire foglalkoztatnak ezek a dolgok, nem 
kellene-e arra gondolnod, hogy hivatásod adta lehetőségeiddel te is elkezdhetnél 
valamit, amitől tisztulnak a zavaros vizek? Amitől Magyarországon is elkezdődik 
valami olyasféle, ami olyan mély benyomást tett rád Angliában, s egyre nagyobb 
jelentőségűvé válik a francia, a svájci, s különösen az utolsó húsz esztendőben német 
földön, a Rajna-vidéken vagy Berlinben. Ki utazhat annyit, mint te? Ki teremthet 
annyi személyes kapcsolatot? Úgyis mindegyre kiküldetésben vagy. 
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Sorsdöntő választás

Még ezen tűnődött, amikor a bécsi minisztérium 1855. szeptember 14-én értesítette 
döntéséről. Azt az utasítást kapta, hogy három napon belül hagyja el Pestet, és 
azonos beosztásban haladéktalanul kezdje meg szolgálatát Verona állomáshellyel, 
a Lombard–velencei Vasút kötelékében. Hetvenkét órán belül megfellebbezheti a 
határozatot.59

Verona! Félúton Milánó és Velence között. Ifjúkori vakációs vándorlásai során 
megszerette az ezerarcú Lombardiát, az észak-olasz tájakat. Havasok, kék tavak, pá-
lmák, viruló termékeny síkság, Velence és az Adria. Szamárkordék, narancsligetek, 
sudár termetű, tüzes szemű asszonyok, a népvándorlás viharainak néha kékszemű 
és szőke bizonyítékai. Etruszk és római emlékek, a veronai aréna, ezeresztendős 
templomok. Évezredek kultúrája, napfény és tenger. Még barátai is laknak arrafelé, 
nem lenne egyedül. Virágzó olajfák illatát hozza a szél, a lugasok asztalán veltelini 
bor csillog a boccalinókban, s édes olasz dalokat suttog az éjszaka. 

Hetvenkét óra. Itt a válaszút, a váltó a pályán. Most még át lehet állítani. Visszaút 
nincs, ez az utolsó alkalom, amely soha többé nem ismétlődik meg. Csakhogy az 
nem Magyarország! Egy pannóniai vándor, egy stájerországi hungarus fi a számára 
ez a gyökerek földje. Az árkádiai Lombardia és Velence, az Alpoktól védett déli 
Paradicsom más. 

Bécs még leverte az észak-olasz tartományok felkelését, de azok maguk mögött 
érezték egész Európa nagy nemzeti mozgalmainak hatalmas erőforrásait. Szá-
míthattak a franciák tradicionálisan Ausztria-ellenes érzelmeire. Az évszázados 
megosztottság és a testvérharcok után Észak és Dél oly különböző népeit a közös 
múlt dicsőségének, a közös kultúra, és mindenekfelett a gazdaság különbségeiben is 
egy zengő, gyönyörű, közös anyanyelv ösztönei hajtották egymás felé, hogy ebből 
a véres és mámoros nászból megszülessen a még álomnak tűnő egységes olasz 
nemzet az osztrák, a francia, a spanyol államok és befolyási területek részeiből, 
sőt IX. Pius  Pápai Államából.

Ma még Bécsből igazgatják a Lombard–velencei Vasutat, de a bresciai tüzeket 
maga Haynau  sem tudta eloltani. Hiába korbácsoltatta meg a nyílt utcán a lázadó 
hazafi ak derékig meztelenre vetkőztetett feleségeit. Csak eltakarni tudta, eltiporni 
nem, és a hamu alatt izzik a parázs. Ki ne tudná, mekkora az erjedés, a hazafi as for-
rongás, hogy szaporodnak a titkos társaságok a Habsburgok itáliai tartományaiban. 
A szabad Itália híveinek mindenütt akadnak rajongó szövetségesei. Hová lett a világ 
lelkesedése a negyvennyolcas magyarokért? Most mindenki Garibaldiért  lelkesedik, 

 59 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1855. 
szeptember 14.
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mert ők győzni fognak. Lehet, hogy a nem is olyan távoli jövőben egyetlen gyönyörű 
ország lesz az Alpoktól a Tirrén-tengerig: Itália. 

Akkor pedig Veronában nemcsak állomáshelyet, de hazát is cserélni kellene. 
Pestre is vándorként került, de talán már van feladata. Két esztendeje él Magyaror-
szágon, ezen a boldogtalan földön, ahol a széthúzás ösztönei tombolnak, e balsorstól 
tépett nép között, amely ugyan kire számíthatna széles e világon? Itt, ha svábnak 
bélyegzett pannóniai magyarként, mégis a hazájában van. De ott, a Garda-tó pál-
masoros parti sétányán még idegen is lenne. 

Hetvenkét óra. Ha eltelik, s nem fellebbezi meg a határozatot, csomagolhat. Apját 
sem kérdezheti meg ennyi idő alatt. Messze van, s mégis, mintha a hangját hallaná. 
Nemegyszer hallotta tőle: válaszd a nehezebbet!

Nem fogadta el a lombardiai áthelyezést, s pesti állásában való megerősítéséért 
folyamodott. 

A hívogató otthon

Kérését teljesítették, sőt alig két héttel később, október 1-én évi fi zetését ezerszáz 
forintra emelték fel.60 Mióta visszautasította a veronai állást, ő is tudta, hogy ezek 
után valószínűleg egész életében Magyarországon, talán éppen Pesten marad. Hét 
esztendeje élte a vasúti mérnökök vándoréletét, két évet már itt töltött. Nagyrészt 
vasúti kocsikban, állomásépületekben, néha szállodákban vagy pipafüstös, össze-
köpködött, poloskás fogadókban éjszakázott. Még kevés volt a vasút, az emberek 
lóháton vagy gyalog, esetleg szekereken, hintókban jártak, s virágoztak a betyár-
vendégekkel dicsekvő csárdák. Pesten már törzsvendégnek számított a nem csekély 
túlzással eleinte Hotel zur Eisenbahn, később némi átépítés után London Városa 
nevű intézményben. Ez mindössze pár lépésnyire volt az indóháztól a Tüköry-gát 
irányában. Eleinte még mosdótál sem tartozott a szobák berendezéséhez, ócska, 
vörösen izzó vaskályhákkal fűtöttek, a világítást egy szál gyertya szolgáltatta, s a 
reterát akkortájt került az udvarról a gangok végére. Később kávéház, sőt étterem 
lett a földszinti helyiségekből, egy-egy lavór és egy éjjeliedény növelte a szobák 
kényelmét egy vizeskannával, amit naponta egyszer meg is töltött a szobainas. 
Ha több víz kellett, a kedves vendégek személyesen lefáradhattak érte a csikorgó, 
vaskerekes kúthoz. A London Városa nem tartozott az előkelő helyek közé, de 
akkoriban még meglehetősen tisztán tartották, s percek alatt elérte az indóházat. 

Gyakran váltott leveleket az otthoniakkal. Már kishúga, Herminchen  is felcse-
peredett annyira, hogy aranyos soraiból elég sok mindent ki tudott olvasni. Most 

 60 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései. 1855. október 1.
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lett tizenkét éves, és nagyon büszke volt a bátyjára. Az ő születésnapi köszöntése 
most is pontosan megérkezett, 1856. április 20-ra. 

„El akarom mondani neked, hogy én is arra akarom kérni a Jóistent, hogy 
továbbra is tartson meg egészségben és épségben. Mindnyájan örülünk an-
nak, hogy viszontlátunk. Édesanyánk hétfőn megint elkezdte a kerti munkát, 
és már régen virítanak az ibolyák és a nefelejcsek. Ha tehetném, szívesen 
küldenék Neked is. Arankának  azt üzenem, írjon nekem minél előbb, én 
sokat gondolok rá, de ő se felejtsen el! Nálunk valóságos kórház van, a Papa 
hánytató borkövet és valami fekete gyógyszert szed, én úgyszintén, a mama 
pirulákat, Sophie  hurutoldót, s nagyon morgós, Guszti  pirulákat, de nem 
tudom, mi célból, talán azért, hogy még rosszabbul legyen. De azért nehogy 
azt hidd, hogy mindnyájunk gyengélkedése olyan komoly, hogy pünkösdi 
látogatásodtól visszatarthatna… Vagyok szerető húgod, Hermine .”61

Mosolyogva olvasta, aztán mégis aggódni kezdett. Akkor gondolt először arra, 
hogy a papa komolyan beteg. Mi lehet a fekete gyógyszer? Akármennyit hányta-ve-
tette sorsa, akármennyit utazott is mindenfelé a császári-királyi vasutak vonalain s 
túl a határokon, végtelenül megnyugtató és jó volt arra gondolni, hogy a Mura-parti 
kedves város szép, új paplakában ott él a papa, a mama és a lányok, s oda, ha munkája 
engedi, bármikor hazatérhet. Elmosolyodott. Ugyan miért van az, hogy a graziak 
annyival büszkébbek kis folyójukra, mint a pestiek a Dunára? Talán az 1838-as 
kegyetlen árvizet nem tudják megbocsátani neki.

Szinte honvágya támadt. Bonyolult, furcsa érzés. Nemcsak Grazba kívánkozott, 
gyermekkori emlékeinek színterére ezen a huszonhetedik születésnapon. Nemcsak 
a szülői ház, a diáktársak és a barátok után vágyott, hanem arra is, hogy felépíthes-
se saját otthonát. Pünkösdre hazamehetett, s ha csak egy napra is, de látni akarta 
őket. Apja még mindig szedte a fekete gyógyszert, s volt is oka rá. Hatvanöt éves, 
gyengül, könnyen fárad, betegeskedik, szeretne már megpihenni. Hazavágyik 
Kőszegre, szülőföldje csöndjétől várja ereje megújulását, mert itt, Grazban, ebben 
a paplakban már percnyi nyugta sincs.

Nemcsak a gondok miatt, hiszen itt valóban csodákat tapasztalt meg. Valahány-
szor hallja a harangszót, mindig eszébe jut: Ében-Háézer! Mindeddig megsegített 
bennünket az Úr! Csakhogy a lélek kész, de a test egyre erőtlenebb. Egyszerűen 
nem bírja a rengeteg látogatót. Fárasztja, hogy maroknyi gyülekezete – hiszen alig 
kétszázan voltak, amikor elkezdték az építést – elhíresült az egész protestáns vi-
lágban. Az új paplakra is úgy rákaptak Európa minden tájáról a most már vasúton 
könnyen utazó barátok, jótevők, akiket egy életen át gyűjtött, levelekkel melen-

 61 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Hermine 
Biberauer levele Theodor Biberauerhez, 1856. április 15.
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getett, s akiket ugyanazok az eszmények és célok lelkesítettek, mint őt, hogy nem 
maradnak magukra soha.

Theodor  néhány órás rövid látogatása hamar véget ért. A lányok kísérték ki a 
pályaudvarra. Kedden ismét belépett a London Városa vendégváró kapuján.

Idegenek és földönfutók

Havi százhuszonöt forintból s mindazokból a juttatásokból és kedvezményekből, 
amelyekkel a vasút ellátta, már jobb szállást is megengedhetett volna magának. 
De ő beérte ennyivel. Hivatalában megszaporodott a munka: kiépült a Szolnok–
Debrecen, s javában folynak a Püspökladány–Nagyvárad vasútvonal munkálatai. 
Kicserélődtek a kollégák, az új vasúttársaság más mérnököket alkalmazott. Nagy 
részük ugyancsak idegen volt. 

Most vette észre, hogy a város gyors fejlődése következtében a beköltözők már 
sokkal többen voltak a csekély számú, bezárkózó, pesti és budai őslakos polgárok-
nál, pedig maroknyi kivétellel azok ősei is csak a török kiűzése után kerültek ide. 
Napról-napra nőtt a vidékről a városba húzódó szegény emberek, a jöttmentek, az 
alkalmi munkákból tengődők, a cselédlányok, a kisinasok, a kereskedelmi és ipari 
világ páriáinak áradata. Nagy részük írástudatlanul, kiszolgáltatottan mindenféle 
lelkiismeretlen szélhámosság védtelen áldozatává vált. Külföldről is duzzadt a 
Pestre települők száma, jó állásokkal kecsegtették a malmokhoz, gépgyárakhoz, 
ipari vállalkozásokhoz, nagy építkezésekhez szükséges, szakmájukban járatos, jól 
képzett mesterlegényeket. Ezek között egészen kimagasló tehetségek, mérnökök, 
szakmunkások is akadtak. A hazájukban elszegényedett, műveltebb családok leá-
nyai a főúri vagy gazdagabb polgárcsaládokhoz guvernántoknak, nyelveket tanító 
nevelőnőknek szegődtek el, s ezek társadalmi helyzete és kiszolgáltatottsága sokszor 
roppant szánalmasan alakult. De nem hiányozhattak a szerencselovagok és az élet 
hajótöröttjei sem. 

Jövevények és vándorok.
Külön csoportot alkotott a nép nyelvén furcsa általánosítással egyszerűen egy 

kalap alatt Bezirkereknek nevezett, a helyi hatóságok nyakára ültetett kisebb-na-
gyobb tisztviselők, tanácsadók, az elnyomó adminisztráció sáskahada. Többnyire 
a katolikus cseh és morva tartományokból származtak, s természetesen az össz-
birodalom államnyelvén, németül beszéltek. Volt néhány protestáns is köztük. 
Akadt nem is egy, aki megtalálta a számításait, de előfordult olyan is, aki mikor 
idejött, nem ismerte igazán sem Pestet, sem önmagát, ezért ha nem is boldogtalan, 
de idegen és magányos maradt. Sokakat a honvágy gyötört. 

A németajkú lutheránusok gyülekezetében meghallgatták Lang  esperes isten-
tiszteleteit, a reformátusoknál újabban Török Pál  is tartott nekik havonta egy-egy 
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német nyelvű prédikációt, hiszen német és szlovák nyelvű igehirdetéseivel még a 
lutheránusoknál is kisegített. Többet aztán – hatalmas terveinek megvalósításával 
járó ezernyi gondja között – ő sem tehetett értük. A templomajtók bezárultak, s 
kinek lett volna rájuk ideje?

– Mit lehetne tenni? – kérdezte Theodor  az apjának küldött leveleiben. 
A szó kevés. Ott, ahol Angliában, német földön, Svájcban új élet támadt az egy-

házakban, a hit egyszerre elkezdett gyümölcsöket teremni. Hányféle tett született! 
A keresztyének körülnéztek, s észrevették a körülöttük élő emberek kiáltó nyomo-
rúságait és szükségleteit. Nagy-Britanniában megmozgatták még a parlamentet is. 
A törvényhozásban felvették a harcot a rabszolgaság felszámolásáért, a gyári mun-
kások, a nők, és főként a gyermekek embertelen kizsákmányolása, a szegényeket 
és szerencsétleneket sújtó kegyetlen törvények, az írástudatlanság, a betegség, az 
alkoholizmus, a romlottságot csak fokozó börtönviszonyok ellen. Nem kevesen 
akadtak, akik harcba szálltak saját önzésük átörökölt társadalmi és világnézeti 
bűneivel. Angliának is volt egy nagyszerű reformnemzedéke. 

Melyik kor tudta magát tradicionális előítéletein könnyen túltenni? Ide tartoz-
tak az osztályszemlélet furcsa korlátai is. Theodor  sem ütközött meg azon, hogy 
Londonban külön árvaházakat tartanak fenn a jó házból való árvák és a kétes szár-
mazású, esetleg házasságtörésből vagy leányanyáktól született, magukra hagyott 
gyermekek számára. De ott legalább vannak ilyen intézmények. Persze, Pesten is 
működnek, van Szent Rókus kórház, félnek is tőle. Rendházak és kolostorok jóté-
kony intézményeket tartanak fenn, de ki gondoskodik itt a protestáns árvákról, ki 
törődik a betegekkel, ki gyűjti össze az itt sem hiányzó csavargó, kolduló gyerme-
keket, vagy éppen ki törődik az itt élő, nemegyszer züllésnek kitett, alkoholizmusba 
menekülő, honvágyas jövevényekkel? 

Török Pál

Török Pállal , a Széna téri pesti főesperessel is beszélgetett erről. A főesperes hasz-
nálható embernek tarthatta Theodort , akit cseppet sem zavartak Török Pál hitének 
kissé türelmetlen megnyilvánulásai, azok a dolgok, amelyek miatt pesszimistának 
szokták nevezni. Az, hogy térdepelve szeretett imádkozni? Ugyan, hiszen amikor 
még a skót misszionáriusokkal és Székáccsal  feljárt a budai Várba, és soupée62 után 
bibliaórát tartottak Mária Dorottya  fenséges asszonnyal, ők is mindnyájan térdre borultak.

Theodor  mindinkább meggyőződött annak igazáról, amit Bauhofer  mondott 
neki:

 62 Francia: vacsora.
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„Török  volt az ötvenes évek első felében mindannak a lelke, ami jó és dicsé-
retes történt a pesti református szuperintendenciában… ami annál többet 
jelentett, mert a református egyház főpásztorai ekkortájt – részben elő-
rehaladott koruk, részben gyávaságuk miatt – tehetetlenek voltak, vagy 
súlyosan kompromittálták magukat, és csupán kijelentéseiknek a szószéken 
elmondott nyilvános visszavonása nyomán nyertek pardont. Kezük meg volt 
kötve, így ha egyáltalán akartak volna is, csak nagyon keveset tehettek.”63

Szoboszlai Pap István ,64 a „kálvinista Róma” püspöke 1849. április 29-i körle-
velében még azt írta papjainak, hogy az április 14-i trónfosztás a számkivetett 
dinasztiára nézve „az utóbbi három évszázad lassanként érett, most teljes érettségre 
jutott gyümölcse, megérdemelt keserű gyümölcse… folytonos hitszegéseinek, ár-
mányainak és árulásainak”. Ugyanebben az évben, szeptember 10-én ugyanez az 
ember újabb körlevélben ünnepi istentiszteletet rendel el I. Ferenc József  császárért 
„a jobbágyi őszinte hódolat” kifejezésére, sőt „hivatali tiszténél, de királyi biztosi 
magas rendelet következtében is” elrendeli, hogy „a Felséges király és a királyi há-
zérti könyörgés egyik mellőzhetetlen alkatrésze legyen minden ünnepi és vasárnapi 
istentiszteleteknek”.65

Világos után Török , Székács  és Bauhofer  körözött személyekként illegalitásban 
bujdostak. Haynau  terrorja halálba és rabságba küldte a magyar szabadságért küz-
dők százait. Haubner  és Pákh 66 lutheránus püspökök s mindkét evangéliumi egyház 
számos lelkésze börtönben senyvedett, vagy külföldre menekült, mint Wimmer . 
Szoboszlai  viszont hamarosan visszatornázta magát az udvar kegyébe.

Mihelyt Mária Dorottya  közbenjárására lehetővé vált, hogy Török  és Székács  
visszatérhessen Pestre, máris tiltakoznak Augusz Antal 67 Pest megyei főispánnál 
a magyarországi protestáns bibliakiadás jóformán teljes bibliakészlete, több mint 
tizenötezer példány lefoglalása ellen. Ezt a hatóságok azzal indokolták, hogy a ren-

 63 BAUHOFER 1929, 24. o. Ezt a csak kéziratban fennmaradt munkát Bauhofer Geschichte der Evangelischen 
Kirche in Ungarn vom Anfange der Reformation bis 1850, mit Rücksicht auf Siebenbürgen című nevezetes egy-
háztörténeti munkája folytatásának szánta. Az evangélikus jelző, mint a mű címében is, mindkét 
magyar protestáns egyházat jelenti, hiszen mindketten evangélikusnak nevezték magukat, csak 
hitvallásaik megjelölésével kiegészítve. 1881 után kezdődött az a gyakorlat, amely – különösen 
német nyelven sok zavart okozva – a lutheránusoknak engedte át az evangélikus vagy evangéliumi 
megjelölés használatát.

 64 Szoboszlai Pap István (1786–1855) református püspök, egyházi író. 1815-től debreceni ispotályi 
lelkész, majd 1819-től belvárosi lelkész volt. 1832-től a Tisztántúli Egyházkerület főjegyzője volt, 
1841-ben pedig püspökké választották. 

 65 ZSILINSZKY 1907, 675–676. o. 
 66 Pákh Mihály (1795–1859) evangélikus püspök. 1822-től Rozsnyón, majd 1834-től Iglón volt lelkész. 

1847-ben főesperessé, 1848-ban pedig a Tiszai Egyházkerület püspökévé választották.
 67 Augusz Antal (1807–1878) Tolna megye alispánja 1843-tól 1848-ig, 1849-től Tolna megye főispánja. 

1850-ben Pest kerületi főispánja lett. 1851 és 1858 között a Nemzeti Színház működtetésére létre-
hozott bizottság elnöke volt.
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dőrség román nyelvű izgató proklamációkat talált a magyar Bibliákban. Bécsben 
ugyanakkor Millardtól , a Brit és Külföldi Bibliatársulat ottani lerakatának vezető-
jétől – aki jó ismerőse volt a Biberauer családnak – cseh szentírásokat koboztak 
el. Törökék a Türelmi Rendeletre hivatkozva kérték a Bibliák visszaadását, mert 
elvételük következtében már az iskolai oktatásban és a konfi rmációi előkészítésben 
is le kellett mondani az Újtestamentum olvastatásáról. 

A Skót Misszió virágzó bibliaterjesztése is akadozott. Azóta, hogy 1850-51 telén 
a kitűnő William Wingate-et 68 és Robert Smith-t , Bauhofer  szerint „kisdedeikkel 
és gyermekeikkel, súlyos gonosztevőkként” kikergették az országból, az akkor 
már háromszáz zsidógyermeket keresztyén hitben nevelő iskola is haldoklott. 
Ezen az sem segített, hogy Török Pál  azon a címen, hogy a református egyháznak 
a Lipótvárosban nincs iskolája, a vallás- és közoktatási miniszterrel a magáénak 
ismertette el. Ide is kellettek volna az asszimilálódás őszinte szándékától áthatott, 
jórészt régen az országban élő, de általában jiddis, német anyanyelvű érdeklődő 
tanulók és szülők számára a német nyelvű istentiszteletek.

A század elején az újjáalakuló Pesti Református Egyháznak már volt német 
papja, 1816-ban kiváló embert hoztak ide. József nádor  első felesége, Alexandra 
Pavlovna nagyhercegnő , Pál orosz cár  leányának 1801-ben bekövetkezett halála után 
a húszesztendős korában, 1817-ben ikergyermekei szülésébe belehalt Hermine An-
halt-Bernburg  hercegnőt vette feleségül. Ez a házassága révén Habsburg főhercegnő 
református volt. Ezért hívta meg a pesti gyülekezet 1816-ban a Majna-Frankfurtban 
született kiváló bécsi másodpapot, Carl Cleynmannt .69 Az azonban már a követ-
kező évben eltemette a főhercegnét, akinek utóda, Mária Dorottya  württember-
gi hercegnő viszont a lutheránus gyülekezethez tartozott. Cleynmannt  szívesen 
hallgatták, nagy szónok hírében állt.70 Innen ment nyugalomba 1832-ben, s helyét 
már nem töltötték be. 

Biberauer  vetette fel megint a kérdést. Olyan szerényen tudta csinálni. Török  
rájött arra, hogy Theodor  gyülekezetalapító tervei nemcsak a diakónia, hanem 
a református egyház szempontjából is hasznosak. A német ajkú reformátusok 
lelkigondozását, a német nyelvű istentiszteletek ügyét meg kell oldani. Vagy a 
lutheránusokhoz járnak, akiknél német és szlovák nyelvű az istentiszteletek nagy 
többsége, vagy felszívódnak, elkallódnak, s leginkább elszakadnak az egyháztól. 
Persze ki prédikálna nekik? Egyelőre Török Pál  vállalja ezt a szolgálatot. 

 68 William Wingate (1808–1899) skót misszionárius. 1841-től Berlinben németül és héberül tanult. 
A Zsidómisszió felbomlása után a Skót Szabadegyházhoz csatlakozott. 1847-ben Moldvába veze-
tett egy missziót, majd 1849-től 1852-ig Pesten élt. Hazatérése után Londonban folytatta missziós 
tevékenységét 1854-es visszavonulásáig.

 69 Carl Cleynmann (1773–1833) református lelkész. 1793-ban a bécsi reformátusok meghívták segéd-
lelkésznek, majd 1816-tól 1832-ig pesti német református lelkész volt.

 70 Kazinczy Ferenc így vélekedett Carl Cleynmann prédikációjáról: „ez láng-, s hatalommal ragadozza 
a sokaságot… Protestáns tanítóban én ennyi unctiót még nem találtam”. In: KAZINCZY 1987, 549. o.
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Akármekkora különbség választotta is el a kimagasló tekintélyű, jóval idősebb 
papot a buzgólkodó laikus mérnöktől, megértették egymást. Érezték a világ válto-
zásainak felgyorsulását, látták bennük az egyház elesettségét, s ha más-más módon 
is, megújulását akarták szolgálni. Török  főesperes elsősorban a magyar protestan-
tizmus egészének korszerűtlen és gyenge lelkészképzését akarja megújítani. Az 
évtizedek óta tervezett Teológiai Intézetnek, ahogyan már az 1840-es években a 
terv legnagyobb pártfogója, Kossuth  mondta, Pesten kell megvalósulnia, ahol „a’ 
protestans magyar a’ nemzetélet’ közép-tűzpontjából parragi térre kiszorítva nincs, 
’s mintegy külvárosi darabosságra kárhoztatva már többé nem lehet”.71

A protestáns lelkészek képzésének színvonalát legjobban egy fővárosi intézetben 
lehetne megfelelően felemelni, mert itt adva vannak a legjobb tudományos erők. 
Itt nem egy-egy nagy tradíciójú vidéki város dédelgetett, sokszor megrontott diák 
urai élnek, akik verseny híján észre sem veszik, hogy még ha hoztak is hazulról 
nemesebb ambíciókat, műveltebb, „csinosodottabb” viselkedésformákat, Kossuth  
szavai szerint „külvárosi darabosságra” vannak kárhoztatva. Az egyháznak komoly 
szellemi súllyal rendelkező, képzett és tekintélyes papokra van szüksége. 

Debrecenben „a XVIII. század végére a passzív rezisztencia és a kivárás a 
civis társadalomnak már egyik jellemző vonása. Ugyanezen idő tájban vált 
érzékelhetővé az újításoktól való elfordulás, gazdasági és kulturális téren 
egyaránt. A civis társadalom bezárkózása mindenekelőtt »elparasztosodá-
sából« következett… Debrecen hanyatlása… még az országosnál is nagyobb 
volt… A civis kiszorult a polgáriasodás élvonalából… Így fordult úgyszólván 
visszájára az a társadalmi fejlődés, amelyet a reformáció a magyar közép-
rétegekben megindított, s a kálvini, különösen pedig a puritán vallásosság 
aktivizmusával áthatott és a polgárosodás vágányára állított.”72

Theodor  egyre jobban megértette, hogy Török Pált  teljesen lekötötte a Pesti 
Protestáns Teológiai Intézet ügye, hiszen most, 1855. október 10-én jutottak el a 
szabadságharc bukását követő időszak bénultsága után oda, hogy hatósági en-
gedéllyel megnyithatták a közös evangélikus intézetet. Török Pál  nem szerette az 
evangéliumi egyházakat protestánsnak nevezni, hiszen a mindkettőt az 1790/91. 
évi XXVI. törvénycikk szerint megillető evangélikus megnevezés sokkal hívebben 
fejezi ki lényegüket. 

Először sikerült Magyarországon az egész protestantizmust, annak valamennyi 
teológiai irányzatát és etikai csoportját összefogni igyekvő, s valóban a legkiválóbb 
előadókkal, tudósokkal működő főiskolát létrehozni. Hogy ezt az egységet meg 
tudják-e őrizni, az már más kérdés. Rengetegen támogatják, s egyes tanárok órái-

 71 Protestáns Egyházi s Iskolai Lap, 2. évf. 1843. 8. sz. 85. o.
 72 MAKKAI–BÖSZÖRMÉNYI 1983, 24. o.
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ra még az egyetemről is átjártak a diákok. Ott működött Török Pál  igazgatósága 
alatt lutheránus harcostársa és barátja, Székács József , a Tudományos Akadémia 
tagja, az univerzális képzettségű tudós, Ballagi Mór ,73 az „elkeresztyéntelenült ke-
resztyénséget” bibliai alapokon megújítani törekvő, de sajnos korán elhunyt Tatai 
András ,74 továbbá Ballagi  kemény ellenlábasa, a belső megújulást sürgető Filó Lajos  
egyháztörténész, valamint Haberern Jonatán ,75 a fi lozófi a, a pedagógia és a görög 
nyelv professzora. Mellettük előadott Csengery Antal ,76 Pólya József ,77 Gönczy 
Pál ,78 a református gimnázium alapítója, a nagy kritikus és költő, Gyulai Pál 79 és a 
fi lológus Hunfalvy Pál .80 Michael Lang  evangélikus esperes német, Podhradszky 
József 81 evangélikus lelkész pedig szlovák nyelvű előadásokban tanította a német 
és szlovák ajkú gyülekezetek jövendő papjait.82

Török Pál  ezernyi dolga közepette is kissé csodálkozva, meleg barátsággal, szinte 
tisztelettel fogadta Biberauert , ezt a nála huszonegy évvel fi atalabb mérnököt, egy 
laikust, aki nem egyházpolitikát akar csinálni, hanem az egyházi élet lényegének 
megelevenítéséért szeretne fáradozni, és akinek a pesti jöttmentek, a kallódó idege-

 73 Ballagi (Bloch) Mór (1815–1891) nyelvész, szótáríró és bibliafordító. A zsidóságból a német luther-
ánus egyházba lépett, majd Pesten a református egyház teológiai tanáraként a Hegel, Baur és a 
tübingeni iskola szélsőségesen szabadelvű, a hitvallásokat elvető teológiai liberalizmus óriási 
munkabírású képviselője lett. 

 74 Tatai András (1803–1873) református főiskolai tanár. Jénai és göttingeni tanulmányai után segéd-
lelkészként, majd tanárként működött. 1856-tól 1858-ig a pesti protestáns teológia tanára volt, 
majd haláláig Kecskeméten tanított. 

 75 Haberern Jonatán (1818–1880) teológiai tanár. Jénai, tübingeni és berlini tanulmányai után nevelő-
ként működött. 1858-tól Szarvason tanított bölcseletet, németet és görögöt, majd ugyanezen év 
őszén a pesti protestáns teológia tanára lett. 

 76 Csengery Antal (1822–1880) politikus, közgazdász, publicista. 1845-től 1848-ig a Pesti Hírlap szer-
kesztője, majd a Szemere-kormány miniszteri tanácsosa volt. Politikai és publicisztikai tevékeny-
sége mellett a természettudományokkal és a történettudománnyal foglalkozott. 

 77 Pólya József (1802–1873) orvos, fi zikus. 1831-től a pesti kolerakórház igazgatója volt, ekkor vált 
közismert orvossá. 1842-ben saját telkén elmekórintézetet állított fel, amely három évig állt fenn.
Az Országos Egészségügyi Tanács tagjává választották, s az orvosi karon is tanított. 

 78 Gönczy Pál (1817–1892) tanár. Népiskolai tanítói és házinevelői működése után 1859-től a buda-
pesti református gimnázium igazgatója volt. 1867-től a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
alkalmazottja volt, Trefort Ágoston alatt államtitkári pozícióig jutott.

 79 Gyulai Pál (1826–1909) irodalomtörténész, költő, író, kritikus. 1840-től az Erdélyi Híradó munka-
társa volt. Nagy szerepet játszott az 1854-ben elinduló Vasárnapi Újság megalapításában, s később 
szerzőként és szerkesztőként több lap működésében is részt vett. Ifjúkorától kezdve jó kapcsolatot 
ápolt kora legnagyobb irodalmáraival, azonban éles kritikái miatt sok ellenséget szerzett magának. 

 80 Hunfalvy Pál (1810–1891) jogász, etnológus, történetíró. 1842-től Késmárkon tanított jogot, 1848-
ban képviselő, majd a debreceni országgyűlés jegyzője volt. Magyar Nyelvészet címen folyóiratot 
indított, 1862 és 1874 kötött a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője volt. 1850-től behatóan 
foglalkozott a fi nnugor nyelvekkel és a magyarság fi nnugor eredetével. 

 81 Podhradszky József (1823–?) szlovák származású evangélikus lelkész. 1848-tól segédlelkész, majd 
1849-től lelkész volt Verbón. A pánszlávizmus eszméjétől átitatott írásai nagy port kavartak, ezért 
1862-ben elmozdították lelkészi hivatalából.

 82 PAP–BUCSAY 1955, 23–30. o.
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nek sorsa fáj. Kiderült, hogy nagyon érti a problémát, a felesége is ilyen jövevény. Az 
országos hírű Török Pál , az 1840-es évek közéletének egyik kimagasló főszereplője, 
Kossuth  belső munkatársa egy vidéki, művelt, de szerény és csendes fi atal angol 
nőt, egy földbérlő birtokos nemes lányát vette feleségül. Rossznéven is vették tőle.

A magyar gyáripar és a modern Magyarország kifejlesztéséhez sok külföldi 
szakemberre volt szükség. Özönlöttek is, sokat még maga Széchenyi  válogatott 
ki és hívott meg Pestre. A Hengermalomhoz ő szerződtette többek között a két 
egymással össze nem férő, kiváló svájcit: az arisztokratikus s agárdi előnévvel 
nemességet kapott Fehr 83 igazgatót, valamint az első magyar földön épült kupoló-
kemence építőjét, az embrachi tanítógyerek, plebejus Abraham Ganzot  és a win-
terthuri Heinrich Haggenmachert .84 A Lánchíd és a Hajógyár körül pedig egészen 
népes angol kolónia keletkezett. A Clarkok körül egyre szaporodott a számuk, s 
Törökné is velük került Pestre.

1844. február 14-én a fi atal férj saját kezével írta be a Széna téri gyülekezet anya-
könyvébe:

„Török Pál  pesti reform. lelkész, ref. Allnutt Wilhelm  leánya Rákhel , ref. 
Hentonból, Angolhonból, dispensatióval összekeltek. Tanuk: Ilki Ilkey Sán-
dor  úr, Kapriorai Wodiáner Sámuel  úr, tisztelendő Wingate Vilmos  úr, skót 
szabadegyházi pap Glasgowból, Pretorius Sámuel  Wolwichból, Tisztelendő 
Smith Róbert  úr, skót szabadegyházi pap Szent Cyrusból. Jegyzettek esket-
tettek nagytiszteletű Dobos János  ó-budai lelkész úr által.”85

A menyasszony apja, William Allnutt  az Oxfordi Egyetem hentoni birtokait 
bérlő család tagjaként került a nagy vallásos ébredés sodrába. Vasárnapi iskolát, 
sőt általános népiskolát is alapított, s az élő hit híveit összegyűjtve az oxfordshire-i 
Sydenhamban szigorú baptista gyülekezetet hozott létre, majd ennek lelkipászto-
raként működött. Gyermekeit is csak akkor kereszteltette meg, amikor érett ésszel, 
megtérésük és újjászületésük pecsétjeként önként kérték azt. A tisztaszemű, csendes 
kis Rachel  tizenhét esztendős korában Pesten keresztelkedett meg.

A fi atal lány ugyanis Magyarországra került. Nővérének, a Hajógyár igazgatója, 
Samuel Pretorius  feleségének kisgyermeke született, s az asszony két húga, Rachel  

 83 Wilhelm Fehr svájci mérnök Széchenyi meghívására 1839-től a pesti Hengermalom műszaki 
igazgatója, majd 1841 szeptemberéről igazgatója volt. 1841-ben került a Hengermalomhoz Ganz, 
akit hamarosan megbíztak az öntöde vezetésével. Fehr azonban irigységgel viszonyult Ganzhoz, 
ami odáig vezetett, hogy 1844-ben meghamisította a könyvelést, hogy Ganz kisebb részesedést 
kapjon a bevételből. 

 84 Haggenmacher Henrik (1827–1917) svájci származású magyar gyáriparos. 1850-ben települt Ma-
gyarországra, és 1856-ban haszonbérbe vette a Rákos-patak partján fekvő Ördögmalmot, amelyet 
1858-ra gőzmalommá fejlesztett. 1865-ben új malmot építtetett, amely az 1870-es évek végére Pest 
második legnagyobb gőzmalma lett.

 85 KISS 1904, 43. o.
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és Rebecca  eljött, hogy segítsen neki. Ez idő tájt egészült ki a magyarországi brit 
kolónia a skót egyház zsidómisszionáriusaival, köztük az Anglia-szerte valóban 
rendkívüli nyelvtudásáról, és nemcsak teológiai műveltségéről híres tudós doktor-
ral, John Duncannel .86 Tőle kérte Rachel  a keresztséget, s ő teljesítette ezt a kíván-
ságát, de ezzel – anélkül, hogy sejtette volna – megsértette a magyar törvényeket. 
Ezt maga a nádor vetette a szemére. Az eset tisztázása során ő és társai megkapták 
Török  és Székács  felhatalmazását a szakramentális szolgálatokra, s tárgyalásaik 
során eleven kapcsolat és őszinte barátság alakult ki köztük.

A Zsidómisszió első nagy feltűnést keltő gyümölcse még 1843. május 9-én egy 
városszerte ismert tehetséges, vallásos zsidócsalád, Saphir Sámuel  és háza népének 
megkeresztelkedése volt. E nevezetes esemény alkalmából látta meg Török Pál  elő-
ször a tizennyolc esztendős Rachelt . Nem sokkal később a brit és magyar társaság 
Dobos Jánosékkal nagy kirándulásra vállalkozott. Az akkor messze a városon kívül 
fekvő Sváb-hegyet mászták meg. Egy szép nyári vasárnapon – beszélte el később 
maga Törökné  – 

„… az angol templomban voltam; hazamenet útbaejtettem Dobosékat. Ezek 
éppen ebédeltek s a szives háziasszony engem sem eresztett el. Sok vendég 
volt s köztük Török Pál  is. Ebéd után a kertbe mentünk. Itt történt, hogy 
Török , kivel alig találkoztam még háromszor, megkérte a kezemet. Szerdán 
hozzánk jöttek a papok: Székács , Dobos , Bauhofer , Szontagh , Török . Ezután 
nem sokkal történt, hogy Török  egy angol levélben megkérte a kezem Pre-
tiousnétől  is. Ezt a levelet később visszakérte, mert nem volt egészen jól írva 
angolul. Pedig Török  jól beszélt angolul, csak gondolkozva s kissé lassan. Ez 
okozta, hogy Duncannal  rendesen latinul beszélgettek.”87

A házasság olyan jól sikerült, hogy később még Rebeca Allnuttból  is egy magyar 
református pap, Kármán Pál 88 felesége lett. 

Szinte természetes, hogy akadtak olyanok, akik helytelenítették, hogy Kossuth  
egykori belső munkatársa, Vörösmarty Mihály , Arany János  és a magyarság számos 
nagy emberének barátja, az országosan tisztelt s a protestánsok bécsi delegációjába 
is beválasztott hazafi  messziről jött, idegen nőt vett feleségül. Egy levélben felelt bírá-
lóinak: házastársában nem vagyont, összeköttetéseket, előkelő rokonságot, sőt nem 
is női szépséget, hanem egy valóban papnénak való, jóban-rosszban helytálló, szolid 
és szerény társat keresett. Ezt találta meg Rachel Allnuttban , az angol leányban.

 86 John Duncan (1796–1870) skót lelkész, misszionárius. 1830-ig vándorprédikátor volt, majd Perise 
lelkészévé választották. 1841-ben két társával Pestre érkezett a Skót Misszió keretében, majd 1843-
ban hazahívták. Halálig a Skót Szabadegyház kollégiumának héber tanszékét vezette.

 87 KISS 1904, 42. o.
 88 Kármán Pál (1820–1913) református lelkész, esperes. 1849-től pócsmegyeri, majd 1861-től torzsai 

lelkész volt. 1872-ben esperessé választották, de hivataláról 1887-ben lemondott.
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A különös Mr. Stuart

Theodor  levelei ez idő tájt meglehetősen ritkák és szűkszavúak. Annál többet írtak 
neki Grazból a lányok, a mama és egyre ritkábban a papa. 

– Ha egyedül érzed magad – tréfálkoztak –, nősülj meg! De nehogy valami pesti 
lányt hozz a családba!

Nem is ért volna rá, és grazi látogatásai is megritkultak. Már javában nyár volt, 
mikor végre sikerült rávenni, hogy legalább a papa születésnapjára, augusztus 31-ére 
hazamenjen. Augusztus 11-én nyitják meg a majdani másik Bécs–Pest vasútvonal 
újabb szakaszát, amely Királyhidánál (Bruck an der Leitha) lépi át a magyar határt, s 
nagyjából a Duna déli partvonalát követve halad Újszőnyig. Ezen bizonyára részt vesz, 
s akkor onnan Bécsbe utazva mindjárt megkezdheti jól megérdemelt szabadságát.

Wilhelmine észrevette, hogy mióta elmondták, hogy a fi ú hazajön, Mr. Stuart  
is gyakrabban meglátogatta őket. Néha fején fekete bársony skót sapkájával, nem-
zeti viseletében állított be hozzájuk. Különösen rövid szoknyának látszó, kockás 
anyagból készült kiltje keltett feltűnést a grazi utcákon. Lábát térdharisnya borította, 
s aranycsatos, fényes, fekete cipői a dédapák világát idézték. Klánja kiltmintája sötét 
volt, és kissé egyhangúan fakó színeivel a hozzáértőknek azonnal elárulta viselője 
magas származását. Kétféle is volt belőle, egy az ünnepi alkalmakra szolgált, a 
másikat – mint mondta – falkavadászatokon illett viselni. 

Vadászatra persze most nemigen került sor. Grazi lakásuk nem volt kastély, s 
erdők, ligetek sem tartoztak hozzá. A legszükségesebb személyzetet természetesen 
önkéntes száműzetésükben sem kellett nélkülözniük. A lányoknak volt komorná-
juk, anyjuk hiányában is szakácsot, szobalányt és egy jól képzett, tökéletesen úri 
szobainast is megengedtek maguknak. Mrs. Stuart  ritkán volt Grazban. Az ifjú 
hölgyek a legújabb divat szerint, a legválasztékosabb ízléssel öltözködtek, pedig 
ez nemcsak anyagi áldozatokat követelt tőlük. Derekukat a hátukon fulladásig 
összehúzott, végtelen zsinóros, bálnacsontokkal kimerevített fűzőbe szorították. 
A női szépség eszményét az közelítette meg, akit övénél két arasszal át lehetett 
fogni. Azt állították, hogy a komorna emelte fejük fölé az esetleg még bodrokkal és 
szalagocskákkal is kibővített krinolinos szoknya kinyitott, bebújós drótabroncsait. 
Cipőjük se látszódhatott ki e földet söprő, suhogó ruhadarab alól. 

Nem csoda, hogy a városban, de még a gyülekezetben is sokat foglalkoztak velük. 
Hamar rájöttek arra, hogy ez a „fenn az ernyő, nincsen kas” elegancia gondokat, 
nemegyszer anyagi nehézségeket takar. Rossz termés vagy más baj esetén megtör-
tént, hogy Skóciából szűken érkezett a birtok jövedelme. A szép gazdaság a parkkal 
és az ősi Carnock House kastélyával együtt már a katasztrófa idején elúszott. Csak 
annyi maradt belőle, hogy az olcsóbb kontinentális élet körülményei között egy 
szerény emigrációs színvonalon fedezze a család megélhetését. Ha jó volt a termés, 
nőtt a színvonal, ha rossz, csökkenteni kellett a költségeket. 
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Ezt a fonák helyzetet nem John Alexander Stuart  könnyelműsége idézte elő, ha-
nem édestestvére, az 1775-ben született James Stuart . Féktelen, kötekedő természete, 
pazarló élete hírhedtté tette egész Kaledóniában. Kiérdemelte a „Fenegyerek” nevet. 
Bajt bajra halmozott: kártyázott, minden szoknya után futott, s nagyivó hírében 
állt. Az adósok börtönéből csak a család becsületének védelmében váltották ki. 
Állítólag falta az asszonyokat, de azért meg is nősült. Előkelő feleséget kapott: 
Eleanort , Cockairny tulajdonosa, Robert Moubray  leányát vette el, de házasságuk 
gyermektelen maradt. Birtoka nagybátyja után szállt rá, aki a skót történelem 
legbüszkébb erődítményének, Stirling fellegvárának kormányzója, Dunearn ura 
volt. James  nem fért a bőrébe, úgy élt, mintha legendás, vad ősei, a Róbert néven 
uralkodó királyok világából felejtették volna itt. Csakhogy most egészen más idők 
jártak. Az ipari forradalom reformjai, a nagy vallási ébredések közben a bibliás, 
törvényeskedő, botránkozó viktoriánus közvélemény nem szerette a botrányhő-
söket. Igaz ugyan, hogy a kegyes formák és szólamok nemegyszer cinikus álszen-
teskedést takartak, de nem maradt büntetlenül, aki a közmegegyezéssel elfogadott 
keresztyén és humanista forrásokból táplálkozó morál normáit nyíltan megsértette. 
Így például a falkavadászatok, kakasviadalok, a gyakran súlyos kimenetelű vásári 
népi ökölvívás Albionja a Tízparancsolat és a felvilágosult humanizmus nevében 
a világon elsőként ítélte el a középkori párviadalokat, valamint az Európa és a vi-
lág többi részén sokszor drága emberéleteket értelmetlenül kioltó, az úri becsület 
védelmében társadalmi kényszer alatt kötelező párbajokat. James Stuart  azonban 
duhaj, verekedő kedvében fütyült a közvéleményre. Addig hetvenkedett, míg utolsó 
párbajában meg nem ölte ellenfelét, Sir Alexander Boswell of Balmutot. 

Gyilkosság vádjával került a bíróság elé. Amikor az felmentette, az egész ország 
felhördült, s ezt az ítéletet a közvélemény sosem hagyta jóvá. Nem bocsátottak meg 
ennek a garázda Stuartnak , a sajtó még jó ideig cikkezett róla, s a papok a kor erkölcsi 
elesettségének elrettentő példájaként emlegették prédikációikban. Végül az egész 
ügyről még külön pamfl etet is írtak, amely mindenfelé nagy érdeklődést keltett.89

De a baj nem jár magában. A tékozló báty 1849 novemberében Londonban meg-
halt, a Notting Hill-i sírkertben temették el. Adósságait jóval fi atalabb öccsének, 
John Alexandernek  kellett kifi zetnie. A birtok nagy része, így a perthshire-i Scone 
közelében fekvő Spoutswellsben lévő Carnock House is ráment. A család egyrészt 
gazdasági megfontolásokból, másrészt az itt-ott nyíltan is megmutatkozó társadal-
mi bojkott elől kitérve az emigrálást választotta. Csak a legidősebb fi ú, az 1825-ben 
született, ekkor már nős Charles  maradt otthon. A legkisebb lány, Alison  akkor tért 

 89 Ez a füzet a Biberauer család birtokában volt, de sajnos Budapest ostroma idején elpusztult.
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végleg haza, amikor unokatestvére, az első herold,90 a kissé antikvált címerhivatal 
vezetőjének ősrégi méltóságát viselő George Burnett  felesége lett.91

Nos, mi sem természetesebb annál, hogy Stuarték emigrációjuk indoklásának 
igazi titkát nem tudták sokáig véka alá rejteni. A kínos tartalmú pamfl etből egy 
példány a grazi parókiára is eljutott, s ez Wilhelminében  nem erősítette az irántuk 
érzett rokonszenvet. A kis Chrissy  piruló szerénysége, csendes, vidám lénye meg-
nyerte szeretetét. De amikor a történet romantikájától fellelkesült lányai, Sophie  
és Auguste  elárulták neki, úgy látják, ez a kékszemű boszorkány szerelmes az ő 
Theodorukba , s bizonyára hazalátogatásának híre szaporította meg Mr. Stuart  öt-
perces vizitjeit a grazi paplakban, aggódni kezdett. A lány néha arról is beszélt, hogy 
honvágya van. Egy gyermektelen rokon neki szánja Skócia legészakibb csücskén 
lévő magányos kastélyát, valami Balbithant. Vissza akar menni.

Theodor  akkor már inkább vegyen el egy pesti lányt, bár az is szörnyű lenne. 
A józan pápai mézesbábos leányának anyai szívében vegyes érzelmek támadtak. 
Ő is olvasta – persze németül – Shakespeare  műveit és Ivanhoe történetét. Ezekből, 
valamint abból a kínos pamfl etből ismerte az angol főurakat és a nagy skót famíli-
ákat. Micsoda család! Az ő képzeletében tagjai századokon át csak sűrűvérű, izzó 
szenvedélyű, hatalomra, mámorra, gazdagságra, dicsőségre szomjas, eszközökben 
nem válogató főúri nemzetségek férfi jai és asszonyai voltak egy vad és gyönyörű, 
szél verte tengerek mennydörgő hullámaitól ostromlott északi országban. 

Lánykérés

Erre érkezett haza a várva várt fi ú. Pesten még az is eszébe jutott, hogy körülnéz 
a grazi leányok között, de mivel a hazulról kapott levelekben annyit emlegették 
ezeket a skót kisasszonyokat, rájuk is kíváncsi lett. Elvégre Török Pál  is jól járt az 
angol feleséggel. 

A nyár ereje éppen csak megroppant. A stájer hegyek borzas rengetegei soha 
sem rajzolódtak ilyen tiszta vonalakban a legkékebb égre. Bent a házban fi atal nők 
kacagása vidította fel s tette napsugarassá a könyv- és pipaszagú, régi bútorzattal 
teli dolgozószobát, amelynek ablakai előtt már úgy megnőttek a fák, hogy néha 
szinte homályba borították. Theodor  eleinte több időt töltött itt, mint a fi atalok 
vidám társaságában. Megdöbbent, amikor meglátta, hogy apja mennyire megöre-

 90 Középkori hivatalnoki tisztség, amely szorosan kapcsolódott a lovagi kultúrához. A herold fő fel-
adata az udvari szertartások ellenőrzése volt, emellett ő vezette a krónikákat és a címerkönyveket, 
de hűbérügyekben is eljárt. A heraldika, vagyis a címertan tudományával foglalkozó heroldok a 
céhhez hasonló közösségben éltek, amelynek élén a címerkirály állt.

 91 Az Erskine-Stuart család történetéhez lásd: BFL XIII. 42. BBGY. 27. kisdoboz. Az Erskine-Stuart 
család leszármazása. John Alexander Stuart genealógiai feljegyzései
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gedett. Igaz, nem fi atal, hiszen éppen a hatvanötödik születésnapjára készülnek. 
De nemcsak a tekintete lett fáradtabb és a hangja erőtlenebb, hanem ő, aki sosem 
szokott panaszkodni, most fáradtságról beszélt, ereje hanyatlásáról, s arról is – ezt 
most hallotta először –, hogy befejezettnek érzi grazi feladatát. Haza szeretne 
menni Kőszegre. Ha leveszik a válláról a mindennapok terheit, otthon talán még 
megújulhatnának erői, kipihenhetné magát, s írhatna is valamit. Hogy szeretett 
verselni soproni diák korában, s még azután is, amikor a Biblia legszebb részeit 
próbálta versekbe foglalni!

Aztán, mintha elszégyellte volna magát ezért a vallomásért, Theodor  dolgai 
iránt érdeklődött. Nagyon fontos volt a fi únak, hogy végre nemcsak levélben, de 
szemtől szembe is elmondhatta valakinek, aki megérti, hogy noha meggyőződése, 
nem választhatott volna magának hozzá illőbb, jobban kedvére való pályát, mint 
ez a vasúti mérnökség, ez sem tudja teljesen kielégíteni. Tudja, hogy jól választott. 
Magyarországon lesz feladata, látja is a hiányokat, bajokat – de hogyan, hol és 
mikor kezdjen hozzá? Hiszen kicsoda ő? Egy jöttment idegen. Honnan kapja meg 
a felhatalmazást és a lehetőséget, hogy valami olyasfélébe kezdjen bele, amivel 
igazán segíthet csak egy kicsit is azokon, akik kezdik elveszteni lábuk alól a talajt, 
akiknek úgy kell a lelki erősítés, mint egy falat kenyér, akik vele együtt magányosak 
és idegenek, akik árvák, betegek, nyomorban vannak, és nem törődik velük senki?

Már attól is megkönnyebbült, hogy beszélhetett erről. Az édesanyja fél füllel 
belehallgatott a beszélgetésükbe. Féltette Michaelt  a kifáradástól, s áttessékelte fi át 
a húgaihoz. 

Theodor  megint találkozott Chrissyvel . A vidáman csevegő, tréfálgató lányko-
szorúban most ő volt a legcsendesebb. Inkább félrehúzódott, nem úgy, mint akkor, 
amikor megismerték egymást. Néha sértődöttnek látszott, máskor álmodozónak. 
Mintha a régi bizalomnak nyoma sem maradt volna. Valami vonzó szomorúságot 
érzett a lány magatartásában, s ez erősebb hatással volt rá, mint a többiek biztonsá-
ga, mellyel tréfálkozva igyekezték zavarba hozni. Már puszta jelenlétét is megérezte. 
Theodor  elbizonytalanodott, sem a lányt, sem önmagát nem akarta kényelmetlen 
helyzetbe hozni. Ami azonban ezalatt homályos sejtelemként hullámzott át rajta, 
azt rövidesen egészen pontosan megállapították az erre már koruknál fogva is 
érzékeny húgok és nővérek. 

Mialatt ők ketten még az érzelmek zűrzavarának óráit élték, már mindkét olda-
lon megindult a házasságszerzés ősi női játéka. Ettől kezdve a résztvevők nemük 
minden rafi nériájával igyekeztek egymás karjaiba hajtani őket. Chrissy  nyilván-
valóan szerelmes volt ebbe a fi úba, viszont Theodor  szinte udvariatlan, merev 
tartózkodása cseppet sem tette könnyűvé a dolgukat. Az idő sürgetett, tudták, ha 
Theodor  szabadsága lejártával nyilatkozat nélkül megy vissza Pestre, talán semmi 
sem lesz az egészből.

Elisabeth  és Margaret  megbeszélték a dolgot az apjukkal. John Alexander Stuart  
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láthatóan nem lepődött meg, talán éppen ezért látogatta mostanában Wilhelmine  
Pápára írt levelei szerint gyakrabban a grazi paplakot. Nem mintha ezt eddig nem 
tette volna. Hiszen Edinburgh-ben rendkívüli tekintélye volt a papoknak, s ő az 
emigrációban is megőrizte hazája paptisztelő hagyományait. Biberauer  imponált 
neki, nemcsak az igehirdetéseit szerette hallgatni, de irodalmi és politikai tájé-
kozottságát is becsülte, s szeretett vitatkozni vele. Kölcsönös nyelvi nehézségeik 
következtében egyszer-egyszer félre is értették egymást, de ez nem zavarta meg 
szinte baráti kapcsolatukat. 

Chrissy  vonzalmának lelepleződése során igazán nem eshetett nehezére kijelen-
teni, hogy ő is egészen rokonszenvesnek tartja ezt a fi atalembert. A lányok jól tudták, 
milyen kicsi választékhoz mérheti szimpátiáját. Megállapították, hogy nemcsak 
nem ellenezné ezt a házasságot, de örülne is neki. A „kicsi” elmúlt huszonnégy éves, 
nagyon is itt az ideje, hogy férjhez menjen. Ez a Theodor  huszonnyolc esztendős, 
meglett, komoly férfi , megbízható.

Persze nagy kérdés, hogy mi lesz az anyagiakkal. Honnan adna most neki Stuart  
hozományt, vagyont? A maradék skóciai birtok jövedelméből családját kell hozzá 
méltó körülmények között eltartania. Meg aztán a hozzáillők közül ugyan ki venné 
el ezt a lányt, amikor itt meg sem ismerhetik? Ezért sietett bizalmával kitüntetni 
ezt a papi családot. Különben is, mint a szülőföldjüktől messze elszakadt emberek, 
ha nem is kellett és illett elhallgatnia magánügyeit, mennél öregebb lett, annál 
szívesebben mesélt viharos életének váratlan fordulatairól.

Lányai persze nem szerették, ha efféle dolgokra fordította a szót. Nem tudták 
visszatartani, egyre közlékenyebbé és dicsekvőbbé vált. Az ő gyermekeinek hu-
szonnyolc generációs megszakítatlan családfája van! Okvetlenül el akart mesélni 
mindent Michaelnek  és Wilhelminének . S ahogy belekezdett, napról napra nőtt 
benne az idős emberek nosztalgiája a múlt után. Egészen lekopott róla a gentleman 
kötelező tartózkodása. Nem is sejtette, hogy ezzel mennyire megnehezítette az 
összeesküvők, különösen Sophie  és Auguste  vállalkozását. Gondolnia kellett volna 
arra, hogy ez a grazi pap, de még inkább a felesége egyre növekvő aggodalommal 
hallgatta történeteit, s ha már britekről volt szó, szívesebben láttak volna olyan éle-
teket, mint amilyeneket Goldsmith 92 The Vicar of Wakefi eld93 című művéből ismertek. 

A két nagy Biberauer lányt azonban most már ez sem zavarta. Összefogtak 
Elisabethékkel, hogy együtt készítsék elő a papa hatvanötödik születésnapját, így 
Theodor  is kénytelen volt állandóan együtt lenni velük. Teljesen felforgatták a 
csendes paplak életét. Theodor  zavara napról napra nőtt. Mennél jobban vonzotta 
Chrissy , ő annál hallgatagabbá vált. Mindenki azt várta, hogy végre megkéri a lányt, 
de ő konokul hallgatott. Felé sem nézett Stuarték szállásának, a lányok viszont 

 92 Oliver Goldsmith (1728–1774) angol-ír költő, író és orvos. Legismertebb művei A wakefi eldi lelkész 
és az Elhagyatott falu.

 93 Angol: A wakefi eldi lelkész.
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mindennap megjelentek a paplakon. Részt vettek az előkészületekben, sétára és 
kirándulásra hívták, s rengeteget tréfáltak, incselkedtek vele. Egyáltalán nem úgy 
viselkedtek, mint egy tartózkodóan hűvös, angol úri család tagjai. Theodor  meg is 
mondta nekik, de ők kinevették. 

– Ne sértsen meg bennünket – jelentette ki a szép Bessy  –, mi skótok vagyunk! 
Vadak, olyanok, amilyeneknek Sir Walter Scott  leírt minket. Nézze csak meg Chrissy  
kék szemét s piruló arcát!

Az belesápadt. 
A napok gyorsan teltek, és nem történt semmi. 
– A vak is láthatja – panaszolta Sophie  –, hogy ez a Chrissy  odavan a mi Theodo-

runkért . Csak az még mindig olyan, mint egy elsőbálos kislány. A mérnök úr… El 
sem tudom képzelni, hogy boldogul majd az életben. Olyan szerény, mintha bocsá-
natot akarna kérni azért, hogy él. Ideje, hogy Chrissy  egy kis önbizalmat adjon neki. 

Bizonyára nem is sejtette, hogy bátyja jellemének egyik legjellemzőbb vonására 
tapintott rá: szerény és makacs volt. Húga csak arra nem számított, hogy váratlanul 
gyors döntésekre is képes. 

Az utolsó előtti napon Theodor  ünneplőbe öltözött. Hatalmas rózsacsokorral a 
kezében beállított John Alexander Stuart  lakására, és úgy, ahogy illett, megkérte a 
lánya kezét. Az nem utasította el, de azt is közölte, hogy hozományt nem sokat tud 
adni. Vagyona arra kell, hogy annak jövedelméből ő és családja a kontinensen– ami 
a szigetországban kissé leereszkedően Európát jelentette – itt-ott megállva, ha nem 
is bőségesen, de hozzá méltó, szerény körülmények között, vándorló emigránsként 
meg tudjon élni. Ha úgy tetszik Chrissynek , ám házasodjanak össze! A lány kap 
megfelelő kelengyét és egyelőre kétezer bécsi forintot. Ez kevés, de többet nem adhat. 
Chrissy  majd apja halála után megkapja a rá eső részt. Aztán behívta a leányát, s az, 
a fi ú nem kis csodálkozására felragyogó arccal és hevesen elpirulva, igent mondott. 

Az eljegyzést – mert az fél Grazot érdekelte – másnap, augusztus 31-én, egy 
pénteki napon, a papa születésnapján jelentették be. A két család együtt ünnepelte 
a kézfogót. A lányok fondorlatos igyekezete úgyszólván az utolsó nap utolsó órájá-
ban aratott diadalt. Ki sem élvezhették, mert Theodornak  még aznap este el kellett 
hagynia Grazot, hogy másnap Bécsen át Pestre érkezzen.94

A fi atalok abban állapodtak meg, hogy Chrissy  huszonötödik születésnapján, 
1857. február 14-én áldatják meg házasságukat a grazi templomban, természetesen a 
papával. John Alexander Stuart  pedig sietve beszerezte hazulról a házasságkötéshez 
szükséges iratokat, mire szeptember 22-i kelettel meg is kapta William Ray  perth-i 
anyakönyvvezető aláírásával leánya születési anyakönyvi kivonatát és hivatalos 
keresztlevelét: „Születési helye Carnock House, Scone, Spoutswells, Perthshire”.95

 94 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1856. szeptember.
 95 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Chrissy Erskine-Stuart születési anyakönyvi kivonata.
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A jegyespár egyre gyakrabban váltott legalább pársoros levelet. Theodor  hivata-
los kiszállásain, míg egyik helyről a másikra vitte a keményen rugózott, rázó vonat, 
és a sebesség ritmusában kattogtak alatta a kerekek, elmerült Skócia történelmének 
tanulmányozásában. Lakásán kölcsönkért könyvekből füzetekbe másolta Chrissy  
hazájának legfontosabb történelmi eseményeit, királyainak névsorát, uralkodásaik 
idejét, legnevezetesebb várainak, tájainak leírását. Ezzel akarta meglepni szerelmét. 
A távoli kedves Grazban várta szinte naponként érkező lapjait, leveleit, boldogító 
sorait. Vonásait beragyogta az öröm, alig tudta elrejteni. Ezzel nemcsak az örege-
ket, de a most felcseperedő legkisebb leendő sógornőt, a kamaszodó Minchent  is 
egészen megnyerte magának. 

„Kedves Theodor ! – írta a kis Hermine  október 20-án. – Mivel Chrissy  azt 
mondta nekem, hogy a napokban ír Neked, én is beleteszek a levelébe néhány 
sort, melyben tájékoztatlak tanóráimról az iskolában… Ezeken az iskolai órá-
kon kívül mindennap írok a papával diktandót. Papa bibliai mondásokat, kis 
verseket diktál nekem, amelyeket aztán le kell tisztáznom, s szó szerint meg 
kell tanulnom. Időnként dolgozatot is írat velem. Chrissyvel  megkezdtem az 
angol nyelv tanulását, szombaton (tegnapelőtt) járt nálunk… fogócskázott 
velem a kertben… Vidám és jókedvű.”96

Ez sugárzott az ő levelének kedves, tiszta, s mégis olyan letagadhatatlanul sze-
relmes soraiból is.

Lassan múlt a tél. Nehéz volt kivárni a végét. 

Esküvő és nászút

Ködökön törtek át a nap sugarai, de már tavaszi illata volt a levegőnek, amikor 
Chrissy  születésnapján, 1857. február 14-én, ezen a borongós szombaton végül ott 
álltak kézen fogva a grazi templom előtt, s mögöttük mindazok, akik szerették 
őket.97 Hat karvastagságú gyertyalobogó fénye táncolt a komor klasszicista oltárkép 
két oldalán, a sötét márvány timpanont tartó két-két oszlopon. Az arany keretbe 
foglalt vásznon a mélysötét háttérből szinte kidomborodott a keresztre feszített 
fehér alakja. Letérdeltek, s a Luther-kabátos édesapa áldásra emelte a kezét. Szíve, 
lelke minden szeretete ott lüktetett torkát szorongató szavaiban. Mikor megérintette 
fi a homlokát, Theodor  érezte, hogy a keze remeg. 

A megnagyobbított templom, akár valami sátoros ünnepen, az utolsó helyig 
megtelt. Kőszegről, Pápáról, de még Győrből is jöttek rokonok, akik nem győztek 

 96 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Hermine 
Biberauer levele Theodor Biberauerhez, 1857. október 20.

 97 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1857. február 14. 
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csodálkozni a messze idegenből való új rokon, a kis menyasszony hozzátartozó-
inak és honfi társainak gyönyörű ruháin, tarka skót népviseletén. Még Burnették 
is megérkeztek Skóciából. De itt volt az egész gyülekezet, a vőlegény katolikus 
iskolatársai, sőt néhányan még a város vezető emberei közül is. Ezen az esküvőn is 
bebizonyosodott, hogy a város protestáns papja ezer nehézség között is mekkora te-
kintélyre tett szert ebben a katolikus városban, milyen sokan tisztelték és szerették. 
Olyan jó volt érezni, hogy milyen mély és erős gyökereket vert a család Grazban!

A lakodalom után rövid nászútra indult a fi atal pár. A trieszti gyors repítette őket 
a császárvárosba, s itt töltöttek néhány napot. Hármasban mentek; Sophie  is Pestre 
készült, ahol egy családnál vállalt kisegítést, s most elég tapintatlanul egyszerűen 
rájuk csimpaszkodott. Theodor  boldogan és büszkén mutogatta meg feleségének 
a birodalmi fővárost, élete legizgalmasabb szakaszának színhelyét. Chrissy  nem 
győzött csodálkozni, amikor a császári palota, a Burg körüli palotaszerű istállók és 
lovardák egész labirintusán kellett végig haladniuk. Kitűnő lovas lévén alig tudott 
betelni a londoni méretű forgalomban a legkülönbözőbb típusú, sokszor címeres 
libériás kocsisoktól hajtott hintók és a társaskocsik pompásan felszerszámozott 
paripáinak kettes, négyes, sőt hatos fogatainak láttán. 

Az ifjú férj konfl ist bérelt, így kocogtak patkócsattogás közepette végig a városon. 
Így mentek ki templomról templomra megállva Savoyai Jenő  egykori palotájához, a 
Belvedere-hez, valamint Schönbrunnba, ahol éppen a mindig jól értesültek szerint 
a legszebb és legszomorúbb fi atal királyné, Erzsébet , a császár felesége mindhiába 
igyekezett otthonossá válni. Persze elmentek az egyetemre is, s hármasban meg-
mászták a Stephansdom tornyának lépcsőit, miközben Theodor  megpróbálta 
felidézni az alig kilenc évvel azelőtt történt eseményeket. Csak Sophie  testvéri 
ragaszkodása lett volna tapintatosabb!

Valósággal megkönnyebbültek, amikor befutott velük a vonat a pesti indóházba, 
ahol Theodor  munkatársai virágcsokorral fogadták őket, s végre magukra marad-
tak. Chrissy  azt is jól viselte, hogy egy hotelszobában kellett meghúzniuk magukat. 
Valami nagy, meleg bizalom öntötte el, pedig erre Theodor  személyén kívül még 
nem sok biztosítéka lehetett. Egyelőre azt sem tudták biztosan, hol és meddig lesz 
fedél a fejük felett. Elvégre Theodor  irodájában, az indóházban nem lakhattak 
– noha ezt akkor még semmiféle szabály nem tiltotta, hiszen a pályafenntartási 
főnök beosztásában működő segédmérnök nagy úr volt, s a legfontosabb kellék, a 
házasságlevél ott lapult a tárcájában. 

Végül mégis a London Városában vettek ki szobát. Kútról kellett vizet, ha mosó-
nőt fogadtak, Duna-vizet hozni vagy hozatni, és az árnyékszék lent volt az udvaron. 
De fi atalok voltak és nagyon szerelmesek, s ezt nem is titkolták. 

Egy meghitt beszélgetés során Theodor  furcsa kérdéssel fordult Chrissy -hez.
– Ne haragudj – mondta –, de szeretném, ha a családodról nem hallanának az 

emberek.
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A fi atalasszony szívesen beleegyezett. Annál nehezebb volt Sophie-t  is rávenni 
erre, csak nagy nehezen ígérte meg. Ő természetesen élt az első adandó alkalommal, 
s azonnal részletes beszámolót küldött az egész rokonságnak. Leírta az utazást: 
elpanaszolta, hogy bátyja Bécsben annyira az emlékek hatása alá került, hogy 
ismert apró léptű, gyors járásával annyit rohant velük ifjú feleségét kézen fogva 
egyik helyről a másikra, hogy a végén

„már alig bírtuk magunkat vonszolni. Theodor  és Chrissy  sok élvezetet 
szereztek ezzel nekem. Enyelgésük már egészen nevetséges, s útközben 
más embereket is elszórakoztatott. Az én drága bátyám még a vonaton 
is megölelgette a feleségét, idegenek szeme láttára fogták egymás kezét, s 
képzeljétek, a Stephansdom tornyában, a harangozó szobácskájában még 
csókolózni sem restelltek! Igaz, hogy ezt csak én láttam, és én is csak vélet-
lenül, de ez a Chrissy  szégyentelenül visszacsókolta! Jó Atyám ne tartson 
attól, hogy Theodor  és Chrissy  nem illenek egymáshoz, én azt hiszem, hogy 
ebben nem lesz semmi hiba.”98

A nem mindennapi házasság amúgy is felkeltette az egész rokonság fi gyelmét. 
Véleményük, úgy látszik, megegyezett Kovács Pali  bácsiéval, aki Győrött kijelentette 
volna: kutya teringette! Ilyet is csak egy Biberauer csinálhat! Nászút hármasban!

 98 BFL XIII. 42. BBGY.4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Sophie 
Biberauer levele Michael Biberauerhez, 1857. február 20. 
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Friss házasok

Hamarosan megszabadultak a kíváncsi húgtól, s találtak egy átmeneti lakást is, 
ahol senki sem leskelődhetett utánuk. Nem sok idejük maradt egymás számára. 

A fi atalasszony növekvő csodálkozással fedezte fel, kihez is ment feleségül. Apja 
és családja emigráns életében voltak utazgatások, társadalmi események, találko-
zások érdekes emberekkel – művészekkel, arisztokratákkal, távollétükben halálra 
ítélt összeesküvőkkel, sőt még anarchistákkal is –, de ezek keveset dolgoztak, s 
hazai vagy egyéb titkos forrásaikból úri nyugalomban töltötték napjaikat. Alig 
találkozott köztük olyanokkal, akik annyira megelégedetten s olyan büszkeséggel 
szolgálták polgári hivatásukat, ugyanakkor akkora felelősséget éreztek vadidegen, 
bajba került vagy nyomorgó emberekért, mint az ő Theodorja , aki minden percéért 
felelősséget érzett. Jó vasutasként valóságos menetrend szerint élt, s elképesztően 
ki tudta használni az idejét. Csak Chrissy  kevesellte néha azt, ami neki jutott.

Más asszony talán megkeseredett volna emiatt, de ő még szerelmesebb lett a 
férjébe, s egyre nagyobbnak látta. Ez a számára egészen új életszemlélet és stílus, 
valamint a neki jutott, kettesben eltöltött ritka órák nagy boldogsággal töltötték 
el. Az sem zavarta, hogy ez a Pest Edinburgh-höz, Drezdához és Grazhoz képest 
egy sáros, vagy éppen szárazság idején rettenetesen poros, kissé balkáni óriásfalu. 
Csodálta a Dunát, a budai hegyek páratlanul harmonikus vonalát, a Várat és az 
itt-ott felbukkanó templomtornyokat. 

Néhány hónap múlva nem bánták, hogy Sophie  is Pestre került. A közelben 
dolgozott, egy nagy család háztartásának vezetését vállalta egy időre. A sógornők 
át-átszaladtak egymáshoz. Chrissynek  is meg kellett tanulnia, hogy Theodornak  két 
szenvedélye van: a szabadságharc éveiben beállt megtorpanás után lázas iramban 
tovább bővülő vasúthálózat, az állomások, őrházak kiépítése mocsarakon, mélye-
déseken, futóhomokos pusztákon, töltések és szakadékok felett, valamint az ország, 
a nép romlásának megállítása, a protestantizmus ébresztése, ahogy akkoriban 
mondták: Isten országának építése. Theodor  mindegyre csak erről beszélt tágra 
nyílt kék szemeivel fi gyelő feleségének. Boldog volt, amikor látta, hogy megérti.

Az angol trónra ült Györgyök korának ledérsége Chrissy  nagybátyja személyében 
a fi atalasszony családjának annyi szégyent, megaláztatást okozott, hogy teljesen 
érthető módon vonzódott mindahhoz, ami az ellenkező irányba lendítette az életet. 
Még Skóciából hozott vallásossága, hite is őszinte menekülés volt a megrontó erők 
elől. Alig lehetett köze a Viktória  birodalmában az egész társadalomra kiterjedő 
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kegyeskedés divatához. Megnyugtatta, hogy férje mély meggyőződése alapján az 
erkölcsi feleszmélés munkásaként maga is igyekszik szembeszállni a kor félelmetes 
romboló erőivel, amelyek a francia forradalom és az azt követő háborús évtizedek 
nyomán érthetetlenül elhatalmasodtak az addig még örökérvényűnek tűnő, régi 
erkölcsi normák sarkaiból kifordulni látszó társadalom gyors változásai közepette.

Theodor , aki gyerekkora óta az elnyomott hitért vívott harcban élt, egy kicsit 
mindig úgy érezte, azzal, hogy műszaki pályára ment és nem lépett apja nyomába, 
cserbenhagyta a zászlót, az evangélium terjesztésének ügyét. 

Utazásainak és angliai tapasztalatainak bizonyára azért is volt olyan maradandó 
hatása, mert a Schlögel utcai papi lakban sokszor hallgatta azokat a beszélgeté-
seket, amelyekben a nagy metodista revivalről, az 1840-es évek végén megalakult 
Evangéliumi Szövetségről, az egész nyugat-európai – franciaországi, bécsi, báz-
eli, württembergi, Rajna-vidéki – keresztyénséget megelevenítő „ébredésről”, s a 
nyomában születő, Németországban belmissziónak nevezett mozgalomról volt 
szó. A keresztyén társadalmi felelősségtudatról, a felebaráti szeretet bámulatos 
gyorsasággal hatalmas intézmények egész sorát létrehozó megnyilvánulásáról, a 
diakóniáról beszéltek. 

Kétségtelen, hogy az evangéliumi egyházak gyülekezetei ott mutatkoztak a 
legélőbbeknek, ahol a sokarcú pietizmus hatásai még érvényesültek .Ebben össze-
kapcsolódott az egyén megtérésének és újjászületésének hangsúlyozása a hit egy 
nagyon gyakorlati, majdhogynem diakóniai értelmezésével. Ennél azonban megállt: 
lutheránus örökségként úgy fogadta el az állam és a társadalom adott rendjét, hogy 
nem jutott eszébe a kötözgetett sebek egyik okának, az uralkodó társadalmi rend 
evangéliumi szellemű esetleges megváltoztatásának szükségessége. Az ébredés 
vezető képviselői konzervatív szemléletükkel szívesen simultak az uralkodó hatal-
masságokhoz, de Theodor  az üldözött ausztriai protestantizmus évszázadai után, 
a 19. század forradalmainak éveiben sem tudott ebben velük egyetérteni.

A hitélet és a református egyház problémái

Házasságkötésének esztendejében döntő hatást gyakorolt életútjának alakulására 
az, hogy megismerkedett egy sokoldalú, igen erős egyházi érdeklődésű emberrel. Új 
ismerőse, idősebb Hornyánszky Viktor ,1 ez a ritka kereskedelmi érzékű nyomdász, 
újságíró és lapkiadó most kezdett bele az összmonarchia protestánsainak szánt 
komoly terjedelmű, német nyelven megjelenő hetilap, az Evangelisches Wochenblatt zur 

 1 Hornyánszky Viktor (1828–1882) nyomdász, újságíró, lapkiadó. 1849-ben Pozsonyban tanított, 
majd 1850-ben Heckenast Gusztáv tanácsára írni kezdett. 1862-ben nyomdát vásárolt, és megkezdte 
a protestáns egyházi művek, valamint a bibliák kiadását.
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Erbauung und Belehrung für Kirche, Schule und Haus2 kiadásába. Ez a lap és szerkesztője 
azért is érdekli különösen Theodort , mert éppen azokat a kérdéseket tartja napi-
renden, amelyek őt is foglalkoztatják. A Wichern -féle belső missziót, az egyházak 
megújulása által a társadalom nagy betegségeinek gyógyulását, a Berzsenyi  által 
is hirdetett „tiszta erkölcs” megerősítését akarja szolgálni.

Világi hivatása révén van alkalma megismerni a Habsburgok óriási birodalmát, 
Európa nagy részét, e hatalmas terület nyelvi, nemzeti, felekezeti megosztottsá-
gát, betegségét és bajait. Ő, a grazi papfi ú leginkább az egyházak, közelebbről a 
protestantizmus megújulásában látja a szebb jövő zálogát. Ezért is foglalkoztat-
ja mindjobban Wichern  egyre jobban terjedő hatalmas mozgalma, az egyházak 
belső misszionálása. Wichern  1848-ban külön is hangsúlyozta, hogy a belmisszió 
nem az egyházon kívüli vagy amellett létrejött életmegnyilvánulás, s nem is akar 
sem most, sem máskor egyház lenni, mint ahogyan sokan emiatt féltek tőle. Meg 
akarja mutatni az egyház saját életének egyik oldalát, annak a hívő szeretetnek a 
szellemét, amely addig keresi az elveszett, elhagyott, elhanyagolt tömegeket, amíg 
meg nem találja. 

Azóta közel tíz esztendő telt el, s az egyházak ebben a törekvésben – kegyes 
tagjaikkal együtt – meglehetősen csődöt mondtak. A társadalom élesedő szociális 
kérdései iránt megőrizték elgondolkodtató polgári kényelmük közönyét. A német 
polgárság alattvalói mentalitásának falán visszapattantak a megfékezhetetlen átala-
kulás kihívásai. Igaz, az új ébredés nyomán Angliában még a munkások érdekvé-
delmi szövetségei, a szakszervezetek csírái is evangéliumi indíttatású szervezetek 
voltak. Egyházi énekekkel indultak a harcba, de nem az egyház és a gyülekezetek 
képviselőiként. 

Az egyházak nem vállaltak felelősséget az európai nagy felebaráti mentőmun-
kákért, a hihetetlenül gyorsan fejlődő diakóniai vállalkozásokért. Ezeket a kariz-
matikus személyiségek hozták létre: elhívatottságuk tudatában életüket odaáldozó 
papok és laikusok, mégpedig egyesületi formában. Az egyházak és a gyülekezetek 
alig-alig ismerték fel felebaráti felelősségüket a diakóniában, s ott, ahol még maguk 
is megkísérelték azt, amit ezekben az egyesületekben bámulatos eredménnyel meg 
tudtak valósítani, többnyire hiába próbálkoztak. Úgy látszik, éppen a lényegét nem 
értették meg. Ehhez a megértéshez nem funkcionáriusok, hanem valami ellenáll-
hatatlan, belső elhívásnak engedelmeskedő, a „Krisztus  szerelmétől szorongatott” 
férfi ak és nők kellettek. Hornyánszky  az Evangelisches Wochenblatt első évfolyamá-
nak első számában megjelent Feladatunk című vezércikkében így foglalta össze 
szerkesztői programját:

„Az Evanglisches Wochenblatt kiváltképpen azt kívánja szemügyre venni, 
amit belmissziónak neveznek, és szigorúan el akar kerülni minden politikai 

 2 Német: Evangélikus hetilap az egyház, az iskolák és a család lelki épülésére és tanítására.
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kérdést… A következő feladat, amit kitűztünk magunk elé: a gyülekezetek 
megelevenítése egyes tagjaikban az Úrban való tudatosabb, önállóbb és 
személyesebb életre.”3

Hogy a szerkesztő mennyire vette komolyan a politikai kérdések elkerülését, 
ami az adott helyzetben a felfüggesztett egyházi autonómiáért folyó harcban már 
önmagában is állásfoglalást jelentett, még nem érdekelte Theodort . Az viszont 
annál inkább foglalkoztatta, hogy segítségére lesz-e ez a lap önként vállalt szerény 
kis belső kötelezettségei elvégzésében, az evangéliumi ébredés szelétől otthon már 
megérintett, s most is magukrahagyva, lelki otthon nélkül kallódó, idegenből Pestre 
szakadt jövevények összegyűjtésében és gondozásában. Mert ezt, úgy érezte, neki 
kell elindítania, s ezt Chrissy  is helyeselte.

Többre ugyan hogy is gondolhatott volna! Gyermekkora világában, a tetszhalál-
ból most ébredező maroknyi osztrák protestantizmusban is sok-sok gyarlóságot, 
erőtlenséget látott. De itt, Magyarországon úgy érezte, hogy a nagy, megmerevedett 
protestáns egyházak egyrészt koldusszegények, másrészt – főként a Tiszántúlon, 
egy aránylag nagyon csekély világi és egyházi elit kivételével – legalább fél évszá-
zaddal elmaradtak szerencsésebb nyugat-európai társaiktól. 

A magyarhoni – így kellett mondani, mert csak a református nevezhette magát 
a szó szoros értelmében magyarnak – protestáns egyházak belső elesettsége, a 
racionalizmus teológiája nyomán bekövetkezett elsivárosodása foglalkoztatta. Ide 
kellene a belmisszió, ahol az országos járványok után annyi gyermek marad árván, 
ahol egy-egy aszályos esztendő után több ezren nemcsak éheznek, de éhen is halnak. 
Ide, ahol sok kisebb földbirtokos és nemes jellemű tudós, a régi erkölcsöket féltve 
őrző tisztességes és becsületére kényes polgár szegény, mint a templom egere. Ide, 
ahol dologtalan, pazarló, dúsgazdag főurak és pipázó, kártyás korhelyek külföldön 
szórják el birtokaik jövedelmét. 

Hogy mekkora ereje lehetett valamikor itt a hitnek, arról még néhány élő gyüle-
kezet tanúskodik. Ott él az öreg Erdélyi Ferenc 4 tiszteletes úr Gödöllőn. Esténként 
– mondják – végigsétál az utcákon és fülel. Ez az esti áhítat ideje, amikor a refor-
mátus családokban zsoltárokat és dicséreteket énekelnek. Ahonnan nem hallatszik 
ki az ének, oda bekopog, s megtudakolja, mi a baj. Olyan gyülekezetek is akadnak, 
ahol él még ez a szokás, akárcsak a vasárnap délutáni istentiszteleten a Heidelbergi 
Káté magyarázata, és ahol a presbitérium cégéres bűnök esetén egyházfegyelmet 
gyakorol. Nem csoda, hogy amikor Török Pál  megtudta, hogy Haynau  Székácsot , 
Bauhofert  és őt is el akarja fogatni, miközben ezek Bajzával  és Vörösmartyval  
éppen az ő lakásán tanácskoztak, bujdosásának megkezdése előtt drága Rachelét  

 3 HORNYÁNSZKY 1857.
 4 Erdélyi Ferenc (1802–1865) református lelkész. 1832-től 1865-ig gödöllői lelkész volt. Az 1848-49-

es szabadságharcban való részvételéért várfogságra ítélték, szabadulása után a passzív ellenállás 
egyik vezérlakjává vált Gödöllőn.
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a gyerekekkel a gödöllői papra és gyülekezetére bízta. Jó helyen voltak itt, mialatt 
ő nagy szakállat s bajuszt növesztve Halasról Göncön, Pécelen, Gyömrőn, Kósdon 
és Agárdon át menekülve meg nem kapta Mária Dorottya  közbenjárására Win-
disch-Grätz  védelmét.5

De ez csak az érem egyik oldala. A másik, amellyel Theodor  is egyre jobban 
megismerkedik, szavahihető tanúk szerint egészen más. Ez is jelen van, állapította 
meg az Óbudáról a ceglédi egyházba került országos hírű pap, Dobos János , az 
utolsó pozsonyi országgyűlés ékesen szóló egyházi szónoka: 

„az 1849-50-es évek szomorú korszakára nézve feljegyzem egyházunk éle-
téből azt az általánosan tapasztalt forradalmi kórjelet, hogy népünk elval-
lástalanodott, Istentől, templomtól eltávozott… örömmel temette sírjába 
őseink vallását… Megjegyzésre méltó, hogy a szabadság, vagy inkább alkot-
mányosság megérkeztével… a régi vallásosság nem érkezett meg.”

A kor egyházi életének egyik legtárgyilagosabb kutatója, Szeremley Sámuel  
szerint pedig Magyarországon 

„az 1848-iki év a bibliai hitéletet [a középosztálynál] már legnagyobb részben 
kialudva találta… Akiken még az egyháziasság némi szinezete látszott, azok 
nem annyira a vallás által, melynek külsőségeit megvetették, mint inkább 
az egyház életéhez tapadt mellékes ügyek és célzatok által vezéreltetnek. 
A szeretet lelke hiányzott az egyházból… hiányzott a ténylegesség, a lelki 
erőnek a szív életében és a tettekben való megmutatása. Már az ötvenes évek 
kormánya alatt legjobbjaink köréből az a vallomás tétetett, hogy áldozat-
készségünk kimerült, már nem lehet több, jöjjön segítségünkre az állam, 
mert különben mindenestől elpusztulunk… Az emberek nagy része maga 
sem kívánja az egyházi eltemetést, s önként elmarad az úrvacsorától, midőn 
a hívek közösségéhez tartozni sokakra nézve megunt nyűg.”6

Pedig egyiküket sem lehetett pietizmussal gyanúsítani. S mit mondott az egész 
ország egyházi helyzetét oly jól ismerő, Kazinczy Sámuel  rektorsága alatt a Debre-
ceni Kollégiumban Buday Ézsaiás  szuperintendens pártfogását kiérdemelve lelkészi 
oklevelet szerző Török Pál ? Bejárta a Tiszántúlt, Csekén meglátogatta Kölcsey 
Ferencet , volt rektor Kisújszálláson, ahol akkor 1834-ben Arany János  altanítós-
kodott. Volt Buday Ézsaiás  káplánja, nevelősködött grófi  és nagybirtokosi csalá-
doknál. Jurátusként látta a pozsonyi országgyűlést, s 1839. május 30-án elfogadta 
a történelmi háttere miatt teljesen zilált és rendezetlen körülmények között szinte 
„exterriteriális” pesti egyház meghívását. 

 5 KISS 1904, 47–49. o.
 6 SZEREMLEI 1874, 107–108. o.
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„Szerettem s szeretem egyházamat úgy, hogy érte s javáért szenvedni, meg-
halni is kész vagyok… Ezen egyház mezejét oly kopárnak láttam… mezején 
annyi haszontalan és káros élőfát, intézetet láttam, melyeket nem csendes 
szellőnek kelle szelíden lengetni, hanem zúgó szélnek kitördelni, tövestül 
kiszaggatni… ezen egyház körében annyi tétlenséget, tespedést tapasz-
taltam, hogy az életet benne, ha szükség, mennydörgések és villámlások 
rázkódtatása által, mint történt a Sinai-hegyen, véltem felserkentendőnek; 
egy Bethesda-tót láttam, melyet erélyes hatalommal kell egy angyalnak 
felzavarni, hogy belőle egészség s élet forrjon ki.”7

A magyar kálvinizmus mozdulatlan Bethesda tó…
Mindez nem kívülről jött idegenek fölényes és szeretetlen kritikája. Igaz magya-

rok mondják el keserű szavakban, hogy népünk Istentől, templomtól eltávozott, a 
bibliai hitélet már a század első felében nagyrészt kialudt. Jaj, mindenestől elpusz-
tulunk, mert a szeretet lelke, a lelki erő tettekben és a szív életében való megnyil-
vánulása hiányzik az egyházból!

Kapcsolataik szaporodtak, több európai műveltségű családdal is megismerked-
tek. Ebből a körből sokszor eljutott hozzájuk az a panasz, hogy a kisebb-nagyobb 
vidéki birtokosok és az úgynevezett középosztály tagjainak a hagyományos erkölcsi 
normáktól való elfordulása sokféle és igen súlyos következményekkel jár. A falusi 
nép tőlük tanulta meg a trágár beszédet, amelytől addig valami jellegzetesen magyar 
szemérmességből inkább tartózkodott. Káromkodni, cifrán káromkodni mindig 
tudott a nép, de eddig sohasem káromolta az Istent. Most egyszerre merészebben 
teszi meg ezt is. Látja az urak atavisztikus kivagyiságtól vezérelt tékozló mulato-
zásait, kártyaszenvedélyét, s nem egy esetben erkölcstelen és élvhajhász életét. Ez 
lassan teljesen megingatja benne azt az ősi tiszteletet, amelyet mindig megadott 
azoknak, akiket jellemük vagy tanultságuk, tudásuk alapján becsült. Fokozza ezt 
az, hogy mostanában egyre gyakoribbak azok a közéleti visszaélések, korrupci-
ós esetek, amelyek csak gyorsítják az alacsonyabb vagy magasabb vezetőrétegek 
tekintélyének lerombolását. Mindezt betetőzi még valami szörnyű gőg, amely 
szétfeszíti a közösséget, áthidalhatatlan szakadékokat épít gazdag és szegény közé, 
legyen az paraszt, honorácior, polgár, ilyen vagy olyan úr, vagy éppen egyszerűen 
csak más anyanyelvű.

Nemcsak a papok beszélnek az egyház romlásáról, a világi emberek is aggód-
nak, s ennek gyakran a Protestáns Egyházi s Iskolai Lap hasábjain is hangot adnak. 
Theodor  nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy a lap Dunatiszai álnéven 
író munkatársa, Irinyi József , a Haynau  által halálraítélt, de kegyelemben részesült 
író és egyházjogász, a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője írta talán a legkét-
ségbeesettebb cikket ezekről a jelenségekről. Felháborodása azok ellen az egyházi 

 7 KISS 1904, 35. o. 
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vezetők és tanárok ellen irányul, akik tüntetően kinyilvánított hitetlenségükkel 
és fi togtatott közönyükkel lépten-nyomon megcsúfolják saját egyházukat. Azt 
kérdezik: azokat, akik közülük sohasem járnak templomba, nem kellene-e szigorú 
fegyelmi intézkedésekkel megbüntetni? Hiszen

„az elöljárói hivatal ilynemü viselése annyi, mint az egyháznak: ellensége, 
megbuktatója, gyilkosa és nem kormányosa lenni. Meg van ugyanis bennetek 
a protestantizmus büszkesége… Reszkessetek a felelősségért… Ti meggya-
lázzátok az egyházat hanyagságtokkal ellenség és jó barát előtt… Eláruljátok 
ezen titeket kebelén ápolt anyátokat, meggyilkoljátok, és pedig oldalvást, 
orgyilkos módjára, ugy szólván hátulról való támadással gyilkoljátok meg 
anyátokat, az egyházat, melyre szájjal oly büszkék vagytok.”8

Mekkora bajoknak kell lenniük ahhoz, hogy a magyar református egyház libe-
rális szerkesztők kiadásában megjelenő vezető sajtóorgánuma helyet adjon egy 
ilyen súlyos vádiratnak!

Felülről terjedtek azok a hatások, amelyek megrázták a régi értékrendet. A hie-
rarchia és küriarchia9 harcaiban megerősödött világi elem legbefolyásosabb, sok 
helyen kegyúri jogokat is gyakorló rétegében, az arisztokrácia tagjai között Voltaire  
tanai érezhető befolyást gyakoroltak, míg a papság nem jelentéktelen része beérte 
egy néha megdöbbentően primitív pragmatikus racionalizmussal. Ezt a helyzetet 
már 1822-ben így jellemezte egy „tanköltemény”:

„Egoismus, Carnalismus, Illuminatismus,
Indifferentismus, Luxus, Fuxus, Liberalismus,
Rationalismus, Romancismus, modae pruritus,
Scepticismus, et chaos diversi fortis spiritus
Frigidus, politicus, vel nullus sacrorum cultus.”10

Nem csoda, hogy mind többen kérdezték: mi lesz a magyar néppel, ha száza-
dokon át az üldöztetések között kitartó, az elnyomottak ügyét felkaroló magyar 
protestantizmus erejét veszti és megüresedik?

 8 DUNATISZAI 1858, 1130–1131. o.
 9 A küriarchia és a hierarchia pártján állók belviszálya azon alapult, hogy az egyház igazgatásában 

kizárólag a lelkészek vegyenek-e részt – ahogy az a 18. századig jellemző volt –, vagy az egyház 
világi tagjai is szerepet kapjanak-e abban.

 10 Magyar Sion, 3. évf. 1865. 7. füzet. 513. o.
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Kaiserswerth

Biberauer  1857 tavaszán még egy helyi csoportokat létesítő országos egyesület 
alapításával szerette volna a Pesten kallódó idegenek összegyűjtésére vonatkozó 
belmisszió terveit megvalósítani. Ezen a nyáron találkozik azokkal, akik azt kí-
vánják, hogy az ébredés híveihez tartozó külföldiekből alapítson egy uniált gyü-
lekezetet. Először csupán tájékozódik. Bámulatosan tud gazdálkodni az idővel, 
és jó vasutasként kidolgozza munkatervét. Hivatalos útjait tervszerűen összeköti 
a rokongondolkodású körök felkeresésével. Berlinben többször megfordul egy-
egy villámlátogatásra. Itt hallott a Hamburgból ideköltözött óriási hatású Johann 
Heinrich Wichern  egyik beszédéről, aki 1848-ban a wittenbergi vártemplomban, 
Luther  sírjánál mondott megrázó szónoklata és nem sokkal ezután kiadott irányt 
szabó emlékirata megjelenése óta vezéralakjává vált a diakóniát megalapozó, az 
egyházat belülről ébresztő belmissziónak.

Elhatározza, hogy nem nyugszik, amíg el nem jut a most, a krími háború után 
Florence Nightingale 11 révén még híresebbé vált Kaiserwerth-be. A Rajnapartján 
fekvő kis faluban egy fáradhatatlanul dinamikus lelkész, Theodor Fliedner 12 a bibliai 
Fébé emlékének ihletésére feltámasztotta az újszövetségi diakonissza tisztséget. 
Betegápoló vagy tanítónő diakonisszákat nevel. Pestalozzi 13 szellemében tanítanak, 
és gyökeresen modernizálják a kórházügyet. Új utat vág a felbomló nagycsaládi 
keretekben lassan feleslegessé váló, férjhez nem ment nők társadalmi felemelkedé-
sének. Vele ugyan nem sikerült találkoznia, de baráti viszonyba került helyettesével 
és vejével, Julius Disselhoffal .14 Máris megkéri, hogy küldjön a megbetegedett hit-
testvérek ápolására diakonisszákat Pestre, és gondozzák az idegen nőket, betegeket.

 11 Florence Nightingale (1820–1910) angol ápolónő, a modern nővérképzés úttörője. 1850-ben be-
hatóan tanulmányozta a kaiserswerthi diakonisszák betegápolási tevékenységét, s a következő 
évben visszatért, hogy kitanulja az ápolónői mesterséget. A krími háborúban megreformálta a 
brit sebesültek ápolását, s megteremtette a betegápolás etikai alapjait. Beosztottai feletti szigora 
és éjszakai ellenőrzései miatt kapta „a lámpás hölgy” nevet. Születésnapján, május 12-én ünneplik 
az ápolók világnapját.

 12 Georg Heinrich Theodor Fliedner (1800–1864) német evangélikus lelkész és a kaiserswerthi dia-
kónia, valamint az ehhez tartozó intézmények megszervezője. 1821-től Kaiserswerth evangélikus 
lelkésze volt, ahol az 1830-as évek elején új módszert dolgozott ki a börtönviseltek társadalmi 
integrációjára, s feleségével közösen 1836-ban megalapította az első diakonissza-anyaházat Kai-
serswerthben. 1841-ben tanítóképzőt, majd árvaházat hozott létre. 

 13 Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) svájci pedagógus. Pedagógiai nézeteit elsősorban a szegény 
gyerekek és a népnevelés ügyében fejtette ki. 1784-ben Neuhofban egy intézetet alapított a szegény 
családból származó gyerekek részére, akik eltartásuk költségeit mezőgazdasági munkával termel-
ték meg, s közben oktatásban és nevelésben részesültek. Az intézet világhírű lett, s a pedagógia 
iránt érdeklődők tömegesen keresték fel.

 14 Julius August Gottfried Disselhoff (1827–1896) evangélikus lelkész. Halléban folytatott teológiai 
tanulmányait követően 1850-től tanítóként Fliedner munkatársa volt Kaiserswerthben. 1853-ban 
Schmerbeck lelkésze lett, majd 1855-ben visszatért Kaiserswerthbe, ahol ezt követően több mint 
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Pedig dehogy is tolakodott! Kicsiségének őszinte tudatában szerényen kérdezett, 
s közben maga sem vette észre, hogy szolgálatkészsége, felelősségtudata és merész 
fantáziája mekkora hatással volt Disselhoffra , az uniált protestantizmus harcos 
képviselőjére. 

Közösségi tervek

Az európai protestáns közvéleményt, de még inkább az ébredés vezetőit a magyar-
országi egyházi helyzet politikai szempontból is foglalkoztatja. Theodor  legjobb 
tudása szerint igyekszik becsületes tájékoztatást nyújtani. Wichern  nagyszerű 
szervező, munkája révén az evangélium hirdetésének stratégiáját kidolgozó misz-
sziói állomások hálózata a Balkánon át már Isztambulig kiépült. Pest még hiányzik 
ebből a láncból.

Hogyan lehetne – töpreng most Theodor  is – megmozgatni ezt a holt tengert, az 
egész magyar protestantizmust? Hol kellene kezdeni? Az ifjúságnál egy legényegy-
lettel, egy árvaházzal, vagy a betegeknél, szegényeknél, kórházaknál, menhelyeknél? 
S a fi atalasszony, akivel mindent megbeszélt, egyre büszkébb lett rá. 

Külföldi útjain kerülhetett szóba először egy szokatlan terve, amelyet csak az 
akkori egyházi helyzet tesz érthetővé. A hitvallási különbségek jelentősége a refor-
mátusoknál a racionalizmus helyét elfoglaló liberális teológiai irányzatok híveinek 
körében éppúgy elmosódott, mint a nemzetiségpolitikai harcokba bonyolódott 
lutheránus egyházban. Fáy  Óramutatójában a konfessziók ésszerű, a kor szellemének 
megfelelő kijavítását javasolta. Kemény ítéletet mondott Kálvin  felett, akit „a nagy 
Lutherrel , békés Melanchthonnal  és józan Zwinglivel  egy rangba helyezni nem tud”, 
s a genfi  presbitériumot a protestáns inkvizíció tribunáljának nevezte.15 Ravasz 
László  a későbbiekben ebben az összefüggésben fogalmazta meg kemény ítéletét: 

„Nálunk a racionalizmus sajátságos alakot öltött. Csak félig volt öntudatos 
világnézet, amely bölcseleti alapelveknek a vallásra alkalmazásából állott 
volna elő, félig egyszerű dekadencia volt: a vallásos mélység elsekélyesedé-
se, a theológiai ismeretek felületessége és az egész keresztyénségnek üres 
ritualizmussá való válása.”16

S milyen elgondolkodtató: az üldözések, diszkriminációk enyhülésével egyesek-
ben már az a kérdés is felmerült, hogy ha a politikai nyomás megszűnik, s nem lesz 

negyven évig a betegek gyógyításának szentelte életét. Tevékenyen részt vett a kaiserswerthi 
mintára létrehozott anyaházak és szociális intézmények létrehozásában. 1865-ben átvette az 
anyaház irányítását, s tisztségét és feladatait egészen haláláig ellátta. 

 15 FÁY 1842, 23. o.
 16 RAVASZ 1915, 226. o.
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ki ellen védelmezni a magyar szabadságot, miben áll majd a magyar protestantizmus 
feladata? Ha nem árad belőle a népet megtartó erő, nem válik-e nélkülözhetővé? 
Anyakönyvezni, népet művelni más is tud, talán még jobban is. Azt, amit Theodor  
hiányolt, mások is nélkülözték. Nemcsak Bauhofer  sürgette a belmissziót, az új 
ortodoxia kitűnő debreceni vezére, Révész Imre , a Dunamelléken Filó Lajos , Dobos 
János  és mások is ezt tették, bár nem ugyanazt értették alatta. Bajban volt az ország, 
és bajban volt az egyház. 

Frederick William Robertson 17 és Charles Haddon Spurgeon ,18 az angliai ébredés 
nagy igehirdetőinek óriási hatású, ébresztő beszédei az ő fordításaikban szólaltak 
meg magyar nyelven az ország számos szószékén. Robertson  az angol Wilberforce 19 
és a német fi lozófi a hatása alatt Heidelbergben, Oxfordban és Brightonban műkö-
dött. A metodista neveltetésű, szabad baptista teológiai autodidakta Spurgeon  pedig 
kétségtelenül a 19. század legnagyobb tömeghatású belmissziói igehirdetője. A gyári 
munkások helyzetének javításáért és művelődéséért küzdve gyakorolta a szeretet-
szolgálatot, és árvaházat is alapított. Az ő hatásuk is gyarapította Magyarországon 
az új, tartalmasabb, elevenebb, de főként evangéliumibb erkölcsi minőségű egyházi 
életet kívánók lassan szaporodó táborát. Egyelőre azonban mindez még alig látszott. 

Theodornak  joggal támadt az a benyomása, hogy a magyarországi protestáns 
egyházak fi gyelmét most teljesen a politika köti le. Mindenfelé az unióban remény-
kednek. A kettő közül a lutheránus erősen megosztottan, a református nyakas 
kálvinista módon, életre-halálra, szenvedélyesen küzd a gúzsba kötött nemzet 
egyetlen szószólójaként, saját autonómiájának védelmében a bécsi kormányzat 
változatlanul önkényes, szorító hatalmaskodása ellen.

Ilyen körülmények között került először szóba az a lehetőség, hogy az ébredés 
képviselőinek valamiféle bázist kellene biztosítani munkájukhoz. Egyre nyilván-
valóbb volt, hogy a meglévő gyülekezetek racionalista hatások alatt álló főgond-
nokaikkal, presbitereikkel, jórészt liberális papjaikkal erre aligha alkalmasak. Nem 
tudnak a hitbeli megújulás és az ebből származó gyümölcstermés kérdéseivel fog-
lalkozni. A németajkú reformátusoknak, s még inkább a nagy hitébredés Pesten élő 
külföldi híveinek különben sincs Pesten gyülekezte. A főként német nyelvű és erősen 
liberális teológiát hirdető lutheránus istentiszteletek, valamint Török Pál  havonta 
egyszer németül mondott igehirdetés-rögtönzései nem vezethetnek megújuláshoz. 

Ezen tapasztalatok hatása alatt érlelődik meg Theodorban  a gyülekezetalapítás 

 17 Frederick William Robertson (1816–1853) angol teológus. 1840-től 1847-ig Brightonban volt segéd-
lelkész, s prédikációiban felemelte szavát a munkásság rossz életkörülményei ellen.

 18 Charles Haddon Spurgeon (1834–1892) angol baptista prédikátor, a „prédikátorok fejedelme”. 
1854-től haláláig Londonban működött prédikátorként. Prédikációit még életében több mint 30 
nyelvre fordították le. 

 19 William Wilberforce (1759–1833) angol politikus. Fő küldetésének a rabszolgaság eltörlését tartotta, 
s annak érdekében minden alkalommal felemelte szavát. 
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gondolata. Nekilát, számba veszi az érdeklődőket, s névsorukat listába foglalja. 
Svájci, német és angol mérnökök, szakmunkások, ezekből lett nagyiparosok – mint 
Abraham Ganz  és Heinrich Haggenmacher  –, továbbá vagy egy tucat gazdag csalá-
doknál élő nevelőnő lelkesül egy pesti német református gyülekezet alapításának 
tervéért. Ennek egyik írásbeli bizonyítékát gondosan meg is őrizte, amely egy 1857. 
november 4-i dátummal Laibachban kelt levél. Az éledő osztrák protestantizmus 
egyik buzgó világi munkása, Gustav Heimann  írta. Ő is fáradhatatlan utazó, ő is 
mérnök, s neki is rengeteg külföldi kapcsolata van. 

„Teljes szívemből kívánom, hogy azok a fáradozásai, melyeket egy refor-
mátus német gyülekezet létrehozásáért folytat Pesten, a legjobb sikerhez 
vezessenek. Valóban igen szomorú jelenség, hogy a protestánsok táborában 
meggyőződésük legszentebb vonatkozásában olyan kevés az egyetértés. 
Az önzés túlságosan nagy ahhoz, hogy az egyes ember átérezhesse mások 
szenvedését. Úgy látszik, a külső nyomás még mindig nem elég nagy, s ezért 
ennek nyilván még komolyabban érezhetővé kell válnia ahhoz, hogy a jelen-
legi letargia helyét elfoglalhassa az igazi munkálkodás. A magyarok álomba 
ringatják magukat rózsaszínű reménységeikkel. Attól tartok, hogy akárcsak 
mi magunk, ők is talán csak akkor fogják belátni tévedésüket és azt, hogy 
reménységeiket fövényre építették, amikor már késő. Azt hiszem, még ha 
Magyarország esetleg ismét visszaszerzi is bizonyos jogait, ezekből semmi 
sem fog jutni a [birodalomban élő] német protestánsoknak, vagyis az Auszt-
riában, Stájerországban, Karintiában élő hitfeleknek, mert ugyan ki törődik 
velünk, talán a bécsi konzisztórium, s főképpen Pauer  szuperintendens?”20

Biberauer  lutheránus létére egyedül kezd neki grazi mintára, az egyházi unió 
szellemében egy pesti német ajkú református gyülekezet előkészítésének. 1857-et 
írnak, és a német az a nyelv, amelyet egyaránt megértenek az ébredés által megérin-
tett hívek, legyenek a század elejéig bevándorolt pestiek, a több mint száz német 
állam egyikének, Angliának vagy Svájcnak a polgárai, a református, a lutheránus, 
az anglikán vagy a presbiteriánus egyházak tagjai. 

Mire lenne szükség?

Érdemes? Egyre többen sürgetik. A túlterhelt Török Pál  megérti. Ő most azért vállal 
minden terhet, sok gyanúsítást és rágalmat, mert meggyőződése, hogy még lehet 
segíteni. A legelső feladat a papság felemelése. Valamikor a legtudósabb külhoni 
egyetemeken képzett emberek voltak, a nép pásztorai és tanítói, erkölcsi példaképei. 
Meg is érdemelték a nekik kijáró tiszteletet. Az új papok a megbecsülést még nem 

 20 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Gustav Heimann levele Theodor Biberauerhez, 1857. november 4.
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vesztették el, de hamarosan el fogják veszteni. Nagyrészt faluról jöttek, a konvik-
tusokban is alig-alig csiszolódtak, s akik nem kerültek külföldi egyetemekre vagy 
műveltebb birtokos családhoz nevelőnek, azok az universitasok nélküli szakfőisko-
lákban, Debrecenben, Patakon és Pápán, néha kiváló professzorok mellett is jórészt 
igénytelen, parlagias „fi liszterek” maradtak. Kecskeméten sem lesz jobb a helyzet. 
Ezen csak az változtathat, ha a protestáns lelkészképzést áttelepítik a magyar kul-
turális és művészeti élet központjába, a fővárosba. Ha kiemelik a provincialitásból, 
ha Pesten minden tekintetben többet nyújtó, magasabb követelményeket támasztó 
tudósoktól tanulhatnak az elerőtlenedő egyház jövendő pásztorai és vezetői. Ha 
ez megvalósul, akkor visszafordítható lesz ez a folyamat.

Ez is nagyon fontos, mondják Theodor  barátai, de nem elég. Valami olyan kellene, 
mint Angliában, Francia- és Németországban – ezt érzi ő is. Misszionálni kellene 
a papokat, a gyülekezeteket. Dobos János  és sokan mások is érzik ezt: hiányzik a 
szeretet lelke, s a hit gyümölcsei, a tettek még váratnak magukra. A szeretet lelke 
nélkül pedig nincs igazi hitélet, befelé is irányuló misszió. Segítő diakónia, a tett, 
a másokért hivatásszerűen odaáldozott élet nélkül nincs megújulás. Ehhez intéz-
ményes bázisok kellenek.

Hogy szükség van-e rájuk? Csak saját, legszűkebb körében is érzi ezt. Ha más 
nem, hát a Pesten élő, átutazó, bajbajutott, megbetegedett külföldiek és a kiöregedett 
nevelőnők gondozásának megoldatlansága szinte naponta hoz elé lelkiismeretét 
megterhelő eseteket. Össze kellene gyűjteni az ide került fi atal mesterlegényeket 
is. De talán legsürgősebben az árvákról kellene gondoskodni. Az iparosodó Pest 
düledező városszéli házai néha szívet tépő, csendes tragédiákat rejtenek. De hogyan? 
Hol talál munkatársakat itt, ahol alig akad valaki, aki még meg is hallgatná? Mennyi 
feladat! Mit tehet megoldásukért valaki, aki maga is csak jövevény? Kevés az ideje, 
tapasztalata, ereje. Kicsoda ő ahhoz, hogy bármibe is belekezdhetne?

Egyelőre tehát Bauhoferrel  és Hornyánszkyval  beszél. Ez utóbbi sem lelkész, 
legtöbb kiadványa német nyelvű, de ezek mellett szlovák és magyar publikációi is 
szaporodnak. Évkönyvei, az 1855-ben, 1856-ban és 1857-ben megjelent Protestantische 
Jahrbücher aus Ungarn,21 továbbá a Kalender für das evangelische Volk22 országosan elterjed-
tek. De rendkívüli jelentőségű új vállalkozása, a külföldön is jól ismert pesti német 
nyelvű protestáns hetilap, az Evangelisches Wochenblatt egyedülálló a magyarországi 
egyháztörténetben. Jól szerkesztett, az egész világkeresztyénség életét fi gyelemmel 
kísérő, gazdag és pontos hazai és ausztriai hírszolgálattal évi nyolcszázötven nagy 
oldalon, sűrű nyomással megjelenő folyóirat, amelyet Pesten adnak ki, s a Landerer 
és Heckenastnál nyomtatnak. A magyarországi protestáns időszaki lapok közül 
ez az egyetlen, amelyet – amint azt a szerkesztői üzenetek is bizonyítják – messze 

 21 Német: Magyarországi protestáns évkönyvek.
 22 Német: Kalendárium az evangélikus népnek.
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a határokon túl, mégpedig nemcsak a német nyelvterületen, de Hollandiában, 
Angliában és Franciaországban is rendszeresen olvasnak. Bizonyos szempontból 
a külvilág számára nyelvi elszigeteltsége miatt alig érthető Magyarország tolmácsa, 
amely rendszeresen tudósít a Protestáns Egyházi s Iskolai Lap és más sajtótermékek 
tartalmáról is. Pest-budai szerkesztősége a pesti Úri utca 6. szám alatti épület első 
emeletén működik, de külön bécsi kiadóhivatala is van. 

Természetesen közös protestáns vállalkozás. De már nyelvi okokból is kiterjedt 
és igen színvonalas munkatársi gárdája túlnyomó részben a német ajkú magyaror-
szági lutheránusok soraiból, főként a Szepességből, Erdélyből és a déli határvidéken 
nagyon eleven egyházi élet gyülekezeteiből, a Bácskából és a Bánátból kerül ki. 
A nyugat-európai egyházi ébredés és a német belmisszió elkötelezett terjesztője. 
Politikai szempontból első programjához híven pártatlannak igyekszik látszani, 
de hovatovább növekvő teret biztosít olyan cikkíróknak is, akik a bécsi kormány 
egyházi rendelkezéseinek ellenálló egyházi vezetők magatartását nem helyeslik, 
s az új összalkotmányi rendezés, tehát a magyar nemzeti és egyházi autonómia 
védelméért folyó szenvedélyes egyházi harc feladását javasolják. Az olvasók nagy 
része nem veszi észre, hogy egyoldalú tájékoztatásai odakint sem maradnak hatás-
talanok, s az általuk inspirált nyilatkozatok a belföldi olvasók szemében nemegyszer 
már kívülről érkező testvéri tanácsoknak tűnnek. 

Ennek a szlovák–német–magyar szerkesztőnek néha olyan gondolatai támad-
nak, amelyek a politika mérgezett légkörében megvalósíthatatlanok, mert az adott 
helyzet, a történelmi realitások meghunyászkodó elfogadását előfeltételezik. Mégis 
van bennük valami utópisztikusan csábító. Ilyen az összmonarchia egymással nem 
törődő, egymást nem is ismerő, vagy ha igen, akkor igen sokszor egymást a szűk, 
nacionalista vagy szemellenzően dogmatikus konfesszionalista gőg és bigottéria 
indulataitól fűtötten lenéző, támadó, egymással marakodó evangéliumi keresztyé-
neinek találkozása, testvéri összebékélése. 

A fi atal vasúti mérnök már származása, neveltetése és hivatása következtében is 
széles távlatokban gondolkodik. Meg van győződve arról, hogy a szeretetben össze-
fogó protestánsok krisztusi lelkületű megbékélése talán még a nemzetiségi önzés 
és gyűlölködés ijesztően mélyülő szakadékait is át tudná hidalni, s egy új testvéri 
egység kezdete lehetne. Ebben a hitben Bauhofer  magatartása is erősíti, akinek 
egyházpolitikai megalkuvása a szabadságharc bukása után hozzá legközelebb álló 
barátaiból, bujdosótársaiból egyre növekvő megvetést és haragot vált ki, hiszen az 
szemükben a Magyar Királyságban kisebbségben lévő magyarság hegemonisztikus 
nacionalista álmairól való lemondást is jelenti. 

A Habsburgok nemcsak birodalmuk nemzetiségeit játszották ki egymás ellen, 
de egyházpolitikájuk elnyomó intézkedéseiben is századokon át felhasználták a 
területen élő protestánsok etnikai és konfesszionális megosztottságát. Töredék 
csoportokkal könnyebben lehetett bánni. A Magyar Királyságon és az Erdélyi Fe-
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jedelemségen belül sem alakulhattak ki egységes evangélikus, illetve református 
egyházak. Kritikus helyzetekben megkísérelték alkalmi konventi gyűléseken a 
közös álláspont kialakítását. De az egyházkerületek, a szuperintendenciák függet-
lenek voltak egymástól, s önállóságukat féltékenyen őrizték. Már az egyházmegyék 
szerves egysége sem alakult ki mindenütt. Jellemző példa erre a 18. század végén 
néhány főúr által életre hívott s többé-kevésbé fenntartott pesti református gyü-
lekezet, melynek nehezen akadt gazdája. Nemegyszer sehova sem tartozott, mert 
senki sem akarta érte a donátorok és mecénások áldozatkészségének csökkenése 
vagy megszűnése esetén az anyagi felelősséget vállalni.

Az összefogás kérdése sokakat foglalkoztatott. Hornyánszky lapja Mire van nekünk, 
evangélikusoknak nagy szükségünk? cím alatt felvetette a Monarchia valamennyi evan-
géliumi egyházának és közösségének „lehetőleg egy protestáns gyülekezőhelyen” 
megtartandó találkozójának, konferenciájának gondolatát.

„Mindenki könnyen beláthatja, hogy egy olyan egyház számára, amely alig 
egy teljes emberöltő óta létezik minden részében szabadon, egy olyan egyház 
számára, mely annyi különböző nyelven hirdeti és hallja az evangéliumot, 
a mi egyházunk számára, amely a közös hazában eddig részint nagyobb, 
részint kisebb és szétszórt egyházkerületi tömörülésekben oly nagyon külön-
böző viszonyok között élt, s ahol a korona különféle országaiban élő tanítók 
és igehallgatók jóformán egyáltalán nem ismerték egymást, egy ilyen gyűlés 
e körülmények között olyan lehetne, mint a természet számára a hosszú tél 
után egy barátságos tavaszi nap. Ó, hány közös érdekű tárgyat kellene egy 
ilyen konferencián megtárgyalni! Fessük lelki szemeink elé egy ilyen baráti, 
a tiszta hit és a haladás szellemétől áthatott konferencia képét, amelyen a déli 
tengerparti földről jött hittestvér – legyen az világi ember vagy lelkipásztor 
– az Északi-Kárpátokból érkezett atyafi  kezét melegen megszorítja, amikor a 
lombardiai lutheránus szeretett bibliafordításával a kezében, amelyet annyi 
gonddal, rettegve szerzett és őrzött meg, a tüzes magyar kálvinistát túláradó 
örömmel, testvérként köszönti! S odalép hozzájuk a karintiai vagy galíciai 
lelkipásztor, akinek nagy utat kell megtennie, míg szolgatársára akad. Kép-
zeljük el azt a pillanatot, amikor ezek testvéri csókkal köszöntik egymást, s 
a szívek fagya felenged, és mindenki beszélni kezd körülményeiről, gyüleke-
zete jelenlegi állapotáról, s kölcsönös eszmecserére kerítvén sort, a jobbítás 
javaslatai hangzanak el! Hogyne várhatnánk akkor, hogy Krisztus  beváltja 
szavát: »Ahol ketten vagy hárman egybegyülekeznek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük!«. Ezért az egység, nem az egyformaság az, amire nekünk, 
evangéliumi keresztyéneknek nagyon nagy szükségünk van.”23

Theodor  sok időt rabolt el feleségétől azért, hogy Hornyánszkyval beszéljen. Az 
egyszer azt mondja neki: 

 23 Was thut uns Evangelischen sehr noth? Evangelisches Wochenblatt, 2. évf. 1858. 7. sz. 106. o.
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– Miért nem ír nekünk cikkeket?
Arra, hogy ezt tehetné, eddig nem is gondolt, ha maradt néhány perce, apjának írt 

Grazba. Vannak, akik Hornyánszkyt  labancnak tartják, sőt súlyosabb vádakkal is 
illetik. Theodor  zavarban van, a gyanúsítások ködében sehogy sem tud eligazodni. 
Azt azonban egyre határozottabban érzi, hogy a maga kis körében neki is tennie kell 
valamit. Annyi nyomorral, szenvedéssel találkozik, hogy erről valóban írnia kellene.

De egyelőre csak apjának írja egyik tépelődő levelét a másik után. 

A hosszú út végéhez közeledve

Talán nem is sejti, Michaelnek  milyen sokat jelentenek most ezek a pesti levelek. 
Ha Theodor  nem ér rá írni, Chrissy  ír helyette. Ezek a piros pecsétes tudósítások 
elterelik Michael  fi gyelmét egyre növekvő gondjairól. Gyakran elfogja a csüggedés, 
aggódik. Élete lassan célhoz érkezik. Milyen keveseknek adatik meg az olyan hosszú 
élet, mint az övé, hiszen már hatvanhat esztendős! Gyakran betegeskedik, valami 
komoly baja van.

Egyetlen fi a pályája elkezdődött. Szépen halad: megnősült, derék feleséget ta-
lált. De a két nagylány még pártában van, pedig koruk szerint már férjhez kellett 
volna menniük. Sophie  iránt sokan érdeklődnek, de eddig olyan protestáns kérő, 
aki megnyerte volna tetszését és megfelelt volna igényeinek, nem akadt. Katolikus 
szóba sem kerülhet, pedig sok rokonszenves katolikus fi atalember fordult meg itt a 
parókián. Vagy az egyik, vagy a másik árulást követne el. Sophie  tisztában van azzal, 
hogy ha itt engedne valakinek, apja egész munkáját megtagadná, s nincs kétsége 
afelől, hogy az belehalna. Michael  sejtette, hogy társaságuk egyik katolikus tagja 
őszintén vonzódott leányához, s az viszonozta is érzelmeit. Mégis maga kérte meg 
arra, hogy többet ne látogassa meg őket. Két külön világban élnek, s nincs híd az 
őket elválasztó szakadék felett. Csoda-e, hogy Sophie  már nem olyan vidám, mint 
azelőtt? Csípős megjegyzéseket tesz és zsémbeskedik.

Auguste  egészen jól érzi magát itthon. Nem lelkesedik a háztartásért, de szeret 
segíteni apjának a gyülekezet dolgaiban. És itt van még a kicsi is. Mi lesz Herminchen-
nel , ha őt az Isten hazaszólítja? Mert akár tetszik, akár nem, rá is érvényes, hogy „elvé-
gezett dolog az emberek között, hogy egyszer meghaljanak”. Mi lesz a gyülekezettel? 
Nagy álma, a grazi gyülekezet kétszáz esztendős tetszhalálból való feltámasztása 
valóra vált, és ismét erős gyökereket eresztett a város talajába. Mégis küzdenie kellett 
a kicsinyhitűség ellen, mert sötétnek látta a jövőt. Isten őrizze a hálátlanságtól! De 
vak lenne, ha nem akarná észrevenni, hogy az utolsó két évben, a konkordátum 
megkötése óta megint egy új, talán rejtettebb elnyomás jelei mutatkoznak.

Aggódva tapasztalták a megújuló vallási türelmetlenség és a rosszindulat olyan 
intézkedéseit, mint amelyekkel visszavonták a protestánsoknak azt a Türelmi Ren-
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deletben és az 1790/91. évi XXVI. törvénycikkben biztosított jogát, hogy halottaikat 
– saját temetőik nem lévén – katolikus temetőkbe temethetik, s a katolikus templom 
harangjaival harangoztathatnak a halott emlékezetére. A felújított rendelkezés követ-
keztében most megint óriási távolságokra kellett elszállíttatni a protestáns halottakat, 
s ahol nem volt templomuk, ott a harangok sem siratták el őket. Hogy helyenként 
milyen eleven volt még a felekezeti indulatok harca, azt néhány kirívó, az ellenrefor-
máció napjaira emlékeztető eset bizonyította. E rendeletre hivatkozva nemrég elte-
metett protestáns halottakat hantoltak ki. Még a holtak birodalmában sincs helyük 
az „akatolikusoknak” a keresztyén temetőkben. S lám, ez a megbélyegző elnevezés 
is újra megjelenik a hivatalos okiratokban, pedig 1848 óta sehol sem használták.24

Érdekes, a grazi gyülekezetnek még ez is javára vált. Meg kellett, de meg is lehetett 
vásárolni a katolikus temető egy részét, hogy halottait elkülöníthesse. És itt újra 
csak megismétlődött az, ami már annyiszor meglepte Michael Biberauert . Hívei 
bámulatosan rövid idő alatt összeszedték a temető megvásárlásának költségeit. 
Sőt, még egy öröm érte: gyülekezetének egyik Európa-szerte ismert tagja, Karl 
Eduard Holtei ,25napjainak kalandos életű költője a temető költségeinek fedezésére 
összeállított egy hétszáz oldalas irodalmi antológiát. Eichendorff , Freiligrath ,26 
Geibel ,27 Grillparzer ,28 Hebbel 29 és más neves írók vagy jogutódaik is átengedték 
neki elbeszéléseiket vagy költeményeiket, sőt a kötet végén az akkor népszerűsége 
csúcsán járó Giacomo Meyerbeer ,30 Berlin zenei életének fejedelme, az ünnepelt 

 24 WALLNER 1965, 28. o. 
 25 Karl Eduard Holtei (1798–1880) német költő és festő. Breslauban jogot tanult, azonban hamar elhagyta 

az egyetemet, és a színészetet választotta. 1847-ben Grazban telepedett le, ahol visszavonultan élt, s 
minden idejét az irodalomnak szentelte. Legjelentősebb művei a Stimmen des Waldes és a Die Vagabunden. 

 26 Ferdinand Freiligrath (1810–1876) német költő és műfordító. Tizenhat évesen otthagyta az iskolát, 
hogy az angol és a francia irodalmat tanulmányozza. Az 1840-es évektől költészete egyre inkább a 
politika felé tendált. 1868-ig Londonban élt, majd Stuttgartban telepedett le. Legismertebb műve O lieb, 
so lang du lieben kannstcímű költeménye, amelyet Liszt Ferenc Liebestraum No. 3. címmel megzenésített.

 27 Emanuel Geibel (1815–1884) német költő és drámaíró. Bonnban és Berlinben teológiát hallgatott, 
majd 1840-ben IV. Frigyes Vilmos szolgálatába lépett. 1851-től a müncheni egyetem tanára volt. 
Legjelentősebb művei König Roderich című tragédiája, valamint Juniuslieder című verseskötete. 

 28 Franz Grillparzer (1791–1872) osztrák költő és drámaíró. A bécsi egyetemen fi lológiát és jogtudo-
mányt hallgatott. 1823-tól az Udvari Kancellárián dolgozott, majd 1832-től 1856-ig a Kancellária 
archívumának igazgatója volt. 1847-ben egyike volt az Osztrák Tudományos Akadémia alapítóinak. 
Legjelentősebb drámái az Ottokár király tündöklése és bukása, valamint a Kasztíliai Blanka.

 29 Christian Friedrich Hebbel (1813–1863) német drámaíró és költő. Harmincéves koráig nagyon rossz 
körülmények között élt, eközben kisebb lapokban jelentette meg írásait. 1843-ban VIII. Keresztély 
dán királytól kétéves ösztöndíjat kapott, ennek keretében beutazta Franciaországot és Itáliát, s 
több neves irodalmárral is megismerkedett. 1846-ban Bécsben telepedett le, s élete végéig itt élt. 
Legismertebb művei a Maria Magdalena és a Die Niebelungen.

 30 Giacomo Meyerbeer (1791–1864) német zeneszerző. Gondos zenei nevelésének köszönhetően 
tehetsége már korán megmutatkozott. 1814-től hesseni udvari zeneszerző volt, majd 1816-ban 
Velencébe utazott, ahol Rossini hatása alá került. 1831-ben Párizsban telepedett le, s 1834-ben 
megkapta a Francia Becsületrendet. Legismertebb műve Ördög Róbert című operája.
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operaszerző egyik hosszú kánonja is megtalálható kottamellékletként. Holtei  alig-
hanem Biberauer  szülőhazájára gondolt, amikor a magyar irodalom akkoriban 
legszorgalmasabb, ha nem is a legkongeniálisabb német nyelvű fordítója, Kertbeny 
Károly  csikorgó tolmácsolásában Arany János  három költeményét, a Mátyás any-
ját, a Varróleányokat és – ami bizonyára nem volt véletlen – a Rab gólyát is felvette 
gyűjteménybe. Az egész munkát „Tisztelendő Biberauer Michael  úrnak, a grazi 
protestáns gyülekezet harmincöt esztendeje szolgáló lelkipásztorának” ajánlotta 
„mély tisztelete jeléül”.31

– Igen, harmincöt esztendő – írta fi ának, s vajon mit ért el ez idő alatt? Valamikor 
neki is voltak irodalmi tervei. A soproni Latin és Német Társaságban milyen izga-
lommal és mekkora lelkesedéssel adta elő e nyelveken írt költeményeit, s milyen 
szíves fogadtatásra találtak azok! Nemcsak Rumi  professzor, de a nagy püspök, 
irodalmár és költő, Kis János  is sokat várt tőle. Mekkora álmai voltak!

Aztán jöttek a harcok és a gondok, teltek az évek, s nem került ki a tolla alól több 
egy szerény verseskötetnél és egy másik munkánál, amely tulajdonképpen nem is 
irodalmi alkotás. Ez könyv a Könyvről. A Könyvek Könyvére akarta benne felhívni 
a fi gyelmet azok között, akik egyébként talán sohasem vennék kezükbe a Bibliát. 
Gemälde und Paraphrasen aus der heiligen Geschichte Neuen Testaments – ezt a címet adta 
neki.32 Íróasztala fi ókjában még gyűlnek a prédikációk, amiket – ha netán megéri 
– egyszer talán összerendez és kiad, hiszen barátai, akik egyiket-másikat hallották 
vagy olvasták, ezt sürgetik. De ki tudja? Talán már késő. Hogy is mondja Arany 
János  a rab gólyáról?

„Várja, várja, mindig várja,
Hogy kinő majd csonka szárnya
S felrepül a magas égig,
Hol a pálya
Nincs elzárva,
S a szabadság honja kéklik.”33

A szabadság hona? Ezen a földön álomvilág. Nem hálátlan, látott csodákat, de 
ideje lejárt. Nem betegeskedik, ahogy mondani szokták, hanem beteg. Bénult fáradt-
ság telepszik rá. Nincs más hátra, csak a búcsúzás Graztól és a hazatérés Kőszegre, 
ahol talán még új erőre kap, és aztán – hála Istennek – az örökkévalóságba…

Theodor  ezt alig vette észre.

 31 HOLTEI 1857.
 32 Német: Képek és parafrázisok az Újtestamentum szent történeteiből.
 33 Arany 1951, 14. o.
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Gondok és örömök

Chrissy  teljesen átvette férje problémáit. Csodálta hivatása területén, a vasútnál 
kibontakozó szervező tehetségét és nagy álmait. Együtt látnak neki, hogy apja 
külföldi baráti köreivel ők is kiépítsék az összeköttetéseket. Ők megértik, Theodor  
megbeszélheti velük tapasztalatait és kérdéseit. Nemcsak levelezésbe kezd velük – 
ebben, különösen, ha angol nyelven kell írni, felesége is segíti –, de ha csak teheti, 
személyesen is felkeresi őket. Erre használja fel szabadjegyeit. 

Nem most kezdett töprengeni azon, hogy mi módon lehetne a belmissziót Ma-
gyarországon meggyökereztetni. Egy, még házassága első hónapjaiban, 1857. jú-
nius 1-én kelt, hozzá intézett hosszú levél azt tanúsítja, hogy már ebben az évben 
egyesület, sőt egyesületek létesítésére is gondolt. Ezek biztosítják az érvényben levő 
törvények szerint azt a szabad jogi formát, amelynek autonómiájával szociális és 
missziói célokat lehet szolgálni. A levélíró Magyarországon a déli határvidék gyü-
lekezeteit ismeri, s ezeket hasonlítja össze az osztrák tartományok egyházközös-
ségeivel. Tapasztalatai alapján meg van győződve arról, hogy minden elesettségük 
ellenére, s főként gyenge papjaik dacára a magyar protestáns gyülekezetek élnek, sőt 
általában erkölcsi színvonaluk – például ami a házasságon kívüli születések gyako-
riságát illeti – magasabb, mint a Karintia magas hegyei között az ellenreformációt 
túlélt kis gyülekezetekben. A bácskai és bánáti német gyülekezetek kapcsolatban 
vannak az ausztriaiakkal, sőt a berlini Komitee für Innere Missionnal is.34

Az idő nem látszik kedvezőnek, Heimannak  igaza van. A konkordátum óta a 
nyomás Magyarországon is fokozódott. Ezért nem adták meg a hatóságok az enge-
délyt arra, hogy a Skót Szabad Egyház misszionáriusai visszatérjenek Pestre. Őket 
még 1851 januárjában mint a lázadó magyarokat pártfogoló idegeneket utasították 
ki az országból. Missziós célokat szolgáló iskolájuk azóta Török Pál  felügyelete alatt 
állt, de egyre gyengébben működött. Tanítója, Saphir Fülöp  elment papnak Ang-
liába, s az idősebb Saphir Sámuel  beteg lett. Az ifjabb Sámuel  alig-alig tudott már 
megfelelni feladatának. A növendékek száma erősen csökkent. Az iskola haldoklott.

Annál meglepőbb fordulatot jelentett, hogy a bécsi kormány váratlanul hozzá-
járult ahhoz, hogy a Skót Misszió 1851-ben Pestről hatósági erőszakkal eltávolított 
misszionáriusai helyett ismét küldhessen egy tanítót. A skótok egy holland szár-
mazású, németül kitűnően beszélő, szenvedélyes misszionáló lelkülettől áthatott 
embert küldtek. Ez az Adrian van Andel  volt az első Pesten élő evangelizátor. 

Hamarosan kiderült, hogy német nyelven igen jó bibliaórákat tart, sőt angol 
istentiszteletek megtartására is felhatalmazást kapott, bár még nem rendelkezett 
lelkészi diplomával. Szívvel-lélekkel szolgálta az európai protestantizmus mege-
levenítésének ügyét, s Wichern  leglelkesebb hívei közé tartozott. 

 34 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Gustav Heimann levele Theodor Biberauerhez, 1857. június 1. 



239

A SZERVEZŐ (1857–1858)

Mikor Pesten a Skót Zsidómisszió iskolája tanítóhiány következtében már-már 
összeomlott, valaki azt tanácsolta az edinburgh-i vezetőségnek, hogy noha misszi-
onáriusai még mindig ki vannak tiltva Magyarországról, ennek a Németországban 
működő tanítónak a kiküldésével próbálja megmenteni az iskolát. Ha ez sikerül, és 
a fi atalember megfelel a feltételeknek, akkor a skót egyház majd lelkészei sorába is 
felveheti, s felszentelése után a misszionáriusi állást is betöltheti vele. Úgy tudták, 
hogy kitűnő, dinamikus szónok, és igehirdetései megragadták hallgatóit. Jó újság-
írónak bizonyult: a nagy korálszövegek költőinek stílusában írt, s kissé barokkos 
versei költői érzékről tanúskodnak. 

Amikor 1857 őszén Pestre érkezett, Török Pál  igen szívesen fogadta. Vele nem 
kevesebb, mint három gondját tudta megoldani. Az öreg Saphir  helyett egy tetterős 
fi atalemberrel tölthette be az akkor Lipótvárosi Református Iskolának nevezett 
intézet igazgatói állását. Ugyanakkor a német nyelvű igehirdetés, sőt a Protestáns 
Teológiai Tanintézet angol nyelvoktatásának problémáját is rendezte. Egyelőre ne 
prédikáljon templomban, tartson német nyelvű bibliaórákat! A hatóságok nem 
gátolták meg az új tanító letelepedését. A skót misszionáriusok kitiltását rá nem 
vonatkoztatták.35

Alig foglalta el állását, máris emelkedni kezdett az iskola tekintélye. A tanulók 
lassan elfogyatkozó száma ugrásszerűen megnövekedett, bibliaórái pedig mágnes-
ként vonzották az egyházak megújulását várókat, a belmisszió és az európai ébredés 
hatásaitól megérintett Pesten élő külföldieket, de számos magyar egyháztagot is. 
Adrian van Andel  valóban megtérésre hívó, ostorozó, bűnbánatot és bűnbocsánatot, 
újjászületést hirdető, prófétai szavú prédikátornak bizonyult. Ez a hang új volt, s fel-
tűnést keltett. Egyeseket megragadott, másokból sértődött botránkozást váltott ki.

Theodor  az első csoportba tartozott. Remélte, hogy ennek az embernek elmond-
hatja mindazt, ami foglalkoztatja. Kezdhette azzal, hogy szakmai nehézségeiről 
beszélt. Elmondhatta, hogy mennél jobban terjed Magyarországon a vasúthálózat, 
s különösen amióta a Debrecenig eljutott síneken beömlik az egész Tiszántúl, egyre 
szűkebbé válik a kis pesti indóház. Meg kell nagyobbítani, s ki sem látszik a füle a 
munkából. De még ha csak ez volna! Elpanaszolta, hogy nyugtalan a lelkiismerete. 
Annyi emberen kellene segíteni! Most, hogy már van németajkú bibliaóra, igazán 
kellene az általa megálmodott gyülekezet, és fel sem tudja sorolni, még mi minden. 
Kellene a kallódó pesti munkásfi ataloknak egy minden bajukban mellettük álló 
legényegylet, és kellenének a háborúk és járványok protestáns árváinak otthonok, 
amelyekben gondjukat viselik. Már írt is ezekről a kérdésekről cikkeket, s be is küldte 
az Evangelisches Wochenblattnak, maga Hornyánszky  szólította fel erre. Megtette, de 
a szerkesztő úr hallgat, pedig hamarosan itt a karácsony.

Máskor arról is beszélt, hogy van egy még nagyobb gondja. Szerelme, felesége, 

 35 FARKAS 1898, 127–128. o.
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Chrissy  nem így képzelte házasságukat, hiszen alig marad ideje az ő számára. A fi -
atalasszony házasságuk friss boldogságában meleg és védett fészekről álmodozott, 
s azt hitte, megtalálta. De most is étterembe járnak enni, az olcsó és jó, különös 
fi gyelemmel szolgálják ki a mérnök úrékat. Még mindig nincs otthonuk. Szinte 
szégyelli, hogy ez a drága asszony így sem elégedetlenkedik. Mindent megbeszél-
nek egymással, okos ötletekkel segíti, s örül, ha ezek beválnak. Nemcsak szereti, 
de biztatja, csodálja is az urát. 

Cigányéletük ellenére is bízik a jövőben és férjében, akinek annyit kell utaznia. 
Ellenőrzi a vonalakat, az építkezéseket. Csak ritkán viheti magával hivatalos útjaira, 
ilyenkor külön kocsit csatolnak számukra a vonathoz – a nagy építkezéseknél ez 
megilleti a mérnök urat. Ha itthon kell maradnia, a könyvekhez menekül. Walter 
Scott  írásai, akárcsak Burns 36 versei visszavarázsolják a szegény kicsi asszonyt az 
elveszített, emlékeiben egyre szépülő zord északi hazába, ahol fekete sziklaszir-
teken sebződnek halálra az óceán gyermekei, a fellegek. Boz–Dickens  könyveit 
is végigkacagja és végigsírja, akár Goldsmith -éit és a Brontë nővérekét. Apósától 
kapta ezeket, az ő kedvencei voltak. Persze hozzá nem mindig az eredeti kiadások 
jutottak el, inkább csak a kontinentális, olcsó németországi változatok. Szerencsére 
ezekben is megtartották az első kiadások tündéri acélmetszeteit, és a fi atalasszony 
ezeken is elszórakozik. Ha belefárad Dickens  szívbemarkoló történeteinek realista 
romantikájába, még ott vannak a Captain Marriatt kalandorsorozat kötetei, amelyek 
most népszerűségben Dickensszel  vetekednek.37

Sötétek a korán leszálló éjszakák itt Pesten. Az utcák mécsesei világítanak – a 
pályaudvar körül több petróleumlámpa is akad –, de ezek éjfél után kialszanak. 
Az új légszeszgyár vezetékei még nem jutottak el hozzájuk. Ha Chrissy  kinéz az 
ablakon, a pocsolyás utcákon kucsmás bérkocsisok igazgatják a pokrócokat abra-
kos zsákjaik felett fehér párákat fúvó lovaik hátán. Ahol állnak, friss lótrágyától 
gőzölög a föld. Toporognak, köpködnek, s összeverik kesztyűs tenyerüket. Patkók 
csattognak a macskaköveken. A Váci országúton két ló húz a síneken egy mulat-
ságos, apró, dobozszerű házikót, s még az is két részre van osztva. Egy élelmes 
fuvaros társaskocsival próbálkozik, elöl foglalnak helyet az első osztályon a hölgyek 
és az uraságok, hátul zsúfolódnak össze a kofák és a batyus zsidók. Apró vízpárás 
ablakain halvány világosság dereng. 

Néha mégis elszomorodik, különösen, amikor egyedül marad. Még nincsenek 
egyéves házasok. Ilyenkor rászakad a tudat, hogy gyerekkora óta sohasem volt 
igazi otthona. A kastélynak sem utolsó szülőházból, a büszke, magas kéményű 
Carnock House-ból, amely felett az óceánról érkezett felhők borongtak, régen el 

 36 Robert Burns (1759–1796) skót költő, dalszerző, Skócia nemzeti költője. Legismertebb versei: 
Földműves volt az apám és Egy dalnok sírfelirata.

 37 A fent említett könyveket egy külön szekrényben őrizték, ezeket az egyház által a megszüntetett 
Filadelfi a Diakonissza Intézetbe beköltöztetett lakók begyújtáshoz használták fel.
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kellett jönnie. Talán igaz sem volt. Már csak vendégként járt ott. Az emigrációban 
idegen városok legtöbbször ismeretlen előkelő bérlakásaiban vagy szállodákban 
élt, örökös vándorúton. Anyjáról alig beszéltek, s apja, mióta egyedül maradt, még 
furcsább vándormadár. Testvérei közül Alice  nagyon hallgataggá vált, Margaret  
kicsit sokat nyüzsög. Nagyon melegszívű, de az egészsége gyenge. Frankie , a fi ú 
beteg, időnként valószínűleg epilepsziás rohamai vannak. Ezek közeledtét testvérei 
rendszerint előre észreveszik – de erről nem beszélnek. Csak Elisabeth , Bessy állja 
erősen, látszólag vidáman rendhagyó életük megpróbáltatásait. 

Most ők is távol vannak, s a posta oly lassú. 

A szenvedélyes prédikátor

Hogy kerülhetett Pestre van Andel ? Nagy-Britanniában és Hollandiában újabban 
mind nagyobb érdeklődéssel fi gyelték az alkotmányos jogaikat védelmező magyar 
protestánsok harcát. A bécsi kormány erőszakoskodásának, a letartóztatásoknak 
és zaklatásoknak egyre kellemetlenebb sajtója volt. Bécs ezért határozott váratlanul 
úgy, hogy az 1851-ben kiutasított Skót Misszónak hat esztendő elteltével megengedi, 
hogy legalább egy tanítót küldjön Pestre. 

Így érkezett meg az őszi iskolai félévben Adrian van Andel . Németalföldi szár-
mazású volt, s úgy beszélt németül, mint akinek az az anyanyelve. Kiváló nyelv-
tehetségét sokan dicsérték. Prédikátoriskolát végzett, a skótok e tekintetben csak 
arra ügyeltek, hogy zsidómisszionárius lelkészeik ne legyenek „prozeliták”, vagyis 
zsidó származású keresztyének. Általában nem mindennapi emberek vállalkoztak 
erre a feladatra, ő is ezek közé tartozott. Az első pillanatban látszott, hogy teológiai 
nézeteivel és kegyességi gyakorlatával közel áll Theodorhoz . A Skót Szabad Egy-
ház megígérte, hogy van Andelt  rövidesen lelkészévé szenteli. S akkor nagyszerű 
szövetséges lehetett volna belőle.

Ez a szenvedélyes gondolkodású, csupa tűz misszionárius nem értette azt a 
különleges történelmi szituációt, amelynek legforróbb napjaiba csöppent Pesten. 
Már kialakult előítéletekkel jött. Lehet, hogy Magyarországon egy képességeit 
meghaladóan nehéz helyzetbe került. Mindenesetre legtöbbször korán szólt, és 
már akkor ítéletet mondott, amikor még nem ismerhette a körülményeket, s nem 
tudta megérteni új környezetét. Azok pedig, akik iránt bizalommal viseltetett – 
Bauhofer , Biberauer  és Hornyánszky  – maguk is egy, a tömbmagyarság zömétől 
többé-kevésbé távol eső társadalmi környezetben nőttek fel.

Természetes, hogy elődeire való tekintettel azonnal meg kellett ismerkednie 
Bauhoferrel . Azzal jött el tőle, hogy milyen kár, hogy ez a bölcs öregember – aki 
még a hatvanat sem töltötte be – ennyire passzív. Török Pál  nyugodt méltósága, 
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szinte angolos megjelenése, s nem utolsó sorban óriási aktivitása viszont nagy 
tiszteletet váltott ki belőle. 

Az iskola újjászervezése tetemes gondot okozott van Andelnek , ezért kevesebbet 
foglalkozhatott Theodor  gondjaival. 

A Mesterlegény Egylet és a Protestáns Árvaház

Theodorék az 1858. év kezdetén már meggyőződtek arról, hogy gyermekáldásra 
számíthatnak. Ez ezerszer nagyobb örömet és izgalmat jelentett, mint Hornyánszky  
ígérete Theodor  programadó cikkének megjelentetéséről. Pedig annak teljesülését 
is nagyon várták. Theodor  komolyan nekifogott a Mesterlegény Egylet létesítésé-
hez szükséges előkészületeknek. Egyedül vágott bele, a katolikusok példája és az 
angliai kezdeményezések ihlették. Érdekes találkozása az eseményeknek, hogy a 
felsőbb egyházi körökben szinte ugyanakkor régen hangoztatott árvaház-alapítási 
szándékai is népszerűekké váltak. De a szavakból még nem lett tett. Sopronban 
már hozzákezdtek, s Bécs sem akart lemaradni. Ő azonban most a munkásfi atalok 
összegyűjtését tartotta sürgősebbnek. „Ha pillantásunkat a legtöbb nagyobb város-
ban élő iparos ifjúságra vetjük – foglalta össze tapasztalatait –, azt találjuk, hogy 
az életét csak a műhelyekben s kocsmákban tölti”. Észrevette a gyáripar, s ezzel a 
munkásosztály meghonosodásával a társadalom szerkezetében beállt változást is. 

„Kevesen részesülhetnek azon szerencsében, melynél fogva gazdájuk családi 
körében szíves fogadtatást, valamint testi, úgy lelki táplálékot is nyerhetné-
nek, mint ez a régi időkben általános szokás volt. Az ifjú, ki távol van szülő-
földjétől… fenékig akarja üríteni a szabadság édes poharát, melyet ezer meg 
ezer helyen nyújtanak elébe a csábítás képében, s így egymásután üríti ki a 
lassabban, majd gyorsabban működő méreg kelyheit, míg végre teste erőt-
lenné, lelke pedig magasabb, nemesebb élvezetek iránt eltompítottá válik…”38

Amikor erre fi gyelmeztetett, nemcsak az ital kísértéseire és pusztító következ-
ményeire gondolt. Nem Szeremley Sámuel  volt az egyetlen, aki illúziókat rombolva 
az 1848/49. évi szabadságharc rokkantjainak eddig a nagy idők dicsfényét féltve el-
hallgatott csoportjára hívta fel a fi gyelmet. Adatai azt bizonyították, hogy a magyar 
történelem e dicső harcosaiban a népet pusztító nemi betegségekkel fertőzöttek 
száma felülmúlta a harcokban hősi halált haltak vagy sebesüléstől rokkanttá váltak 
számát. A vérbaj virulens hulláma söpört végig az országon. Megszokottá vált a 
leprához hasonlóan szétrohadó arcú, orr nélküli férfi ak és nők, majd később a tabes 

 38 Első évi tudósítvány 1860, 4. o.
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dorsalis39 kakasléptű járásáról már messziről felismerhető egykori szívtipró dandyk 
látványa. Mennyi tragédiát szültek a megfertőzött asszonyok, feleségek vagy az 
éppen már fertőzötten született gyermekek szenvedései!40

Mindez azonban, mint annyi jó szándékú javaslat, csak játéknak, szép álomnak 
tűnt mindaddig, míg százakhoz el nem jutó nyomtatott betű nem lett belőle. Már 
január végén jártak, amikor az Evangelisches Wochenblatt 1858. január 28-i számában 
Th. B. aláírással megjelent A Luther-emlékmű című írása, melyben egy már megva-
lósulóban lévő terv ellen foglalt állást. Bátran síkra szállt azért, hogy

„ne ércből való emlékművet, hanem a megújuló életet segítő szövetség ala-
pításával adják meg a tiszteletet a nagy reformátor emlékezetének. A szobor 
halott, s ha megszokták, már észre sem veszik. De egy egyesület, egy moz-
galom, amelyet ugyanaz a Lélek éltet, amely Luther Mártont  irányította, s 
az Igéből táplálkozva szüntelenül a semper reformari debet41 belső kény-
szerének engedelmeskedve támogat igehirdetést és diakóniát, az valóban 
élő Luther-emlékmű.”42

A cikk nem várt erős visszhangot váltott ki. 

„Nem álmodtam novemberben, amikor megírtam – vallja meg Theodor  
február 9-én apjának írt levelében –, hogy mekkora elismerést arat majd 
dolgozatom a Luther-emlékműről. Van Andel  útján ugyanerről Berlinbe 
is küldtem a Kirche des Herrn című folyóiratnak cikket. Csak Pestről egészen 
rövid idő alatt több adomány érkezett be az ilyen, élő emlékmű javára. Arra 
kérlek, hogy a grazi gyülekezetben Te is gyűjts a cikkben indítványozott cél-
ra, s légy ebben Ausztriában úttörő. De a világért se áruld el senkinek, hogy 
kitől jött ez a javaslat! Ha ez kiszivárogna, s beszélnének erről, az túlságosan 
nagy próbatételt jelentene a hiúságomnak. Ráadásul így, névtelenül talán 
többet is tehetek a dologban. Azt azonban be kell vallanom Neked, hogy 
javaslatom sikere végtelenül nagy örömöt okozna nekem.”43

Aztán még megemlíti, hogy a Pesten most kapható apokrif könyvek nélküli Bibli-
ák a bibliatársulat kiadványai. Még ugyanazon a napon egy másik levélben köszöni 
meg a hazulról küldött kappanokat, s azt kéri, hogy édesapja augusztusban vagy 
szeptemberben látogasson el Pestre. Nemcsak azért, hogy neki és Chrissynek  nagy 

 39 A gerincvelő szifi liszes fertőzés következtében fellépő bántalma, amely a késői szifi lisz tünete-
gyüttesének része. 

 40 SZEREMLEI 1874, 5–8. o. 
 41 Latin: reformációra mindig szükség van.
 42 BIBERAUER 1858. 55. o.
 43 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Theodor 

Biberauer levele Michael Biberauerhez, 1858. február 9.
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örömet szerezzen, hanem azért is, mert az a reménysége, hogy akkor nagyapaként 
első unokáját is megkeresztelheti. Olyan boldog ebben a várakozásban!44

Ahogy múltak a napok, Theodor Biberauer  írása még nagyobb port vert fel. Hor-
nyánszky  szokatlanul sok levelet kapott vidékről, de még külföldről is, s csaknem 
mindenki helyeselte az elgondolást. 

Már egy héttel később, február 16-án rendkívül hosszú levél tájékoztatta az öreg 
grazi papot a pesti fejleményekről. Theodor  jellemzi a Pesten hallható igehirdeté-
seket. Ezek csak elszomorítják azokat, akik ismerik az egyetlen szükséges dolgot, 
akik tudnak a megváltásról és a bűnbánatról.

„Akik valami értékesebbet keresve mennek a templomba, ott azt hallják, 
hogy az igehirdetők a természet bölcs berendezéséről, Istennek az életben 
megnyilvánuló csodálatos kormányzásáról és arról beszélnek, hogy minden-
kinek jót akar, és mindenkiről gondoskodik. Szép szavakkal szónokolnak 
az Isten haragjáról, de arról, hogy ettől hogyan menekülhetünk meg, nincs 
mondanivalójuk.

Van Andel  a pesti lelkészekre is jótékony hatással van. A Székácsnál  tartott 
kéthetenkénti összejöveteleken legközelebb Székács  kérésére ő fog előadást 
tartani… Múlt szerdán először voltam Bauhofernél  az árva-összejövetelen, 
amelyen Székács  is beszélt, mindketten az egyetemes papságról. Székács  
ez egyszer nagyon határozottan szólt. A Luther-emlékmű ügyéről ezeket 
írhatom. 

Tavaly novemberben írtam a cikket, és Chrissyvel  megbeszélve átadtam 
Hornyánszkynak , aki megígérte, hogy közölni fogja. Ezután hét hét telt el, 
amikor egyszer megjelent. Abban az időben, amikor megírtam, nem sejtet-
tem, milyen tetszéssel fog találkozni. Az az elégedetlenség vezetett abban, 
hogy megírjam, amelyet a [reformkor iránti] tiszteletadás ilyen fajtája váltott 
ki belőlem. Az ilyet én csak pénzpocsékolásnak tartom, csodálkoztam azon, 
hogy senki sem tiltakozott ellene. Mivel nem voltam abban bizonyos, hogy 
az egész úgy van megírva, hogy méltó a Wochenblattban való megjelenésre, 
azzal nyugtattam meg magamat, hogy végül is megkérdeztem Hornyánsz-
kyt . Hogy elámultam, és mennyire megörültem, amikor az istentisztelet 
végeztével, múlt vasárnap Hornyánszky  közölte velem, hogy dolgozatom 
máris gyümölcsöket termett, s nagy érdeklődést keltett!

Ez az örömöm részben valóban tiszta öröm volt, de egyúttal világos 
bizonyítékát adta önmagammal kapcsolatban annak, hogy az ember leg-
jobb cselekedetei saját dicsőségünk, egoizmusunknak szolgálatában hogyan 
szennyeződnek be. Megbántam, hogy nevem kezdőbetűit írtam a cikk alá, mert ezek 
könnyen elárulhatják kilétemet. Hornyánszkyt  is megkértem, hogy senkinek se mondja 
meg, ki rejtőzik e betűk mögött. Ez persze nehéz. Féltem az ügyet attól, hogy ha 
ez megtörténik, megfogyatkozik a hatás.

 44 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Theodor 
Biberauer levele Michael Biberauerhez, 1858. február 9.



245

A SZERVEZŐ (1857–1858)

Ezt a nagy érdeklődést Isten fi gyelmeztetésének tartom, hogy ne legyek 
hanyag, és tegyem meg azt, amit meg kell tenni. Aki az eke szarvára vetette 
kezét, az ne tekintsen hátra! Most már semmiféle kifogásra nem hallgatok, 
egyedül Istenhez fohászkodom, hogy fáradozásaimat ne az én, hanem az ő 
dicsőségére áldja meg.

Megjegyzéseddel kapcsolatosan hadd jegyezzem meg, hogy nem fele-
kezetieskedés vezet, amikor azt szorgalmazom, hogy Luthernek  ne ércből 
öntött, hanem élő emlékmű állíttassék. Nem kívánom, hogy a szigorúan 
konfesszionális reformátusok is segítsenek megalapításában. Csak azok 
tegyék ezt, akik Lutherben  a nagy reformátort tisztelik! Az új társulás ne 
legyen felekezeti színezetű, ne idézzen elő ezzel is meghasonlást! Ezt erősíti 
az a tény is, hogy az ólutheránusok pártja nagyon kicsi, s hogy az Evangéliumi 
Szövetség befolyása mindinkább érvényesül. Azt pedig, hogy az evangéliumi 
szellemű és nem szűk látókörű konfesszionalizmusnak hódoló reformátusok 
nagyon örültek neki, és azonnal cselekedni kezdtek, bizonyítják van Andel 
és más itteni barátaim.

Ha Francke  a nehézségekre néz, és nem Istenbe vetett bizodalommal 
cselekszik, nem jött volna létre az árvaház. Mikor tizenkét évvel ezelőtt 
elolvastam Francke  életrajzát, eszembe ötlött, hogy mekkora szükség lenne 
Ausztriában egy ilyen árvaházra. Bécsben beszélgettem erről, s megtudtam, 
hogy Pauer  szuperintendens pénzt is gyűjtött már erre a célra. Ez már régen 
volt… Tavaly Bauhoferrel  beszéltem az evangélikus Mesterlegény Egylet ala-
pításáról, ő azt mondta, van sürgősebb is, például egy árvaház alapítása… Mi 
lenne, ha a Luther Egylet első alkotása egy árvaház lenne mindkét evangélikus 
hitvallás hívei számára? Ez igazán a békességet szolgálná.

Gyorsan kell cselekednünk! Ausztria is vegye ki e munkából a maga részét! 
Te is tégy meg mindent! A Luther Egyletet legjobb volna Németországban 
megalapítani, bár Hornyánszky  vállalta, hogy a magyarországi hatóságoknál 
kieszközli az egylet megalakítását. Kíváncsi vagyok arra, mit szólnak hozzá 
az erdélyiek.”45

Négyen dolgozzák ki az alapszabályokat: Bauhofer , Anton Meyer  vasúti főmér-
nök, Hornyánszky  és ő. Theodor  két szempontot hangsúlyoz: az élő hitre veze-
tést és az otthon jellegét. Nevelőinek felelőssége ne szűnjön meg a tizennegyedik 
életév betöltésével, vagyis abban a pillanatban, amelyben a gyermek – legalábbis 
elméletben – már magára hagyatva sem hal éhen, hiszen elmehet cselédnek, kisi-
nasnak, effélére mindig szükség van. Ellenkezőleg: maradjon addig az intézetben, 

 45 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Theodor 
Biberauer levele Michael Biberauerhez, 1858. február 16. (a szerző kiemelése). Ez a levél azért is 
érdekes, mert az itt először említett Luther-Bund nem sokkal később Németországban kizáróla-
gosan lutheránus célok támogatására meg is alakult, s Theodor Biberauer sorai megcáfolják azt 
a lutheránus egyháztörténet-írásban elterjedt tévedést, hogy Bauhofer volt a protestáns árvaház 
megalapítója.
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amíg képességeinek megfelelő kenyér nincs a kezében! Ha rátermett, juthasson el 
az Árvaápoló Egylet segítségével a legmagasabb tanulmányokig is – ez az ápolás. 
Nem egykönnyen jutnak egyetértésre, újra meg újra tanácskoznak, végül ő kerül 
ki győztesen a vitákból.

Az így megszületett alapszabály egyházi vonatkozásban a független egyesületi 
keretben működő belmisszió diakóniájának első magyar példáját adja. Az első 
pont szerint az egyesület szabad és független, s a két protestáns egyházat felettes 
hatóságnak tekinti. A továbbiakban kimondja, hogy miután az egyesületet lutherá-
nusok és reformátusok közösen alapították, az árvaház nyitva áll mindkét felekezet 
árvái előtt, de „sem felekezeti, sem nyelvi, sem helyi szempontok, hanem csakis 
a szent ügy érdekei által engedi magát vezéreltetni; nem kérdi, ki milyen nyelvű, 
születésű, lutheránus-e vagy kálvinista, hanem segít tehetségéhez képest ott, ahol 
szükség parancsolja”.46

Szakít a kor elhagyott, szétesett családokból kikerülő vagy házasságon kívül 
született gyermekeket eleve megbélyegző általános felfogásával, és bejelenti, hogy 
az ő gondjukat is felveszi. Sőt – ahogy ez a megbeszéléseken is többször szóba 
került –, a korhatárral lezárt, korlátozott, szokásos nevelő felelősséggel szemben 
hangsúlyozza, hogy nem óhajt a szó régi értelmében vett árvaházat létrehozni, ahol 
csak a testi-lelki jólétről gondoskodnak. Ehelyett olyan otthont akar teremteni, 
amelyben az árvák evangéliumi szellemben neveltetnek, valamely pályára kiképzést 
nyernek, s akkor bocsáttatnak el, amikor a hit erejével felfegyverezve meg tudnak 
állni már a maguk lábán is. 

„Nem olyan intézetet óhajt, amely kincseket gyűjt, hogy saját tőkéjéből 
magát fenntarthassa, hanem amelynek elöljárósága az Úrra bízza magát, aki 
a szélnek és haboknak parancsol, és akinek hatalmában áll a szíveket kormá-
nyozni, és a könyörülő szeretet legcsekélyebb adományaira is áldását adni.”47

A szeretet az a tőke, amely soha nem fogy el.
A Helyhatóság meglepő előzékenységgel már március 19-én jóváhagyólag le-

küldte a felterjesztett alapszabályokat Protmann rendőrigazgatónak . El lehetett 
kezdeni a munkát.48

 46 Evangelisches Wochenblatt, 3. évf. 1859. 14. sz. 210. o. 
 47 Uo.
 48 BROCSKÓ 1896. 4. o.
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A hit kérdései

Napi dolgai végeztével még egyszer leült íróasztalához. Közelebb húzta legújabb 
gyártmányú petróleumlámpáját, feljebb csavarta az égő kanócot, elővett egy új 
lúdtollat, gondosan kihegyezte, s aztán úgy tartotta, elgondolkozva, mielőtt a tin-
tatartóba mártotta volna. Meg akarta írni azt, ami napközben nem jött a tolla alá. 
Most, az éjszakai félhomályban is nehezen ment, s először megint elkanyarodtak 
a gondolatai.

„Este, mint rendesen – írta – van Andel bibliaórájára mentünk. Sok minden 
fi gyelmeztetett mostanában bennünket életünk múlandóságára. Vasárnap 
délelőtt értesültem Zimmermann  haláláról… Schlecht úr  halálával is nap-
ról napra kell számolnunk. A gyermek nálunk van, Chrissy  gondozza… 
Milyen elgondolkodtató, minden esztendőben barátaink és ismerőseink 
halála komolyan fi gyelmeztet bennünket. Mintha arra akarna felhívni, hogy 
ne késlekedjünk felkészülni arra, ami odaát következik…

Csodálkozol azon, hogy ilyeneket írok? Nem Te mondtad egyszer nekem, 
amikor effélékről beszélgettünk, s én könnyedén túl akartam esni ezeken 
a kérdéseken: ne felejtsd, hogy egyszer majd még Neked is, fi am, egészen 
más nézeteid lesznek… Van Andel  prédikációi nyomán nagy változás ment 
bennem végbe. Elmondhatom: az Ige hirdetése által jön a hit! Ha talán még 
nem is egészen az enyém, a természeti ember bennem is tusakodik ellene, 
de érzem, hogy jön.”49

Ne lett volna eddig hite? Egy pillanatig sem gondolt erre. Michael  megértette: 
Theodor  egy olyan hit ajándékát várta, amely révén teljes valójával oda tud fordulni 
a felé közelítő isteni kegyelemhez, és el tud szakadni minden más erőtől, amely a 
hatalmába akarja keríteni. Ez a hit abból a tapasztalatból születik, hogy Jézus Krisz-
tusban  Isten maga, az élő Isten fordult felénk bűnbocsánatával és megmentő sze-
retetével, amelyet mi hitünkkel, töredelmes szívvel úgy tudunk megragadni, hogy 
életünk megújul. Ez az eszmény ölthet olyan formát, mint Pálnál  a damaszkuszi 
úton vagy Augustinusnál  egyetlen pillanatban. Lehet egy viharos, egyetlen időpont-
hoz köthető megtérés. De akkor is csak egy folyamat, egy naponként megismétlődő 
küzdelem kezdete, amelyről Pál apostollal  együtt alázattal meg kell vallani: „nem 
mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, 
hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus ”.50

Theodort  e fénylő emlékű napok után sem győzte le a perfekcionizmus kísértése, 
pedig van Andel  kisugárzásában közel állt hozzá ez a veszély. Pál  szerény alázatá-
val vallotta mindenkinek: „Atyámfi ai, én önmagamról nem gondolom, hogy már 

 49 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelezése az 1800-as évek közepéről. Theodor 
Biberauer levele Michael Biberauerhez, 1858. február 16. 

 50 Fil 3,12.
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elértem volna; de egyet cselekszem… azoknak… amelyek előttem vannak, nekik 
dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban  onnan felülről való 
elhívása jutalmára.”51

Egy laikus

A cikk visszhangja valóban egyre szélesebb körökben, vidéken, Ausztriában, sőt 
külföldön is erősödött. A fokozott érdeklődés arra kényszerítette Theodort , hogy 
pontosítsa nagy feltűnést keltett cikkének mondanivalóját. Még ezalatt, mikor már 
csaknem befejezte a Mesterlegény Egylet előkészületeit, s cikkével kapcsolatban egy-
re többen hangoztatták, hogy az árváknak szüksége lenne komoly segítségre, újabb 
közleményt jelentetett meg Evangélikus árvaházakról címen. Ebben a következőket írta:

„Ha az Evangelisches Wochenblatt szerkesztősége méltónak tartja e tárgyról 
vallott nézeteim közlését, úgy gondolom, előre is meg lehetek győződve arról, 
hogy ennek megbeszélése az olvasók nagy részének tetszésével is találkozhat. 
Sőt, nemsokára gyakorlottabb toll is akad, mint az enyém, hogy egy ilyen 
intézmény szükséges voltát és azt a kötelességünket, hogy ne késlekedjünk 
megalapításával, jobban és hatásosabban tudja kifejteni, és akkor Isten iránti 
hálával e sorok célját is elértnek tekintem…

Mindenkinek tudnia kell, hogy bármilyen kicsi is egy ilyen vállalkozás, 
nagy anyagi eszközöket kíván. Milyen szép is lenne, ha már működne a 
januárban javasolt élő Luther-emlékmű… A legközelebbi időszakban ki fog 
derülni, hogy országunk templomaiban és iskoláiban pogány bölcsességet 
és zsidó erkölcsöt hirdettek, vagy Jézus Krisztus  evangéliumát prédikálták, 
amely – noha a pogányoknak mindig bolondság és a zsidóknak botránkozás 
– mégis Isten ereje, amely egyedül termi az Isten igazságának gyümölcseit…

Kétségtelen, hogy sokan kérdezhetik meg a tervezett intézménnyel kap-
csolatban: nem esik-e majd a felekezeti egyoldalúság áldozatául? Hitem sze-
rint az igazi keresztyén szeretet elég erős és széles talapzat ahhoz, hogy egy 
német és egy svájci reformátor számára olyan közös emlékművet lehessen 
rajta építeni, amely annak a jele, hogy a két evangélikus hitvallás között – 
különösen akkor, amikor arról van szó, hogy Krisztus  ügyéért cselekedjünk 
– bensőséges egység van.”52

Ezt a cikket a magyar protestantizmus elvilágiasodásának egy igen súlyos kri-
tikájával zárja. 

„Itt lenne az ideje annak – s ez csak elesettségünk és bűneink őszinte meg-
vallása után következhet el–, hogy végre abbahagyjuk azt, hogy mi, akik 

 51 Fil 3,13–14.
 52 BIBERAUER 1858b, 199–200. o.
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áldozataink emlegetésével oly nagyon felfuvalkodtunk, eddig még minden 
évben arra kényszerültünk, hogy a Krisztus  ügyéért külföldi hittestvéreink 
körében kolduljunk.”53

Most Hornyánszky  tanácsolta, hogy ne leplezze le magát aláírásával. Sőt, itt a 
már gyakran emlegetett Th. B. jelzést se használja! Válasszon valami más álnevet!

– Akkor olyat választok – felelte –, amit kétszeres joggal használhatok. Mert sem 
teológus nem vagyok, sem diakóniai szakértő. Mindkét értelemben laikus vagyok, 
de pappá kell lennem az egyetemes papság legigazibb értelmében. S erre igyekszem.

Odaírta a kézirat alá: Ein Laie , vagyis egy laikus. Talán nem is gondolt arra, hogy 
ezzel milyen jól sikerült elbújnia. Pedig sokszor szüksége lesz még rá.

Az Evangelisches Wochenblatt csak az április elsejei számban hozta nyilvánosságra 
cikkét. Ugyanabban, amelyben Bauhofer  berlini keltezéssel megkezdte A német 
evangéliumi egyház belmissziója című sorozatának közlését. Ő sem írta ki a nevét, 
megelégedett egy B jelzéssel.

Mintha a Luther-emlékműről szóló cikk visszhangja lett volna, a nemrég újra 
megindított Protestáns Egyházi s Iskolai Lap közismerten liberális szerkesztője, Ballagi 
Mór  egy Tájékozzuk magunkat című vezércikkben azzal lepte meg teológiai ellenfeleit, 
hogy két aggasztó tünet gyógyszeréül is a „belső missziót” ajánlotta. Úgy gondolja, 
hogy ez alkalmas lehetne az adakozók kedvének fokozására és a vidéki gyülekezetek 
megelevenítésére.54

Gyönyörű tavasz volt. Másként szóltak a harangok, és még vidámabban szólt a kis 
tölcsérkéményes gőzmozdonyok sípja, miközben óriási füstgomolyokat pöfékelve 
fekete ördögökként vágtattak a virágzó tájon át.

Egy különös vasöntőmester

1853-as angliai útja óta házassága révén csak erősödtek kapcsolatai az Evangéliumi 
Szövetség vezető köreivel. Csak a mozgalom nagyszerű gyümölcseit látta, s alig 
vette észre a vasárnap megszenteléséért folyó harcaik eredményének groteszk 
gyümölcsét: a világ csudájává lett ájtatos és unalmas angol vasárnap kialakulását. 
A szeszes italoktól való teljes tartózkodást viszont annál inkább helyeselte, mennél 
keservesebb tapasztalatokat szerzett arról a pusztításról, amit az alkohol a hivatásuk 
következtében az időjárás szeszélyeinek, az éjszakai munka kísértéseinek kitett 
vasutasok körében végzett. 

Talán ezért tartotta az árvaház alapításánál is sürgetőbbnek egy, ahogyan ő 
nevezte el rossz magyarsággal, kétnyelvű Evangyélmi (sic!) Legényegylet vagy Evan-

 53 BIBERAUER 1858b, 200. o.
 54 BALLAGI 1858.
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gelischer Gesellen-Verein létrehozását. Ezt az egyletet kezdettől fogva német és magyar 
nyelvűnek, valamint protestánsnak, azaz Ágostai és Helvét Hitvallású Evangélikus 
Legényegyletnek szánta. Három cél szolgálatára akarta állítani: a keresztyén lelkület 
és erkölcs erősítését, a szakmai műveltség és a szaktudás elmélyítését, végül pedig 
a szociális rászorulók és beteg tagok segélyezését, illetve ápolásának biztosítását 
akarta szolgálni. 

Otthont akart adni, védelmet, közösséget a faluról vagy külföldről érkezett, ma-
gányosan kallódó munkásfi ataloknak. Saját otthonára, a grazi paplakra gondolt. 
Ott a hit és az imádság nem gátolta meg a világi irodalom, a muzsika, az élénk 
társas élet, a tánc és a játék örömeit. De ezt most, tervezgetései közepette már nem 
tartotta eléggé evangéliuminak. Gondolkodásába beleivódott a Györgyök ledér és 
szabados korának reakciójaként a Brit-szigeteken eluralkodott viktoriánus szellem 
hatása, amelynek Pesten is visszhangja támadt. Az ő példaképei az ashtonville-i 
Georg Müller 55 és Pestalozzi . 

Hornyánszky  maga is elcsodálkozott, amikor kiderült, hogy az év elején meg-
jelent két írás mekkora visszhangot váltott ki. Csak az egyre szélesebb körökben 
emlegetett árvaház céljaira külföldön és idehaza adakozók között akadt prágai, 
bécsújhelyi, ljubljanai, maribori, hannoveri, bécsi, idehaza pedig sokak között pél-
dául egy Mediasban élő vezérőrnagy, továbbá a késmárki, jolsvai és kassai olvasók 
egész csapata.56 A Mesterlegény Egylet védnökségét pedig a magyar szellemi és 
gazdasági élet számos kiválósága már akkor vállalta, amikor mindkét elgondolás 
még csak puszta terv volt. 

A legelső védnököket Biberauer  vasutas összeköttetései révén nyerte meg. Egy 
különös svájci emberrel kezdődött, aki kalandos élete nehéz évei során saját bőrén 
tapasztalta meg, milyen magányos és nehéz az idegenben vándorló mesterlegények 
sorsa. A vasút újabban ennél az A. Ganznál  rendelt fontos öntvényeket. Gyára 
később kéregöntésű kerekeinek 1855-ös, 1856-os és 1857-es szabadalmával egész 
Európában híressé vált. Tulajdonosa keresztnevét hivatalosan csak ebben a lerövi-
dített formában használta, mert – ahogy barátainak elárulta – bosszantotta, hogy 
Pesten neve miatt többször is zsidónak nézték.57

Theodor  felkereste, s a következőkről részletes feljegyzések maradtak. Abraham 
Ganz  vasöntödéje a Víziváros domboldalba búvó apró házai között, a szűk Kórház 
utcában feküdt. Híres kupolókemencéjének füstjét a szél egyenesen a Dunának 

 55 Georg Ferdinand Müller (1805–1898) német evangélista és misszionárius. 1836-tól kezdve feleségével 
együtt mintegy százharminc árva gyerekről gondoskodott, majd 1845-ben megnyitotta árvaházát 
Bristolban, amelynek épületkomplexumában már több mint kétezer gyereket tudott elhelyezni. 
Müller nagy fi gyelmet fordított a gyerekek oktatására, különféle mesterségekre tanította meg 
őket, valamint megismertette őket a Bibliával. 

 56 Lásd az Evangelisches Wochenblatt számainak végén lévő adományjegyzékeket.
 57 Ganz Ábrahám Budapestről írt levelezésének másolatait a zürichi Staatsarchiv des Kantons Zürich 

a magyarországi rokonság rendelkezésére bocsátotta.



251

A SZERVEZŐ (1857–1858)

fújta, amellyel nehéz gránit kockakövekkel kirakott kövezet kötött össze. Azon 
szállították a recsegve nyikorgó, nyolc ökör vontatta társzekerek fel a gyárba az 
ércet és a szenet, le a folyamon horgonyzó uszályokba a vasúti kerekekből, sínke-
resztezésekből, vagy például az Ybl Miklós  terveihez szükséges míves öntvényekből 
álló roppan terheket. 

Amikor Theodor  belépett a poros és kormos gyárudvarra, az üresen tátongott. 
Nem látott mást, csak egy blúzának ujjait vállig felgyűrt karú, kissé gömbölyödésre 
hajlamos, húsz év körüli, szemrevaló, fürge fehérnépet. Vödrökkel, nyilván lúgos 
üvegekkel körülrakva, erős fogásokkal mosott valami fehérneműt. 

– Hej, kislány! – szólította meg. – Merre van az úr?
– Arra, a műhelyben – bökött át a hüvelykujjával a válla felett a nő.
Az öntöde széles kapui mögött meg is találta a mestert. Az izzó szikráktól vörös 

félhomályban derékig nekivetkőzve dolgozott. 
Felnézett, s látszott rajta a bosszúság.
– Megmondtam a feleségemnek – morogta –, ne mondja meg senkinek, hol 

vagyok!
De azért abbahagyta a munkát, s öltözni kezdett. Egy vasúti mérnököt mégsem 

dobhatott ki. Amikor elmentek a mosónő mellett, odaszólt neki:
– Fini, aztán te is gyere be! 
Majd Theodor  kissé csodálkozó tekintetére így folytatta:
– A feleségem, Josephine-nek  keresztelték. 
Szóval – gondolta magában Theodor , miközben medveszerű házigazdáját kö-

vette –alighanem mégiscsak igaz az a sok fura történet, amit erről a vaskezű Tell 
Vilmosról  beszélnek. Mondják azt is, hogy még a Pesti Hengermalom öntödéjében 
öntés közben súlyos baleset érte. Már akkor azon törte a fejét, hogyan lehetne meg-
akadályozni azt a rengeteg kárt és balesetet okozó hibát, amelyek következtében 
különösen hideg téli időben annyi vasúti kerék törik. Hiszen a hézagos pályán 
még sok mindenben a cirkuszkocsikra emlékeztető, kis házakra hasonlító két-
tengelyes vagonok kemény rugózása sem segített azon, hogy ott, ahol a sínszálak 
közti nyíláson gördültek át a kerekek, ne támadjanak nagy, pörölycsapás hangú 
zökkenések. E csattogások száma, valamint a mozdonyokból ritmikusan kisistergő 
gőz hangjaiból összefonódó zaj már messziről jelezte az indulást, a sebességet s a 
néha csikorgó fékezést, amihez még az ütközők összecsapása is társult. Induláskor 
hármat harangoztak, érkezés előtt pedig fütyült a gőzgép. 

Sokat kellett kibírnia a síneknek, a mozdonynak, a vagonoknak, s nem utolsó 
sorban a vasutasoknak. Sokszor váratlanul kell kivonni a forgalomból egy-egy 
kocsit, s ez felborítja az egész menetrendet. Mégis meg kell tenni, mert katasztró-
fához vezethet, ha menet közben reped szét a kerék. A minap is majdnem végzetes 
szerencsétlenség történt a váci szakaszon.

Vannak vasúti szakemberek, akik a Ganz-féle  kéregöntéses kerekekre esküsz-
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nek, s már mozdonykerekeket is rendeltek tőle. Ez a fura, félszemű medve, ez a 
magyarruhás, csizmás svájci vasöntő Budáról tavaly már kerek egy tucat európai 
vasúttársaságnak szállított, állítólag sokkal törésbiztosabb kerekeket. Hogy ezek 
valóban annyival jobbak-e, mint a többi gyárak termékei, azt csak az idő próbája 
bizonyíthatja be. Szabadalmát mindenesetre megint megújították. Ahogy csinálta, 
az kétségtelenül új. Az eljárás igazi titkát persze senkinek sem árulta el. 

A gyártmányaival számos kiállításon jelentős díjakat, legutóbb a Párizsi Világ-
kiállítás aranyérmét is megnyerő gyáros egy percig sem titkolta, hogy nem végzett 
magasabb iskolát. Az 1830-as években Zürich kanton vidéki területein kevés munka 
akadt, s nagy volt a szegénység. A sokgyerekes szegény tanító fi ának korán kereset 
után kellett néznie. Eschernél és Wyssnél, e régi patrícius családok mérnök tagjainál 
tanulta ki az öntőszakmát. Vándorlegényként a kontinens majd minden jelentősebb 
vasipari üzemében dolgozott. Sikerült úgy kitanulnia a szakmát, hogy Széchenyinek  
már vezetésre alkalmas szakemberként ajánlották be a Hengermalomba. 

Még itt történt az a súlyos baleset, amely majdnem véget vetett pályafutásának. 
Feltehetően a vas összetételével kísérletezett, s akkor már sejtette a megoldást. 
Egyik formába öntött a másik után. Így történt, hogy az öntés közben sisteregve 
kipattant a folyékony izzó vas egy cseppje, s egyenesen belecsapódott a szemébe. 
Segédei felkiáltottak a rémülettől, de ő csak rájuk förmedt:

– Mit bámultok? A szemem odavan, de az öntés sikerült.58

Hát ez az az ember, gondolta Theodor . Ezért volt olyan különös a tekintete. Az 
üvegszem furcsa merevséget adott neki. Ganz  nem adta fel a harcot, és győzött. 
Csoda-e, ha sokan barátságtalannak és mogorvának tartják?

– Ganz  úr, maga református? – tette fel a kissé váratlan kérdést.
– Persze, hogy az vagyok. Igaz, hogy amióta olyan nagy zajt csaptak otthon a 

bolond Strauss  professzor59 körül kerekedett ügyben, nem sokszor voltam temp-
lomban. Itt meg pláne nem. Meg aztán tudja, a feleségem pápista, eine Papistin. Leider 
Gottes!60 De miért érdekli ez magát?

Theodor  elmondta a Mesterlegény Egylet alapítása körüli fáradozásait. A félsze-
mű medve végig sem hallgatta.

–Herr Biberauer , maga az én emberem. Ha valaki tudja, hogy mekkora szükség 
van valami effélére, az én vagyok. Számíthat rám. 

 58 FÜZESSY 1934, 7. o. 
 59 David Friedrich Strauss (1808–1874) liberális német teológus. Tübingeni tanulmányait követően 

segédlelkész, majd tanársegéd lett a tübingeni egyetemen, ahonnan Das Leben Jesu című nagy 
botrányt kiváltó könyve megjelenése után elbocsátották. 1839-ben meg akarták hívni a zürichi 
egyetemre tanítani, de a lakosság nem engedte.

 60 Német: Egy pápista. Isten bocsássa meg!
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Mecénások

Ez a siker bátorította fel arra, hogy úton-útfélen mindenkinek beszéljen arról, hogy 
végre a pesti protestánsok körében is megszületik egy mozgalom, amely egy kis 
melegséget, erkölcsi támaszt, hitet és új reménységet, magasabb általános és szak-
mai tudást, s mindezeken kívül betegség vagy rokkantság esetén gyógykezelést 
és anyagi segítséget nyújthat hontalan vendégmunkásoknak, falusi otthonukat 
vesztett fi ataloknak.

Szinte maguktól jelentkeztek a nem egyházi körökből érkező segítőtársak. Az 
előbbieket mindenekelőtt az Ein Laie  álnéven írt cikkében szintén megemlített 
protestáns árvaház eszméje ragadta meg. Hiszen még a szabadságharc árvái sem 
nőttek fel, s a szűnni nem akaró kolera nyomában most is szaporodott az apátlan, 
anyátlan gyerekek száma. Pest városa létesített ugyan egy árvaházat, de ott nagy 
volt a gyermekhalandóság, emiatt rossz híre volt. 

Egyesek maguk keresték fel az agitátort. A sok kivándorlás után gyenge egészsé-
gével Pest-Budán letelepedett festő, Markó Károly 61 egykori művésztársa, Barabás 
Miklós 62 is ezek közé tartozott. Elmondta, hogy szülőfalujában, a székelyföldi 
Márkusfalván, aztán a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban mennyit nyomorgott, 
éhezett. Iskolatársai képmásait rajzolgatta hol egy forintért, hol harminc krajcárért. 
De köztük is kevesen voltak a tehetősek, s az alma mater aszott emlői nem bírtak 
annyi éhes gyereket megelégíteni. Ő is belép rendes tagként a védnökök közé. Ezen 
sokan elcsodálkoztak, hiszen Barabás mindig megnézte a garast.

Ő ajánlotta a Mesterlegény Egyletet az ország másik büszkesége, a világhírű, 
nagy magyar sebész, Balassa János  fi gyelmébe.63 Ez mindjárt István  öccse nevében 
is vállalta a védnökséget. Igazi mesterlegény volt a nagy jövőt ígérő másik svájci, 
Heinrich Haggenmacher . A kétnyelvű okmányok magyar verziójában neveik már 
magyar sorrendben, a keresztnevek magyar megfelelőivel szerepelnek – legyenek 
az aláírók a magyar, a német vagy akár az angolszász etnikum képviselői. A ma-

 61 Id. Markó Károly (1793–1860) festőművész. Pesten és Kolozsváron mérnöki tanulmányokat foly-
tatott, majd 1818-ig mérnökként dolgozott Lublón és Rozsnyón. Rajztudásának fejlesztése érde-
kében Pestre, majd Bécsbe utazott, ahol 1822-től a Képzőművészeti Akadémián történelmi- és 
tájképfestészetet tanult. 1840-ben a Magyar Tudós Társaság tagjává választották. Legismertebb 
tájképe a Visegrád, amely a magyar tájképfestészet első műve.

 62 Barabás Miklós (1810–1898) festőművész. A nagyenyedi kollégiumban tanult, s már itt elkezdett 
arcképfestéssel foglalkozni. 1828-ban a bécsi Képzőművészeti Akadémia hallgatója lett. Itáliai 
tanulmányútját követően, 1835-ben aratta első sikerét Pesten, s ettől kezdve ő volt az egyik legke-
resettebb magyar arcképfestő. Az ő alkotása többek között Széchenyi István, Vörösmarty Mihály, 
valamint Liszt Ferenc arcképe is. 

 63 Balassa János (1814–1868) sebész, a korszerű magyar elméleti és gyakorlati sebészeti oktatás 
megteremtője. 1843-tól 1868-ig a sebészet tanára volt a pesti egyetemen. Az ő kezdeményezésére 
alakult meg az Orvosi Hetilap, valamint tevékenyen részt vett az Országos Közegészségügyi Tanács 
megalapításában, amelynek első elnöke volt. 
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gyar nevek között ott szerepel Beliczay Imre ,64 Görgey István ,65 Hojtsy Sándor , 
Hunfalvy Pál , Pákh Albert ,66 Palló Sándor 67 és több másik mellett Zsigmondy Pál .68 
De a nem magyar nevek viselői között is sok – a maga módján – magyar akadt az 
aláírók között. Például Schulek Ödön , Heckenast Gusztáv ,69 a Szumrák, a Jurányi 
és a Jurenák család. De a legérdekesebbek talán éppen az angolok és a franciák, 
illetve a francia svájciak voltak.

Mély benyomást tett Theodorra  Adam Clark . Huszonhárom éves volt, amikor 
Széchenyi  elhozta Magyarországra, s azóta néhány megszakítástól eltekintve itt 
is élt, sőt három éve, negyvennégy esztendős korában magyar nőt, egy Áldány 
lányt vett feleségül. Ez a nagyszerű műszaki zseni nemcsak kivitelezte a Lánchíd 
megtervezőjének, William Tierney Clark  nevű névrokonának terveit, de Széchenyi  
visszavonulása után, maga is leköszönve miniszteri tanácsosi állásáról, Hentzi  
császári várparancsnok robbantási parancsát hősies beavatkozásával meghiúsítva 
megmentette a hidat, sőt ezt még Dembinski  kényszerhelyzetében is megismételte. 
Mikor az 1850-es évek elején visszatért Angliából Magyarországra, megtervezte és 
1857-ben be is fejezte az Alagút építését. Ha valaki, akkor ő ismerte a munkások 
életét és nehézségeit. Hogyne sietett volna azonnal Theodor  segítségére, akivel az is 
összekötötte, hogy erős skót kálvinizmusát, bibliás hitét új hazájában is megőrizte.

Az egylet alapszabályainak tervét külföldi példák alapján Theodor  maga dolgozta 
ki. Mielőtt az alapítótagságra vállalkozó fi atalok aláírásával ellátott kérvényt benyúj-
totta volna a hatóságoknak, még egyszer bemutatta az ügy egyik támogatójának, 
Palló Sándor  helytartósági tanácsosnak. A záró mondat végül így alakult: 

„Ígérjük, hogy mi az ilyen egyletet csak tökéletesítésünkre s nemesbítésünk-
re s a keresztyén felebaráti szeretet tetteire használandjuk fel, s sohasem 
fordítandjuk azt pártérdekek eldöntésére s állami tárgyakróli beszélgetésre 
s szigorúan ügyelendünk fel arra, hogy ez soha meg ne történjék, s hogy az 
egylet, ha az Isten kegyelméből megalapúl, tagjainak szigorú erkölcsi ma-
gukviselete által alapítóinak mindenkor csak becsületére váljék.”70

 64 Beliczay Imre (1806–1872) cukrászmester, Pest város tanácsának tagja. Az ő nevéhez kötődik a 
mézeskalács készítés ipari megalapozása Magyarországon.

 65 Görgey István (1825–1912) honvédtiszt, történetíró, Görgey Artúr öccse. 
 66 Pákh Albert (1823–1867) jogász, a Vasárnapi Újság alapítója és szerkesztője. 1864-ben a Magyar 

Tudományos Akadémia, 1865-ben a Kisfaludy Társaság tagjává választották. 
 67 Palló Sándor (1823–1890) jogász, helytartósági tanácsos. 1863-tól az Árvaegylet elnöke volt. 
 68 Zsigmondy Pál pesti ügyvéd, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank egyik vezetője volt. 
 69 Heckenast Gusztáv (1811–1878) nyomdász, könyvkereskedő, könyvkiadó. 1832-ben megvásárolta 

Wigand Ottó üzletét, amely az 1838-as pesti árvízben elpusztult. 1840-ben Landerer Lajos nyom-
dásszal összefogva újraindította vállalkozását. Kiadványaik többsége szépirodalmi alkotás volt.

 70 Első évi tudósítvány 1860, 8. o.
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Az engedélyezési kérelmet 1858. június 14-én meglepően nagy számban írták alá 
az önként jelentkező mesterlegények. Volt köztük bodnár, könyvkötő, esztergályos, 
kereskedőinas, zongorakészítő, szűcs, fényező, tímár, gépész, kovács, betűszedő, 
kötélgyártó, rostakészítő, bádogos, borszeszégető, kárpitos, szíjgyártó, kerékgyár-
tó, műszerkészítő és ács, de legnagyobb csoportjaikat a cipészek, asztalosok és 
szabólegények adták. 

Theodor  gazdát is keresett az ügynek, de ez nehezebben ment. Részben azért, 
mert most is ragaszkodott a közös protestáns vállalkozáshoz, részben pedig azért, 
mert ennek az egyre szaporodó, s részben már gyárakban dolgozó ifjúságnak 
jelentősége és nyomorúsága az iskoláikkal, roppan fenntartási költségeikkel, az 
ifjúsági munkák terén amúgy is erejüket meghaladó módon túlterhelt egyházak 
érdeklődési körén kívül esett. A szabályzattervezet szerint a két hitvallás lelkészei 
az elnökségben váltanák egymást. Végül sikerült megnyerni a Pesti Ágostai Hit-
vallású Magyar–Német Evangélikus Gyülekezet vezetőségét, s az, miután Székács 
József  és Török Pál  is beléptek a védnökök közé, Michael Lang  főesperest javasolta 
elnöknek azzal, hogy a munka dandárját titkári minőségben az eszme felvetője, a 
lerázhatatlan Theodor Biberauer  vasúti mérnök vállalja el. 

„A pesti Evangyélmi Legényegylet – eddig egyetlen a birodalomban – 1858. május 
23-án tartá első egyetemes gyűlését.” Még nincs meg a hatósági működési enge-
dély, de a titkárt nem lehet leállítani. Ezen az első gyűlésen még gazdája sem volt 
az egyletnek, engedély nélküli magánvállalkozás volt az egész. Az Ágostai Hit-
vallású Magyar–Német Egyházközség csak augusztusban vette át s fogadta el „az 
egyházközség 99 polgára s önálló tagja és 144 mesterlegény által eleibe terjesztett 
folyamodványt.”71

Megharcolt döntés

Ezalatt Grazban nehéz elhatározás előtt állt a család. Michael  hatvanhét éves, egész-
sége megromlott. Bele kellett törődnie, hogy most, amikor mindent felépített, más-
nak kell átadnia alkotásait. Elég volt. A beszéd is nehezére esik már, hiszen kiabálni 
kell a szószéken, hogy süketülő, öreg hívei meghallják. Betelt az idő.

Erőt vesz magán, és megírja Pauer  szuperintendensnek Bécsbe, hogy nyuga-
lomba helyezését kéri. Összehajtogatja az iratot. Porzót hint rá, majd lefújja. Aztán 
gyertyát gyújt. Rácsorgatja az éles szagú, füstölgő pecsétviaszt. Sűrű, sötétvörös, 
mint az alvadt vér. Rányomja a pecsétnyomót, amit egy egész életen át használt. 
A megkeményedett pecséten Pallas Athéné  baglya alatt , a klasszikus görög 
üdvözlet köszönti az olvasót. Örülj! Légy üdvözölve! Mit szól majd ehhez Pauer ?

 71 Uo. 6–7. o.
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A főtisztelendő szuperintendens úr – maga is a Magyar Királyságból került ide 
– a konkordátum közzététele óta utoljára azért járt itt, hogy ünnepi istentiszteltet 
tartson a teljes ékességében kibontakozott grazi templomban. Ez a gyülekezet elég 
sok gondot okozott annak az egyházkormányzatnak, amelynek legfőbb feladata 
az adott körülmények között mégiscsak a kormányzattal óvatosan kiépített komp-
romisszumos jó viszony ápolása volt. Ez bizonyos mértékben azon alapult, hogy 
mennyire sikerült ellesnie, teljesítenie vagy elhárítania a hatalom birtokosainak 
óhajtásait. 

Megpróbáltatás

Mialatt Theodor  élete csupa munka, utazás, megbeszélés és tervezetek írása között 
telik, a vasutak szédítő iramban fejlődnek. Néha még éjszakára sem térhet haza. 

Chrissy  Bibliája mellett gyakran előveszi még leány korában elkezdett fekete, 
viaszosvászon borítású jegyzetkönyvecskéjét, melynek első lapjára határozott, 
szinte férfi as, teljesen egyéni, mégis oly jellegzetesen angol kézírásával beírta a 
nevét: „Christian Erskine Stuart , Carnock House, Dunfermline”.72Azt jegyezgette 
bele, amit a nagy igehirdetők beszédeiből, világító életű keresztyén személyiségek 
életrajzaiból, a hívő életről s az imádságról a legfontosabbnak tartott. Erőt merített 
e sorokból. Imádkozik, hogy ilyen ember váljék a szíve alatt egyre határozottabb 
jeleket adó gyermekből. 

Ugyan milyen lesz? Fiú lesz vagy lány? Theodor fi út szeretne, hiszen már-már 
kihal a család. Modorban már senki sincs, Kőszegen Jakob  bácsinak egyetlen fi a 
maradt életben, novemberben lesz huszonhárom esztendős. Persze, hogy fi úra 
vágynak. A nevét már megbeszélték: ha fi ú, Theodor, ehhez Chrissy  ragaszkodott. 
A férje inkább egy kis Michaellel szerette volna megörvendeztetni fáradt édesapját. 
Ha lány, természetesen az anyja nevét kapja. 

A pesti házak falai áttüzesedtek a kánikulától. Nehéz terhe alatt Chrissy  alig 
pihegett. Naphosszat spaletták mögött ült a sötét szobában. Nappal a legkisebb 
nyíláson csípős legyek serege húzódott fel vihar előtti izgalomban az utca friss 
lótrágyás kátyúiból. Esténként elviselhetetlenné vált a futó záporok tócsáiból belo-
pa kodó szúnyogok fenyegető zümmögése. 

Augusztus 18-án, egy fülledt, szórt fényű szerdai nap reggelén ágyúdörgés re-
megtette meg az ablakokat. A város féken tartására felépített gyűlölt erődítmény, 
a gellérthegyi Citadella ütegei adták le a huszonkilenc esztendős császár születés-
napjának tiszteletére a díszsortüzet, százegy lövést.

Chrissy most érezte az első fájásokat. Nagy lett az izgalom, s a sógornők elsza-

 72 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Chrissy Biberauer meditációs könyve.
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lasztották a cselédlányt a bábáért. Elkészítették a hálószobában az ágyat. Vödrökkel 
hozták a vizet a kútról, s hatalmas lábasokban forralni kezdték a pirosra izzított 
sparherten. A fájdalmak azonban egy időre megszűntek. De amikor a bábaasszony 
fontoskodva kirakosgatta műszereit, s megvizsgálta a fi atalasszonyt, megfelhőzött 
az arca. 

Estére kezdődtek újra a fájások. Előbb ritkábban, majd mind erősebben. Chrissy  
sokáig csendben, néha elmosolyodva tűrt. Aztán ahogy beköszöntött az éjszaka, 
nagy félelmek vettek rajta erőt. A kínok növekedtek, de a szülés nem haladt. A bába 
mind izgatottabb lett. Amikor az éjszakai égbolton halványodni kezdtek a csillagok, 
feladta a harcot. 

– Hívják azonnal az orvost! Csak fogóval lehet kivenni a gyereket.
Az orvos ingujjra vetkőzött, s a bába csakhamar kezében tartott egy szépen 

fejlett kisfi út. Már halott volt.
Theodor  este levélben mindenről beszámolt édesapjának. Hálával emlegette, 

hogy Chrissy  a körülményekhez képest jól van. Mit is mondhatna mást? Az Úr adta, 
az Úr elvette. De a végén kitört belőle a nagy aggodalom: „Kérve kérlek benneteket, 
imádkozzatok azért, hogy az Isten tartsa meg az én Chrissymet ”.73

A nagy országúti bérpalota fullasztóan meleg lakásában hiába gyülekeztek a 
gyermektelen szülőnő ágya köré a sógornők, majd váltakozva nővérei, nehezen 
gyógyult. Mintha Chrissy  most nem is örült volna nekik. Pedig messzebbről jöttek, 
mert Stuarték is átköltöztek Grazból az emigránsok szászországi központjába, 
Drezdába. A Königsbrücker Strasse 26-ban laktak. 

Alig néhány nappal Ferenc József  születésnapja után, augusztus 22-én megint 
eldördültek a Citadella ágyúi. Az emberek megálltak az utcákon, s úgy számolták 
a lövéseket. Aztán valaki felkiáltott: 

– Fiú!
Külön kiadást adott ki a Pester Lloyd: Laxenburgban trónörökös született! Rudolf 

Ferenc Károly József főherceg , Erzsébet királyné  fi a. 
– Vasárnapi gyerek – mondogatták a járókelők. – Szerencsés lesz!

 73 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Theodor 
Biberauer levele Michael Biberauerhez, 1858. augusztus 19.
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Hogyan tovább?

Chrissynek  levegőváltozásra volt szüksége. Akkoriban ez volt a legtöbbet ajánlott 
gyógyszer. Így támadt Theodornak  az az ötlete, hogy ha felesége kissé megerősödik, 
kiveszi szabadságát, s élve a vasúti mérnököknek nyújtott kedvezményekkel, több 
megszakítással nagyobb utazásra indul vele. Az ausztriai protestáns központokban 
megállhatnak. Találkozhatnak barátaikkal, Chrissy  meg-megpihenhet vendég-
szerető otthonaikban, miközben ő pontos tájékoztatást gyűjthet a gyülekezetek 
állapotáról, gondjaikról, örömeikről. A vasútnál őt megillető első osztályú külön 
szakaszban nagyobb fáradtság nélkül egészen Triesztig mehetnek. Chrissy  akár még 
fekhet is. Persze a fő cél az utolsó családi látogatás a grazi paplakban. Ha legközelebb 
ismét erre járnak, már más lakói lesznek. 

A gyülekezet nagy sajnálkozással fogadta papja nyugdíjba vonulásának hírét. 
A presbitérium szeptember 8-i gyűlésén ritka határozatot hozott. Akkor, amikor 
a lelkészi nyugdíjak kérdése még teljesen rendezetlen volt, közölte megfáradt lelki-
pásztorával, hogy „harminchét esztendős példásan áldásos szolgálatának elisme-
réseként haláláig folyósítani fogja nyugdíjként teljes készpénzfi zetését, vagyis évi 
840 osztrák értékű forintot”.1

Milyen jó lesz ezt megköszönni, gyermekéveinek, ifjúságának utcáit bejárni, ba-
rátai kezét megszorítani! Mindezt Chrissyvel , akinek állapota végre javulni kezdett, 
s neki is kedve támadt az utazáshoz. Így aztán már néhány nappal később minder-
ről beszámolhat a graziaknak. Azért is kell sürgősen írnia, mert most dől el, hogy 
Michael  hol akar letelepedni. Úgy látszik, mindenáron Kőszegre szeretne menni.

„Drága Apám, ne menj Kőszegre! Gyere Pestre! Azt írod, hogy Kőszegen 
olcsóbb az élet, s kedves halottaid ott vannak eltemetve… Hidd el, Szé-
kács , Bauhofer , van Andel  és Hornyánszky  mind szeretettel fogadnának, s 
megnyitnák előtted – aki annyira szeretsz olvasni – gazdag könyvtáraikat. 
Gondolj a lányokra is! Hermine  például azonnal megkaphatná a Skót Misszió 
iskolájában Saphir kisasszony  helyét.”2

 1 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer levelei. A grazi gyülekezet levele Michael 
Biberauerhez, 1858. szeptember 8.

 2 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Theodor 
Biberuaer levele Michael Biberauerhez, 1858. szeptember 12.
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Elutazásuk előtt még felajánlotta Hornyánszkynak , hogy részletes beszámolót 
ír lapja számára az ausztriai protestantizmus életéről és helyzetéről. 

Bécstől Triesztig

El is indultak feljegyzései, melyek így kezdődtek: 

„Amióta a vasutak összekötötték egymással az Északi-tengert és az Adriát… 
sokak szívében, akik még sohasem láthatták a roppant óceánt megannyi 
csodájával, feltámadt az a kívánság, hogy egy utazással kielégíthessék régen 
ápolt titkos vágyakozásukat. Így jártam én is, s így határoztam el magamat 
arra, hogy Triesztbe utazom. Csakhogy nem akarom most az olvasót egy 
útleírással untatni… Szándékom sokkal inkább az, hogy azoknak, akik akár 
vasúton, akár képzeletben Bécsből Triesztbe szeretnének utazni, beszámoljak 
arról, hogy ezen az útvonalon milyen benyomásokat nyertem a protestáns 
egyházi életről…

Ez alkalommal is, mint mindig, valahányszor hátatfordítottam a zajos, 
világias lelkületű Bécsnek, boldog voltam, amikor elindult velem a gyorsvo-
nat, amely elvitt ebből a városból… Jobb felől láttuk a még mindig fi ókegy-
házként működő, szép gumpendorfi  templomot, bal felől a tavaly megnyílt 
protestáns temetőt, melynek tengernyi keresztje arra enged következtetni, 
hogy sokkal több evangélikus élhet itt, mint ahogy általában feltételezik…

Átsuhantunk Mödlingen, Badenen és Vöslauon. Nagyon elcsodálkoznánk, 
ha ezeken a helyeken és vidékükön a gyárak munkásai között nem élnének 
százával szétszórt protestánsok… Hatmérföldnyire Bécstől van Bécsújhely 
még mindig csak leányegyháza. Pedig több mint hatszáz tagja van… Vajon 
a protestánsok előtt csak legutóbb megnyitott tisztképző akadémia evan-
gélikus fi ainak van-e lelkigondozója?”3

Néhány mérföldnyire Bécsújhelytől, az Ausztriát Stájerországtól elválasztó hegy-
ség bájos völgyeiben felfelé kúszó, kanyargó vasútvonal felébresztette Theodorban  
a negyvennyolcas nagy futás emlékeit. Ezer apróság jutott az eszébe. Csak amikor 
elérték a legnagyobb semmeringi alagutat – kora egyik híres technikai diadalát 
–, akkor fogta el újra a vasúti mérnökök lelkesedése. Micsoda nagyszerű alkotás! 
Ahogy a vonat újra kifutott velük a kormos sötétségből a napvilágra, a gyönyörű 
stájer hegyek közé, ifjúsága legszebb emlékei ébredtek fel benne. Csúcsok, források, 
zuhatagok, sziklák és komoran feketéllő erdők. 

Egykettőre eljutottak Mürzzuschlagig, majd tovább a gyorsfutású, bűbájos Mürz-
völgyén Bruckig, ahol a Murával egyesült folyón egy fahíd vezet át egy kastélyszerű 
épülettel koronázott domb alatt. Ez az épület a környék kétszáz protestáns lako-

 3 BIBERAUER 1858c, 735–736. o.
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sának istentiszteleti helye. Nagyszerű példája annak, hogy egy maroknyi ember 
összefogása milyen sokat tehet. Még öt mérföldön át kanyarognak a sínek Grazig, 
amelynek történetét, s benne apja harcait boldogan meséli el Theodor . Sokrétű itt a 
munka. Még egyszer végigjárnak mindent. Búcsú és találkozás. Még alig változott 
valami, de már nagy gond az alapító utódlásának kérdése.

Útjuk tovább visz. Marburg kicsi gyülekezete, a Dráva szépséges völgye és Cilli 
a pályakezdés éveit idézi fel bennük. Az itt élő száznegyven evangélikus megvá-
sárolta a Szent András kápolnát, amelyben „az Erdélyben is jól ismert Primus Tru-
ber ,4 Dél-Stájerország és Krajna reformátora hirdette meg valamikor a századokra 
elnémított igét”.5

Theodor  büszkén emlékezik vissza segédmérnöki korára, amikor még ő is azok 
közé tartozott, akik itt, a Sann regében gazdag völgyében rakták le a síneket. Steinb-
rücknél érik el a Szávát, s innen jutnak Laibachba.6 Még tizenkét mérföld a kopár 
és terméketlen karsztvidéken át, s felcsillant előttük az őszi színek ragyogásában, 
oly kéken és smaragdzölden, mint más évszakokban soha, az Adria. Triesztben 
már 1717 óta általában hatszáz református és hétszáz lutheránus élt – állapítja meg. 
A tapasztaltakat így foglalta össze: 

„Az a protestantizmus, amellyel találkoztunk, kevés kivétellel inkább tradi-
cionális, mint élő keresztyénségnek látszott, inkább valami társas életforma, 
mint személyes vallásosmeggyőződés kifejeződése volt…

Mindenki vizsgálja meg magát és hitét Isten igéjének fényében, hogy ez 
a kissé szigorúnak látszó ítélet nem ugyanolyan érvényes-e ránk, Ausztria 
északi és keleti részeiben élő protestánsokra, sőt nem lehet-e még sokkal 
inkább reánk is vonatkoztatni! A kegyelem Istene cselekedje meg bennünk 
Szentlelke által, hogy ez megváltozzon, s hogy délen élő atyánkfi ainak kezet 
nyújtva egyek legyünk velük abban, hogy ne csak a buzgó protestánsok, de 
a valóban evangéliumi keresztyének hírét nyerjük el! Hogy az Úrtól kapott 
erőnket és tehetségünket ne úgy, mint eddig, a világ szolgálatában pazaroljuk el, 
hanem hűséggel az Úr szolgálatába állítsuk, hogy a nekünk adott ígéret szerint 
hamarosan bekövetkezzen az az idő, amelyről megíratott: »az Úr dicsőségének 
ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok betöltik a tengert«.”7

Az őszi naplementék mindig más színjátékának soha meg nem ismétlődő lát-
ványába merülve nézték, az évszakhoz képest fullasztóan meleg sirokkó8 hogyan 
korbácsolja gyorsabb futásra a hullámhegyek tajtékos nyájait. 

 4 Primus Truber (1508–1586) német protestáns prédikátor. A szlovén evangélikus egyház megala-
pítója, ő volt az első, aki átültette szlovén nyelvre az Újszövetséget. 

 5 BIBERAUER 1858d 756. o.
 6 Uo. 755–757. o.
 7 BIBERAUER 1858d, 796–797. o. Az idézett igét lásd Hab 2,14.
 8 A Földközi-tengerről induló meleg, páradús szél. 



264

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

Koruk szerette ezt a szót: dicső. Ez valóban dicső, az Úr dicsősége. Ezért fejezte 
be a habok játékától megbűvölt Chrissyje  mellett jegyzetelgető Theodor  ezzel a 
Habakuk prófétától  vett idézettel cikknek szánt úti emlékeit. Talán nem is sejtette, 
mennyi emléket ébresztett ebben a skót asszonyban a sziklákon dörögve, magasba 
felcsapó hullámtörés szivárványos esője. 

Egy korszak lezárul

Ezalatt Michael Biberauer  nyugalomba vonulását is engedélyezték. Az 1858. október 
13-án Bécsben kelt, s a két Császári és Királyi Konzisztórium szuperintendensei, 
Pauer  ágostai hitvallású evangélikus és Wächter  helvét hitvallású evangélikus-refor-
mátus szuperintendens által aláírt, a szolgálat alól felmentő irat udvarias és elismerő 
szavain átsejlik bizonyos megkönnyebbülés. E bizonytalan időkben már nem lesz 
bajuk ezzel a nehéz emberrel, akinek most valóban őszinte szívvel kívánnak jól 
megérdemelt nyugodalmas esztendőket. Kifejezték azt a reménységüket, hogy a 
nyugalomba vonuló maga is „hálás köszönetet fog mondani annak a gyülekezetnek, 
amely érdemeit és belső megerősödéséért vállalt fáradozásait oly méltó és dicséretet 
érdemlő módon elismeri és tiszteli”.9

A címzett nem sokat gondolkodhatott ezen. Amióta hatvanhetedik esztendejét 
betöltötte, egyre fáradtabbnak érezte magát.

A búcsúzást október 24-re tűzte ki. Utoljára ment fel a zsúfolásig megtelt temp-
lom szószékére. Erősen megmarkolta a peremét, meg kellett kapaszkodnia. Milyen 
mélyről jöttek ziháló, elfulladó hangon kezdő imádságának első szavai!

„Te, aki az erőtlenekben vagy erős, én Istenem, Atyám, el ne hagyd ma gyen-
ge szolgádat! Töltsd el Szentlelked erejével, ha ebben az órában utoljára is 
hirdeti e helyen Szent Igédet keresztyén gyülekezetnek! Fogadd kedvesen 
szíve háláját mindazért a hűségért és irgalomért, amelyet rajta megmutattál! 
Halld és hallgasd meg kegyes könyörgését és kérését azokért a drága lelke-
kért, akiket eddig az ő tanítói gondjára, pásztori hűségére bíztál! Mondj Te 
igent és áment arra az áldásra, melyet e gyülekezetre mond, és tedd őt is a 
Te áldásoddá az időben és az örökkévalóságban, egyházad Megváltójában, 
Jézus Krisztusban !”10

 9 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer levelei. Ernst Pauer és Johann Wächter szupe-
rintendens levele Michael Biberauerhez, 1858. október 13. 

 10 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer búcsúprédikációja a grazi evangélikus gyüle-
kezet előtt. Abschieds-Predigt gehalten am 24. October 1858. vor der evangelischen Gemeinde A. 
u. H. C. zu Graz von Michael Biberauer. 4. o.
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A 86. zsoltár 12. versére, a Kolossébeliekhez írt levél 3. részének 16–17. versére, 
valamint a 121. zsoltár 7. és 8. versére építette fel köszönete, kérése és áldása bú-
csúszavait.

„Nem időztem csüggedezve a kérdésnél, mi lesz a sorsom abban a városban, 
amely a 16. század végén az evangélium hitvallói számára oly nagy üldöz-
tetések, oly kibeszélhetetlen nyomorúság színtere volt. Nem is méregettem 
erőm kicsinységét s a reám bízott poszt súlyát. Benne bíztam, aki elhívott… 
s mit mondhatnék ma mást; áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményéről…

De most már elég legyen, szeretteim! – szakította meg szavait. – Erőm 
odavan! Búcsúzzunk! Isten legyen Veletek! Isten veletek! Éljetek az Úrral, 
az Úrban és az Úrért. Akkor majd eljön az idő, amikor viszontlátjuk, újra 
üdvözöljük egymást, s egyek leszünk az örök, boldog szeretetben odaát, a 
mi Urunknál és Megváltónknál, Jézus Krisztusnál . Ámen.”11

Gyülekezete imáját, búcsúbeszédét Abschied von Gratz12 című megindító, hosz-
szú versével együtt nyomtatásban is kiadta. Ebből is tudjuk, hogy egész életében 
milyen honvágyas hűséggel ragaszkodott elhagyott szülővárosához, Kőszeghez. 
Pedig azt is tudta, hogy szolgálatának közel negyven esztendeje abból, ami még az 
ő ifjúságának világa volt, már szinte mindent elsodort. Az ő Kőszegét, a drága régi 
Günst, az elveszett otthont már nem fogja megtalálni.

Több mint ötven esztendeje eltemetett apja, rég elhalt kistestvérei és még most 
is nélkülözött drága édesanyja, a bátor Falvay Zsuzsanna  után most éppen Szent 
István  napján még Marie , Karner  sógor felesége is kiköltözött a sötét fenyvesek alá, a 
békességes hegyoldali temetőbe. Nem várta meg, pedig már tudta, hogy nemsokára 
ő is hazaérkezik Ausztriából. Így hát ketten maradtak testvérek. Ő és Jakob , az öreg 
mester és persze Juditha  sógorasszony.

Azt sem találja már a régi parókián, akivel még olyan sok megbeszélnivalója lett 
volna. Atyai barátja, Johann Ludwig Schneller  is ott pihen a templomnak is beillő 
régi temetőkápolna közelében. A lutheránus papházban most Willy , Ludwig  fi a 
és utóda lakik. Istenem, ez a Joseph Wilhelm  abban az évben született, amikor ő 
elhagyta szülővárosát idestova negyven éve. 

A házak még a régiek, de a zárt kapuk mögött mások élnek, s az ablakok füg-
gönyeit más kezek húzzák félre. Hová lettek az egykor olyan szívet melengető 
emléklapokat író leánykezek? Megöregedtek, elenyésztek. Ő is alig győzi kivárni, 
míg felesége és lányai elbúcsúznak, összecsomagolnak. 

Már ehhez sem maradt ereje, s ez is bántja. Amikor az október végi ködben, a 

 11 BFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. Michael Biberauer búcsúprédikációja a grazi evangélikus gyüle-
kezet előtt. Abschieds-Predigt gehalten am 24. October 1858. vor der evangelischen Gemeinde A. 
u. H. C. zu Graz von Michael Biberauer. 6., 15. o.

 12 Német: Búcsú Graztól.
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lepergő, elsárgult falevelek borította, délben még csodálatos meleg napsütésben 
fürdő utakon már-már elindult volna vele a nyikorgó batár a pályaudvar felé – mert 
Bécsújhelyig vonattal utazik –, alig tudott elszakadni harcainak és alkotásainak szín-
terétől. Megint azon gyötrődött, hogy a fokozódó szorításban, a szemmel láthatóan 
visszatérő politikai télben mi vár kedves gyülekezete népére, lelki gyermekeire, 
barátaira, iskolájára és templomára. Hogy megszerette ezt a várost! Tudta, hogy 
utoljára látja. Elmúlt az élet, nincs haladék. Maholnap már élni sem kíván, annyira 
fáradt. Az ő jövője odaát van, ez ad neki megnyugvást. 

A búcsúzás fájdalma említett versében meglepően őszinte és szép sorokban jut 
kifejezésre.

„Leb’ wohl, mein Gratz, mit deinen Paradieses Auen,
Leb’ wohl! welch Aug? bewundernd dich je möge schauen,
Blick auf dich segnend hin! – Nimm meinem letzten Gruss
Du Blühend Thal mit deinem Silberfl uss!
Lebt wohl, ihr Höh’n mit euren dunklen Hainen;
Des Höchsten Segen ruh’ auf euch von Jahr zu Jahr.
Sein gnädig Aug’ erschaue jegliche Gefahr,
Die euch bedroht, und lass euch seinen Schutz erscheinen.

Vater, Mutter, Schwestern, wo im Grabesbette
Ihr gefunden Eure Friedenstätte,
Ihr als Saaten Gottes hingesät,
Allen gleich, die in dem Herrn hier starben
Einst als reiche Erntegarben
Auf der Allmacht Ruf aus eurer Gruft ersteht:
Zu euch will ich ziehen, dass ich in eurer Nähe
Hingebettet werd’, wenn mich von allem Wehe
Gottes Friedensbote auch befreit,
Mit euch geh zu unsres Herrn Herrlichkeit!”13

 13 „Isten veled Grazom, édeni ligeteiddel idelent, / Isten veled! S ha bájaiddal rabul ejtesz egy idegent, 
/ Mondjon áldást reád! Utoljára köszöntelek. / Isten megáldjon ezüst folyó, erdős dombhajlatok. 
/ Az Úr irgalma légyen örök oltalmatok! / Szeme vigyázzon mindig mindenféle vészre, / Mely 
reátok tör, s fordítsa békességre! / Apám, anyám, nővéreim, ahol a síri ágyban / Isten elhintett 
magvetéseként / Megleltétek békétek honát, / S együtt azokkal, akik az Úrban hunytak el, / Egy-
kor majd dús kévék gyanánt / Felserkentek a Mindenható szavára sírjaitokból: / Hadd költözzem 
hozzátok! / Fektessenek mellétek, ha majdan minden fájdalomtól / Engem is megszabadít / Az 
Isten békekövete. / Hadd menjünk együtt Urunk fénylő egébe!” BBFL XIII. 42. BBGY. 1. kisdoboz. 
Michael Biberauer búcsúprédikációja a grazi evangélikus gyülekezet előtt. Abschieds-Predigt 
gehalten am 24. October 1858. vor der evangelischen Gemeinde A. u. H. C. zu Graz von Michael 
Biberauer. 21–22. (Bodoky Richárd fordítása.)
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A régi-új szülőföld

A felbolydult Biberauer család a búcsúzkodás és csomagolás rengeteg izgalma után 
úgy utazott el a stájer fővárosból, hogy még nem tudták, hova mennek. A papa 
Bécsújhelyen szállította ki őket a vonatból. Mindenáron útba akarta ejteni Sopront 
is. Október 28-án, egy csütörtöki napon érkeztek oda. Mindenkinek lett volna 
programja. De még alig találkoztak egy-két rokonnal, amikor Michaelen akkora 
fáradtság vett erőt, hogy azonnal négylovas zárt utazókocsit fogadott, melyben le 
is fekhetett, s még aznap este Kőszegre értek. „Milyen nagy hálát érzek Isten iránt, 
hogy nem vonakodtam Sopronból Kőszegre utazni! – írta november 2-án fi ának 
Pestre. – Ez volt az év utolsó szép napja.”14

A Belváros 38. számú házban kaptak lakást.
Másnap rettenetes viharral köszöntött be az ősz. Joggal panaszkodott a zök-

kenők, gödrök között zötyögő, az utazástól sokat szenvedett bútorok állapota 
miatt, s nehezen viselte – mindig kínosan pedáns ember létére – a költözéssel járó 
elképzelhetetlen rendetlenséget. A költségek is aggasztották, csupán az áttelepülés 
száz forintjába került.

Még itt is melengette a graziak ragaszkodó szeretete. Büszkén írta fi ának, hogy 
legnagyobb örömére most hozta meg a posta egyik kiváló barátja, Zimmermann  
elegáns aranykeretbe foglalt fotográfi áját.15A drága szülőföld visszahívta, s ő ha-
zaérkezett. Ez Kőszeg?

– Tempora mutantur et nos mutamur in illis16 – sóhajtott botjára támaszkodva Michael , 
amikor a közelgő télben hosszú évtizedek múltán kissé ziháló tüdővel meg-megállt 
az oly jól ismert régi házak, templomok előtt.

Minden olyan szürke, üres és idegen. Eszébe jutottak játszótársai, tanítványai, 
a hívek, a kedves nevű lányok, s éppúgy nem látta őket, mint a decemberi ködbe 
burkolt kálvária hármas kápolnáját. 

Már-már kinyújtotta kezét, hogy megnyisson egy régi, jól ismert vendégváró 
kaput. Aztán megtorpant. Hiszen nincsenek otthon, üres az egész város. Akiket 
keresett, már majd mindnyájan elköltöztek. Már csak a nevük olvasható, de nem a 
házak bejáratánál, hanem kijjebb, az avarral borított temetőben.

A város is más. Pedig ma is ugyanannyi vidáman rohanó gyerek kiáltozik az 
utcákon. Vonzzák és taszítják egymást. A Hörmann-forrás ösvényén, a szélben 
kavargó száraz falevelek forgatagában ma is kacagva, el-elkomolyodva szerelmes 
fi úk és lányok kacérkodnak egymással. 

 14 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Michael 
Biberauer levele Theodor Biberauerhez, 1858. november 2. 

 15 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Michael 
Biberauer levele Theodor Biberauerhez, 1858. november 2.

 16 Latin: Az idők változnak, s velük változunk mi is.
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Drága szülőföld, bölcső és koporsó. Milyen különös, Sophie  október 27-én sírva 
írta be a jegyzőkönyvecskéjébe: „Elhagytuk drága szülőföldünket, Grazot”.17De va-
lahogy mégis olyan közel van. Egy recsegő, ropogó birodalom két országban. Egy 
pannon hazába esik mind a kettő. Ő Grazban nemcsak hungarus, de magyar maradt 
– ahogyan ezt Haynau  felett mondott, vádbeszéddé lett gyászbeszéde bizonyította 
–, s Sophie  drága szülőföldjére, Grazba vágyakozó német nyelvű feljegyzéseiben is 
hű magyar honleány. Ha ez Pannóniában így lehet, miért ne nyújthatnának testvéri 
kezet egymásnak a térképről soha le nem törölhető, gyönyörű Kárpát-medence 
mindjobban egymás ellen forduló népei? S milyen a helyzet Pesten?

Igaz, még alig érkeztek meg Kőszegre, nagyon meleg hangú és kedves levelet 
kapott a fi ától. Hogy örül annak, hogy szerencsésen idekerültek! Szinte dicseke-
dett azzal, hogy Török Pál  révén még egy Rómában élő ismerőstől is szép összegű 
adományt kaptak a Legényegylet céljaira. Van Andel  írt egy gyermekimakönyvet, 
amit az árvaház javára már meg is jelentettek. Reméli, hogy Kőszegen is legalább 
tíz példányt el tudnak belőle adni. Bauhofer  és Hornyánszky  nagy buzgósággal 
dolgoznak az árvaházért.18„Nekem – írja – egy árvaházat alapító egyesület alapsza-
bályait kellett kidolgoznom, melyek a Helytartóság elé terjesztendők.”19

Sajnos Chrissynek  nem használt a szép utazás. Pedig annak is örült, hogy férje 
útibeszámolója megjelent a Wochenblattban. Valahogy nem tudja visszanyerni szülés 
előtti erejét. Imádkozzanak érte…

Alig egy hónappal hazaérkezésük után Theodor  hosszú levelet kap az édesany-
jától. Pedig ő ritkán szokott írni.

„Édes Fiam! Atyád kissé elégedetlen veled, mert sok mindenre nem adtál vá-
laszt. Mindnyájunknak az a kívánsága, hogy a karácsonyt körünkben töltsd. 
Olyan szép ilyenkor valamennyi szerettünkkel együtt lenni! Sok elbeszélni-
valónk is van, mert arra nincs időnk, hogy mindent kimerítően megírjunk. 

Auguste szorgalmasan zongorázik… Hermine  iskolába jár… Szabadide-
jükben a szegény gyermekek segélyezésére eladandó kézimunkát csinálnak. 
Karácsonykor lesz az ajándékozás az iskolában. Atyád elég jól van, ha csak 
azt nem nézzük, hogy időnként megint előveszi az a gyalázatos köhögés, 
amely annyira megkínozza. Ilyenkor ő is nagyon ideges és rosszkedvű… 
Sok a kiadásunk. Ha teheted, küldj száz forintot… Szilassy asszony  el van 

 17 BFL XIII. 42. 27. kisdoboz. Sophie Biberauer feljegyzései.
 18 Bauhofer, engedve a hosszas kérlelésnek, az Evangelisches Wochenblatt ugyanazon számában jelentette 

meg folytatólagos cikkét Zeitfragen in der Kirche und Schule – das Evangelische Waisenhaus in Pest – die 
Wirklichkeit und ein Traum címmel, amelyben Theodor Biberauer úti beszámolójának első részét is 
megismerhették az olvasók.

 19 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Theodor 
Biberauer levele Michael Biberauerhez, 1858. november 4.
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ragadtatva szeretetreméltóságodtól, többször meglátogatott minket, és sok 
üdvözletet küld Neked. Hogy vannak Artnerék?”20

Álmok a megvalósulás útján

Ezen a télen a politikai élet központjába kerültek a magasabb egyházkormányzati 
testületek fórumai. A gyűlési tilalom feloldása óta nem lehetett őket elhallgattat-
ni. Most nagy jelentőségűnek bizonyult az, hogy 1791-ben a tiszántúli református 
püspökválasztás nyomán kifejlődő harcban a hierarchia és a küriarchia párt közül 
az utóbbi kerekedett felül. Ennek következtében a nagy befolyású, a magyarság 
ügyéért szenvedélyesen küzdő világiak megtalálták azt a fórumot, amelyet nem 
lehetett elzárni előlük. 

Az egész országot foglalkoztatták az egyházkerületi közgyűlések tiltakozá-
sai. A császári önkény ellen ezeken az egyházi gyűléseken lehetett egész Európa 
szemeláttára, zord méltósággal tiltakozni. Ezt a passzív ellenállást csak fokozta a 
végrehajtási rendeletek kibocsátása. A tiszántúli püspök-helyettes, Balogh Péter 21 
és a debreceni lelkipásztor, Révész Imre  nevét ugyanúgy megismerték a protestáns 
országokban, mint a politikai életből ez idő tájt kirekesztett Tisza Kálmánét  és Vay 
Miklósét .22 A lutheránusoknál Székács József  mellett Zsedényi Ede 23 és Prónay 
Gábor 24 neve járta be a világsajtót. 

Ennek ellenére is egyre szélesebb körben nőtt az érdeklődés az árvaház-alapítás 
iránt. Szinte feltűnő, hogy az egyházak világi vezetőiként éppen most olyan nagy 
szerepet játszó nagybirtokosok, arisztokraták – néhány kivételtől eltekintve, mint 
gróf Brunszvik Mária , Radvánszky Mária  s még egy-két földbirtokos – hiányoznak 
az adakozók sorából. A nagyobbára fi zetésükből vagy kisebb birtokaikból élő, ismert 
polgári személyiségek azonban anyagi helyzetükhöz mérten több évre kötelezik 
magukat arra, hogy komolyabbnak számító összeggel támogatják az árvaházakat. 

 20 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Wilhelmine 
Wels levele Theodor Biberauerhez, 1858. november 24.

 21 Balogh Péter (1792–1870) református lelkész, püspök. 1818-tól Karcagon iskolaigazgató, majd 1822-
től nagyszalontai lelkész volt. 1860-ban a Tiszántúli Egyházkerület püspökévé választották.

 22 Vay Miklós (1802–1894) politikus. Aktívan részt vett a reformkor politikai életében, 1840-ben 
pedig a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokává választották. 1849 és 1859 között 
visszavonultan élt, azonban a Protestáns Pátens ellen ő is felemelte szavát, s kivette részét a tilta-
kozásokból. 

 23 Zsedényi Ede (1804–1879) politikus. 1833-ban országgyűlési követ, majd 1839-től a Magyar Udvari 
Kancellária titkára volt. 1849 után visszavonult, de a Protestáns Pátens ellen ő is tiltakozott. 1860-
ban a Tiszai Evangélikus Egyházkerület főfelügyelőjévé választották. 

 24 Prónay Gábor (1812–1875) író, politikus. 1839-40-ben országgyűlési követ volt, majd az 1850-60-as 
években több írása is megjelent a külföldi sajtóban. 1861-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház 
egyetemes felügyelőjévé választották.



270

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

Amikor Theodor  november 4-én örömét fejezi ki levelében édesapja szerencsés 
Kőszegre érkezése alkalmából, kénytelen arról is írni, hogy bizony Chrissy  gyenge 
egészségét utazásuk sem tudta megerősíteni. Sok bosszúságot okoz neki az, hogy 
Michael Lang  esperes úr tavasszal elvállalta ugyan a Mesterlegény Egylet elnökségét, 
de azóta a kisujját sem mozdította meg. 

„A tagok buzgón működnek, bár az elnök úr immár fél éve egyetlen gyűlést 
sem hívott össze, sőt a felterjesztett alapszabályok ügyében sem tárgyalt még 
a hatóságokkal. Itt a tél, milyen nagyszerű szolgálatokat tehetne az egyesület, 
s most mégsem lehet!”25

Később így számol be erről a novemberről:

„Mivel a pesti protestáns árvaház alapítása iránt néhány rövid hét alatt meg-
nyilvánult érdeklődés arra a reménységre jogosított fel, hogy ez nem lesz 
szalmaláng, sőt még jobban ki fog terjedni, ha az ügy szolgálatára bizottság 
alakul… néhány jó barát összefogott. Meg akarták kísérelni azt, hogyan 
lehetne befolyásos személyiségek támogatását megnyerni az ügynek, s egy-
szersmind megtanácskozni velük a további teendőket. Több ajtón bekopog-
tattak ezzel a szándékkal.”

A támogatókkal kapcsolatban Brocskó Lajos  így írt: 

„Egyeseket az idő hiánya, másokat úgymond az az aggodalom tartott vissza, 
hogy e vállalkozással úgymond megzavarhatnánk a különböző hitvallá-
sok híveinek egyetértését. De voltak olyanok is, akik egyszerűen azzal az 
indokkal tagadták meg a közreműködésüket, hogy nem hajlandók olyan 
független egyesületet támogatni, melyben mindkét egyház képviselve lenne. 
Így szerveztek végül is – négyen összefogva – az egylet megalapítására alapí-
tó-bizottságot, mely Bauhofer György  budai ágostai hitvallású evangélikus 
lelkészből, Biberauer Tivadar  mérnökből, Hornyánszky Viktor , az Evange-
lisches Wochenblatt szerkesztőjéből és Meyer Antal  főmérnökből állott”. 26

Már e hónap elején boldogan írta Theodor  az apjának:

„Bauhofer  és Hornyánszky  teljes buzgósággal fáradozik az árvaházért. Ne-
kem egy árvaház alapítását szolgáló egylet alapszabályait kellett kidolgozni, 
melyek jóváhagyás végett a helyhatóság elé terjesztendők lesznek.”27

 25 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Theodor 
Biberauer levele Michael Biberauerhez, 1858. november 4.

 26 BROCSKÓ 1896, 4. o.
 27 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Theodor 

Biberauer levele Michael Biberauerhez, 1858. november 4. 
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Ő is természetesnek találta, hogy ezt neki kell megcsinálnia, ő az a laikus, aki 
a Wochenblatt április elsejei számában először írt a protestáns árvaházakról. Az ő 
feladata volt, hogy ezzel az egyházi élet mozdulatlan vizeibe félénk névtelenséggel 
beledobja azt a kis kavicsot, melynek hullámai azóta is egyre szélesebb körben 
gyűrűznek tovább. Nem szerepelni akar, mozdítani. 

A bizottság – emlékezett később – „mindenekelőtt felkérte Bauhofer  lelkész 
urat, hogy fesse meg nagyon eleven színekkel saját lelkipásztori köréből vett olyan 
szívhez szóló példákkal, hogy a bizottság elé kitűzött célt jobban meg is értsék. Ez 
sikerült is neki.”28

Az Evangelisches Wochenblatt november 18-i és 25-i számában, a lap Korunk kérdései 
az egyházban és iskolákban című rovatában megjelent A pesti protestáns árvaház – 
A valóság és egy álom című, a budai lelkipásztor nevének aláírásával is ellátott cikk. 
Ugyanolyan mély hatást gyakorolt az olvasókra, mint tíz hónappal korábban a Th. 
B.  betűkkel, illetve a szerény Egy laikus  írói álnévvel jegyzett írások. 

Bauhofer  tudott írni, a kor stílusában hatott az érzelmekre. Három saját gyakor-
latában megismert eset leírásával – mint ahogy ezt nyomatékosan hangsúlyozta 
is –, három igaz történettel, a valóság hű leírásával kezdte. Az első így hangzott:

„1851 késő őszén történt, hogy egy barátommal elkísértem egy lelkész özve-
gyét a pesti Alsó Duna-partra. Sűrű köd borult a két város és a folyam fölé, 
s nem tudta senki, egyáltalán mikor kerülhet sor a zimonyi hajó indulására. 
Az utasok türelmetlenségének egy napsugár vetett véget, amely tudtunkra 
adta a köd elvonulását és az indulási tilalom végét. Mindenki örült, amikor 
a hajóharang harmadik jelzése elhangozván könnyes szemmel és áldáskívá-
natokkal vettünk búcsút egy mélyen megrendült anyától, akinek oldalán két 
bájos lányka állt. Az egyik úgy tíz, a másik úgy tizenhatesztendős lehetett. 
Ez utóbbi volt az oka anyja hosszú s kínos utazásának. 

K. község evangélikus lelkésze, S. legszebb férfi korában hunyt el, s mint 
ahogy ez oly gyakran megesik, feleségét és öt kisgyermekét a legkeserűbb 
szegénységben hagyta magára. Az anya a két lánykával Szerbiában, orvos 
bátyjánál keresett menedéket, aki azért hívta magához, hogy háztartását 
vezesse. Itt lassan erőre kapott a szegény asszony két gyermekével, s csak 
néha homályosították el a távolban levőkért érzett aggodalom felhői a jó 
testvér házának derült egét.

De egy levél, egy szörnyű levél viharrá sűrítette ezeket. Hírül adta az 
anyának, hogy tizenhatesztendős leánya egy rokoni házból megszökve va-
lahogy Pest-Budára került, ahol cselédként alkalmazták egy sörházban, ott 
látta valaki. Erre az anyai szív – noha minden közelebbi adat hiányzott – nem 
tudott uralkodni magán, félelmében felkerekedett, s miután bátyja útlevelet 
szerzett neki, és valamicske pénzzel is ellátta, betegen is elindult egyik lá-
nyával Pest felé, hogy megtalálja és megmentse gyermekét.

 28 Első évi tudósítvány 1860, 8. o.
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Hosszú ideig hiábavaló volt minden fáradtság. Elfogyott a pénz, odalett az 
erő és az egészség utolsó cseppje is. A nagyvárosban egyetlen ismerős baráti 
szív sem akadt. S akkor meghúzza valaki nálam a kapucsengőt. Ajtót nyitok, 
s egy fi atal katolikus asszony, akit nemrég súlyos sorscsapásokkal látogatott 
meg az Úr, belépett hozzám. Kérdésemre… mély megindultsággal beszélte 
el, hogy lakásán fekszik egy evangélikus lelkipásztor felesége, ő fogadta be 
könyörületből egyetlen krajcár nélkül, súlyos betegen. Képtelen továbbutazni 
a bátyjához, s helyzetét csak nehezíti az, hogy leányát, akit hosszas keresés 
után talált meg egy sörházban, annak tulajdonosa mindenféle kifogásra 
hivatkozva nem hajlandó az anyának kiadni…

Itt aztán egy percet sem lehetett elvesztegetni! A kocsmárost azzal fenye-
gették meg, hogy ha a legkisebb ellenállást tanúsítja a leány kiadatása ellen, 
a rendőrségnek fogják átadni. A lány átvehette a boldog, halálos beteg anya 
ápolását, az irgalmas szamaritánusnő felkéretett, hogy jóságos cselekedetét 
gyakorolja még néhány napig, majd beszereztettek az útlevél kiváltásához 
szükséges igazolások és az útiköltség, melyhez L. grófné N. asszony 2, W. 
nevelőnő 4 forinttal… s még sok mások is hozzájárultak. Megkönnyebbülé-
süket teljessé tette, hogy a Duna Gőzhajózási Társaság a boldogtalanoknak 
Zimonyig ingyenjegyeket bocsátott rendelkezésre. Pestre és Budára áldást 
kívánva, olyan őszintén hagyták el városunkat, ahogyan anyaszív bizonyára 
ritkán tehette meg ezt. A még éppen jókor megmentett lány most boldog 
feleségként él Oláhországban hivatalnokoskodó férje oldalán. Vajon eszébe 
jut-e még Pest-Buda? – Ez valóság, s nem álom…”29

Bauhofer  három ilyen, kétségtelenül igaz történettel keltette fel az olvasók ér-
deklődését nagy álma iránt. A kor minden zűrzavarában wertheri bánatokkal 
biedermeier békességről álmodozó romantikus lelkek szerették a könnyfakasztó, 
s ebben az esetben könnyeket letörölni kívánó álmodozásokat. 

„Azt álmodtam – írta –, hogy Pesten egy drága barátommal egy hatalmas 
és szépségével is feltűnő épület előtt álltam, melynek felirata felkeltette fi -
gyelmünket. Felséges kapubejárata felett ott ragyogtak ezek a szavak: Pro-
testáns Árva- és Kórház… 1860-ban fektettük le a ház alapjait, s azóta már 
két szárnyépületet is emeltünk mellé…”30

Az álmától elragadtatott cikkíró képzelete épp olyan messze járt a lehetőségek 
valóságától, mint januárban Theodor  naiv anyagi számításai. Egy óriási telepen 
egyesítve látja mindazokat az intézményeket, amelyekre a két evangélikus egy-
háznak égető szüksége van. Itt van az árvák meleg otthona, a betegek gyógyító 
kórháza, a haldoklók menhelye, a szolgálatukban megfáradt öreg lelkészek árnyas 

 29 BAUHOFER 1858a, 733–734. Kiemelés az eredetiben.
 30 BAUHOFER 1858b, 749–750. o.
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kerttől övezett pihenője, s központjában ott magaslik az épülő közös Protestáns 
Teológiai Főiskola.

„Ah! Csak álom volt… De mi lenne, ha belevilágítanánk városi viszonyaink 
egyik-másik sötét rejtekébe, ha vigasztalást vinnénk hittestvéreink már-már 
kétségbe eső szívébe, ha azt, amit egyes emberek már el is kezdtek, mind 
erősebben és szélesebb körre kiterjesztve folytatnánk – tudniillik azt, hogy 
a szíveket először egy Pesten létesülő protestáns árvaház és kórházügyéért 
lelkesítenénk fel? Bizony mondom, az akkor éppen olyan boldogító valóság 
lenne, mint amilyen keserűek és szívszaggatóak voltak a fent elmondott való 
igaz történetek. Akkor megváltoztathatnánk e sorok címét is ilyen képen: 
A Protestáns Árvaház, vagyis az álomból lett valóság.”31

A cikk két folytatásban jelent meg. A végén a szerző neve: G. Bauhofer  lelkész. 
Ugyanezek a számok hozták Theodor  trieszti útjának beszámolóját. Természetesen 
ezeket sem írta alá, hű maradt névtelenségéhez, miközben kezdeményezései egyre 
közelebb jutottak a megvalósuláshoz. 

Megalapítás és ünnepélyes megnyitó

Pest városa most már akkora növekedésnek indult, hogy aki fél éve nem látta, hinni 
sem akart a szemének. Theodor  jól ítélte meg a jövőt. A vasút igazgatósága halaszt-
hatatlannak tartotta az indóház megnagyobbítását, négyemeletes irodarésszel akar-
ták megfejelni. Van Andel  hallgatósága is gyorsan szaporodott. Az angliai ébredés 
nagyrészt háromnegyedes új énekei is hódítottak. Prédikátoruk, akit ekkor még 
elődeinek nimbusza vett körül, szintén bekapcsolódott az árvaház előkészületeibe.

Az árvaegyletet egy akácillatos, bárányfelhős májusi napon alapították meg, 17-
én, kedden. Theodor  boldogan vitte magával Chrissyt  és ekkortájt érkezett húgát a 
később Deák Ferencről  elnevezett, Szénatéren álló nagy lutheránus templommal 
egybeépített iskolaépület vizsgatermébe. Legyenek ők is tanúi az Evangéliumi 
Árvaápoló Egylet megalakulásának! A terem zsúfolásig megtelt, s ő elégedetten 
mutogatta nekik, hogy itt van mindenki, aki a két pesti, sőt a budai egyházban ne-
vezetesebb szerepet játszik. Az eredmények mindenkit megleptek. Máris majdnem 
hatszáz forint, egy segédmérnök egyesztendei fi zetése gyűlt össze adományokból, 
százötvennégy támogató vállalta az egylet rendszeres tagdíjfi zetéssel járó rendes 
tagságát, s hatvankilenc rendkívüli tagot is gyűjtöttek.

Megérkezett Adalbert Erich  nyomozó, a rendőrség képviselője is. Bauhofer meg-
nyitotta a közgyűlést, s üdvözölte a megjelenteket. Még mielőtt a tisztikar meg-

 31 Uo. 751. o.



274

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

választására kerülhetett volna sor, Hornyánszky Viktor  ragadta magához a szót, 
hogy a vendégek fi gyelmébe ajánlja van Andel gyermekek számára írt imakönyvét. 
A választásnál, miután Bauhofer  elhárította magától az elnökséget, Anton Meyer  
vasúti főmérnököt választották meg elnöknek. Hornung  alelnök mellé mindjárt egy 
másik vasutas, Theodor  került jegyzőnek. Az intézőbizottság tagjai lettek Bauho-
feren  kívül Johann Mikulás  tanügyi tanácsos, Jurenák ügyvéd , Friedrich Scholz  
gyógyszerész és három póttag. Még ezeket a száraz formalitásokat is meghatott 
lelkesültséggel fogadta a közönség. Végre tetté válnak a szép szavak!32

Az első bizottsági ülést már öt nappal később megtartották. Ezen egy ünne-
pélyes levelet fogalmaztak meg, amelyben igyekeztek Johann Heinrich Wichernt , 
valamint a belmisszió és a württembergi ébredési mozgalom vezéralakját, Sixt 
Karl von Kapff 33 prelátust tájékoztatni a pesti kezdeményezés haladásáról. Ez a 
lutheránus prelátus igyekezett bevinni a pietizmust a népegyházi keretek közé, s 
nagy hatással volt a német-svájci rokonmozgalmakra is. Tevékenyen pártfogolta a 
Korntalban egyedülálló diakóniai és missziói mintagyülekezetté lett, a 19. század 
elején mindössze hatvannyolc parasztcsaláddal megalapított, a népegyház keretén 
belül élő, de sajátságait féltékenyen őrző, ezerkétszáz lelket számláló herrnhuti kö-
zösséget. A gyermekotthonoktól az iskolákon át az öregotthonig sokféle diakóniai 
intézményt tartott fenn, és a nem keresztyén népek közötti hittérítés támogatásában 
is csodálatra méltó áldozatos munkát végzett. Lehet, hogy Theodor már korábban 
is ismerte ezt, de nem jelentéktelen, hogy van Andel  lángoló színekkel ecsetelte a 
korntali életet. Megadta a jelszót: mintagyülekezet, ami a bizottság tagjaiból kü-
lönböző reakciókat váltott ki. Nem is tudtak megegyezni az elküldendő beszámoló 
szövegében. Csak a következő ülésen készültek el vele.

A hetente, kéthetente ülésező bizottság lelkendezve vette tudomásul a tagok 
számának rohamos emelkedését. Mindkét evangélikus egyházból a legkülönfélébb 
egyházi irányzatok hívei versengtek a belépésért. Lám, a szeretetmunka egyesíteni 
tudott minden erőt! A július 15-i gyűlésen némi meglepetéssel vették tudomásul, 
hogy a szabadelvű teológusok vezére, Ballagi Mór  is belépett a tagok közé. Ez a 
rendkívül sokoldalú képzettségű akadémikus tizenhat éves korában még a tal-
mud-tanítóságra készült. Huszonegy esztendősen a pápai református kollégium 
növendéke lett, a következő esztendőben Pesten matematikusi tanulmányokat 
folytatott, majd párizsi és tübingeni tanulmányai után, huszonnyolc éves korában, 
már bölcsészetdoktori oklevéllel a zsebében a németországi Notzingenben áttért a 
protestáns hitre. Közben kiváló keleti nyelvészként a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező tagja lett. Hazatérve a békéscsabai lutheránus gimnázium tanáraként 

 32 BROCSKÓ 1896, 2–6. o. 
 33 Sixt Karl von Kapff (1805–1879) német evangélikus lelkész. Tübingenben folytatott teológiai tanul-

mányokat. 1833-tól korntali lelkész, majd 1850-től prelátus volt. 1852-től Stuttgartban teljesített 
lelkészi szolgálatot, ahol ő fektette le a diakóniai intézmények alapjait.
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óriási energiájával mozgalmat indított a magyarországi zsidóság asszimilálása 
érdekében. A szabadságharcban is részt vett, s miután 1851-ben ismét engedélyt 
kapott a tanári működésre, a Dunamelléki reformátusság akkor legjelentősebb 
gimnáziumában, Kecskeméten kezdett tanítani. Innen az 1855-ben megnyílt pesti 
egyesült Protestáns Teológiai Akadémia tanárává választották. Ekkor már az ország 
legbefolyásosabb pedagógusai és református vezetői közé tartozott.34 Az ő példája 
nyomán hívei, tisztelői és elvbarátai egész sora lépett be a tagok közé.

A város szélén jó helyet találtak, még kert is tartozott hozzá. Igaz, itt, a város 
peremén, ha a Duna irányában nem látszott volna az erdős budai hegyek gyönyörű 
vonala, bizony a közeli bozótos, pocsolyás, beépítetlen tér, amelyen csak a Hen-
germalom kéményeire és a Neugebäude35 háztömbjeire lehetett látni, nyomasztóan 
kietlen képet nyújtott volna. Lefelé, a Teréz templom irányában már itt is, ott is több 
megművelt kert akadt, s ahogy kibontakozott a tavasz, a kizöldülő fák és bokrok 
eltakarták a gyorsan szaporodó földszintes házakat. Már csak a megalakulás, a 
bérleti szerződés megkötése és a berendezés késleltette az árvaház megnyitását. 

Váratlanul nagy rokonszenv és érdeklődés kísérte az előkészületeket. Vezetőt is 
találtak egy buzgó pedagógus, Fleischer úr  személyében. Hivatalosan kinevezték 
„árvaatyának”. Ő ugyan csak németül beszélt, de vele együtt szerződtetett lánya 
magyar tanítónő volt. A berendezés munkája is jól haladt. Persze az igények is sze-
rények voltak. A vizet egy jó kútról hordták, de ha nagyon sok kellett, Duna-vizet 
is lehetett rendelni. Theodor  elsősorban a technikai kérdésekért és az új intézmény 
evangéliumi szelleméért érezte magát felelősnek. Csatornázásra senki sem gondolt, 
s Theodor  mérnöki szakvéleményében kiemelte, hogy külön értéket jelent az udvari 
fabódék alatti tágas, téglaboltozatú emésztőgödör. Az 1853-as kolerajárványra még 
most is borzongva gondoltak vissza a pestiek. Olyasféle tapasztalataik is voltak már, 
amelyek miatt sokan a hasi hagymáz, az évenként, főleg a gyümölcsérés idején oly 
sok életet elpusztító tífusz, valamint a fi noman árnyékszéknek nevezett házikók 
tisztasága között némi összefüggést sejtettek. 

Mikor Szent István  király napján, augusztus 20-án végre elkövetkezett az ünne-
pélyes megnyitás, a nyári szünet miatt állítólag üres Pest számos jótékony protes-
táns személyisége, köztük egy egész sereg lelkész gyülekezett össze a felvirágzott 
udvaron. Nem fértek el az U alakú udvar három oldalán elhelyezett padokon, 
székeken. Sokan álltak a kerítésen kívül,s onnan hallgatták az énekkar énekét. Az 
egyik oldalon a papok számára biztosítottak helyet, a másikon legelöl ott kuporgott 

 34 SZINNYEI 1891–1914, I: 438–439. o. 
 35 Újépület, hírhedt katonai épület volt a mai Szabadság tér területén. Építése Hild József vezetésével 

indult meg 1786-ban, amelyre II. József adott utasítást. Annak ellenére, hogy még nem készült el, 
már 1793-tól börtönként használták, majd az 5. tüzérezred laktanyája lett. 1849. október 6-án itt 
végezték ki Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét.
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két padon kissé ijedten, alig leplezett kíváncsisággal az a hat gyerek, akik az otthon 
első lakói lettek. A kislányokon egyforma ruha, hajukban szalagcsokor.

Az ének után várakozásteljes csend lett. Csak távoli szekérzörgés és kutyaugatás 
törte meg a falusi békességet. Bauhofer  beszélt elsőként, persze németül. A 118. 
zsoltár 23. versét olvasta: „Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt”. 
Helyénvaló textust választott, hiszen egy álom vált valóra.

A bibliamagyarázat után magyar nyelvű beszéd következett. Bihari Imre ,36 a 
református egyház káplánja szólt a távollévő Török Pál  helyetteseként. Egyháza 
öröméről beszélt, s nyíltan kimondta az új intézményekről: „Ez nálunk e területen 
az önzetlen keresztyén szeretet első megnyilvánulása”. Ballagi Mór  még jobban 
kihangsúlyozta ezt a megállapítást. Világosan kifejtette, mekkora jelentőséget 
tulajdonít ennek a parányi kezdetnek. Úgy látszott, hogy a két véglet összefogott, 
és az ébredés hívei, valamint a liberálisok találkoztak a diakóniában. A példázat-
beli mustármag egyszer majd terebélyes fává növekszik, és az ég madarai fészket 
rakhatnak rajta.

Még egy lelkes, de unalmas német nyelvű beszéd következett. Michael Lang , a 
pesti lutheránus esperes elmélkedett. Végül újra az énekkar hangja csendült fel, 
külön erre az alkalomra komponált ünnepi dalt adtak elő.37 A dal messze zengett 
a vasútvonalat környező üres telkek sárgára égett, kopár füves mezői, vézna, rozs-
dásodó levelű fáinak lombjai között. Az utolsó akkord elhangzása után támadt 
csendben Theodor  füle az indóház felől meghallotta egy mozdony elnyújtott füttyét.

Vajon hová indul most ez a vonat?

Konfirmáció

Kőszegen valóban szeretettel vették körül a családot. Wilhelmine  három lányával 
nagyon szépen beilleszkedett az új körülmények közé. Csak Auguste  hiányolta 
a stájer főváros eleven társadalmi életét. Anyjuk megtalálta rokonait, akik most 
különös fi gyelemmel vették körül. Sophie  mindig is jobban szerette ezt a környe-
zetet. A kicsi pedig most járt konfi rmációi oktatásra. Szívesen tette, ez töltötte be 
az életét. A fi atal pap, Willy Schneller  sokszor megdicsérte, s ennek a kislánynak, 

 36 Bihari Imre (1829–?) református főiskolai tanár. 1851-től 1855-ig debreceni káplán, majd 1857-től a 
budapesti protestáns teológia segédtanára volt. 1859-től 1864-ig a mezőtúri gimnázium igazgatója 
volt. 

 37 Az ünnepség eseményeihez és az idézetekhez lásd A Pesti Evang. Árvaház beszentelésének ünnepélye. 
Pest, 1859. 3–11. o. Nagyon pontos adatokat tartalmaz még Theodor Biberauer az árvaház fennál-
lásának jubileumára írt dokumentumgyűjteménye, melyet a két még élő alapító egyikeként, név 
nélkül adott ki.
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akit mindenki nevelt, s aki nemcsak apróka termetű, de tizenötödik születésnapján 
is túlontúl jó gyerek maradt, kellett a biztatás.

Nagyon készült a nagy napra. Annyira, hogy a többiek szinte megbotránkoztak 
rajta. Hát nem veszi észre, hogy az apja öregszik, s Isten tudja, talán tényleg beteg? 
Sokat változott mostanában. Pedig sejthették volna, hogy jobban félti, többet szen-
ved miatta, mint ők. Ő is fi gyelte az apját. Sőt, ő kísérte át Szombathelyre, hogy ott 
őt is megörökítsék a Lumière testvérek csodagépével. Bár ne tették volna! Hermine  
látta, hogy a kép egy beesett, fénytelen szemű, horpadt arcú aggastyánt mutat a 
közeli halál letörölhetetlen bélyegével. Pedig még csak hatvannyolcadik évében jár…

A márciusi nap bizonyára újra megerősíti – bíztatták őt is, magukat is. Sétáltatták, 
s kiültették a kertbe. Hadd lássa, hogy duzzadnak a rügyek a szelídgesztenyék ágain, 
s milyen tavaszkék az ég a Kálvária-domb felett! Ha volt ereje, ő maga is szívesen 
sétált. Egyik látogató a másiknak adta a kilincset, Willy  is gyakran felkereste. Nem is 
olyan régen milyen szépen elgondolta, hogy ha egyszer hazatérhet, legalább ezzel, a 
nálánál harmincegy esztendővel fi atalabb gyerekkel alaposan kibeszélgetheti magát! 
Ha nem is olyan, mint az apja volt, de értelmes, jól tájékozott és sok tekintetben 
azonos gondolkodású. A barátja fi a, és szép családja van. De már ez is fárasztotta, 
pedig volt miről beszélni. Mintha a történelem menetében is újra sötétedett volna. 
Zord idők jönnek?

Theodor  április elején néhány napra Kőszegre utazott. Aggasztó, rossz híreket 
kapott apja állapotáról, meg aztán kishúga konfi rmációja is most következett. Eddig 
biztathatta magát azzal, hogy anyja és a lányok eltúlozzák apja betegségét. Most 
elegendő volt egyetlen pillantás, és tudta, talán ez az utolsó találkozás.

10-én szokatlan ünnepi ragyogással égtek a gyertyák a kőszegi lutheránus temp-
lom oltárán. A lobogó lángok fénykörében ott álltak a konfi rmandusok. A fi úk 
feketében, mint az apák, a lányok menyasszonyi hófehérben, soruk legvégén a 
kicsi Hermine . A legkisebb volt, pedig korántsem a legfi atalabb. Alig látszott ki a 
többiek közül.

Schneller  a kislány fejére tette a kezét. Fekete Luther-köpenye szinte beborította. 
Szeretet melegítette a hangját. 

– És most Te, Hermine Biberauer  vedd az életed igéit! „Bízván a te engedelmes-
ségedben, tudom, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni.”38„Tartsd 
meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.”39

A kislány mélyen lehajtotta a fejét. Theodor , aki eljött erre a nagy eseményre, egy-
szerre más szemekkel látta Minchent . Nagyon tiszta, nyílt, elgondolkodó tekintete 
van. Apja feltűnően világos, halványkék szemét s keményvonalú száját örökölte. 

Az orgona utolsó akkordjai is elnémultak. A templom kapuján hunyorogva áradt 

 38 Filem 1,21.
 39 Jel 3,11.
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ki az ünneplő gyülekezet szokatlanul népes serege a vakító tavaszi fényben úszó 
hatalmas zárt udvarra. A férfi ak csizmásan, talpig feketében, az asszonyok, mint 
tarka hajók, a gyepen lebegtek földet söprő, bő krinolinjaikban.

Hazaérkezve Hermine  kinyitotta a nagy nap emlékezetére kapott vékony fekete 
könyvecskét, s felcsillanó szemmel olvasta lelkipásztorának kézzel írott sorait: „Ki-
váló, drága tanítványomnak”. El sem akarta hinni. S aztán szemébe ötlött a hallott 
ige: „tudom, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni”. Vajon mit vár 
tőlem az Isten? Csak tőlem? Boldogan mutatta édesapjának. Aztán a fején érezte 
simogató kezét. Ő is meg akar áldani, gondolta. S ebben bizonyára nem tévedett.40

Míg társai, barátnői vasárnap délutánonként a megújuló természet bolondos 
mámorában játékos kedvvel, koszorúba kötve szedték a tavasz első virágait, s 
dalolva járták a Királyvölgyet, őt még egy írott-kői kirándulásra is hiába hívták. 
Ott ült az apja mellett.

Az út végén

A grazi gyülekezet, ahogyan a konzisztórium nem mulaszthatta el megállapítani, 
valóban ritka áldozatos nagyvonalúsággal igyekezett megkönnyíteni a búcsúzást. 
Kőszegen most nemcsak a rokonság, de a gyülekezet is sokat tesz értük, s ez nagyon 
jó. Mert még évek fognak eltelni addig, amíg Theodor  egy öt-hattagú családról 
megfelelő módon tud gondot viselni. Ha édesanyja és a lányok mind az ő keresetére 
lennének utalva, bizony szűkösen kellene élniük. Eddig sem pazaroltak, szerényen, 
takarékosan éltek. De az új grazi paplak, a tágas szolgálati lakás, a természetbeni 
járandóságok, a sosem hiányzó, félig nevelésre, félig munkára fogott lány, a fűtés 
és a gyülekezeti tagok segítsége egy puritán, mégis jelentős város jó polgári szín-
vonalához mért életet tettek lehetővé.

Azt is fi gyelembe kell venni, hogy akármilyen kedves is Chrissy , ő is egészen 
más körülmények között, más hagyományokhoz, szokásokhoz alkalmazkodva 
nőtt fel. Sok nehézséget okozhat, ha még mindig jó erőben lévő anyósával egy 
konyhába kerül. Wilhelmine  nagyon is megszokta, hogy a maga ura legyen. Hogy 
férnek majd össze? Hát még Sophie-val , aki több-kevesebb duzzogással alárendeli 
magát végtelenül szeretett anyjának, de hogyan fér majd össze a sógornőjével? Ez 
az akaratos lány lassan kimarad a férjhez menésből, s ezt nehezen viseli. Remek 
háziasszony, s bizonyára anyának is beválna. De ki vesz el egy ilyen vagyontalan 
nőt, akinek méghozzá jelentős igényei is vannak?

Guszti  egészen más, ő magányosan is jól érzi magát. Furcsa bogár, önálló, dolgo-

 40 A fekete emlékkönyvecske ékes bizonyítéka annak, mekkora súlya volt valamikor a konfi rmáci-
ónak. In: BFL XIII. 42. BBGY. 27. kisdoboz. Hermine Biberauer konfi rmációi emlékkönyve



279

„BOLDOGOK A HALOTTAK…” (1858–1860)

zó nő, s ez megbotránkoztató. Sokan megütköznek rajta, de kedvelik őt. Ha majd 
egyszer létrejön az az idősebb, magányos hölgyek otthonául szolgáló intézmény, 
amiről annyi szó esett, még az is lehet, hogy ő lesz a vezetője, mert eléri azt, amit 
akar. Ő képviseli majd az új idők dámáját, aki egyedülállóan és vagyontalanul is 
meg tud élni, és nincs rászorulva arra, hogy csak azért menjen férjhez, hogy legyen 
egy férfi , aki eltartja és kiszolgáltatja magát vele. 

Hermine  sorsa annyira foglalkoztatta Michaelt , hogy mikor nagybeteg lett, meg-
kérte a családot, küldjék el a gyereket Pestre Theodorhoz . Ne lássa apja szenvedését, 
hadd segítsen inkább Chrissynek , úgyis nagyon szeretik egymást. Érezzenek érte 
Theodorék különös felelősséget. Tizenöt éves, mi lesz vele? 

1859. július 5-én Sophie  ezt jegyezte fel naplójába: 

„Drága jó édesapánk súlyosan megbetegedett. Két hosszú, bánattal teli hónap 
következett, amelyben szeretett apánk napról-napra betegebb lett, s nekünk 
szembe kellett nézni azzal a bizonyossággal, hogy hamarosan elveszítjük.”41

A család megértette, de a kislány nem akart elmenni. Szokatlan erővel tiltakozott. 
Persze messze volt, s az utazás is sokba került. Kőszegről Pestre a leghamarabb 
úgy juthatott el– még ha nem is akart volna a Sopron–Bécsújhely vonalon, Bécsen 
át utazni –, ha Pozsonyig postakocsin ment, onnan pedig vasúton vagy hajón. 
A papa mellett akart maradni. Nehezen, erőltetett bizakodással, könnyek között, 
mosolyogva búcsúztak.

Nem sokkal ezután napról-napra fokozódtak a beteg fájdalmai. Ki tudta volna 
ezeket csillapítani? Willy  hűségesen látogatta, Bibliát olvasott és imádkozott vele. 
Isten ígéreteivel vigasztalta, erősítette hitét. De eközben sokszor neki kellett meg-
szégyenülnie. A haldokló vágyakozása az örökkévaló hajlék után napról-napra nőtt. 
Élő reménységgel várta a halált, „Isten békekövetét”. A világ dolgairól, a kétfejű sas 
új sebeiről alig beszélgettek. A beteg már messze járt ezektől. Semmi sem érdekelte. 
Augusztusra elmerült a szenvedésben. Ki tudja, mennyire vehette még tudomásul, 
hogy a történelem kereke éppen most mekkorát fordult, pedig sok öröme telhetett 
volna benne.

Jó és rossz hírek

Ez az 1859-es év a „boldog Ausztria” baljós esztendejének bizonyult. Megtépázták 
a kétfejű sas legszebb tollait, bomlott a birodalom. Június 4-én Milánótól nyugat-
ra, a magentai csatában megkezdődtek a Habsburg Monarchia súlyos vereségei. 
Június 24-én aztán a nyári ragyogásban tündérien kéklő Garda-tótól nem messze, 

 41 BFL XIII. 42. 27. kisdoboz. Sophie Biberauer feljegyzései.
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Solferino véres csatamezején végleg elveszett Ausztria Észak-Itália felett gyakorolt 
uralma. Ferenc József  már július 11-én, a villafrancai előzetes béketárgyalás során 
kiáltványban jelentette be az osztrák örökös tartományok nyugtalankodó népeinek, 
hogy új alkotmányos korszakba vezeti őket. 

A csodára várók reményei beigazolódtak: elkezdődött az abszolutizmus bom-
lása, s ezzel megnyílt az út afelé az alkotmány felé, amely nem sokkal később – a 
protestánsok megkönnyebbülésére –, az újabb vereségek után az egész biroda-
lom lakosainak vallás- és lelkiismereti szabadságot biztosított, s Schmerling  alatt 
egyenjogúsította a birodalom protestánsait. Csak a magyarok szabadságjogait 
nyirbálta meg. 

Ezek a nagy események, a szabadságra váró magyarok titkolt ujjongásai még 
a Kőszegről száműzött, s Theodor  kissé túlzottan atyáskodó gondviselése miatt 
néha el-elkeseredő kislányt, Minchent  is felvillanyozták. Hogy örülhet ennek a 
papa, talán még meg is gyógyul tőlük! Leste a hazulról érkező leveleket. Azokból 
sok mindent megtudott, csak apjáról nem kapott jobb híreket. Titokban sokat sírt. 
Munkával vigasztalta magát. Chrissyt  kellett ápolni, aki a gyomrát fájlalta és hányt. 

Azt persze alig tudta valaki, hogy ennek a csatának századokra kiható más 
következményei is lesznek. A svájci egyházi ébredés egyik buzgó híve, egy ér-
zékeny lelkű fi atalember, a YMCA, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület egyik alapító 
tagja, bizonyos Henry Dunant 42 naplementekor ott bolyongott a sebesültekkel és 
halottakkal borított, végtelennek látszó csatatéren. A holtak között vergődő, vérző 
sebesültek jajgatása, segélykiáltása, a „vizet, vizet” könyörgő halálhörgés hallatára 
szinte eszét vesztette. Néhány tucat környékbeli lakos próbált segíteni az ezernyi 
elhagyott sebesülten, de már megjelentek a csataterek keselyűi, a hullarablók is. 

Mikor végül már az éjszaka sötétjéből hangzottak a haldoklók segélykiáltásai, 
Henry Dunant  is közéjük zuhant. Már csak Istenhez tudott kiáltani. Imádsága 
nyomán egy, a világ népeihez intézett lángoló szavú felhívás terve érlelődött meg 
benne. Kössenek a világ hatalmai egy konvenciót a csataterek áldozatainak orvosi 
ellátásáról, a hadifoglyok védelméről, a rokkantak szervezett ellátásáról! A vissz-
hang nem maradt el: Solferino poklának kínjaiból megszületett a fordított színű 
svájci lobogó – a piros alapon fehér kereszt helyett –, a fehér alapon piros kereszt 
alatt a Vöröskereszt.

Chrissy  állapota láttán a háziorvos arca megfelhőzött. Bizonyossá vált, hogy a 
fi atalasszony alig egy évvel első szülése után ismét teherben van, pedig az előző 
terhességet is nehezen viselte. Most elkelt körülötte a kis Hermine  gondoskodása. 
A kislányon látszott, hogy apró termetű marad. Ezen persze bosszankodott, akár-

 42 Jean Henry Dunant (1828–1910) svájci üzletember. Egy üzleti ügye kapcsán III. Napóleontól akarta 
kérvényezni a szükséges okmányokat, ezért Itáliába utazott, s ekkor szembesült a solferinói csata 
borzalmaival. Hazatérve megalapította a Vöröskereszt elődjéül szolgáló bizottságot, amelynek 
titkára lett, s megírta Solferionói emlék című művét.
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csak azon, hogy kissé előre álló alsó ajka miatt Habsburg kisasszonynak csúfolták. 
Odaadó fi gyelemmel vette körül a poros Kohlmarkton megszorult nyári melegtől 
sokat szenvedő sógornőt. A Szent István  napi előősz körül kissé felfrissült levegőben 
ő kísérgette ki Theodor  távollétében a Duna-partra, ahol az alacsony vízállású folyó 
homokos partjain sétálgattak, és a vízivárosi templomok harangütéseit, a hajósok 
kiáltásait, dudálását hallgatva a rekedten sikoltozó sirályok cikázó játékait fi gyelték. 
Ezt szerette Chrissy  a legjobban, a tengerre emlékeztette. 

Theodor  nem merte az egyre aggasztóbb kőszegi hírekkel izgatni őket. Pedig 
őt már nagyon nyugtalanították. „A doktor azt mondja – írta az édesanyja –, hogy 
a papának már csak néhány napja van hátra. Ha még életben akarod találni, siess! 
Minchent  is hozd magaddal! Siessetek!”43

A Protestáns Pátens

Ment volna, de munkája sem engedte. Főnöke, Kudlik főmérnök  most természe-
tesen szabadságon van, helyettesítenie kell. Chrissyt  nem vihetik magukkal, de 
nem is hagyhatják magára. Viszont Herminével  sem teheti meg azt, hogy majd 
csak akkor engedi haza, ha a papa már nem él. Szerencsére Stuarték is aggódtak, 
Margaretet  küldték el, hogy segítsen. De még így sem indulhattak, mert a vasútnál 
is annyi gondja volt.

Saját bajait azonban teljesen háttérbe szorította egy politikai esemény. Röviddel 
indulásuk előtt, szeptember 1-jén, egy csütörtöki napon minden ismerőse, minden 
barátja izgatottan tárgyalta Bécs legújabb merényletét a magyar szabadság ellen. Az-
nap jelent meg a Leo Thun-féle  pátens, amely egyszerűen hatalmi szóval intézte el a 
protestánsok egyházi ügyeit. Ez úgy forma, mint lényeg szerint nyílt jogfosztás volt.

– Mit szól hozzá? – kérdezték választ sem várva. – A bécsi kormány egy tollvo-
nással el akarja törölni mindazokat a jogokat, amelyeket a magyar protestánsok 
háromszáz éves hősi harccal, vérrel és könnyel kivívtak, és azóta is meg tudtak 
őrizni! Rendőri intézkedésekkel, erőszakos beavatkozással, bírói eljárásokkal fenye-
getnek! A legsúlyosabb sérelem, amely valaha is érte a nemzetet! Az abszolutizmus 
zsarnoki elvakultságában megpróbál erőszakot tenni a lelkiismereteken. S mindezt 
most, Solferino után? 

A felzúdulás megdöbbentette. Mire jó ez az intézkedés most, amikor a Habsburg 
hatalom az európai nagypolitikában, elsősorban Észak-Itáliában sorozatos veresé-
geket kénytelen elviselni? Olaj a tűzre! Ezt merészelik akkor – hallotta mindenfelől –, 
amikor recseg-ropog a birodalom! Amikor a protestáns hatalmak, elsősorban 

 43 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer levelei az 1800-as évek közepéről. Wilhelmine 
Wels keltezetlen levele Theodor Biberauerhez.
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Anglia és Hollandia mind nyomatékosabban emelik fel szavukat magyarországi 
hittestvéreik védelmében! Ez a magyar alkotmány semmibevétele, a protestánsok 
autonómiájának, régi iskolarendszerének, s ezzel kulturális szabadságának szétzú-
zása!

– Nem engedhetünk – lázadoztak az egyházi világ vezetői.
– Majd lecsillapodnak – legyintett Hornyánszky . Őt, úgy látszik, nem lepte meg 

Bécs újabb lépése. De Bauhofer , aki már a szeptember 2-án megjelent végrehajtási 
utasítást is ismerte, inkább letörtnek látszott. Mindenesetre szokatlan megértést 
tanúsított a felkorbácsolt szenvedélyek láttán, de mégsem változtatott engedékeny 
álláspontján. 

– „Hogy a magyar protestáns egyházak miért nem akarják ezt, az ügyeiket össz-
birodalmi szinten elrendező pátenst elfogadni? – ismételte meg Theodor  kérdé-
sét. – Megmondom. Az, ami most történik, valami olyasféle, mint az, ami akkor 
történik, amikor az epe beömlik a vérbe, és sárgaságot okoz. Százados tapasz-
talatok nyomán befészkelte magát a magyar egyházak szívébe a gyanakvás, és a 
bizalmatlanság csíráival élvezhetetlenné tette a császári pátenst… Én most is azt 
hiszem, hogy az lenne a legértelmesebb dolog, ha bizalommal elfogadnák. Hiszen 
evangéliumi egyházunk hitelveit nem érinti, rendi jogait elismeri, és a presbiteriális 
zsinati rendszerű alkotmányukra oly nagy mértékben tekintettel van, hogy még a 
protestáns Németországban sincs ennek az egyházalkotmánynak liberalizmusban 
párja. És mi mégis bizonytalankodunk. Hogy miért? Ismeri a régi mesét? »A nyomok 
megrémítenek – mondta a róka, akit becsalogattak a beteg oroszlán barlangjába. 
– Bejönni könnyű volt, de kifelé haladó nyomot nem láttam egyet sem.« Hát ezért: 
Vestigia terrent!”44

Különös – gondolta Theodor  –, ebben igaza van. S a megalkuvás néha mégis 
árulás.

A szenvedélyek azonban olyan magasra csaptak, hogy a papi és a világi vezé-
remberek teljes passzív rezisztenciát, ellenállást hirdettek meg. De száznyolcvan 
lutheránus és huszonöt református – nagyrészt szlovák és német lelkészek, vala-
mint gyülekezetek – elfogadta a Pátenst. A kormány az ellenálló többséget rendőri 
és bírósági zaklatással, börtönnel próbálta letörni, de ezzel csak magának ártott. 
Európa felfi gyelt, s a protestáns hatalmak rosszallásukat tudatták Béccsel.

Ezalatt itthon a belső harc mindkét részről annyira elvadult, hogy Székács  nyil-
vánosan felmondta a Bauhoferrel  évtizedekig összekapcsoló barátságot. Pedig jól 
tudta, hogy budai barátja és sok éven át volt harcostársa milyen bátor és hű magyar. 
Nemcsak Mária Dorottya  tájékoztatásában bizonyult annak, hanem abban a legbát-
rabb s halálos kockázattal járó tettben is, hogy a legsötétebb napokban leleplezte 

 44 Latin: A nyomok megrémítenek. Az itt leírt beszélgetés szó szerint megegyezik Bauhofer egyház-
történetének folytatásaként készült, de csak Karner Károly gépírásos leiratában fellelhető művének 
egyik részletével. Lásd BAUHOFER 1929, 24. o.
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a világ előtt a Habsburgok és a politikai katolicizmus hazugságait, zsarnokságát, 
amellyel a magyar protestánsokra törtek. Ő volt a Merle d’Aubigné  előszavával és 
neve alatt német és angol nyelven megjelent magyar protestáns egyháztörténet, e 
megdöbbentő vádirat szerzője. A „hű és bölcs ember, akiben teljességgel megbíz-
hatunk”.45

Mennyit retteghetett azokban az években, amelyekben halálra keresték! Talán 
ezért javasolta a kompromisszumot, amivel csak haragot és megvetést váltott ki. 
Talán sejtette, hogy a hálátlan utókor sokáig titkolt nevét is elfelejti majd. Csak az 
árvaház dolgában aratott meglepő sikert.

Theodorék csak szeptember 6-án érkeztek meg Kőszegre. Wilhelmine  sírva 
ölelte magához a kicsit, aki akkor vette észre, hogy a papa szobájának ajtaja zárva 
van, s odabent valaki fel-felzokog.

– Nagyon várt… Elkéstetek. Tegnap késő este halt meg. Úgy történt, ahogy írta: 
számára Isten békekövete lett a halál. Kimondhatatlanul sokat szenvedett. Gyere, 
még itt fekszik az ágyán…

„Ötödikén este fél tizenkettőkor elhagyott bennünket szeretett édesapánk – 
jegyezte fel Sophie . – Elhagyott, hogy egy jobb hazába költözzön, ahol nincs 
bánat és fájdalom, s ahol letöröltetnek szemeinkről a könnyek. Isten veled,te 
jó, te nemes Atya, Isten veled, míg odafent ismét találkozunk!”46

Szerettei mellé temették, a békességes hegyoldali temetőbe.

Új küzdelmek

Theodort  hazaérkezésekor két meglepetés várta. A Biberauer -féle árvaházi szellem 
ellenfelei Ballagi Mór  vezetése alatt szervezkedtek. Gyűlést akartak összehívni, 
amelyen majd új vezetőséget választanak. Azzal érveltek, hogy sürgősen ki kell 
bővíteni az intézetet, s ehhez gazdag pártfogókat kell szerezni. Ennek viszont az 
az előfeltétele, hogy egyrészt a vallási túlzásokat és a nemzeti szempontból idegen 
hatásokat ki kell küszöbölni, másrészt reális gazdasági alapokra kell helyezni az 
egész munkát.

Van Andel  – elég szerencsétlenül – csak szította a tüzet. 
– Most azzal lázítják a kedélyeket – mondta felháborodva –, hogy szegény gyere-

keknek naponta Bibliát kell olvasniuk, és térden állva imádkoznak! Különösen azzal 

 45 Szomorú, hogy az elnyomatás idején nem kerülhetett nyilvánosságra a neve, s mire a politikai 
körülmények megváltoztak, a Protestáns Pátens ügyében tanúsított magatartása miatt leghívebb 
barátai is elfordultak tőle. Egyháztörténeti munkákban művét még ma is Merle d’Aubigné neve 
alatt emlegetik.

 46 BFL XIII. 42. 27. kisdoboz. Sophie Biberauer feljegyzései.
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izgatják a kedélyeket, hogy katolikus szokásokat terjesztünk, mert a jó protestáns 
– különösen, ha magyar – még az Úristennek sem hajt térdet.

Addig senkinek sem volt efféle ellen kifogása, míg Török Pál  és Székács József  a 
nádori palotában a Fenséges asszonnyal együtt olvasták a Szentírást, s imádkoztak 
térden állva, s még az a vastagnyakú kálvinista is boldog volt, aki térdre borulhatott 
a főhercegek perzsaszőnyegein. De ha meleg otthonhoz jutott árvagyerekek térden 
állva köszönik meg Isten jóságát, az álszent kegyeskedés.

– Persze, ezen felháborodik az egész közvélemény. Azzal meg nem törődnek, 
amit még Székács  is megmondott, hogy milyen pogány életmód folyik ebben az 
országban a parókiákon, és milyen alacsony színvonalúak a legtöbb helyen azok 
az annyira védelmezett ősi iskolák. Csoda-e ez, mikor egyes helyeken olyan nyo-
morban sínylődnek az iskolamesterek, de még a papok is, mintha még mindig a 
középkorban és nem a 19. században élnénk?47

Különös tehetsége volt ennek a van Andelnek  ahhoz, hogy mindig a legkényesebb 
pontokat érintse meg. Székács  igazat mondott kemény bírálatával, s még neki is alig 
nézték el. Hogyan is tűrhették volna azt, hogy egy jöttment idegen ilyen hangon 
vagdossa a fejükhöz itthon és külföldön, úton-útfélen a mindenféle kellemetlen 
igazságot? Méghozzá – legalábbis ők talán joggal úgy is érezhették – szeretet nélkül. 
Mert ez a holland-skót magával hozta népének hitvitázó szenvedélyét, az ébredési 
mozgalmak szélsőséges képviselőinek türelmetlen és szektásan szűk szemléletét. 

Theodor  természetétől ez nagyon is távol állt. Talán éppen gyásza miatt, mégis 
a hatása alá került. Közben a Protestáns Árvaegylet tagjainak száma lavinaszerűen 
nőtt. A bizottsági gyűlések egyre viharosabbak lettek. Szeptember 30-án, október 
7-én, majd október 14-én egyesek, élükön Palló Sándorral  már szenvedélyes hangon 
követelték az alapszabály megváltoztatását és azt, hogy a kis intézetet szabadítsák 
meg német és túlzóan vallásos, pietista szellemétől. Magyarrá, valamint a szó 
korszerű értelmében szabadelvűen protestánssá kell tenni!48 Van Andel  viszont 
gondoskodott arról, hogy a nyugati protestantizmus ébredési köreiben úgy ér-
tesüljenek a történtekről, mintha itt a jó és a rossz, a hit és a hitetlenség harcáról 
lenne szó, s a magyar egyházi vezetők is az ébredés eltiprására szövetkeztek volna.

Az október 23-án lefolyt viharos közgyűlés eredményeként 1859. november 
23-ára kellett elkészíteni az új alapszabályt. Ekkor már nemcsak Wichern  és Kapff  
prelátus címére mentek el a tájékoztató és segítségkérő levelek, de az újkori női 
diakónia szülőhelyére és világközpontjába, Kaiserwerthbe is. Van Andel  levele 
nyomán Fliedner  veje és helyettese, kiszemelt utóda, Julius Disselhoff  ezen a napon 
érezhető felindulásban többek között a következőket írja Theodornak : 

 47 Székács gondolataihoz lásd SZÉKÁCS–TÖRÖK 1855, 32–36. o.
 48 Evangélikus Országos Levéltár 68. Protestáns Országos Árvaegylet. 6. Választmányi és közgyűlési 

jegyzőkönyvek



285

„BOLDOGOK A HALOTTAK…” (1858–1860)

„Tehát ma, november 23-án kell eldőlnie az Ön árvaháza sorsának, talán már 
el is dőlt, vagy Ön éppen az esti órán, amikor írok, küzd érte. Imádkoztam 
Önért, sóhajtottam Önért, és imádkozom Önért, mialatt ezt írom: »E világ 
minden ördöge ha elnyelni akarna…« és »Az ige kőszálként megáll«. Énekelje 
ezt az Ön Urában örvendezve, bizakodó kedvvel! Még akkor is, ha vesztes 
maradna – mert én sem tudom, mi az Úr akarata –, csak el ne csüggedjen, 
hanem álljon bátran az Úr őrhelyén!

»Ne csüggedj el kicsiny sereg!«… Ragadja csak meg erősen a Lélek… kard-
ját, öltözze fel egészen Isten vértjét, s akkor mindent véghez fog vinni, győzni 
fog, és elmondhatja Luther diadalkiáltását: »Miénk a menny örökre«.”49

Nemcsak későn biztatta, de hiába is. A közgyűlésen Ballagiék győztek. 

A német gyülekezet

A következmények nem maradtak el. A diakónia bázisául szolgáló gyülekezet egy-
szerre újra aktuálissá lett. Egy közösség, amelyben nem lehet új tagok beléptetésével 
egyszerűen megváltoztatni az eredeti célkitűzéseket. Ezek után van Andel könnyen 
meggyőzhette Theodort  arról, hogy két esztendővel korábban szőtt gyülekezetala-
pítási tervei célravezetők és helyesek voltak. 

Így aztán öt nappal az Árvaegylet gyűlésén elszenvedett vereség után, vagyis 
1859. október 28-án még benyújtanak a Pesti Református Egyháztanácshoz egy 
kérvényt a német gyülekezet alapításának engedélyezése ügyében. Ezt negyven-
hárman írták alá. Török Pál  rendkívüli megértéssel és előzékenységgel fogadta a 
kérést, és személyes megbeszéléseket kezdett. Ezek alapján már december 4-én 
megszületett az egyháztanács válasza: máris kész a templomot és az iskolát német 
nyelvű istentiszteletek, illetve vallástanítás céljaira a kérelmezőnek rendelkezésére 
bocsátani, s hajlandó megtárgyalni egy leányegyház vagy fi úgyülekezet alapítását 
az egyház törvényes rendelkezései alapján.50

Ez van Andelt  sehogy sem elégítette ki. Megint elindultak a tájékoztató levelek 
Berlinbe, Kaiserswerthbe, Edinburgh-be, s bizonyára Stuttgartba és másfelé is. Taná-
csot és segítséget kértek. Az egyházi megújulásról, a belmisszióról és a diakóniáról 
volt szó. Ők olyan gyülekezet alapítását javasolták, amely biztosítja a kitűzött cél 
megvalósulását. Theodor Biberauer  erről jóval később ezt írta: 

„1857 és 1860 között (Pesten és Budán) néhány hívő keresztyén, aki különféle 
hitvallások követője volt, szövetkezett a keresztyén szeretet munkáinak 
gyakorlására. Miután ezek összeköttetésbe léptek Wichern  lelkésszel, a 

 49 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Julius Disselhoff levele Theodor Biberauerhez, 1859. november 23.
 50 FARKAS 1898, 162. o.
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belmisszió atyjával és másokkal, megalapították a mindkét konfesszióhoz 
tartozó Protestáns Árvaegyletet. Rövid idővel az első hat árva felvétele után 
az árvaház alapítóit kiszorították a vezetőségből az újonnan belépett tagok, 
akik addig távol álltak az egylettől. Külföldi barátaink azt tanácsolták, hogy 
az evangélium határozott hitvallóiból alapítsunk külön gyülekezetet, amely 
biztosítja majd a megalapítandó szeretetintézmények fejlődését.”51

A korntali példa: öntudatos hitvallók gyülekezete, szeparáció nélkül, hitvalló 
gyülekezet a népegyházon belül, a népegyházért. Vitatható és illuzórikus, s ezt leg-
jobban Török Pál  tudja. Csakhogy azt is tudja, mekkora megújító erőt mozgósíthat 
egy ilyen összefogás. Maga a lutheránusok vezetőembere, Székács József  is jól tudja, 
hogy e református gyülekezet kezdeményezője több társával együtt lutheránus. 
A legkevésbé sem tiltakozik ellene, nem tartja őket hűtleneknek, árulóknak. Sőt, a 
jórészt lutheránus külföldi tanácsadók is nagyon jól tudták, hogy mi a helyzet, de a 
Protestáns Árvaegyletben történtek után nemcsak tudomásul veszik a református 
leányegyház megalakítását, de tanácsolják és helyeslik is. Most már sokfelé esik erről 
szó, és még a Gustav Adolf Egylet Németország különféle tartományi egyházaiban 
működő fi ókjai is megígérik támogatásukat. 

Theodor  még az év vége előtt összeírja azokat, akik egyetértenek vele az alapítás-
ban: elsősorban az idegen nyelvű pesti és budai reformátusokat, de a hozzá hasonló 
gondolkodású lutheránusokat is. Százhatvanegy svájcit talált, köztük több vagyo-
nosodó családot, mint a Haggenmachereket és Abraham Ganzot , az egyre híresebb 
vasöntöde tulajdonosát. Mellettük még százkilenc németet a legkülönbözőbb 
német tartományokból és negyvenkilenc németül is tudó angolt és skótot. Ezek 
között természetesen voltak anglikánok, presbiteriánusok és skót reformátusok is. 

Győzelem és vereség

1860-ban január elseje éppen vasárnapra esett. Ezen a napon tartották meg a pesti 
református templomban az alakulóban levő gyülekezet első istentiszteletét. A kö-
vetkező hetekben pedig maguk is elcsodálkoztak azon, hogy a résztvevők száma 
hétről hétre nőtt. S nemcsak idegenajkúak gyülekeztek össze, hanem magyarok 
is, köztük katolikusok. Van Andelért  jöttek volna? Kétségtelen, hogy ez a kemény 
szavú, ostoros prédikátor Keresztelő Jánosi  bűnbánat- és ítélethirdetésével sokakat 
érdekelt. 

Közben elkészült a Protestáns Árvaápoló Egylet új alapszabálya, amelyet jóvá is 
hagytak. Szökőév lévén február 29-re hívták össze az új választmányt megválasz-
tó közgyűlést. Pontosan az történt, amit előre láttak. Az alapítók a gyengélkedő 

 51 BIBERAUER 1932.
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Bauhofer  kivételével mind kiestek a most már Székács József , Török Pál  és Filó Lajos  
nevével is büszkélkedő új vezetőségből. 

„Habár a tagok teljes elismeréssel adóztak a választmány sikeres működésé-
nek, mégis sokan voltak köztük, különösen az újabb tagok, akik a választ-
mányban és az árvaházban uralkodó, annak a Skót Misszió Társasághoz 
tartozó tagjai által importált szellemével, amely mereven pietisztikus és 
német volt, rokonszenvezni nem tudván, a választmány tagjainak számát 
felemelni óhajtották, hogy a különféle polgári állások, a két protestáns hit-
felekezet és a magyar elem arányosabban képviselve legyenek.”52

Ez a törekvés igen eredményesnek bizonyult. Az elnök a közismert Fuchs  nevű 
kereskedődinasztiából került ki. Vele kezdődött az árvaház vezetésében az a lu-
theránus túlsúly, amely mindvégig jellemző maradt. De a gyors fejlődés, az anyagi 
megszilárdulás is az ő nevéhez fűződik. Ballagi Mórral  együtt jelentős pénzforrá-
sokat nyitott meg, amelyek mögött a szabadkőműves összefogás rejtett erői álltak. 
A növendékek bennmaradásának is új határt szabtak a tizennegyedik év betölté-
sével. Mellőzték a bibliaolvasást, és betiltották a térdepelve mondott imádságot. 

Feszültség és félelem

Michael  halálával hirtelen megszaporodtak Theodor  gondjai. Mi lesz, ha elveszítik a 
szép grazi nyugdíjat, és a kőszegi tartózkodás ezzel lehetetlenné válik? A pesti lakás 
tágas és szép. Csakhogy Chrissynek  most különösen nagy kíméletre van szüksége. 

Az idők is nyugtalanok. Egy opera – Erkel  Hunyadi Lászlójának előadása – lázba 
hozta egész Pestet. Az egyházi életben fokozódik az izgalom. A rendőrség megint 
keményebb kézzel oszlatja fel a politikai tüntetéssé vált egyházi gyűléseket. Ka-
rácsony előtt a lutheránusok egyházkerületi gyűlésének folytatását akadályozták 
meg. Egyesekben fokozódó reménységeket ébreszt az európai események alaku-
lása, másoknál nő a rezignáció, és még mindig akadnak, akik az alkalmazkodás 
szükségességének hirdetésével leplezik önző árulásukat. Az egymás iránti bizalom 
megrendült, régi jó barátok szakadnak el egymástól, s a véleménykülönbségekből 
ellenségeskedés támad. Mit hoz 1860? 

A légkör egyre feszültebb, de Theodor  igyekszik Chrissytől  távol tartani a gon-
dokat. Minden szabadidejét vele tölti, és sokat beszélgetnek a jövőről. Lakásuk most 
is olyan, mint a méhkas, sok vendég fordul meg benne. A szülés idejére a ki-bejáró 
rokonok is felajánlották segítségüket. De a vasárnap délutáni séta kettejüké. Rend-

 52 Evangélikus Országos Levéltár 68. Protestáns Országos Árvaegylet. 6. Választmányi és közgyűlési 
jegyzőkönyvek.
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szerint a tőlük alig tízpercnyire lévő, csillogó, nagy folyam homokos gátjait, Pest 
korzóját keresik fel. Az alacsonyan járó téli nap sugarai és a budai hegyek mindket-
tőjük számára oly drága látványa sokszor beszédessé teszi Chrissyt .

Csak februárban válik egyre hallgatagabbá. Theodor  végre észbekapott, hogy 
mennyi mulasztást követett el feleségével szemben. Tél végére járt az idő. Lementek 
a Duna-partra. Már jégmentes volt a folyam. A Lánchíd közelében, az Akadémia 
körülpalánkolt telke mellett kötöttek ki az uszályok. Terhüket nehéz, hidegvérű 
lovak vontatta, nyikorgó szekerekre rakták, s innen vitték át a vasúthoz. A ko-
csisok káromkodtak, a helyért folyó veszekedésük és a szerencsétlen, terhük alatt 
megfeszülő lovak hátán csattanó ostorcsapások megrémítették a fi atalasszonyt. 
Hamar továbbmentek.

Bent, a víz közepén füstölgő, lapátkerekes gőzhajók hajtották meg hosszú, vé-
kony kéményeiket a híd előtt, s a túlsó parton a Vár oldalába felkúszó Víziváros 
egymáshoz búvó apró földszintes házainak fehér füstzászlói szinte csillogtak a 
napsütésben. Fent a dombon Mária Terézia  palotája és a csonka, lapos gúlatetős 
tornyú Mátyás templom őrködött felettük. Még földgátak védték a partokat az 1838-
as árvíz megismétlődése ellen, rajtuk hatalmas fenyőszálakból faragott póznákon 
futottak a telegráfvezetékek. A hídtól délre a pesti homokpartot már nagyvárosi 
két-háromemeletes paloták sora szegélyezte. Ezek gyulladtak ki 1849-ben a budai 
vár ágyúinak tüzében. Ebből menekítette ki a szabadságharc legendás angol hőse, 
Guyon Richárd 53 feleségét, Splényi Mária  bárónőt és gyermekeit a városon kívüli 
Bartl-féle  üdülőbe, a későbbi Bethesdába. 

– Hát nem szép ez a Duna-part? – próbálta Theodor  gyengéden beszédre bírni.
– Szép – feleli Chrissy  –, de álljunk meg egy pillantásra! Nem tudok már olyan 

fürgén járni, mint te – tette hozzá szinte bocsánatot kérve, mosolyogva. 
Mellettük élénkszínű öltönyökben selyemcilinderes urak szálltak ki tarka színű 

féderes hintóikból, hogy a tavaszias napsütésben megsétáltassák darázsderekú, 
krinolinos, hosszú szoknyáik abroncsaival a göröngyöket söprő hölgyeiket. Tá-
volabb lovasok ügettek, máshol fürge suhancok gázoltak bele lajtokkal felszerelt 
szamaras kordéikkal a sekély part jeges vizébe. Ezt árulták városszerte harsány 
„Duna-víz, Duna-víz” kiáltásokkal az utcákon. Bizony, más volt ez a világ, mint 
Skócia tengersós levegőjű tájai vagy a drezdai Elba-part. 

Felhő takarta el a napot. Hűs szél fújt Szent Margit  bozótos szigete felől.
– Félek – suttogta Chrissy  angolul, s belekapaszkodott Theodor  karjába. Ha baj 

volt, mindig az anyanyelvén beszélt.
Theodor  megállított egy arra kocogó bérkocsit, és hazahajtatott. 

 53 Guyon Richárd (1813–1856) az 1848-49-es szabadságharc alatt a magyar honvédség tábornoka, 
vezérkari főnök és a honvédség főparancsnoka.



289

„BOLDOGOK A HALOTTAK…” (1858–1860)

Új jövevény

Az egyházi életben fokozódtak a Pátens körüli harc viharai. Januárban a koronázat-
lan király a protestánsok jogainak lábbal tiprásával elrendelte, hogy minden protes-
táns szószéken olvassák fel alkotmányos szabadságaik legsúlyosabb megsértéséről 
szóló rendeletét. Ez már nemcsak a püspökök, szuperintendensek, főgondnokok 
és gondnokok, hanem még a lelkészek, a tanárok, sőt a tanítók megválasztását is a 
kormányhatóságok hozzájárulásától tette függővé. 

Március 7-én sürgősen el kellett hívatni Abeska Mária  asszonyt, a bábát. Szép, 
egészséges kislány született: a kis Chrissy .

Amikor a nők már rendbe tették a fi atal anyát, Theodor leült az ágya mellé. 
– Örülsz? – kérdezte a kimerült asszonytól. 
Az halvány mosollyal felelt: 
– Úgy szerettem volna, ha édesapád is megéri. Milyen boldog lett volna! Írj Skó-

ciába Christine Burnettnek , kérd meg, hogy Margaret  és Hermine  mellett vállalja 
el a kicsi keresztanyaságát! Ha eljön a keresztelőre, akkor megvárjuk. Sok megbe-
szélnivalónk van. 

– Ki keresztelje meg a kicsit? – kérdezte Theodor .
Chrissy  egy pillanatig elgondolkozott. 
– Mr. Török , az ő gyerekei is félig skótok.
Az édesanya napról-napra erősödött.
–Holnap már egyhetes lesz a kis Chrissy  – dicsekedett a Pestre érkezett Margaret .

Is all peace?

A boldog fi atal apa alig maradhatott otthon. Az indóház körül is megsűrűsödtek a 
feladatok. Amikor hírét vette, hogy Táncsics Mihályt  letartóztatták, azon gondol-
kodott, hogyan lehetne a fogoly szerencsétlen feleségén segíteni. 

Éppen ezen a napon furcsán érezte magát Chrissy . Az arca kipirult, szemei ra-
gyogtak, s még soha ilyen szépnek nem látta a férje. 

– Takarjatok be! Fázom – mondta, s abban a pillanatban megjelent a szemében 
a rémület. 

Volt rá oka. Irtózatos hidegrázásokkal és a láz pokoli tüzével elkezdődött a hosszú 
küzdelem az élet és a halál erői között.

– Reggelre elmúlik – biztatta Neubauer doktor  a beteget. 
Reggelre el is múlt, de csak azért, hogy délután még szörnyűbb erővel vissza-

térjen. Ez így ment napról napra. Török  és Székács  is meglátogatta. De a láz egyre 
emelkedett, s az erő fogyott. 

Közben országszerte nőtt a nyugtalanság. A március 15-i tüntetések újra fellángol-
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tak mindenfelé az országban. Az események áldozatául esett Forinyák Géza  teme-
tése tömegeket mozgatott meg a pesti utcákon. Röviddel azután, hogy a nagynénik 
szeretetétől agyondédelgetett kicsi Chrissy  egyhónapos lett, megremegett a fővá-
rosok felett az önkény hatalma. A túlfeszített erőszak saját magára csapott vissza. 

Széchenyi  agyonlőtte magát. Theodor  nem hitte el. Ez a lövés megrendítette az 
egész birodalmat. Valóban gyászolt az egész ország. Arany Jánosnak  megadatott 
az, ami kevés költő kiváltsága. Csodálatos méltósággal tudta megszólaltatni az 
egész nemzet érzelmi viharát!

„Egy szó nyilallott a hazán keresztül,
Egy röpke szóban annyi fájdalom;
Éreztük, amint e föld szíve rezdül
És átvonaglik róna, völgy, halom.
Az első hír, midőn a szót kimondta,
Önnön hangjától visszadöbbene;
Az első rémület kétségbe vonta:
Van-é még a magyarnak istene.

* * *
Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fi nomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”54

Chrissy  már alig hasonlított önmagára. Táplálékot sem tudott magához venni. 
Sokszor emlegette az édesanyját. Mindegyre lázas önkívületbe esett. Otthon járt 
Skóciában, s legtöbbször angolul beszélt, de alig lehetett érteni. Néha a gyereket kérte.

A függönyöket be kellett húzni az ablakon. Még így is behallatszott az utcáról a 
gyászukkal tüntető tömegek gyülekezésének morajlása. A belvárosi templomban 
tartott Széchenyi-rekviemre nyolcvanezer gyászoló ember sereglett össze a pesti 
utcákon. 

Székács József  többször is meglátogatta őket. Egy hosszú beszélgetése után 
Theodor  arra kérte, vállalja a temetést. Ő már be sem tért hivatalába. A felesége 
ágya mellett ült.A láz szüneteiben imádkozott vele, Bibliát, verseket olvasott neki 
a szerelemről, a szeretetről, Istenről, az örökkévalóságról. Chrissy  egyre többször 

 54 Arany 1951, 289., 295. o.
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kérte azt a vékony, aranymetszéses könyvecskéjét, a Weihestundent, melynek kemény 
vászonkötéséről mélyített aranynyomással egy térdeplő angyal nézett rá. Theo-
dor  apjától, Michaeltől  kapta, az ő költeményei voltak benne. Papi versek, istenes 
versek – neki most ezek kellettek. Milyen gyenge is volt már a kedves öreg, amikor 
megajándékozta vele! Tudta, hogy rövidesen meghal. 

„Megoldhatja-e önmagát a talány? – írt be az első oldalra az apósa. – Megmond-
hatja-e az ember önmagának, hogy ő ki és mi? S mivel az oly fennen magasztalt 
értelem sem képes erre, megmondja a megvetett Kijelentés.”

Ezek után az ajánló sorok után írta először a neve alá: „nyugalmazott lelkipásztor”. 
– A Doxológiát olvasd – súgta Chrissy , s férje már tudta, mire gondol. Megrémült. 

Chrissy  feladta a harcot. Keresztyéni módon készül a halálra.
Olvasta: 

„Én lelkem, az Úrba vessed bizodalmad,
Mert benne bízhatsz, hiszen övé az Ország,
A Hatalom és a Dicsőség!
Övé a Hatalom!
Emeld fel hozzá gyásszal telt szívedet,
Légy az ő hatalmában erős,
Ki szerető szívén, védő karjain
Mindmáig hordozott!
Ha sivatagos úton
Üldöz a fekete gond,
Míg vasvesszővel ver a sors
És ezer tövis sebzi szíved;
S nincs emberszív ki megvigasztalhatna,
Mert barátaid is elfogytak mellőled;
S a halál órája tompán szólít a sírból,
A mélybe hív, a hosszú éjszakába.
Bízzál az Úrban, erős megmentődben,
Övé a Hatalom!
Övé a Dicsőség!
Hagyd rá minden dolgod,
Felségesek az ő végcéljai!
Különös utakon vezeti az övéit:
Viharból a csendbe,
Gyászból az örömbe,
Nehéz éjszakákból üde hajnalfénybe;
A halálból az örök életbe,
S a hitből oda, ahol szemtől szembe látják
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Dicsősége fényét odafenn,
Hogy a mennyei seregek sokaságában,
Szeráfok boldog kórusai között
Imádják őt, az Urat, az Örökkévalót,
Örökkön örökké, Ámen.”

– Örökké örökkön, Ámen – ismételte Chrissy  lázban égő, csillogó szemekkel.
Az esték voltak a legnehezebbek. A nagy rohamok ideje. Theodor  hajnalig ült 

az ágya mellett, s egy gyertya imbolygó fényénél papírlapokra hasonló verseket 
másolgatott. Azokat hagyta ott, ha halaszthatatlanul el kellett utaznia, s anyjára 
és testvéreire kellett bíznia drága betegét. Nem gondolhatott arra, hogy ezek az 
elsárgult papírlapok túlélnek egy évszázadot, s kései unokáknak is beszélnek egy 
szép és szomorú hitvesi szerelemről.55

Április 24-én mégis elszakította őket egymástól a kötelesség. Megnyílt a Vér-
mező nyugati szélén kiépített mesterséges sziklafalon a Déli pályaudvar hatalmas 
fagerendákból ácsolt csarnoka. A Nagykanizsa–Pragerhof vasútvonal kiépítésével 
megteremtették a közvetlen Budapest–Trieszt kapcsolatot.

Neubauer doktor  most már semmit sem ígért. Bevallotta, aligha segíthet már a 
betegen.

A legközelebbi találkozásnál a fáradt férj szokatlan kéréssel fordult Székácshoz: 
– Csak az Igét hirdesse a koporsó felett! Arról ne legyen szó, hogy honnan jött, 

s ki is volt. 
Ebben meg is állapodtak egymással.
A halálra készülés ősi protestáns hagyományai határozták meg a következő 

napokat. Akármennyire fájt is, komor ünnepélyességüket a hitbeli meggyőződés 
erejének békessége enyhítette. Mindenki fegyelmezte magát. A felolvasások aka-
doztak. Akkor is csak egy-egy bibliai részletet olvastak fel.

Május lett. Chrissy  mostanában már csak azt kérte, hogy imádkozzanak érte. 
4-én mintha frissebb lett volna. 

„Mélyen, bensőségesen… könyörgött, és imája hitvallás volt arról, hogy nem 
adatott nekünk más név, mely által üdvözülhetnénk, csak a Jézusé , s nincs 
olyan érdem, amelyre hivatkozhatnánk, csak a Krisztusé , amelyet áldozati 
halálával szerzett mindnyájunknak. Amikor az Ámennel véget ért az ima, 
megtört hangon azt mondta: milyen kedves és gyönyörűséges a megváltás-
nak ez a terve, micsoda nyugalmat, micsoda vigasztalást nyújt a Megváltó , 
aki érettünk adta magát a halálba! Ennek a nyugalomnak, ennek a békes-
ségnek végső üzenete lehetett utolsó szava, utolsó kérdése: is all peace? És 

 55 BFL XIII. 42. BBGY. 4. kisdoboz. Theodor Biberauer magániratai.
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már megszűnt e föld számára létezni, átment az örök békességbe”– jegyezte 
fel róla Székács .56

„Is all peace?”Jól hallották?
Néma megrendüléssel álltak körülötte. Theodor , Margaret  és Hermine , aki most 

látott másodszor halottat, s mindkettőt oly nagyon szerette.
A másik szobában felsírt a csecsemő.
Amikor rendbe hozták, Margaret  szótlanul végigsimított a haján. Még nedves 

volt a verejtéktől. Aztán elővett egy ollót. Két fürtöt levágott belőle. Tele volt ősz 
hajszállal. 

– Elteszem a kicsinek – mondta.57

A drága halottat otthon ravatalozták fel. Az üvegfalú díszes gyászhintót fi áke-
reken kísérték végig a Kerepesi temetőbe. 

Székács  jó textust választott. Talán ezt is megbeszélték. „Boldogok a halottak, 
akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a Lélek, mert meg-
nyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.”58

„Boldogok a menny örömeiben részesülők, akik csak azok lehetnek – hang-
zott a búcsúztató –, akik hitben és szeretetben, az Ő szeretetében és az Ő 
közössége iránti szeretetben halnak meg. Boldogok, amikor fáradt fejük 
Krisztus  érdemére és az általa elnyert isteni kegyelemre hajtják le. Boldogok 
mostantól fogva, attól a pillanattól kezdve, amelyben a halálon át átmentek 
a múlandóságból az örökkévalóságba…

Hadd kérdezzük meg, hogy mi, akik egy kedves testvér, egy hűséges fe-
leség, egy gyermekéért életét adó anya sírjánál állunk, vigasztalhatjuk-e 
magunkat, hogy ő boldog, mert az Úrban halt meg? Olyan jól esik szívünknek 
azt hinni, hogy kegyelmet talált, s arra méltó, hogy imádja a Bárányt, mert 
élete azt bizonyítja, hogy teljes szívből azért fáradozott, hogy az Úrral kötött 
szövetségét megtartsa, hogy az Úr kiábrázolódjék benne… Férje szeretete, 
barátai áldása, szerettei könnyei, az árvák hálája s mindaz a gyász, amivel 
siratjuk, olyan cselekedetekről beszélnek, amelyekről az Úr azt mondotta: 
»Velem cselekedtétek meg azt, amit megcselekedtetek eggyel is az én legki-
sebb atyámfi ai közül«.”59

 56 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Székács József temetési beszéde Biberauer szül. Christian Erskine 
Stuart asszony felett 1860. május 6-án.

 57 A Chrissy Biberauer házasságkötése alkalmából édesapjának ajándékozott zöld bársonykötésű 
emlékkönyvben a család tulajdonában maradtak ezek a hajfürtök. In: BFL XIII. 42. BBGY. 2. kis-
doboz. Chrissy Biberauer és Robert Zimmer esküvői emlékkönyve.

 58 Jel 14,13.
 59 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Székács József temetési beszéde Biberauer szül. Christian Erskine 

Stuart asszony felett 1860. május 6-án.
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Székács , a kemény igehirdető fekete Luther-köpenyében úgy állt ott, mint az ítélet 
és a kegyelem hírnöke. Szinte prófétai erő áradt hangjából, amikor még egyszer 
odafordult a gyászolókhoz: vigyázzatok!

„Éljünk hát úgy, hogy halálunk az Úrban való halál legyen, mivel egy, az 
Úrban folytatott életet zár le. S akkor ránk nézve is igaz lesz: akár élünk, 
akár halunk, az Úréi vagyunk.”60

A „Skótországból való lány”, ahogyan Török Pál  szokta volt mondani, megpihent.
Koporsójára ráhullottak a magyar föld rögei.
Élt huszonnyolc évet.

A skót keresztanya

Nemrég nyitották meg a Kerepesi úthoz közelebb fekvő új temetőt. Homokos, fátlan 
talaját még alig kötötte meg a senyvedő növényzet. Nyugat és észak felé, a hegyek 
ölén látszottak a város körvonalai. Ha leszállt a köd, szinte tanyavilágba képzelhette 
magát az ember. Biberauerné Christian Erskine Stuart  friss sírját elborították a vi-
rágok, május virágai. Nagyobb koszorú alig jutott neki, de a sok-sok fehér orgona 
illata, a gyöngyvirágok, a kiskertek csokrai az újjászülető élet erejét hirdették. 

Az özvegy férj alig győzte a részvét szavait végighallgatni, szorongatták a ke-
zét, s könnyes arcú barátok ölelték. Főként német és magyar szavakat suttogtak a 
fülébe. Milyen sokféle, soknyelvű volt ez a gyászoló sereg! Tartózkodó angol férfi ak 
és nők szeme csillogott. Itt voltak a Monarchia minden részéből összeverődött va-
sutas kollégák, osztrákok, csehek, sőt franciák is. A mindig úton járók, vándorok és 
jövevények, akik azért értették egymást olyan jól, mert alig akadt közöttük olyan, 
aki eredetében is pesti és ne jöttment bevándorló lett volna.

Mire hazaértek, s Theodor  anyja és nővérei is kikászálódtak a fi ákerekből a felhor-
kanó, zablájukat rázó, megviselt lovak mögül, és a skót sógornők is elhelyezkedtek 
a lakásban, késő délutánra fordult az idő. Theodor  hálószobájából már kivitték az 
egyik ágyat, s hiába volt nyitva a kékellő budai hegyekre nyíló ablak, a házi ravata-
lozás után még mindig ott terjengett az elmúlás borzongató, édeskés szaga. A sok 
fi atal nő mind a bölcsőjében síró, megriadt kislány anyját akarta pótolni, pedig a 
dada is megtette a magáét. Nagy buzgalmukban alig fértek el a lakásban.

Török Pál  csak május 24-én keresztelte meg Christine Biberauert . Ezt saját kezűleg 
jegyezte be az anyakönyvbe: „Keresztanyák: Miss Christine Leslie Burnett , Miss 

 60 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Székács József temetési beszéde Biberauer szül. Christian Erski-
neStuart asszony felett 1860. május 6-án.
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Margaret Murray Stuart  és Biberauer Vilma  kisasszony. Észrevételek: a gyermek 
anyja halála után kereszteltetett meg. Az anyja meghalt május 4-én”.61

Biberauer Vilma kisasszony? Ilyen nem akadt a családban. A nagymama, Wil-
helmine  asszony, az özvegy grazi papné viselte ezt a nevet, aki ekkor már Kőszegen 
élt. Rokonai becézve Minének szólították. De legkisebb leányát, a kis Herminét  is 
így becézték, őt is Minchenként ismerhette meg a nagytekintélyű, mindig elfoglalt 
Széna téri lelkipásztor, s nyilván ezt egészítette ki magában Vilma kisasszonyra 
magyarítva. Ő volt a második keresztanya. 

Az első, Christine Leslie Burnett  messziről jött. Több mint egy hétig tartó fá-
radtságos utat vállalt azért, hogy eleget tegyen kedves unokatestvére, Chrissy  na-
gyon határozott kívánságának. Feltűnően szép, nemes arcvonású, arisztokratikus, 
egyedülálló nő volt. A megbetegedett anya bizonyára arra is gondolt, legyen a 
keresztanyák között olyan is, aki anyagilag is gondoskodni tud elárvult gyerme-
kéről. Christine Burnett  tekintélyes vagyon felett rendelkezett. Érdekes, hogy a 
legelőkelőbb skót főnemesek világának egyik közkedvelt szépségeként ideje nagy 
részét Kaledónia egyik legvadabb, ritkán lakott északi részén töltötte. Itt egy minden 
nagyobb településtől távol fekvő, kastélyszerű várban élt.

Balbithan Aberdeenhez esett a legközelebb, s a birtok az Északi-tengerig ért. 
A vékonyra hasadozott, égbe nyúló fekete bazaltsziklákról a dörögve felcsapó, 
egymással versengő hófehér hullámok habfellegei itt hullottak a visszafutó habok-
ra. Szép napokon Svájc magashegyi tájaira emlékeztető sötét fenyőerdők között, 
friss zöld legelők és tőzeges dombhátak felett csillogott mindenen észak mélykék 
egéből a ragyogó napfény. Miss Burnett  bérlői nagyrészt juhtenyésztésből éltek. 
Az ő szenvedélye a legnemesebb lovak tenyésztése volt. Minden csikót ismert, s 
lovászai mellett maga is részt vett a fénylő szőrű, gyönyörű, de ideges állatok nyereg 
alá vagy hámba törésében. 

Chrissy  felkérését komolyan vette, s magabiztossága még a drezdai sógornőket 
is megzavarta egy kicsit. Ő persze nem a Széna téri lutheránus templomra néző 
Váci országút 1. szám alatti, jelenleg igazán túlzsúfolt lakásban szállt meg, hanem a 
magyar élet kiválóságainak híres fogadójában, az Angol Királynőben. Még a járása 
is más volt, mint az egyszerű halandóké. Amikor drága, mintás, földet súroló, ringó 
szoknyájában végigvonult a nagy éttermen – ahogy akkor nevezték, a szálán –, 
összenéztek a vendégek. A piactéri gyerekek nagy örömére a család többi tagjának 
lakhelyétől elválasztó rövid távolságot is mindig nyitott equipage-ban tette meg. 
Pedig akkortájt Pestnek ezen a kicsi részén gyakran láttak fényes, címeres hintókat.

Kedves és rokoni igyekezett lenni, de azért még a Stuart lányok is megköny-
nyebbültek, amikor elutazott.

 61 A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, A620. mikrofi lm. A budapesti Kálvin 
téri református gyülekezet keresztelési anyakönyvei 1845–1866. 41. fol.
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Egy új gyülekezet kezdetei

Biberauer  egyszerűen a munkába fojtotta szinte elviselhetetlen hiányérzetét. Nem 
akadt senki, akivel úgy megbeszélhette volna a dolgokat, mint Chrissyvel .

Májusban, mikor Theodort  még Chrissy  elvesztése bénította, harminc hitvallásá-
hoz az idegenben is ragaszkodó külföldi bevándorló követelte gyermekei számára 
a német nyelvű református vallásoktatást és konfi rmációt.62 Az újonnan érkező-
ket az aggasztotta, hogy ebben a számukra új és idegenszerű, soknyelvű és sok-
nemzetiségű városban – ahogy mondani szokták, Európa peremén – gyermekeik 
játszótársai, barátai gyakran éppen olyan családokból kerültek ki, akik számára a 
bevándorlás sokszor a gyökerektől való elszakadást, sőt a hazai tradíciók elvesz-
tését, megtagadását jelentette. A magyar protestáns egyházak elesettsége láttán 
nemcsak ezért aggódtak nyugati testvéregyházaik, hanem ide került honfi társaik 
hitét és erkölcsét is féltették. 

Az akkori feljegyzések világosan mutatják, hogy a pesti lakosság nagy része 
talajvesztett emberekből állt. A protestáns bevándorlók lépten-nyomon találkoz-
tak nemcsak a szabadossággal, de egy előjogait féltékenyen őrző, megüresedett 
katolikus múlt furcsa jelenségeivel is. Róma és a reformáció egyházai között az 
ellenreformációs szakadék IX. Pius  pápa nyilatkozatai, erőszakolt Mária-dogmái 
és az „eretnekek” iránt tanúsított, középkori indulatoktól fűtött kijelentései egyre 
jobban elmélyítették az áthidalhatatlannak látszó szakadékot a keresztyének két 
tábora között.

Nem véletlen, hogy a lutheránusok első pesti templomukat a 19. század kü-
szöbén kezdik el építeni, s a városfalon kívül a Széna téri református templom 
csak az 1830-as években, mégpedig éppen Hermina főhercegasszony  védnöksége 
alatt épül fel. Pest város török uralom alóli felszabadulása óta a Türelmi Rendelet 
megjelenéséig katolikus, zsidó vagy cigány minden további nélkül vásárolhatott 
magának telket, s építkezhetett is azon, csak protestáns vallású nem lehetett pesti 
telektulajdonos polgár. Még az arisztokraták is csak katolikus rokonaiknál vagy 
fogadókban éjszakázhattak Pesten. Most annál nagyobb erővel igyekezett a ma-
gyarság szellemi és gazdasági elitje magyar fővárossá tenni a várost. A túlnyomó 
részben kikövezetlen, éjjel alig kivilágított utcák labirintusában, a kisebb-nagyobb 
kertekben rendszertelenül álló földszintes házak között egyik palota épült a másik 
után. A megfékezhetetlen kolerajárvány végre rákényszerítette a magisztrátust 
a szennyvízcsatornák építésére. A kisvárosias mag körül elterülő óriásfalu képe 
egyre sebesebben változott. 

Így érthető, hogy nemcsak az állandó pesti lakosok érezték ennek az életnek 
a valódi anarchiáját, valamint a jó és rossz értelemben vett nyugtalanító külön-

 62 Erster Jahresbericht 1861. 23. o. 
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legességét. Az a bevándorló, aki esetleg csak szaktudása nagyobb megbecsülése 
és körülményei javítása érdekében szándékozott hosszabb-rövidebb ideig Pesten 
maradni, elsőrendű fontosságúnak tartotta, hogy hazája szokásaival, kultúrájával 
ne veszítse el a kapcsolatot. Ezért is vált olyan fontossá számára az anyanyelven 
folyó egyházi élet és a gyermekek anyanyelven történő vallásos nevelése, hiszen az 
iskolai alapoktatás amúgy is nagyrészt német nyelvű volt.

Megható, milyen hálásak ezek az emberek azért, hogy Török Pál  ebben tökéle-
tesen megértette őket. Számtalan bizonyítékát kapják annak, hogy a számukra is 
idegen szellemű Duna-parti fővárosban a magyar hittestvérek is mennyit küzde-
nek azért, hogy saját lelki otthonukat, iskoláikat és közös protestáns lelkészképző 
főiskolájukat felépíthessék. Még arra is hajlandók lennének, hogy a maguk egyház-
községét, az egyetlen pesti református gyülekezetet hivatalosan Magyar–Német 
Református Gyülekezetnek nevezzék. Segítségükért nem kérnek semmi viszonzást. 

„…mindazonáltal ezek ellenére sem felejthettük el azt, hogy a magyar refor-
mátus hittestvérek által biztosított német istentiszteletek, valamint a német 
nyelvű hitoktatás és konfi rmációi előkészítés mindaddig megvalósíthatatlan 
marad gyermekeink kárára, amíg a gyülekezet nem lesz abban a helyzetben, 
hogy maga választhassa meg az isteni Ige hirdetőjét és tanítóját…”63

Tehát külön iskolát akarnak, a Skót Misszióét nem fogadják el. Ehhez azonban a 
rendkívül fejlett jogászi észjárású magyar világban adminisztratív előfeltételeknek 
kellett megfelelni, s ezekhez tartozott többek között az anyagiak saját kezelése is. 

Az evangéliumi egyházak – akárcsak az ország – az 1859. szeptember 2-án kelt 
császári pátens következtében súlyos jogi válság napjait élték. Amikor 1860. má-
jus 15-én megszületett az első győzelem, és Bécs kénytelen volt a pátens hatályát 
megszüntetni, a protestáns egyházak pedig visszakapták autonómiájukat, a gyüle-
kezetalapítás szándékával eltelt németek és svájciak „a magyar református hittest-
vérek baráti előzékenysége alapján rendíthetetlenül meg voltak győződve arról”,64 
hogy most már elérkezett az önálló gyülekezet alapításának ideje. Sürgetésükben 
ismét nyomatékosan hangsúlyozták, hogy a bevándorlók nagy része elidegenedik 
az egyháztól, közömbössé válik, és jó részüket komoly erkölcsi romlás fenyegeti.

A tárgyalások érdekében megválasztották első ideiglenes vezetőségüket, amely 
van Andel elnöksége alatt két németből, egy angolból, egy hollandból és egy sváj-
ciból állt. Arra törekedtek, hogy lehetőleg valamennyi nagy európai református 
egyház tagjai képviselve legyenek. Arra gondoltak, hogy a Széna téri református 
gyülekezet fi liájaként, azaz leányegyházaként alakulhatnak meg. Az anyaegyház-
község már július 15-én kinevezett a kérdés tárgyalására egy bizottságot.65

 63 Uo 22. o. 
 64 Uo. 22–23. o.
 65 Uo. 23–24. o.
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Mindenütt nehézségek

Ekkor jelentették meg a német és a svájci hittestvérekhez intézett nagyformátumú 
emlékiratot a magyarországi helyzet ismertetésére. Ezt van Andelen  kívül Meyer 
főmérnök , Biberauer  és egy nemrég forradalmi nézetei miatt Drezdából Pestre 
menekült könyvkiadó, Wilhelm Jurány 66 írták alá.67 Ez a kitűnő szakember Ma-
gyarországon szándékozott letelepedni. 

Ezalatt Theodor Biberauerre  napról napra súlyosabb gondok szakadtak. Csendet 
keresett volna, de nem talált. Lakása megtelt egymással versengő nőkkel. Nemcsak 
a graziak nyüzsögtek nála gyászos arccal, talpig feketében, el-elsírva magukat, de 
a drezdaiak közül is mindig volt ott valaki. A bölcsőben pedig ott feküdt szegény 
kicsi. Sokat sírt, ekcémák kínozták, s a dadák váltása is bajjal járt. 

Biberauer  korán elment hazulról, s későn tért haza. Van Andel  imaórái megnyug-
tatták, pedig ez az igehirdető már Chrissy  betegsége alatt is türelmetlen volt. Egyre 
sürgette a gyülekezet végleges megszervezését, de teljesíthetetlen igényekkel állt 
elő, s ezzel akadályozta is azt. Külföldön a terv iránt továbbra is a Rajna-vidéken 
mutatkozott a legnagyobb érdeklődés, onnan kapták a legmelegebb bátorítást az 
erősen református színezetű uniált egyháztól. 

Június elsejére újabb gyűlésre hívták össze azokat, akik mihamarabb meg akar-
ták alapítani a gyülekezetet. Ezen a találkozón is összejöttek vagy harmincan. Még 
mindig az volt beszélgetésük fő tárgya, hogy a császár meghátrált, visszavonta a 
Protestáns Pátenst. Mégis meg tudták választani azt az öttagú delegációt, ame-
lyet megbíztak azzal, hogy kezdjen tárgyalásokat a pesti református gyülekezet 
egyháztanácsával. Van Andel  indítványára nem kevesebbet kértek, mint külön 
presbitériumot és saját lelkészük szabad megválasztását.68

A császár más területen is meghátrált: a tiltakozó egyházak nemcsak alkotmá-
nyos jogaikat kapták vissza, de az elítélt papok, püspökök, köztük a több mint tíz 
esztendeje Kufsteinben raboskodó Matthias Haubner  cellái is megnyíltak. Szabad 
emberek! Visszakapják tisztségeiket! Nem Hornyánszkynak , de még csak nem is 
a rezignáló Bauhofernek  lett igaza, hanem a bátraknak és a meg nem alkuvóknak. 
Theodor  fejcsóválva nézte, ahogy az utcán katolikus és protestáns magyarok egy-
más nyakába borulva ölelgették egymást. Mert ez az ő győzelmük volt, s mindenki 

 66 Wilhelm Jurány (1823–1893) könyvkiadó. Pályája kezdetén Lipcsében tevékenykedett, ő jelentette 
meg Széchenyi István Politikai programm töredékek című munkájának német nyelvű kiadását. 1849-
ben Pestre költözött, és Heckenast Gusztáv kiadójának üzleti vezetője volt, majd az 1873. április 
1-jén elindult Franklin Társulat elnöke lett.

 67 A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, D/7. A pesti egyház vegyes igazgatási 
iratai. 1. doboz: A pesti német leányegyház iratai. Denkschrift für unsere evangelischen Glaubengenossen 
in Deutschland und Schweiz.

 68 Erster Jahresbericht 1861, 23. o.
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érezte, ha egy dologban megroppant a zsarnokság, akkor másban is kénytelen lesz 
engedni.

Theodor  ezekben a nehéz hónapokban észre sem vette, hogy Hornyánszky  
milyen különösen viselkedik. Éppen akkor húzódott vissza, amikor neki a leg-
nagyobb szüksége lett volna baráti biztatásra. Egyszer még azt is számon kérte 
tőle, lutheránus létére hogyan alapíthat református gyülekezetet? A megtámadott 
csodálkozott: hiszen ő is tudja, hogy Székács Józseffel  is megbeszélte a dolgot, s az 
is megértette, Kapff  prelátus és Disselhoff  pedig egyenesen sürgetik. 

– Ne hallgasson Törökre , ne barátkozzon Székáccsal ! Ezek csak a magyarság 
ügyét nézik – fi gyelmeztette Hornyánszky . – Legfőképpen azoktól óvakodjon, akik 
most annyira lelkesednek!

Theodor  nem értette. S akkor hirtelen ráeszmélt, hogy németországi barátai, 
köztük maga Disselhoff  is elhallgattak, nem írnak. Ugyanakkor Hornyánszky  el-
ejtett szavaiból az az érzése támadt, mintha az ő levélváltásai megélénkültek volna. 
Azonnal írt hát Disselhoffnak , beszámolt a gyülekezet ügyéről, és őszintén feltárta 
előtte a helyzetet. Július 17-i keltezéssel kapta meg a választ egy nyilvánvalóan erős 
felindulásban, azonnal megírt, kissé hevenyészett levélben. Kétszer is el kellett 
olvasnia, mire megértette. Így hangzott: 

„Mindenekelőtt legbarátibb köszönetemet fejezem ki folyó hó 12-én kelt 
leveléért. Rendkívül sűrű munkáim közepette rövidebbre kell fognom vá-
laszomat, mint szeretném. Mindenesetre H. úr levele következtében az ügy 
némileg ferde vágányra került.”69

H. úr – Hornyánszky ! A háta mögött megpróbálta megakadályozni a gyüleke-
zetépítést! Azt írta külföldre, hogy nem lesz belőle semmi, álmodozás az egész. 
Ne adakozzanak, ne gyűjtsenek, ne higgyenek azoknak, akik gyülekezetalapítást 
emlegetnek! Biberauer nem mond igazat.

„Ugyanakkor az a levél – folytatta Disselhoff  –, amelyet van Andel  úr írt 
nekem, egészen határozottan, szó szerint arról beszél, hogy egy templomot 
kívánnak építeni. Pedig H.-nak Lipcsébe, a Gusztáv Adolf Egylethez küldött 
levelében az állt, hogy van Andel  úr vele teljesen azonos véleményen van, 
gyülekezetalapításra nem is lehet gondolni. Ezek után mit gondolnak a ta-
nácsaimról, segélykiáltásaimról? Meg kell vallanom, egy pillanatig megkí-
sértett, hogy eme tapasztalatok alapján szűkebb hivatásomra, munkámra 
korlátozzam magamat, nehogy a másokért való fáradozásom révén rossz 
hírbe keveredjek. Azóta már rég megírtam volna ezt van Andel  úrnak is, ha 
időmet abszolút fontos dolgok nem korlátoznák oly nagy mértékben. Azon-
ban elég legyen! Friss öröm tölt el most új egyházközösségük alapítása felett. 

 69 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Julius Disselhoff levele Theodor Biberauerhez, 1860. július 17.



300

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

Tanácsom most annyi, egyszerűen tegyen meg mindent az Úrért minden 
melléktekintet nélkül! Akkor sikerülni fog, sikerülnie kell… 

Ne engedje magát semmiképp se megfélemlíteni és visszariasztani! Még 
ha nem is sikerülne azonnal a kísérlet, ne hátráljon meg! Őrizze meg a hit 
bátorságát!

De térjünk rá a gyakorlati térre. Én már tizennégy nappal ezelőtt, mihelyt 
megkaptam felhívását, azt azonnal tovább küldtem Elberfeldbe, továbbá más 
barátaimhoz, például Hagenbach professzorhoz  Bázelbe.”70

A levél folytatásában aztán pontosan előírja, hogy ha Biberauer  Drezdába és 
Lipcsébe utazik, ott kiket keressen meg, s kik azok, akiket reménysége szerint meg 
lehet nyerni az ügynek.

Most derült ki, hogy ha Fliedner  veje, Disselhoff  nem olyan hű barát, s nem 
lelkesedik annyira a pesti német református gyülekezet megalapításáért, Theodor  
talán meg sem tudja, miért fordultak el tőle külföldi barátai. Van Andelnek  is leesett 
az álla. Ezt el sem tudta volna képzelni. Felháborodott. 

– Ha az ördög ilyen eszközökhöz folyamodik, hogy megakadályozza tervünket 
– vélekedett –, akkor ennek a dolognak döntő jelentősége van Isten Országának 
terjesztésében. Igen, én is csak azt mondom, amit Disselhoff : „tegyen meg mindent 
az Úrért minden melléktekintet nélkül! Akkor sikerülni fog, sikerülnie kell! Ne en-
gedje magát semmiképp se megfélemlíteni és visszariasztani!” Látja, hogy milyen 
sokan állnak mögöttünk…

Gyülekezeti élet

Látta, és ennek örült, csakhogy ez nem változtathatott azon, hogy esténként tovább 
növekvő gondok várták otthon. Akármilyen gondosan osztotta be a fi zetését, 
akármilyen pontosan könyvelt, mindig ugyanarra az eredményre jutott. Ekkora 
háztartást alig lehet az ő jövedelméből fenntartani. Legalább hatan ültek mindig 
az asztalánál, néha tízen is, és a kicsi dadája is pénzbe került. A mama , az egykori 
lelkészné vezette a háztartást. Grazban utóbb már két cselédje is volt, s nem szokott 
ilyen szűkös körülményekhez. Egyszerűen nem tudott kijönni a neki adott pénzből.

A Török Pálékkal folytatott tárgyalások is megnehezedtek. Valószínűleg azért, 
mert van Andel  elhatározta, hogy augusztus 24-én részt vesz a nemrég megalakult 
Gusztáv Adolf Egylet emlékünnepélyén. A máris messzire kiterjedt, néhány évvel 
korábban megalakult segélyszervezet akkori elnökét, dr. Hoffmann  egyháztaná-
csost is jól ismerte, akit hamar sikerült megnyernie a Pesten alakuló gyülekezet 
ügyének, s az egylet vezetősége támogatást ígért. Ettől van Andel  még lelkesebbé 

 70 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Julius Disselhoff levele Theodor Biberauerhez, 1860. július 17.
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vált. Már a templomépítés álmait szövögette. Esze ágában sem volt gyorsan visz-
szatérni Pestre. Ulmból a német határon fekvő svájci Schaffhausenbe utazott, ahol 
a közös protestáns ügyeket mindig szívesen támogatták.71

Zwingli  reformációjának központjában, Zürichben Bullinger 72 óta nem szakadt 
meg a magyarországi reformátusság helyzete iránti érdeklődés. Van Andelnek  
talán elsőként sikerült felhívnia Bázel erős belmissziós érdeklődésű patrícius csa-
ládjainak fi gyelmét a magyarországi reformátusok elesettségére. Innen elindulva 
Württembergben felkereste Stuttgartot, Hessenben Frankfurt am Maint, ahonnan 
aztán – maga is németalföldi származású lévén – Hollandiába utazott, hogy végül 
eleget tegyen a számtalan skóciai és angliai meghívásnak. Ennek a lelkes beszédű 
idegennek ez az utazás ebben a korban a magyarországi református egyházak egyik 
legfontosabb külügyi kapcsolatszerzését jelentette. Útja egyik legfontosabb célját 
utolsó állomásán, Nottinghamben érte el. Itt az október 29-i esti istentiszteleten 
kilenc angol református lelkész szolgálatával az Evangéliumi Szövetség lelkésszé 
szentelték. Így most már semmi akadálya sem maradt annak, hogy Magyarországon 
is érvényesnek tekintsék lelkészi oklevelét.73

Ezalatt a pesti munka irányítása – polgári foglalkozása mellett – teljesen Theodor 
Biberauer  gondja maradt. S akkor szokatlan dolog történt. A van Andel  vezetése 
alatt újra felvirágzó skót iskola két tanítója, a mindig szolgálatkész Rau  tanító úr 
munkatársával együtt elvállalta a felolvasó istentiszteletek tartását. Rau  orgonált, 
énekeltek, s ezután egyikük nagy igehirdetők prédikációit és vallásos előadásait 
olvasta fel. Ez a két világi fi atalember emellett bibliaórákat is tartott, s a felnőttek 
számára is rendszeres vallásoktatást vezetett be. Ennek következménye lett az is, 
hogy miközben a rossz időpontban, vasárnap délután háromkor a Széna téri temp-
lomban tartott istentiszteletek látogatottsága csökkent, a svájciak és németek lakta 
városrészekből könnyebben elérhető bibliaórákat a van Andel-féle  iskola termében 
százötven-száznyolcvan ember látogatta.74

A Theodor Biberauer  által alapított Evangéliumi Legényegylet tevékeny részt 
vállalt a munkából. Két énekkart is szerveztek, szombatonként számos résztvevő-
vel gyakorolták a másnapi istentisztelet énekeit. Rendszeres missziói összejövete-
leket tartottak. Ezek résztvevői csak az 1860. évben ötvenhat forintot áldoztak a 
pogánymisszióra, százötvenkilenc forintot a zsidómisszióra és hatvan forintot a 
kaiserswerthi diakonisszaintézet szíriai keresztyének számára létesített szmirnai 

 71 Erster Jahresbericht 1861, 26. o.
 72 Heinrich Bullinger (1504–1575) svájci reformátor. Kölni tanulmányait elvégezve Luther írásainak 

hatására csatlakozott a reformációhoz. 1523-tól a kappeli kolostorban volt tanító, amelynek apátja 
is titkon a reformáció híve volt. Itt ismerkedett meg Ulrich Zwinglivel, s 1531-ben, Zwingli halálát 
követően ő lett az utódja a zürichi közösség élén.

 73 Erster Jahresbericht 1861, 27. o. Van Andel lelkésszé szenteléséről lásd: KOVÁCS 2004, 39–42. o.
 74 Erster Jahresbericht 1861, 30–31. o.
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árvaházra. Ezeket az összegeket külön kezelték, istentiszteleteik adományait mind 
az anyagyülekezet kapta. Az asszonyok bámulatos szociális érzékkel támogatták 
a keresztyén szeretet munkáit. Bibliakörük ebben az 1860. esztendőben öt özve-
gyasszony és gyermekeik eltartását vállalta.75

Akkor is akadtak munkanélküliek, s ez az alakulóban lévő gyülekezet szervezet-
ten igyekezett elhelyezni őket. A női munkák élén Eliza van Andel  – Gumprecht , 
a friss diplomás lelkipásztor fi atal felesége – és Emma Nadler  asszony, egy Ma-
gyarországon végleg gyökeret vert család tagja játszott vezető szerepet.76 Csepp a 
tengerben. Lehetett-e ennek a maroknyi kicsiny seregnek a nagy „holt tengerben”, 
„mozdulatlan Bethesda-tóban”77 egyáltalán valami hatása? Nemcsak lehetett, hanem 
volt is. Hiszen a magyar „nemzetélet középtűzpontjában”78 voltak, Pestről jártak 
szét, s nem szabad elfelejteni, hogy az alapításkor a százkilencvenhét felnőtt tagból 
negyvenegyen vallották magukat magyarnak és magyar nyelvűnek. Ezért igaz az, 
hogy amíg a század történelmi változásaiban az ellaposodó, bénult nagy magyar 
református egyház gyülekezeteiben a magoltatós kátétanítás és az öreg Szikszait  
koptató házi istentiszteletek, áhítatok sorvadásával lassanként semmiféle megele-
venítő közösségi alkalom és vállalkozás sem maradt, addig ebben a világi tagokkal 
dolgozó, parányi csírában a vasárnapi iskolától kezdve a világkeresztyénségre kite-
kintő külmissziói előadásokig, távoli világrészekből idelátogató misszionáriusokig 
és imaórákig minden megjelent, ami akkor a gyülekezetek életét felvirágoztatta. 

Erről az 1860. évről már jelentés, testvéri levél is készül az anyaegyházközség 
tájékoztatására. Ezt írják: 

„A ti örömötök segítőtársai akarunk lenni. Ez vezessen bennünket a gyüle-
kezet rendjének és lelkigondozásának kiépítésében! Meg vagyunk győződve 
arról, hogy mindazok, akik életüket komolyan az Isten Igéjéhez akarják iga-
zítani, készek lesznek arra, hogy Istennek és ennek az Igén alapuló rendnek 
készséggel alávessék magukat. Imádságainkban nem akarjuk elfelejteni Izráel 
e városban élő népét. Tudjuk, hogy munkánk központját az Evangélium tiszta 
hirdetése és a valóban keresztyén életvitel kötelessége jelenti. Tapasztalataink 
sajnos egyre több bizonyságát adják annak, hogy a bevándorlók körében 
hogyan terjed a vallási és erkölcsi romlás.”79

 75 Uo. 1861, 32–33. o.
 76 Uo. 33. o.
 77 Utalás Török Pál Polgár Mihály püspök temetésén elmondott beszédére. In: KISS 1904, 35. o.
 78 Utalás Kossuth Lajos a budapesti Protestáns Teológiai Intézetről írt cikkére. Protestáns Egyházi s 

Iskolai Lap, 2. évf. 1843. 8. sz. 85. o.
 79 Erster Jahresbericht 1861, 34–35. o.
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Tárgyalások

A kis Chrissynél  egymást váltó nővérek és sógornők nagy gondban voltak. Talán 
a dada kiválasztása nem sikerült. A gyermeket valami ekcéma támadta meg, ezért 
állandóan sírt. Nem csoda, hogy Theodor , ha tehette, idejét a pályaudvar irodájában 
töltötte.

Kevesen tudták, hogy a gyülekezet tagjainak összegyűjtése céljából – hogy meg-
állapítsa a protestáns bevándorlók számát – még az utolsó népszámlálás íveit is 
áttanulmányozta. Csak a családfenntartókat számlálta. Ezek közül felkerestette az 
Evangélium ügye iránt érdeklődő reformátusokat. Megállapította, hogy huszon-
kilencen kilencvenhat családtaggal a Monarchia Magyar Királyságon kívül eső 
területéről vándoroltak be. Negyvenkét németet talált százkilenc családtaggal, akik 
a német királyságok, fejedelemségek és tartományok számos területéről érkeztek 
ide. A német anyanyelvűek közül legtöbben svájciak voltak, szám szerint hetven-
ketten százhatvanegy családtaggal, akikhez még tizenhárom angol állampolgár 
negyvenkilenc családtaggal és negyvenegy magyar százhat családtaggal csatlako-
zott. Biberauer  nem hiába volt mérnökember, mindig szerette a számokat. Azt is 
megállapította, hogy ennek az egyre szorosabbá váló közösségnek a tagjai között 
száztizenhat gyáros és iparűző, tizenkilenc hivatalnok, tizenhat vagyonából élő 
magánzó, tizenhat tanító és nevelő, tizenhat napszámos, tizenkét kereskedő és 
két művész volt. Mióta élnek ebben a városban? Huszonhét családfő már harminc 
esztendeje Pesten lakott, ötvennyolcan két évtizedet töltöttek itt, míg 1850 óta 
háromszázkilencen költöztek Pestre.80

Mivel az alakulófélben lévő gyülekezet vezetői közül 1860 második felében sokan 
külföldön tartózkodtak, Török Pálékkal csak december 12-én került sor egy újabb 
megbeszélésre.81 Három kérést terjesztettek az anyaegyházközség presbitériuma 
elé. Először is azt kérték, hogy saját maguk választhassák meg lelkipásztorukat és 
önálló presbitériumukat, s külön gyülekezeti pénztárukat maguk kezelhessék. Az 
akkori közokirat jellegű, rendkívül fontos anyakönyvek vezetése, valamint a rend-
kívüli bevételek, az egyházi illetékek és a stóla maradjanak az anyaegyházközség 
kezelésében! A leányegyház minden anyagi támogatásról lemond, pénzt nem kér. 
Ezt az előterjesztést azonban visszautasították, mert a magyar református egy-
házszervezet ilyen leányegyházközség alapítását nem tette lehetővé. Török Pálék 
ismét felajánlották a Széna téri egyházközség nevének Egyesült Magyar–Német 
Gyülekezetre változtatását. Amennyiben az ideiglenes vezetőség a gyülekezet 
önállóságához ragaszkodik, csak az egyházmegyének van joga dönteni.82

 80 Zweiter Jahresbericht 1862, 13–14. o.
 81 A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, D/7. A pesti egyház vegyes igazgatási 

iratai. 1. doboz: A pesti német leányegyház iratai. Török Pál meghívólevele, 1860. december 3.
 82 Erster Jahresbericht 1861, 24–25. o.



304

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

A magyar anyaegyházközség 1861. január 25-én – az új év kezdetén, január 7-én 
tett – javaslatának újabb megfontolását kérte. Három ajánlatot tett azzal a megjegy-
zéssel, hogy bármelyiket is fogadja el a német gyülekezet előkészítő bizottsága, a 
magyar hittestvérek készséggel el fogják fogadni. Az első javaslat abban állt, hogy 
alakítsanak egy olyan magyar és német nyelvű közös gyülekezetet, mint amilyen 
negyven évvel korábban, Hermina főhercegasszony  idején működött, s amelynek 
közös temploma, presbitériuma, anyakönyve, hivatali pecsétje, pénztára és iskolája 
lenne. A második elképzelés szerint önálló vezetőséggel, saját egyházi pénztárral, 
templomépülettel és iskolával, de anyakönyvezési jog nélkül lehetne egy leány-
egyházközséget létesíteni, amelyben azonban minden hivatalos tevékenység az 
anyaegyházközség befolyása és felügyelete mellett történik, és semmiféle önálló joga 
nincs. Végül lehetséges volna egy minden joggal és minden kötelességgel felruházott 
önálló anyaegyházközség létesítése, amely mindazon pénzügyi veszteségért, amely 
ennek következtében érné a Széna téri lelkészt, s amely őt megválasztása esetén 
megilletné – például a stólák jövedelmei –, kárpótolná.83

Az ideiglenes vezetőség a harmadik javaslatot fogadta el. Indoklásában rámuta-
tott arra, hogy az állandóan sokasodó bevándorlók egy részénél jelentkező súlyos 
erkölcsi romlás elleni küzdelem a legsürgősebb emberi és keresztyéni kötelesség. 
Az, hogy az egyházi és iskolaügyek intézése csak német anyanyelven történhet, a 
magyar hittestvérek számára is magától értetődő és szükséges követelménynek 
tűnhet. Akárcsak az, hogy presbitereiket saját soraikból választják, mert 

„bennünket a magyar anyaegyházközség s presbitériuma iránt érzett bizal-
munk csorbulása nélkül nem elégíthet ki az, hogy saját érdekeink védelmét 
rájuk bízzuk. Mert még akkor is, ha a mi sorainkból választanának presbite-
reket, ők mindig az anyaegyházközség presbitériumának legjelentéktelenebb 
kisebbsége lennének. Ugyancsak ragaszkodnunk kell a lelkészválasztás jo-
gához. Természetesen mi sem áll tőlünk távolabb, mint az, hogy el akarjunk 
szakadni a magyar református egyháztól. Noha külföldiek vagyunk, akik 
más nyelven beszélnek, így idegenekként sohasem asszimilálódhatunk a 
magyar nemzetbe, őszintén örvendünk a haladó nemzeti fejlődésnek és a 
regenerációnak. Azonban ugyanilyen komolysággal ragaszkodunk ahhoz a 
jogunkhoz, hogy minden olyan magatartás és cselekedet ellen tiltakozzunk, 
amely nyomást gyakorolhatna különféle nemzetiségű tagjainkra.”84

Kiss Lajos  gyömrői esperes baráti jóindulattal fogadta a harmadik változat mellett 
történt döntést, s úgy látszik, még egy közeli megegyezés lehetőségét is emlegette. 
Reménysége sajnos nem teljesült, mert a városi hatóságokat egészen más indulat 
töltötte el. Huszonnégy órás meggondolási idővel Pest város magisztrátusa a városi 

 83 Zweiter Jahresbericht 1862, 4–6. o.
 84 Uo. 7–8. o.
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közgyűlés elé rendelte az alakuló egyházközség és az egyházmegye képviselőit. 
Közölték velük, hogy az 1790/91. évi XXVI. törvénycikk második paragrafusának 
értelmében csak akkor engedélyezhetik a templom és az iskola céljaira telek és föld 
kiutalását, ha benyújtják a városban élő valamennyi külföldi református részletes 
családjegyzékét, anyagi teherhordozásuk elegendő voltának bizonyítékát, valamint 
a gyülekezet fenntartásához szükséges rendszeres költségvetés megfelelő összegek 
feletti rendelkezéséről szóló igazolást.85

Ezzel egyelőre mindent leállítottak…

Belmisszió

Theodort  alig látta a család, a gyászból a munkába menekült. Szabad perceiben 
lázasan folytatta a gyülekezet szabályszerű megalakulását előkészítő tárgyalásokat. 
A jogi keretek sok problémát jelentettek. A legjobban van Andel  furcsa természete 
nehezítette mindezt. Még meg sem állapodtak, s máris azon fáradozott, hogy meg-
szabaduljanak Török Pál  „gyámkodásától”. Az istentiszteleteket is áthelyezte a Skót 
Misszió Nádor utcai nagytermébe. A gyülekezetalapítás helyett már templomépí-
tésről beszélt. Theodor  emlékezett arra, hogy még az ő sokat emlegetett korntali 
barátai is óvakodtak a szeparációtól. A württembergi egyház Sixt Karl von Kapff 
 lutheránus prelátus fáradozásai nyomán földbirtokot és autonómiát adott néhány a 
Volga mellé kivándorolni szándékozó szegény, a cseh–morva testvérgyülekezethez 
tartozó családnak, s hitük erejével virágzó intézmények egész sorát hozták létre. 
Kovász lettek a népegyház keletlen tésztájában. Odaszentelt életük, felelősségtu-
datuk, példájuk egy egész ország előtt világít. Megeleveníti az egyházak már-már 
halott formákba merevedő életét. 

Ez Magyarországon is így lehetne, hiszen éppen most folyó harcuk bizonyítja, 
hogy társadalmi jelentőségük, súlyuk óriási. Már pusztán a hozzájuk tartozás ténye 
szinte rokoni kapcsolatokat teremt tagjaik között. Egy-egy élő kollégiumi központ, 
amilyen Sárospatak, Pápa, Nagyenyed és Debrecen, valamint Eperjes, Pozsony és 
Sopron, ma is az evangéliumi hit, de legalábbis a tradíció végvára. Igazi megúju-
lásuk megváltoztathatná az egész ország életét, hiszen a nemzet élete az önkény 
lazuló béklyói alatt az egyházi gyűléseken éledezik. Számos nagynevű magyar is 
többnyire ezen a téren működik. 

Bizonyára nem Biberauer  volt az első, aki Pesten is egyházi ébredésre, egy nagy 
lelki megmozdulásra gondolt. Ennek külső kereteit alig több mint egy évtizeddel 
ezelőtt foglalta össze Németországban Wichern  a szekularizálódó közgondolkodás 
láttán az egyházak távoli földrészeken bibliai hitet és szociális felelősséget terjesztő 

 85 Uo. 10. o.
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„külmisszió” mellett, az előbbinek is alapot készítő „belmisszió” neve alatt. Az 1858-
ban újrainduló Protestáns Egyházi s Iskolai Lap is óvatosan ajánlgatni kezdte ezt. De igen 
nagy ellenállásba ütközött, mert megerősödése sok mindent megváltoztathatott 
volna. Ettől pedig sokan féltek. 

A Biberauer-féle lelki megújulást követelő világiak ellen irányul az országszerte 
ismert Dobos János  későbbi maró nyilatkozata, amely a belmisszió ellenzőinek 
indulatait, módszereit és érveit mutatja meg. Magával ragadó erejét, ízét és zamatát, 
akárcsak káros hatását még százötven esztendő múltán is érezzük. 

„Egy jámbor német ember, a neve Wichern , nagy kínok között hozott a 
világra egy csodálatos gyermeket, és azt belmissionak keresztelte, ennek a 
gyermeknek sirását is hallottuk nem egyszer az egyházi lapban. Csodálatos 
dolog, ezt a kitett gyermeket a világi elem fogta vagy vette fel, és belenyomta 
a magyar prot. egyház rengőjébe és mindenáron csörgőt akart neki velünk 
vetetni. Én egyszer s mindenkorra kimondom, hogy én ezt a gyermeket nem 
ismerem, hol vette magát, mit keres nálunk? Nem tudom. Annyit tudok, hogy 
maga Wichern  elébb antikrisztust, ördögöt idézett, hogy legyen ki és mi ellen 
inditni bel-missioját. Több vallástalanságra, egyháziatlanságra, keresztyén-
telenségre mutató bajaink ellen, mindnyája ellen van ellenszerünk; és hogy 
a belmissionak is legyen mivel veszödnie, az antidiluviumi antikrisztusnak 
csontdarabjait ássa ki, és képtelen systemája boritója alatt, szemközt állítja 
a kettőt egymással. – Én részemről e dongót, mely darab idő óta egyházunk 
világos ablakait karmolássza, kiereszteném az ablakon, és exmittálnám86 
mint belmissiot ama hon és vidék felé, honnét hozzánk tévedt.”87

A pesti „belmissziósok” még sok ilyen tapasztalatot szereznek a magyar egy-
házi életről. Más világ ez, amelyből exmittálni szeretnék őket, mint amelyben ők 
otthon vannak. És mégsem hagyják abba harcukat. 

A fejlődés korszaka

A kor a nagy alapítások kora, kedvez a kezdeményezésnek. Jelentéktelen próbál-
kozások váratlan eredményekhez, néha nagy bukásokhoz vezetnek. Koldusokból 
Krőzusok, Dáriusokból kéregetők lesznek. Néhány kisember összefog, egyesületet, 
kereskedelmi vállalatot, bankot, gyárat alapít, s a mustármag szinte észrevétlenül 
terebélyes fává növekszik. Valami különös, szinte trópusiasan buja termékenység 
van a levegőben. A vasútvonalak mentén fekvő városok egyik napról a másikra 
felduzzadnak. A gazdasági életben kis műhelyekből, manufaktúrákból gyárak, 

 86 Latin: kiküldeném.
 87 DOBOS 1859, 163. o.
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nagyvállalatok lesznek. Szerény egyéni vállalkozások nyomán bankok, gyárak, 
kastélyok támadnak szinte a semmiből. Vasutak, hajózási vállalatok kezdik közelebb 
hozni egymáshoz az országokat. Talán a vasutaknál a leglátványosabb a fejlődés. 
Még harminc esztendeje sincs, hogy George Stephenson , a rainhilli verseny győztese 
megnyitotta Liverpool és Manchester között az első gőzvasúti vonalat. Tizennégy 
éve, hogy Theodor  meglátta és megszerette az első Grazba befutó gőzmozdonyt.

Amikor hét évvel ezelőtt áthelyezték Pestre, még mindig akadtak, akik azon 
háborogtak, hogy minek kellett akkora indóházat építeni, hogy öt vágány férjen el 
benne egymás mellett! És ha már nem elégedtek meg kisebbel, akkor miért éppen 
a Szerviták rétjére építkeztek? Még szerencse, hogy ez már a város peremére esett. 
Északi határán, a Váci országúton egy kézen is meg lehetett számlálni, hány ház 
állt. Nyugati irányban is maradt bőven hely, hiszen a Gyár utcának – később Jókai 
utca – is csak a túlsó oldalán árválkodott néhány épület. Dél felé, a Három bárány 
utcán – később Podmaniczky utca – még a Két szív utcáig sem tartott eleinte a vá-
ros, innen kifelé a németesen Stadtwäldchennek, vagyis városerdőcskének nevezett 
Városligetig még igen sok szőlő is akadt a nagy, homokos epreskertek között. 

Coár

A tüzelőfát és a vizet is fel kellett hordatni Theodor lakásába. Többre nem futotta. 
Sophie  keményen dolgozott, a gőzölgő mosókonyhában együtt mosott a mosónő-
vel, így kevesebbet kellett neki fi zetni. Margaret , ez az előkelő hölgy a nagynénik 
nevében vállalta a pelenkamosást, azonban néha már ő is a hazautazásról beszélt. 
Sophie  takarított és mosogatott,de az arcára kiült valami keserű vonás. Kőszegre 
vágyott. Auguste , ha tehette, elutazott. Ki hibáztathatta volna azért, hogy állást, 
valami otthon- vagy leánypanzió-vezetést készített elő magának Grazban? Ott 
még mindig ő volt a papkisasszony.

Hermine , az apró termetű, gömbölyödésre hajlamos „kis Habsburg” legszíveseb-
ben a kis Chrissy  körül sürgött-fogott, mindenütt segített – ha hagyták. A gyermeket 
fogzásos fájdalmak gyötörték, sokat sírt, s ő tudta a leghamarabb megnyugtatni. 
Ha a karjára vette, már elmosolyodott, ő legalább is úgy látta. Letetették vele. 

– Miért nem engedik? – tűnődött Theodor , akit egyszerre mindkettejük felé 
valami nagy melegség töltött el. De nem engedték. Ebből is gyakran lett háborúság. 

Elnézte őket. Ez a nefelejcsszemű, tizenhét esztendős lány, ha a karjára vehette a 
kisbabát, úgy ragyogott, mintha nem is érezné maga körül a feszültséget. 

Theodor  fi gyelmét ezekben a napokban a vasút is nagyon lekötötte. A pesti in-
dóház – akármilyen nagynak látták építői – kicsi, már sehogy sem tud megfelelni a 
követelményeknek. Pedig milyen túlméretezettnek látták, amikor először pöfögött 
be a váci vonat! Szidták is érte az építőket. Azóta hihetetlenül növekszik a város. 
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Hány felől jönnek, s hányfelé mennek már a vonatok! Reménytelenül szűk lett – 
az áruraktárakat már ki is kellett telepíteni, s az irodahelyiségek sem elegendők. 
Félreállított vasúti kocsikba teszik az íróasztalokat, ott dolgoznak a tisztviselők. 
Ugyan ki tudná megmondani, meddig tart még ez a növekedés? 

Hivatása, családja és a bevándorlók gondjai közepette csak egy tudósítás rázta fel 
kábultságából. Augusztus folyamán egész Európában elterjedt a hír, hogy a Török 
Birodalomban, Kis-Ázsiában a drúzok, Libanon félig mohamedán, félig pogány 
lakói szörnyű vérfürdőt rendeztek maronita keresztyén és görög honfi társaik kö-
zött. A gyilkoló hordák Damaszkusztól a tengerpartig ezrével mészárolták le a 
férfi akat és a fi úgyermekeket. Városokat és falvakat égettek porig, s változtattak 
romhalmazokká. Az özvegyek és árvák csapatostól menekültek a hegyekből Bejrút, 
Tirusz és Szidón városaiba. Ott senyvedtek a legszörnyűbb nyomor, az éhség, a 
meztelenség, a szenny és a betegségek egész sorának áldozataiként. A keresztyén 
Európa felháborodott nem is olyan rég még szövetségese barbár tettein.

Van Andel  is megírta, hogy kaiserswerthi barátaikat is felszólították a segítésre, s 
amit tehettek, meg is tettek. Már szeptember 18-án útra kelt a Rajna mellől, Kaisers-
werthből – a császár szigetéről, mert a Werth szó szigetet jelent – két diakonissza, 
hogy árvákat mentsenek. Kaptak pénzt és segítőtársakat. A bejrúti tengerparthoz 
közel elkezdték egy több mint száz gyermeket befogadó árvaház építését. Az im-
pozáns keleti stílusú épületet a bibliai Coárról nevezték el, arról a városról, amelybe 
Lótot hajtotta a félelem Szodoma és Gomorra pusztulása elől. Talán azért is, mert 
ez a szó csekélységet jelent. Valóban, mennyi is az a száz a tízezrekből? Kevés. De 
annak a száznak maga az élet.88

Novemberben baj is érte Theodort , elesett, és eltörte a karját. Végül Pest akkor 
leghíresebb sebészéhez, a szabadságharc főkirurgusához, Lumniczer Sándor 89 
professzorhoz fordult, ő gyógyította meg. Egyik sem sejthette, hogy kései utódaik 
közül ketten egyszer össze fognak házasodni.90

A gyülekezetalapítás ügye megrekedt. Az 1860 júniusában megválasztott de-
legáció december 12-én a most már lelkészi képesítéssel is rendelkező van Andel  
követelései alapján eredménytelen tárgyalást folytatott Török Pálékkal. A felajánlott 
három alternatíva közül egyiket sem fogadták el. Az első valóban alkalmatlan volt 
arra, hogy céljaikat megvalósítsák. Az, hogy újra betöltik a pest-budai német lelkészi 
állást, de a presbitérium és a pénztár közös marad, nem biztosít elég szabadságot. 

 88 Die syrische Christen. Evangelisches Wochenblatt, 4. évf. 1860. 39. sz. 627–629. o.
 89 Lumniczer Sándor (1821–1892) sebész, egyetemi tanár. A pesti egyetemen szerzett orvosi diplomát 

1844-ben, majd 1847-től Bécsben folytatott orvosi tanulmányokat. A szabadságharc alatt Görgey 
Artúr mellett volt tábori törzsorvos, majd 1849-ben a hadügyminisztérium egészségügyi osztá-
lyának vezetője lett. A szabadságharcot követően egyetemi oktatóként, valamint a Szent Rókus 
Kórház orvosaként dolgozott.

 90 Lumniczer Sándor dédunokája, Szentágothai János Theodor Biberauer unokáját, Biberauer Alicét, 
jelen kötet szerzőjének húgát vette feleségül.
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A másodikat is elutasították. Hogy van Andel  csak káplán legyen Török Pál  mellett? 
Azt nem! A harmadikhoz, a teljes önállósághoz viszont nem érezték magukat elég 
erősnek. Csak van Andel  kardoskodott emellett. A magyar egyháztanács most 
is megmutatta segítőkész nagylelkűségét. Kijelentette, hogy ha mégis emellett 
döntenének, állja a szavát. Az új egyházközséghez csatlakozókat kész elbocsátani 
kötelékéből. A tárgyalásokat egyelőre elnapolták. Csak a német istentiszteletek 
folytak tovább.91

Közben Margaret  helyett Bessy  jött el Drezdából, hogy a kisbaba gondozásában 
segítsen. Margaret  már december 18-án arról számolt be, hogy Frank  állapota ismét 
aggodalomra ad okot. Kórházba kellett mennie. Maga is belátta, hogy erre van szük-
sége. Elmondta a skót rokonokról szóló híreket is. Aztán rátért Theodor  kartörésére. 

„Igazán hálás voltam, amikor megtudtam, hogy Lumniczer  végre rendbe 
hozta, mert ha valami ügyetlen sebészhez fordulsz, annak nagyon komoly 
következményei lehettek volna… Most légy meggondolt, kedves Theodor , 
s ne használd túlságosan hamar a karodat! Chrissy  valóban nagyon erős 
lehet, ha már magától feláll, és mászkál. A kis aranyos! Nagyon szeretném 
most látni…”92

Hát persze, ő a keresztanyja. Szokatlanul meleg hangúak a levelei. Talán újabb 
meghívást vár? 

– Azt várhatja! – gonoszkodott Sophie . – Ha Theodor  egyáltalán észreveszi a 
sógornőit, akkor Bessyre  téved a szeme. 

– Ugyan, ne beszélj – csitította a mama  –, alig több mint fél éve, hogy szegény 
Chrissyt  eltemettük. 

Talán igaza is van. A fi a alig tud kibontakozni mély gyászából. Szomorú kará-
csonynak néznek elébe. 

 91 Erster Jahresbericht 1861, 24–25. o.
 92 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei a Stuart rokonságtól. Margaret Stuart 

levele Theodor Biberauerhez, 1860. december 18.
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Anglia

A tél szokatlanul nagy hideggel köszöntött be. Európa-szerte iszonyú hóviharok 
tomboltak. A vasúti forgalom egyes vonalakon szinte teljesen megbénult. Most elő-
ször jelentette a bécsi vasút-igazgatóság, hogy a Budán gyártott Ganz-féle kerekek 
kiállták a próbát. Míg a hideg következtében az egyéb gyártmányúak közül igen 
sok megrepedt, ezek közül egyetlenegy sem sérült meg. Büszke is volt rá a város.

Mire kitavaszodott, Theodor  annyira kimerült, hogy mindenki aggódott az 
egészségéért. Még hivatali felettesei is attól tartottak, hogy kidől. Ezért nemcsak 
szabadságra, de újabb tanulmányútra küldték Angliába. Családja is biztatja, majd 
meglesznek valahogy. A mamának még mindig csurrant-cseppent egy kis pénz a 
hálás grazi gyülekezet jóvoltából. Micsoda gondviselés! Hiszen nem kötelesek rá. 
Papi nyugdíj nincs, Michaellel  kivételt tettek. Majd csak kihúzzák valahogy.

Nagy meglepetésére Meyer  főmérnökkel együtt küldi ki a bécsi igazgatóság, így 
még szívesebben megy. Nemcsak az eltemetett asszony emléke vonzza. Az angol gép-
gyárak és a vasutak legújabb fejlődése, valamint mindaz, amit a gyülekezet dolgában 
tehet, amit a lelki megújulás érdekében láthat, hallhat és tanulhat, útitársát is érdekli. 

A Franciaországon át vezető vonalat választják. Bécsben jelentkeznek a vezér-
igazgatóságnál. Biberauer  pályafenntartási főnökként a pesti indóház helyzetéről 
számol be. Aztán felkeresi a Brit és Külföldi Bibliatársulat kelet-európai főmeg-
bízottját. Tudja, hogy ez a baptista Millard  család mennyire szívén viseli a pesti 
gyülekezet ügyét. Barátja türelemre inti, nem tartja célravezetőnek van Andel  
ítélkező türelmetlenségét. 

Párizs képe mindkettőjüket megdöbbenti. Az új császárság ura, a szakállas 
Napóleon  a maga dicsőségét hajhászva nem kíméli a múltat. A bontócsákányok 
a legsűrűbben lakott városrészeket, a régi történelmi Párizs zegzugos középkori 
utcáit, híres embereinek palotáit sem kímélik. Haussmann 1 tervei nyomán irgal-
matlanul ledöntenek mindent, ami az elképesztően széles sugárutak és körutak 
kibontakozását akadályozza. Helyenként ki vannak bontva a csatornák. Ez Victor 
Hugo  nyomorultjainak világa. Bűz, por, romok és szeméthalmok mindenfelé, de 
ahol egy új sugárút mentén már felépült a bérpaloták sora, ott káprázatos a lát-
vány. Csak a Cité érintetlen középkori palotáival, valamint a Sainte Chapelle-lel 

 1 Georges Eugéne Haussmann (1809–1891) francia várospolitikus. 1853 és 1870 között ő irányította 
a francia főváros arculatának átalakítását, amely révén létrejött Párizs ma is látható városképe.
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és a Notre Dame szigorú, századok viharaival dacoló homlokzatának a városra 
bámuló szörnyeivel. Különösen este, ha az új gázlámpák eddig soha nem látott 
fényt árasztanak az emberektől, tarka frakkos, kürtőkalapos férfi aktól, suhogó 
krinolinokban tovalejtő hölgyektől, legújabb modellű lovas hintóktól nyüzsgő, 
patkócsattogásos útjaira. 

Theodor  tanul és buzgón jegyez. Milyen jellemzőek feljegyzései!

„1853 óta már többször jártunk Londonban, és mindig ugyanabban a családi 
panzióban szálltunk meg, a cheapside-i King Street 7. szám alatt, ahol na-
gyon jól éreztük magunkat. Csendes ház, ahol erős italokat egyáltalán nem 
szolgálnak fel. Minden reggel van istentisztelet a házban, s vasárnap olyan 
csend honol benne, amilyen illik is a nyugalom napjához. Angol viszonyok-
hoz mérten még nagyon olcsó is. Egész napra 6 shillinget kell fi zetni, s ezért 
lakást és jó ellátást nyújtanak.”2

Mi érdekli itt a vasúton és a gépeken kívül? Elsősorban megint a Wesley 3 mun-
kássága nyomán támadt revival emlékeit és élő folytatását keresi. 

„Szombaton nagyon el voltunk foglalva London nevezetességeinek megte-
kintésével – jegyzi fel. – De első utunk a City Road-i wesleyánus kápolnához 
vezetett, melyet John Wesley  építtetett 1778-ban, s ahol londoni tartózko-
dásainak idején rendszeresen prédikált is. A mellette épített házban lakott, 
s hamvai a kápolna mögötti temetőkertben nyugszanak, mellettük és kö-
rülöttük olyan metodista prédikátorok, akiknek nevét még ma is áldással 
nyomtatják ki, mint például Adam Clarke ,4 Benson ,5 Watson ,6 Bunting 7 és 
mások. Lakóházát is meglátogattuk, s a szobát, amelyben békességgel halt 
meg e szavakkal az ajkán: »Mindenben az a legjobb, hogy Isten velünk van«.

 2 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer 1861-es útinaplója.
 3 John Wesley (1703–1791) anglikán lelkész, a metodista mozgalom megalapítója. Bejárta a Brit-szige-

teket, élete során mintegy 45.000 igehirdetést tartott. Az 1730-as években testvérével, Charlesszal 
elindította az ébredési mozgalmat, amelynek fő célkitűzése a lelki megújulás volt. 

 4 Adam Clarke (1760/1762–1832) angol metodista teológus és bibliatudós. Teológiájában elsősorban 
John Wesley tanításait követte. Úgy vélte, hogy a Bibliából teljes mértékben megismerhető Isten 
természete és akarata. 

 5 Joseph Benson (1749–1821) angol metodista lelkész. 1765-ben megismerkedett John Wesley tanítá-
saival, amelyek nagy hatással voltak rá, azonban anglikán hitéről nem tért át. 1775-ben jelentke-
zett egy West Bromwich melletti kis gyülekezet lelkipásztorának, azonban a worcesteri püspök 
megtagadta kinevezését, ekkor tért át a metodista vallásra. 1803-tól haláláig a Methodist Magazine 
szerkesztője volt. 

 6 Richard Watson (1781–1833) angol metodista lelkész. 1821 és 1825 között a Wesleyánus Missziós 
Társaság titkára volt. 1823-ban adta ki John Wesley tanainak összefoglalását Theological Institutes 
címen, majd 1831-ben megírta John Wesley életrajzát is. 

 7 Jabez Bunting (1779–1858) angol metodista lelkész. 1835-ben a hoxtoni wesleyánus teológia veze-
tője volt. Négyszer választották meg a wesleyánus egyház vezető tanácsának elnökévé, s 18 évig 
ő töltötte be a Wesleyánus Misszós Társaság titkári tisztségét.
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Innen a Centenary Hallba hajtattunk, a Wesleyánus Misszió Társulat székhá-
zába, amelyet a százesztendős jubileum alkalmából önkéntes adományokból 
építettek fel. Rendkívül nagyszabású épület, 30000 fontba került…

Később meglátogattuk a British Museumot. Láttuk a westminsteri apát-
ságot felséges monumentumaival, a Lordok Házát és a Parlamentet, s végül 
még felkerestük Madame Tussaud  nagyon híres viaszfi gura-gyűjteményét 
is. A császárok, királyok, államférfi ak, híres papok másai valóban élőknek 
látszanak. Bementünk a bűnözők kabinetjébe is, és igazán furcsán éreztük 
magunkat e borzalmas fi ziognómiák közepette.

Vasárnap reggel a City Road-i wesleyánus kápolnába mentünk istentisz-
teletre. Este 6-kor német istentiszteleten vettünk részt. Egy nagy kápolnában 
alig ötven embert találtunk, s egy hideg és üres prédikációt hallottunk. 
40000 német lakik Londonban, s mindössze három-négy templomuk van. 
Úgy értesültünk, hogy egész Londonban csak egyetlenegy német városi 
misszionárius működik.”8

Kirándul Windsorba, s úgy írja le a kastélyt, a Szent György-templomot, hogy 
írását több mint száz év múltán is fel lehetne használni útikalauznak.

A szociális és diakóniai intézmények tanulmányozására is sok időt fordít. Az 
angliai árvaházak korszerűsítését csak nemrég hajtották végre, amihez nem csekély 
mértékben hozzájárult Dickens  kegyetlen társadalomkritikai regényeinek hatása. 
Megjegyzi, hogy a négyszáz gyermeket befogadó claptoni árvaházba csak tisztes-
séges származású növendékeket vesznek fel, s külön „aziluma”, menedékhelye van 
az apátlan gyermekeknek. Mindkettőt megtekinti. Talán ő ebben az időszakban 
az egyetlen pesti ember, aki külföldi tartózkodásának drága idejét arra fordítja, 
hogy egy szellemi fogyatékos gyermekek gondozására szolgáló otthont és egy 
gyógyíthatatlan betegek számára létesített ispotályt tanulmányozzon. Gyűjti a 
tapasztalatokat a Magyarországon alapítandó intézményekhez. Még a Fleet Street 
éjszakai életéről is ír. Csak éppen személyes dolgairól szinte semmit sem.

Innen Edinburgh-be utazik, s vendégként részt vesz a Skót Egyház közgyűlésén. 
Bizalmas véleményt kérnek tőle van Andelről . Ő csak azt hangoztatja, hogy nagyon 
sok áldást vett tőle. Hálás érte, még ha talán kissé erőszakos is. 

A rokonok a régi szeretettel fogadják. Csak őt zavarja ez a szigorú társadalmi 
szabályokkal, előzetes bejelentkezésekkel, percre kimért estélyi ruhás dinnerekből 
álló vendéglátás. Siet Chrissy  kedves tájait felkeresni… S még akkor is, amikor 
drága halottja szűkebb hazájának, Perth környékének történetéről, a Tay folyó 
völgyének, a Moncrieff és a Kinnoul erdős meredélyeinek szépségeiről, a scone-i 
koronázó várról vagy Glammis erődjéről – arról a félelmetes várról, melyben Mac-
beth megölte Duncan királyt – és a síkságból kiemelkedő csodálatos Stirlingről ír, 
hosszan elidőzik az egykori vallási üldözések szomorú emlékeinél. Ilyenkor nem 

 8 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer 1861-es útinaplója.
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hallgattathatja el önmagában a stájerországi papfi út, akinek még csontjaiban van az 
ellenreformációs katolicizmus hatalmaskodásaitól való irtózás. Azóta az Egyesült 
Királyságban élő valóssággá, gyakorlattá vált a vallási, világnézeti tolerancia – egy 
kivétellel: a katolikusok még mindig nem teljesen egyenjogúak. 

Azt is megérti, hogy még a legkülönbözőbb protestáns felekezetek öntudatos 
hívő tagjainak összefogása, az Evangéliumi Szövetség fő feladatát is így jelölték 
meg: „Az evangéliumi vallás előbbre vitele, a hitetlenség, a római kovász és az Úr 
napjának megszentségtelenítése elleni küzdelem, a vallásszabadság védelme, a 
közvetlen keresztyén szolgálat különféle vállalkozásainak ihletése.”9

 Kétségtelenül ez az utolsó állt hozzá legközelebb, azonban azt is elfogadta, hogy 
nemcsak a hitetlenség, de a világi hatalomra, egyeduralomra törő ősi ellenfél, Róma 
ellen is folytatni kell a harcot, különösen most, IX. Pius  idején. A grazi emlékek, 
apja harcai, megaláztatásai, a Türelmi Rendelet előtti idők jutnak az eszébe. A kö-
rülötte zajló történelmi események, az egységes Itália növekedéséről, harcairól 
szinte tudomást venni sem akaró, a Mastai családból származó pápa ködös misz-
ticizmusa a katolikusok között is sok aggodalmat támaszt. A magyar püspöki kar 
szembefordul vele. Európa-szerte racionalista és bibliás hitű katolikusok között egy 
néha szélsőséges, egyre erősödő mozgalom támad „Szakadjunk el Rómától” néven. 

Így érthető, hogy Theodor  is képes drága idejét arra fordítani, hogy a skót protes-
táns martirológiából feljegyezzen magának néhány megindító fejezetet. Részletesen 
leírja a Lamb házaspár  hitvalló halálának történetét. A hagyomány szerint a férfi  
beleszólt egy barát prédikációjába, amikor az azt mondta, hogy senki sem üdvö-
zülhet, aki nem imádkozik a szentekhez. Ezért akasztásra ítélték. Feleségét pedig 
azért fojtották vízbe, mert szülés közben nem volt hajlandó a Boldogságos Szűzhöz 
folyamodni, sőt kijelentette, hogy csak Jézus Krisztus  nevében imádkozik Istenhez. 

„Azok a körülmények, amelyek között e szegény nő élete befejeződött – írja 
–, mindenkinek a szívét megindították volna, csak egy fanatikus inkvizítorét 
nem. Azt sem engedték meg nekik, hogy együtt haljanak meg, de azért az 
asszonynak végig kellett néznie férje kivégeztetését. »Örülj – mondta neki 
búcsúzóul a feleség –, sok víg napot éltünk át együtt, s ma, amikor meg 
kell halnunk, ezt a napot kell a legörvendetesebbnek tartanunk, mert most 
már örökké tartó örömben lesz részünk. Ezért nem kívánok neked most jó 
éjszakát, mert a mennyek országában újra együtt leszünk.«”10

A férfi t kivégezték, s az asszonyon még egyszer erőt vett a gyermekeiért való 
aggodalom. Jó szomszédainak adta át őket, s 

 9 Uo.
 10 Uo.
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„mindez nem rendítette meg hitét és abból táplálkozó lelki erejét. Miután 
csecsemőjét és többi gyermekét annak oltalmába ajánlotta, aki az árvák 
oltalmazója, eltávozott tőle a halál keserűsége, s mennyei vigasszal eltelve, 
erős hitű keresztyén vértanúként halt meg a testét elnyelő habokban.”11

Nem véletlen az, hogy ez a régi történet annyira foglalkoztatta, mert a hitért 
elszenvedett üldöztetések emlékei még mindig frissek. A mostani pápát már egyes 
katolikus főpapok is hataloméhes betegnek tartják. Rómában állítólag egy nagy 
zsinatot készítenek elő. Ezen még jobban el fognak távolodni az evangélium taní-
tásától. Egyesek állítólag olyan messze akarnak menni, hogy kimondják, ha a pápa 
a hit dolgában ex cathedra nyilatkozik, akkor csalhatatlan, infallibilis. Pio Nono – így 
nevezik olaszul a Mária látomásaival dicsekvő Szentatyát – két új Mária-dogmájával 
már így is lehetetlenné tett minden közeledést. 

Biberauert talán ezért is érdekelte most minden olyan eset, amelyben a katolikus 
egyházból protestáns hitre tért át valaki. Lehet, hogy benne is megfordult az a gon-
dolat, hogy a római egyház végképp elszakad az Evangéliumtól, és az Antikrisztus 
hatalmába kerül. 

„Bízom a te engedelmességedben…”

Ez még inkább a gyülekezetépítés felé fordította a fi gyelmét. Hazaérkezve boldogan 
tapasztalta, hogy még meg sem született gyülekezete él. A tagok ismerték egymást, 
és a hirdetett Ige magvetése nem maradt gyümölcstelen. Csak a hivatalos megalaku-
lás ügye egy tapodtat sem halad előre. Ezen nem is lehet csodálkozni, inkább Török 
Pál  türelme lepte meg. Nem sürgette a dolgok rendezését, és védelmét sem vonta el 
tőlük. A Németországból beígért pénzbeli támogatás apadni kezdett. A münsteri 
gyülekezetek képezték az egyetlen kivételt. Úgy látszott, nehéz lesz jóvátenni azt 
a kárt, amit Hornyánszky  konkolyhintése okozott. 

Egy fülledt augusztusi estén – mert a kemény télre forró nyár következett – Theo-
dor  a Disselhoff  által szerkesztett kaiserswerthi folyóiratból olvasott fel a család-
nak. Szép zöld borítólapja és roppan hosszú, kacifántos címe volt: Der Armen- und 
Kranken-Freund, eine Zeitschrift für die Diakonie der evangelischen Kirche, namentlich für die 
Armen-Kranken-Kinder- und Gefangenen-Pfl ege zugleich ein Organ für den Rheinisch-West-
phalischen Diakonissen Verein.12 Éppen befejezte egy cikk felolvasását, amely a szo-
rongató munkaerőhiányról szólt. Nincs elég kiképzett ápolónő, pedig a kórházak, 
gyülekezetek mindenhonnan kérnek. Nincs elég óvónő a megalakuló óvodákba, 

 11 Uo.
 12 A betegek és szegények barátja, az evangéliumi egyház diakóniájának folyóirata, nevezetesen a 

szegények, betegek, gyermekek és foglyok gondozására, egyszersmind a Rajna-Vesztfáliai Dia-
konissza Egyesület hivatalos lapja. Alapítója és első szerkesztője Theodor Fliedner volt.
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pedig a gyárvárosok munkásnegyedeiben roppant nagy szükség volna rájuk, mert 
az utca neveli az ottani gyermekeket. Nincs elég kiképzett tanítónő, pedig éppen 
mióta Kaiserswerthből kirajzottak az elsők, mindenfelé kezdenek rájönni, hogy 
milyen alkalmasak a nők a tanítói pályára. Küldjetek! Jöjjetek! 

– Hát én nem vállalnám egyiket sem – tiltakozott Sophie . – Szeretem a gyere-
keket. Ha férjhez mehettem volna, sok gyerekre vágytam, de ez a rengeteg tanulás, 
meg aztán az a katonás diakonisszaélet nem nekem való. Azt a nagy kegyeskedést 
sem szeretem. 

Theodor  úgy nézett rá, mint egy elveszett lélekre. Talán haragudott is. Éppen 
kemény szavakkal akarta megróni, amikor Herminchen  megszólalt:

 – Bennem – mondta elpirulva – nagy dolgokat cselekedett az Úristen. Tudjátok, 
hogy a papa halála előtt milyen mély hatást tett rám konfi rmációm. Sokáig tűnőd-
tem azon is, hogy az útravalóul nekem adott ige mit jelent. Aztán papa meghalt, és én 
közömbössé váltam. Hiába hangzott az ige, hiába korholt Theodor , a szívem hideg 
és kemény maradt. Végre – ne haragudjatok, hogy ezt mondom – mikor a nehéz-
ségek mindnyájunkat olyan békétlenekké tettek, s olyan sokat bántottuk egymást, 
egyszerre rájöttem arra, hogy én is milyen türelmetlen, irigy és szeretetlen vagyok. 
Soká tartott, mire megkönyörült rajtam az Úr. Tudom, hogy gyermekévé fogadott. 

Nagy csend támadt. Aztán kimondta: 
– Mit szólnátok ahhoz, ha elmennék Kaiserswerthbe? Óvónő, vagy ha lehet, 

tanítónő szeretnék lenni. A többit majd ott meglátom.
Theodor  tágra nyílt szemekkel hallgatta. De az anyja rögtön rákiáltott.
– Hogy gondolhatsz ilyet? Ez sokba kerül. 
– Megkérdezhetem Disselhoffot  – mondta Theodor  elgondolkozva. – Imádkoz-

zunk, aztán menjünk aludni! 
Túl a Dunán, az elbozótosodott Margit-szigeten leperzselődött a fák levele, mire 

szeptember második felében megérkezett Disselhoff  válasza. Azt írta, hogy noha 
tanítóképzőjükben minden rendkívül zsúfolt, őszre talán tud Hermine  számára 
felvételt biztosítani. Megköszönte Theodornak  a gyülekezetről szóló tájékoztatá-
sokat, majd így folytatta:

„Azon, hogy mindeddig nem kapott Németországból több segítséget, csak 
Münsterből, nem szabad csodálkoznia. Én inkább azon csodálkozom, hogy 
onnan ilyen hamar kapott valamit. Hiszen minden a legjobb úton volt, ami-
kor Hornyánszky  levele minden fáradozásomat semmivé tette. Ha pedig 
valamiben egyszer visszaesés állt be, roppant nehéz az elveszett ügyet ismét 
előre vinni. Ennek ellenére ahol csak tehettem, szóltam az Ön érdekében. 
Őrizze csak meg jó reménységét! Annyi kérvényt adtak be a Gusztáv Adolf 
Egylethez, hogy az első évben nem tudják a kéréseket teljesíteni. Önnek 
csak mindig újra, minél részletesebb híradásokat kell adnia a kérvények-
hez. Tudom, hogy az elberfeldi Gusztáv Adolf Egylet nagyon érdeklődik az 
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Ön gyülekezete iránt. Közölték velem, hogy nagyon szívesen támogatják a 
református lapok révén az Ön ügyét, csak nincs anyaguk. A jelentést és van 
Andel  beköszöntő beszédét megkapták, bár szerintük az nem elég részletes. 
Legyen olyan szíves, és juttasson el hozzám egy részletes tájékoztatást, szí-
vesen továbbadom. Egyébként, amikor van Andel  úr a Rajna-vidékre jön, ő 
személyesen elmehetne Elberfeldbe, ami biztosan jót tenne… Legszívesebb 
üdvözletemet küldöm pesti barátainknak. Az Úr őrizze, áldja Magyarország 
evangéliumi egyházát, egész országát!”13

Egy kicsit megijedtek ettől a levéltől. Honnan szerezzenek pénzt? A felvételi fel-
tételeket is megkapták. Hermine  is jól látta, hogy sehogy sem tudják összeszedni. 
Mindnyájan megkönnyebbültek, amikor kimondta: 

– Sajnálom, de ilyen hamar nem is tudnék elmenni. Nincs senki, akire Chrissyt  
bízhatnám. Talán majd jövőre. Addig is tovább tanulom a német gyorsírást. De 
azért beküldöm az önéletrajzomat, mert az kell a jelentkezéshez. 

„1844. május 10-én születtem a Stájer Hercegség fővárosában, Grazban. Édes-
apám volt ott a protestánsok II. Ferdinánd  uralkodása alatt történt kiűzetése 
után több mint kétszáz év elmúltával az első protestáns prédikátor. Miután 
harminchét esztendeig működött Grazban, betegeskedése következtében 
lemondott hivataláról, s vágyát követve szülővárosába költözött. Mi, édes-
anyám és két nővérem vele együtt 1858-ban elhagytuk Grazot, hogy ezután 
Kőszegen, egy kisvárosban éljünk. 

Amikor elhagytam Grazot, tizennégy esztendős voltam, ismereteim és 
viselkedésem egy tízéves gyermekének feleltek meg. Mivel testvéreimnél 
sok esztendővel fi atalabb s egyben a legfi atalabb is voltam, egyáltalán nem 
neveltek olyan szigorúan, mint ahogy az szükséges lett volna, s így elkényez-
tetett gyermek lett belőlem.

Tizenöt éves koromban konfi rmáltam. Igaz, hogy az egész esemény mély 
hatással volt rám, de ez sajnos csak múló hatásnak bizonyult. Konfi rmációm 
után Pestre kerültem a bátyámhoz. Apám nem sokkal ezután élete végé-
hez közeledett, de én mégsem mehettem el hozzá, mert bátyám felesége 
betegágyához volt kötve, és én egyedül nem utazhattam. Mihelyt elhagy-
hattuk sógornőmet, elutazott velem a bátyám, de már késő volt, szeretett 
édesapámat már nem láthattam viszont, már csak utolsó földi nyughelyére 
kísérhettem el. Bármilyen nagy és kemény volt rám nézve ez a csapás, és noha 
bátyám nem mulasztotta el, hogy Megváltómhoz közelebb vigyen, szívem 
hideg maradt. Egy év múlva édesanyám Pestre költözött velünk. Noha itt 
az Isten igéjének tiszta és világos hirdetését hallottam, a szívem még sokáig 
közönyös és bezárt maradt. Amikor aztán érezni kezdtem bűneim súlyát, és 
kértem Istent, hogy szabadítson meg e nyomasztó tehertől, az Ő bölcs taná-
csa és akarata szerint nem hallgatott meg azonnal. Sokáig kellett küzdenem, 

 13 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Julius Disselhoff levele Theodor Biberauerhez, 1861. szeptember 16.
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tusakodnom, gyakran visszaestem, s bár lelkem kész volt, testem erőtlen 
maradt, míg aztán végre az Úristen nagy szeretete és irgalmassága szerint 
úgy tetszett, hogy megváltson, és mint halott, de újjászületett gyermekét 
elfogadjon. Mihelyt megbizonyosodtam arról, hogy az övé vagyok, nagyon 
erős vágy támadt bennem, hogy egészen átadjam magam az ő szolgálatára.”14

Még nem utazhatott, így Adrian van Andel  csak Louise-t  vitte magával a Rajna 
mellé.

Egy sokarcú gyülekezet

Megint elérkezett a karácsony, s az ünnepi istentiszteletek, a szenteste és a meleg 
hangulatú ünnepélyek újabb bizonyságát adták, hogy ez a hivatalosan nem is létező 
gyülekezet él. 1862 januárjában ők tartották meg Magyarországon az Evangéliumi 
Szövetség által kezdeményezett első világimahetet. Az esti összejöveteleken napról 
napra szaporodott a résztvevők száma. Magyarok, sőt magyar lelkészek is részt 
vettek rajtuk. Áldás és erő áradt belőlük.15

Aki végignézett ezen a kis csapaton, elcsodálkozott. Egy maroknyi ember, még-
hozzá többségében egyszerű ember ilyen elgondolkodtató, felemelő közösséget 
tud teremteni? Hát még ha tudták volna, milyen sokfelől verődtek össze, milyen 
sokféle gondolkodásmódot, tradíciót, vallási életükben megnyilvánuló kegyességi 
formát hoztak magukkal közeli vagy távoli hazájukból, társadalmi helyzetükből, 
életsorsukból! Annyi ok és lehetőség adódhatott volna közöttük a nézeteltérésekre, 
az összekülönbözésre, az irigységre! Ha tudták volna, mennyi emberi gyarlóság 
van bennük, még jobban elcsodálkoztak volna. 

Valóban soknyelvű és sokféle politikai érdeklődésű embert tartott itt össze az 
erősen ökumenikus evangéliumi hit. Az angolok között voltak olyanok, akik a 
pussey-izmusra hajló, úgynevezett magas egyház, a High Church tagjai közé számí-
tották magukat, s még a skótok sem tartoztak valamennyien az ebben az időben 
ideiglenesen jogilag is két részre szakadt Skót Egyházhoz.

Ezek az évek a Német Birodalom vajúdásának esztendei. A tengernyi kisebb-na-
gyobb ország között még nagy ellentétek feszültek, s még az sem dőlt el, hogy a 
központi hatalmat a kimúlófélben lévő császárságban a két versenytárs közül a 
Balti-tenger partjától a Rajnáig terjedő, berlini székhelyű Poroszország vagy Bécs 
ragadja végül magához. A gyülekezetben máris sok gondot okozott a guvernántok 
egy csoportja, akiket otthoni szűkös anyagi körülményeik, esetleg árvaságuk vagy 

 14 Kurzer Lebenslauf der Diakonissin Hermine Biberauer, geb. 10. Mai 1844, gest. 29. Oktober 1868. 
In: Der Armen- und Kranken-Freund, 21. évf. 1869. Januar–Februar. 10–11. o.

 15 Zweiter Jahresbericht 1862, 19. o.
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sorsuk arra kényszerített, hogy ennek az idegen országnak előkelő, de sokszor más 
erkölcsű tagjainál nevelősködjenek. De Theodor  nem ér rá észrevenni őket. 

A gyülekezetet máris megrázza az első vihar. Van Andel  szelet vet, és vihart 
arat. Ez a savonarolai16 lelkületű misszionárius egy papi gyűlésen olyan keserves 
igazságokat és elfogultságtól fűtött vádakat vágott a fő- és nagytisztelendő, nagy-
tiszteletű vagy „csak” tiszteletes lelkipásztor atyák és testvérek fejéhez, amelyeket 
nem bocsáthattak meg neki. Ez a prófétai kíméletlenség itt semmiképp sem vitte 
előbbre a jó ügyet. A pesti papok valóságos démarche-ot17 intéztek a skót kollégákhoz. 
Nem is maradt eredménytelen: Edinburgh visszahívta van Andelt .18

Rudolf König

Van Andel  még el sem ment, de önjelölt utóda, egy Hefter nevű, legszebb éveiben 
járó, nőtlen férfi ú máris megjelent Pesten. Ekkor fájdalmas csalódás érte Theodort. 
Nem az bántotta, hogy első, neki nagyon nem tetsző prédikációjával meghódította 
a rajongó guvernántokat, hanem az, hogy kiderült, még ebben a magas hőfokú 
lelki életet élő gyülekezetben is sokan akadtak, akik sokallták van Andel szigorát. 
Ha viszont ő lesz a Skót Misszió lelkésze, akkor megint csak pap nélkül maradnak! 
Hefter  igehirdetése nyomán nem teremhet új élet. Három esztendővel a gyülekezet 
megformálódása után 

„a gyülekezet kapcsolata a Skót Egyházzal is kétségessé vált – írta Theodor  
ezekről a hetekről –, egy fél esztendeig egyedül és félreismerten álltam ott, 
míg végül König  úr megválasztását a gyülekezet igehirdetőjévé keresztül-
vittem.”19

Nem kevesebb forgott kockán, mint a gyülekezet léte. Hiszen jogilag még min-
dig nem létezett, csak Török Pál  és a skótok bizalmát kell elveszíteniük, s máris 
úgy szétszéled ez a kicsiny nyáj, hogy soha többé nem szedi össze senki. Nem lesz 
„mintagyülekezet”. Akárhogy nézte is, mindig ugyanarra az eredményre jutott: 
Hefter  nem ide való. De Hefter  nagyon jól érezte magát Pesten. Nagyon is maradni 

 16 Girolamo Savonarola (1452–1498) olasz domonkos szerzetes. Kiváló retorikai képességeit kihasz-
nálva élesen fellépett kora romlottsága ellen, s beszédeibe gyakran beemelte a politikát is. A fi ren-
zei várostanács Savonarola hatására betiltotta a mulatságokat, azonban a fi renzeiek forrongása 
miatt eltiltották a szónoklástól. 1498-ban eretnek tanok hirdetésével vádolták meg, elfogták, és 
az egyházi törvényszék két társával együtt halálra ítélte.

 17 Francia: hivatalos diplomáciai tiltakozás.
 18 FORGÁCS 1941, 425. o. A konfl iktus megoldásának részleteihez lásd KOVÁCS 2004, 43–50. o.
 19 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelezése, 1871–1872. Theodor Biberauer 

levele Miss Mackichanhez, 1871. december 26. 
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akart, Theodor  pedig sohasem tudott alakoskodni. Így aztán Hefter  azt is megérezte, 
ahhoz, hogy itt maradhasson, őt kell félretolnia az útból. 

Lassanként sikerült elszigetelnie, nem válogatott az eszközökben. Theodor  egy-
szerre csak azt vette észre, hogy valóban egyedül maradt. Szerencsére van Andel  
még Pesten volt, új állomáshelyét még nem tudta elfoglalni. Ő jól ismerte a Skót 
Misszió lelkészi karát, s neki sem volt mindegy, hogy ki következik utána – ha 
egyáltalán lesz utóda. Nyilván együtt hányták-vetették meg ezt a kérdést. S akkor 
valahogy felmerült Rudolf König  neve. 

Tudták, hogy König  már nem fi atal. Majdnem tizenhárom esztendővel idősebb 
Theodornál , 1816. október 5-én született Danzigban, a Keleti-tenger partjának híres 
Hansa-városában. Rendkívüli képességekkel rendelkezett. Tanulmányait a berlini, 
majd a bonni egyetem teológiai fakultásán végezte. Itt került a nagyhatású Karl 
Immanuel Nitzsch 20 tanítványai közé. Ez a professzor Schleiermacher  dogmati-
káját a spekulatív teológia egyes tételeivel kapcsolta össze. Hatalmas tudományos 
munkásságot fejtett ki, fő műve az úgynevezett közvetítő teológia klasszikus pél-
dája. Nitzsch  a pozitív protestáns unió és a presbiteri egyházalkotmány kimagasló 
harcosa, valamint az új teológiai diszciplína, a belmissziót és a diakóniát is felölelő 
gyakorlati teológia egyik legjelesebb megalapítója volt.

Tanulmányai végeztével König – talán azért is, mert ebben a városban a Keresz-
tyénség Társaság (Christentumgesellschaft) és az új ébredés számos kiváló képviselője 
működött – a bázeli egyetemen folytatta tanulmányait. A svájci reformáció sajá-
tos ébredési formái nem maradtak hatástalanok nála. Segédlelkészként a diakó-
niatörténet egyik jelentős, bár sajátos utakat járó alakja, Adalbert von der Recke 
Vollmerstein 21 családjában lett nevelő. Az ő segítségével nevezték ki Isztambulba 
a török szultán udvaránál működő nagy létszámú porosz–észak-német követség 
lelkésze mellé káplánnak. Itt ismerkedett meg a skót és az amerikai missziókkal, 
amelyek zsidók és mohamedánok keresztyén hitre térítéséért fáradoztak. Ezek 
közül az első meghívta lelkészének. Kiváló hebraista volt, s bizonyára ez is hozzá-
járult ahhoz, hogy ezt a meghívást elfogadta. Ezután 1847-ben Edingburgh-ben a 
Skót Egyház lelkészévé szentelték. Még ugyanebben az évben megnősült. Ezután 
visszament a Boszporusz mellé. Missziója közben bibliaterjesztőként alkalmazta 
Tomory Sándort .22 Amikor megállapították, hogy még az itt élő zsidók nagy része 

 20 Karl Immanuel Nitzsch (1787–1868) német protestáns teológus. 1822-től a bonni egyetem teológia-
tanára, majd 1824-től a mülheimi tartományi zsinat küldötte, 1838-tól annak elnöke volt. 1847-ben 
kinevezték a berlini egyetem tanárává, majd 1849-től az egyetem rektora volt.

 21 Adalbert von der Recke Vollmerstein (1791–1878) a diakónia egyik alapító atyja. 1819-ben árva-
házat alapított, amely folyamatosan fejlődött, s amelynek élete végéig nagy fi gyelmet szentelt. 
Rendszeresen levelezésben állt Johann Heinrich Wichernnel. 

 22 Tomory Sándor (1818–1895) teológus misszionárius. Pesti orvosi tanulmányait követően 1847-ben 
teológiai diplomát szerzett Edinburgh-ben. Ezt követően egészen haláláig Konstantinápolyban 
tevékenykedett misszionáriusként, s hozzá hasonlóan fi a is hittérítő lett.
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is egy német–szláv–zsidó keveréknyelvet, a kelet-európai zsidóság anyanyelvét, a 
jiddist beszéli, jiddis anyanyelvű munkatársával elkészítette az Ótestamentum Brit 
és Külföldi Bibliatársulat kiadásában több kiadást megért fordítását.23

Theodor  nemcsak azért szorgalmazta König  meghívását, mert mély hitű ige-
hirdető és kiváló evangelizátor hírében állt, hanem azért is, mert 1844-ben igen 
tevékenyen működött közre a konstantinápolyi, Kaiserswerth-hez tartozó né-
met diakonissza kórház megalapításában, s maga is személyes kapcsolatban állt a 
nagy-britanniai, németországi és svájci ébredés vezető köreivel. König  meghívása 
elég merész lépés volt, hiszen ezekben a napokban még az sem látszott biztosított-
nak, hogy a belső harcoktól tépett gyülekezet megmarad-e. Hefter  nem adta fel 
egykönnyen a harcot, Theodor  azonban meggyőzte a Skót Misszió vezetőit Hefter 
 alkalmatlanságáról, s ezzel megmentette a gyülekezetet.

Kérdésére Konstantinápolyból is hamarosan megérkezett a kedvező válasz: Kö-
nig  két tehetséges fi a és lánya iskolázásának megkönnyítése érdekében is szívesen 
fogadja áthelyezését. 1863-ban már meg is érkezik, így ugyanezen év májusában 
három lelkész képviseli a magyar fővárosban a Skót Missziót: a búcsúzó van Andel , 
a mindenáron maradni akaró Hefter  és az új megbízott, Rudolf König .

Vasúti újdonság

A tél beköszönte óta újra foglalkoztatja a vasúti mérnököket a hideg okozta balese-
tek kérdése. S akkor a német mérnökegylet folyóiratában érdekes cikkre bukkan 
valamelyikük. Kézről kézre adják. A Ganz -féle kéregöntésről van benne szó. 

Amióta az európai országokban felbukkantak az új típusú, egyben öntött ame-
rikai vasúti kerekek, hasonló megoldásokat kerestek Európában is, és ebben igen 
sikeresnek bizonyult a Budán található Ganz  gyár kéregöntött terméke. Ezek gyár-
tása meglehetősen nehéz, és kemény, mégis szívós öntöttvasat kíván. A közlemény 
még nem ismeri a szabadalmi leírást, a konstrukció részleteit, az antimon szerepét, 
ugyanakkor a korábbi technológiákkal szemben adatokkal támasztja alá ezen ké-
regöntött kerekek előnyeit, amelyek Abraham Ganznak  máris komoly gazdasági 
sikereket hoztak. 

„1860-ban az osztrák vasutakon forgalomban levő 90400 vasúti kerék közül 
20400 került ki Abraham Ganz  budai öntödéjéből. Azonos hordképesség 
mellett súlyuk jóval kisebb a más gyártmányúakhoz képest, pontosan 14 má-
zsa a többi 17 mázsájával szemben… Tartósságuk messze felülmúlja ezekét, 
és mintegy 10–12 évre tehető. Javítási költségek náluk nem állnak elő, mert 
nem kell őket újracsiszolni, a kerekek formatartók, nem deformálódnak, 

 23 BIBERAUER 1895.
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így még a síneket is jobban kímélik… Egy számítás szerint 2000 darabos 
kerékszükségletet feltételezve a vasúttársaság a korábbi abroncskarimájú 
kerekek helyett alkalmazott Ganz  gyártmányú kéregöntött kerekek hasz-
nálata révén 263640 bécsi forint értékű megtakarítást érhet el. Ez részben a 
Ganz-gyártmányok kiváló hidegtűrésének is köszönhető.”24

– Az ember el sem hinné – mesélte otthon Theodor  –, hogy ez a Ganz  csak egy-
szerű vasöntő. Ha valaki, akkor ő igazán megérdemli a kitüntetéseket. Nagy ember, 
ráadásul a gyülekezetünk tagja. 

– Nemigen látom az istentiszteleteken – kajánkodott Sophie . 
– De adakozik – vágott vissza Theodor .

Indulás előtt

Csakhogy ez a téma most alig érdekelte az otthoniakat. Eltelt egy év, s Hermine  
makacsul megmaradt szándéka mellett: tanárnő akar lenni Kaiserswerthben. Elő-
vették hát a felvételi feltételeket tartalmazó nyomtatványt, és a mama  sóhajtozva 
forgatta a magával viendő ruházati cikkek jegyzékét.25

– Legalább hat, legfeljebb tizenkét ing. Ez még rendben volna. Hat-tizenkét zseb-
kendő, ez is. De hat-tizenkét hálófőkötő? Egy egész tucat? Hát ez meg minek? 
Nyilván nem fűtik a hálótermeket. Minchen még sohasem aludt hálófőkötőben. 
Bár igaz, a Biberauereknek könnyen fázik a feje. Három sötét ágykabát. Miért sötét? 
Rózsaszín nem lenne jó? Három színes alsószoknya, hat kötény, hat kék vászon 
munkakötény vállpánttal, egy zárt hosszú ujjú hétköznapi munkaruha, négy-hat 
pár színes gyapjúharisnya, hat pár színes pamutharisnya, három-hat pár fehér 
pamutharisnya – ez is mire jó? Három pár bőrcipő, egy nagykendő, kabát vagy 
ujjatlan köpeny, egy egyszerű kalapfőkötő. Na és még azt írják, hogy akinek van 
néhány kis sálja vagy fehér gallérja, az azt is magával viheti, de mást nem. Hát ez 
sok, nekünk nagyon sok. Mindenből lehetőleg újat. Meg sem tudjuk venni. És ha 
jól meggondoljuk, még kevés is. De ilyet, hogy mást nem vihet! S mindent egy zárt, 
lehetőleg kicsi ládában vagy bőröndben…

– És hol marad a krinolinszoknya-tartó?
– Ez a stafírung egy vagyonba kerül. S akkor még az útiköltség és a zsebpénz…
– Ha az Úristen úgy akarja, az is meglesz – állapította meg Theodor  különös 

nyomatékkal. – Advent van. Ne aggodalmaskodjatok!

 24 Ueber Schalengußräder für Eisenbahnfahrzeuge. Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure, 6. évf. 
1862. December. 612. o. Lásd ehhez: CSANÁDYNÉ Bodoky Ágnes és társai: Ganz Ábrahám vasúti 
kerekeinek titkai anyagtudományi vizsgálatok tükrében, Kohászat, 148.évf. 2015/6. 37–43. o.

 25 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine, Sophie levelezése (1863). Bedingungen unter 
denen Diakonissen-Schülerinnen in das Diakonissen-Haus zu Kaiserswerth am Rhein aufgenommen werden.
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A belső feszültségek a karácsonyi ünnepekre is kihatottak, a szép testvéri kö-
zösség megbomlott. Óév estéjén tartotta búcsúprédikációját van Andel , utána va-
lamennyien Hefterékhez voltak hivatalosak. El is mentek, pedig már mindannyian 
érezték,hogy hamarosan el kell rendeződniük a dolgoknak. 

Kaiserswerthi kezdetek

Kerek másfél esztendő telt el azóta, hogy Hermine  elhatározta, hogy elmegy a kai-
serswerthi tanítóképzőbe, és ettől az elhatározásától semmi sem tudta eltántorítani. 
Ha kérdezték, mindig ugyanazt válaszolta: mennie kell. Ilyenkor megkeményedett 
az arca, száját, kissé előreálló alsó ajkát makacsul összeszorította. Csak Theodor  
tudta, milyen nehezére esik most a búcsúzás. Kételyei támadtak, hogy meg tud-e 
felelni a követelményeknek. De válaszai annál határozottabbak lettek, mennél 
jobban erőt vett rajta a félelem. Chrissy  baba éppen elmúlt hároméves, amikor 
kitűzték az elutazás időpontját. Tőle nagyon nehéz lesz elszakadni. Útitárs is akad, 
Miss Young , egy angol nevelőnő.

Terézváros apró földszintes házainak kertjeiben már elvirágoztak az orgona-
bokrok, a Duna-parton csillogó habtöredékeket futtatott a tavaszi szél, a Lánchíd 
pesti hídfőjénél már megint serénykedtek a Magyar Tudományos Akadémia és a 
mögötte épülő paloták emelkedő falain az építőmunkások. Hermine  elnézte a Vár 
és a zöldbe boruló budai dombok vonalát, s egyszerre úgy érezte, mégis ez a város 
az otthona. Nehezen búcsúzott tőle. Vajon látja-e még?

Elérkezett az idő. 1863. június 12-én, egy pénteki napon el kellett indulnia. Akár-
milyen szerény volt is az a stafírung, ezt sem tudták könnyen előteremteni. Az 
útiköltség is olyan sokba került, hogy még csak gondolni sem mertek arra, mikor 
térhet vissza Pestre. Pedig csak az az egy kérése volt, hogy ha nagyon nagy lesz a 
honvágya, hazajöhessen egy kis időre. Egyébként, ha nem gondolt Chrissyre  és 
a félelmeire, minden vágya teljesült ezzel az utazással. Tanulhatott, tanítónővé 
képeztethette magát. 

Június első napjai hihetetlen gyorsan elfutottak, s elérkezett a búcsúzás. Hányszor 
búcsúzkodtak már ebben az indóházban! Igaz, hogy Theodortól , de nála mindig 
tudták, mikor várhatják haza. Egy vonat elindulásában mindig volt valami ünne-
pélyes. Az emberek nem szoktak hozzá, ezért megilletődtek. Ez alól most ők sem 
voltak kivételek. Hogyan is lehettek volna, mégiscsak a kicsit viszi. 

Csengettek. A kalauzok beszállást kiáltottak. Belefújtak postakürtjükbe. Kihajolt 
az ablakon, s még egy pillanatra látta a kis Chrissy  integető kezét.

Két héttel a búcsúzást követően már meg is érkezett Kaiserswerthből Hermine  
úti beszámolója:
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„[Bécsben] Betértünk egy vendégfogadóba… megtisztálkodtunk, ettünk, és 
egy lóvontatta omnibuszon bementünk a Stephanusplatzra. Megtekintettük 
a templomot, részt vettünk egy misén…Egy kis sétát tettünk Bécs utcáin, 
megnéztük a kirakatokat, amelyeket nem találtam olyan szépeknek, mint a 
pestieket… A vasúti jegyügyek elintézése után tovább utaztunk… Kölnben 
Miss Young  annyira aggodalmaskodott a csomagjai miatt, …hogy ott éjsza-
káztunk, és vasárnap reggel érkeztünk meg Kaiserswerthbe… 

Voltam Disselhoff  lelkész úrnál. A pesti gyülekezetről kellett mesélnem. 
Végül azt mondta: »De hiszen ez nagyon, nagyon szomorú.«”26

Hefter  intrikáiról volt szó, a rengeteg bajról, amit okozott, s a megszeppent 
Hermine  talán a saját szorongását is belevitte beszámolójába. De nemcsak azt.

„Nem szeretném, hogy anyánk tudja, mire kérlek most… Felfoghatatlan 
számomra, hogy elmenetelemkor nem kértelek meg arra, hogy ha édes-
anyácskám vagy közületek bárki komolyabban megbetegedne, azt azonnal 
hozd tudomásomra, és hívass haza. Mindaddig, amíg ezt meg nem ígéred, nem 
lesz itt nyugtom. Honvágyam utánatok, mindnyájatok után, de különösen 
kedvesanyám után nagyon nagy. Az első nap azt gondoltam, lehetetlen, 
hogy itt kibírjam. Most valamivel jobb, de időnként igen hevesen visszatér. 
Legyen az ima a fegyverem, amellyel le tudom győzni!

Itt olyan hideg és barátságtalan az idő, hogy mindig fázom, és legszíve-
sebben elküldeném az esőt Pestre.”27

Theodor türelmetlenül várja húga válaszát, és június 21-én este 9 órakor ír neki. 
Zavarban van, nem tudja, mit is írjon. Elég szerencsétlenül, egy kicsit kenetteljes 
stílusban, a jóval idősebb báty fölényével, számonkérő hangon ír.28 Alig öt nappal 
később már elindul Kaiserswerthből Hermine  válasza.

„Te és kedves édesanyám olyan sok mindent akartok tudni, hogy azt sem 
tudom, hol kezdjem, és hol hagyjam abba, különösen azért, mert nagyon-na-
gyon kevés időm van, éppen most mondta Emilie testvér , hogy itt az időből 
semmi sem az enyém, hanem ha magamért teszek vagy írok valamit, az erre 
fordított időt ajándékba kapom, s ezért nagyon hálás lehetek, és annak is 
kell lennem. Persze fogalmam sem volt arról, hogy itt ilyen hajszolt az élet. 
Reggel 5 órakor kell felkelnünk, fél órával később már a munkahelyünkön 
kell lennünk. Ezalatt a fél óra alatt kell megmosakodnunk, megfésülködnünk, 
felöltöznünk és megágyaznunk. Negyed 7-kor reggelihez szólít a csengő, ez a 

 26 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Sophie levelezése (1863). Hermine Biberauer 
levele Theodor Biberauerhez, 1863. június 26.

 27 Uo. (kiemelés az eredetiben).
 28 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine, Sophie levelezése (1863). Theodor Biberauer 

levele Hermine Biberauerhez, 1863. június 21.
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reggeli fehér és fekete kenyérből, vajból és kávéból áll. Kávét még mindig nem 
iszom, talán meg tudnám inni, ha lenne benne cukor, így azonban olyan ke-
serű, hogy a vizet jobban szeretem. Olyan sietve esznek, hogy eleinte készen 
sem lettem a többiekkel. A reggelit áhítat követi, amelyet az elnöklő testvér 
vezet. Ennek végeztével azonnal vissza kell térnünk munkahelyeinkre. Az 
ugyancsak vajas kenyérből álló második reggelit együtt fogyasztjuk el 9 
órakor, csakhogy én mindig jól vagyok lakva az elsőtől, s ezért semmit sem 
eszem. 12 órakor szólít ebédhez a csengő, amit ismét a legnagyobb sietséggel 
fogyasztanak el. Ezután néhány testvér fél 2-ig szabad, a többiek az edényeket 
hozzák rendbe. Ez a szabadság azonban nagyon erősen kötött, ma például 
ebéd után szabad voltam, de a kertbe kellett mennem gyomlálni. Mihelyt ez 
a szabad óra eltelik, munkahelyeinkre megyünk, s ott maradunk vacsoráig, 
amely levesből és vajas kenyérből áll, és 7 órakor kezdődik. 3 vagy 4 órakor 
kaphatunk kávét kenyérrel és krauttal.29

7 óra után vagy rendbe kell tennünk az edényeket, vagy egy kicsit éne-
kelünk a kertben, ezután háromnegyed 8-kor vagy a nagyteremben, vagy 
a templomban kell lennünk, ahol hétfőn énekórákat, kedden és pénteken 
imaórákat, szerdán és csütörtökön bibliamagyarázatokat tartanak. Szomba-
ton a vasárnapra kell előkészítenünk magunkat. Amikor ez az esti alkalom 
9 óra után véget ér, le kell feküdnünk. 

Vasárnapot itt tulajdonképpen még nem is éltem át, mert az elsőn érkez-
tem meg, a másodikon pedig ágyban voltam…

Szeretnék készülni a közelgő vizsgára, de még a nekünk feladott bib-
liamondásokat és a katekizmus kérdéseit is munka közben kell megtanul-
nunk… Igazán másképp képzeltem el ezt az intézetet, de mindezt el kell 
fogadnom, és ahogy múlik az idő, ezt egyre nagyobb örömmel meg is fogom 
tenni. Ha valami nagyon nehezünkre esik, akkor a diakonisszák énekére kell 
gondolnunk, és Isten segítségével legyőzzük a nehézségeket.”30

Diakonisszaélet

A nehézségek jó része nem is Fliednerék katonás szelleméből, poroszos alapossá-
gából, keresztyén felelősségtudatából és a korszak keménységéből fakadt. Sokkal 
inkább abból, hogy az, ami Kaiserswerthben megszületett, olyan kiáltó szükségle-
teket tudott kielégíteni, hogy akármennyire igyekeztek, mindig több volt az igény, 
a segítségre szoruló, a beteg, az éhező, a tanulni akaró és a megmentésre váró, mint 
az önfeláldozó munkaerő, a szakember, valamint a rendelkezésre álló épületek 
és helyiségek befogadóképessége. A legnagyobb teljesítményt, a legmaradékta-
lanabb áldozatot Fliedner mindig önmagától, feleségétől és családjától követelte 

 29 A kraut szó ebben az esetben nem káposztát jelent, hanem egy speciális Rajna-menti ételt takar.
 30 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine, Sophie levelezése (1863). Hermine Biberauer 

levele Theodor Biberauerhez, 1863. június 26.
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meg. Nemcsak az akkor a Rajna-vidéket is magába foglaló Poroszországban, a kis 
és nagy német államokban, de egész Európában felfi gyeltek rá, s ahogy Theodor  
és König  Pestről, mások is mindenfelől a diakonisszák segítségét kérték. Adtak is, 
ahova tudtak.

Ahol megjelentek, egyszerre megváltozott az ispotályok, kórházak képe. Néha 
vasvillával, tűzzel, szappannal és meszelővel kezdték a munkát, és csak úgy szórták 
ki a betegek alól az ürüléktől bűzlő, elférgesedett szalmazsákokat. De még Kaisers-
werthben sem volt vízvezeték, s amíg az időjárás engedte, a Rajnában mostak és 
fürödtek, s egyszerre kellett tanulni, tanítani és dolgozni. Embertelen körülmények 
között éltek? Hermine  sorsa és levelei mást mondanak. 

Ezek a fi atal lányok, akik közül sok otthon feleslegesnek, tehernek érezte magát, 
akik a felbomló nagycsalád peremén, a megállíthatatlan társadalmi átalakulásban 
céltalanul és üresen tengtek-lengtek, itt a kiáltó szükség kielégítésében egyszerre 
megérezték, hogy milyen mérhetetlenül értékesekké, becsesekké lettek. S éppen 
azért, mert valóban azok voltak, soha nem tapasztalt tekintélyre tettek szert, és 
páratlan köztiszteletben álltak. Fliedner  felborította kora rangot, társadalmi állást, 
helyzetet kifejező szigorú öltözködési szabályait is, s diakonisszáit – akik termé-
szetesen többnyire hajadonok voltak – a polgárasszonyok viseletében, főkötőjében 
és ruhájában járatta. Életüknek ez a nagy minőségi változása minden áldozatot 
megért, annál is inkább, mert hitbeli meggyőződésük ebben Istentől kapott elhi-
vatottságuk bizonyítékát látta. 

Hermine  helyzetét az tette olyan bizonytalanná, hogy testi gyengesége mindegy-
re megnehezítette számára ezt a könyörtelenül kemény életet. Erőtlenségében attól 
kellett tartania, Isten nem méltatja arra, hogy részese lehessen ennek a csodálatos, 
boldogító szolgálatnak. Hovatovább ez vált a legnagyobb gondjává. Amikor fázott 
a felhős ég alatt, amikor Pestre szerette volna küldeni a valóban nem a legkelleme-
sebb, néha hűvös s gyakran fülledt kaiserswerthi ég alól az esőt, talán éppen láz 
borzongatta. De ez a hely, a nagy áldozat színtere már őt is foglyul ejtette. Ezért 
nem adta fel a harcot.

Bessy

Pesten eközben a felhőtlen kék ég alatt beköszöntött a kánikula. Porfelhők kava-
rogtak a forró katlanná vált utcákon, bűzlött a szemét és a trágya, a kertek végében 
épült istállókból fekete felhőkként rajzottak ki az elszemtelenedett legyek. Még a 
szegény lovakra is rossz napok jártak: csíptek a legyek, és csattogott az ostor. Az 
emberek is türelmetlenebbek és komiszabbak lettek. A zötyögő, lóvontatta omni-
buszokban elviselhetetlen volt a levegő. Néha még a vasúti kocsikban is orrfacsaró 
bűz terjengett. 
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Theodor  azzal kezdi július 6-i levelét, hogy édesanyja és Sophie  annyit szenved-
nek e szokatlanul forró nyár hevétől, hogy noha hála Istennek teljesen egészségesek, 
bizonyára nem fognak írni egyetlen sort sem. Sophie-val  beszélni sem lehet. Persze 
Herminének  is meg kell küzdenie a maga harcát, mert „harc nélkül nincs győze-
lem, s a legnehezebb harc mindig az, amelyet saját természeti emberünk, annak 
furfangja, vágyai és minden jóra való restsége ellen vívunk”.31 Aztán saját legfőbb 
gondjáról ír: „Gyülekezetünkben most valóban nagyon szomorú a helyzet, Hefter  
szövetségesekre talált. Megnyerte magának a világias gondolkodású elemeket és 
persze a nevelőnőket, akik fontoskodásukkal sok bajt okoznak.”32

Csatoltan küld egy öttalléros bankjegyet is, amelyet Bessy  küldött Hermine  
számára. Bessy  ugyanis újabban szokatlanul melegen részt vesz a család minden 
gondjában. Nemcsak az érdekli, hogy Chrissy  babának hány foga van, miket mond, 
hogyan viselkedik –amiről különben majd beígért pesti látogatásán személyesen 
is meggyőződhet –, hanem Hermine  levelei is egyre jobban foglalkoztatják. Tizen-
három éves kora óta ismeri, s mindig a legkedvesebbnek tartotta sógora testvérei 
közül. Theodor  pedig él az ürüggyel, hogy minél több levelet válthasson vele. 

Élmények

Hermine  alig néhány hete érkezett a Rajna mellé. Egyre több lett a dolga, s egyre 
kevesebb ideje maradt. Július 1-én Sophie-nak  kezd levelet írni:

„Tegnap négy másik testvérrel engem is szeretettel köszöntöttek. Ez ünne-
pélyes látványt nyújtott. A testvérek a nagy ebédlőben két hosszú asztal 
mellett ültek…

Tegnapelőtt kaptam meg Theodor  levelét…
Igen jót kellett nevetnem Theodor  levelén… Azt is látom, hogy fogalma 

sincs arról, mekkora rend van ezekben az intézményekben… 
Képzeld, itt naponta 500 ember étkezéséről gondoskodnak!
A beteg fi úgyermekek osztályán (a 2. emeleten van, két szobából és egy 

teremből áll) most tizenhárom 5–15 éves gyermeket ápolunk. Ezek közül csak 
egy az ágyban fekvő, a többiek sebeik ellenére is talpon vannak. Ma írás- és 
olvasásórát tartottam nekik. A kicsik áhítatát is én vezetem. Ebéd után a 
fi úk a kertbe mennek, s velük kell játszanom, hogy rendben tartsam őket…

A legjobban Jeanette testvér  hetenkénti két bibliaóráját élvezem… El sem 
tudtam képzelni, hogy egy nő olyan teljesítményre képes, mint Jeanette test-
vér . Bibliaórái olyan világosak, s annyira telve vannak élettel és szeretettel, 
hogy amikor az ember hallja, mindent elfelejt, ami körülötte történik… Nagy 

 31 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1863. július 6.

 32 Uo.
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élvezetet jelentenek Stricker lelkész  úr kátéismereti órái is. Itt igen hasznos, 
hogy a Heidelbergi Kátét tanultam, mert ezért lettem Stricker lelkész  úr 
kedvencévé, s az a szerencsém, hogy nagyon sokszor kérdez.”33

Több mint két héttel később, július 20-án így fejezi be levelét:

„Még nem biztos, hogy ősszel bekerülök-e a képzőbe, és ha ez egyszer meg-
történik, két és fél esztendeig ott kell maradnom… Mennyire örülnék, ha 
hamarosan a tanító testvérek közé kerülhetnék, ott sokkal kedélyesebb az 
élet, és könnyebben találnék valakit közöttük, akihez szorosabban kapcso-
lódhatnék… Louisét  napokig egyáltalán nem látom, s ha mégis, akkor is 
csak pillanatokig.”34

Álmaiban otthon jár még mindig. Hol a grazi paplakban, hol Pesten. Ilyenkor 
egyedül érzi magát. De talán nem is azért kellene neki valaki, akivel mindent meg-
beszélhet, mert a honvágy bele-belemar, hanem azért, hogy biztassa, bátorítsa. 

Virrasztás

A posta, ez a nagyszerű, új világszervezet öntudatos becsvággyal és szervezett-
séggel, percnyi pontossággal szállította a leveleket. Hermine  augusztus 13-án éjjel 
ezt írta édesanyjának:

„Ma virrasztok másodszor… A nagy gyermekek kórtermében ülök, s vala-
mivel elfoglalom magam, most éppen írok. Ha sírnak, le kell csendesítenem 
őket, s gondoskodnom kell minden más szükségletükről is. Minden órában 
végig kell mennem a házon. Először a beteg nőkhöz megyek, s megnézem, 
mire van szükségük, majd átmegyek az öreg testvérek otthonába, ahol a beteg 
diakonisszák alszanak, s megnézem, hogy minden csendes-e, aztán fel kell 
mennem egy lépcsőn, ahol a beteg rossznők laknak, és fülelnem kell, hogy 
rendesen viselkednek-e, innen lemegyek a konyhába, majd a másik lépcsőn 
újra fel a gyermekek termeibe. 

Fél kettőkor fel fognak váltani… 
Tizenegyet üt az óra, s második utamra indulok. Az Úr kísérjen! 
Szerencsésen túl vagyok rajta,még egy nagy, nehéz testű asszonyt is sike-

rült szerencsésen kihoznom, majd visszavezetnem az ágyba, akinek azegész 
bal oldala béna.”35

 33 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine, Sophie levelezése (1863). Hermine Biberauer 
levele Sophie Biberauerhez, 1863. július 1–20.

 34 Uo.
 35 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine, Sophie levelezése (1863). Hermine Biberauer 

levele édesanyjához, 1863. augusztus 13.
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Aztán egy nagy újságról ír: van Andelék Kaiserswerthben jártak! Őt is meghív-
ták velük Fliednerhez  ebédre! A délutáni prédikáció után, amelyet maga az alapító 
tartott, Disselhoff  várta őket kávéra. Ezután együtt végigjárták az egész intézetet. 
Még Rőtszakállú Frigyes  császár36 Rajna-menti várának romjait is megtekintették. 
Aztán a kertben beszélgettek, szelíd napsütéses nyári délután volt. 

„Csodálkoztam – írja –, hogy az öreg, beteg Fliedner  lelkész oly sokáig kint 
maradt a kertben, és olyan jókedvű volt. Mikor az egyik pad felbillent, és 
néhány rajta ülő testvér legurult az árokba, ő felállt, egész magasságában 
kiegyenesedett, s roppant komikus, komoly hangon elkiáltotta magát: »Test-
vérek, hogy segítsek rajtatok most, mikor még csak egy lábtörés, egy kartörés 
sincs, pedig annyi diakonissza van itt, aki szívesen bekötözne benneteket.«”37

Körner-ünnepély

Theodor  helyzete nem könnyű. Van Andelék ugyan még nem költöztek el végleg 
Pestről, de elmentek, s azt sem tudja, merre járnak. Hefter  mozdíthatatlan, és ezer 
akadályt gördít König  munkája elé. Nem csoda, hogy Theodor  is nekikeseredik. 
Olyan jól indult ez az év, s most mi lett belőle! Mindent megmozgat, hogy ezt az 
embert elvigyék Pestről, de a dolgok nem mennek olyan gyorsan, ahogyan szeretné, 
s fogy a türelme. Hermine  egy olyan levelet kap tőle, amelytől az első pillanatban 
szinte a lélegzete is eláll.

„A gyülekezetben éppen elég harcra és viszálykodásra került sor, s mivel 
kollégáim, a presbiterek jellemtelen engedékenységét és köpönyegforgatását 
nem nézhettem tovább, nem tehettem mást, mint hogy kiléptem a gyülekezet 
vezetőségéből…”38

Ez jellemző Theodorra : ha nincs mellette valaki, aki csitítja, hajlamos arra, hogy 
elhirtelenkedje a dolgokat.

„Hefter  határozott parancsot kapott a Skót Egyház Missziói Bizottságától, 
hogy augusztus végéig szüntesse meg a gyülekezetben folytatott segédlelké-
szi működését, s amilyen gyorsan csak teheti, induljon el új állomáshelyére, 
Rigába, Oroszországba… Ettől annyira feldühödött, hogy búcsúprédikáció-

 36 I. (Barbarossa) Frigyes (1122–1190) német-római császár. Uralkodása alatt a nyugat-európai hege-
mónia volt az elsődleges célja, s ennek érdekében még a pápasággal is szembeszállt. Hat hadjáratot 
indított az itáliai városok ellen, a harmadik keresztes háborúban halt meg a Szentföldön.

 37 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine, Sophie levelezése (1863). Hermine Biberauer 
levele édesanyjához, 1863. augusztus 13.

 38 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1863. szeptember 7.
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jára újságírókat hívott meg, akik feljegyezték van Andel  és a skót egyház 
elleni panaszait… s még attól sem riadt vissza, hogy Török  szuperintendens 
urat kompromittálja.”39

A következő híradás már biztatóbb. Theodor  tavasszal hathetes szabadságot akar 
kérni, hogy Angliába és Skóciába utazzon, s természetesen azért is, hogy megláto-
gassa Kaiserswerthet. Itt majd jó tanácsokat kap, s bizonyára meg is nyugszik. Hogy 
mennyire izgatott, azt levelének egy másik részlete is mutatja. Irodalmi estet ren-
dezett! Hermine  eleinte sehogyan sem értette. Hiszen bátyja már alig foglalkozott 
az irodalommal! Meggyőződéssel állította, hogy lelkiismerete ellen vétene, ha az 
Isten országa ügyének szolgálata helyett effélékre pazarolná idejét. Most azonban 
látszólag egy nagyon is földi ország dolga bírta rá erre.

A Habsburgok szénája rosszul állt, s az elnyomatás alatt parázsló magyar na-
cionalizmus hirtelen fellángolt politikai váltásra készült. Olcsó sikereket kezdett 
aratni. Idehelyezett Bach-huszárok, monarchiabeli kormánytisztviselők, cseh és 
osztrák Bezirkerek, csak jiddisül vagy németül beszélő zsidók cifra sujtásos magyar 
ruhát öltöttek, magyar parádés kocsist fogadtak. Kezdődött az „új földesurak” kora, 
s mi sem természetesebb, magyarabbak lettek a magyaroknál.

Theodor  pedig csak azt vette észre, hogy támadásaik pergőtüzébe került, amiért 
Pesten egy német nyelvű gyülekezetet mert szervezni. Talán nem is származási 
identitásában bántották meg. Sosem tartotta magát osztráknak, de még kevésbé 
németnek. Vállalt magyar németsége nem etnikai patriotizmust, inkább valami 
szabadcsapatos műveltségbeli európaiságot jelentett. 

„Múlt hónap 26-án – írta – több némettel Körner-ünnepélyt rendeztem, 
hogy megmutassam a magyaroknak, vannak még itt olyan németek, akik 
nem szégyellik németségüket.”40

Ez magában is meglepő. De talán az még inkább, hogy választása a Napóleon  ellen 
küzdő Poroszország Petőfi   sorsára emlékeztető költő hőse, Carl Theodor Körner  mű-
veire esett. Írójuk, aki bányamérnöki tanulmányait jogászként Lipcsében folytatta, 
míg politikai nézeteiért ki nem csapták az egyetemről, a napóleoni zsarnokság ellen 
felkelt porosz diákok egyik szabadcsapatában súlyosan megsebesült. Felgyógyulva 
hadnaggyá lett, ismét kiment bajtársaihoz, s 1813. augusztus 26-án elesett a harc me-
zején. Huszonkét évet élt. Rövid, de szinte példátlanul eseménydús életében költőként 
és színdarabíróként roppant gazdag életművet alkotott. Apja Schiller  egyik ihletője 

 39 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1863. szeptember 7. Mint Kovács Ábrahám kutatásai tisztázták, 
Hefter a Londoni Zsidómissziói Társaságtól kapta az utasítást. 

 40 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1863. szeptember 7.
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és leghívebb barátja volt. Az ő szabadságeszményének hatása izzik a fi ú alkotásaiban 
is. A magyar írók jól ismerték. Zrínyije rövid időn belül két fordításban is megjelent, 
és Szemere Pálé  nagyszerű tanulmányra ihlette Kölcsey Ferencet .

Körner  halálának ötvenedik évfordulójára rendezte Biberauer  az emlékünnepé-
lyt. Ezt a hatóságok sem tilthatták be. Sikerét fokozta az is, hogy a gyülekezet egyik 
lelkes és új tagja, a forradalmi szelleműnek minősített kiadványai miatt a rendőri 
üldözés elől Drezdából Pestre menekült kitűnő könyvkiadó, Wilhelm Jurány  ta-
pasztalatait is felhasználta. 

Sikertelen lánykérések

Theodor  íróasztalának két fi ókjában gyűltek a levelek. Az egyikben Hermine  fi nom, 
lányos betűivel teleírt levelei, szűzies, régi kolostorok légkörét idéző szálkás, apró 
gót betűs írások szaporodtak, a másikban Elisabeth Erskine Stuart  levelei. Mennyi-
vel több élet, erély és határozottság sugárzott Bessy  nagyvonalú, vastagon árnyalt, 
kerek betűs, jellegzetesen angol kézírásából! Bessy  többször is ellátogatott Pestre, 
és ha Drezdában volt, mindig írt. Levendulakék papírra írt, monogramos drezdai 
levélkéi rózsaszín selyemszalaggal átkötve már egész köteggel álltak az íróasztalban.

De ezen a nyáron egyszerre rossz híreket hoztak az Elba mellől. Margaret  gyen-
gélkedik, Frank  rohamai gyakrabban jelentkeznek. Theodor  megrettent, megérezte, 
hogy milyen veszély fenyegeti. Ott is szükség van Bessyre ! S egyszerre, mint akinek 
hályog esett le a szeméről, tudta, hogy a napról napra növekvő kis Chrissy  és az ő 
problémáinak egy a megoldása: Bessy !

Feleségül kérte. A lány válasza váratott magára. Aztán csalódást okozott. Mint 
egy kedves kisgyereknek, elmagyarázta a szép kék papíron, hogy ne számítson 
erre. Nem mintha nem tudná szeretni. De apjára, Frankre , Margaretre  és Alice-re  
is gondolnia kell. Mi lenne velük nélküle?

Theodor  persze nem nyugodott bele, újra meg újra megkérte. Bizonytalan, halo-
gató válaszokat kapott. Bessy  talán attól félt, hogy az ő gyermekei is örökölhetnék 
Frank  betegségét? Ahhoz – írta –, hogy egy életre jó barátok maradjanak, nem kell 
összeházasodniuk… Theodor  sem tudja már, hogy hányadszor írta le. Nem lehet… 
Bessy  vidáman, tréfálkozva írogatott, mint ahogy mindig emelt fővel járt.

Theodort  azonban nem tudta lenyugtatni. Csak tudná már, hogy hányadán is 
áll! Annál is inkább, mert Chrissy  egyre elevenebb, akaratos gyerek lesz. Anyára 
van szüksége, s ki lehetne jobb, mint tulajdon szülőanyjának testvére? Most hol 
a nagyanyja, hol a nagynénje vigyáz rá, s ezt megsínyli. Neki pedig mindegyre 
utaznia kell, hivatalból s hivatásból egyaránt. Egyre kevesebb ideje marad. A vasút 
szédületesen fejlődik, de a gyülekezet mustármagjából is terebélyes fa növekedett. 
Már a Nádor utcában bérelt terem is szűk, s egyre többen sürgetik, hogy építsenek 
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külön templomot. Legyen Pesten két református templom! König  kitűnően bevált, s 
teljesen az evangelizációnak szentelheti magát, mert a Skót Misszió népszerű elemi 
iskolája is új skót igazgatólelkészt kap Andrew Moody  személyében, akit január 
elsejére várnak. A Misszió is fellendül: az iskolát át kell majd helyezni a Bank utcai 
épületből egy megfelelőbb, nagyobb Vadász utcai házba. 

Theodor  beérte volna továbbra is egy bérelt istentiszteleti helyiséggel, csak 
hozzákezdhetett volna végre eredeti célkitűzései megvalósításához: a szegények, 
árvák, betegek sorsát megkönnyítő, az Evangélium szellemétől áthatott diakóniai 
intézmény létesítéséhez. De a bérleti díj roppant teher a kis gyülekezeten. Persze 
aki gyülekezetet akart alapítani, annak ezt is vállalnia kellett. Szép álmok, nagy-
szabású tervek születnek. Először épüljön meg a templom! De honnan szerezzenek 
pénzt? Itthon nem lehet összegyűjteni. A grazi templom sem épült volna meg soha 
a külföldi protestánsok segítsége nélkül.

Tehát ezt kell megszervezni.

Háború és békesség

A levelek fakó betűin keresztül látni, hogy Hermine  gondolkodásában a kaiserswerthi 
élet hatása alatt hogyan érlelődik a hivatástudat. Az évi közgyűlés alkalmából ren-
dezett ünnepség neki is rengeteg többletmunkát hozott, de érdekelték az események, 
kíváncsi volt. Neki nem jutott hely az ünneplő gyülekezetben. Felment hát a temp-
lom padlására, s a mennyezet szellőzőlyukain keresztül fi gyelte, mi történik, mit 
beszélnek odalent. Egyre hálásabb azért, hogy idekerülhetett, hogy itt dolgozhat. 
Diakonissza még nem lehet, hiszen édesanyja még nem egyezett bele. Ezt írásban 
kell megtennie. De boldog, hogy köztük élhet, s noha eleinte csak tanítónő akart 
lenni, most egyre bizonyosabb abban, hogy maga Isten hívta el erre a szolgálatra. 

Decemberben végre jobb híreket kap Pestről. Theodor  már valamennyi pénzt 
is tud küldeni. Eddig is tudták, hogy kishúguknak nagy szüksége lenne rá, de egy-
szerűen nem volt pénz a háznál.

„A gyülekezetünkben most – írja Herminének  –, Istennek legyen hála, hosz-
szú harc és sok fájdalmas tapasztalat után jól mennek a dolgok. Jóllehet sok 
változás történt, a régi presbitérium teljesen visszalépett, az új hat tagból 
áll… Engem kurátorrá választottak… König  úr a segédlelkész, Török Pál  
jövő vasárnap nyilvánosan be fogja iktatni tisztébe. A Skót Egyház ezen-
kívül magára vállalta az imaterem bérletének felét, évi 800 forintot. Az 
istentiszteleteket ismét annyian látogatják, mint soha korábban, bár Hefter  
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úr a búcsúprédikációjával (ilyen prédikációt még sose hallottam, és nem is 
szeretnék még egyszer hallani) csúnya zavart okozott.”41

Januárban kitört a dán-porosz háború Schleswig-Holstein birtokáért.

„Annyira dühös vagyok a dánokra és az angolokra, hogy ha nem a béke párt-
ján állnék, s nem lennék elkötelezett ellensége minden háborúnak, magam 
is elmennék verekedni.”42

Ez a kérdés állandóan foglalkoztatja. Nem elfogult a németek javára, sőt. 

„Szegény Schleswig-Holstein! – írja egy helyen. – Azt már tudja, hogy mit vár-
hat a dánoktól, most aztán megtanulhatja, hogy mit várhat a németektől.”43

Különösen mióta ez az Otto von Bismarck  a porosz miniszterelnök.
Megírja, hogy a skót iskolaigazgató, Andrew Moody , akit azért küldtek, hogy 

az iskola gondjait levegye König  válláról, ott lakik az ő lakásában. Nagyon jól ösz-
szebarátkoztak. Szereti is, de megvallja, van Andel  közelebb áll hozzá. Fájdalom, 
egyre nyilvánvalóbb, hogy nem térhet vissza Pestre. Nemcsak a magyar egyházakat 
bántotta meg, de az iskola tanítói – egy kivételével – épp úgy nem szívlelhetik, mint 
a gyülekezetben most is annyi bosszúságot okozó guvernántok. 

1863 karácsonya és az újév között még egy levelet ír Herminének . 

„Nálunk ez alkalommal nagyon csendesen teltek a karácsonyi napok, először 
is nagyon kevesen vagyunk, másodszor nem volt pénzünk, s megelégedtünk 
azzal, hogy a kis Chrissyt  örvendeztessük meg, s az ő örömének örüljünk. 
Mégis nagyon áldott karácsonyunk volt, mert a gyülekezetben most minden 
újra nagyjából olyan nyugodt, mint korábban, és nem tudunk eléggé hálásak 
lenni azért, hogy König  az igehirdetőnk. Remek ember, a prédikációi rend-
kívül mélyek, s mégis erőteljesek, múlt héten hatszor kellett prédikálnia, s 
minden alkalommal zsúfolásig megtelt a terem. Az első ünnepnapon vala-
mennyien úrvacsorát vettünk, az úrvacsorázók száma 80–90 körül lehetett, 
a prédikációk hallatára 4 katolikus jelentkezett áttérésre.”44

A római katolikusok között valóban nyugtalanság tapasztalható. Sok szó esik 
a pápa betegségéről, aki rohamoktól szenved. Hefter  végre elutazott, de aztán 

 41 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine, Sophie levelezése (1863). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1863. december 7.

 42 Uo.
 43 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1864). Theodor Biberauer levele 

Hermine Biberauerhez, 1864. február 22.
 44 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine, Sophie levelezése (1863). Theodor Biberauer 

levele Hermine Biberauerhez, 1863. december 28.



336

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

Oroszországból mégis visszatért Pestre. A gyülekezet békességét már nem tudta 
megbontani. 

„Nagy égiháború tombolt Pest felett – írja még Theodor  –, megbontotta a 
tetőket, s egy újonnan épített Szentháromság-szobrot derékba tört, sőt a 
pályaudvaron is nagy károkat okozott.”45

Megkérdezi, hogy Hermine  válaszolt-e már Bessy  levelére, hiszen Drezdában 
most Alice  állandó betegeskedése és Margaret  gyengélkedése is sok gondot okoz.

Az éhező magyar falvak aszály pusztította tájain dermesztően hideg tél van, s 
nagy a drágaság. Megdöbbenve számolt be arról, hogy a házban éhen halt és meg-
fagyott egy háromgyermekes, beteg családapa. Orvos egyszer sem látta. Amikor ő 
meglátogatta őket, kiderült, hogy a kőpadlós helyiségben, ahol éltek, csak két ócska 
szék és egy asztal maradt, minden egyebet eladtak és elárvereztettek a hitelezők. Az 
egész család a földön feküdt. Az asszony nem is műveletlen, valaha jobb napokat 
látott, de teljesen reményvesztett. Ezért nem kért segítséget. Most ő karolta fel, és 
igyekszik gondoskodni róla. 

– De hát hogyan lehet az, hogy csak ebben az egyetlen nagyvárosi házban is 
ilyen messze élnek az emberek egymástól? – tűnődött. – Egy kiáltásnyira tőlük 
megfagy egy ember!

Ezért kell Magyarországon is minél előbb diakónia! Kaiserswerthből most már 
küldenének is, de ezt a fenyegető schleswig-holsteini háború nem teszi lehetővé. 
A két német nagyhatalom, Ausztria és Poroszország együtt rabol Dániától.

 45 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine, Sophie levelezése (1863). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1863. december 28.
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Az alakuló közgyűlés

Amióta van Andelt  visszarendelték, és König  bemutatkozott, Török Pál  újból a régi 
segítő jóindulattal karolta fel a gyülekezet ügyét. 1864. február 2-ára egy fontos meg-
beszélésre hívta meg az egész gyülekezetet. Ha ez már megalakulhatott volna, akkor 
ezt alapító közgyűlésnek is nevezhetnék. Mindenesetre jegyzőkönyv is készült róla. 

Erre a napra a légkör teljesen megváltozott. König  nem hiába működött évekig 
magas diplomáciai körökben. Bejelenteti, hogy ha a megalakulás megtörtént, a Skót 
Egyház hajlandó lesz együttműködési szerződést kötni a gyülekezettel. Biztosítani 
kívánja úgy a Misszió, mint a gyülekezet teljes önállóságát és függetlenségét. Kész 
segíteni azzal, hogy az iskolai nagyterem használatáért fi zetendő megfelelő díj 
megállapítása után ingyenesen felajánlja a gyülekezetnek mindenkori lelkészének 
német nyelvű igehirdetési szolgálatait. A korábban visszautasított három alternatíva 
közül a másodikat ajánlja elfogadásra. 

Török Pál  válasza mindenkit megnyugtatott. Az anyaegyházközség készségesen 
hajlandó a gyülekezetet maga által választott, önálló presbitériummal leányegyhá-
zaként elismerni, amennyiben a presbitérium mindenkori elnöke az anyaegyház-
község lelkésze lesz, és a gyülekezet – ahogy mondta –, az anyaegyházközségnek 
a leányegyházba átment tagok után egy közösen megállapítandó összeget fi zet 
évente. A leányegyház maga választhatja igehirdetőjét, akit a Széna téri lelkész 
vikáriusának, helyettesének ismer el. Ezt az érintettek egyhangúan és köszönettel 
elfogadták. A Török szuperintendens elnöklete alatt összeülő alakuló közgyűlés 
  megválasztotta a presbitériumot is, s Theodor , mint mindig, most is a jegyzőkönyv-
vezető tisztét vállalta.1

 Königgel  most már elkezdődhet az eredeti célkitűzések megvalósítása. Mindene-
kelőtt a gyülekezet életét kell kiépíteni. A pesti anyaegyház vezetői nagy érdeklődés-
sel látták, hogy ez a parányi közösség hogyan gondoskodik szegényeiről, hogyan 
szerez nekik állást és kenyeret, hogyan ápolja betegeit és az öregeket, hogyan mű-
ködnek különféle körei, s mennyit tud adni saját erejéből olyan célokra, amelyekre 
a nagy magyar protestáns egyházaknak egyetlen fi llére sem jutott.2

Igaz, még mindig rá voltak szorulva a külső segítségre. Nagy építési tervek szület-

 1 A Dunamelléki Református Egyházközség Ráday Levéltára. D/7. A pesti egyház vegyes igazga-
tási iratai 1796–1971. 1. doboz: A pesti egyház – német leányegyház iratai. A Német Református 
Leányegyház közgyűlésének jegyzőkönyve, 1864. február 2. 

 2 A gyülekezet jótékonysági tevékenységéhez lásd Zweiter Jahresbericht 1862, 6–17. o.
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tek, hiszen nem maradhattak örökké mások fedele alatt. A Skót Misszió iskolaterme 
is kicsinek bizonyult, s az maga is nagy fejlesztési tervekkel foglalkozott. Bár most 
az összejöveteli helyiség kérdése került előtérbe, Theodor  egy pillanatra sem feled-
kezett meg eredeti célkitűzéséről, a diakónia szolgálatáról, egy szeretetintézmény 
létesítéséről. Ebben is egyetértett Königgel  és az egész gyülekezettel. Csak abban a 
kérdésben oszlottak meg a vélemények, hogy mi sürgősebb, a betegek vagy az árvák 
gondjának felvétele. Egyben valamennyien egyetértettek: szeretetmunka nélkül 
nincs eleven gyülekezeti élet. S ahhoz, hogy ez valóban olyan legyen, amilyet a kor 
megkíván, diakonisszák kellenek…

Csüggedelemből elhivatottság

1864. január elején Theodor  a bécsi vasút-igazgatóságtól a nyár elejére hathetes 
rendkívüli szabadság engedélyezését kérte, hogy Skóciába utazhasson. Meg is írta 
húgának, hogy visszajövet majd Kaiserswerthbe is betér. „Igaz – jegyzi meg –, azt 
még nem tudom, hogy a költségeket miből fedezem.”3 Decemberben annyi pénze 
sem maradt, hogy annak a kis karácsonyi ajándéknak a vámját kifi zesse, amit 
Hermine  küldött neki. Szerencsére csak újév után érkezett meg. 

A Duna jege beállt. A vonatok erősen késnek. Újság? Talán az, hogy a gyüleke-
zetben nőegylet alakult, a mama  és Sophie  is odajárnak. Mesélik, hogy ezeken az 
órákon egy katolikus lány is részt vesz. Nem is akárki, úgy hírlik, szokatlanul mű-
velt, nagyon olvasott. A nők magasabb iskolázásáért küzdő, országos hírű Janisch 
Józsefné Steinweg Hermina , Veres Pálné  legközelebbi munkatársának nőnevelő 
intézetében tanult. Budáról jár át, ott lakik a nagynénjénél, a vízivárosi Kórház 
utcában. Janischné  hozta magával. 

Hermine  január 27-én válaszol. Panaszkodik, hogy a nagy belső harcok közepette 
igen elcsüggedt. Jeanette testvérnek  sírta el a bánatát. Ő vigasztalta és erősítgette, 
s végül ezzel bocsátotta el: „Az lesz a legjobb, ha a lelkész úrral beszél. Majd akkor 
megtapasztalja, hogy milyen egy igazi lelkigondozó.”4

Mivel azonban – írta –, néhány nappal ezután már január 21-e, Fliedner  lelkész úr 
születésnapja közeledett, nem szólt neki erről semmit, csak néhány nappal később.

„Múlt vasárnap templom után nála voltam. Vele szemben is egészen nyílt 
maradtam, s azt is megmondtam neki, hogy teljesen alkalmatlannak érzem 
magamat a diakonissza hivatásra, és sokszor azt hiszem, hogy nem is szabad 

 3 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1864. január 16. 

 4 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Hermine Biberauer 
levele Theodor Biberauerhez, 1864. január 27. – február 4.
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itt maradnom, és nem is tudok. Ő azonban azt mondta, neki nagyon kedves 
az, hogy a dolgok így alakultak, mert ebben az esetben annál erősebben 
kapaszkodom majd az Úrba és így tovább. Nem írhatok meg neked mindent, 
csak annyit, mielőtt elment, imádkozott velem.”5

Az írás itt félbeszakadt. Csak február 4-én folytatta tovább, nagyon csüggedten.

„Alig tudom már, miért írjak levelet. Már csak 6 hét van hátra a vizsgáig, 
és még olyan keveset, tulajdonképpen semmit sem tudok. Minden szabad 
órát felhasználok a tanulásra, s bár ez tilos, el tudom intézni, hogy nekem 
megengedjék. A számtan a legszörnyűbb. Ha tudnátok, hogy ezért már 
mennyit szidtak, s én mennyi könnyet ontottam, biztosan megesne rajtam 
a szívetek. Nagyon is lehetséges, hogy még áttesznek az óvónőképzőbe…

Tegnapelőtt, amikor a tiszta ruháért a vasalószobába mentem, odakiáltott 
nekem az egyik testvér: »A poroszok győztek!« Egészen elcsodálkoztam, va-
lóban azt hittem, hogy a dánok nem engedik csatáig fajulni az eseményeket. 

Ranke úr  a történelemórákon időnként beszámol nekünk a schleswig-hol-
steini háborúról, egyébként nem sokat hallunk. 

A tanítóképzős testvérek a hazáért dolgoznak, harisnyákat kötnek, tépést 
és kötszereket készítenek, és ezekkel ajándékozták meg Fliedner  lelkész urat 
születésnapján. A sok szép meleg holmit egy hosszú asztalra rakták ki, s a 
falon virágokból ez a felirat díszlett: »Tabeáidtól«.6 A lelkész úr nagyon-na-
gyon örült, és a következő napokban útnak is indítottak egy hatalmas ládát, 
nem is tudom, hová. Láthatod tehát, hogy mi valóban bebizonyítottuk az 
érdeklődésünket. Tesznek-e valamit Pesten a szegény katonákért?

Úgy látszik, hogy otthon már most nagy az ínség, és mi lesz akkor, ha a 
háború még tovább tart? Amitől félni is lehet. 

Bizony Pesten is szükség lenne egy gyülekezeti ápolónőre, s nagyon ter-
mészetesnek tartom, hogy ez a kívánságod.”7

Hogy mekkora az éhínség, arról Theodor  munkája közben megdöbbentő ta-
pasztalatokat szerzett. Az új vonalak építésénél dolgozó kubikusok, napszámosok 
nyomorát korábban el sem tudta volna képzelni. És mi lehet a kiszáradó kutak tanya-
világában, ahol kiürültek a kamrák, és sokszor járhatatlanok az utak? Vajon mikor 
fog elérni hozzájuk a vasút? Egyre foglalkoztatja annak a kitűnő főmérnöknek a 
dolga, aki síkra szállt a krampácsolók magasabb béréért, emberibb életkörülmé-
nyeiért, de csak annyit ért el, hogy a részvényesek felmondtak neki. 

 5 Uo.
 6 A Tabea a Tábita arámi női név német változata. Az Apostolok cselekedeteiben található történet 

szerint Tábita támogatta az özvegyasszonyokat, segítette a szegényeket, valamint ingeket és egyéb 
ruhákat készített rászoruló embertársainak. Amikor meghalt, gyülekezete férfi tagjai megkeresték 
Péter apostolt, aki feltámasztotta Tábitát.

 7 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Hermine Biberauer 
levele Theodor Biberauerhez, 1864. január 27. – február 4.
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Levelezésükben rendre visszatér Theodor  régi kívánsága, amelyről már annyi-
szor írt Disselhoffnak , s amelyre annyi biztató, halogató választ kapott: a Pestre 
küldendő diakonisszák ügye. Legyen, aki a gyülekezet szegény betegeinek, az elesett 
idegeneknek és a bevándorlóknak gondját viseli! Arról is szó esik, hogy testvérük, 
Auguste, Guszti,  aki már két éve Grazban van, Kaiserswerthbe menne tanulni. 
Azért mondanak le erről, mert nagyon sokba kerül. 

Az önállóságra hajlamos, bátyja gyámkodásáért nem túlságosan lelkesedő Guszti  
nem ok nélkül tért vissza Theodor  pesti házából szülővárosába, Grazba. Itt ő is 
hasznossá tudja tenni magát, meg is becsülik. Megpróbálkozik azzal, hogy ellátja 
a gyülekezet átutazó vendégeit, gondoskodik a segítségre szoruló magányos öre-
gekről, s azon jár az esze, milyen jó lenne, ha megkaphatná valami panziószerű 
intézmény vezetését. Egyelőre egyáltalán nincs szándékában Pestre visszatérni.

Egyikük sem bánja, hogy nem kell elmennie Kaiserswerthbe, nem neki való. 
Theodor  lakásán amúgy is nagy a mozgás, gyülekezeti tagok, vendégek adják egy-
másnak a kilincset. Van dolga a nőknek.

„Moody úr egészen családtaggá lett nálunk – írja Herminének  Theodor  –, 
meglehetősen jól beszél németül, és rendkívül kedves ember, kár, hogy olyan 
gyenge szervezetű. Most minden vasárnap rendszeresen prédikál angol nyel-
ven. Néhány nappal ezelőtt Karl [Wels]  bácsi is meglátogatott bennünket, sőt 
néhány napig itt is lakott, Sophie -nak vasárnap este roppant fáradság árán 
sikerült elcipelnie a bibliaórára.”8

A tervezett utazásról is újra szó esik. Reméli, hogy skóciai utazása révén elő tudja 
mozdítani azt, hogy Fliedner  diakonisszákat küldjön Pestre.

Már sokkal hosszabbak a napok, amikor Hermine  március 2-án döntő elhatá-
rozásról ír haza: 

„Egyet mindjárt előre meg akarok mondani, azt tudniillik, hogy nekem 
egyetlenegy vágyam van, s ez az, hogy az Úrnak híven és őszintén tudjak 
szolgálni, mégpedig, ha ez az Ő akarata, diakonisszaként. Volt idő, amikor 
egyenesen azt gondoltam, ha képtelen lennék arra, hogy diakonissza legyek, 
és el kellene hagynom Kaiserswerthet, Istentől is egészen elvetett volnék. 
De hála Istennek, most már nem gondolom ezt, hanem tudom, hogy Isten 
útjai csodálatosak, és az ő gondolatai magasabbak az egeknél. Nem, biztosan 
tudom, hogy az Úr vezérelt ide, és hogy az Ő engedelme nélkül nem fogok 
innen elkerülni – ha pedig mégis úgy lenne, akkor sohasem kell majd meg-
bánnom azt, hogy itt töltöttem az időt. 

Tegnap egy nagyon kedves testvér, miután egy évig testvér volt, betegsége 

 8 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1864. február 22.
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miatt hazament. Megértheted, hogy eközben magamra gondoltam, hogy ha 
emiatt el kellene mennem…”9

Már nem a honvágy bántotta a kis Herminét , hanem az, hogy esetleg mégiscsak 
el kell hagynia ezt a mások szemében szinte embertelenül kemény szolgálatnak 
látszó életet, Kaiserswerthet. S itt újra megismétli azt, amit egyszer már röviden 
megemlített: a Fliednerrel  való beszélgetést. Csak most bővebben számol be róla. 
Megírja, hogy

„… [Fliedner] még azt is hozzátette: tanulja meg, hogy semmit se akarjon a 
maga erejéből cselekedni! Aztán még azt is mondta, hogy nagy kegyelem az, 
hogy erre a felismerésre eljutottam, s legyek ezért nagyon hálás!

Most már tudom, hogy maradhatok, és ha a szívem azt mondja, nem 
vagy méltó egy ilyen tisztségre, sohasem fogod hűségesen betölteni, ez ne-
ked túlságosan nehéz, nem szoktál meg ilyet, s ezért az erődet meghaladó 
teher, akkor tudom, hogy az ördög az, aki ezt odasúgta, mert az örömmel 
eltávolítana innen.”10

Április 3-án végre ezt írhatja: 

„Kedves Theodor , azt hiszem, hogy ha a diakonissza testvérek Pestre küldése 
ügyében érdeklődnél Fliedner  lelkész úrnál, úgy az nem lenne hiábavaló. 
Tudtommal ő is azt kívánja, bárcsak lennének diakonisszák Magyarországon! Gyere 
csak ide, és beszélj vele, mikor a télen olyan nagy beteg volt, nagyon féltem, 
hogy már nem fogod látni ezt a kedves embert.”11

Arról is szó esik, hogy Pestről is mehetne egy erre a munkára jelentkező lány 
Kaiserswerthbe. Még a feltételeket is megküldik. Herminét  bántja, hogy a pesti 
gyülekezet egyik tagja, Wagner kisasszony , egy nevelőnőként dolgozó fi atal lány, 
akit ő is ismert, végül is nem Kaiserswerthbe, hanem a reuilly-i diakonisszaintézetbe 
kérte felvételét.12 Ő már egészen kaiserswerthi.

Azon is el-elgondolkodik néha, édesanyja aggodalmaskodásait és nővérei foly-
tonos nyugtalanságát vajon nem az okozza-e, hogy lelki életük nem mélyült el 
eléggé, s nem bízzák rá magukat teljesen Istenre? Az életét adná értük, csak lenne 
békességük…

 9 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Hermine Biberauer 
levele Theodor Biberauerhez, 1864. március 2. (Kiemelés az eredetiben.)

 10 Uo.
 11 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1864). Hermine Biberauer levele 

Theodor Biberauerhez, 1864. április 3. (Kiemelés az eredetiben.) 
 12 A reuilly-i diakonisszaintézetet Antoine Vermeil és Caroline Malvesin alapította 1841-ben.
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Egy érdekes áttérés

Theodor  válasza ugyancsak váratott magára. Sophie  sem írt, mert a mama  meg-
betegedett. Most a kis Chrissy  gondozásán, a beteg ápolásán kívül még az egész 
háztartás nem csekély gondja is rá nehezedett. Az idő csak nem akart melegedni. 
A fagyos március után április is szokatlanul hideg napokat hozott. Viharos böjti 
szelek fújtak. 8-án hajnalban Theodor  vonalán egy halottra bukkantak a vasutasok. 
Az orvos megállapította, hogy a szerencsétlen ember megfagyott. Április 8-án!13

Még akkor is vacogtató hideg szél fúj, amikor Theodor  ezeket a sorokat írja:

„Mama , hála Istennek, ismét jól van. A leveleid mindig nagy örömöt szerez-
nek neki, s amikor tegnap Augustétól  levelet kaptunk, amelyben azt írta, 
hogy egészen jól érzi magát, és Grazban teljesen megelégedett, ezért ott 
akar maradni, azt mondta édesanyánk: »Látod, engem mégsem elégítenek 
ki Auguste  levelei, de Hermine  levelei mindig olyan nagy örömöt okoznak.« 
Ez a kijelentés arra biztathat, hogy írj elég sokszor, s kérd az Úrtól azt a böl-
csességet, amely lehetővé teszi, hogy mindig úgy írj, hogy sohase mulaszd 
el azt, hogy megfelelő módon mutass rá az egy szükséges dologra!

Ami azokat a kérdéseidet illeti, amelyek megválaszolása oly nagymér-
tékben szíveden fekszik, nem tudok sokat mondani. Hiszen mi képtelenek 
vagyunk arra, hogy belelássunk a szívekbe, s meglássuk, ott hogy állnak a 
dolgok. Mégis reménykednünk kell, és bíznunk kell az Úrban. Te magad is 
tudod, hogy sem Sophie , sem édesanyánk nem ellensége az Isten igéjének, 
sőt mindennek örülni tudnak, ami Isten országának terjedésével kapcsolatos. 
Azt, hogy a szívüket teljesen áthatja-e az Úr iránti szeretet, és hogy békességet 
találtak-e az Ő vérében, nem tudom megállapítani, de könyörgök az Úrhoz, 
hogy mind teljesebben jelentse ki magát nekik, hogy ezáltal valamennyien 
egyek legyünk Őbenne. Imádkozzál ezért Te is, és az Úr meghallgatja az 
imádságokat, ezt mindketten tudjuk, különösen az utolsó hetekben boldogan 
tapasztalhattuk, amikor az Úr az Ő lelkét olyan gazdagon árasztotta reánk, 
hogy sokan megtalálták az Urat, és sokan a hitben felfrissülve és megerősöd-
ve folytatják zarándokútjukat. Azt hiszem, hogy ebben azoknak az imád-
ságainknak meghallgattatását láthatjuk, amelyeket szombaton, 19-én este 
küldtünk fel Hozzá, amikor meglehetősen szép számban összegyülekeztünk 
azért, hogy igazi húsvéti áldásért könyörögjünk. Azóta minden szombaton 
fél nyolckor imaóra van nálunk, amelyben megköszönjük az Úrnak az elmúlt 
hetet, és arra kérjük, hogy a következő napok istentiszteleteire adja áldását.

Hadd említsek meg néhányat az örvendetes példák közül! Ezek közé tarto-
zik egy katolikus házmester megtérése, aki olyan züllött életet élt, hogy a fele-
sége már el akart válni tőle. Most viszont mindketten rendszeresen látogatják 
istentiszteleteinket, és tele vannak Isten dicsőítésével és hálaadással. Biztató 

 13 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1864). Theodor Biberauer levele 
Hermine Biberauerhez, 1864. április 9.
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jel egy körülbelül húszesztendős katolikus leány megtérése. Budai, Abraham 
Ganz  unokahúga, ő nagypénteken este találta meg az Urat, amikor a keresztre 
feszített Megváltónak erről a szaváról szólt az igehirdetés: »szomjúhozom«. 
König  prédikált. Ez a lány aztán még húsvét vasárnapján délelőtt és este is részt 
vett az istentiszteleteken. De másnap, húsvét hétfőn délben Janisch asszony 
könnyes szemmel azzal kereste fel König  urat azzal, hogy Marie  kisasszony a 
halálán van, s még látni kívánja őt. König  úr átsietett Budára Ganzékhoz, ahol 
a fi atal leány a legszörnyűbb szívgörcsöktől gyötörve olyan nyugalommal és 
békességgel nézett elébe közelgő végének, hogy ez egész katolikus környezetét 
a legnagyobb ámulattal töltötte el. Azt mondta: »Tudom, hogy itt a végem. 
De én most szívesen válok meg az élettől, mert megtaláltam Megváltómat, s 
örömmel készülök arra, hogy nála leszek.« Ennek a híre néhány nap alatt, sőt 
nyugodtan mondhatom, néhány órán belül egész gyülekezetünkben elterjedt. 
Sok forró imádság szállt fel az Úrhoz azért, hogy tartsa meg a beteg életét, hogy 
mások számára is világossággá lehessen. És az Úr meghallgatta könyörgésün-
ket. A leány életben maradt, és holnap megint ott lesz az istentiszteleten, s 
katolikus rokonai ellenséges érzülete ellenére is szilárd az elhatározása, hogy 
elhagyja a katolikus egyházat, és a mi gyülekezetünkhöz csatlakozik. Így 
sorolhatnám fel a nagyon örvendetes hírek egész seregét, ha az idő engedné. 
Legyen most ennyi elég ahhoz, hogy a Te hitedet is erősítse, s előtted is bizo-
nyítsa, mennyire kész az Úr imádságaink meghallgatására. Azért hát vessük 
minden gondunkat Őrá, mert neki gondja van reánk.

Jövő kedden este külön imaórát tartunk a gyermekek megtéréséért. Úgy 
gondolom, ezt Ti is meg fogjátok tartani. 

Holnap keresztapaként veszek részt két leány keresztelésén… Még ma 
el akarom küldeni neked évi jelentésünk egy példányát, amelyet légy szíves 
Disselhoff  lelkésznek is odaadni, mint ahogy leveleimből is közölheted vele 
mindazt, ami érdekli, és ami a gyülekezetre vonatkozik. Azt még nem tudom, 
hogy a szabadságot megkapom-e, mindenesetre idejében értesíteni foglak 
esetleges elutazásom időpontjáról…

Két betegápoló diakonissza ideküldésére vonatkozó kívánságunk egyre 
erősebbé válik, igaz, megvalósulása szorosan összefügg egy saját tulajdo-
nunkat képező épület felépítésével vagy megvásárlásával, s azt reméljük, 
hogy még ebben az évben gazdag adományokat kapunk Németországból 
erre a célra. Bakody  doktort különösen az a terv érdekli, hogy alapítsunk 
saját kórházat, és ő pontosan az az ember, aki alkalmas arra, hogy bizonyos 
oldalról támadó ellenségeskedést kivédjen…”14

Amikor Theodor  ezt megírta, még nem találkozott a többször is emlegetett 
katolikus lánnyal. Nem sejtette, hogy a lány akkor már az áttérők oktatására járt 
Könighez . Sőt, erről naplót is vezetett, amelyben ezt írta: 

 14 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1864). Theodor Biberauer levele 
Hermine Biberauerhez, 1864. április 9.
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„Mennyire nyilvánvaló lesz rajtam az Úr kegyelme! Isten nemcsak meg-
ismertette magát velem, hanem azt a boldog érzést is engedte megkóstol-
nom, hogy az övé vagyok. Most azonban még nagyobb világossággal akar 
megajándékozni azzal, hogy Szent Igéjét egyik legméltóbb szolgájának, egy 
valóságos apostolnak a szájából hirdetteti nekem. Uram, már a kapott oktatás 
két órája is megmutatta nekem, hogy mekkora gyönyörűséges lehet igédet 
tisztán és világosan megérteni. Valahogy olyan érzésem van, mint amikor 
egy gyönyörű festményről leemelik a súlyos leplet, hogy megsejthessem a 
kép felséges voltát. Ilyen tekintetet vetettem Jézus rejtelmes életére. Milyen 
csodálatos ez! Vajon eddig vak voltam?”15

Ugyan miért olyan fi gyelemre méltó egy áttérés a római hitről az „eretnekek” 
gyülekezetébe? Miért vette fel a legtöbb protestáns egyház legbuzgóbb tagjait hitval-
lási különbségtétel nélkül, s úgy, hogy ki-ki a saját egyházának tagja maradt? Miért 
vette fel a vallásszabadságért, a nemzetiségükért, faji vagy társadalmi okok miatt 
üldözött, már-már az egész nem katolikus világra kiterjedő Evangéliumi Szövetség 
a legfontosabb céljai közé a Vatikán elleni harcot? Nos, elsősorban bizonyára azért, 
mert Róma egyre mélyítette azt a szakadékot, amely a reformáció egyházaitól el-
választotta. A francia forradalom a pápai állam falait is megrázta. A franciaországi 
gallikanizmus megerősödött. A Habsburgok birodalmában már nem lehetett el-
törölni a Türelmi Rendeletet, s különösen az olasz területeken futótűzként terjedő 
nacionalizmussal az elvilágiasodás is együtt járt. A pápa megpróbálta visszafordí-
tani a történelem kerekét, s a bajokat elsősorban az eretnekeknek tulajdonította. 

A Róma hatalmát féltő és védő európai ultramontán mozgalom tagjai – mely 
mozgalom nevét onnan kapta, hogy központja az Alpok láncolatán túl, ultra montes 
esett – abban látták a legjobb védelmet, hogy a növekvő toleranciával egymáshoz 
közelítő, az emberi jogokért, a gondolat- és lelkiismereti szabadságért síkra szálló 
protestánsok ellen szítsák a tüzet. A pápaság eleinte óvatos magatartást tanúsított. 
1789 óta túlságosan sok megaláztatásban volt része. Csak 1831-ben fordult élesen 
szembe a szabadabb gondolatokkal. Ekkor választották pápává Mauro Capellarit XVI. 
Gergely  néven, aki Mirari vos kezdetű enciklikájával nemcsak elítélte a liberálisabb 
politikát, hanem „őrült eszmének” minősítette a lelkiismereti szabadság követelését.

Utóda 1848 forradalmi évében IX. Pius  néven a miszticizmusra hajlamos, erő-
sen befolyásolható, két pásztorgyerek által 1846-ban a savoyai hegyekben látott 
Mária-jelenésekben hívő Giovanni Maria Mastai gróf lett. Államában eleinte a 
politikai reformok hívének mutatta magát. Amnesztiát kaptak a politikai foglyok, 
a pápa lazított a sajtó cenzúráján, s még alkotmányt is adott népének, ezzel roppant 
népszerűségre tett szert. Hívei azonban azonnal elpártoltak tőle, mikor a római 
tömegek követelésére nem volt hajlandó az egységes Itália érdekében a katolikus 

 15 BIBERAUER 1895.
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Ausztriának hadat üzenni. A pápai állam feldühödött alattvalói még miniszter-
elnökét, Pellegrino Rossit 16 is meggyilkolták. Pio Nono  egyszerű papnak öltözve 
menekült a bajor nagykövet fogatán Gaetába. Francia csapatok szerezték vissza 
számára a Vatikánt. Ekkor minden korábbi demokratikus engedményét visszavonta. 

Az egyházban az ökumenikus zsinatok felett álló abszolút hatalomra törő pápa 
saját jogán 1854-ben kihirdette a Mária szeplőtelen fogantatásáról szóló tant. Ezzel 
még egy esetleges egyházszakadás veszélyét is megkockáztatta, s természetesen új 
alapot adott a reformáció hívei ellen harcnak.17 Ezért vált Theodor  köreiben is olyan 
izgalmassá minden, ami a római egyház dolgait illette. 

Theodor születésnapja

Közben a hétköznapok apró eseményeiből álló élet zajlik tovább. Kaiserswerthből 
április 17-én a szokottnál rövidebb születésnapi köszöntő indult útnak Pestre. 

„Kedves Theodor ! 
Hála és dicséret legyen a hű Úrnak, aki ezen az esztendőn olyan kegyelmesen 
vezérelt át Téged, és megőrizte lelkedet!

Hálát szeretnék mondani neki azért is, hogy Téged megtartott, s Benned 
atyát, barátot, testvért és gondviselőt ajándékozott nekünk. 

Igen, megköszönök Neked mindent, amit ebben az esztendőben tettél 
értem, különösképpen köszönöm imádságaidat, mert azt, hogy mire képes 
egy komoly ima, Istennek hála, már sokszor megtapasztalhattam. 

Számodra a sok-sok imádságon kívül nekem nincs születésnapodon más 
ajándékom.

Mily drága dolog, ha mindenkor odajárulhatunk kegyelmének királyi 
széke elé, s az Ő teljességéből meríthetünk kegyelmet kegyelemért! 

Új életévedben lakozzék ez a kegyelem Benned gazdagon!
Néhány nappal ezelőtt Disselhoff  lelkész úrnál jártam, s elvittem neki 

az évi jelentést. Nagyon kedves volt, a jelentést szívből köszöni. Olyan sok 
kérdést tett fel a pesti gyülekezettel kapcsolatban, hogy a legtöbbre nem is 
tudtam felelni. 

Amikor elmondtam neki, hogy valószínűleg idelátogatsz a tavasz folya-
mán, azt mondta: »Írja meg a bátyjának, hogy örülünk annak, ha itt köszönt-
hetjük.« Még azt is mondta, hogy nagy kedve lenne veled Skóciába utazni. 

 16 Pellegrino Rossi (1787–1848) itáliai közgazdász, jogász, politikus. 1812-től három évig a bolognai 
egyetem jogtanára volt, majd 1815-ben Genfbe menekült. 1834-től a párizsi egyetemen jogot 
tanított, majd 1843-tól a jogi kar dékánja volt. 1845-től Franciaország vatikáni nagyköveteként 
tevékenykedett, majd 1848-ban IX. Pius pápa a pápai állam igazságügyi miniszterévé, majd belügy-
miniszterévé, végül miniszterelnökévé nevezte ki. 1848. november 15-én a Palazzo della Cancellaria 
lépcsőjén meggyilkolták.

 17 HASLER 1979, 82–83. o.
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Jövő szerdán, tehát pontosan a születésnapodon18 egész Poroszország-
ban általános bűnbánati és imanapot tartanak, amit a mi intézetünkben is 
megünneplünk…

Isten veled erre az évre, kedves Theodor , új életévedet az én és a Te hűséges 
Megváltódnak ajánlom.”19

Aztán még odaírt két igét és egy verset. Vajon ki írta? Talán az édesapjuk. Vagy 
éppen Hermine ? Különös hazavágyás, szinte halálsejtelem szövődik át utolsó sorain. 

A legszebb születésnapi ajándék a vasút-igazgatóság beleegyezése volt Theodor  
skóciai útjához. Szabadságolták, olyan agyonhajszoltnak látszott, hogy már főnökei 
is aggódtak érte. Lehet, hogy akkor is elengedték volna, ha tudják, mire készül. Az 
utazások mindig felfrissítették. 

A nagy gyűjtőhadjárat tervei elkészültek. A presbitériumban nemcsak Nagy-Bri-
tanniát vették számításba. Az amerikai német gyülekezetek áldozatkészsége közis-
mert, s König  elvállalta, hogy egy későbbi időpontban végiglátogatja őket. Meg kell 
várni, amíg észak és dél harcának sebei behegednek. A skót reformátusok segítségét 
persze Theodornak  kell megnyerni. Nagy feladat, hat hét nem is elegendő hozzá, 
ezért Moody  is feláldozza az iskolai szünidőt, és hazamegy vele. 

Az utazást úgy kellett időzíteni, hogy Biberauer  beszédet mondhasson a Skót Szabad 
Egyház zsinatának évi nagygyűlésén. Meg kell győznie a skótokat arról, hogy ezért a 
templomért, a mintagyülekezet templomáért és a magyarországi egyházak megeleve-
nítéséért érdemes komoly áldozatot vállalniuk. Theodor  nem beszélt róla, de volt egy 
egészen személyes oka is ennek az utazásnak: halaszthatatlanul fontossá vált, hogy 
Stuartékat felkeresse. John Stuart  újabban állandóan követelte unokáját. Halálsejtelmei 
voltak, s látni akarta. Miért ne vihetné el a kislányt távolléte idejére a nagyapjához 
Drezdába, a Königsbrücker Strasse 26. szám alá? Találkoznia kell Bessyvel …

A Skócia Királynője

A langyos tavaszi estében már sárgás fénnyel égnek az indóház petróleumlámpái, 
amikor 1864. május 11-én este 8 órakor, karján a kis Chrissyvel  odaérkezik. Mun-
katársaitól már elbúcsúzott. A peronon mégis egész küldöttség várja: Rudolf  és 
Mary-Jane König , valamint a gyülekezet nyolc tagja. Körülveszik, König  felolvassa 
a 121. zsoltárt, aztán imát mond. Megkongatják az indulást jelző harangot. Még 
néhány kézszorítás, és indul a vonat.20

 18 Április 20-án.
 19 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine és Theodor levelezése (1864). Hermine Biberauer levele 

Theodor Biberauerhez, 1864. április 17.
 20 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 

Schottland, 1864. május 11.
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Egész éjjel le sem hunyja a szemét, félti a gyereket. Most lett négyesztendős. Bécs-
ben a Nordbahnhofon már ismerősök várják, hogy átvegyék tőle a kicsit. Millarddal  
tárgyal a bibliaterjesztés ügyében, aztán ügyes-bajos dolgai elintézése után még 
néhány megnyugtató szót ír az édesanyjának Pestre. Este 7-kor indulnak tovább 
Prága felé, ahová egy átszállással reggel érkeznek meg. A kislány békés alvással tölti 
az éjszakát. A Monarchia határán, a bodenbachi vasúti vendéglőben illedelmesen 
és nagyosan megvárja, míg apja elintézi a csomagok elvámolását. Nem veszi észre, 
hogy amint közelednek útjuk célja felé, apját egyre nagyobb izgalom fogja el.21

A Dresden–Altstadt-i állomáson Theodor  szeme hiába kereste azt, akit várt. Csak 
Margaret  fogadta. Bessy ? Fáj a foga, és olyan dagadt az arca, hogy ki sem mozdul 
otthonról. Soha rosszabbkor nem érkezhetett volna. Csak a kis Chrissy  szaladgált 
vidáman a lakásban, s csupán este tört el a mécses, amikor megszokott kicsi ágyát 
nem találta meg.22 Apja nem így képzelte el ezt a találkozást. Neki hajnalban min-
denképpen folytatnia kellett az útját, nem maradhatott. És nem intézett el semmit! 
Bessy  feldagadt arcára hivatkozva ki sem jött a szobából. 

Theodor  három órakor kelt, bosszúsan és keserűséggel. Még gyertyát kellett 
gyújtania. Eső verte az ablakot. Bessy  nem jött elő. A kis Chrissyt  Margaretre  bízta. 
A vonat fél ötkor indult. Lipcsében egy chemnitzi ügyvéddel volt előre megbeszélt 
találkozója, vele tárgyalt a gyülekezet ügyéről. Együtt utaztak Magdeburgba, s 
ott felkeresték a Gusztáv Adolf Egylet képviseletét. Sok idejét elvette, hogy ebben 
a városban még külön szabadjegyért is folyamodnia kellett, mert a Wittenberg–
Hamburg vonal egy olyan társaság tulajdonában volt, amely nem kötött együttmű-
ködési szerződést a Császári és Királyi Szabadalmazott Déli Vaspálya Társasággal. 
A német bürokrácia akadékoskodott. Theodor  dühösen jegyezte fel naplójába: 
„Méregkeverés.”23

Az útitársak mindig nagyon érdekelték. Az állandó hangos kerékcsattogás kö-
zepette is beszédbe elegyedett velük. Egy fi atalember Schleswigbe igyekezett, hogy 
megnézze a legutóbbi összecsapás hadszínterét, pedig még el sem dőlt a dán–
porosz viszály. Ilyen vonzóak a csataterek? Egy asszonyról pedig kiderült, hogy 
Magyarországon, Irsán él a nővére. Kicsi a világ! Wittenbergben két hazai diák 
szállt be a szakaszba. A felsőlövői Fürst  Halléban, a soproni Sarvaty  meg Jénában 
tanult. A pünkösdi vakációt akarták Helgoland szigetén eltölteni. Egy furcsa alak 
nagy hangon gyanús mexikói élményekről mesélt, s Theodor  csak beszéltette, 
miközben egy mereven tartózkodó magatartású osztrák százados nem is titkolt 

 21 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 12.

 22 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 13.

 23 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 14.
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botránkozással, megvetően fi gyelte ezt a barátkozást. Úgy ült ott, mint aki karót 
nyelt. Ő viszont annyira belemerült az élénk társalgásba, hogy ez elvette a rosszul 
sikerült drezdai látogatás keserű szájízét.24

Este 9-kor érkezett meg Hamburgba, még alkonyodott. Fiákerbe szállt, s egye-
nesen a Jungfernstiegre hajtatott. Itt – mint már máskor is – megvacsorázott a 
Grube pincében, s aztán továbbsietett az Alsterkapu előtti kikötőbe. Innen indultak 
Skóciába a hajók. A nagy árbocerdőben meg is mutatták neki, hogy melyik indul 
legközelebb. A Queen of Scotland, egy háromárbocos, kis gőzgéppel is felszerelt 
vitorlás. Bizalmatlanul nézte. Nem tartozott a nagy hajók közé. Beszállás után tudta 
meg, hogy nem Leithbe, Edinburgh kikötőjébe megy, ahová ő igyekezett, hanem 
a sokkal délebben fekvő Hullba. A legközelebbi leithi hajóra várni kellene. Nem 
halogathatta az utat, vasúttal majdcsak eljut Hullból Edinburgh-be.25

Kabint váltott. Mihelyt lefeküdt, azonnal elnyomta az álom. Mikor másnap, 15-én 
reggel felébredt, gyanús csend vette körül. A Skócia Királynője még mindig mozdu-
latlanul feküdt a rakpart előtt. Csak tíz órakor szedte fel a horgonyt. Elhúztak egy 
háromárbocos porosz hadihajó, majd egy intő jelként szolgáló hajóroncs mellett. 
A ringó fedélzeten felfedező útra indult az utasok közé. Annyit írtak akkortájt a 
kivándorlókkal kapcsolatban a fedélközről, hogy legelőször oda ment. S lám, a rossz 
szagú, fülledt, sötét és zsúfolt helyiségben megint csak tört magyar szó ütötte meg a 
fülét. Huszonhat Amerikába tartó magyarországi zsidó kivándorlót talált. A jiddist 
keverték a magyarral. Nagy gondban voltak, sóhajtottak, sopánkodtak. A hajójegy 
árában napi egyszeri alkalommal egy tál szárazbabban főtt disznóhúsból készült 
ételt s egy kis kancsó ivóvizet is meg kellett fi zetniük, de hogyan éljenek meg napi 
egy kancsó vízen? Hullig még csak kibírják – siránkoztak rettentően nekikeseredve 
–, de mi lesz velük, ha a hosszú tengerentúli úton sem kapnak mást? Az hat hétig 
is eltarthat!26

Máris cserbenhagyta őket a szél. Másnap, vasárnap reggel még mindig nem 
jutottak ki az Elba torkolatától. Egy gőzhajó már félúton lett volna. A vitorlásnak 
várnia kellett a szélre.

Micsoda társaság verődött össze ezen a hajón! A tenger és a szárazföld hajótö-
röttjei, Lincoln Amerikájának jövendő támaszai. Izgalmas, furcsa világ. Megis-
merkedett két greifswaldi matrózzal, akik egy angol kikötőben várakozó hajóra 
szerződtek el. Elbeszélgetett egy kieli és egy liverpooli kapitányfeleséggel, akik 
férjükhöz igyekeztek. Mennyit voltak egyedül hír nélkül! Hónapokig, néha évekig. 
Az egyikről meg is állapította, hogy buzgó hívő asszony. Részvéttel hallgatta végig 

 24 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 14.

 25 Uo.
 26 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 

Schottland, 1864. május 15.
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egy Berlinből kivándorló zsidó fi ú történetét. Nagyon rokonszenvesnek talált egy 
fi atal párt. Húsz év körül lehettek mind a ketten, egy fi ú és egy lány. Testvéreknek 
mondták magukat, s talán azok is voltak. Ők is új hazát kerestek. Egy nagyon izga-
tott, bőbeszédű, Bleich  nevű berlini embertől megtudta, hogy valami örökösödési 
ügyben sürgősen New Yorkba kell utaznia. Összetalálkozott egy magányos serdülő 
fi úval is. Kiderítette róla, hogy ez a gyerek világgá ment, egyszerűen megszökött 
hannoveri otthonából. Potyautas, ő is a határtalan új világba készül.27

Aztán egy kétségbeesett kivándorló család sorsa foglalkoztatta. El kellett indul-
niuk, pedig három és fél esztendős gyermekük útközben súlyosan megbetegedett. 
Rögtön megnézte. Hiszen a halálán van! Nem tudott segíteni rajtuk, orvost pedig 
nem talált. Délután megint felkereste őket. A gyerek már alig pihegett… Este hét-
kor meghalt. A Skócia Királynője akkor már kint járt a nyílt tengeren, halott pedig 
nem maradhat a hajón. Hiába sírtak, könyörögtek a szülők, a kapitány hajthatatlan 
maradt. Az előírások őt is kötelezik. Mikor besötétedett, egyszerűen bedobták a 
tengerbe. Feketén zúgtak felette az éjszakában a tenger hullámai.28

Vacsora után megnézte a hajókönyvtárat, s átlapozta az ott talált The Christian 
Guardiant.29 De ott akkora zaj volt, hogy nem tudott olvasni. Két feltűnő, magas 
galléros, rikító tarka ruhákba öltözött, hangoskodó fi atalember verte a blattot. 
Olyanok voltak, mint egy Dickens-regény illusztrációja. Neki is odaszóltak, hogy 
szálljon be a játékba. Bosszúsan utasította vissza: 

– Vasárnap van, s különben sem kártyázom soha. 
Erre az imbolygó lámpa fényében valaki felkapta a fejét, s kicsit gúnyosan oda-

szólt: 
– Nocsak, egy német, aki megszenteli a vasárnapot!
A skót hajóskapitány élcelődött.30

Hétfőn már hajnali négykor felkelt, hogy lássa a tengeren a napfelkeltét, de a vizet 
sűrű köd borította. Egész délelőtt leveleket írt Pestre és Drezdába, aztán kiment a 
fedélzetre. Még az árbocokat is homály takarta, alig-alig látott valamit. A hajóharang 
szüntelenül szólt, s időnként még kürtöltek is. 

– Erre nagy a forgalom, és sok hajótörést okozott már az összeütközés – világo-
sította fel valaki. – A csatorna nagyon veszélyes. Nem lehetünk messze a parttól, 
nézze csak, látja ott a korláton azt a kismadarat? 

Visszahúzódott kabinjába. A pipafüstös szalonban még egyre tartott a kár-

 27 Uo.
 28 Uo.
 29 A The Christian Guardian című wesleyánus metodista folyóiratot 1829-ben alapították Kanadában, 

első szerkesztője Egerton Ryerson volt. A lap 1925-ig jelent meg önállóan, ekkor beolvadt az 
újonnan induló The New Outlook címen megjelenő sajtókiadványba. A The Christian Guardian volt 
a legrégibb rendszeresen megjelenő folyóirat Észak-Amerikában.

 30 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 15.
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tyacsata. Fejcsóválva állapította meg: az egyik fi atalember már tíz fontot vesztett, 
pedig abból akár egy hónapig is megélhetett volna. Hogy ne vesztegesse az időt, 
utánanézett, mit érdemes megnéznie Hullban. Fel is írta magának a Tengerész Árvák 
Otthonát, s mindjárt útitársai adakozó kedvébe is ajánlotta ezt az intézményt.31

A lomha hullámok émelygősen hintáztatták a legyengült szélben szinte tehetetlen 
Királynőt. A köd csak nem akart eloszlani. Mikor lefeküdt, már erősen kóválygott a 
feje. Az éj sötétjében egyszeriben hangos kiáltozás, szaladgálás támadt a fedélzeten. 
Ő is felrohant. Akkor látta, hiába harangoztak, kürtöltek. A semmiből hirtelen egy 
félelmetes fekete árnyék tűnt fel a hajó oldalán. Egyre nőtt, s lassan óriássá lett. Egy 
kétárbocos vitorlás közeledett feléjük. Alig tudták elhárítani az összeütközést. 
Mikor aztán úgy hat óra tájban megint kinézett, a ritkuló ködben már látszottak a 
part sötét körvonalai, s mondták, hogy a grimsbyi nagy világítótorony fel-felvillanó 
fényjelzései már régóta át-áttörtek a homályon.32

Búcsút vett a Skócia Királynőjétől és különös sorsú útitársaitól. Végigment a 
hal-, szurok- és szegényszagú kikötőn, és természetesen belátogatott a Tengerész 
kápolnába. Egy barátságos, papféle emberrel elegyedett szóba. Az megmutatta 
neki a régi Szentháromság-templomot, amelynek a következő napokban készül-
tek hatszáz éves fennállását megünnepelni. De a múlt nem vonta el a fi gyelmét a 
jövőről. Azt is feljegyezte, hogy a hulli pályaudvar már csatornázva van, s milyen 
kellemes meglepetés, az új rendszerű vízöblítéses angol árnyékszékek – Water Clo-
sets – ragyogóan tiszták, és – ez nagy újítás – nincs semmi szaguk.33 Bezzeg mi van 
a magyarországi állomásokon…

Skócia és Anglia

Naplója szerint megérkezése után csak négy órát töltött Hullban. Kora délután már 
Newcastle felé vitte a vonat. A jól ismert angol tájak elragadó tavaszi bája, amely 
annyira más, mint a kontinensé, megint csak elbűvöli: „Mindenfelé a legszebb, 
leggazdagabb zöld színek, mezők, ligetek, legelők és erdők.”34 Selbyben kellett 
átszállnia, s így itt is jutott ideje egy sétára, akárcsak később Yorkban, ahol felment 
a bástyára, és elgyönyörködött a messzi múlt hitének csodálatos emlékében, a ka-
tedrálisban. Mire Newcastle-höz közeledett, már az éjszakában világítottak a jelen 
és jövő vöröslő fényei és a kohók lángjai. A Koronához címzett fogadóban, a vasút 

 31 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 16. 

 32 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 17. 

 33 Uo.
 34 Uo.
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nélküli Angliából itt felejtett Crownban szállt meg, s feljegyezte: „fertelmesen rossz 
vacsorát kaptam, mindent otthagytam.”35

Reggel négykor megint talpon volt. Éppen egy hete hagyta el Pestet, amikor 
szerdán, május 18-án megérkezett Edinburgh-be. Itt fent északon korán hajnalo-
dott, és hosszúak voltak az esték. A Wawerley pályaudvaron van Andel  várta, s a 
rokonság szívesen fogadta.36

Theodornak  nem sok ideje maradt arra, hogy Bessyre  gondoljon. Meg kellett 
írnia a Skót Szabad Egyház közgyűlésén elmondandó beszédét. Ez nagyon izgatta. 
Csütörtök reggel felsétált a város felett messzire látszó Wellington-emlékmű befe-
jezetlen oszlopcsarnokához. Ezt a rossz nyelvek a nemzet gyalázatának nevezték. 
Valahogy megsejtették, hogy a túlméretezett alkotást a skót takarékosság sohasem 
fogja befejezni. Itt jelezték delente egy órakor ágyúlövéssel és a jelzőárbocon egy 
kerek kosár felvonásával a pontos időt a városnak és a hajóknak. Még ezen a neve-
zetes helyen is csak a beszéd járt az eszében. Innen sietett a Skót Egyház Várdomb 
oldalán épült székházába.37

Nagy tisztelettel fogadták. Elmondták, hogy a nagygyűlést vagy zsinatot meg-
nyitó királyi személynök, a Lord High Commissioner ünnepélyesen vonul át a városon 
az ülésre. Viktória királynő  az alkotmány előírása szerint a szabad diszkusszió 
biztosítása érdekében legfeljebb hallgató vendégként és csak kivételes esetben ve-
hetne részt a gyűlésen. Főbiztosa, a királyi személynök ilyenkor a skót királyok 
véres gyilkosságok emlékeiről híres kastélyában, a Holyrood királyi lakosztályában 
lakik, s onnan érkezik az évszázados formák gondos betartásával,protokolláris 
ünnepi menetben. 

Néhány évvel ezelőtt két részre szakadtak a kemény kálvinista skót reformátusok. 
Chalmers  hívei a Skót Szabad Egyházban tömörültek, s ez ennek az évi zsinata volt.38 
A megnyitás utáni napon – amely ekkor péntekre esett – szólalhattak fel a külföldi 
delegátusok, Theodornak  is akkor kellett megtartania beszédét. A szorongás szinte 
megbénította, bár kissé megnyugtatta az, hogy Mr. Wood  fogja bemutatni a nagy 
tekintélyű ünnepi gyülekezetnek. Wood  birtoka a Firth of Forth öböl partján, az 
ősi Fife királyságban feküdt az Északi-tenger partján lévő tündéri halászfaluban, 
Elie-ben. 

Mikor azon a pénteki napon házigazdája felállt a zsúfolt gyűlésteremben, hogy 
bemutassa a közgyűlésnek a Pesti Német Református Leányegyház küldöttét, Mr. 
Theodor Biberauert , s felszólította, hogy nyújtsa át megbízólevelét, amelyet Chrissy  

 35 Uo. 
 36 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 

Schottland, 1864. május 18.
 37 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 

Schottland, 1864. május 19.
 38 Évtizedek múlva újra egyesült a két egyház. 
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rokona, az elnöklő Sir Henry Moncreiff  hangosan felolvasott, egyszerre elmúlt a 
szorongása. Már az sem bántotta, hogy bizonyára nagyon rossz lesz a kiejtése. 
Szinte csodálkozva hallotta a saját hangját: „Nagy kiváltságnak tartom, hogy a 
Pesti Református Gyülekezet küldötteként e nagygyűlésen jelen lehetek azzal a 
megbízással, hogy kifejezzem a Skót Szabad Egyház iránti legmélyebb háláját és 
legmelegebb szeretetét.” Méltatta van Andel , König  és Moody  szolgálatait: „Amire 
még vágyunk, nagyon vágyunk, az egy templom, amely lényegesen konszolidál-
hatná a munkát.”39 S amikor ezt kifejtette, úgy átmelegedett a hangja, s olyan csend 
lett a teremben, hogy érezte, nem jött hiába. 

A következő napokban hol a gyűlésen, hol Chrissy  rokonainál, a kicsi keresz-
tanyjánál, Miss Burnettnél  tartózkodott. Jól érezte magát, csak e családok merev 
protokolláris életrendje zavarta. Az önálló kis Skót Presbiteriánus Egyházat is 
felkereste, ahol a magyarországi bibliaterjesztésről tartott előadást. Arról beszélt, 
hogy revideálni kellene a Károli-fordítás régies szövegét. Olyan hatásosan képvi-
selte ezt az ügyet, hogy nyomban meg is szavaztak erre a célra száz font segélyt. 
Ez pedig 1864-ben még igen tekintélyes összeget jelentett, egy ember egyesztendei 
megélhetését. A Skót Bibliatársulat ötven magyar Bibliával ajándékozta meg. Több 
ebéd- és vacsorameghívást kapott, mint amennyit elfogadhatott.40

A varázslatos város bejárására csak a hajnali órákban jutott ideje. 22-én va-
sárnap reggel már hat órakor fent járt a várban, majd – ahogy skót vasárnaphoz 
illett – az istentiszteletig hosszan elgyönyörködött a Princess Street Gardens friss 
illatú parkjában virágzó rododendronok káprázatos színgazdagságában. Kétszer 
is meghallgatta a nagyhírű dr. Brown 41 igehirdetését. Este a német gyülekezet is-
tentiszteletén vett részt, ahol beszédet is tartott. Hétfőn a Zsidómisszió vezetőivel 
tárgyalt.42 Minden fontosabb egyházi tisztségviselővel személyesen beszélt. Máris 
szép eredményt ért el. 

Kedden néhány rokonnal és jó baráttal Boniriggből Hawthorne-ba rándult ki, 
megnézte a skót nemzeti hős, Robert de Bruce 43 kastélyát, a könyvtárat, John Knox  
emlékeit, s meglátogatta a rosslini várromot. Este még Edinburgh-ben volt egy 
fárasztó tárgyalása, de ez sem tarthatta vissza attól, hogy másnap reggel öt órakor 

 39 Proceedings of the General Assembly of the Church of Scotland Held at Edinburgh May, 1864. Edinburgh, 
1864. 30–31.

 40 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 20–21.

 41 John Brown (1784–1858) skót teológus. 1806-tól Biggarban volt lelkész. 1822-ben áthelyezték 
Edinburgh-be, ahol 1835-től a teológia professzora volt. 

 42 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 22–23. 

 43 I. Róbert skót király (1274–1329) 1314-ben a bannockbrunni csatában legyőzte az angolokat, és 
felszabadította a skótokat az angol uralom alól. Az 1328-ban aláírt northamptoni szerződés 
megerősítette a skót függetlenséget.
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hosszú és gyors léptekkel végigsiessen a középkori városrész főutcáján, a várból a 
Canongate-en Holyrood kastélyig, hogy onnan a jó meredek kaptatókon felmásszon 
a város fölé emelkedő zord fekete sziklahegyre, az Arthur’s Seatre, Arthur  székére, 
ahonnan páratlan kilátás nyílik a városra és a tengerre. Edinburgh elbűvölte. Meg-
ható találkozása volt az öreg John Duncan  professzorral, aki azon kívül, hogy úgy 
fogadta, mint régi barátot, még egy nagy sétára is elment vele.44 Ez a kiváló aberdeeni 
teológus jobban tudott magyarul, mint ő. A kiváló tudós az 1840-es évek elején az 
első, Pesten működő skót misszionáriusok egyike volt. Tudása mellett bámulatos 
nyelvtehetségét is csodálták: a latinon, görögön és héberen kívül nemcsak az eu-
rópai nyelvek nagy részében volt járatos – így magyarul, sőt oroszul is tudott –, de 
kiválóan írt és olvasott kínai mandarin szövegeket is. 

Chrissy  előkelő rokonai úgy fogadták, mintha meg sem szakadt volna köztük a 
családi kapcsolat. Ezt jó jelnek vette. A hét vége felé végre Drezdából is megkapta 
a várva várt levelet. Bessy  írt, de megint csalódást okozott. Most sem mondott sem 
igent, sem nemet.45

Május 25-én továbbutazott észak felé. Meglátogatta az Északi-tenger partján 
itt felejtett álomszerű egyetemi várost, St. Andrewst, felkereste Dundee-ben az 
egyházi vezetőket. Három napot töltött Chrissy  szűkebb pátriájának székhelyén, 
Perthben, s ezalatt nem mulasztotta el ismét meglátogatni Stirling várát, amelyhez 
talán éppen elhalt felesége emléke miatt ragaszkodott olyan nagyon.46

Három napja jutott Glasgowra és Paisleyre, kettő Liverpoolra. Szerencséje volt, 
a kikötő vizén ott ringott a század büszkesége, a Great Western, amely egy másik 
technikai csoda, a Morse-jeles kábeltávíró segítségével olyan közel hozta Amerikát 
Európához, hogy a hír pillanatok alatt átlépte az Atlanti-óceánt. Nem is nyugodott 
addig, míg engedélyt nem kapott a kábelrakó hajó megtekintésére. Innen útját 
többször megszakítva érkezett Londonba. Június 5-től 11-ig tartózkodott a biro-
dalom szívében, az akkori világ fővárosában. Tárgyalt, intézményeket látogatott, 
s amikor maradt ideje, felkereste a British Museumot, a westminsteri apátságot, a 
Szent Pál-székesegyházat és régebbi utazásainak kedves emlékű helyeit.47

Olyan emberekkel beszélt, mint Charles Haddon Spurgeon . Most személyesen 
tapasztalhatta, hogy ez a még csak harmincesztendős prédikátor világhíréhez mél-
tóan hihetetlenül nagy hatású igehirdető. Tudta, hogy három évvel ezelőtt, amikor 
Spurgeon  még csak huszonhét esztendős volt, akkora tömeg akarta hallani a beszé-

 44 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 24. 

 45 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 28. 

 46 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 25 – május 28.

 47 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. május 29. – június 11.
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deit, hogy egy négyezer-négyszáz embert befogadó templomot építettek külön erre 
a célra, a Metropolitan Tabernacle-t. Ha ő prédikált, ez is megtelt az utolsó helyig. 
Kétszer is meghallgatta őt, s a második alkalommal sikerült beszélnie vele. Az is-
tentisztelet után hosszan tájékoztatta küldetése céljáról és a magyarországi egyházi 
helyzetről. Spurgeon  növekvő érdeklődéssel fi gyelte. Ez a találkozás Theodorra  is 
rendkívüli hatással volt. Érezte, hogy a század legtermékenyebb, legközvetlenebb és 
talán legmaradandóbb hatású igehirdetőjével találkozott, akinek írásait, beszédeit 
egyszerű, hívő emberek sok-sok nyelvre lefordítva még száz esztendővel később 
is világszerte olvasni fogják. 

 A nagyvárosokban, elsősorban Londonban takarékossági okokból leginkább 
lóvontatású emeletes omnibuszokon közlekedett, s ez rengeteg idejét és erejét 
lekötötte. Észrevette a hibákat is. Londonból Brightonba menet – de máskor is – fel-
jegyezte noteszébe, hogy a vasúti felépítmény „meglepően silány, nagyon silány.”48 
Ő otthon, ha rajta múlik, át sem vette volna. 

Egész utazása során – pedig Skóciától Liverpoolig rengeteg helyen megfordult, 
számtalan emberrel tárgyalt – a megelevenedő vallásos életben az egyházak ügye, 
s ezekben a templomok, a vezető személyiségek és természetesen a saját gyü-
lekezete által rábízott feladat kérdései foglalkoztatták. Találkozott és egy életre 
szóló barátságot kötött az Ashley Down-i Georg Müllerrel . Aprólékos gonddal 
jegyezte fel, ki hány fontot ajánlott fel a pesti templomépítésre. Emellett érde-
kelték a szociális intézmények is: az árvaházak, a kórházak, a munkáslakások, a 
szegénygondozás és végül, de nem utolsó sorban a legújabb technikai vívmányok 
a vasúttársaságok kísérleti vonalaitól a gőzhajózásig. Behatóan tanulmányozta 
az új vízvezeték-hálózatoknál, csatornáknál használt csövek anyagát, méreteit. 
Megvizsgálta az új hidakat, felírta műszaki adataikat. Londonban izgatottan nézte 
a kísérleti vasútvonal és a zárt csőben légnyomással működtetett személyszállító 
eszköz, a Pneumatic Passenger Tube49 kísérleteit, amelyekre azért került sor, mert az 
új, részben mély árkokba, de helyenként az utak alá, valósággal csövekbe helyezett 
gőzmozdonyos, városi földalatti vasút a füst és a korom miatt még igen kellemetlen 
közlekedési eszköznek bizonyult. De hat hét rövid idő, annyi mindent kellett volna 
még elintéznie, hogy feljegyzései egyre vázlatosabbak lettek. Június 11-én délelőtt 
indult hajón Harwichból Hollandiába. Hook van Hollandon és Rotterdamon ke-
resztül a Rajna-vidékre igyekezett. Disselhoffal  és a gyülekezet más barátaival, de 
leginkább húgával akart találkozni.50

 48 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 
Schottland, 1864. június 2.

 49 Angol: csővasút.
 50 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer skóciai feljegyzései. Reise nach England und 

Schottland, 1864. június 5–11. 
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Kaiserswerthi látogatás

Herminét , mióta elkerült hazulról, most látta először. Elnyűtt, sötét ruhájában 
nagyon sápadtnak látszott, de sugárzott az arca, és annyi, de annyi mondaniva-
lója volt. Néha még most is elfogja a honvágy, de boldog. Gyönyörű életcélt talált. 
Fliedner  intézményhálózata, munkatársainak serege úgy fejlődik, hogy szinte nyo-
mon sem lehetett követni. A diakonisszák már nemcsak német földön szolgálnak 
mindenfelé, de Angliában, Amerikában, a Közel-Keleten, Szmirnában és Bejrútban, 
Konstantinápolyban, sőt Észak-Afrikában, Alexandriában is. Nemcsak betegápolást 
tanultak és tanítottak, de újabb óvónőképző, tanítóképző intézeteik alakultak, s az 
elhivatásukat felismerő lelkes nők serege egyre nőtt. 

– Csak tudod – szomorodott el Hermine  –, Vater Fliedner  állapota már nagyon 
súlyos, megint romlott. Tüdőbajos. Az egyiptomi üdülés sem segített rajta. Mivel 
egyes orvosok véleménye szerint az ammóniagáz gyógyítóan hat erre a betegség-
re, most az istállók felett építettek neki egy szobát, és gyakran ott fekszik. De ez 
sem használ. Sietnünk kell, Disselhoff  lelkész úr vár. Sokszor érdeklődik utánad, 
szívügye a pesti gyülekezet. 

– Csak adna diakonisszákat is! – felelte Theodor  kissé megilletődötten.
Hosszan tárgyalt Disselhoff-fal . Beszámolt útjáról, a pesti dolgokról. Még azt is 

elmesélte, nemrég milyen nagy híre támadt a gyülekezetben egy fi atal nőnek. Ez 
a lány, akit ő ugyan még sohasem látott, König  evangelizációjára megtért. Katoli-
kus, így összeütközésbe került egyházával, családjával. Mégis bámulatosan szilárd 
elszántsággal, hűségesen kitart, pedig még csak át sem térhet, mert a szülei nem 
engedik, és ehhez az ő engedélyük kellene. 

Beszélt saját problémájáról, Bessyről  is, de Disselhoff  biztatgatta.
– Ne féljen, az Úr elhozza a maga idejében a megoldást. Mint ahogy talán annak 

is eljön az ideje, hogy a régi s most is megismételt kérést teljesíthessék, és Pestre is 
küldhessenek diakonisszákat. Mondja el a kérését Fliednernek  is. 

– Hát fogadna engem? – kérdezte Theodor . Ezt már nem is merte remélni. 
Így beszélhetett a nagy beteggel a pesti helyzetről, a Német Leányegyházról, a 

magyarországi ébredés álmáról. Érezte, egy hazafelé tartó, óriási eredményeket 
elért embertől búcsúzik. Fliedner  vörös haja már megőszült, szeplős arca beesett. 
Csúf kis ember lett belőle, de lázasan csillogó nagy, kék szemei élénken fi gyeltek, 
és mély érdeklődés, meleg szeretet sugárzott belőlük.

Disselhoff  intett, s Theodor  elköszönt.
– Csak ne csüggedjenek! – hallotta még sokáig a végrendeletként hangzó, biztató 

szót.
Már harminc diakonisszaház működött Kaiserswerthen kívül, melynek egy-

magában is négyszázhuszonöt diakonisszája dolgozott negyvenhat kórházban, 
huszonhat gyülekezetben és harminc gyermek- és ifjúsági otthonban, valamint 
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óvónő- és tanítóképző intézetben. Fliedner  óriási eredményeket ért el abban, hogy 
a nők számára a társadalomban és a protestáns egyházakban is a családon kívüli 
elismert szolgálati lehetőségeket, új helyzetet lehessen teremteni. A merész álmok, 
a gyors és határozott tettek embereként saját alkotásai kritikájára és változtatására 
is képes maradt. Ebben hét gyermekével együtt már a kaiserswerthi temetőben 
nyugvó első felesége, a kemény kálvinista hit hű képviselője, Friederike Münster  
egyenrangú partnerének bizonyult. Második felesége és a vezetés részese, Caroline 
Bertheau , valamint a tudományos és irodalmi álmait az ügyért feláldozó utód és vő 
már a nagyszerű, egész Európára, Kis-Ázsiára és Észak-Afrikára is kiterjedő munka 
továbbvitelét és megőrzését vállalta.

Alig három napot tölthetett itt. Ezt is azon az áron, hogy lemondott arról a ter-
véről, hogy még egy kis kitérőt tesz, mielőtt Drezdába utazik. Pedig sok különös 
és izgalmas dolgot hallott már a möttlingeni lelkészről, aki ekkor a württembergi 
Göppingen mellett, Bad Bollban élt. Ezzel a Johann Christoph Blumhardt-tal 51 
személyesen is meg akart ismerkedni. Már írt is neki, de szabadsága lejáróban van, 
és sietnie kell. 

Június 15-én elbúcsúzott a könnyek között mosolygó Herminétől  és a kaisers-
werthiektől, s Frankfurton át – ahol még felkereste az eschersheimi országút mellett 
fekvő diakonisszaházat – Drezda felé utazott. Többször megszakította az utat, hogy 
folytassa tárgyalásait a gyülekezetről. 

Drezdában végre Bessy  várta az állomáson a kis Chrissyvel , s ez új reménységet 
támasztott benne. De a lány most sem mondott határozott nemet. Néhány különös 
napot töltöttek együtt. 26-ára kellett hazaérkeznie Pestre. A búcsúzás valahogy 
rosszul sikerült. Majd leveleznek, igen, majd leveleznek – és közben múlnak az 
évek. Mennél közelebb jutott Pesthez, annál nagyobb feszültség támadt benne. 
Szinte feledni látszott útja szép sikereit, eredményeit. Csak Bessy  járt az eszében,s 
most már szinte bosszúsággal és ingerülten gondolt rá. 

Drezdai titkok

Június 26-án érkezett haza. Rengeteg munka várt rá. Rövidesen minden visszazök-
kent a régi kerékvágásba. 

„Újdonságot nem írhatok neked – írja Herminének  –, idehaza mindenkit 
jó egészségben találtam… Megemlíthetnéd Disselhoff  lelkész úrnak, hogy 

 51 Johann Christoph Blumhardt (1805–1880) német evangélikus lelkész, a német pietizmus egyik 
kimagasló alakja. 1842-ben sikeres ördögűzést hajtott végre Möttlingenben, ennek következtében 
hívei hősként tekintettek rá, s egészen haláláig gyógyítóként élt a köztudatban. 1853-tól haláláig 
a Bad Bollban lévő gyógyfürdőben működött hittérítőként.



359

CSALÁDI KAPCSOLATOK (1864–1865)

tervezett templomépítésünk ügyében Lipcsében jártam, ahol jóval biztattak. Nagyon 
kérem azonban a lelkész urat, hogy a Rajna-Vesztfáliai Gusztáv Adolf Egyletnél legyen 
szószólónk, hogy onnan még ebben az évben megkapjuk a segítséget, még ezen a héten 
elküldök neki egy felhívást közvetlenül az ő címére, ezt valamennyi Gusztáv 
Adolf Egyleti központnak elküldtük.”52

Utóiratban hozzáteszi: 

„Megemlítheted, hogy Hornyánszky  ezekben a napokban megírta a Gusztáv 
Adolf Egylet központi vezetőségének, hogy a négy évvel ezelőtt templomépí-
tésünk ügyében tett kijelentéseit, akkori leveleiben foglalt vádjait visszavonja.”53

Jobb későn, mint soha.
– Ez azt jelenti – jegyezte meg Sophie  –, hogy Hornyánszky  már számít a gyü-

lekezet megrendeléseire, még az istentiszteletekre is eljár. 
Herminének  sem jutott ideje az írásra. Gyakorlati képzése során egyik munka-

körből a másikba került. Csak július 14-én, kedden éjszaka tudott hozzákezdeni. 
Sophie-nak  írt, ha csak sebtében is. 

„Most még gyorsan írok, mert más osztályra helyeztek, és a jelenlegi mun-
kahelyemen még ennél is sokkal kevesebb időm lesz.

Mikor múlt hét péntekjén el kellett hagynom a fi úgyermekek osztályát, ke-
serű könnyeket hullattam, hiszen már a sebeiket kötöztem, amikre korábban 
rá sem tudtam nézni. De azon a napon, amikor a Kedves Anya [Fliednerné] 
Salemből visszatért, sok változtatás történt, és ő is azt kívánta tőlem, hogy 
a házimunkát nagyon alaposan tanuljam meg.

Az én feladatom jelenleg az, hogy naponta négyszer megterítem az asztalt, 
illetve az asztalokat, reggelente segítenem kell a szobák kitakarításában, s a 
nap többi részében a varrószobában vagyok. Innen még nagyon sok mindent 
írhatnék, de szeretném, ha minél előbb megkapnád ezt a levelet.”54

Theodor  levele már megérkezett. Hermine  sajnálja a pestieket, akik annyira szen-
vednek a nyári hőségtől. A Rajna mellett egészen kellemes az idő. Mint akkoriban 
minden tisztességes nő, ő is könnyű csipkefőkötőt visel – jaj, de nehéz a mosása, 
keményítése, vasalása –, s csak egyszer fordult elő, hogy a meleg miatt meg kellett 
oldania főkötője szalagját. Nagyon sajnálja, hogy hetenként csak egyszer szabad 
fürödnie. A tenger felé siető Rajna partján, a régi szélmalomtorony alatt horgonyoz-
nak a zárt fürdőházak. Egy a férfi aknak, egy a nőknek. Tavasztól őszig a betegeket 
is itt fürdetik, és a diakonisszák is ide járnak fürdeni, ha elég meleg a víz, mert azzal 

 52 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine és Theodor levelezése (1864). Theodor Biberauer levele 
Hermine Biberauerhez, 1864. július 7. (Kiemelés az eredetiben.)

 53 Uo. (Kiemelés az eredetiben.)
 54 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine és Theodor levelezése (1864). Hermine Biberauer levele 

Sophie Biberauerhez, 1864. július 14. 
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takarékoskodni kell. Roppant fáradságos a víz felcipelése az emeleti kórtermekbe. 
Naponta száz meg száz vödörnyi kell a mosdatáshoz, főzéshez, mosakodáshoz, 
mosáshoz. Sokakat most kell megtanítani a tisztaság és a tisztálkodás legelemibb 
szabályaira. 

De az írás ideje lejár. Sebtében odaveti még: 

„A pénz, amit Theodor  küldött, éppen jókor jött, mert egyetlen garasom 
sem volt már, hálásan köszönöm neki. Csodálkozom azon, hogy Stuartékról 
nem írt semmit… Egyébként amilyen hálás vagyok Theodor  leveleiért, olyan 
kevéssé elégítenek ki. Engem minden apróság érdekel, s néha éppen leginkább 
az, ami csekélynek látszik… férfi aktól nem kívánhatom ezt, írj nekem minél 
előbb sok nagy apróságot, írd meg, hogy kielégítenek-e benneteket leveleim, 
s felelj minden kérdésemre! 

A harang a tanterembe szólított. Adieu!”55

Letette a tollat. Még mindig az járt az eszében, miért nem ír Theodor  arról, hogy 
mit végzett Drezdában? Előbbre jutott-e Bessyvel ? Pedig ez aztán igazán a nagy 
apróságok közé tartozik…

Meglepetés

Hermine  erre a kérdésre 1864. július 25-i keltezéssel kapta meg bátyjától az igazán 
csattanós választ. Ilyenre nem számított, teljesen felkavarta. Fülledt nyári vasárnap 
délután volt. Elkéredzkedett az anyaházból, csak pár lépésnyire, a folyóhoz. A to-
ronybástyaszerű régi szélmalomcsonk mellett lement a Rajna partjára. Ha nagyon 
nyugtalanította valami, akkor ide jött le. Túl a fürdőházakon és a mosótutajokon 
az ősi Pfalz, Barbarossa Frigyes  hajdani várpalotájának romjai közé bújt. 

Sokáig elnézte az omladozó várfalak alatt, a végtelen síkságban, zöld mezők 
között csendesen hömpölygő folyamot. Hófehéren csillogó gomolyfelhők szórtak 
apró hullámaira ezüstpikkelyeket. A Murára és a Dunára gondolt. Aztán elővette 
bátyja levelét. Még most sem értette: 

„Miután már minden rendben van – írta Theodor  érezhető sietséggel –, 
kötelességemnek tartom, hogy közöljem veled: újra megházasodom. Csodál-
kozni fogsz ezen, mert legutóbbi látogatásomkor még semmit sem mondtam 
erről, nehezen is mondhattam volna, hiszem magam sem sejtettem. Bizony 
bámulni fogsz, ha meghallod, hogy ma két hete még nem is láttam azt, akit 
most a magaménak nevezhetek. De hogy kíváncsiságodat ne csigázzam fel 
még jobban, közlöm Veled nevét, bár az természetesen egészen ismeretlen 

 55 Uo.



361

CSALÁDI KAPCSOLATOK (1864–1865)

lesz előtted. Marie Pospeschnek  hívják, pesti születésű, erre persze még 
jobban elképedsz, s elgondolkodsz azon, hogy mi késztetett engem erre a 
lépésre. Erről csak azt mondhatom, hogy sem vagyon, sem szépség, sem 
más földi előny, hanem az, hogy miután sürgősen szükségesnek éreztem, 
hogy még egyszer megnősüljek, újra írtam Drezdába, s 14 napja határozott 
választ kaptam Bessytől , hogy ezt végleg verjem ki a fejemből. Három nappal 
ezután Bakody  doktor Marie  kisasszonyra irányította a fi gyelmemet, arra, 
akiről már megírtam Neked, hogy húsvétkor olyan csodálatos körülmények 
között találta meg az Urat, s azóta a legnehezebb körülmények között is hű 
tanítványa, ha nem tévedek, több mindent meséltem már erről Neked is és 
Disselhoff  lelkész úrnak is. Igaz, katolikus, és az egész kiterjedt rokonsága 
is az, s ezért amikor megkértem, és ő azonnal igent mondott, a legnagyobb 
nehézségek mutatkoztak, mert bár a házasság ellen nem merült fel kifogás, 
mégis mindenfelől tiltakoztak a református egyházba való áttérése ellen, 
noha az lélekben már rég megtörtént. Én ezzel szemben kijelentettem, hogy 
sohasem tudnék beleegyezni abba, hogy az én nevemet egy csuhás kiáltsa ki 
a szószékről, bár arról is meg vagyok győződve, hogy Marie a feleségemként 
egyetlen óráig sem várna a kilépéssel az esküvő után…”56

Milyen izgatott, pongyola fogalmazás! Egy-egy betű és szó ki is maradt.
Hermine  a kis Chrissyre  gondolt. És persze Bessyre , szerette volna, ha ő lesz 

Theodor  felesége. Féltette a bátyját. Talán először támadtak benne olyan aggo-
dalmak, hogy ez a drága testvér, aki apja helyett apja volt, s úgy is bánt vele, mint 
a gyermekével, vajon nem meggondolatlan gyermek-e még maga is? Csak nem 
hamarkodta el ezt a döntést? Skót arisztokraták világlátott, művelt sarja után egy 
Marie Pospesch ? Nem lesz-e nagyon idegen? Aztán eszébe jutott Marie  különös 
betegsége a megtérése után. Milyen furcsa jelenet lehetett az ott a budai Ganz-lakás-
ban! Szívroham? Aligha. Inkább valami olyasféle, amivel olyan sokat kísérleteztek 
később Párizsban, Charcot 57 intézetében.

Sóhajtott. Ha már így van, szeretettel kell közeledni hozzá. Hirtelen felállt, ha-
zasietett a szobájába, és írni kezdett. Néhány kedves, meleg sorral köszöntötte 
leendő sógornőjét. 

 56 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1864. július 25.

 57 Jean-Martin Charcot (1825–1893) francia neurológus. A párizsi Salpetriére kórházban dolgozott 
és tanított harminchárom éven keresztül, ahol 1882-ben megalapította Európa első neurológiai 
klinikáját. Tizenöt neurológiai betegség felfedezése kötődik a nevéhez, többek között ő diagnosz-
tizálta először a sclerosis multiplexet is.
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Kerítők

Hermine  megértette, hogy Theodor  nagyon el lehetett keseredve. Túlságosan bele-
élte magát abba, hogy Bessy  lesz a felesége. Talán a hosszú bizonytalanság, a ritka 
találkozások, a bizonytalan válaszok értelmének találgatása során még szerelmes 
is lett. Nem akarta elhinni, hogy a fogfájás hangoztatása, a tartózkodó magatartás 
furcsa indokai már magukban is burkolt elutasítások lehettek, s amikor aztán 
megkapta a félreérthetetlen kosarat, az nemcsak hiúságát, hanem önbecsülését 
is komolyan megsebezte. Miért lett egyszerre ilyen türelmetlen? Furcsák ezek a 
férfi ak. De a legkülönösebb mégis az, hogy Hermine  fogadni mert volna, hogy 
Theodor  nem közömbös Bessynek . Miért, ugyan miért utasította el? Az biztos, hogy 
Theodor  elvesztette a fejét. „Három nappal később Bakody  doktor ráirányította a 
fi gyelmemet arra, akiről már írtam Neked.” Ráirányította. Ő pedig hanyatt-homlok, 
ajtóstól rohant a házba.

Bakody ? Négy esztendővel idősebb Theodornál . A gyarapodó magyar értelmiség 
tagja. Már apja, Győr vármegye kirurgusa is mindig új gyógymódokat kereső híres 
orvos volt. Ő honosította meg Magyarországon a homeopátiát. Állandóan kutatott, 
s milyen jellemző, egy kinin-ópium keverékkel önmagán végzett kísérletbe halt 
bele. Kovács Pali  bácsi lett az utóda. Fia előbb jogot és bölcseletet tanult. A szabad-
ságharcban Görgey  oldalán tüntette ki magát. Kapitányi rangot kapott, s Világos 
után is megmaradt az annyit gyalázott fővezér hű híveinek. Bécsben szerzett orvosi 
diplomát, s eleinte nem itthon, hanem Galíciában, Lembergben működött egyetemi 
magántanárként. Majd – s ezen el lehet tűnődni, hogyan történhetett– a Rio de 
Janeiró-i Argentin Császári Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.

Bakodyt  Disselhoff  is jól ismerte. Ki ne ismerné? Állandóan szorgalmazza a di-
akonisszák Pestre küldését. Bohém ember, de bámulatosan mozgékony szervező. 
König  lelkes híve. A magyar testedzés, ahogyan angolosan mondja, a sport első 
egyesületét is ő alapította. Világlátott ember. Csak a Bach-rendszer bukása után, 
1861-ben tért vissza Magyarországra, ahol igaz magyar létére a Német Református 
Leányegyház buzgó tagja lett. Ingyen gyógykezelte a gyülekezet szegény sorsú 
tagjait. Ez a sertehajú, Kossuth-szakállas, élénk tekintetű férfi  az állandóan tevé-
kenykedő, „gründoló” típusú emberek közé tartozik. Ő létesítette a magyarországi 
Hasonszenvi Orvosegyletet, de a Magyar Biológiai Társaság megszületésében is 
jelentős szerepet játszott.58

A régi győri kapcsolatok nyomán hamar összebarátkozott Theodorral , s barátsá-
gukat csak erősítette a kaiserswerthi látogatáson megerősödött közös álom: egy olyan 
kórház alapítása, amelyben diakonisszák ápolnak. Talán akkor is erről beszélgettek, 
amikor „ráirányította” Theodor  fi gyelmét Marie  kisasszonyra. Hiszen ő már korábban 

 58 Bakody Tivadar életéhez lásd VÉRTES 2000; 1976.
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is hallott a leány megtéréséről, s az többször is foglalkoztatta, bár valahogy mégsem 
találkoztak. Az pedig, hogy feleségül is vehetné, eszébe sem jutott. Szóval Bakody  
hívta fel erre a Marie Popeschre  a fi gyelmét. Rossz tanácsot csak nem adhatott…

Lehet, hogy szavai most, amikor Bessy  utolsó levele miatt megalázottnak érezte 
magát a lángoló nyár kellős közepén, különösen fogékony fülekre találtak. Ő maga 
mondja, hogy azonnal bemutattatta magát a lánynak, s bár még alig tudhatott róla 
valamit, néhány óra múlva meg is kérte a kezét, sőt el is jegyezte. 

A levél többszöri elolvasása után Hermine  még nyugtalanabb lett. Eszébe jutott, 
hogy Bakody  szerepe aligha lehetett több egy megbízatás végrehajtásánál. Hányan 
akarták már megnősíteni ezt a Theodort ! Ő maga írja:

„Legnagyobb örömömre ez a bejelentés valamennyi barátunknak tetszett. 
A mama  és Sophie  egészen elégedettek voltak, és Sophie  azt mondta, ő már 
régen sejtette ezt. König  úr és a felesége úgy örült, mint a gyerekek, és kije-
lentették, hogy már régen ez volt a szívük vágya, Meyer [főmérnök] felesége 
úgy nyilatkozott, hogy skóciai utazásom alatt félt, onnan hozok feleséget, 
pedig azt szeretné, hogy Marie-t  vegyem el. Még Janischné  is kijelentette, 
hogy ez volt leghőbb óhajtása… Az egész dologban csodálatosan megmu-
tatkozik az Úr keze…”59

– Biztos ez? – töprengett a máskor oly gyermekien jóhiszemű Hermine . 
Ennek csak egy magyarázata lehetett: mindazokkal, akik most örültek és lel-

kesedtek, a mindig szervező, s lám, házasságokat is szerző Bakody  professzor – a 
legfőbb érdekelt távollétében és tudta nélkül – beajánlotta Marie Pospescht , Ganz  
vasgyáros feleségének szép unokahúgát. 

Csak jó legyen! Változtatni már úgysem lehet rajta, mert Theodor  legalább olyan 
makacs, mint amilyen hirtelen. Kétségtelen, Marie  megtérésének különös története 
sokat foglalkoztatta. Ez talán jó alap, lelki társat akar. Érhető, ha Herminét  egyre 
jobban érdekelte, hogy ki lehet, és honnan jön ez a huszonhét esztendős leány? 

A Pospesch család

Erre még Theodor  is csak apránként kapta meg a választ, s ez nem mindenben 
fedte elképzeléseit. Marie  1842. április 23-án született Pesten. A belvárosi plébáni-
án keresztelték. Családját, mint annyi pesti polgárcsaládot, erős szálak kötötték 
Pozsonyhoz, ahová lehet, hogy Csehországból kerültek. Nemcsak a 18. században 
született nagyszülei, Anton (1) Pospischil  és Theresia Henisch  éltek ott, de még apja, 

 59 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1864. július 25.



364

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

Anton (2) Pospesch  is – aki még Pesten is Pospischilnek írta a nevét – ott látta meg 
a napvilágot 1813. június 29-én.60

Ez a családnév a leggyakoribb cseh nevek közé tartozik. Mondják, hogy vala-
miképpen az írni igéből vezethető le, s ilyenformán az így elnevezett családoknak 
esetleg az íráshoz lehetett valami köze. Variánsai ebben az időszakban egyszerűen 
a környezetnek vagy esetleg csak annak tulajdoníthatók, hogy az anyakönyvet ve-
zető káplán éppen milyen nemzetiségű volt. Mivel a családnevek írását törvényes 
rendelkezések nem rögzítették, de még általánosan elfogadott helyesírás sem volt, 
akár viselőik, akár az anyakönyvezők kisebb-nagyobb eltéréssekkel írhatták, sőt 
ha azok ismert jelentést hordoztak, akár egyenesen le is fordíthatták a saját vagy 
környezetük anyanyelvére. Erre érdekes példákat találhatunk például a tabáni ka-
tolikus anyakönyvekben, ahol ugyanannak a családnak a neve egyszer Schmied, 
Schmidt, Schmitt, másszor Kováts, Kovách, esetleg Kovács formában vagy a név 
szlovák változatában szerepel.

Bizonyára Pospischilék is tudták, hogy ez a csehek között igen általánosan el-
terjedt, mindennapi név a magyar füleknek kissé idegen. Egyébként a család tagjai 
még később sem írták azonosan a nevüket. Az 1811-ben született Johanna , valamint 
Fuszek Tivadar , a tágabb atyafi ság tagjának édesanyja, Poszpesch Janka  magyar 
sz-szel írta a nevét, pedig valószínűleg Marie  nagynénje, apjának idősebb nővére, 
esetleg unokatestvére lehetett. 

Theodor Biberauer  meghökkentően villámgyors eljegyzésében két egymástól 
nagyon elütő életszemlélet találkozott. A menyasszony egészen más miliőből jött, 
mint ő. Amire levelében azzal utalt, hogy pesti és katolikus, az csak alig-alig mutatta 
a hátterük közötti szinte áthidalhatatlan különbséget. Míg Theodor  jámbor német 
posztósok és mézesbábosok utódaként egy szelíd, de a kompromisszumoktól vo-
nakodó, hitvalló, levendulaillatú paplak istenes énekekkel és imádságokkal teljes, 
csendes, inkább kontemplatív61 légkörében nevelkedett, addig Marie  rokonságában 
elég gyakori a kemény és néha durva emberek foglalkozása, a hentes és a mészáros. 
Marie  apja, Anton Pospesch  is ezzel a mesterséggel kezdte pályafutását, a családi 
hagyomány szerint Nagyváradon. Úgy látszik, jól értett hozzá, mert még nem 
volt harmincéves, amikor már Pesten „korcsmáros” volt. Nem messze az Újépület 
néven ismertté, majd Haynau  kivégzőosztagainak puskaropogásától hírhedtté 
vált kaszárnya céljaira szolgáló, sarkain négy hatalmas őrtoronnyal védett épület-
csoporttól, a külső Váci országúthoz – nem az utcához! – s később az indóházhoz 
egyaránt közeli és a Dunától sem távoli Hajós utca 1163. helyrajzi szám alatt fekvő 
telek az övé. Ez az utca a Terézváros nagy kertes, apró falusi házainak tömkelegéből, 
a helyenként még csak egy-egy gyárépülettel betelepített nagy, üres területekből 

 60 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
 61 Latin: elmélkedő.
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álló Lipót külvároson át csaknem a Duna-partig vezetett. Pospesch  vendéglője a 
családi hagyomány szerint valahol a Hold utca tájékán állt, s a szerény, de némi 
meghittséget ígérő Csiga kávézó néven volt ismeretes.62

Az első évek bizonyára keményen próbára tették Anton Pospesch  vállalkozó 
kedvét. Ahhoz, hogy valaki pesti kávézós, pláne fogadós legyen, mindig kellett 
némi bohém fatalizmus. Fortuna gyakorta megtréfálta őket. Pospesch  adósságok-
ba keveredett, s ezt még az idegenek, messze földről idevetődött utasok is tudták. 
Legalábbis erre következtethetünk abból, hogy 1844 tavaszán a közeli Pesti Henger-
malom svájci öntőmestere, Abraham Ganz  is kapott apjától, a zürichi kantonban 
fekvő Embrach község református kántortanítójától egy levelet, amelyben ennek 
veszedelmeitől óvja. Ezt írja: 

„Kedves Abraham ! … Húsvét utolsó napján Frauenfeldben voltam Krepher 
unokabátyámnál, s akkor egyúttal átmentünk Furrer úrhoz Islikonba. Éppen 
ott tartózkodott nála valami Gutmann úr  – aki Budán dolgozott, és csak 
nemrég tért ismét vissza Zürichbe –, és ez elbeszélte nekem, milyen jóban 
voltatok egymással, sőt minden vasárnap találkoztatok, és sok szórakozást 
élveztetek. Azt is hallom, hogy Konrad  öcséd is jó egészségnek örvend, s 
markos vasöntő lesz belőle, aminek nagyon örülök. Csakhogy mesélt ám egy 
pesti kávésról is, aki úgy veszem észre, csődbe menendő, és sokan lesznek, 
akik ezen veszíteni fognak, és te is kétségtelenül ezek közé tartozol. Amikor 
ezt meghallottam, minden örömöm odalett…”63

Lehetséges lenne, hogy ez a „csődbe menendő” pesti kávés éppen Anton Pospesch  
lett volna? Nincs kizárva, hiszen a Csiga elég közel volt a Hengermalomhoz, ahol 
a két Ganz dolgozott. A Csiga vendégeinek jó része mindkét szálában a henger-
malmi urakból és munkásokból került ki. Szerencsére Gutmann úr  értesülései ez 
alkalommal túlságosan borúlátónak bizonyultak. A csőd elmaradt, s lehet, hogy 
ebben Ganznak  is része volt.

A kávéházba járás divatja Bécsből terjedt át Pestre. A szabadságharc előtt néha a 
Hengermalom nevezetes látogatóinak hintói is megálltak a bejárat előtt. Ilyenkor 
még a törzsvendégek is elhallgattak, letették a Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, a 
Der Ungar vagy a Pesti Hírlap, később az új Pester Lloyd legújabb számát. Ide nemcsak 
Wilhelm Fehr  igazgató nézett be kíséretével, de járt itt annak idején már Széchenyi 
István, sőt nem egyszer Kossuth Lajos  is. Először a Magyar Iparegyesület választ-
mányi igazgatójaként jött a Hengermalom meglátogatása után, majd többször is 
idelátogatott. Ismerte az egész Pospesch családot, s a három-négy éves Marie-t  nem 
egyszer lovagoltatta a térdein. 

 62 FÜZESY 1934, 17. o. Az 1860-as évek végén Pospesch lakcíme – Hajós utca 30. – valószínűleg azonos 
a 1163. helyrajzi számmal.

 63 FÜZESY 1934, 2–3. o.
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Azok voltak a Csiga legszebb napjai. Még az sem rontotta az üzletmenetet, 
hogy 1846. július 15-én a Váci országút végén megnyílt a Magyar Középponti Vas-
úttársaság indóháza, a Vác–Pest vonal végállomása. Pedig ez volt a vég kezdete. 
Változott a világ, egyszerre kevesebb lett a batár és a hintó. A régi világ fogadóinak 
ideje lejárt. 

Lorenz Heisz

Lehet, hogy Anton Pospesch  felesége rokonságát, a Heisz családot még Pozsonyból 
ismerte. Mindenesetre mikor ő jóval a szabadságharc előtt Pestre került, akkori apó-
sa, Lorenz Heisz  késesmester már nemcsak pesti polgár, de terézvárosi városbíró, 
afféle szerény, de független hatáskörű magisztrális személy volt. Persze a Terézváros 
(Theresienstadt), akármilyen büszkén magaslott is ki belőle még a 18. században a 
Nagymező (Grosse Wiese) – vagy inkább nagy legelő – mellett épült szép barokk 
plébániatemploma, afféle város pereme, majdhogynem falusi folytatása volt az 
egyébként is kisvárosiasan csendes főváros belvárosának. Igazi külváros volt. 

Akkortájt még a Duna-parti paloták, a pestiek büszkeségei is csak kevés helyen 
álltak. Beljebb, a szűk utcákban már legtöbbször egyemeleteseket építettek, errefelé 
pedig jobbára földszintes házacskák szegélyezték a kövezetlen, nyáron porfelhőkkel 
borított, télen sáros utcákat, amelyek kátyúiba számtalan tengely és kerék tört már 
bele. Sok volt a baleset, pedig a házakból szorgalmasan hordták a kerékvágásokba 
a szemetet. 

Az emberek korán aludni tértek. Éjjel jó szándékú ember alig járt az utcákon. Ha a 
hold elbújt a felhők mögé, s nem világította meg a fehérre meszelt falakat, a ritkásan 
felállított olajlámpák legfeljebb távoli szentjánosbogarakként integettek egymásnak, 
s a derék polgárok kézilámpásnak használt istállólámpái nem mutatták a pocsolyák 
mélységét. A Terézvárosnak egyébként ekkor még jó híre volt, s vigyázott is rá. 
Ezekben a derék kispolgárokban olyan polgári gerincesség, egyenesség, szorgalom 
és egymás iránti tisztelet élt, mely néha szinte a hihetetlen határait súrolta.

Lorenz Heisz  városbíróról is anekdoták keringtek. Az egyik még formájára nézve 
is olyan, mint egy népmese. Így szól a bájos biedermeier történet: 

„A külvárosok egyikében élt egy városbíró, egy köztiszteletben álló, méltó-
ságteljes férfi ú. Becsületességét ismerték az emberek, így többször megtör-
ténik, hogy a városrész valamelyik polgára azzal a kéréssel lép oda hozzá: 
Uram, ebben a kosárban, amit magammal hoztam, van a pénzem, s nagyon 
nehéz. Most nincs szükségem rá, de olyan helyem sincs, ahol biztonságban 
tudhatnám. Az úr házában viszont több szoba van. Kérem, engedje meg, 
hogy a pénzemmel együtt ezt is oda tegyem be! Hadd legyen ott! – Afféle 
régi divatú szakajtót cipelt magával, amilyenben valamikor a kiszaggatott, 
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már megkelt kenyértésztát vitték sütésre a pékhez. Azért volt olyan nehéz, 
mert tele volt ércpénzzel, rézkrajcárokkal, ezüst máriásokkal, a néhai Mária 
Terézia felséges asszony képmását viselő tallérokkal, dukátokkal. Súlya is 
volt, értéke is. 

A kissé gyűrött nyakba kötő galléros városbíró megcsóválta a fejét. 
– Hát, ami azt illeti – mondta – nem szívesen teszem. Nagy a felelősség. 

De Isten nevében jöjjön, jelölje meg a kosarát, hogy aztán amikor majd visz-
szakéri, meg is ismerje, mert van ám itt efféle nem is egy.

Az ember fogta a szakajtót, és a házigazda kinyitotta előtte egy kis szoba 
ajtaját. Egy szűk szobácskába nyílt, amelyben egy ágy állott. Letérdeltek a pad-
lóra, és betolták a kosarat az ágy alá. Állt ott már vagy négy-öt másik is. Egyikük 
sem számlálta meg a pénzt. Ameddig Fáy András  nem próbálta megreformálni 
a hitelt és a közgazdaságot, és még nem voltak Pesten bankok, tehát az 1840-
es évek elejéig, a terézvárosiak Lorenz Heisz  ágya alatt érezték a legbiztosabb 
helyen a pénzüket. Ha tudták volna, hogy azt az ajtót még be sem zárták soha! 
Persze kamatot nem fi zettek, s nem is szedtek. Ha szükségük volt a pénzre, 
eljöttek. Megmondták a jelszót. Saját maguk kikotorták a kosarukat az ágy 
alól, s tovább álltak vele. Soha senkinek sem hiányzott egyetlen krajcárja sem.”

Pedig Lorenz Heisz  egyszerű kisember volt, s legkevésbé sem tartozott a gazdagok 
közé. Rokonai jómódú polgárok voltak, az anyakönyvek „magánzókként” tartják 
számon őket. Igaz, sokszobás, tágas polgári háza, szép kertje ott feküdt a görbe 
terézvárosi főutcán, a Két király utcában, nem messze a Teréz-templomtól. Ennek a 
harangjai osztották élete napjait, óráit. De kellett a nagy ház, mert a Heiszek sokan 
voltak, s a saját családja sem volt éppenséggel kicsinek mondható. 1791. augusz-
tus 2-án Pesten született felesége, Therese Wagner  asszony egyvégtében tizenkét 
gyermeket szült neki. Aztán már azt hitték, több nem lesz, mikor váratlanul még 
egyszer teherbe esett, és 1833. március 1-jén világra hozta a tizenharmadikat, egy 
pirosarcú kislányt. 

– A tizenharmadik – mondogatták a szomszédok. – Szegényke, vajon lesz-e 
szerencséje? 

Még a nevéről is volt véleményük. Josephine-nek  keresztelték, s erről minden-
kinek a boldogtalan kalapos király és a Szent Ilonán elhalálozott, levert világverő, 
Napóleon  elcsapott felesége, Josephine  jutott eszébe. És lám, a baljós nevű, lesajnált 
tizenharmadik egészséges, eleven és életrevaló kislánnyá, anyányi nővéreinek 
dédelgetett kedvencévé cseperedett. 

Amikor Anton Pospesch , a fi atal Hajós utcai kávés az 1830-as évek végén először 
fordult meg a Két király utcai házban, a sok gyerek közül a fi úk már jobbára önál-
lóak voltak. „Érdekes régi polgárház volt – olvassuk egy visszaemlékezésben –, az 
anya frissen és vidáman tevékenykedett három felnőtt lánya körében.” A nála egy 
esztendővel fi atalabb, 1814-ben Pozsonyban született ifjabb Lorenz (2)  állt hozzá a 
legközelebb. Összebarátkoztak. 
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A Heiszek már arra büszkék, hogy igazi pestiek. Nemcsak azért, mert apjuk a 
terézvárosi elöljáróság tagja, hanem legfőképpen azért, mert anyjuk, Therese Wag-
ner  ágán már egy nagyanyjuk is itt született. Ezt pedig igazán kevesen mondhatják 
el magukról. Therese  édesapja, Matthias Wagner  még az ausztriai Hirschbachot 
vallotta szülőfalujának, de már 1791-ben Pesten élt, sőt ekkor már házat is vásárolt 
magának a Lipót utcában. Viszont felesége édesanyjának – tehát Marie Pospesch  
dédanyjának – megkeresztelését még a nagy királynő életében, 1766. október 15-én 
vezették be a pesti Belvárosi Főplébánia matrikulájába Anton Rupp  pesti polgár 
újszülött Anna Maria  nevű leányaként. Ugyan hány olyan pesti polgár lehet, aki arra 
hivatkozhat, hogy ősei már ilyen rövid idővel az 1686. évi felszabadítás után ebben 
a városban éltek? Hiszen azt akkor – ki tudja hányadszor – úgy felszabadították, 
hogy majdnem teljesen kihalt. A Lipót utcai Matthias Wagner  elhunytát 1826. április 
9-én jegyezték be a Belvárosi Főplébánia halotti anyakönyvébe. 

Anton Pospesch  gyakran találkozott a kis Josephine  még otthon lévő nővéreivel. 
Annának  már udvarolnak, többek között egy Bollander  nevű fi atalember is. Az 
1816. február 7-én született Fanny  kellemetlen modorú, rossz természetű leány. Túl 
igényes az emberekkel szemben, s természetesen a saját családtagjaival is. Therese  
viszont az apja, a városbíró becsületességét, jó szívét örökölte. Kicsit ábrándos, 
érzékeny lelkületű, minden durvaság sérti. Ez a lány öt évvel fi atalabb nála, 1818. 
június 12-én született. Szinte anyai szeretettel ragaszkodik a kis Josephine-hez , s 
az ugyanolyan melegen viszonozza érzelmeit.64

Heiszék a Terézvárosban laknak, a Teréz-templom közelében. A nagyanyák a 
Therese vagy Theresia nevet viselték, s ha névstatisztikát csinálnák, kiderülne, hogy 
a 18-19. század fordulóján, de még Napóleon  hadjáratainak idején is a Habsburg 
Birodalom területén alig van népszerűbb név Mária Terézia  nevénél. A királyi anya 
emlékezete, az uralkodó termékenységének ez a mitikus eleme legalábbis annyira 
eleven ezekben a kispolgári katolikus családokban, hogy feltűnően sok a Teréz, 
ami a protestánsoknál persze már nem tapasztalható. 

A legdivatosabb nevek közé tartozik a Hermin, a Hermine és a Hermina is, aztán 
az érzelmek, a képzelet és az egyéni szabadságvágy eláradása, a romantikus életér-
zés divatjával, s nem utolsósorban Poroszország felemelkedésével, akár a Vilmos, a 
Frigyes Vilmos, egy időre a Stefánia, a Stephanie is népszerűvé lesz, hiszen Fanny 
Elsslertől 65 Kármán 66 Fanni hagyományai című regényéig ez a korszak egyik legtöbb 

 64 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
 65 Fanny Elssler (1810–1884) osztrák táncosnő. 12 évesen már a bécsi Hoftheater balettkarának tagja 

volt. 17 évesen nápolyi előadásain hatalmas sikert aratott. 1834-től a párizsi operában lépett fel, 
1840-ben pedig három hónapos turnéra ment Amerikába, ahol az Egyesült Államok elnöke és a 
kormány fogadta. Karrierjét 1851-ben fejezte be.

 66 Kármán József (1769–1795) író, ügyvéd. 1792-től Ráday Pál mellett az első magyar budai színjátszó-
társaság igazgatója volt, majd 1794-ben elindította az Uránia című folyóiratot. Leghíresebb műve 
a Fanni hagyományai.
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hangulati asszociációt keltő leányneve. Fanny Heisz  esetében ez sem segített. An-
nál jobban ráillett volna viszont Theresére . Ki gondolta volna, hogy éppen ő egy 
kocsmáros felesége lesz? 

Kiterjedt rokonság

És mégis az lett, Anton Pospesch  megkérte a kezét. Marie  erről habozva beszélt. 
Sajnálta az édesanyját.

Összeházasodtak. Anton  öt esztendővel volt idősebb Therese-nél , aki nem csinált 
valami nagy partit. Ő viszont korához képest elég sokra vitte, legalábbis akkor így 
gondolta. Szelíd, dolgos feleséget keresett, s meg is kapta. Fanny  nem ment férjhez. 
Bollander  feleségül vette Annát , aki mellette tisztes jólétben töltötte gyermektelen 
életét. A kis Therese  viszont ott a Csigában, majd a Fehér Lóban cseppet sem ro-
mantikus világszemléletű, kemény férje oldalán házasságkötésétől szinte haláláig 
jóformán egyfolytában csak teherben volt és szült. Évről évre, összesen tizenhétszer! 
És hány gyermeket temetett! Hány kis koporsót vittek ki a házból! A kis Julius  két 
hétig élt, Röslein  két esztendeig. Csak öten élték túl az ő halálát: Marie , Toni , Carlo , 
Adolf  és Anna .67

S ez az asszony emellett még rengeteget olvasott, tanult, s mindenekfelett dol-
gozott. A nagy háztartásban volt mit tenni. Anton  néha kissé nagyvonalúan gaz-
dálkodott, és előfordult, hogy valami patópálos nemtörődömség vett rajta erőt, 
néha éppen a válságok idején. Ha a felesége nem áll helyt, még a szemét is kilopják. 
S Therese  ennyi munka, gond, gyerekszülés, temetés, öröm és bánat között is 
méltóságteljes tartású, fi nom arcélű, szép, világos szemű, tiszta tekintetű, érdekes 
asszony maradt. 

Nem sokat üldögélhetett úgy, ahogy azt férjének a Szép Juhászné tulajdonosa-
ként fogadós társa, Borsos József  által festett képén látjuk, nagy dekoltázzsal, szinte 
suhogó fekete selyemruhában.

– Úgy sajnálom – mondogatta Marie  Theodornak  –, hogy maga már csak erről a 
képről ismerheti meg édesanyámat. Tizenegy éves voltam, amikor Heisz nagyapám 
1853. december 10-én meghalt. Nagymama még él. Apám szüleit nem ismertem. Ha 
apámat és testvéreimet nézi, sohasem fogja megtudni, milyen is volt a mi családunk 
tizenhét éves koromig, amíg mama élt. Akikkel maga találkozhat, azok közül én 
vagyok a legidősebb. Aztán Toni  következik, ő 1844-ben született. Apám nevét 
viseli, de inkább Mamára hasonlít.

Elmosolyodott. 
– A Műegyetemen tanul, vasúti mérnök akar lenni, mint maga. Amerikai ta-

 67 Dr. Kovács Lajos genealógiai feljegyzései.
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nulmányútra készül, ott épülnek most a legérdekesebb vasutak, a vadnyugaton. 
Roppant izgalmas lehet. A vérszomjas indiánok… Csak ennek a szörnyű polgár-
háborúnak lenne már vége! Maga is úgy szereti Lincolnt, mint én? – kérdezte Marie , 
majd visszatért a családjára. 

– Carlo  öcsém már kisgyerekkorában sok bánatot okozott a Mamának. Istenem, 
ha rágondolok, elszorul a szívem. Csak játszani akar, csavarogni. A leglehetetle-
nebb kalandokba keveredik, pedig nem is rossz gyerek. Csak komolytalan. Mi lesz 
még belőle? Most Tante Josephine  férje, Onkel Ganz  próbál belőle embert faragni. 
Drága intézetben nevelteti Zürichben, de félek, hiába. Milyen nagyszerű ember a 
bácsi! Adolf  öcsémet látta is, tizenhat esztendős, erős és vidám gyerek, nem ijed 
meg a saját árnyékától. Belőle aztán nem lesz tanult ember! Tudja, mi akar lenni? 
Gazdag mészáros. A papának csak a második sikerült… És van még egy húgom, 
Anna . A tizenhetedik, a legkisebb. Három esztendővel született szegény mama 
halála előtt, 1856-ban.

– Szegény mama – ismételte Marie  elgondolkozva –, sokat gondolok arra, meny-
nyit szenvedhetett. A kis Anna  születése után már nem is tudta magát összeszedni. 
Olyan különös, érezte, hogy nem él már sokáig. Pedig még csak harmincnyolc éves 
volt, olyan szép és fi atal. És akkor furcsa dolog történt. Valamikor ő volt a húga 
„kismamája”, hiszen kerek tizenöt esztendővel volt idősebb nála. S most ez a kis 
Josephine , aki közben Onkel Ganz  feleségeként erős és viruló, egyre tehetősebb 
gyerektelen fi atalasszony lett, úgy gondoskodott beteg nővéréről, a „kismamáról”, 
mintha az lenne a gyerek. A kis Annával  együtt odavette magukhoz Kórház utcai, 
gyár melletti nagy lakásukba. Mama a gyakran fájdalmas valóság elől a könyvek-
hez menekült. Csak a kicsiért aggodalmaskodott, sokat sírt. Néha úgy látta, hogy 
elvesztegette az életét. Készült a halálra, pedig ahhoz még túl fi atal volt. Már haza 
sem tudott menni. Tante Josephine  – ahogy az egész család emlegette, Tante Ganz  
– magához vette, és megígérte neki, hogy Annácskát  úgy fogja felnevelni, mintha 
a saját gyereke lenne. S meg is tartotta a szavát. Szeptember 5-én lesz öt esztendeje 
annak, hogy a mama meghalt. Attól kezdve én is mindegyre nála lakom. Tizenhét 
esztendős voltam akkor, mi lett volna velem nélküle?

Kellemes, enyhe nyári délután volt. A jegyespár gyalog jött Pestről. A gyors 
járású Theodor  próbálgatta, hogy mit bír ez a lány. Úgy tűnt, Marie  ezt észre sem 
vette. Beszélt, sok megbeszélnivalója volt. Átmentek a Lánchídon, majd a még friss 
élményt jelentő Alagúton. Marie  erre még büszke is volt. A bejáratnál elolvasták 
a táblát: az alagútban a dalolás, fütyülés és ostorpattogtatás életveszélyes és tilos!

Nagy kalandnak érezték ezt a sétát kettesben. Ha nem házasodnának össze… 
Elgondolni is rossz. Effélével nem lehet tréfálni! Marie  menthetetlenül kompromit-
tálva lenne. Theodort  meghatotta a bizalma. Örültek egymásnak.

A túlsó oldalon a Vár alatt végigmentek a már annyi bajt okozó Ördög-árok 
laposan feltöltődött, de még mindig mély völgyén, a katonai gyakorlótérül szolgáló 
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Vérmezőn, amelynek sík mezején még csak egy csenevész bokor sem nőtt. Kijjebb 
már összeszűkült a völgy. A patak a minapi felhőszakadás után még mindig nagy 
sodrú fodrokkal futott erős partjai között a Duna felé. Gyökerestül kitépett fák, 
letört ágak mutatták, nemrég még hogy öntötte el magas partjait, s milyen pusztí-
tóan lépett ki medréből. Megérdemelte a nevét. 

Marie most már elfogadta Theodor  karját. Rátámaszkodva azon buzgólkodott, 
hogy vőlegényét beavassa kiterjedt rokonságának bonyolult titkaiba. Theodor  pedig 
örült a lány hangjának és annak, hogy mellette megy ez a kedves, fi atal teremtés, 
akiről elmondhatja azt, amit írt: „akit most magaménak nevezhetek.”

– Szóval édesanyám családjában ott vannak még a bácsik – hallotta elbűvölten. 
– Mert a Heisz család nagyon kiterjedt, Grazban kettő is akad belőlük. A Hofgassén 
lakik az öreg Ignatz  bácsi. Már Napóleon  idejében serdülő nagyfi ú volt. Ugyanott, 
de a Herrengassén lakik August Heisz . Eduard  bácsi Kassán él, az Obere Gartner 
Strassén, ők Pestre akarnak költözni. Hozzánk legközelebb Hermann Heiszék  élnek, 
Vác mellett, Tereskén. Ezeket mind meg kell ismernie, kedves emberek. Jómódú 
polgárok, és rengeteg lányuk van.

– Jó – mondta Theodor  nevetve –, majd máskor elmondja, s én felírom, mert azt 
ne higgye, kedves Marie , hogy így egy hallásra meg tudom jegyezni.

Akkor már meg is pillantották a Szép Juhásznét, célhoz értek. Milyen távol volt 
még akkoriban ez a vendéglő a várostól! A menyasszony most ott üdült. Nem az 
erdők csendje vonzotta ide, hanem nevelője, példaképe, Frau Janisch , az az asszony, 
akinek nemcsak műveltségét, nyelvismeretét, hanem bizonyos mértékben még 
frissen szerzett vőlegénye megismerését is köszönhette. Hiszen élete nagy fordu-
lata, megtérése és áttérése azzal kezdődött, hogy vágya teljesült, és akkor, amikor 
Magyarországon a magasabb tanulmányok a nők előtt zárva voltak, beíratták az 
ország egyik legnevesebb nőnevelő intézetébe, amit Janisch Józsefné Steinweg 
Hermina  vezetett. Ez az asszony nyíltan megvallott, határozott evangéliumi hite és 
német neve mellett is, megalkuvást nem ismerő magyarsága miatt sokat szenvedett. 
A katolikus papság mindenáron – s amint éppen Marie  esete is bizonyítja, nem 
ok nélkül – meg akarta akadályozni, hogy intézetébe, melyben mindig a legjobb 
családok gyermekei voltak elhelyezve, katolikus vallású leányokat is felvegyen. 
Emiatt és azért, mert nem engedelmeskedett azoknak a rendeleteknek, amelyek az 
iskolákban a német tanítási nyelvet tették kötelezővé, és magyar nyelven oktatta 
tanítványait, sok méltatlan gyanúsítást és bántalmat kellett eltűrnie. Pedig férje – aki 
nem is tudott jól magyarul – német nyelvű, de nagyon szabadelvű, lelkes magyar 
érzelmű író és lapszerkesztő volt. A szabadságharc után feleségével emigrációba 
kényszerült, vagyonát elvesztette, és igen nehéz éveket élt meg. 

A magyar nőnevelés eme jelentős úttörőjét mély és eleven, minden lehetsé-
ges alkalommal bizonyságtevő, imádkozó, biblikus hit jellemezte. Tanítványaira 
maradandó hatást gyakorolt. Internátussal is egybekötött intézetében a tanítást 
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minden reggel áhítattal, bibliaolvasással és imádsággal kezdte. Célja művelt, a 
gyakorlati munkában is helytálló, eleven vallásos életet élő, humánus és szilárd 
jellemű magyar nők nevelése volt. A minél magasabb műveltség elsajátítása és a 
közhasznú ismeretek közlése által önfenntartásra, az addig számukra szinte elér-
hetetlen önálló életre akarta őket képesíteni, még abban az esetben is, ha esetleg 
nem tudnak férjhez menni.68

Janischné  annyira örült kedves tanítványa, Marie Pospesch  eljegyzésének, hogy 
vele együtt még a kis Chrissyt  is meghívta zugligeti nyaralójába. Hadd legyen a jó 
levegőn! Pesten most elviselhetetlen a hőség és a por. Az sem árthat a kicsinek, 
ha már most megszokja, megismeri az új mamát. Az igazit úgysem ismerte soha. 

Theodor  engedett Marie  kérésének, elfogadta a kislány meghívását. Búcsúzni 
kellett. 

– Várjon még egy pillanatig! – tette Marie  vőlegénye karjára a kezét. – Válaszoltam 
Hermine  levelére. Szeretném, ha elolvasná. 

„Az Úr az utóbbi időben különösen kegyelmesnek mutatkozott irántam, 
mert nemcsak hű és kedves élettársat, vezetőt adott nekem, hanem még sok 
résztvevő, szeretetteljes szívet is, s ezek közé számítom, drága Hermine , a 
Tiedet is. Képzelheted, hogy ez a meg nem érdemelt kegyelem mennyire 
megszégyenít, és sokszor milyen mélyen megaláz. Gyakran olyan kicsinek 
látom magamat, hogy azon csodálkozom, hogyan is törődhet az Úr az én 
lelkemmel, és mégis ugyan hova máshova menekülnék, ha bánat és fájdalom 
tör rám, mint hozzá, aki segít…”69

Theodor  úgy érezte, már nem számít a háttér, az ősök, a különbségek. Ezt a lányt 
neki teremtette az Isten…

Közeledés

A Váci országúti lakásban azonban érezhetően megváltozott a légkör. Mennél lelke-
sebb lett Theodor , annál nyomottabb lett az édesanyja és Sophie . Egy kicsit félnek 
az új feleségtől, és aggodalmukat belefojtják a munkába. Meg kell ismerkedniük az 
új rokonsággal, amely egészen más, mint azok, akikkel Grazban és Kőszegen eddig 
érintkeztek. Ott még a katolikusok is közelebb álltak hozzájuk. Pestiek, más az 
életstílusuk, a modoruk, a beszédük. Elbizonytalanodik tőlük az ember. Különben 
is, ki fogja vezetni a háztartást? Ha a kocsmáros lánya veszi át, akkor ők feleslegesek 
lesznek? Persze ezt a világért sem mondják ki, de Theodor  érzi, és magában már 

 68 VARGHA 1903.
 69 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Marie Pospesch levele 

Hermine Biberauerhez, 1864. augusztus 8.
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döntött is. Amikor két nappal Marie  után, augusztus 10-én ő is ír Herminének , már 
valami türelmetlenség csendül ki soraiból:

„Mondhatom, már nagyon vágyom arra, hogy Marie-t  az én házamban 
tudjam, hogy átvegye a háztartást, mert édesanyánk és Sophie  annyit haj-
szolják magukat, és annyit aggodalmaskodnak, hogy egészen megijesztenek, 
ismered őket, s tudod, hogy minden szúnyogból elefántot csinálnak. Chrissy  
is ott van két napja a Szép Juhásznéban… ma megyek érte.”70

Egyébként jó hírei is vannak. Megelégedéssel állapítja meg, hogy

„Skóciai gyűjtésünk eredménye rendkívül kedvező, s templomépítési ala-
punk jelenleg már körülbelül 7000 forint, s mihelyt 10000 forintunk lesz, 
keresünk egy telket, és azonnal megkezdjük az építkezést. Jó lenne, ha ez 
még ebben az évben lehetségessé válna, segíts imádkoznunk azért, hogy az 
Úr minél előbb megadja a szükséges eszközöket!”71

Hermine  megérti az édesanyját és a nővérét. Igaza volt Theodornak , amikor élete 
meglepő fordulatáról azt írta: „csodálkozni fogsz.” Csodálkozik is, különösen ezen 
a sietségen, mert az ő számára valóban meghökkentő, hogy mennyire siet. Ő is 
hallotta, hogy a fogadós papáról, erről a vérmes emberről azt mondták, sok bána-
tot okozott a feleségének. Kétségkívül férfi as jelenség, ha már nem is olyan délceg, 
mint azon a képen, amit Borsos József  festett róla a szabadságharc bukása utáni 
nehéz időkben. Pedig 1851-ben, tizenhárom esztendővel ezelőtt még sok baja volt 
Haynau  embereivel. Egyre csak ott szaglásztak körülötte a kávézójában. Kik jártak 
ide a forradalom előtt és alatt, kikkel és mit beszéltek? Kik járnak ide most? Még az 
istállókba is benéztek, kiknek a lovai, fogatai állnak odabenn. Mit sugdolóznak az 
Újépület foglyainak gyászruhába öltözött hozzátartozói? Az is igaz, hogy Anton 
Pospesch  utálta a besúgókat, azok is őt. Ez nála a családi hagyományban gyöke-
rezett. Titokzatos célzásokat tett előkelő származására, s modora néha valóban 
olyan pokrócosan goromba volt, hogy egy nábobnak is becsületére vált volna. 
Azt még állítólag bizonyítani is tudta, hogy nevezetes ősét, egy boldogult sagani 
polgármestert hóhér segítette át a másvilágra. 

Ez a viharvert ember persze nem értette a lányát, Marie-t  sem. Nem gondolta, 
hogy még abból is baj lesz, ha megengedi, hogy tanuljon még valamit. Ha mást nem, 
legalább egy kis jó modort, zenét s talán valamennyi franciát és angolt. Otthon 
inkább csak németül beszélgettek, Marie  szívesen és kitűnően beszélt magyarul. 
Világéletében büszke volt arra, hogy kislány korában néhányszor Kossuth Lajos  

 70 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine Biberauer levelezése (1863–1864). Theodor 
Biberauer levele Hermine Biberauerhez, 1864. augusztus 10. 

 71 Uo.
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ölében ülhetett. Ki gondolta volna, hogy még ebből is baj lesz? Hová lett azóta 
Kossuth Lajos ? Bizony, bukfencet vetett a világ.72

Hermine  gondolatai azonban mindegyre visszatértek Theodorhoz . „Pesti szü-
letésű – írta neki választottjáról –, erre persze még jobban elképedsz…”73 Persze 
tudta, hogy esze ágában sem volt pesti lányt feleségül venni. Ő is idegennek érezte 
a pestieket, ezt az egész Kárpát-medencéből összeverődött népet. Hogy mégis így 
történt, abban valóban a többször visszautasított kérő keserűségének betelt poha-
ra csordulhatott ki egyszerre: „14 napja – írta akkor – határozott választ kaptam 
Bessytől , hogy ezt végleg verjem ki a fejemből…”74 Három nappal később beszél 
Bakodyval , s tíz nappal később már egy korábban sosem látott leány eljegyzett 
vőlegénye. Ijesztő. Talán ez a hirtelenség a legkülönösebb a bátyjánál. Hiszen ha 
más nem, éppen Marie  gyors igenje elgondolkodtathatta volna. 

És mi vonzhatta? Bizonyára az a határozottság, amivel ez a lány hátat fordított 
egész addigi életének. Ez Herminére  is mély hatással volt, tökéletesen illett a kai-
serswerthi világképbe. Theodor  pedig már akkor is emlegette, amikor még nem is 
találkozott vele. A szerelem aligha mozgathatta. Amikor megkérte, annyira nem 
tehetett rá nőként semmi különösebb hatást, hogy szerelemről szó sem lehetett 
közöttük. Marie  biztosan van olyan okos, hogy ha már hallott Theodorról  – már-
pedig biztosan hallott a gyülekezetben –, akkor tudja, ilyen gyermeki becsületes-
ségű férjet kevés nő talál. Amellett korához képest tekintélyes mérnök. Ezek az 
előnyök még azt is ellensúlyozhatják, hogy tizenhárom évvel idősebb nála, és egy 
négyesztendős kislánya is van. 

– És – sóhajtott fel Hermine  – anyját és két nővérét is eltartja. Ehhez pedig még 
kevés a fi zetése. Nehezen fognak kijönni.

Az ő fi gyelmét sem kerülte el, hogy – ahogyan Theodor  leveleiből is kiderült – 
ezt a Marie-t  nem úgy emlegették a gyülekezetben, mint Pospesch  fogadósnak a 
lányát, hanem mint Ganz  öntödetulajdonos feleségének az unokahúgát. És ez nagy 
különbség, hiszen ezt a Ganzot  egész Pest-Buda ismeri. Még Hermine  is azonnal em-
lékezett rá. Ő is a gyülekezethez tartozik, bár fájdalom, inkább a lagymatagokhoz. 
Mégis örülnek neki, ha zömök magyar ruhás alakja feltűnik az istentiszteleteken. 

Nem sejtette, hogy Marie-ban  egyebek mellett az is bizalmat keltett Theodor  
iránt, hogy vannak vonásai, amik Ganz bácsira  emlékeztetik: jósága és őszinte 
nyíltsága. Az is ilyen melegszívű, egyenes jellem. Csak ne lenne minduntalan olyan, 
mintha árnyék borulna rá. 

 72 Marie még az emigrációba is küldött Kossuth Lajosnak egy kézimunkát, s azt a turini remete 1874-
ben egy dedikált fényképpel köszönte meg. Ez megjelent a Bethesda lapban, azonban az eredeti 
kép Budapest ostroma idején elveszett. Lásd Bethesda, 5. évf. 1923. 4. sz. 25. o.

 73 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine Biberauer levelezése (1863–1864). Theodor 
Biberauer levele Hermine Biberauerhez, 1864. július 25.

 74 Uo.
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Hermine  nem halogatja a választ. Augusztus 21-én ezt írja Marie-nak :

„Nem vártam, hogy ilyen hamar hallok felőled valamit, különben már ko-
rábban írtam volna, hogy testvéremként köszöntselek… 

Már akkor szerettelek, amikor Theodor  húsvét után beszámolt megté-
résedről, és csendben arra gondoltam, ebből a lányból egyszer talán diako-
nissza lesz. Mert tudnod kell, én azt kívánom minden fi atal leánynak, akit 
szeretek, hogy diakonissza legyen belőle. Nos, a Jóisten másként rendelkezett 
felőled, még szorosabb kötelékekkel leszel a testvérem, s ebből az alkalomból 
egész szívemmel köszöntelek. 

Nagyon sajnálom, hogy egyáltalán nem ismerlek… ugye hamarosan 
kapok rólad egy képet? Ezzel aztán bizonyára be kell érnem néhány évre, de 
akkor, ha Isten is úgy akarja, találkozunk Pesten. Előre is mennyire örülök 
ennek, addig még lesznek nehéz napok és órák, néha úgy elfog a félelem, ha 
a jövőbe nézek! Imádkozz értem, olyan szegény, segítségre szoruló teremtés 
vagyok! S hogy tudd, mire van leginkább szükségem, meg is mondom neked. 
Szükségem van szívbéli bizodalomra, hitre abban, hogy Isten kegyelmesen átsegít 
mindazokon a nehézségeken, amelyek sokszor úgy nyomasztanak, mintha 
egy egész hegy nehezedne rám. Igaz alázatra van szükségem, hogy Pál apos-
tollal  együtt elmondhassam: »Első vagyok a bűnösök között«.75 Egyszerűségre 
van szükségem, hogy ne az emberekre nézzek, és ne nekik akarjak tetszeni, 
és szívből jövő szeretetre mindenki iránt, minden felebarátom, különösképpen 
testvértársaim iránt, néha olyan nehezemre esik őket igazán megértenem, s 
olyan türelmesnek lennem velük, amilyen türelmesek ők velem. Valószínűleg 
nem fogod igazán megérteni, hogyan írhatok így testvértársaimról, talán 
ugyanazok a gondolatok élnek benned, mint bennem, mikor idejöttem, hogy 
itt egy angyalokból álló közösség él. Nem, kedves Marie , mi itt éppen olyan 
kísértések között élő, küzdő és botladozó lelkek vagyunk, mint ti odakint. 
És a bennünk élő világ mindig újra megmutatkozik.”76

Ganz bácsi

A Pospesch rokonság még nem adta fel az ellenállást. Már az is kínosan érintette 
őket, hogy Marie  egy protestánssal akar házasságot kötni. De még bántóbbnak és 
nyugtalanítóbbnak érezték, hogy mindenképpen át is akar térni, és emellett ma-
kacsul kitart. Persze ez a lány húsvét óta hozzászokott ahhoz, hogy a családjával 
csatázzon. Hangos szóváltások, elviselhetetlen feszültségek támadtak. Kibírta, 
mert erős szövetségest talált. Josephine néni  állt mellé, ez a nála mindössze kilenc 

 75 1Tim 1,15.
 76 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1863–1864). Hermine Biberauer 

levele Marie Pospeschhez, 1864. augusztus 21. (Kiemelések az eredetiben.)
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esztendővel idősebb, most harmincegy éves nagynéni. Vele pedig senki sem mert 
a családban tengelyt akasztani. 

Néhány héttel a szabadságharc bukása után, azokban a rémhírekkel terhes, 
nyomasztóan félelmetes napokban szokása szerint a fogadó konyháján segédkezett 
nővérének. Korán hozzászokott a munkához, élvezte erejét és ügyességét. Ezen 
a fülledt nyári délutánon azonban mindnyájukat megviselte a hőség. Az ivóban 
császári főtisztek ültek. Mindenki gyanakodva nézett feléjük. A vendégek suttogva 
beszélgettek, s valahogy pattanásig feszültek az idegek, hiszen életről vagy halálról 
folyt a szó. Sógora is harapós hangulatban volt. Mindent kifogásolt, állandóan sür-
gette a konyhán dolgozókat. A füstölgő tűzhelyen egy irdatlan fazékban zuborogva 
forrt a víz. Pokoli hőség áradt belőle. A kislány éppen ebből merített, amikor a 
szakácsnő meglökte, s a forró víz sisteregve löttyent a karjára. Felsikoltott. 

Anton Pospesch  ránézett. Látta a sötétpiros forrázási nyomokat. Aztán kicsit 
bizonytalan léptekkel, dühösen odament az ajtóhoz, és bekiáltott az étterembe: 

– Van itt valaki, aki tud segíteni? A sógornőm leforrázta a karját.
Egy tagbaszakadt, magyar ruhába öltözött szakállas férfi  állt fel, egy a régi ven-

dégek közül: Ganz  úr, a budai öntöde tulajdonosa. Nemrég költözött át ide. Senki 
sem kérdezte tőle, hogy miért lakik most egy fogadóban a Duna másik partján, a 
másik városban, amikor odaát Budán, a gyár mellett szép lakása van. Nem is magyar, 
svájci. Ismerősei azt suttogták, hogy fél a letartóztatástól. 

– Bízzák csak rám! – szólalt meg öblös alemann akcentussal, németül. – Sok 
ilyen sebet kötöztem be.

– Ó, Herr Ganz ! – kérlelte Therese . – Segítsen!
A szakállas megfogta a lány kemény, izmos karját, s rendelkezett. Nyugodtan, 

szinte egykedvűen. A kislány rég ismerte, mégis aggódva pillantott fel rá, s egyszerre 
egy üres szemgödörbe látott. Összerezzent. 

– A szememet nézi? – kérdezte Ganz . – Látja, kicsi, ez nagyobb baj volt. Jobban 
is fájt, mikor az olvadt vas belefröccsent. Azzal biztattak, hogy a másik is rámegy, 
aztán mégsem vakultam meg. Pedig annak már több mint tizenöt éve. Ne haragud-
jon, ma nem tettem be az üvegszememet. Kicsit begyulladt a helye.

Ezalatt már be is kötözte. 
– Kösse fel a karját, pihentesse – búcsúzott –, holnap megint megnézem. 
Azzal már vissza is ment az étterembe. 
Meg is nézte. Másnap is, harmadnap is. Nagy szakértelemmel fogta meg, meg-

tapogatta a sebhely körül, s úgy nézegette a fél szemével. Már nem is a kart, hanem 
az egész lányt. Erős volt, gyors, ügyes és vidám. Folyton tréfálkozott. Josephine  
pedig éppen arra gondolt, milyen kár, hogy ilyen öreg. Húsz évvel idősebb nála, 
harminchat esztendős. Különben nem is olyan rossz, ha azzal a nagy, forradásos 
munkáskezével megfogja a karját. Érdekes, úgy mozog és beszél, mint egy úr. Többet 
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tud a nagyvilágról, mint bárki más itt a fogadóban. Kacérul megrándította a vállát, 
s vele mozdult a karja is. 

Ganz  eleresztette. Fél oldalra hajtotta szakállas fejét. Alaposan végignézett rajta, 
aztán megfordult, és indult kifelé. Csak úgy az ajtóból szólt vissza. 

– Holnap utoljára kötözöm be. Aztán megkérem a kezét. 
Meg is tette, Josephine  pedig némi illendő vonakodás után igent mondott. Bár a 

csókot még jó ideig csak másnapra ígérte.77

 Ganz  karrierjéről akkor már egész Pest beszélt, ezért a városbíró, az öregebb 
Lorenz Heisz  még azt is megbocsátotta, hogy ez a svájci medve eretnek. Addig el 
sem veheti a lányát, míg a zürichi kanton egy kis falujában, az embrachi református 
templomban ki nem hirdetik őket, s meg nem adják az engedélyt. Vajon tudták-e 
Svájcban, hogy Abraham  katolikus oltár előtt esküszik a Nagymező utcai Teréz 
templomban? 

A házasságot a legnyomasztóbb napokban, 1849. október 24-én kötötték meg. 
Az aradi bitófák árnyéka hideg rémülettel bénította az egész országot. Az Újépület 
komor falai mögött halálos ítéleteket írt alá Haynau  báró, a teljhatalmú táborszer-
nagy, a bresciai hiéna. Abraham Ganz  viszont házassági szerződést fogalmazott. 
Sose lehet tudni, mi történik holnap. Ez egy különös írás. Lorenz Heisz  kötelezi 
magát, hogy leányának

„tisztességes kelengyéjén kívül egy darab ezüst tejfeles kanalat és 6 ezüst 
kávéskanalat, továbbá 400 forintot ad konvenciós pénzben. Ezzel szemben 
a vőlegény 4000 forint konvenciós pénzzel járul hozzá a hozományhoz, 
s ezt az összeget a budai Víziváros Kórház utca 265. és a Királyhegy utca 
335. és 336. számú ingatlanaira saját költségén betábláztatja, gondoskodik a 
háztartás teljes felszereléséről, s kijelenti, hogy a házasság fennállása idején 
elért mindennemű vagyoni gyarapodása közös szerzeménynek minősül.”78

Ezt a természetesen német nyelvű házassági kontraktust Ganz  részéről Johann 
Türnböck  polgármester-helyettes – aki már sokszor játszott szerepet Ganz  életében 
– írta alá tanúként. Therese Heisz  részéről a szülők és egy Wagner nagybácsi voltak 
az aláírók. A menyasszony anyjának aláírása helyén három keresztet találunk ezzel 
a kiegészítéssel: „Theresia Heisz , a menyasszony édesanyja”.79 Azt tudjuk, hogy 
Therese   akkor éppen hatvanesztendős. Nem tudott volna írni? Vagy olyan beteg 
volt, hogy nem tudta megfogni a tollat? Ki tudja…

Josephine-t  tehát jól adták férjhez, de hogy mennyire, azt akkor még senki sem 
sejthette. Mennyi minden történt 1849 óta! Ez a félszemű, vállas, szomorú arcú 

 77 FÜZESY 1934, 17. o.
 78 Uo. 17–18. o.
 79 Uo. 18. 
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férfi  új válságokat legyőzve Pest egyik legsikeresebb emberévé küzdötte fel magát. 
Ő védte meg most Marie-t , neki nem mertek ellentmondani.

Abraham Ganz  nevét 1864-ben, vagyis tizenöt esztendővel házasságkötése után 
már Európa-szerte ismerték. Az utcán az emberek irigykedve tekintgettek hintója 
után. Sok megnyert csata volt mögötte. Egy volt azok közül a névtelen, szegény 
iparos legények közül, akik ezekben az évtizedekben a világ különböző részein 
tehetségükkel, szorgalmukkal és szerencséjükkel megindultak a milliók és a világ-
hír felé. Krupp ,80 Schuckert ,81 Westinghouse ,82 Armstrong ,83 Bessemer 84 és Opel 85 
nehézipari dinasztiák alapjait vetették meg. 

Mikor huszonhét éves korában, 1841-ben vándor vasöntőlegényként hosszú ván-
dorútján Svájcból Zürichen, Franciaországon, Németországon, Ausztrián és Olasz-
országon át Pestre érkezett, a zürichi kantonban fekvő Embrach tanítói lakásából, 
depresszióktól szenvedő nővéreinek gondjai elől is menekült. Az otthonról érkező 
panaszos leveleket is általában félve, gyakran bosszankodva vette a kezébe. Ha nem 
segíthetett, néha nem is válaszolt rájuk. Magyarországi munkáját Széchenyi István  
meghívására a József Hengermalmi Társulat vasöntőjeként, majd öntőmestereként 
kezdte.86 Itt dolgozott akkor a Nyugat-Európából érkezett szakmunkások soraiban 
egy fi atal honfi társa, Heinrich Haggenmacher  is. Ez a molnárlegény később felvirá-
goztatta a magyar malomipart, és megteremtette a kőbányai sörfőző vállalatokat. 
Ganz  a Hengermalom öntödéjében vesztette el 1843-ban egy kísérleti öntés közben 
a fél szemét. Társai csodálkozva emlegették, hogy miután szemébe fröccsent az 

 80 Alfred Krupp (1812–1887) német gyáriparos. Tizennégy éves korában vette át apja kovácsműhelyét, 
s a kezdeti sikertelenségek után egy könnyebben hegeszthető, de rugalmasabb és keményebb 
acélötvözet feltalálása hozta meg a vállalkozás első sikereit. 1847-től gyártott ágyúkat az orosz, 
a török és a porosz kormány megrendelésére. II. Sándor cár hatalmas megrendelése után kapta 
„az ágyúkirály” nevet. 

 81 Johann Sigmund Schuckert (1846–1895) német villamosmérnök. Németországi vándorlását kö-
vetően 1869-ben Amerikába ment, ahol többek között Thomas Edisonnal is dolgozott. 1873-ban 
visszatért Németországba, s két évvel később Schuckert & Co. néven megalapította vállalatát.

 82 George Westinghouse (1846–1914) amerikai mérnök, vállalkozó. Az elektronikai ipar úttörője 
volt, 24 éves korában szerezte meg első szabadalmát. Legnagyobb találmánya a légfék volt, erre 
alapozva hozta létre vállalatát, a Westinghouse Air Brake Company-t 1873-ban. 

 83 Thomas Armstrong 1830-ban alapította meg fűrészmalmát Cockermouthban. 1930-ig egyenes 
ági leszármazottainak négy generációja irányította a céget, amely 1900-ban már 60 embert fog-
lalkoztatott. Az 1920-as évektől kezdve egyre több megbízást kaptak, ekkor kezdődött el a cég 
nagyobb volumenű fejlődése. 

 84 Henry Bessemer (1813–1898) angol mérnök, feltaláló. 1838 és 1883 között 129 szabadalmat jelentett 
be a vas-, az acél-, az üveg- és a hadiipar területén. A Brit Királyi Természettudományi Akadémia, 
valamint számos külföldi mérnöki és tudományos társaság tagja volt, 1879-ben lovaggá ütötték.

 85 Adam Opel (1837–1895) mérnök. Kezdetben egy párizsi varrógépgyártó üzemben dolgozott, majd 
elkészítette saját varrógépét, és elindította saját vállalkozását. A cég 1884-től már kerékpárokat 
is gyártott, a termékpalettát pedig folyamatosan szélesítette, így halálakor vállalkozása Európa 
legnagyobb varrógépgyártója volt, és évente mintegy kétezer kerékpárt állítottak elő.

 86 Ganz vándorlásához lásd ARATÓ–SCHNYDER 1971, 11–16. o.
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olvadt vas, nem hagyta abba a munkát. Az izgatta, hogy mi a kísérlet eredménye. 
Csak ennyit mondott: a fél szemem odavan, de az öntés sikerült.87

1844-ben hallatlan küzdeni tudással önállósította magát. A Várhegy tövében, a 
Vízivárosban, a később az ő nevét viselő Kórház utcában, alig háromszáz négyszö-
gölnyi területen hét legénnyel öntödét alapít. Cége az A. Ganz  nevet viseli.88 Ezt ő 
maga meg is indokolja: „Az Abraham nevet nem kell kiírnotok – írja szüleinek még 
1842. április 24-én. Még azt hiszik, hogy zsidó vagyok, mert ez egy zsidó név.”89

Még a családban sem szereti, ha Abraham bácsinak szólítják, nevezzék csak Ganz 
bácsinak!  Nagy esemény, amikor a fújtató készüléket végre már lóval tudja üze-
meltetni. A haragvó Széchenyivel  szemben – aki akkor úgy érezte, hogy csalódott 
benne, s aki a Hengermalom Fehr  nevű, ugyancsak svájci igazgatójának befolyása 
alatt a vállalatból kivált öntőmester önállósulását hatalmi szóval, gazdasági szank-
ciókkal próbálta megakadályozni – Kossuth  védte meg. Nem segített érdemtelent: 
Ganz  gyártmányai hamarosan olyan jó hírűvé váltak, hogy 1846-ban a III. Magyar 
Iparműkiállítás nagy ezüstérmét kapta egy igen célszerű vaskályháért. 

1847-ben már harminckét, részben svájci munkással és alkalmazottal nyolcvan-
négyezer forint értéket termel tizenötezer forint tiszta nyereséggel.90 1848-ban a for-
radalmi kormány a Hengermalom öntödéjében történt szabotázs után – amelyben 
valószínűleg Fehr  igazgató is ludas volt – nála is rendel tüzérségi lövedékeket. Ezért 
aztán nem sokkal az esküvője után az utcán állították meg a császári titkosrendőrök, 
s úgy adták át az idézést. A spicli elárulta a be nem szolgáltatott ágyúk és lövedékek 
rejtekhelyét, s a házkutatásnál mindent megtaláltak. Veszélyes helyzetbe került. 
Csak svájci állampolgársága és az osztrák rendőri szervek megvesztegethetősége 
mentette meg a feljelentés e rendkívüli időkben könnyen végzetes következménye-
itől. A Josef Mader  nevű besúgónak sohasem tudott megbocsátani.91

Szorgalmán, kitartásán és tehetségén kívül hovatovább világhírű találmányának 
köszönhette szerencséjét. Már az 1840-es évek elejétől kezdve foglalkoztatta, hogyan 
lehetne a vasúti kerekek gyakori törését kiküszöbölni, s ezzel az állandóan ismétlő-
dő szerencsétlenségeknek elejét venni. Az ezt megoldó kerékgyártás technológiai 
újításai hozták meg számára a sikert, amely nevét egész Európában ismertté tette. 
Hallatlanul konok szívóssággal küzdött a felemelkedésért. 

Josephine , a tizenhat esztendős kislány ifjú feleségként először éppen a legnehe-
zebb válságba került. A szabadságharc eltiprása a magyar gazdasági életet is meg-
bénította. A Ganz-öntödét csak szigorú takarékossággal lehetett megmenteni. De 

 87 FÜZESY 1934, 7. o.
 88 BERLÁSZ 1959. 357–358. o.
 89 BFL XIII. 42. BBGY. 25. kisdoboz. Abraham Ganz levelei szüleihez, testvéreihez (másolatok). Ganz 

levele szüleihez, 1842. április 24.
 90 SZEKERES 1971, 221. o.
 91 FÜZESY 1934, 21. o. A Ganz ügyében hozott hadbírósági ítélethez lásd SZEKERES 1960, 227–229. o.
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tulajdonosa jól választott feleséget. Az olvasztók kéményeinek füstje a háromszobás 
lakásra okádta a kormot, s a takaros fi atalasszony a gyár piszkos udvarán mosta 
ruháit. Az üzletfelek meg is állapították, milyen szemrevaló, ügyes cselédlánya van 
ennek a gyárosnak, s a huncut Josephine  el nem árulta volna, hogy ő az „úrnő”.92

1852-ben már majdnem bekövetkezett a katasztrófa. A bánsági Szászkán vásárolt 
bányák nem hozták meg a kívánt eredményt, sőt a budai üzem is nehézségekkel 
küszködött. Az adósok nem fi zettek, s több nagy összegű kölcsön odaveszett. 
Ez is arra kényszerítette Ganzot , hogy a gyártmányok számának csökkentésével 
annak gyártására álljon át, amit a legbiztosabb terméknek tartott. Így kezdett neki 
az új típusú vasúti kerekek gyártásának. 1853-ban hatvan munkással tízezer mázsa 
termékből még csak kilencvenhat mázsa kereket termel, 1855-ben ugyanennyi 
munkással már tizenegyezer-hétszáz mázsa a keréksúly. Közben 1857. június 13-án 
évekig tartó kemény küzdelem után megkapja a kéregöntéses kerekek előállításának 
monopóliumát a Habsburg Monarchia egész területére. Ezt és a szabadalom meg-
szerzését a politikai okok roppant módon megnehezítették. A császári rendőrségnél 
Ganznak  igen rossz híre volt. Ezért szállíthatott 1854-ben még csak százhatvanhat 
ilyen kereket, viszont három évvel később már kétezer-kilenszázhetvenkettőt, 1860-
ban hétezer-százhatvanötöt és 1862-ben tizennégyezer-száztizenegyet. 1863-ban 
már kétszázhúsz munkást foglalkoztatott, s üzeme kétszázötezer-háromszázhetven 
forint tiszta nyereséget hozott abban a világban, amelyben jól fi zetett munkásainak 
egy forint hatvanöt krajcár volt a napi bére.

A külföldi sikerek is szaporodtak. Az 1855. évi párizsi világkiállítás bronzérme 
azt jelentette, hogy egy éven belül kilenc európai vasúttársaság közel háromezer 
kereket rendelt nála. Két évvel később Bernben ezüstérmet nyert. 1862-ben a londoni 
világkiállításon szerzett gyártmányaival ezüstérmet, s ez meghozta a bécsi elisme-
rést is. Ferenc József  a koronás érdemkereszttel tüntette ki, amit 1863. február 3-án 
vett át a bécsi Tudományos Akadémia nagytermében, ünneplő közönség előtt. Még 
ugyanebben az esztendőben, augusztus 31-én Buda szabad királyi főváros tanácsa, 
Paulovics László  főpolgármester javaslatára, díszpolgárává választotta.93

„Ami házasságomat illeti – írta szüleinek 1851 októberében –, nem panasz-
kodhatok. Istennek hála, nagyon meg vagyok elégedve, bár még nem ör-
vendhetek családi szaporulatnak, mivel feleségemet már kétszer érte baj.”94

A következő esztendő végén, karácsony első napján üzleti nehézségeiről így 
számolt be „Kedves édesanyám és testvérkéim” megszólítású levelében: 

 92 FÜZESY 1934, 23. o.
 93 A termelési és életrajzi adatokhoz lásd SZEKERES 1971, 230–242. o.
 94 BFL XIII. 42. BBGY. 25. kisdoboz. Abraham Ganz levelei szüleihez, testvéreihez (másolatok). Ganz 

levele szüleihez, 1851. október
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„Hát ismét túléltünk egy esztendőt, s valóban elmondhatom, ez volt egész 
életem legnehezebb éve. Ti ezt bizonyára nem értitek meg, mert azt fogjátok 
gondolni, mivel nekem most már tekintélyes vagyonom van, ugyan mi bajom 
is lehetne, ha egészséges vagyok. Mivel azonban vállalkozó kedvben, mint 
sok más embernél, úgy nálam sincs hiány, nagyobb üzleti vállalkozásokba 
bocsátkoztam, s ezzel szakadatlanul megnehezítettem az életemet, mert 
kizárólag saját magamra maradtam, és nincs senkim, aki csak egy kissé is 
megkönnyítené gondjaimat. Reméltem, hogy Heinrich  öcsémben bízhatok, 
aki már hónapok óta beteg… s most minden az én nyakamban marad, és 
nincs egy nyugodt pillanatom, bánat és gond gyötör éjjel-nappal, ó, hogy 
meg tudnék becsülni egy férfi t… aki megkönnyítené a gondjaimat, mert a 
sok gond öreggé tesz.”95

1859-ben kitűnő érzékkel nagyszerű munkatársakat szerződtetett. Most kerültek 
a gyárba először diplomás mérnökök, többek között Eichleiter 96 és Mechwart .97Ezek 
a kirobbanó tehetségű fi atalemberek lehetővé tették számára, hogy külföldi útjain 
szaporítsa a megrendelők számát, s ügynökségeket létesítsen Párizstól a távoli 
Oroszországban fekvő Orelig.98 Most már nemcsak feltalálóként és szervezőként, 
de mint üzletember is messze kimagaslott. Egész Európán végiggördültek a Ganz-
Ofen feliratú vasúti kerekek, az általa gyártott sínkereszteződések, váltók és gépi 
berendezések pedig növelték a biztonságot. Hol Konstantinápolyban, hol Szent-
péterváron tárgyalt, megválasztották a Habsburg Monarchia legfontosabb ipari 
szakembereinek vezető testületeibe, s ő, az egyszerű munkásember szinte magától 
belenőtt új szerepébe – azért, mert emberi értékei mindig is megvoltak. Ganz  is a 
nagy építő álomlátók közé tartozott – de azok közé, akik minden áldozatot vállalva 
küzdenek azok megvalósulásáért. 

„A Svájcból elindult és Magyarországon üzemet alapított fi atal öntőmun-
kásnak sikerült megvalósítani álmait. A leggazdagabb polgárok egyike lett, 
európai hírnevet szerzett. 

Ő azonban soha nem tudott beilleszkedni az uralkodó osztályba… Soha 
nem feledkezett meg azokról, akik közül kikerült, akiknek a munkájából 

 95 BFL XIII. 42. BBGY. 25. kisdoboz. Abraham Ganz levelei szüleihez, testvéreihez (másolatok). Ganz 
levele szüleihez és testvéreihez, 1852. december 25. 

 96 Anton Eichleiter (1838–1902) német mérnök. 1854-től Türingiában dolgozott hídépítő mérnök-
ként, 1858-ban Pestre jött, s Ganz szerződtette a gyár felügyelői munkakörébe. Ganz halála után 
a részvénytársaság üzleti ügyeiben kizárólagos rendelkezési és cégjegyzési joggal ruházták fel. 
Eichleiter vezetésével jött létre 1882-ben a cég milánói ügynöksége. 

 97 Andreas Mechwart (1834–1907) német gépészmérnök. Augsburgban végezte egyetemi tanulmá-
nyait, majd Pestre jött, és itt került Ganz látókörébe, aki 1859-ben felvette a gyárba. Mechwart lett 
az 1869-ben részvénytársasággá alakult cég műszaki igazgatója, 1878-ban pedig megalapította a 
gyár elektronikai osztályát. 

 98 BERLÁSZ 1967, 120–121. o.
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meggazdagodott. Hatalmas palotát építtetett a pesti Duna-parton, közel a 
Tudományos Akadémiához, de szeme mindig észrevette a szociális bajokat. 
Az egykorú források szerint munkásai szerették, jó bért fi zetett, a legna-
gyobbakat a pest-budai üzemek között. De csak a legjobbakat alkalmazta. 
Az eredmények elkönyvelésénél sem feledkezett meg munkatársairól. Az 
üzemekben bevezetett munkásjóléti intézkedések akkortájt a nyugati or-
szágokban is ritkaságszámba mentek… Minden kényszer vagy rendelkezés 
nélkül kórházat létesített a gyárban, ahol a beteg munkás ingyen gyógyke-
zelést és orvosságot kapott. Az elnyomorodott munkások számára pedig 
nyugdíjat biztosított.”99

Josephine , a kis feleség csak egy vonatkozásban nem tudta beteljesíteni férje 
reménységeit. Terhességei elvetéltek, s tudomásul kellett vennie, hogy sohasem 
lesz gyermeke. Ezért mások gyermekeinek gondját vette fel. Az első még 1854-ben 
Abraham  egyik kis keresztlánya volt, Josephine Merkl , akinek az édesanyját az 
akkor országszerte dühöngő kolera vitte el. A második öt évvel később nővére, 
Anton Pospesch  szegény feleségének legkisebb lánya, Anna  lett. Így fogadta házába 
Annácska  nővérét, Marie-t  is édesanyja  halála után.

Házassága évei alatt világlátott nagyasszony lett belőle. Férjével Európa legelő-
kelőbb szállodáiban lakott, megismerte a nagy múzeumokat, s buzgón látogatta a 
hangversenyeket. Gobbi úr  zongorakíséretével Mendelssohn-dalokat énekeltetett 
a lányokkal, ahogy illett. Rajongott Liszt Ferencért  és az elkeseredett viták tüzébe 
került Wagner  zenéjéért. Hozzászokott a reprezentációhoz, nemcsak a mosóteknő 
mellett állta meg a helyét, de az új nagypolgárság szalonjaiban is. Csak néha volt 
kicsit közönséges. 

Marie  házassága így lett az ő ügye. 

Rajna-menti magány

Milyen más világban élt ezalatt a kis Hermine  a Rajna mellett azon a helyen, ahova 
özönlöttek a betegek és a hajótöröttek, ahol hozzá hasonló érzékeny lelkű fi atal lá-
nyok vállalták a szenvedés enyhítését, s ismerkedtek az élet sötét oldalaival! Abban 
találták meg életük értelmét, hogy fi atalságukat, emberi álmaikat, sőt sokan egész 
életüket önként és az áldozat különös örömében odaszánják a magány, az ínség és 
a fájdalom elleni küzdelemre, valamint a legelesettebbek szolgálatára. 

Mekkora sodra, szépsége és gazdagsága volt ennek az életnek! Ébredéstől elal-
vásig senkinek semmi szabad ideje nem maradt. Jó, ha egy levél megírására időt 
lehetett szakítani. Pedig Hermine  gondolatai azért még így is mindegyre Pesten 

 99 SZEKERES 1971, 241–242. o.
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jártak. A kis családnál, az övéinél, édesanyjánál, a drága Theodornál , aki báty és 
apa volt számára egy személyben, Sophie-nál , a szökevény Augusténál  és a kicsi 
Chrissynél . S bármilyen sok az elfoglaltsága, csak zavarja az, hogy telnek a napok, 
s oly ritkán kap levelet Pestről. 

Máris arra gondol, ami Theodornak  talán még eszébe sem jutott. Tudja, hogy 
ez a váratlanul új helyzet, fi vére házassága milyen gondokat okoz édesanyjának, a 
hajdani tekintélyes grazi papnénak, aki egy roppant mozgalmas életű városi paplak 
háziasszonyaként töltötte el az életét, s mindig a maga ura volt. Már az is nehezére 
esett, hogy fi a ilyen sok ember számára szűkös keresete mellett nem azt főzhette, 
amit jónak látott, és sohasem volt elég a pénz. Ha még fi lléreket sem tudtak küldeni 
Herminének , az azért volt, mert valóban nem maradt egy krajcárjuk sem. A szorgal-
mas, lelkes, gyermekszerető Sophie  megkeseredése persze elválaszthatatlan anyja 
kedvetlenségétől, de azt is jelenti, hogy felismerte saját helyzete kilátástalanságát. 
Theodor  egyre szigorúbb kegyességével sem értenek egyet. 

Eljegyzése óta Theodor  nagyon elhallgatott. Hermine  szeptember végén, egy 
dátum nélküli levélben anyjának panaszkodik erről: 

„… hiszen egészen természetes, hogy a saját dolgai annyira igénybe veszik, 
de legalább Sophie  írhatna valamit, hiszen azt sem tudom, hogy vagytok. Ha 
nem lennék oly nagyon szegény, felkerekednék, és meglepnélek benneteket, 
néha már alig bírom ki, annyira elfeledettnek érzem magam itt.”100

Azon is törte a fejét, hogy az anyjáék hová mehetnek. Úgy hallja, Kőszegre készül-
nek. Konfi rmáló lelkésze, Wilhelm Schneller  most Theodor  és az ő kaiserswerthi 
mértékén langymeleg keresztyénnek minősül. Az, amit prédikál nem rossz, de úgy 
vélik, hiányzik belőle a lélek tüze, a „szent türelmetlenség”. Nem mondana igazat, 
aki azt állítaná, hogy Kőszegen nincs gyülekezeti élet. Vasárnapról vasárnapra 
megtelik a nagy, torony nélküli templom. De nincsenek viharos megtérések, s akkor 
hol marad az élet? Vajon nem az ilyenekre mondja Krisztus  a Jelenések könyvében: 
„mivel nem vagy sem hideg, sem hév, kivetlek az én számból”?101

„Theodor  azt írta – folytatja aggodalmaskodva anyjának írt levelében –, hogy 
Te és Sophie  október elején Kőszegre fogtok utazni, de hogy hol fogtok majd 
lakni, azt nem írta meg… 

Ó, kedves, drága anyám, nekem csak az a kérésem, ne maradj végleg Kő-
szegen, ne engedd magad rábeszélni arra, hogy ismét visszaköltözz, nagyon 
elszomorítana, ha Te, legdrágább anyám, e lelkileg halott városban élnél… 

Azt mindenki meg fogja érteni, én magam is megértem, hogy Sophie-val  
Theodor  esküvője után nem maradhattok az ő lakásában, ha ő nem tartaná 

 100 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1863–1864). Hermine Biberauer levele 
édesanyjához, 1864. szeptember

 101 Jel 3,15–16.
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szükségesnek elköltözéseteket, akkor Nektek jusson eszetekbe, hogy férfi , 
és nem ért az effélékhez, ha Marie  sem tartaná szükségesnek, akkor csak 
gondoljatok arra, hogy irántatok való szeretetében erősebbnek véli magát, 
mint amilyen. De az a ház, amelyben Theodor  lakik, olyan nagy, hogy bizto-
san akad még benne egy vagy két szoba a Ti számotokra is. Tegnap mindez 
sokszor eszembe jutott…

Itt most különben is nagyon szomorú napokat élünk. Múlt héten azt 
hittük, hogy az Úr drága Fliedner  lelkész urunkat hirtelen magához fogja 
venni, még itt hagyta, hogy türelmével, szeretetével, szelídségével, aláza-
tával és nagy szenvedések közepette tanúsított bizodalmával vigasztaljon 
és erősítsen bennünket. Segítsetek Ti is nekünk a könyörgésben, hogy az 
Úr az ő lelkét mind csendesebbé tegye, és kizárólag önmagával töltse el. Mi 
egész héten minden este 8 órakor kicsiny templomunkban a lelkész úrért 
könyörgő imaórákat tartottunk, s ezek a drága alkalmak bizonyára még 
eltartanak egy ideig.

Most még 3 hét tanulmányi szabadságom van, aztán megint következnek 
a forró napok, noha odakint hidegre vált az idő. Theodor  esküvője napján 
valószínűleg a krumpliföldön dolgozom a burgonyaszedésen, de lélekben én 
is ott leszek veletek. Mostanában gyakran részt veszek a mezei munkában, 
hol szénát gyűjtök, hol krumplit szedek. Milyen szívesen elbeszélgetnék veled 
még, de az időm elfogyott. Gusztiról  semmit sem tudok, amióta Theodor  itt 
járt, gyakran nagyon aggódom érte… 

Mit csinál Chrissy , még mindig olyan sok örömöt szerez neked? Ó, hogy 
szeretnélek mindnyájatokat megölelni, s elbeszélgetni veletek! Ha Isten is 
úgy akarja, erre még e világon sor kerülhet. Mennyire örülök, hogy egyszer 
majd nem lesz többé elválás!”102

Talán ez a levél hatotta meg Theodort . Megtöri hallgatását, és egy szeptember 23-
án kelt rövid levélkében bejelenti húgának, hogy Szent Mihály napján, szeptember 
29-én csütörtökön este hat órakor tartja esküvőjét.

„Biztosítalak arról, hogy ez a kapcsolat semmiképpen sem fogja irántatok, 
kedves húgaim és édesanyánk iránti szeretetemet csökkenteni… Bárcsak 
meg tudnám erről győzni anyánkat és Sophie-t  is, ők most azt mondogatják, 
hogy már feleslegesek, és el is költözhetnek… Múlt vasárnap egy Bukarestbe 
utazó danzigi diakonissza testvér volt a vendégünk. Nagyon tetszett neki a 
gyülekezet… Anyánk Sophie-val  Kőszegre utazik október elején.”103

Mégis odamennek? Miért? 

 102 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1863–1864). Hermine Biberauer levele 
édesanyjához, 1864. szeptember.

 103 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1863–1864). Theodor Biberauer levele 
Hermine Biberauerhez, 1864. szeptember 23.
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A Ganz-palota

Ezek a jegyesek persze nem kötöttek házassági szerződést. Ugyan mire lett volna 
jó? Készültek az esküvőre. Theodor  ragaszkodott a szeptemberi dátumhoz, s noha 
ezt a nők mindkét oldalon korainak tartották – mert azért némi előkészületre mégis 
szükség volna –, ebben maradtak.

– König  fog esketni a gyülekezet Nádor utcai nagytermében, mégpedig este. Marie  
is ezt óhajtotta. Hat órakor, mert akkor minden barátunk el tud jönni.

– És utána hivatalosak vagyunk a Széchenyi utcába, az új Ganz-palotába. Ez a 
vacsora lesz az első nagy családi esemény ebben a házban. Hát nem kedves? – ér-
zékenyedett el Marie , s mindjárt hozzátette: 

– Mondd, Theodor , mivel érdemeltünk ennyi jót? Tavasszal még a Kórház utcai 
lakáson betegeskedtem, az is jó volt, de most elkészült ez a csodálatos palota. 
Egész Pest-Buda csodájára jár. Még az Akadémia új épületének sincs ennyi nézője. 
És… – egy pillanatra elakadt a szava – tudod, attól féltem, hogy majd apa akarja a 
vacsorát adni…

A büszke új Duna-parti bérpalota, ez a hatalmas épület még nem is volt egészen 
készen. Ganzék augusztus 18-án költöztek be. Rottenbiller Lipót 104 polgármester 
Szent Mihály napjára adta ki a lakhatási engedélyt. Így egy kicsit házavatás jellege 
is lett ennek a lakodalmi vacsorának. 

Végig is járták az egészet. Micsoda falak és anyagok! A függőfolyosók vasszerke-
zetei, a korlátok, az ajtók és az ablakok még friss festék szagát árasztották, s min-
denki elámult a tágas főlépcsőház csillogó márványán. Éppen sötétedni kezdett, 
és az épülő légszeszvilágítás még nem működött. A ház függőfolyosóit is fáklyák 
világították meg. Ahogy begyűlt a násznép, a sok mozgó lámpás és ernyőzött 
gyertya menetében volt valami kísérteties. 

– Mintha éjféli misére indulnánk – suttogta Marie , s Theodor  csodálkozva szo-
rította meg a karját. 

– Csak nem vagy babonás? 
Az alkonyat utolsó piros felhőcsíkjai alatt kékesen sötétlő éllel rajzolódtak ki 

a Duna csendesen sikló vize felett a Várhegy és a budai hegyek körvonalai. Csak 
itt-ott pislákolt egy-egy halovány lámpa fénye. A Lánchíd sárgás fényű petróleum-
lámpásainak lángjai meg-megcsillantak a hatalmas vízen. 

Ganzék azért siettek a költözéssel, mert a budai gyárral egybeépült régi hatszo-

 104 Rottenbiller Lipót (1806–1870) Pest főpolgármestere. A pesti egyetemen jogot és fi lozófi át tanult, 
1829-ben ügyvédi diplomát szerzett. Az 1838-as árvíz után Pest város kölcsönfelvételét az ő ja-
vaslatai alapján hajtották végre. 1843-ban Pest alpolgármesterévé választották. 1848-ban ő írta alá 
elsőként a városi tanács elé terjesztett 12 pontot, s a Közcsendi Bizottmány elnökévé választották. 
A szabadságharc leverését követően három hónapig az Újépületben raboskodott. 1861-ben és 
1865-ben főpolgármesterré választották.
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bás, cseléd- és mosdószobás lakásra – melybe persze dézsával hordták még a vizet a 
Dunáról – most már az üzemnek volt szüksége. Ezért Ganz  még 1860-ban megvá-
sárolta a Magyar Tudományos Akadémiától a Felső Dunasoron a még csak kijelölt, 
de üres későbbi Széchenyi utca és a földszintes házakkal szegélyezett Akadémia 
utca által határolt telket, ahová Ybl Miklós  tervei alapján a tervező által személyesen 
kiválogatott anyagokból és elsőrendű gerendákból ötszintes, háromfrontos luxus 
bérpalotát építtetett. Az udvari folyosók oszlopait, a balusztereket105 és a korlátokat 
a gyárban öntötték, a gyönyörű kovácsoltvas kapu hamarosan városszerte híres 
lett. Vasból épültek a földszinti raktárak nagy kapui is. 

A Duna-szabályozás még nem szorította kőgátak közé a folyamot, a homokos, 
kavicsos partok között hömpölygött, s áradáskor, amikor fákat tépett ki és dögöket 
sodort, szinte körülfolyta a telket. A Széchenyi utca túloldalán még zsombékos 
mező zöldellt, itt verték fel minden tavasszal a híres Renz Cirkusz sátrait. 

Ganzék lakása az első emeletre került, ablakai a Dunára és a Széchenyi utcára 
néztek. Az esküvő és a házavatás estéjén a teremnyi, öt méter belmagasságú szobák 
berendezése még korántsem volt készen, de a kipirult, boldog háziasszony izgatot-
tan magyarázta, mit hogyan fog bebútorozni. Vendégei maguk előtt látták, amit 
magyarázott. S nemsokára minden úgy is lett, ahogy eltervezte. 

– Európa egyik legszebb panorámája – lelkesedett Andreas Mechwart , Ganz  
helyettese, a gyár – társaságban legnépszerűbb, hangadó – főmérnöke, aki könnyen 
bókolt, de most még igazat is mondott. 

A lakás tizenegy ablaka és három erkélye nézett a Dunára, hét ablaka és egy er-
kélye az utcára, illetve az akkor még beépítetlen Lipót külvárosra. A folyam felett a 
Várhegyre és a hegyek koszorúzta budai partra nyílt kilátás két, úgynevezett nappali 
szobából, a hálószobából, a háromablakos, földtől mennyezetig érő aranykeretes 
konzolos tükrökkel ékes nagyszalonból – ahol ritka mintájú keleti szőnyegeken 
két fekete Bösendorfer zongora várta a hallgatóságot – és az ebédlőből. Ez utób-
biban a két faragott, vadászati madárzsákmányokkal díszített, több mint három 
méter magas pohárszék között a huszonnégy fonott hátú, magas támlás széktől 
körülvett nehéz, gyermekfejnyi szájukat kifelé tátogató, középtartós hallábakon 
nyugvó ovális asztal állt. Ezek közül kettő, a ház asszonyáé és az uráé még maga-
sabb támlájú karosszék volt. 

A berendezés egy Pollák  nevű műbútorasztalos remekeiből került ki. Az ebédlő 
falait és mennyezetét két olasz művész freskói, falfestményei díszítették. Innen egy 
Duna-parti balkonra és két franciaablakkal a Széchenyi utca felett a Dunára és a 
Margit-szigetre néző, zöld selyemhuzatú bútorokkal és függönyökkel berendezett 
kisszalonba lehetett bejutni, amelyből még egy úgynevezett „vörös szalon” nyílt. 
Emellett egy külön előszobával, éléskamrával, konyhával és cselédszobával felszerelt 

 105 Korlátláb, 40–70 cm magas, oszlopformájú támaszték.
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kétszobás vendéglakosztály ablakai néztek még az utca felé. Az egész házat gázvi-
lágításra rendezték be. A fürdőszobák még luxusnak számítottak, viszont minden 
szobába jutott egy díszes öntöttvas köpőcsésze. A kettős zárt udvaron raktárak, 
istállók és hintószínek sorakoztak. Ezek adtak helyet a rossz idő esetén használt, 
városszerte ismert Ganz-féle zárt batárnak, a nyári kocsikorzón fel-felbukkanó 
elegáns, könnyed phaetonnak és persze a kalpagos, magyar ruhás István kocsis 
büszkeségeinek, a híres, hibátlan almásdereseknek.106

Így valósult meg Josephine  álma.
– Ugye, Theodor  – fejezte be a bemutatást egy kérdéssel, mely egyszerre volt 

meghívás és parancs –, azért nem veszed el tőlem egészen az én Marie-mat ? Ez a 
ház mindig nyitva áll előttetek. Neki mindig lesz itt helye. Sőt, nektek is…

Fliedner búcsúja

Hermine  fi gyelmét már-már elterelték a pesti dolgokról a kaiserswerthi esemé-
nyek. Alig ért rá most erre gondolni. Egyrészt beteg volt, kínzó köhögés gyötörte, 
másrészt az foglalkoztatta, hogy a városka temploma melletti lelkészlakból egyre 
aggasztóbb hírek szivárogtak ki.

Az alapító, Vater Fliedner  búcsúzott. Tudta, mindössze néhány napja van. Még-
sem engedte, hogy egyik legkedvesebb alkotása, a valamennyi diakonisszaintézetet 
és diakonisszát összefogó Generalkonferenz október 5-re és 6-ra tervezett második 
gyűlésének előkészületeit lefújják. 

– Folytassák csak! – rendelkezett.
Minden percet kihasznált, hiszen szelleme még nem fáradt el. Hatvanötödik 

esztendejében járt. Fontos látogatókat fogadott, családtagjaival beszélt, s közben az 
áhítatokkal, úrvacsorai istentiszteletekkel, bibliaolvasással és imádságokkal zsúfolt 
idő valóságos liturgiává változtatta ezt a búcsúzást.

Aztán október 3-án, három fi a halaszthatatlan elutazása küszöbén, egy álmatlan 
éjszaka után, kora reggel még egyszer – mint mondta, bizonyára utoljára – össze-
gyűjtötte családját. Felkészítette feleségét, Caroline Bertheau-t , a főnökasszonyt 
arra az időre, amikor egyedül kell a szerteágazó, hatalmassá nőtt intézet belső 
vezetését vállalnia, s csak az első feleség veje, Disselhoff  Georg  nevű lelkész fi a és 
diakonisszává lett leánya, Mina  segítségére támaszkodhat. Még október 4-én reg-
gel hét órakor is felkelt, de ereje már csak arra futotta, hogy a kopott karosszékig 
elvonszolja magát. Tizenegy órakor az intézetek minden olyan tagja, akit a munka 
nem tartott vissza, a templomba gyülekezett, hogy az alapító üdvösséges haláláért 
könyörögjön. Valamivel két óra előtt megállt a szíve. 

 106 BFL XIII. 42. BBGY. 25. kisdoboz. Összeírás Ganz Ábrahám bútorairól és ingóságairól.
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Október 7-én, egy pénteki napon temette el a nagy kaiserswerthi család. Egyszerű 
sírján, ott a testvérsírok százai között, azóta is ez az öntöttvas felirat olvasható a 
diakonissza-galamb alatt: „Isten kegyelméből – az apostoli diakonisszatisztség 
megújítója.” 

Hermine  Fliedner  halála után azonnal írt Theodornak , s ő október 8-án, tehát 
egy nappal a temetés után már válaszolt is. Különben is tudnia kellett, hogy húga 
alig várja már az esküvőről szóló beszámolót.

„Éppen arra készülődtem – írta –, hogy nekünk küldött jókívánságaidat 
megválaszoljam, amikor megkaptam leveledet a drága Vater Fliedner  ha-
zatéréséről szóló szomorú híradással, meg kell vallanom, hogy ez a hír, 
noha mindnyájan már régóta felkészültünk rá, mélységesen elszomorított 
bennünket, s még én is akaratlanul arra gondoltam: mi lesz most velünk? 
… Itt is érvényes az ige szava: ha Istentől való, megmarad, ha emberi alko-
tás, elpusztul. Kérdésünkre, azt hiszem, az Úr már egészen világosan felelt 
abban, hogy Fliedner  Disselhoff  lelkész személyében maga választotta ki 
utódját… Ma este esedékes ismét heti bibliaóránk, s ezen Isten kegyelmi 
széke előtt külön is meg fogunk emlékezni a drága kaiserswerthi intézetről 
és megszomorodott lakóiról… Lina testvér  rövid pesti tartózkodása nem 
csekély mértékben erősítette azt a vágyunkat, hogy minél előbb nálunk is 
legyen néhány diakonissza, hiszen van elég munka. ”107

Csak ezután tért rá saját élete nagy eseményére.

„Csütörtökön, 8 nappal ezelőtt végbement az esküvőnk, és Marie-val  együtt 
úgy éreztük, nagyon közel van az Úr, imatermünk zsúfolásig megtelt idegen 
emberekkel. Innen Ganzékhoz hajtattunk, új Duna-parti házukba, ahol 
asztalt terítettek a rokonoknak, Artner néni  is részt vett ezen Arankával  
együtt. Én nagyon boldognak érzem magam, s az Úr mindennap bizonyí-
tékait adja annak, hogy ő vezetett egymáshoz bennünket. Most semmi sem 
zavarja boldogságunkat, csak az, hogy Sophie  nem mondhatja el ugyanezt 
magáról, hanem mindig egyformán komor, s mindenkivel szemben bizal-
matlan, egyszóval attól kell tartanunk, hogy hiányzik a belső békessége, de 
hiszen Te is nagyon jól ismered. Azt reméljük, hogy az Úr meghallgatja az 
imádságainkat, s őt is hamarosan megajándékozza ezzel a drága kinccsel… 
Nagyon nagy baj, hogy az emberek azt mondták, hogy édesanyánk és So-
phie  költözzenek el tőlünk… pedig nekem sohasem volt szándékomban 
anyánktól megválni, hiszen én is nagyon jól tudom, hogy ha ők egyedül 
élnének, nem rendelkeznének a kellő anyagiakkal, s ezért halálra dolgoznák 
és aggódnák magukat…”108

 107 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1863–1864). Theodor Biberauer levele 
Hermine Biberauerhez, 1864. október 8.
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Én is azt tanácsoltam, hogy ne maradjanak ott – gondolta Hermine  –, sőt most 
még inkább azt tanácsolom. De hova menjenek?

És erre nem talált feleletet. 

Változások

Mondják, hogy a házasságban, ha az valóságos, felelős és tartós életközösség, mind-
két fél más emberré lesz, mint aki volt, amilyen egyedül vagy éppenséggel mással 
lenne. Van, aki felemelkedik, s meghaladja önmagát, megnemesedik, és van, aki 
elnyomorodik, elszürkül, lezüllik – de mindenki megváltozik. „És lesznek ketten 
egy testté”109 – ez a bibliai tétel ebben az értelemben is igaz. S ez szinte egyensúlyba 
kerül az ezt megelőző döntő ténnyel, amelybe még az átöröklés is beletartozik azzal, 
hogy „elhagyja atyját és anyját”.110 A szeretők nyoma is megmarad, legtöbbször a 
felületen. A feleség vagy a férj társa személyiségét is megváltoztathatja. 

Theodor Biberauer  első házasságában, Chrissy  mellett – minden szegénységük és 
megújuló gondjuk ellenére – napsugaras fi atalságának folytatását élte. Mindketten 
kicsit bohémek, vándorok voltak. Nagy, meleg érzések hullámzottak át rajtuk, de 
a mesebeli királykisasszony büszkén csodálta férjét, s boldogan hajlott meg előtte. 
Chrissy  magányosságában Theodor  lett a társ, az otthon és a gondviselő, akibe 
gyermeki bizalommal kapaszkodott, s akinek ez vele született önérzete mellett is 
új jelentőséget, valósággal szárnyakat adott.

Marie  korántsem oldódott fel ennyire új életformájában. Ő nem vándorló emig-
ráns, kispolgári gyökerei vannak – még ha ezek közül néhányat el is tépett –, és jóval 
fi atalabb is. Elképzeléseit szelíden és óvatosan érvényesíti a házasságban. Nemcsak 
a négyesztendős Chrissyt  akarja megnyerni, hanem – bár ezt természetesen még 
magának sem vallaná be – a férje családtagjait is. Ha hagynák. 

Theodor  aktivitása megmaradt, de az angliai revival, az ébredés hatásai, amelyeket 
van Andel  is táplált, egyre erősödtek benne, és váratlanul találkoztak Marie  befolyá-
sával. Nála a szülői házból hozott kegyességét eredetileg éppen az jellemezte, hogy 
megértéssel, szeretettel és humorral nézte a másként gondolkodókat. Legkevésbé a 
római katolikusokat értette. De akkor még távol állt tőle a pietista törvényeskedés, 
és sok keresztyén életöröm áradt belőle. 

Most keményebb vonások jelennek meg rajta, s ezeknek Marie  egyénisége, nevel-
tetése is kedvez. Áttérése után részben a hazulról, a katolicizmusból hozott örök-
sége, részben éppen az erre adott reakciója tette fogékonnyá a szigorúbb pietizmus 
iránt. Valóban megvetette a „világot”. Már fi atalasszony-korában írt levelei is tele 

 109 Mt 19,5.
 110 Uo.
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vannak a mennyei hazába vágyással, s ebben – noha ez a korra is jellemző stílus és 
életérzés – különös módon szép családi távlatai ellenére is teljesen őszinte. Szilárd 
hitbizonyosság tölti el. Rendkívüli kötelességtudattal szerény, takarékos és katonás 
életet folytat. Merev erkölcsi tételei persze hajlamossá teszik a kazuisztikus111 ítélke-
zésre is. Nem változik abban sem, hogy szereti a borzongató, misztikus történeteket. 

Szerencsére nem engedhette teljesen szabadon szélsőséges hajlamait. Az akadály 
éppen a nagy pártfogó, az életvidám, gyermektelen Josephine néni  személyében 
testesült meg, aki elhunyt nagynénje családjából, Marie  testvérei közül átvállalt 
legkisebb unokahúga, Anna  mellett éppen őt választotta ki kedvencéül. Már ak-
kor felkarolta a tizenhét éves érzékeny lelkű Marie-t , amikor az legjobb barátnője, 
édesanyja halála után szinte vigasztalhatatlannak látszott. Abraham bácsi  is nagy 
gyengédséggel vette körül, s ezt abban a világban, amikor még igen nagy dolog-
nak számított az utazás, azzal is kifejezték, hogy magukkal vitték útjaikra. Egész 
Nyugat-Európát bejárták vele, s még a londoni világkiállításra, majd Párizsba és 
Svájcba is eljutott velük. Nem könnyen vigasztalódott, a táncot és a világi szórako-
zásokat megvetette, de megtanult angolul és franciául, az utazások megnyugtatták, 
és kitágították látókörét. Vele jártak Karlsbadba és az ausztriai fürdőkbe, s azt is 
emlegették, hogy majd a végrendeletben is gondolni fognak rá.

Pedig nagy különbségek voltak köztük. Ganzné  szabadelvű katolikus volt. Sze-
rette a világias szórakozásokat és a hiúságokat, a vidám társaságot, a csípős tréfákat. 
Jóízűeket nevetett, néha kicsit túl harsányan is. Élvezte a nagy és bőséges étkezése-
ket, a hintót, a szép lovakat, a libériás kocsist és a hangversenyeket. Állandó páholyt 
tartott a Nemzeti Színházban, s bérelt helye volt a Vigadóban tartott koncertekre. 
Marie  gyakran sóhajtozott, ha erről esett szó, nem helyeselte. Bár azt még önmaga 
előtt sem tagadhatta, hogy ha végigkocsikázott a néni vagy éppenséggel Ganz bácsi  
oldalán a városon, nem tudta hiúságát legyőzni, s a bámuló szemek kereszttüzében 
jól érezte magát. 

Családépítő ösztöne sokkal erősebbnek bizonyult annál, minthogy ne tudta 
volna, egy ilyen rokonnal nem szabad ujjat húzni. Vétek lenne eljátszani jóindulatát. 
El kell tűrnie, hogy fi atal nagynénje megmosolyogja szigorú nézeteit, s erre is, arra 
is csípős megjegyzést tesz. Talán nem is esett olyan nehezére, hiszen a nénit nehéz 
lett volna nem szeretni.

Marie pedig máris még meg sem született gyermekei jövőjére gondol. 

 111 Szőrszálhasogató.
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Kőszegi látogatás

Nem is tehet mást, anyagi lehetőségei keservesen szűkösek. Theodor  gondosan 
elszámoltatja, már házassága második hónapjától, 1864. november elsejétől min-
den krajcár bevételt és kiadást fel kell írnia egy kis könyvecskébe. Ezen a napon 
ötvenkilenc forint hatvankét krajcárt kap. Mire is költi? Kicsit átrendezi a lakást, 
vesz négy képkeretet. Drágák, két forint negyven krajcárt fi zet értük. Ezzel együtt 
elsején összesen három forint tíz krajcárt költ.

„Pomádé 15, kifl ik 06, nőegylet 20, missziói persely 10, különféle konyhai 
kiadások 10 krajcár. Másodikán: kifl i 12, gyufa 12, élesztő 03, lámpaolaj 30, 
kétheti tej 2 forint 60, összesen 3 forint 17 krajcár. Harmadikán: egy font hús 
18, főzelék 07, krajcár. Negyedikén: 1 és ¾ font hús 32, hagyma 04, téglafesték 
02, keményítő 08, sparherdtisztítás 20 krajcár; mosás 1 forint 80 krajcár.”112

A kávé fontja nyolcvan, a cukoré harmincegy krajcár, és így tovább napról nap-
ra. A bevétel rovatban havonta szerepel a kiadott szoba bére: „szobaár 12 forint”. 
A kiadások között vissza-visszatér „Lizi havibére”, ami hét forint, a kenyérliszt 
ára – hiszen otthon dagasztották a kenyeret – és a tea fontja, harmincöt krajcár. Ez 
sok. Igaz, nagy a lakás, és sokan vannak.113

Talpraesett, aktív és ügyes háziasszony. Néha kiütközik belőle a fi atalok keménysé-
ge, különösen a hit dolgaiban. Így aztán az anyósnak és a sógornőnek a rövid kőszegi 
látogatás után nemcsak azt kell megállapítania, hogy Theodorék egészen jól elboldo-
gulnak nélkülük is, így rájuk már nincs szükség, hanem azt is észre kell venniük, hogy 
akárcsak korábban Theodor  és Hermine , most Marie  szemében is kicsit világiasnak, 
kicsit fogyatékos hitű keresztyénnek látszanak, s ebből is feszültségek fognak támadni. 

Mégsem tagadták, hogy jól érezték magukat Kőszegen, nagyon jól. Pedig tudták, 
hogy Theodor  ezt nem veszi jó néven, mert szerinte ott gyenge a lelki élet. Igaz, nem 
részletezték a dolgokat, s így beszámolóik elég sok mindent hagytak homályban. 
Azt csak sejtetni engedték, hogy a parókián, ahol fél évszázaddal korábban Michael 
Biberauer  kezdő kollégaként bejáratos volt az azóta már régen halott Johann Ludwig 
Schnellerhez , fi a és utóda, Joseph Wilhelm , azaz Willy régi atyafi ságos szeretettel 
fogadta őket. Az öreg Ludwig  gyermekei közül persze nemcsak ő tanult tovább, de 
Karl Gottfried  is, aki Bécsben Kiss  vallásügyi ágens ügyvédbojtárjaként működött. 
Azt Theodor  is tudta, hogy a kőszegi parókiabirtokos nemrég vesztette el feleségét, 
akivel még 1846-ban házasodott össze. Az asszony Boór soproni borkereskedő  
Susanna  nevű leánya volt. Nyolc gyermekük született, egy már egyéves korában 
meghalt. Joseph Wilhelm Schneller  tehát hét gyermekkel marad magára, négy fi úval 

 112 BFL XIII. 42. BBGY. 6. kisdoboz. Theodor Biberauerné született Marie Pospesch bevétel-kiadási 
könyvei, jegyzetei, levélfogalmazványai. Ausgaben vom 1t. Nov. 1864.

 113 Uo. 
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és három kislánnyal. A legidősebb, a kis István  tizenhét, a legkisebb, Melanie Irén  
még csak két és fél esztendős.114

Szegény kőszegi gyülekezet, panaszolta Theodor  Herminének  írt levelében, 
Schneller  már arra sem ér rá, hogy híveivel foglalkozzon! Micsoda állapotok ural-
kodhatnak ott? És ide akar Sophie  visszamenni? Itt érezte jól magát? A mama  
meg még pártolni látszik. Rég nem volt ilyen vidám. Érthetetlen. Mit szól ehhez 
Hermine ? Ugye szomorú?115

Hermine  is szomorúnak találja. Persze az ő ideje most nagyon szűkre van mérve. 
Tanulnia kell, ismét elkezdődött a tanfolyam. De erre azért válaszol.

„Mikor júniusban itt voltál, megkérdeztél, hogy nem lenne-e kedvem tavasz-
szal hazalátogatni, akkor azt feleltem, szívesebben maradnék addig, amíg a 
képzőt befejezem, azt hittem, erősebb vagyok, most mégis szívesen meglá-
togatnálak húsvétkor, Istenre bízom, ő megadhatja ehhez az anyagiakat is. 
Amit Sophie-ról  írtál, nagyon elszomorított… Arra kérlek, kedves Theodor , 
az Isten szerelmére, nagyon vigyázz a szavaidra! … Féltem Sophie-t .”116

Decemberre valóságos kórházzá változott a Váci országúti lakás. Bakody  dok-
tor Hahnemann-féle cseppeket rendelt. Először Theodor  került ágyba, aztán a kis 
Chrissy , s mire ők felkeltek, Marie  betegedett meg. Sophie  kedve is elromlott. Theodor  
levertségét Disselhoff  újabb levele is fokozta. Arról értesítette, hogy a pesti gyüle-
kezet most ne számítson kaiserswerthi diakonisszákra. Egyelőre nem tudnak adni. 

„Nálunk most csendes az élet – írja a betegségek után Theodor  –, Marie  na-
gyon jól tud bánni Chrissy-vel , és a kicsi az utóbbi időben nagyon előnyére 
változott, még a tanuláshoz is megjött a kedve, már elég sok betűt ismer. 
Édesanyánk, hála Istennek, nagyon jól van, s még inkább az lenne, ha Sophie  
nem lenne olyan gyakran rosszkedvű… Gyülekezetünkben minden teljesen 
csendben és rendben folyik. Kis missziói egyesületünk is fejlődött, pedig 
a nevelőnők, akiket Still kisasszony  lázított föl, egészen visszavonultak. 
Nőszövetségünk ezekben a napokban 18 szegény gyermeket fog felruházni. 
König  úr kitűnő igehirdető, és rendkívül szeretetre méltó ember. Építési 
alapunk már elérte a 8000 forintot, és reméljük, jövőre Isten segítségével 
megkezdhetjük az építkezést.”117

Már telket nézett, és számításokat csinált. 

 114 Schneller István genealógiai feljegyzései.
 115 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1863–1864). Theodor Biberauer levele 

Hermine Biberauerhez, 1864. október 8.
 116 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1863–1864). Hermine Biberauer levele 

Theodor Biberauerhez, 1864. október 16.
 117 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1863–1864). Theodor Biberauer levele 

Hermine Biberauerhez, 1864. december 21.
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Grabesblumen

Közben a nagy kaiserswerthi intézeteket a karácsonyi ünneplés izgalma, emelkedett 
hangulata, fénylő boldogsága töltötte el. Talán kicsit túlságosan hangoztatott öröm, 
hogy a gyásznak nyoma se legyen, mert így kívánta a megboldogult Fliedner . Hermi-
ne  megint éjszakás lett, s az ünnep másnapjának éjszakáján levelet írt bátyjának. 

Nagy csalódás érte. Nem is titkolja, bizony, rosszul esett neki. A húsvétra szóló 
hazahívás helyett kis csomag érkezett hazulról. Theodornak  nincs pénze. De ha 
már nem utazhat – írja –, 

„adja meg nekem az Úr, hogy csendes és akaratával megelégedett legyek. 
Csakhogy kedves, drága bátyám, ezt neked is újra meg kell tanulnod! Bizo-
nyára nagy megpróbáltatás számodra, hogy az, amiért oly régen dolgoztál, 
amit reméltél, és aminek örültél, most ilyen kedvező külső körülmények 
között nem valósulhat meg. Ez a hír engem is nagyon elszomorított, hiszen 
nekem is leghőbb kívánságom, hogy diakonissza testvérek menjenek Pestre, 
de én még nem adtam fel minden reménységet, kérjük hát Istent együtt, hogy 
Ő vigye véghez azt, amit oly szépen elkezdett…

Azt kérdezed, hogy haladok a tanulással, azt felelhetem, Istennek hála, jól. 
Egy ideje Disselhoff  nagytiszteletű úr is előadásokat tart a képzőben… Órái 
csodaszépek, csak az aggaszt egy kicsit, hogy úgy gondolja, mindenkinek 
olyan okosnak kellene lennie, amilyen ő. A jövő héten Ranke  úrhoz kerülök 
dolgozatírásra, ahol valamivel nehezebb dolgozatokat kell írni. Mégis remé-
lem és hiszem, hogy sikerülni fognak.”118

Persze ezt a levelet sem tudja befejezni. Betegei hívják. 1865. január 5-én, csütör-
tökön folytatja.

„Közvetlenül az ünnepek elmúltával, kedden felkerestem Sophie testvért , s 
arra kértem, hogy beszélhessek Disselhoff  lelkésszel…”119

Még egyszer elő akarja hozni a pesti gyülekezet ügyét, bátyja kérését. Hiszen 
újra meg újra elő kell vele jönnie, s ha egyszer megtalálja az alkalmas pillanatot, 
akkor teljesülhet a régi kívánság.

„A nagytiszteletű úr nagyon barátságos volt, s azt mondta, igazán szívesen 
küldene testvéreket Pestre, csakhogy ez az ő számára most éppen olyan 
lehetetlen, mint az én számomra az, hogy a zsebemből most két Lajos-ara-
nyat adjak neki. Több esetet mesélt el, ahol éppen olyan szükség lenne gyors 
segítségre, s mégsem tudnak segíteni… Üdvözölt, és üzeni, hogy roppantul 

 118 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1863–1864). Hermine Biberauer levele 
Theodor Biberauerhez, 1864. december 26. – 1865. január 5. 

 119 Uo.
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sajnálja azt, hogy nem küldhet diakonisszákat, de a halasztás nem elutasítás. 
Arra kért, hogy levelednek azt a részét, ami erre vonatkozik, írjam le neki. 

Ha én most Pesten lennék, keresnék a gyülekezetben egy-két alkalmas fi a-
tal lányt, s bátorítanám őket, hogy vállalkozzanak erre a szeretetmunkára.”120

Hiszen ezt megtenné Theodor  is. A guvernántok között sok jó képességű, jól 
nevelt, iskolázott svájci, német, sőt angol lány is akad, akik – mivel szüleik tönkre-
mentek vagy vagyontalanul haltak el – magyarországi arisztokratáknál, földbirto-
kosoknál vagy éppen újgazdagoknál nevelőnősködnek. Legtöbbjük sohasem fog 
férjhez menni. Vajon miért akarnak ezek inkább az urak között cselédsorban élni 
ahelyett, hogy önként, Isten és az emberek iránti szeretettől vezéreltetve az Úr szol-
gálólányaiként magukra vennék a legelesettebbek, a legelhagyatottabb rászorulók 
gondját? Miért megy itt Pesten minden olyan nehezen?

A kórház ügye is csigalassúsággal halad, pedig König  is makacs kitartással ost-
romolja Disselhoffot  diakonisszákért. Theodor  már régen azon töri a fejét, hogy 
bár ez idő szerint valóban nincs semmije, milyen úton-módon állhatna be ő is az 
ágyalapítványt tevők sorába. Mert úgy tervezik, hogy a nagyobb adakozóktól, or-
szágoktól, megyéktől, foglalkozási csoportoktól egy-egy kórházi ágy létesítésére 
akkora összegeket kérnek, amelynek kamataiból ingyen vagy egészen jelentéktelen 
összegért ápolhatják az alapítvány előírásainak megfelelő rászorulókat.

Van is egy használhatónak látszó ötlete.

„Öt esztendeje, hogy drága feleségem hosszú, súlyos betegsége idején indít-
tatást kaptam arra, hogy bibliai igéket s különféle írók és költők műveiből 
vett idézeteket állítsak össze, hogy felolvasásukkal elviselhetőbbé tegyem 
szenvedéseit, s annyi vigasztalást és lelki felüdülést nyújtsak neki, amennyit 
csak lehet. Miután az Úr magához vette a csendesen tűrőt, és örökre meg-
szabadította minden szenvedéstől, az így összegyűjtött írások számomra 
is a vigasztalás üdítő forrásává lettek… Mások is kívánatosnak tartották 
kinyomtatásukat… S mikor aztán az a gondolat, hogy német református 
gyülekezetünk betegei számára egy kis gyógyintézetet létesítsünk, egyre 
határozottabb körvonalakban rajzolódott ki… ráesett a tekintetem ezekre 
a papírokra, amelyek szintén egy betegágynak köszönhetik keletkezésü-
ket, s feltámadt bennem a reménység…, hogy segítségükkel egy harmadik 
ágyalapítványt létesíthetek.”121

Ez a gyűjtemény kevésbé ismert idézeteket tartalmazott Lavater , Pascal , Karl 
Friedrich von Gerok ,122 Klopstock , Lenau , Freiligrath  és mások írásaiból, verseiből. 
Nemsokára el is vitte Hornyánszky  és Hummel  nyomdájába a Régiposta utcába. 

 120 Uo.
 121 Grabesblumen aus den Werken verschiedener Dichter und Schriftsteller zum Troste und zur Erbauung für Alle die 

den Verlust theurer Angehöriger betrauern. Gesammelt von Th[eodor] B[iberauer]. Pest, 1865. 5–6. o.
 122 Karl Friedrich von Gerok (1815–1890) német teológus és költő. 1844-től Böblingenben, majd 1849-
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A Fehér Ló

Theodor  csak az apósát érezte nagyon idegennek, akinek a Csigától ekkor már búcsút 
kellett vennie, s nyilván Ganz  segítségével egy sokkal nagyobb és ismertebb fogadó, 
az új Nemzeti Színháztól három percre fekvő, Kerepesi úti Fehér Ló kezelését vette át. 

Anton Pospeschről  két kitűnő festmény is készült. A fi atalkorin vérbő ajkai 
felett – egyenesre pödört bajuszát nyilván bajuszkötő szorította olyan szabályos 
rendbe – kissé ritkás szakálla jóval a két füle alatt kezdődik s fejeződik be. Széles, 
csíkozott selyemsálat visel kravátli helyett a szürke, derékba szabott sötét boros-
tyánkőgombos zakó alatt. Nincs rajta semmi hivalkodó, elegánsan divatos.

Azon az olajképen is komoly az arca, amelyet 1851-ben festett róla Szép Juhászné-
beli kollégája, Borsos József . Ezen már semmit sem akar mondani. Csak megállt egy 
pillanatra. A képet azóta erősen megbarnította az idő, a háttér is sötét. Rózsaszín 
borostyánkőgombos bársonyzekéje között csak keskeny csíkban villan ki narancsos 
színű mellénye. Jobb vállát, karját már vastag posztóból egybeszabott útiköpeny 
borítja, melyet bal karjával úgy szorít magához, hogy fi noman megfestett kezeit, 
jobb keze mutatóujján a pecsétgyűrűvel, összefoghassa.123

A Kerepesti úti Fehér Ló – 1837-ben Hild  tervei szerint készült el e néven immár a 
második pesti fogadó – egy angol inn, egy bécsi kávéház és egy levantei karavánszeráj 
keveréke lehetett. Nyugati tűzfala egybeépült a híres Doppler-házzal, ahol tábla 
hirdeti, hogy e kitűnő muzsikusok házában született Hubay Jenő ,124 s nemegyszer 
megfordult benne Richard Wagner , Giacomo Meyerbeer , Erkel Ferenc  és Sándor ,125 
a híres Anne de La Grange ,126 Goldmark Károly 127 és más kiválóságok. A Fehér Ló 

től Stuttgartban volt diakónus. 1869-től udvari lelkész, valamint prelátusként a konzisztórium 
tagja volt. 1866-ban Stuttgart díszpolgárává avatták.

 123 Amikor Anton Pospesch Adolf nevű fi a névmagyarosításakor y-ra végződő nevet kért, a bécsi 
állami levéltár igazolta a család jogát a címer használatához, s így teljesítették kérését. Erről 
azonban semmiféle okmány sem maradt fenn.

 124 Hubay Jenő (1858–1937) hegedűművész, zeneszerző, pedagógus. Az 1870-es évek végétől a világ 
hegedűművészeinek élvonalába tartozott, nagy sikereket aratott Európa-szerte. 1871-től a brüsszeli 
konzervatórium hegedűtanszékének vezetője volt, majd visszatért Magyarországra, és a Zeneaka-
démia hegedűtanszékét vezette. 1919-től 1934-ig a Zeneakadémia igazgatója volt. Legjelentősebb 
művei A cremonai hegedűs és az Anna Karenina című operái.

 125 Erkel Sándor (1846–1900) zeneszerző, karmester, operaigazgató. Zenei karrierjét ütősként kezdte 
a Nemzeti Színházban. 1876-ban a távozó igazgató javaslatára kinevezték a Nemzeti Színház ope-
ratagozatának igazgatójává, s tisztségét 1884-ig töltötte be. 1886-tól haláláig ő volt az Operaház 
vezető karnagya. 

 126 Anne de La Grange (1825–1905) francia énekesnő. 1847-ben debütált a milánói Scalában, majd 1850-
ben hangversenykörútján a pesti Nemzeti Színházban is fellépett. Hatalmas hangterjedelme és 
énektechnikája ihlette Erkel Ferencet arra, hogy megírja Szilágyi Erzsébet áriáját a Hunyadi László 
című operában, amelyet az énekesnő 1850. július 18-án énekelt el a Nemzeti Színház színpadán, 
s azóta is La Grange-ária néven ismerik. 

 127 Goldmark Károly (1830–1915) zeneszerző, hegedűművész és zenepedagógus. Zenei tanulmányait 
Sopronban és Bécsben végezte, 1850-ben Budára került, ahol megismerte a korszak divatos ope-
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cégére Európa-szerte hívogatta a fáradt utasokat, csak éppen hol White Horse-nak, 
hol Cheval Blanche-nak, vagy éppen Weisses Rösslnek nevezték. Kár, hogy magyar 
változatában könnyen lehervadt a lovacskáról a bécsi kedély, s e név néha elcsigá-
zott gebéket juttatott az ember eszébe. Azóta már a Fehér Ló is kopott, öreg pesti 
bérházzá változott. Lebontották a Nemzeti Színházat, és kiépítették a Rákóczi utat.

Az ilyen fogadók általában egy nagy udvart zártak körül. Az udvar két oldalán, 
a földszinten helyezték el a kocsiszíneket és az istállókat. A lovas gyorsposta és 
a fogatos közlekedés, a négyfogatú utazóbatárok, hintók, landauerek, phaetonok, 
homokfutók, ökrös szekerek és az úttalan utak világában ezek nélkül nem lehetett 
meg egyetlen szállóvendégre berendezkedett fogadó sem. Ekkor még jó, ha napi 
ötven-hetven kilométer volt az átlagos utazási sebesség. Az emeletes főhomlokzat 
közepén nyílt az erős kerékvetőkkel védett, tágas boltozattal fedett kapubejárat. 

Kétfelől nyíltak a pipafüstös szálák, a nehéz illatú éttermi és kocsmahelyiségek. 
Egy az uraknak, egy a kocsisoknak, a személyzetnek és más válogatott legények-
nek. Mellettük helyezkedett el a hatalmas konyha az ínycsiklandozó szagú füstölt 
húsokkal, kolbászokkal, lisztféleségekkel, fűszerekkel, s ki tudja, mi mindennel 
megrakott kamrák, a gondosan kezelt borok s más nemes italok, hagymák, zöld-
ségek birodalmába vezető pincegádorokkal és egyéb titokzatos zugokkal. Fent, a 
tágas lakószobákban helyezkedtek el a jobb szállóvendégek. 

Az udvaron a szép kút körül csutakolták a hosszú utakban kifáradt lovakat. Eb-
ben a furcsa régi világban még áradtak, keveredtek a szagok és az illatok. Az izzadó 
lovászok és lovak, az istállók, a trágyadombok, a csinos házikókban pöcegödrök 
fölé helyezett árnyékszékek, a szegényebb emberek agyonhasznált s ritkán mosott 
ruháinak, csizmába fülledt kapcás lábainak bűze, a kapadohány, a bundapálinka, 
a savanyú káposzta és a fokhagyma szaga, az ájulás elleni repülősó, a molyűző 
levendula és a pacsuli, néha egy-egy igazi dáma bűzoszlató bolgár rózsavizének 
vagy hamisítatlan kolóniai frissítővizének illatfelhői. S mindez azért, mert nagy 
érték volt a víz. Akár tiszta forrás csörgedeztette – mert akkor még akadtak ilye-
nek –, akár a Duna hozta, akár a kerekes kutak hűvös sötétségéből merítették, vagy 
gémeskutakból emelték ki.

De az emberi szaglószervek még edzettek voltak, akár a Napkirály  idején, aki 
versailles-i álompalotájában vagy a Louvre-ban szobai árnyékszékén ülve fogadta a 
külhoni fejedelmek küldötteinek udvarlását. A Fehér Ló udvarán is folyt a szagok és 
illatok orgiája. Itt is rajzottak melegebb napokon a legyek, sőt böglyök fellegei. S itt 
veszekedtek egymással nagy fennhangon az ország minden részéből összeverődött 
lócsiszárok, kupecek, kocsisok, uraságok és parasztok. 

Ha már kitavaszodott, naphosszat elhevertek egy butykos, egy kendőbe tekert 

raszerzőinek darabjait. 1851-ben visszatért Bécsbe, hat évvel később megrendezte első szerzői 
hangversenyét, s pályája elkezdett felívelni. 1875-ben bemutatta Sába királynője című operáját, 
amely egész Európában hatalmas sikert aratott.
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kenyér és egy csizmaszárban viselt éles bicska pengéjére kívánkozó jó darab sza-
lonna mellett az árnyékosabb helyekre szórt szalmán. Ott meséltek nemegyszer 
borsos és soha meg nem történt históriákat, ott káromkodtak, vakaróztak, pipáztak 
és bagóztak hegyeseket sercintgetve. Egyik fő mulatságuk volt a köpködés. A hi-
giéniát nem sokra becsülték, a mosással, mosakodással csínján bántak. Az ivóban 
aztán néha egymásnak is estek, különösen, ha felöntöttek a garatra, s már a nóta-
szó és a cigányzene sem tudta őket lecsendesíteni. Milyen csend lett azonban még 
ilyenkor is, ha a villogó fekete szemű Herr Wirt,  a fogadós – mert nem kedvelte, ha 
kocsmárosnak nevezték – két markos legényével, a csapossal és az istállómesterrel 
– aki, mióta az Isten úgy felvitte gazdája dolgát, mellesleg a mészárosi teendőket is 
ellátta – megállt az ajtóban. 

Az urak szálájában nagyobb nyugalom honolt, oda fi nom emberek is jártak. 
De még milyenek! Helytartósági uraságok, Bécsből szalajtott futárok, s az Isten 
tudja, miféle urak és hölgyek. A Délvidékről, a Balkánról vagy éppen még mesz-
szebbről érkező fogatok, ha nagyon kihajtották a lovakat, itt álltak meg Pestre jövet. 
A rossz utakon összerázott, elgémberedett, elmacskásodott lábú és derekú utasok 
itt nyújtóztatták ki fájós tagjaikat. Itt hűtőztek nyáron, és itt melegedtek télen. Ide 
csak akkor kellett a fogadósi diplomácia, ha valamelyik magyar nábob áthozatta a 
cigányzenészeket, s kivilágos kivirradatig, de néha éjjel-nappal, napokig méltózta-
tott mulatozni, vagy ha valakin túlságosan erőt vett a kártyaszenvedély. Egyébként 
behúzták a csipkefüggönyöket, s csak az utcáról hallatszott be a járókelők nehéz 
csizmás lépteinek kopogása – mert a bejárat előtt még ki is köveztették a kátyús, 
por- vagy sártengeres utat. 

Az 1840-es években – ahogyan ezt Petőfi től  tudjuk –, minden, ami a Hatva-
ni-kapun kívül esett, „kinn a pokolban, a kerepesi uton”128 feküdt, majdhogynem 
távoli városszélnek számított. Dehogy volt ez messze az akkor még keskeny Wa-
itzner Landstrasse, azaz az Váci országút sarkától – később Múzeum körút –, ahol 
fel lehetett szállni az indóházhoz vivő lóvasút nyikorgó, emeletes omnibuszára. 
A második épület a Nemzeti Színház volt, mellette harsogott a Cirkusz, amelynek 
helyére az 1870-es évek elején felépült a végzetes versenytárs, a Pannónia Szálló. 
A Fehér Ló épülete a következő házcsoportban az Öt pacsirta utca – ma Puskin 
utca – és az Ősz utca – később Szentkirályi utca – középső részén, nagyjából a Síp 
utcával szemben emelkedett. 

A költő így mondja el, 1847. június 13-a esős, viharos nyári éjszakáján, úgy éjfél-
tájban hogyan talált itt menedéket:

„…a Fehér ló nyitá meg előttem barátságos karjait, azaz nyikorgó kapuját. 
Ágyam oly irgalmatlan sima volt ugyan, mint az ujvilág-utcai kövezet, de 
azért még is remekül aluttam, mert négy napi utam az alföldön ugy meg-

 128 Petőfi  1950, 55. o.
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hányt, mintha a világot utaztam volna körül. Mindig mondtam, hogy az 
alföld a világ legdicsőbb tartománya, de irántai nagy előszeretetem sem vitt 
soha annyira, hogy utjait megdicsérjem… Meg kéne gyilkolnom lelkiisme-
retemet… hogy ezt tehessem.”129

Akkor Nagyszalontáról, Arany Jánostól  érkezett kerek négynapi utazással. Sze-
kéren, lovas kocsin, porfelhőben vagy keréknyakig érő pocsolyás kátyúkban ennyi 
ideig tartott ez az út. Hogyan? 

„És ez még nem elég, hogy az alföldön utaztam, az is hozzá járult, hogy 10, 
mondd: tiz napi esőzés előzte meg útamat, s még azon fölül az utban is vert 
az eső két napig. Most már csak képzelheted, milyen mulatságom volt; vagy 
dehogy képzelheted, dehogy… Sátor volt ugyan szekeremen, hanem azért 
annyi sár ragadt a kerekekre, hogy a szó legszentebb értelmében minden 
száz lépésen meg kellett állnunk s levasvillázni a küllőkről a gáncsoskodó 
fekete írósvajat…

Ha az alföldön útazik az ember, a sáron kívül még a kocsmárosokkal is 
meggyűl a baja. Classicus nép a magyar kocsmáros, barátom. Fizetned kell, 
hogy szóljon hozzád egy-két szót, enni pedig fi zetésért sem ád. Nem a. Ha 
kérsz tőle valamit, azt mondja, hogy nincs vagy hogy ő biz ezért nem rak 
tüzet. Igy jártam Bihar megye két helységében… Ettem is, nem is; azt adtak, 
ami nekik tetszett, nem amit kértem, s ezt is ugy tették elém, mintha Isten 
irgalmából adnák. De nem bosszankodtam, sőt jól esett, igen, jól esett, mert 
ebből is láttam, hogy a magyar restel szolgálni, hogy nem termett szolga-
ságra, az angyalát is!”130

Itt, a város közvetlen peremén s a Pestre bevezető kátyús Kerepesi út főútvonala 
környékén nem is egy fogadó várta az Erdélyből, az Alföldről, a Bácskából beér-
kező utasokat. Virágkora addig tartott, míg ki nem épült a vasúti hálózat. Persze 
a Hatvani kapun belül is sok hasonló akadt, hiszen az akkori parányi Pest magját 
gyalog is be lehetett járni. A belső oldalon, az Úri utcában az Arany Sas, valamint 
a Fehér Hajó, amelyben – amint ezt ugyancsak Petőfi től  tudjuk – egy piszkos pin-
cér költögette a vendégeket, hogy le ne késsék a vasút kiépüléséig legáltalánosabb 
országos járművet, a gyorsszekeret.131

Ez a ló vontatta alkalmatosság általában hat utast szállított a poggyászokkal. Az 
utazás ezen a recsegő-ropogó, nagyokat huppanó, dülöngélő, kegyetlenül kemény, 
derült időben fedetlen, esőben félkörös, alacsony, beázó, csepegő ponyva alatt 
rosszul vakart lovak és mosdatlan emberek fojtogató szagától bűzös szekéren néha 
valóban felért egy kínvallatással.

Hogy kik utaztak gyorsszekéren? Általában nem a grófok és grófkisasszonyok, 

 129 Uo.
 130 Uo. 55–56. o.
 131 Uo. 45. o.
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a saját zárt hintókkal rendelkező nagy földesurak, de annál inkább – ha nem az 
apostolok lován utazott – az utazástól nem félő vagy arra rákényszerülő jó nép. 
Petőfi   egy ilyen szekérre való embercsoportról is beszámol úti leveleiben:

„… föltelepedtem a szekérre. Utitársaim már fönn ültek, s a következendők: 
egy borkereskedő zsidó, egy erdélyi szász kalmár, egy lengyel katonatiszt, s 
egy tót születésü pápista pap, csinos fi atal hugával… aminek vallja tisztelendő 
uram a hölgyet. Nem ütközöm meg benne, mert hisz a közönséges dolog, 
hogy minden reverendának van valami szép fi atal szoknya rokona. Gyönyö-
rű kompánia! gondolám kedvetlenül, amint végig tekinték utitársaimon, s 
kivált miután tapasztalám, hogy köztök csak egyetlenegy tud magyarul, s 
ez az egyetlen egy is épen a pap.

Midőn átrobogtunk az úri és hatvani utcán s a kerepesi uton, még csendes 
volt Pest, ez óriási méhkas, melyben naponta oly nagy a dongás, hogy tán 
az ég füle is fáj bele.”132

Miből tevődött össze ez a „dongás”, amely bizonyára behatolt a Fehér Ló falai közé 
is? Elsősorban nyilván az emberi nyelvek bábeli zavarából. Hiszen a „pesti őslakos-
ság” – az is kevés kivétellel – alig több mint másfélszáz éve kezdett ide betelepülni 
a török kiűzése után. Nagyrészt németül beszéltek. A Kerepesi út külsőbb tájain a 
Szent Rókusról elnevezett városi kórház és a szlovák lutheránusok temploma kö-
zött az utat szegélyező szántóföldeken szerény földszintes házacskákból egész kis 
szlovák falu alakult ki. Széles karimájú kalapjukról, szűk fehér gatyájukról, térdig 
fűzött bocskorukról könnyen fel lehetett ismerni őket. A pödrött bajszú kocsisok 
jórészt tiszántúli magyar parasztok közül kerültek ki. Lóhoz, ostorcsattogtatáshoz, 
káromkodáshoz, köpködéshez ők értettek a legjobban. Télen jobbára csizmában, 
nyáron mezítláb jártak. A fekete kaftános, kalapos, pajeszos zsidók éppúgy hozzá-
tartoztak ehhez a képhez, mint a kékfestős, szoknyaszerű kötényben járó svábok, 
a villogóan fekete hajú, bogárszemű rácok, a bocskoros románok, a hangosan 
tolakodó cigányok, valamint a rongyos csavargók és koldusok. 

Emberzsivaj, nyerítés, szamárbőgés, szekérzörgés, ostorcsattogás, s mindenek-
felett hol tompa, hol éles, ritmikus patkócsattogás, lódobogás olvadt össze abba a 
„dongásba”, amellyel Petőfi  a következő évtizedek Pestjét annyira jellemezte. De 
hangerejét esténként könnyedén legyőzték a környező templomok, a belvárosi 
főplébánia, a Hatvani utcai barátok kolostora és végül a Széna téri kálvinisták 
templomának harangjai. Ezek mindig elkéstek egy kicsit, s különösen, ha délről 
fújt a szél, idecsilingelt Szent Rókus harangocskája is, s a Duna felől hangzó öblös 
hangú kürtszóból mindenki megtudhatta, hogy most érkezik a bécsi gőzhajó.

Erre vártak néha a Kerepesi út túlsó oldalán a Fehér Hattyú fogadójában han-

 132 Uo. 
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goskodó cselédek és a nem kevésbé lecsúszott Beleznay-kert előtt sétálgató puccos 
nőszemélyek, akik Pospesch főnöksége idején nem tehették be a lábukat a szemér-
mesebb Fehér Lóba. Pedig 1837-ben, amikor megnyílt a Nemzeti Színház, még a 
Fehér Hattyúban lakott Déryné ,133 s itt muzsikált Bihari .134

Az 1860-as években még virágoztak a pesti fogadók, de a fogadótulajdonosok 
már tudták, hogy gyors hanyatlás vár rájuk. Ők még jobbára a város tekintélyes 
polgárai közül kerültek ki. A fogadósi jog az épülettel járt, s ezek közül több ismert 
arisztokraták tulajdonában volt. Ismert fogadósok voltak Eschenberger Fülöp  bíró 
és szenátor, Wittmüller városkapitány , a budai nemes Mayerffy , valamint a bará-
ti körhöz tartozók: a Janisch család és a festőművészi, majd fényképészi pályája 
vége felé a magyar képzőművészet egyik kiválósága, Borsos József . Ő vette meg 
a Hárs-hegy és a János-hegy közötti erdőkben a Budakeszi felé vivő úton a Szép 
Juhásznéhoz címzett fogadót. Ide menekült városának sebes változásai elől, s ezek 
a barátságok jelentősen kihatottak az egész család életére, főként Marie  sorsára. 

Hazatérés

1865 első hónapjaiban Marie  teherbe esett. Ezt a hírt a Széchenyi utcában akkora 
örömmel fogadták, mintha Josephine  maga várt volna gyermeket. Át kellett köl-
töznie. Hadd legyen meg a nyugalma, békessége! Hogy Theodorral  és Chrissyvel  
mi legyen? Néhanapján ők is átjönnek, legalább kosztra.

Theodor  egy kicsit meglepődött, amikor a mama  sem tiltakozott, sőt.
– Akkor legalább takarékoskodhatunk egy kicsit – lelkesedett. – Mi majd gondos-

kodunk magunkról. Sophie  is nagyon kimerült, ráfér egy kis pihenés. A rokonok 
ne hívjanak hiába, elmegyünk hozzájuk Kőszegre. 

Marie  és a kislány átköltöztek a Duna-parti palotába, a mama  és Sophie  pedig 
elindultak haza. Theodor  ezen még külön is bosszankodott. Még ha Grazra mon-
danák! De Kőszeg?

A Duna-parton fehér sirályok vitorláztak a tavaszi verőfényben. Most még sze-
met sértőbben éktelenkedtek a Széchenyi utca még csak a térképen szereplő, túlsó 
oldalának üres telkein tornyosuló szemétkupacok. Lassan belepte őket a gaz, s az 
áprilisi napsütéssel megjelent egy olasz verklis is. A Traviata és a Trubadúr, na meg a 

 133 Déryné Széppataki (Schenbach) Róza (1793–1872) színésznő. A magyar színjátszás kezdeti kor-
szakának legnépszerűbb színésznője volt. 1810-ben kezdte pályáját, színjátszást és éneket tanult. 
1837-ben a Nemzeti Színházhoz szerződött, azonban a kritika rossz véleménnyel volt róla, így 
elhagyta a várost, és csak 1841-ben tért vissza. 1847-ben fejezte be karrierjét. 

 134 Bihari János (1764–1827) zeneszerző, hegedűművész. 1801-ben jött Pestre, ahol megalapította 
híres cigányzenekarát. A verbunkos stílus egyik legnagyobb képviselője volt, s Lavotta János és 
Csermák Antal mellett nagy hatással volt a magyar zenei romantikára. Liszt Ferenc és Beethoven 
is elismerően szólt zenéjéről.
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Rigoletto áriáit tekergette zörgő sípládáján, s az ebédlő nyitott ablakából, ahonnan jól 
rá lehetett látni a Margit-szigetre és az Újépület zord falaira, gazdagon honorálták 
produkcióit. Ezért tért ide vissza ilyen gyakran. A májusi záporokkal megérkeztek 
a Renz cirkusz kocsijai, és a cigányputrik között felütötték a nagy sátrat. Ezek a 
cigányok is nyilván Abraham Ganz  kedvéért telepedtek le éppen oda, hiszen hamar 
észrevették, hogy sovány gebéik és számtalan maszatos gyerekük láttán mindig 
megesett rajtuk a félszemű svájci, a hintós palota komor urának szíve. Jóformán az 
ő háztartásának maradékaiból éltek. Amint mondják, meg is hálálták jótéteményeit, 
mert amíg a közelben levő, jobbára kis földszintes házak lakói állandóan lopásokról 
panaszkodtak, a Ganz-palotából sosem tűnt el semmi.135

Ebben a házban még Chrissy  is gyerekek közé került. A kis Josephine Merkl  már 
vonzó, mókás, tizenhárom esztendős kamaszlánnyá serdült, a kilencedik évében já-
ró Annácskát  pedig nem lehetett volna elválasztani az édes kicsitől. A Duna-parton 
vagy a hatalmas raktárakban nagyokat rohanhattak, kiadhatták fölös energiájukat. 
A pesztonka nem győzött utánuk szaladni. Ha nincs ott velük az öreg állatbarát, 
aki egész állatseregletet tartott, egy pillanat nyugalma sem lett volna. 

A két nagyobb kislány az akkor még falusias jellegű Vízivárosban szokta meg az 
állatokat. Nemcsak a tyúkokat, kacsákat és libákat – ezeket egyszerűen lehajtották 
a Dunára –, de még a disznókat, sőt a teheneket is. Ide ezek már nem kerültek át, 
az istállókban csak lovak ropogtatták az abrakot, de szerencsére Abraham  egyik 
legközvetlenebb munkatársának, a gyár egyik későbbi igazgatójának apja – aki fi a 
kenyerén állandóan ott téblábolt az udvaron – rendkívül jól értett az állatokhoz. 
Idomítással is szeretett foglalkozni. Most ő is ideköltözött. Ganzék zöld papagája, 
Lora a kedvencei közé tartozott. Szép időben naponta lejárt vele a Dunára, hogy 
megfürössze, s ezt a kislányok ujjongva fi gyelték. A madár nagyon ragaszkodott 
gazdájához, akár Spiranzi, a kutya és az öreg Eichleiter egészséges és beteg állatokból 
álló állatseregletének sebesült gólyája. Híre járt az egész környéken, még a közeli 
Akadémiáról is meglátogatták néha az ország irodalmi és tudományos hírességei 
a „rab gólyát”. 

Ilyen fényesedő, ígéretes tavaszi világban várta Marie  a gyermekét. Csak Fanny  
néni ne hatalmaskodott volna felette! Vele szemben még meghívója sem tudta meg-
védeni, mert a kívülállók is csak egyetlen felhőt láttak Ganzné  szerencséjének derült 
egén: a nálánál sokkal idősebb Fanny nénit . Ez az öreglány magához kaparintotta 
a háztartás vezetését, és a közmondásos anyós szerepét játszotta. A ház urának 
mértéktelenül hízelgett, ugyanakkor kegyetlen zsarnokként uralkodott húga és 
az egész környezet felett. Josephine , akiből közben a Barabás Miklós  ecsetje által 
megörökített életvidám, szép nagyasszony vált, panasz nélkül tűrte. Megőrizte 
nyugalmát, Abrahamot  is lecsendesítő hidegvérű fegyelmezettségét. 

 135 FÜZESY 1934, 39–40. o.
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Férje oldalán együtt nőtt annak művével. Abraham  állta a harcot, a kemény és 
könyörtelen versenyt a nagyobb tőkékkel induló ipari vállalkozások, Andrássy 
György  gróf,136 Schlick 137 és Vidats 138 vállalatainak könyörtelen konkurenciájával. 
1859-ig nemcsak egyedüli tulajdonosa, de szakmai, technikai, gyártási és keres-
kedelmi vezetője volt vállalatainak. Ebben az évben szerződtette első diplomás 
mérnökét, Edmund Wilhelm Krempet , aztán Anton Eichleitert , később pedig ennek 
kivételesen tehetséges fi atal barátját, Andreas Mechwartot . Ők csak lassanként 
vették le róla a szakmai vezetés terheit. Addig nélkülük is nagy és egyre nagyobb, 
óriási kockázatú határidős üzleteket bonyolított le, amelyek nem egyszer roppant 
izgalmakkal jártak, de ezekben is szerencsével járt. 

Szinte hihetetlen, hogy ez a világlátott és nagyon olvasott egyszerű munkásember 
milyen sokoldalú tehetségnek bizonyult. Az is rendkívüli képességeit igazolta, hogy 
sikerei feladatának megfelelően anélkül formálták egész egyéniségét, fellépését, 
modorát, hogy gőgössé, keményszívűvé, elbizakodottá vált volna. Különösképpen 
hiányzott belőle az újgazdagok arroganciája. Két öccsét, Heinrichet  és Konradot  
évekig maga mellett dolgoztatta. A gyengébbiket a könyvelésben, de az erősebbet 
egyszerű vasöntőként a legnehezebb helyen és munkában, az öntödében.

Milyen régen elment már Heinrich  is! Jó tanácsadó, ügyes üzletember volt, bízha-
tott benne. A szabadságharc idején is derekasan helytállt. Aztán köhögni kezdett, s 
hiába küldte a legjobb üdülőhelyekre, hiába fi zette a legdrágább gyógyintézeteket, 
orvosokat. Még 1857-ben, alig huszonnyolc éves korában a dél-tiroli Meránban 
meghalt. Legfi atalabb öccse, Konrad  más. Erős, mint egy fi atal bika, mégis sok 
gondot okoz, s egyre többet. Pedig állandóan kezeltette. 

A gyors felvirágzást azon is lemérhette, hogy vállalatának már külön vezérkép-
viselete volt Frankfurt am Mainban, Bécsben és Kijevben. Üzemeit nem tudta olyan 
gyors ütemben növelni, hogy az Európa minden tájáról befutó megrendelésekkel 
lépést tartsanak. 

Csak most szánta rá magát arra, hogy sok utazása közben végre egyszer a szülőfa-
lujába is hazalátogasson, s közelebbről is szemügyre vegye rég nem látott családját, 
testvéreit. Apja még 1850-ben meghalt, mostohaanyja 1859-ben követte. Édestest-

 136 Andrássy György (1797–1872) császári és királyi kamarás. A Magyar Tudós Társaság alapítóinak 
egyike volt. Már a reformkorban több gazdasági vonatkozású kezdeményezésben részt vett, többek 
között az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titoknoka volt.

 137 Schlick Ignác (1821–1869) vasgyáros. 1847-ben vasöntödét nyitott Budán, amely nem sokkal később 
bezárt. 1860-ban megnyitotta újabb vasöntödéjét, amely ekkor már épületlakatossággal, műön-
téssel és bádogos mesterséggel is foglalkozott, de vasszerkezeti munkákat és kisebb gőzgépek 
gyártását is vállalták. Halála után veje, Langenfeld Frigyes vette át a vállalat vezetését. 

 138 Vidats István (1802–1883) gyártulajdonos, az első magyar mezőgazdasági gépgyár alapítója. 1842-
ben Pestre költöztette lakatosműhelyét, 1854-ben megvásárolta a Schlick-gyárat, ahol mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari gépeket gyártott. Gyára az 1873. évi gazdasági válság és Vidats betegsége 
miatt 1876-ban csődbe ment.
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vérei közül nővérén, Maria Cleopheán , Heinrich Frauenfelder  feleségén kívül még 
Jakob  – aki a Ganz rokonságából nősült –, húga, Esther Catharina , Hans Heinrich 
Lanz  felesége és Elisabetha Steinemann  férje, Hans Ulrich  élt a beteg Konradon  
kívül. Hat féltestvéréből már csak kettő maradt: az elborult elméjű Elisabeth  és 
Jakob Hauser  felesége, Anna Barbara . Jakobéknak szép, vidám kislányai voltak. Ő 
is olyanról álmodott, mint ez a kis Babette  – de neki már sohasem lesz gyermeke. 
Mennyit siránkoztak valamikor, s ő hányszor segített rajtuk! Áradt is belőlük a 
hála, úgy fogadták, mintha nem is rokon, hanem inkább valami nagyúr lenne.139

Furcsa, ellentétes érzések kerítették hatalmukba. Igen, ezek a hozzá legközelebb 
álló emberek, testvérei, unokahúgai, öccsei. De egy más világban élnek. Csodálják 
és körüludvarolják őt, hiszen neki sikerült, meggazdagodott. Szárnyára kapta a hír, 
ők meg kisemberek maradtak, de a maguk módján tehetségesek. Jobb benyomást 
tettek rá, mint várta. Amióta támogatta őket, határozottan fejlődnek. Szegény apja 
hány segélykérő levelet írt neki! Akkor még alig-alig tudott rajtuk segíteni. Aztán 
egyszerre mégis úgy érezte, nem tudna itt maradni. Túlságosan jól ismerik egymást, 
túlságosan sokat tudnak egymásról. Épp azért, mert egy vérből valók, egy örökség 
hordozói. Ugyanaz a veszedelem leselkedik rájuk. 

Azonban – ha nem is tudna köztük élni – szokatlan melegséggel önti el az a 
tudat, hogy hatalmában van felemelni őket. Úgy sincsenek gyermekei. Micsoda 
érzés! Gazdaggá, függetlenné teheti őket. Az ismeretlen végzet árnyait nem űzheti 
el, de külső körülményeiket olyan varázserővel változtathatja meg, mint a mesebeli 
tündérkirály, akinek szavára a rút kis béka is királyleánnyá változik. Ez a gondolat 
valami eddig ismeretlen gyönyörűséggel töltötte el. A vagyon növekedésével eddig 
csak szaporodtak gondjai, félelmei. Most jóra használhatta fel. 

Prominens vendég

A schleswig-holsteini konfl iktus valóban úgy végződött, ahogyan Theodor  felhá-
borodva írta Herminének  a porosz hazafi ságtól áthatott Kaiserswerthbe. Azt, hogy 
a két leghatalmasabb német uralkodó meghódította ezeket a kis hercegségeket, egy 
cseppet sem tartotta valami nagy dicsőségnek. Marie  ebben minden honleányi ön-
tudata ellenére sem értett vele egészen egyet. Újabban egy képes német folyóiratot 
járatott. Olyan kegyességet tükrözött, mint az övé, és a címe is olyan melegen, 
otthonosan hangzott: Daheim.140 Különös, de ez a lap ebben a lelkes pesti magyar 
asszonyban, Janischné  tanítványában valami mélyen elrejtett német szimpátiát 
ébresztgetett.

 139 SZEKERES 1960, 264–265. o.
 140 Daheim: ein deutsches Familienblatt. 1864 és 1943 között jelent meg kezdetben hetente, majd kéthetente. 
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Amikor a régóta rivalizáló két német főhatalom, a hanyatló Ausztria és a hata-
lomra éhes poroszok közt megint kitört az ősi gyűlölködés, Marie  határozottan 
a poroszok pártjára állt. Theodor  inkább csak annak örült, hogy a Habsburgok 
helyzete nehezedik. Ugyanakkor félt is attól, amit a jövő hozhat. A magyarok közül 
is sokan érezték ezt. Mikor Deák Ferenc  húsvéti cikke megjelent, Theodor  nem 
osztotta a széltében elterjedt vérmes reménységeket. Arra is csak egy szkeptikus 
kézlegyintéssel felelt, amikor felettese, Kudlik  pesti pályafenntartási főnök abban 
valami jó jelt vélt látni, hogy a még mindig koronázatlan fi atal király hosszabb időre 
az országba látogat. Most akarnak kiegyezni Béccsel? Nem értette.

Marie-t  már sokkal jobban felvillanyozta, amikor a Széchenyi utcai házba is el-
jutott a hivatalos értesítés, hogy őfelsége személyes látogatásával óhajtja kitüntetni 
Ganz  budai vasöntödéjét. Két kérdés érdekelt mindenkit: milyen ruhában lesz a 
tulajdonos, és milyen zászlókkal díszíti üzemét? 

Abraham  bácsi ez alkalommal is magyar ruhát öltött, és csak magyar zászlókkal 
díszítette fel gyára főkapuját. Nem, oda nem kerül fekete-sárga lobogó!

– Elvégre svájci zászlót nem tűzhetek ki – jelentette ki nyugodtan –, és ha min-
dig ilyen ruhában jártam, most sem veszek fel másikat! Készítsétek ki a legszebb 
sujtásos fekete ruhámat! 

Az uralkodó látogatása éppen Medárd napjára, június 8-ra esett. Theodor  epés 
megjegyzéseket tett a császárra, de azért vacsoránál áttanulmányozta a Pester Lloyd 
esti kiadásában megjelent híradást.

„Ma reggel hét órakor őfelsége a nyilvánosságra hozott program szerint első 
és második főhadsegédje, a Helytartótanács elnöke, a főhadi kormányzó és 
a budai polgármester kíséretével csaknem egy teljes óráig tartó látogatásá-
val tisztelte meg Abraham Ganz  vasöntödéjét. Az üzem derék tulajdonosa 
– olvasta, s hangosan megismételte: derék, lám, lám, derék – nagyszámú 
technikai személyzete élén, a magas vendég tiszteletére gazdagon feldíszített 
épület kapujában fogadta őfelségét. Miután Ganz  úr kifejezte a leereszkedő 
császári kegy iránti tiszteletteljes köszönetét, őfelsége nagy érdeklődéssel 
megtekintette a gépműhelyt, a vasöntödét és a kiterjedt műhelyek minden 
részét, és az öntödében minden részletet megfi gyelt. Különösen nagy érdek-
lődést tanúsított a vasúti kerekek öntése iránt, amelyeket a külföldi vasutak 
is alkalmaznak. Őfelsége megszemlélte e gyártásmód minden részletét, a 
formától a kész vasúti kerékig. Miután érdeklődött a munkások száma, az 
üzem technikai és kereskedelmi ügyvitele iránt, méltóztatott az üzem nagy-
szerűsége és teljesítőképessége felett érzett legmagasabb megelégedésének 
és elismerésének kifejezést adni, mely nemcsak tulajdonosának, hanem az 
egész hazának dicsőségére válik.”141

 141 Der allerhöchste Besuch. In: Abendblatt des Pester Lloyd, 1865. június 8.
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– Na – morgott Theodor –, méltóztatott legmagasabb megelégedésének és elis-
merésének kifejezést adni. Micsoda nyálas alattvalói alázatoskodás! 

De Marie  lecsendesítette. 
– Nyugodt lehetsz, hogy Onkel Abraham  ugyanúgy gondolkodik, mint te, de 

azért nagyon jól tudja, hogy a budai tanács most már nemcsak díszpolgári okleve-
lekkel próbálja elterelni a fi gyelmet egyébként irigy és ellenséges magatartásáról, 
hanem végre rendbe fogja hozni a Kórház utca kátyús kövezetét is, amelyet eddig 
sohasem csináltatott meg rendesen, talán éppen azért, hogy azon a szén- és érc-
szállítmányok elakadjanak. Ha a császár hamarabb jött volna, kevesebb ló szakadt 
volna meg azon az úton. 

– Még csak egy kitüntetést sem adott Abraham  bácsinak! – zsörtölődött tovább. 
– De méltóztatott nagyszerűnek találni az üzemet. Vajon ebbe beleértette a magyar 
zászlókat és a magyar ruhát is? 

Theodor  ezekben a napokban szokatlanul sokat zsörtölődött. Talán hozzájárult 
ehhez az is, hogy Marie  elég nehezen viselte a terhesség első hónapjait. Majd minél 
melegebb lett az idő, annál jobban érezte magát. Haza is költözött a Váci országúti 
lakásba. Anyósa és Sophie nem nagyon siettek visszatérni Kőszegről. Theodor  
maga sem tudta, mit kívánjon. Jó lett volna, ha itt vannak, egyébként meg lehet, 
éppen az a jó, hogy nincsenek itt.

Nem minden aggodalom nélkül teltek ezek a hetek. Chrissy  első gyermeke holtan 
született, s a második szülésbe ő maga halt bele. Mégiscsak megnyugtató lenne, ha 
itt volna kéznél a mama . Nemigen adtak hírt magukról. Szűkszavú beszámolóik 
viszont arra mutattak, hogy e – Theodor  szerint – lelkileg oly sivár helyen egészen 
jól érzik magukat. 

Valaki azt állította, gyakran látták őket a lutheránus paplakon, ahol el is kelt a 
segítség, hiszen Willy Schneller  özvegyen maradt. Nincs abban semmi rossz, ha 
odajárnak. A fi atal Schneller  gyerekkorában épp úgy megfordult Michael Biberauer  
grazi parókiáján, mint a Biberauer gyerekek a kőszegi paplakban, amikor ott még 
Wilhelm  apja, Michael Biberauer  jóval idősebb szívbéli barátja lelkészkedett. A fi a-
talok sok vidám órát töltöttek együtt felolvasásokkal, versmondással és muzsikával. 
Ezek után rendszerint társasjátékok következtek, melyek közül nem hiányozhattak 
az akkor annyira kedvelt zálogosdik, sok pirulás s nagy kacagások forrásai. Tény, 
hogy a mama  és Sophie  nem sok kedvet mutattak arra, hogy visszatérjenek Pestre. 
Utóbb már levelet is alig váltottak egymással. 

Aztán váratlanul megérkeztek. Nem azok voltak, akik elmentek. Sophie  sokkal 
jobb kedvűnek, majdnem derűsnek mutatkozott, de az is kiderült, hogy ezentúl 
már nem hajlandó Marie-nak  alárendelni magát. 

– Mi történt vele? – faggatta Theodor  az édesanyját.
– Hogy mi? Idősebb, mint Marie , és nem szereti, ha parancsolgat neki.
– De mama , ez Marie  háztartása, és Marie  teherben van, nem szabad felizgatni!
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A várakozás izgalmában

A feszültséget legjobban Hermine  sínylette meg, aki nem kapott levelet, s már 
mindenféle bajt sejtett a nagy hallgatás mögött. Szeptember elejére megint félévi 
vizsgákra készült. Ez azonban igen nagy erőfeszítésébe került, mert megint gyen-
gélkedett.

„Mától kezdve a második reggelihez egy pohár sört és egy sonkás-vajas 
kenyeret kapok, mindenáron meg akarnak erősíteni. 

Itt elég szomorú a helyzet, nagyon kevés új testvér lép be, és sok kilépés 
is akad… Igaz-e, hogy Pestre tanító diakonisszákat fognak küldeni? Erről 
igazán többet szeretnék tudni… 

A képzőben úgy tudják, hogy odavárnak néhányat, s nem egy közülük 
meg fogja kérdezni magában, vajon én vagyok-e az, talán én kerülök oda?”142

Köztük lehetett Hermine  is. Most felcsillant előtte a reménység, hogy ha 1866 
tavaszán végez, esetleg Pestre helyezhetik. De gyönyörű lenne! Persze ahhoz előbb 
diakonisszává kell lennie. Most már az is akar lenni, az a hivatása. De az intézet 
szabályai szerint ehhez szülői belegyezés is szükségeltetik, és Anyácska  még mindig 
nem tudta magát elszánni arra, hogy kiadja.

Aztán eszébe jutott. Pesten kórházat nyitnak, betegápoló diakonisszákra van 
szükségük. Nem, őt nem Pestre fogják küldeni. De vajon hova? 

„Hogy áll a kórház ügye, és mi van a templomépítéssel? Ezen a nyáron még 
el sem kezdtek semmit? Hány tagja is van most a gyülekezetnek? Ugye, a 
nevelőnők kormánya teljesen szétesett? … Bizonyára hallottad, hogy El-
zinger kisasszony  a badeni nagyhercegnő udvarában kapott állást, mint a 
kis hercegnő nevelőnője.”143

Ezt a levelet sem tudja befejezni. Egy héttel később folytatja, de még akkor sem 
kapott egyetlen sort sem hazulról. Már csak azzal tudja vigasztalni magát, hogy a 
jövő év húsvétján, ha majd minden vizsgáján túl lesz, hazalátogathat Pestre. 

„Mennél közelebb jön az az idő, amikor már nem kapnom, hanem adnom kell, 
annál nagyobb félelem tölt el. Egészen alkalmatlannak tartom magamat egy 
ilyen fontos feladat betöltésére, arra, hogy a gyermekek lelkét a Megváltóhoz 
vezessem. Mily szép, mily nagy feladat, de mekkora felelősség! Nos, nekem 
semmim, de semmim nincs, mindent az Úrnak kell megadnia, de ő meg is 

 142 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1865). Hermine Biberauer levele 
Theodor Biberauerhez, 1865. augusztus 20. – augusztus 27. 

 143 Uo.
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fogja ezt tenni, azt, amit bennem és általam elkezdett, véghez is fogja vinni, 
egyedül az Ő dicsőségére.”144

Megint csak megemlíti azt, ami legbelül izgatja: 

„Nagyon szeretném tudni, hogy édesanyám , ha az Úrnak úgy tetszene, hogy 
engem hazámtól távol állítsanak munkába, szívesen elengedne-e?”145

Már betelt a levélpapír, kész a levél. De a margókra még egy utóirat kerül: 

„Vacsora után az asztalnál kihirdették, hogy negyed kilenckor imaóra lesz, 
senki sem tudja, miért. Aztán éppen most hallottam, hogy egy testvér, aki 
ott szolgált Kis-Ázsiában, ahol a kolera olyan nagyon dühöng, e járvány 
áldozata lett… Isten őrizzen meg bennünket!”146

Levélre még mindig hiába várt. Pesten Marie  és Sophie  között nyílt összetűzés 
támadt. Bőven hullottak a könnyek, és egyik sem engedett. Theodor  várandós fe-
lesége mellé állt, aki egyszerre jobban érezte magát, a mama  a lánya pártját fogta. 
És az az érdekes, hogy nem is izgatta magát nagyon. Az egyetlen férfi  a nők hábo-
rújában végre kénytelen a húgához fordulni. Theodor  szeptemberben szokatlanul 
meleg hangú levelet küld Kaiserswerthbe. 

„Minden nap újra elhatároztam, hogy írok, de nem jutottam odáig, mert 
már 18-a óta várjuk a kis jövevényt, akiről már írtam neked, s erről az ese-
ményről oly szívesen adtam volna azonnal hírt, mivel azonban nem akar 
megérkezni, és Marie  egészen frissnek érzi magát, amit már régen nem érzett, 
nem várathatlak tovább… 

Édesanyánk  már nagyon szeretett volna neked pénzt küldeni, azonban 
csak ebben a hónapban számíthat valamennyire. Nekünk is nagyon rosszul 
megy, mert a Grabesblumen kötetre még 250 forint adósságom van, s csekély 
a reményem, hogy ezeket fedezhetem most, amikor hamarosan sok kiadás 
vár rám.”147

Végre megkezdődnek a szülőfájások, s szeptember 21-én Marie  kisfi út szül. Ezt 
megírják Kaiserswerthbe, de elfelejtik megírni, hogy mi lesz a neve.148 Természe-
tesen Theodornak keresztelik, de mivel Ganzéktól annyi jóban van részük, és a 
gyermekágyas asszonyt azonnal meg is hívják magukhoz, ahol tágas lakásukban 

 144 Uo. (Kiemelés az eredetiben.)
 145 Uo.
 146 Uo.
 147 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1865). Theodor Biberauer levele 

Hermine Biberauerhez, 1865. szeptember 7. – szeptember 20.
 148 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1865). Marie Pospesch levele Hermine 

Biberauerhez, 1865. október 3.
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a szellős, északi fekvésű vendéglakosztályt bocsátják rendelkezésére, Wilhelm 
Abraham Theodor  lesz a neve. Theodor nemcsak az apja kedvéért, hanem mint 
Isten ajándéka. Abraham Ganz bácsi  miatt, és Wilhelm nagyanyja, Wilhelmine  
engesztelésére. Rudolf König  kereszteli október 22-én.149 A háztartási könyvecske 
még azt is elárulja, hogy a keresztelési stóla 11 forintot tett ki.150 Ez aztán drága volt…

Váratlan fordulat

Marie  még haza sem költözött, amikor fény derült az utolsó hónapok sok rejtélyes 
eseményére. Arra is, miért érezte magát a mama  és Sophie  olyan jól Kőszegen, 
miért maradtak olyan sokáig, miért hordta a lány egyszerre olyan magasan a fejét, 
és miért nem rémült meg a mama  a nagy összecsapásnál.

Itt, Ganzék vadonatúj, ragyogóan előkelő lakásában, e csendes és kényelmes 
környezetben éri a fi atal anyát a legnagyobb, nem várt meglepetés. Sophie  férjhez 
megy! Nem is várnak már a házasságkötéssel. Az esküvőt november 12-ére tűzték 
ki, s nem Pesten fog esküdni, hanem édesanyja testvérei és a Wels rokonság szárnyai 
alatt Győrött, Kovács Pali  bácsiéknál. Marie  is, Theodor  is azonnal értesítik Hermi-
nét . De hogy mekkora zavarban vannak, azt semmi sem mutatja jobban annál, hogy 
mind a ketten elfelejtenek valamit: egyik sem írja meg a vőlegény nevét.151

Theodor  mélyen megbántva úgy érzi, hogy az édesanyja valami titkos össze-
esküvést sző ellene Sophie-val . Nem elég az, hogy ez a könnyelmű lány ehhez a 
hétgyermekes Willy Schnellerhez  megy feleségül, akinek még a hitélete is olyan bi-
zonytalan, olyan langyos, hanem most még a legvilágiasabb nagybácsi, színésznők 
és komédiások barátja, Kovács Pali bácsi  rendezi az esküvőt. Ez a kaján vadmagyar, 
ez a kuruzsló előbb tudott Sophie  szándékairól, mint ő! Sőt, bizonyára még helye-
selte is! Lehet, hogy ebben is csak valami vígjátékot látott, és jót mulatott magában. 

Mit tehet? Hiszen úgy, ahogy illett, teljes tisztességgel meghívták tanúnak.
– Sophie  vőlegénye negyvennégy esztendős! – horkant fel.
Csak aztán csillapodik, amikor eszébe jut, hogy Sophie  is harmincnégy eszten-

dős.
– Egy hétgyermekes özvegyemberhez megy feleségül? – vonja kérdőre anyját.
– Ahhoz – feleli az nyugodt fölénnyel –, Sophie  mindig sok gyermeket szeretett 

volna, és a munkától sohasem félt. Hidd el, édesapád csak örülne neki, nagyon sze-

 149 A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, A620. mikrofi lm. A budapesti Kálvin 
téri református gyülekezet keresztelési anyakönyvei 1845–1866. 186. fol. 

 150 BFL XIII. 42. BBGY. 6. kisdoboz. Theodor Biberauerné született Marie Pospesch bevétel-kiadási 
könyvei, jegyzetei, levélfogalmazványai. Ausgaben vom 1t. Nov. 1864.

 151 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1865). Marie Pospesch levele Hermine 
Biberauerhez, 1865. október 3.
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rette Wilhelm  apját. És hogy örülne boldogult anyósom, ha látná, hogy a kőszegi 
paplakban az ő unokája, egy Biberauer lány a ház asszonya!

– De miért nem szólt a mama  nekem?
– Mert helytelenítetted volna, édes fi am – hangzott a válasz, s ezt nehéz is lett 

volna letagadni.
Szegény Hermine  azonban senkivel sem tud beszélni ezekről. Találgatásokra 

van utalva. 

„Ugyan miféle híreket kapok hazulról! – írja bátyjának érezhető izgalommal. 
– Én sokkal jobban szeretnék emiatt sírni, mint örvendezni. Még a nevét 
sem írtad meg, amit igazán megtehettél volna, így csak feltételezem, hogy a 
vőlegény Schneller  kőszegi lelkipásztor. Ha pedig ez így van, akkor csak azon 
csodálkozom, hogy ez hogy lehet szerelmes, mikor már meglehetősen öreg? 
És Sophie , szegény Sophie  vajon talál-e benne támaszt, védelmezőt a nehéz 
időkben, kísérőt a mennybe vezető úton? Igaz, ha a hét gyermeknek igazi 
anyja lesz, akkor ez kétségtelenül szeretetmunka, de minden olyan gyorsan 
történt, volt-e egyáltalán ideje arra, hogy mindent meggondoljon? Hogy 
írnom kell neki, az biztos, de hogy írjak neki?”152

Igyekszik megnyugtatni magát.

„Egyébként egy esküvő nem olyan esemény, ami miatt gyászolni és pa-
naszkodni kell, de nem tehetek mást, mind nehezebbé válik a szívem. Még 
Marie  levelének szavai erősítenek valamennyire: »biztosan hiszem, hogy ez 
az Úrtól van«. 

Kedves bátyám, az utolsó leveledben egyébként is kissé rejtélyes voltál, 
ki tudja, mi ennek az oka, s ezért arra kérnélek, sok munkádban keress 
magadnak segítséget. Gondolj arra, hogy az a kötelességed, hogy megőrizd 
magadat a tieid, különösképpen kedves feleséged és gyermekeid számára. 
Könyörögve kérlek, keress munkatársat magadnak, és ne csinálj mindent 
egyedül. Nincs már íródeákod, és nincs asszisztensed? Azt írtad nekem, írjak 
Marie-nak , hogy miért, azt majd később megírod. Hát ezt nem értem. Marie  
szomorú? Csak nincsenek kellemetlenségei a családdal? Persze, szívesen írok 
neki, hiszen szívből szeretem, és nagyon boldognak szeretném tudni.”153

S ezzel, mintha megelégelte volna a családi problémákat, megkérdezi: „Hogy áll 
a kórház megnyitásának dolga?”154 Erre a kérdésre a legkönnyebb felelni. A templo-
mépítés ügye előbbre halad. Remény van arra, hogy a gyülekezet ingyen telket kap 
a várostól a Hold utcában, s a pénz is szépen gyűlik. De Theodor  egy pillanatig sem 

 152 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine és Theodor levelei (1865). Hermine Biberauer levele 
Theodor Biberauerhez, 1865. október 17. (Kiemelés az eredetiben.)
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felejti el, hogy eredetileg szeretetintézmények számára szolgáló bázisnak szánta 
ezt a gyülekezetet. 

Legutóbbi kaiserswerthi látogatása óta egyre jobban kialakult a kórház terve. 
Újra meg újra megostromolja Kaiserswerthet: mikor küldenek diakonisszákat 
Pestre? Bakody  is szakadatlanul azt hajtogatja: csináljunk diakonisszaházat! Száz-
szor elmondta már, hogy vannak dolgok, amiket komolyan kell venni, hátha azok 
Isten útmutatásai. S vajon nem Isten ujját kell-e látni abban, hogy skóciai utazása 
évében egy gazdag skót hölgy, Miss Mackichan  éppen Pesten lett beteg? Königék 
konstantinápolyi baráti köréhez tartozott, s onnan átutazóban náluk szállt meg. 
Bakody  kezelte a lakáson, így megint csak szóba került, hogy mennyire kellene egy 
kórház, ahol a Pesten élő beteg külföldiek jó gyógykezelésben, szakszerű ápolásban 
részesülhetnének. A Szent Rókus Kórházba nehéz bekerülni. Jó orvosai vannak, 
az igaz, de a felszerelése gyenge, termei férgesek, sok benne a patkány, s az egész 
olyan riasztó. Fehér denevérszárnyúra keményített főkötős irgalmas nővérek, apá-
cák ápolnak benne, s azoknak néha bizony előbbre való az imádság, mint a beteg. 

Miss Mackichan  közel járt a halálhoz. Annál hálásabb volt a gyógyulásért. A pesti 
protestáns kórház gondolata annyira megragadta, hogy száz fontot, egy kis igényű 
ember egyesztendei szerény megélhetésére elegendő komoly összeget adományo-
zott erre a célra, s megígérte, hogy hazájában gyűjtést indít.155 Kellett volna a pénz 
a templomra is, de eszükbe sem jutott, hogy azt, amit a kórház céljára adtak, másra 
is fel lehetne használni. Erkölcstelennek tartották volna. 

A presbitérium már korábban külön bizottságot létesített a kórház tervének 
előmozdítására. König  az elnök, tagjai: Bakody  doktor, Biberauer  és egy Anton 
Hornung  nevű buzgó asztalosmester. Először is megfelelő épületet kerestek, talál-
tak is egyet, és kibérelték az egyik helyiségét. Csakhogy a szomszédok megijedtek 
attól, hogy kórház kerül a közelükbe. Rákényszerítették a tulajdonost, hogy mondja 
fel a bérletet. Hogyisne, még valami ragályt fognak közéjük hurcolni! A házbér is 
odaveszett. Mikor aztán a Rózsa utcában rábukkantak egy L alakú kis földszintes 
házra, másodszor is így járhattak volna, ha Bakody  meg nem vásárolja az ingatlant. 
Így már ő adhatja bérbe az egyháznak. Kicsiny kis házacska az egész. Két rendelő, 
két háromágyas betegszoba és egy helyiség, amely az ápolónő és a cseléd lakásául 
szolgál, és persze konyha, kamra van benne.156

A János evangéliuma ötödik fejezetében leírt, a jeruzsálemi betegek angyalszárnyak-
tól felkavart gyógyító tava után nevezték el az irgalmasság házának: Bethesdának.157

 155 Első évi jelentés 1867, 3–4. o. A Bethesda éves jelentései németül is megjelentek Jahresbericht des 
Krankenhauses Bethesda der deutsch-reformirten Filialgemeinde in Pest címen. A magyar nyelven megje-
lent beszámolók amellett, hogy tükrözik a korszak helyesírási normáit, gyakran tartalmaznak 
helyesírási pontatlanságokat is. 

 156 Első évi jelentés 1867, 4. o.
 157 Uo.
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Theodor  minderről ír Herminének . Aztán, mintha csak akkor jutna eszébe, így 
folytatja: 

„Bizonyára nagyon kíváncsian várod, hogy hallj valamit Sophie  esküvőjéről. 
Szombaton, [november] 11-én utazott édesanyánkkal Győrbe, és Kovácsék a 
lehető legkedvesebben fogadták házukba őket, én kedden délben érkeztem 
oda, s azt hittem, hogy az esketés, ahogy azt korábban tervezték, estére 
következik, csakhogy az egy győri szokás következtében csak másnap reg-
gel történhetett meg, mégpedig reggel 9 órakor a lutheránus templomban. 
A szertartást Haubner  szuperintendens végezte, ó, mennyire kívántuk, bár-
csak az ő helyén König  úr állt volna! Mikor utána megkérdezték Sophie-t , 
azt mondta, ez hetet-havat összehordott. Így is volt.”158

Pedig hát az öreg Haubner , a kufsteini rab valamikor még a menyasszony apja, 
Michael Biberauer  jó pajtása, versenytársa volt Sopronban, a Latin Társaságban és 
a jénai egyetemen. Azóta dunántúli püspök lett belőle, sőt börtönt és üldöztetést 
szenvedett nemzeti hős. Legfőképpen azonban törődött öregember.

A levél így folytatódik: 

„Fél 11-kor Sophie  Schnellerrel  egy hintón elindult Sopronba, s csütörtökön 
szerencsésen oda is érkeztek, most Kőszegről várunk híreket, ezeket még 
nem kaptuk meg. Az Úr árassza rájuk gazdag áldását, ha Sophie  komolyan 
veszi a feladatát, és kéri az Urat, hogy adjon neki erőt és bölcsességet, úgy 
még nagyon áldásosan munkálkodhat Kőszegen. Schneller  még nagyon 
messze van attól, ahol lennie kellene, de annak is örülök, hogy legalább annyit 
elmondhatok róla, hogy a diakonissza-ügy nagy barátja… Augustétől  azt a 
hírt kaptuk, hogy csak decemberben tud Pestre jönni.”159

Ezt a házasságot egyébként nemcsak a Schneller család helyeselte, de még az 
elhunyt első feleség rokonsága is. Az anyakönyvi bejegyzés szerint első tanúként 
Boór Károly  hosztódi, Zala megyei közbirtokos neve szerepelt az esküvőn. A Schnel-
lereket Schneller Lajos  Veszprém megyei haszonbérlő és Schneller Gusztáv  győri 
kalmár képviselte. A menyasszony családja részéről pedig Theodor Biberauer  „pesti 
vasúti pályafőnökön” kívül Kovács Pál  győri „orvos, író, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja” vállalta a tanú szerepét.160

 158 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelei (1865). Theodor Biberauer levele 
Hermine Biberauerhez, 1865. november 21.

 159 Uo.
 160 Schneller István genealógiai feljegyzései.
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A Bethesda megnyitóünnepélye

Sophie  tehát elment, Auguste  viszont visszatért Pestre. Nem végleg, úgy gondolta, 
csak kis időre. Már kezdett kialakulni a helyzet Grazban. Éppen jókor jött ezen a 
rossz télen, amikor egyik betegség követte a másikat. Theodor  már hónapok óta 
kelésekkel kínlódott, s most – éppen karácsonyra – a torkában képződött valami 
fekély, amitől tíz napra elnémult, s folyadékon kívül semmit sem tudott lenyelni. 
Nem tudta, mi lesz belőle. Nagy aggodalmak szorongatták. Marie  akkor már három 
hete feküdt betegen, s közben elapadt a teje. Szegény kis Theodor ! Az arcocskája 
beesett, szemei kidülledtek, s a sírása is egészen elhalkult. Mirigyei is megduzzadtak, 
s a szülők aggódva fi gyelték, meddig bírja még. Szerencsére a mama  kerített egy jó 
erős dadát, akinek csak úgy duzzadtak a mellei a tejtől, amellett még jó indulatú 
is volt, és szerette a kicsit. Marie  eleinte tiltakozott, aztán mégis megadta magát. 
Ez mentette meg a gyerek életét. Új erőre kapott, beteg mirigye kifekélyesedett, s 
magától kitisztult. Marie  is sápadt és elgyötört lett. Hogyne lett volna az! Végtag-
fájdalmakra panaszkodott, nem maradt jártányi ereje sem. Megint Josephine  néni 
mentette meg a helyzetet: átvitte őket magához a Váci országútról a Duna-partra. 
Ahogy Theodor  írja, oda, ahol a jó levegőnek egészen más az ereje.1

Neki most különösen nehezére esett ez a betegeskedés. Nemcsak az ünnepek 
miatt, amelyeket ágyban kellett töltenie, de azért is, mert 1866 első napjára tűzték 
ki a kórház megnyitását. Keserves volt, hogy éppen most, amikor régi álma meg-
valósul, amikor hosszú évek küzdelmeinek első zsenge gyümölcse beérik, otthon 
kell maradnia. Legfeljebb annyit tehet, hogy összeállítja a gyülekezet életének fon-
tosabb adatait, megírja a lezáruló év eseményeit, s új áldozatokra lelkesíti barátait. 

Ez a karácsonyi időszak és az óesztendő utolsó estéje is úgy telt el, hogy egyetlen 
istentiszteleten sem vehetett részt. Aztán felvirradt az újesztendő napja. A Rózsa 
utca 5. szám alatti kis ház udvarának kapuját fenyőgallyak díszítették. A téli égbolt 
alatt a zöld ágakon nemzeti színű szalagok és zászlók piros-fehér csíkjai között 
köszöntette az érkezőket a Bethesda felirat. 

Theodornak  kellett volna az ünnepi beszédet tartani. Mennyi, de mennyi mon-
danivalója lett volna, de erről most szó sem lehetett. Olyan rosszul érezte magát, 
hogy ennek még örült is. Legalább nem kell izgulnia. Így aztán akkor is ágyban 

 1 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor és Hermine levelezése (1866). Theodor Biberauer levele 
Hermine Biberauerhez, 1866. január 27.
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feküdt, amikor délután, úgy két óra tájban a Rózsa utca és a Flórián utca sarkán fekvő 
szépen tatarozott, kimeszelt, fellobogózott házacska udvarán „az elöljáróság és az 
intézet pártolói nagy számban gyültek össze a megnyitás ünnepélyére.”2

Szokatlan időpont volt, de az újesztendei templomozás és a nem közönséges 
ünnepi ebédek elfogyasztása után nem maradt más, hiszen négy óra felé már be-
sötétedett. 

„Miután az összes helyiségek és azok berendezése megszemléltetett, fő-
tiszteletű Török Pál  református szuperintendens és lelkész úr az ünnepélyt 
imával és magyar szónoklattal nyitá meg, melyben a keresztyén betegápolás 
érdemét kiemelé; ezt követték még a Koenig  lelkipásztor és a dr. Bakody  tanár 
urak által tartott szónoklatok. Minthogy a házban elég helyiség volt, hogy 
ne csak a hitközséghez tartozó, hanem más betegek is felvétethessenek: az 
anyaközség presbyteriumának azon ajánlat tétetett, hogy az általa küldendő 
betegek is fel fognak vétetni.”3

Mindenki örült, mindenki meg volt elégedve, csak éppen Theodornak  jutott 
vajmi kevés ebből az örömből. Ő mégis örült annak, amit elértek. Akármilyen kicsi 
is ez a ház, most legalább van egy talpalatnyi hely, ahol menedékre találhatnak a 
gyülekezet megbetegedett vagyontalan tagjai. Otthonra lelnek azok a beteg nem 
pestiek, akár magyarországiak, akár külföldiek, akik nem kapnak helyet a főváros 
kórházaiban. Ideiglenesen alkalmaztak egy betegápolásban járatos nőt. De egyetlen 
beteg sem jelentkezett.

Fejlődő gyülekezet

Theodor végre is a lábadozás napjaiban állította össze Rudolf Königgel  a parányi 
Pest-budai Német Református Leányegyház presbitériumának 1865. évi jelentését 
és az istentiszteletek 1866. évi rendjét. Gyűltek az adatok, s ő maga is elcsodálkozott 
rajtuk. Elkapta a lelkesedés. 

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr, ezt kiáltjuk oda az újesztendő 
kezdetén kedves gyülekezeti tagjainknak, és meghívjuk őket, vessenek egy 
rövid pillantást az elmúlt év eseményeire. Ez az esztendő a körünkhöz tar-
tozó családok életében különösen komoly volt, mert kevesen kíméltettek 
meg a megpróbáltatásoktól, legyenek azok betegségek, a halál hideg keze, 
munkanélküliség vagy más keserűségek, amelyek az ajtókon kopogtattak, 
s amelyek révén az Úr szólt hozzánk… 

 2 A Bethesda története 1885, 15. o. 
 3 Uo.
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Bizonyára hálával és örömmel emlékeznek többen is arra a vigasztalásra és 
felüdülésre, amelyben ilyen napokban és órákban a keresztyén közösség által 
részesülhettek; mert mindazok, akik ezt a jóllét napjaiban keresték, s ennek 
örvendeztek, nem lesznek magukra hagyatva a nyomorúság, a betegség és 
a kísértés éjszakáján, mert körülveszi őket az atyafi ak buzgó könyörgése, 
tanácsa és vigasztalása, hogy annak karjaiba vezérelje őket, aki újra és újra 
szeretett minket…

1865-ben gyülekezetünk 4 úrvacsorai istentiszteletén összesen 380 fő élt 
a szent jegyekkel. Megkereszteltetett 6 fi úgyermek és 4 kisleány, összesen 
tehát 10, s rajuk kívül 5 prozelita. Konfi rmáltatott 5 fi ú és 3 leány, összesen 8, 
kihirdettetett 5 házasulandó pár, ezekben megeskettetett a gyülekezetünk-
ben 3, a győri evangélikus templomban 1 és a katolikus templomban 1 pár. 
Eltemettetett 2 férfi , 2 nő és 5 gyermek, összesen 9 személy…

Gyülekezetünk 1865 végén jegyzőkönyvileg nyilvántartott 131 önálló tagja 
közül 45 nőtlen, illetve hajadon vagy megözvegyült és 86 házas volt, akik 
közül 39 tiszta protestáns, 47 vegyes házasságban élt. Nemzetiségük szerint 
39 svájci, 33 magyarországi német, 33 külföldi német, 10 szláv, 9 prozelita 
és 5 angol. 

Év közben elveszítettünk 3 önálló gyülekezeti tagot elhalálozás, 9 tagot 
külföldre költözés és 7 tagot gyülekezeti kötelékből való kilépés miatt, míg 
21 új tag csatlakozott hozzánk, akik közül 7 újonnan érkezett Pestre.

Mivel gyülekezetünk törvényes leányegyházként elismertetvén arra köte-
leztetett, hogy önkéntes hozzájárulásával részt vegyen az anyaegyházközség 
fenntartásában, a kettős adóztatás elkerülése céljából a presbitérium meg-
egyezett az anyaegyházközséggel, hogy a gyülekezet évi 120 forint fi zetésével 
rója le eme kötelezettségét…”4

Beszámol a szegények pénztáráról, a nőegylet munkájáról, mely hat nőt teljes 
ruházattal ajándékozott meg, az ifjúsági egyletről, mely már háromszáznyolc-
vannyolc forinttal rendelkezik. Szomorúan megemlíti, hogy Martin Voitkos , aki a 
gyülekezet tagjai közül az első misszionárius volt, meghalt. 

„Három esztendővel ezelőtt hagyott el bennünket az Úr szerelmétől indít-
tatva… s a Bázel melletti St. Chrischona-i Zarándokmisszióban kapta meg 
kiképzését. Felszenteltetése után egy felső-egyiptomi missziói állomásra 
osztották be. Kiutazása előtt azonban megengedték neki, hogy megláto-
gassa öreg édesanyját Magyarországon. Így jutott el még egyszer közénk 
is. Minden okunk megvolt arra, hogy ama műveltség láttán, melyet a fi atal-
ember aránylag rövid idő alatt megszerzett, és azon a kifejezésbeli gyakor-
lottságon, amelyet néhány előadásán megfi gyelhettünk, meglepődjünk… 
Fájdalom, a magyarországi útja idején uralkodó roppant hidegben erősen 
meghűlt, ebből tüdővész keletkezett, mely aztán Egyiptom forró éghajlata 
alatt olyan gyors lefolyásúvá vált, hogy már a rákövetkező nyáron… hazájára 

 4 Jahresbericht 1866, 3–6. o.
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és gyülekezetünkre áldást mondva, az alexandriai diakonissza-intézetben 
megboldogult.”5

– A mi gyülekezetünk… – gondolta Theodor . – Hány misszionáriust küldött 
vajon eddig a pogányok közé a magyar református egyház? 

Aztán beszámolt arról, hogy a gyülekezet missziói egyesülete már harmadik évi 
közgyűlését tartotta, s ezen Huber  bázeli misszionárius, aki tizennégy esztendeig 
dolgozott Indiában, előadást tartott. König  szerkeszti a gyülekezet havonta meg-
jelenő lapját, a Glaubensbotét,6 amely nemcsak híreket, de hitébresztő és hiterősítő 
anyagot is hoz. Beszámol a Bethesda megalapításáról és a megnyitó ünnepségről, 
a Grabesblumen megjelenéséről és arról, hogy őfelsége Viktória  angol királynő száz 
forintot küldött egy kezéhez került példányért, s további öt példányt rendelt belőle! 
És végül elmondja, mennyire jutottak abban a dologban, „mely mindnyájunknak 
leginkább a szívén fekszik”, hogyan is áll a templom, egy „méltó istenháza” építése.7 
A templomépítési alap eddig kilencezer-hétszázhetvennyolc forint kilencven krajcár 
felett rendelkezik. Ez nem elég. Jöjjenek hát az adakozók! 

„Mi pedig felemeljük szemeinket a magasba, és abban az Úrban bízunk, aki 
mindeneket teremtett… az ő hatalma és ereje oly nagy, hogy semmiben sem 
lehet hiány, ami gyülekezete épülésére szolgál.”8

Ezt a jelentést a presbitérium el is fogadta. Valamennyien aláírták: Török Pál  
lelkipásztor, Rudolf König  segédlelkész, Anton Meyer  kurátor, Galambfi  Vilmos 
 pénztáros, Theodor Biberauer  jegyző, Andrew Moody , Anton Hornung , Adolf 
Höcker , Carl Rau  és Johann Weber .

Mindnyájan elcsodálkoztak azon, hogy ez a kicsiny sereg – valóban egy maroknyi 
„vándor és jövevény”, ahogy a Biblia nevezi Isten népének tagjait – ennyi barátra 
számíthat szerte a világon. A németországi Gusztáv Adolf Egylettől a Skót Szabad 
Egyházon át a bázeli és a zürichi egyházak segélyegyletéig, Disselhofftól , a berlini, 
frankfurti, drezdai barátokon és a Grand Verger-i Bovet de Muralton  át Legrand  
bázeli lelkészig, a régi glasgowi, St. Andrews-i és londoni támogatókig. De nemcsak 
kérnek, adnak is. Ugyan melyik magyarországi gyülekezet küld rendszeresen anyagi 
támogatást a bázeli Missziói Társulatnak? Ebben az évben kétszázhúsz forintot 
küldtek oda. És most már valóban aktuális a templomépítés! A Nádor utcai terem 
bére elviselhetetlenül sok, évi ezernégyszázötven forint akkor, amikor a fi zeté-
sekre és jutalmakra ugyanannyi idő alatt mindössze kétszázhatvan forintot költ 

 5 Jahresbericht 1866, 7–8. o.
 6 Der Glaubensbote: Blätter für Kirche, Schule und Haus. 1864-ben jelent meg először, felelős szerkesztője 

Hornyánszky Viktor volt.
 7 Jahresbericht 1866, 12. o.
 8 Uo. 13. o.
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a gyülekezet. Sőt, a terembért még fel is akarják emelni kétezer-ötszáz forintra. 
A tervezett szép nagy templom ugyan legalább ötvenezer forintba fog kerülni, 
lesz benne legalább ötszáz ülőhely, de szükség van rá. Álom? Ha meg kell lennie, 
meglesz! Mint a Bethesda…

Az óember és az újember

Hermine  csak várja a leveleket Pestről. Az utóbbi időben egészen elmaradtak. Rajta 
most annyira elhatalmasodott a köhögés, hogy elkülönítették. Azóta egyedül lakik a 
betegszobában. Furcsa neve van ennek a kis helyiségnek: Pilgerstübchen, vagyis zarán-
dokszobácska. Csak nem arra utal ez az elnevezés, hogy azok a fáradt zarándokok 
térnek be ide, akik útban az örökkévalóság felé még egyszer megpihennek a nagy út 
előtt? Herminét  mindenesetre szigorúan ágyba parancsolták. Nagyon aggasztotta, 
hogy hazulról nem írtak neki. Csak Sophie  és Schneller  meleg és megelégedett 
soraiból tudta meg, hogy Pesten mindenki beteg. Őket is meg akarja nyugtatni: 

„Orvosságot kaptam, és izzadtam – írja bátyjának –, most azonban már 
egész nap fent lehetek, s minden munkát elvégezhetek, csak a szobát nem 
hagyhatom el. Mindenkinek, aki megkérdezi, hogy vagyok, azt felelem, jól, 
bár ezt senki sem hiszi el nekem. Ma ismét más gyógyszert kaptam, remélem, 
hogy hétfőn megint visszatérhetek a tanítóképzőbe. Képzelheted, milyen 
nehezemre esik csendben itt maradni, amikor már a vizsga küszöbén állok. 
Remélem, hogy miattam nem aggódtok, én egészen jól érzem magam, csak 
tudnám már, hogy ti hogy vagytok!

Ha Isten is úgy akarja, akkor már néhány hét múlva Pestre érkeznek a 
diakonisszák. A három testvér közül egyet ismerek, igazán nagyon kedves 
leány, s örülök, hogy ti kapjátok meg… Írjatok hamarosan!”9

Bátyja azonnal, szokatlan melegséggel válaszol:

„Kedves húgocskám! …nem késlelkedhetem a válasszal, különben elönt a 
munka, nemcsak hivatali kötelességeim, hanem az is, hogy a gyülekezet és 
kórházunk gondja most úgyszólván csak a lelkész úrra s rám nehezedik… 
Ebben az esztendőben komoly erőfeszítéseket kellene tennünk, hogy végre 
nekikezdjünk a templom építésének. Mama  és Guszti  egészen jól vannak. 
Nálunk most az országgyűlés ülései és a császár [magyarországi] utazása 
miatt nagy az izgalom…”10

 9 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Hermine Bibe-
rauer levele Theodor Biberauerhez, 1866. január 23. 

 10 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Theodor Bibe-
rauer levele Hermine Biberauerhez, 1866. január 27. 
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Ezt az izgalmat csak fokozta az egyre élesedő porosz-osztrák konfl iktus. És érde-
kes, hogy Theodor , bár a világért sem kívánja, hogy a poroszok kerekedjenek felül, 
mégis abban reménykedik, hogy az osztrákok alulmaradnak. Mint olyan sokszor a 
magyar történelemben, úgy most is nehéz megmondani, mi lenne a súlyosabb csa-
pás, a szövetséges vagy az éppen aktuális elnyomó hódító győzelme vagy veresége. 

Február elején Hermine  végre elhagyhatja a Pilgerstübchent. Még az esti tanulást 
is megtiltják neki, olyan gyenge. Az intézet nagy ünnepségén sem engedik részt 
venni. Korán le kell feküdnie. Tanulmányi vezetője azt mondja neki: 

„… az édesanyja és a kedves bátyja bizonyára szívesebben veszik, ha nem 
olyan fényes bizonyítvánnyal, de egészségesen, mintha fényes bizonyít-
vánnyal, de betegen érkezik haza. Óemberem persze fényes bizonyítványt 
szeretne, de azt is szeretném, ha ez már nem uralkodna bennem, s így még 
ebből is csak tanulhatok – fájdalom, az óember nagyon szívós életű. 

Ezen a három héten annyi szeretetet kaptam! Annál hálátlanabbnak fogsz 
tartani, ha megvallom, ma nagy honvágyam van utánatok, mert még ha sok 
testvérem is van, édesanyám és bátyám csak egy van.”11

A kislány óemberének eszébe juthattak bátyja fényes grazi bizonyítványai. A ma-
ma  nem győzött dicsekedni velük. A Ständisches Johanneumban, a grazi műszaki 
főiskolán minden tárgyból külön díszes árkus papíron adták a bizonyítványt. 
Theodornak  volt egy kötetre való, és mind kitüntetéses!

Közeledik a záróvizsga. Letelt a három év. Talán már márciusban megkapja a 
tanítónői diplomát. Még mindig nem diakonissza, pedig az akar lenni. Már csak 
az anyai beleegyezés késik. Mindenesetre végzésekor, ha csak egy kis időre is, haz-
alátogathat. Két pesti lány van most a kaiserswerthi képzőben. Sok baj van velük. 
Az egyik

„a ruházatában és egyéb dolgaiban nagyon piszkos és rendetlen, s ha ezt 
számon kérik rajta, egészen elcsodálkozik, s úgy érzi, igazságtalanok hozzá. 
Azonkívül mindketten úgy vannak, hogy nem tartják kegyelemnek, hogy 
itt lehetnek, hanem úgy gondolják, hogy az intézet örüljön annak, hogy itt 
vannak… [A másik] olyan fl egmatikus, hogy roppant lassan mozog, emellett 
jó étvágya van, úgy hogy napról napra egyre kövérebb és ormótlanabb lesz.”12

Már kész a levél, amikor még egy utóiratban elmondja, hogy ebben a latyakos, 
enyhe télben milyen különös időjárás volt vasárnapra virradóan. Ezen a február eleji 
éjszakán villámlott, dörgött, és közben jég verte a tetőt. A vizsga is megkezdődött. 

 11 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Hermine Bibe-
rauer levele Theodor Biberauerhez, 1866. február 4. (Kiemelés az eredetiben.)

 12 Uo.
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Ha jobban tudna franciául, akkor a kis-ázsiai Szmirnába küldenék, ahol a törökök 
által legyilkolt örmények árvái számára most nyitottak egy otthont és iskolát. 

Egyelőre még vizsgázni kell. A zárthelyi írásbeli dolgozat tárgya: „a nyelvtanítás 
célja és az e cél elérésére alkalmak eszközök.” Következik a matematika. „Hogyan 
fogok én ostoba, szegény birka ezzel megbirkózni” – kérdezi.13

Megírja, hogy az a Kaiserswerthben végzett tanító kisasszony, aki a pesti is-
kolában szerencsétlen szerelembe keveredett egy nős tanítóval, s teherbe is esett 
tőle, visszatért Kaiserswerthbe. „Nem vonta ki magát a büntetés alól, s úgy látszik, 
mélyen bánja bűnét…” Utóda most vizsgázik. Nagyon derék fi atal lány. „Ugye 
lesz bennetek részvét és türelem iránta, ha eleinte honvágya lesz? – kérdezi, s így 
folytatja: – Ó, mennyit lehet a túlságos keménységgel ártani! Mennyi türelemmel 
voltak irántam ezen a helyen.”14

Betelt a papír. De szélére még odaírja:

„A köhögés megszűnt. Nagy fáradtságom és gyakori fejfájásaim bizonyára 
majd csak akkor múlnak el, ha egy kicsit több nyugalmam lesz. Ó, hogy 
örülök az üdülésnek, amelyet otthon tölthetek el! Képzeld, már többfelől 
hallottam, hogy a munkahelyem már ki van jelölve, de hogy hol, azt nem 
tudom. Kérd az Urat, hogy ne csak gyenge erőmet fokozza… hanem tegyen 
alkalmassá és ügyessé a szolgálatra! Ezer ölelés és csók drága édesanyámnak, 
Gusztinak , Marie-nak  és a gyerekeknek…”15

Theodor  röviden és aggódva válaszol. Pesten készítik a diakonisszák lakását, 
úgy, ahogy azt Kaiserswerth a szerződésben előírta. Meyer  főmérnök, a gyülekezet 
gondnoka és König  lelkész kihallgatáson vannak a császárnál, hogy neki is átnyújt-
sák a gyülekezet támogatás iránti kérelmét.

„Látod tehát, hogy teljes komolysággal nekiláttunk a templom és iskola meg-
építésének, s ebbe Isten segítségével már 1867 őszén be is akarunk költözni… 
Marie , hála Istennek, a fürdők után jobban van, csak a szegény kicsi szenved 
még nagyon sokat…”16

Még az édesanyja  és Auguste  is küld néhány sort.

„Gyönyörű tavaszi napokat élünk – írja –, s a szív szunnyadó érzéseivel 
túlcsordul a közeledő tavasz örömétől és reménységétől. Ugye te is örülsz 

 13 Uo.
 14 Uo.
 15 Uo.
 16 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Theodor Bibe-

rauer levele Hermine Biberauerhez, 1866. február 12. 
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annak, hogy rövidesen láthatsz bennünket? Mi a nyári hónapokat Sophie-nál  
szándékozunk tölteni, ha Isten is úgy akarja.”17

De a nagy kérdésre most sem válaszol. Hermine  azonnal ír Theodornak . 

„Nagyon szeretném, ha a mama  hamarosan eldöntené, hogy mi legyen be-
lőlem. Ez a bizonytalanság nagyon megnehezíti az ittlétemet. Azt kívánom, 
hogy anyám komolyan imádkozva meggondolja ezt a kérdést, nagyon-na-
gyon komoly dolog ez. Én csak az Isten útját akarom járni, és azzal is meg-
elégszem, ha a mama  visszahív magához, noha a diakonisszaközösség nekem 
nagyon drágává lett.”18

Szerződés

A Pestnek szánt diakonisszák útra készülődnek, hiszen a kórház már megnyílt. De 
előbb még tiszta vizet kell önteni a pohárba. Kaiserswerth ad diakonisszákat, de 
csak akkor, ha már részletes szerződésben szabályozta feladataikat, és gondosko-
dott védelmükről. Biztosítja lelkigondozásukat, egészségvédelmüket, munka- és 
szabadságidejüket, nehogy visszaéljenek szolgálatkészségükkel. 

A pesti presbitériumban a munkaadók és a munkások egyaránt elcsodálkoznak. 
Szokatlan ez. Persze a diakonisszák mások, mint a többiek. Azt viszont egészen 
természetesnek tartják, hogy a szerződés harmadik paragrafusa kimondja, hogy: 

„Férfi betegeket nem fürdethetnek, klistélyozhatnak,19 öltöztethetnek, és sem 
férfi , sem női tetemek boncolásánál nem lehetnek jelen. Ezekre a munkákra 
férfi  betegápolók alkalmazandók, akiknek alkalmazására és elbocsátására 
a diakonisszák jogosultak. Ez a férfi  végzi a vízhordást, a kertgondozást és 
az egyéb házimunkát is a testvérek utasítása szerint.”

Ez a 19. század közepén egészen új követelmény. Nők irányítják a férfi ak munkáját! 
A szerződés többi pontjaiban ki van kötve, hogy a diakonisszákon kívül más 

alkalmazottak nem lakhatnak velük egy épületben. Éjszakai ügyeletet csak har-
madnaponként vállalhatnak. Külön házirend szabályozza munkájukat, amelyet 
a kaiserswerthi igazgatóságnak is jóvá kell hagynia. Ez részletezi az első és máso-
dik paragrafusban foglalt megállapodást, mely szerint „a kórház elöljáróságának 
felügyelete alatt végzik a betegápolást és veszik át a kórház gazdasági és belső 
igazgatását”, s kötelezik magukat arra, hogy az orvosi utasításokat „valamennyi 
gyógyászati és dietetikus rendelkezés szerint pontosan végrehajtják.”

 17 Uo.
 18 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Hermine Bibe-

rauer levele Theodor Biberauerhez, 1866. február 18.
 19 Klistélyozás: beöntés.



423

ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN (1866–1867)

A betegek lelki gondozását a felekezet szerinti illetékes lelkész végzi. A testvérek a 
protestáns betegeknek naponta felolvasnak egy részt a Bibliából és az anyaházuktól 
kapott építő olvasmányokból. „Kívánatos, hogy a kórházban minden héten egy 
rövid istentisztelet, esetleg bibliaóra legyen tartva.”

A nyolcadik, kilencedik és tizedik pont roppant szigorú tisztasági előíráso-
kat tartalmaz, előírja a leltárkészítést, és szabályozza a vezető testvér pénztár- és 
anyagkezelésének és elszámolásainak módját. A tizenegyedik a főként gyülekezeti 
szolgálatra rendelt testvérről rendelkezik. „Meglátogatja a gyülekezet szegényeit 
és betegeit”, tapasztalatairól jelentést tesz – s ez különösen érdekes, nem a presbi-
tériumnak, hanem – a kórház vezetésének, részt vesz annak gyülekezetgondozási 
ügyeket tárgyaló ülésein, javaslatokat tesz a segítés módjára, valamint ágyaz, kötöz, 
köpölyöz, piócákat rak. Ha szükséges, virraszt a beteg mellett, de akkor napközben 
lakásán négy-öt óra hosszat köteles pihenni. Tartós betegség esetén más segítségről 
gondoskodik, „mivel ő elsősorban az egész gyülekezetnek kell, hogy szolgáljon.” 
Ahol lehet, lelki gondozói szolgálatot végez az anyaházi utasítások szerint. Ahol 
ezt nem kívánják, „ott igyekszik a szíveket az Isten félelmében és szeretetében 
folyó életével és szolgálatával az Úrnak megnyerni.” Beteg- és szegénygondozási 
célokra ágy- és ágyneműraktárat tart fenn. A gyülekezet leányainak varró-, kötő- és 
foltozóórák tartásával szolgál, vasárnapi iskolát tart, cselédeket gondoz, s főként 
vasárnaponként igyekszik ezekkel foglalkozni.

A tizenkettedik paragrafus arról intézkedik, hogyan segítik egymást kölcsönö-
sen a diakonisszák. A tizenharmadik az útiköltség, az anyaháznak testvérenként 
fi zetendő járandóság – évi hatvan váltóforint –, a diakonisszák teljes ellátása, egy 
nappaliból és egy háromágyas hálóból álló lakása, világítása, fűtése, mosása, orvosi 
kezelése, gyógyszerellátása és esetleg „tisztességes eltemettetése” körül szabályozza 
a kórház kötelességeit. 

Van aztán egy különösen kategorikus és szigorú paragrafus. Így hangzik: 

„A diakonisszák sem betegeiktől, sem gondozottaiktól, sem kórházi elöljáró-
iktól, sem mástól semmiféle ajándékot nem fogadhatnak el, még karácsonyi 
ajándék címén sem.

A diakonisszák vasárnap a nyilvános istentiszteletet látogatják, hétköznap 
is részt vesznek a gyülekezeti alkalmakon, de csak egymást felváltva, és úgy, 
hogy mindig maradjon ügyeletes. 

Alkalmazási szerződésüket megfelelő indoklással és egy negyedévvel 
előre mindkét fél felbonthatja. A kórház elöljárósága kérheti egyes testvérek 
leváltását, és az anyaház is visszahívhatja őket. Helyettük mást kell beállítani. 
Az útiköltségeket, betegség esetét kivéve, mindig a leváltást kívánó fél viseli. 

Minden diakonissza négyesztendei pesti szolgálat után hosszabb, családja 
körében vagy a kaiserswerthi anyaházban eltölthető szabadságra jogosult, 
amelynek költségeit, valamint útiköltségét a kórházi elöljáróság köteles 
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viselni. Az évi rendes üdülőszabadság költségeihez fejenként tíz tallérral 
tartozik hozzájárulni.”

A tizenkilencedik és huszadik paragrafus egyrészt a kaiserswerthi anyaház 
felügyeleti jogát biztosítja olyképpen, hogy az szükség szerint, időnként nyolc-tíz-
napos ott-tartózkodásra erre felhatalmazott főnöknőt vagy diakonisszát küld ki 
a munkahelyre. Másrészt kötelezi az anyaházat arra, hogy igazgatósága „mint a 
diakonisszák anyai vezetője és gondviselője a távolból is állandó összeköttetésben” 
maradjon velük, „őket szükség esetén otthoni elöljáróságuknál képviselje… és 
személyes ügyeikben is segítségen nyújtson nekik.”

A szerződés két példányban készült. A Német Református Leányegyház kép-
viseletében Pesten 1866. március 14-én dr. Bakody Tivadar , Theodor Biberauer , 
Anton Hornung  és Rudolf König  írták alá. Ugyanezt a példányt Julius Disselhoff  
Kaiserswerthben március 19-én látta el aláírásával.20

Kis-ázsiai küldetés

Amikor Hermine  megkapta az oly sokáig halogatott anyai beleegyezést, már csak 
néhány nap választotta el március 6-tól, utolsó vizsgájától. Diakonissza lehet! 
Aztán közel három hosszú év után végre újra megláthatja édesanyját, hazamehet 
Theodorékhoz, a kis Chrissyhez ! Megismerheti Marie-t !

Már nem az a gyámoltalan kislány, aki annak idején apró termetének, testi gyen-
geségének tudatában, sok-sok jól-rosszul titkolt félelemmel elindult Pestről. Van 
életcélja, hivatása, küldetése. Ebben erősítették meg az első kora tavaszias, télvégi 
napon végbement felszentelésén. Csendes napokkal, komoly önvizsgálattal kezdő-
dött. Vállalni tudja-e azt a szolgálatot önként és örömmel? Most már úgy érezte, 
minden ellenére, Istenben bízva ezt is megteheti. Ezért aláírásával és ünnepélyes 
ígéreteivel öt évre elkötelezte magát arra, hogy a kaiserswerthi anyaház köteléké-
ben, diakonisszaként ott fog Istennek szolgálni, ahová vezetői küldik. Engedelmes 
lesz és alázatos, munkájában kitartó és lelkiismeretes, mint aki tudja, hogy nem 
embereknek, hanem magának az Istennek tartozik számadással.

A Stammhausszal egybeépült kis anyaházi templomot betöltötték az áldás szavai. 
Az oltáron lobogtak a lassan csonkig égő gyertyák. Fehér csipkefőkötős leányfejek 
vették körül, csillogó szemek tekintettek rá. Aztán felzengett az ének. Az ének után 
nagy csend következett. Felolvasták, hogy ki hová kerül. Hermine  most tudta meg, 
hogy messzire, nagyon messzire, a kis-ázsiai Bejrútba küldik, mégpedig csaknem 

 20 A szerződés a kaiserswerthi Archiv der Fliedner-Kulturstiftung állományában található.
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azonnal. Hazamehet, de csak rövid időt tölthet Pesten. Nagy szükség van rá oda-
kint. Megdöbbent. 

A Közel-Keletnek ezen a gyönyörű, de nyugtalan pontján akkor kezdtek dolgozni 
a diakonisszák, amikor hat esztendővel ezelőtt, 1860-ban egész Európát megrázták 
azoknak a véget nem érő, válogatott kegyetlenségeknek a hírei, amelyekkel a libano-
ni drúzok, ezek a félig mohamedán, félig pogány harcosokból álló törzsek rátörtek 
keresztyén honfi társaikra, a maronitákra és a görög hitűekre. Pusztítva, gyújtogatva, 
a férfi akat és fi úgyermekeket kardélre hányva, a nőket megbecstelenítve és az öre-
geket gyilkolva elkezdték szervezett és rendszeres kiirtásukat. Nyugat-Európában 
a felháborodott közvélemény, s nem utolsósorban az Evangéliumi Szövetség moz-
gatta meg a nagyhatalmakat. A felvonuló hadihajók fl ottademonstrációja legalább 
a parti városokban véget vetett a vérfürdőnek. Csakhogy az öldöklő hordák már 
egészen Damaszkuszig jutottak. Tíz- és százezreket mészároltak le. Az özvegyek 
és árvák ezrei menekültek a hegyvidékről Bejrútba, Tiruszba és Szidónba, a ten-
germelléki városokba. De itt senki sem segített rajtuk. Nyomor, szenny, éhezés, 
járvány, züllés és pusztulás lett a sorsuk.

Fliedner  azonnal cselekedett. Még abban az évben, szeptember 18-án elindított két 
diakonisszát, akik százhatvan gyermeknek biztosítottak otthont, szeretetet, nevelést 
és jó iskolázást. Ezek közül százharmincan az árvaház lakói voltak, harminc kislány 
pedig az úgynevezett Pensionatban, a nevelőintézetben élt. Az utóbbiak általában 
olyan, a nyugati műveltséget értékelő, jómódú libanoni keresztyén családok tagjai 
voltak, amelyek leányaik iskolázására, főként nyelvtanulására, európai nevelésére 
hajlandók voltak költeni. Hermine munkakörét elsősorban a Pensionatban jelölték ki, 
ahol a gazdag növendékeket a tehetségesnek mutatkozó árvákkal együtt tanították, 
sőt nem egyből tanítónőt képeztek.

Az a táj, ahol nem messze a tengerparti várostól, fent a távol kéklő hegyekben 
Libanon ezeresztendős cédrusainak korbácsos ágaiban zúg a szél, nem lesz messze 
attól a földtől, amelyet valamikor a Megváltó  lába érintett. Micsoda reménység! 
Néhány év múlva neki is kijár majd a jeruzsálemi kirándulás, hiszen már a szent 
városban is dolgozik néhány kaiserswerthi testvére. Ezzel vigasztalgatta magát. 

Csak ez a rettentő távolság ne lenne! Kis-Ázsiában dühöng a kolera, s még mindig 
folynak a harcok. Hogy mikor lesz vége? Ki tudja? Most kell segíteni! Gyerekek, 
nagyobb részt árvák közé megy, őket kell tanítania.
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Családi körben

Végre hazautazhatott! Haza… Pestre. Igaz, nem úgy, ahogyan a télen ott a Pilger-
stübchenben betegen eltervezte. Nem szép hosszú vakációra, még csak egy szabad 
nyárra sem. Csak néhány rövid hétre, mert Bejrútban már várják az árvák.

Búcsúzott Kaiserswerthtől. Még egyszer bejárta az egész telepet a Rajnától a régi 
országútig. Mikor látja újra ezt a sok, szívéhez nőtt embert és épületet, örömeinek, 
bánatának színhelyét? 

Aztán siettette volna a kicsit kényelmetlen szűk és rossz szagú vonatot. Még 
szerencse, hogy a női szakaszokban kapott helyet az átszállásoknál is. A kerekek 
kemény, ritmikus csattogása, a mozdony füttye, az állandó zaj újra meg újra el-
álmosította. A legrövidebb vonalon, Lipcsén, Bodenbachon, Prágán és Bécsen át 
utazott. De Bécs után már alig bírt magával. Pozsony, a kedves Pozsony… Hányszor 
járt erre! Érsekújvár, aztán a Dunakanyar, szemben a várrom koronázta Visegrád. 
Egyre nőtt benne az öröm. Rövidesen megölelheti az édesanyját  és Theodort ! 
Mindjárt otthon lesz…

Hazaérkezett! Még egyszer gyerek lehet az anyja mellett. Csalódott volna? Nyil-
ván másnak képzelte az itthoni életet. Amióta elment, sok minden megváltozott. 
A búcsúzás szorongásában is tombolt benne az öröm, tréfált és nevetett. Szeme 
kékebb volt a tavaszi égnél. Mutogatta magát: nézzetek, ez az a Hermine  testvér, 
okleveles tanítónő! Az anyja még csak megértette, de Theodor  és talán Marie  is 
hamar megsokallták. Komolytalan. A mama  megpróbálta megvédeni.

– Ne felejtsétek el – mondta –, ez a gyerek milyen régen vágyott arra, hogy itt 
legyen. Aztán meg ki tudja, mikor kerül még egyszer vissza. 

Theodor  megcsóválta a fejét.
– De mama , azért nem kellene úgy viselkednie, mintha ő azzal, hogy diakonissza 

és tanítónő, most már több, nagyobb lenne másoknál – mondta szigorúan. – Azelőtt 
világi hiúságokkal dicsekedett, most olyan lelki dolgokkal, amelyeknek csak annál 
alázatosabbá kellene tennie őt. 

– Akkor is az bántotta, hogy magasságra is a legkisebb, leggyengébb. És ne felejtsd 
el, még csak most lesz huszonkét éves. Gyerek.

Hermine  végiglátogatta az összes ismerőst. Megismerkedett Ganzékkal, és a 
két kislánnyal, Josephine-nel  és Annával  vidám kirándulásokra indult. Hintón 
vagy gyalog bejárták a Tabánt, a Kissvábhegyet. Az új, megerősített Citadellával 
elcsúfított Gellért-hegyre nem mehettek fel, de a Disznófőhöz és a Szép Juhászné-
hoz igen. Ha lehetett, a kis Chrissyt  is megszöktették hazulról. Éppen betöltötte a 
hatodik esztendejét, és már iskolába kellett járnia, nem mulaszthatott. A tanítónő 
nem szerette, akaratosnak tartotta.

De a kicsi gyorsan rákapott diakonissza-főkötős – ahogy akkor mondták, kalapos 
– játszótársára, Hermine  nénire. Amikor egyszer nem engedték el vele, levetette 
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magát a földre, sírt, rugdalózott, és senkit sem engedett magához. Az édesapja el-
verte. Hermine  közbelépett. Nem szólt egy szót sem, csak megfogta a fenyítő kezet.

A bátyja csodálkozva nézett rá, majd kiment a szobából. De másnap elővette a 
húgát. 

– Miért fogtad meg a kezemet? 
– Mert attól félek, túlságosan szigorú vagy a kicsihez – felelte Hermine .
– Én?
– Türelmesebbnek kellene lenned hozzá! Nézd, Marie  milyen kedvesen bánik vele! 

Nem azt mondom, hogy kényeztessétek, de jobban érezze a gyerek, hogy szereted! 
Szeretitek akkor is, ha eleven. Persze, hogy szegény betegeskedő kis Theodoré  az 
elsőség. De neki is jusson valami! Hiszen olyan okos. Nem látjátok, mennyivel 
frissebb eszű a kortársainál? Többet lát és érez, mint gondolnátok. 

Theodor  elvörösödött, nem felelt. Napokig nem is beszélgetett a húgával. Aztán 
egy este félrehívta, és a szemére hányta:

– Nagy csalódást okoztál nekem. Az, hogy olyan sokat nevetgélsz, s olyan világias 
vagy, még csak-csak, majd kinövöd. De nagy sajnálattal látom, hogy túlságosan 
sok maradt benned az óemberedből. Nem veszed észre, milyen kevés benned az 
alázat? Attól félek, hogy az a világias felfuvalkodottság, ami korábban jellemzett, 
most valami lelki gőgnek adott helyet. A nevelési elveimet is bírálod. Azt hiszed, 
hogy azért, mert tanítónő lettél, most már ezt is megengedheted magadnak? 

Hosszú, nehéz beszélgetés következett. Hermine  sírt. Theodor  biztosnak látszott 
a dolgában. Vagy mégsem? Mindenesetre azzal fejezte be:

– Imádkozni fogok érted, hogy az Úr lelkülete hatalmasodjék el mindinkább 
rajtad, és tegyen valóban az Ő igazi szolgálóleányává…21

Pedig milyen szépek lehettek volna ezek a napok! Hermine  soha ilyen tavaszt 
nem élt még meg. A kertek virágba borultak, tarka színekre mázolt hajók úsztak 
a csillogó Dunán, frissen meszelt húsvéti díszt öltöttek a Víziváros és a Rácváros 
apró földszintes házai. Még a Nemzeti Múzeumtól a pesti indóházig s onnan Új-
pestre járó új lóvasút fáradt lovacskái is vidámabban húzták a négy kerékre szerelt 
házikóhoz hasonlító keskeny ablakos kocsikat, amelyekre hátul kellett felszállni, s 
amelyekért a kis Chrissy  olyan követelőzően lelkesedett. Diadalmas kikelet illatát 
hozta a budai hegyek erdeiből a szél.

 21 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Theodor Bibe-
rauer Hermine Biberauerhez, 1866. július 25.
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Búcsú

Aztán egyszerre vége lett az egésznek. Kaiserswerthből azt írták, hogy a bizonytalan 
európai helyzetre való tekintettel Herminének  minél előbb el kell utaznia kis-ázsiai 
munkahelyére. A hajója május 10-e körül indul Triesztből. 

Ez nagyon fájdalmasan érintette. Mindig arra számított, hogy ezt a születésnapját, 
a huszonkettediket május 10-én itt fogja tölteni Pesten a mamával, Theodorékkal 
és a régi jó barátokkal. S most mi lett a hosszú szabadságból, üdülésből, a ragyogó 
nyárból, amelyről télen annyit álmodott? Már május legelején el kell innen utaznia. 
Még csak azt sem várhatja meg, hogy az első kaiserswerthi testvérek megérkezzenek 
Pestre. Hogy örült annak, hogy ő mutathatja meg nekik ezeket a szép városokat, 
Pestet és Budát, hogy ő vezetheti be őket Theodor  vágyainak megvalósulásába, a 
Bethesdába! 

Már csak abban reménykedett, hogy ha Bécsen át utazik, Grazot is útba ejtheti. 
Akkor, ha csak néhány órára is, belemerülhet gyermekkora kedves emlékeibe. Ott 
talán még nem is láttak diakonisszát. De Theodor  ebből is kiábrándította. 

– Látod, milyen szerencséd van, amióta elmentél, már megnyílt az új dunántúli 
vasúttársaság, a Déli Vasút Buda–Pragerhof–Trieszt vonala – mondta Theodor  
büszkén.

– Nem Bécsen át megyek? – kérdezte Hermine  csodálkozva s kicsit szomorúan, 
mert Graz jutott eszébe. 

– Nem, egészen új vidékeket látsz majd. Végigutazol a legnagyobb magyar tó, a 
Balaton mellett. Órákon keresztül nézheted, semmi sem takarja el, mert a síneket 
egészen a víz mellé építették. Le is kellett a víz szintjét süllyeszteni, nem volt könnyű 
feladat. Ahol most a vonatok robognak, ott tíz évvel ezelőtt még tófenék volt. S ezen 
a víz felőli részen nem hogy egy fa, de még csak egy bokor sem nőtt. A falvak a másik 
oldalon vannak, rendszerint egy kis dombháton. Szegényes, nádtetős falucskák. 
A Sió torkolatánál akad a parton néhány ház, mert innen, valamint a boglári és a 
fonyódi evezős kompok révénél megy át a hajó Balatonfüredre, ahol még nincsen 
vasút. Máshol semmi sem zavarja a kilátást. Szép, lakatlan, helyenként mocsaras, 
szelíd, lankás vidék. A túlparton bájos vulkanikus dombok, ahogy itt mondják, 
hegyek szegélyezik ezt a nagy, üres vizet. Kéklő vonulatukon túl kezdődik a mi igazi 
szülőföldünk. Csak nézz ki az ablakon! Arra van Kőszeg, Graz – mondta nevetve, 
s észre sem vette, hogy Herminének  könnybe lábad a szeme. 

Sohasem érezte még Pestet és Budát olyan szépnek, a Dunát olyan csillogónak, 
Buda kertjeit olyan illatosnak, mint azon a szerdai napon, amikor egy zötyögő, 
öreg fi ákeren elindultak a budai pályaudvar felé. A nagy folyón a partról ló vontatta 
uszályok, lapátkerekes hajók úsztak, alázatosan lehajtották hosszú kéményeiket 
Pest-Buda büszkesége, a Lánchíd előtt. Fehérlő habokból hosszú fehér V betűt 
húztak maguk után.
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A kocsi behajtott az Alagútba, melynek falai felerősítve visszhangozták a pat-
kócsattogást. Még nem volt tíz esztendeje annak, hogy megnyitották, s még mindig 
friss öröm töltötte el az öntudatos budaiakat. Túlsó végén elkanyarodtak a Vérmező 
nyugati oldalára. A nagy katonai gyakorlótér, az Ördög-árok mély és lapos, fátlan 
völgye, a Paradewiese lent feküdt az út és a Várhegy között. Balra tőlük egy szikla-
szirtnek látszó kőgát tetején emelkedett a magasba az új pályaudvar fagerendákból 
összeszerelt csarnoktetőzete. 

Itt búcsúztak. Végül nagy kolompolással, sípolással elindult a vonat. Hermine  
mozdulatlanul állt a nyitott ablak előtt. Már a Balatonnál jártak, amikor becsukta. 
Sírt. 

Új élmények

Hermine  június elején írt először hosszabb levelet. Új világ veszi körül. Milyen 
más ez a kis-ázsiai élet! Egy kiránduláson ismerkedett meg vele először. Leírja az 
utcákat, a kávéházakat, a vízipipát szívó vendégeket, akiknek a kedvéért még neki 
is meg kellett kóstolnia ezt az ördöngös szerszámot, csak persze nem szívta, hanem 
fújta. Lett is ebből nevetés! Aztán belátogattak az egyik növendékük rokonaihoz. 

„Itt is kávét kellett innunk, aztán behoztak egy nagy gyümölccsel teli alacso-
nyabb arab asztalt… s mi a földre telepedtünk, ki lehevert, ki ült… Tányér 
és evőeszköz híján egyebet is kézzel fogyasztottunk… Aztán elérkezett az 
indulás, visszatértünk a szamarainkhoz, felszálltunk a nyeregbe, s uccu neki 
egy meredek lejtőnek. Emilie testvérrel  jó előnyhöz jutottunk, s én felhasz-
náltam az alkalmat néhány szál virág szedésére, Augusténak  küldöm majd 
lepréselve. Derék szamaramnak úgy tűnt, tetszett, ha senki sem ül a hátán, 
mivel mindent elkövetett, hogy még egyszer fel ne tudjak ülni rá. De Joseph 
[a vízhordó legény] a segítségemre sietett, s nemsokára nemcsak utolértem, 
de ismét el is hagytam a társaságot. Előző éjjel azonban nagy eső esett, sok 
helyt meglehetősen magasan állt a víz, s a lelkész úr, aki előttem lovagolt, 
egyszer csak azt mondja, a lovam lába már alig ér talajt, én ezért a fal mellé 
szorítottam a szamaramat, ahol még akadt egy-két száraz kő, s így szeren-
csésen túljutottam ezen a szakaszon, Hedwig  azonban pórul járt, kétszer is 
beleesett a vízbe… A lelkész úr folyvást számolt, hogy mind megvagyunk-e, 
aztán jó kis ügetéssel siettünk tovább. Nyolc órára értünk haza. 

Tegnap és ma hajó érkezett, de egyik sem hozott hírt tőletek. Ha az osztrák 
hajók már nem jöhetnének az Olaszországgal folyó háború miatt, írjatok 
Marseille-en át…”22

 22 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Hermine Bibe-
rauer levele Theodor Biberauerhez, 1866. június 10–12.
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Két nappal később folytatja levelét: 

„Ma a helybeli basa háremében jártam. Csak egy felesége van, de az asszony 
egész sereg rabszolganővel rendelkezik, van köztük néger is. A basa felesége 
nagyon csinos kedves asszony, pedig már öt gyermeke van. Egy szolgálóle-
ány egy nagy tálcán ezüstrojtos lila bársonykendővel letakart kávét szolgált 
fel, aztán megállt az ajtóban, egy másik betöltötte, a harmadik átnyújtotta 
nekünk, s egy negyedik valami gyümölcsléből készült üdítőitallal kínált. 

Egyszer már a tengerben is fürödtem… Ó, írjatok, kérlek, írjatok minél 
előbb…”23

Új meg új hajók érkeznek Európából. Háborús híreket hoznak. De postát nem…

Háborús idők

Theodor  balsejtelmei beigazolódtak. Már hosszabb ideje érezte, hogy nő a háborús 
veszély. A Schleswig-Holstein-kérdés mind jobban elmérgesítette a Német Szövet-
ségen belül a két nagy, Poroszország és Ausztria viszonyát. Az osztrák csapatoktól 
megszállt Holstein kormányzója, von Gablenz 24 nyíltan támogatta az augustenburgi 
herceg igényeit. Ezt pedig semmiképpen sem tűrhette a porosz államvezetés új erős 
embere, Otto von Bismarck  miniszterelnök. Ő arra készült, hogy egész Európa 
képét megváltoztatja. Ezért aztán az 1865. augusztus 14-én Ausztria és Poroszor-
szág között létrejött gasteini szerződés a napról napra fenyegetőbben érezhető 
háborús légkörben alig jelentett többet rövid fegyverszünetnél. Három éve még 
óriási derültséggel, gúnykacajjal fogadták a porosz képviselőházban Bismarck  híres 
kijelentését: „A kor nagy kérdéseit nem beszédek és többségi határozatok fogják 
megoldani, hanem vér és vas!” Pedig ezzel elkezdődött az európai földcsuszamlás. 
I. Vilmos , az új, elsőségre törő, harcias porosz király miniszterelnöke már ezen a 
tavaszon, április 8-án titkos szerződést kötött a Habsburgok nagy területeit köve-
telő Olaszországgal. Abban állapodtak meg, hogy együtt támadják meg Ausztriát, 
Itália megkapja Velence tartományt, és egyikük sem köt különbékét. A szerződés 
érvényét veszti, ha Poroszország három hónapon belül nem üzen hadat Bécsnek. 
Berliné a jövő. Új módszerek jönnek. 

Nem kellett ennyit várni. Bismarck  már a következő napon benyújtotta a frank-
furti szövetségi gyűlésnek a Német Államszövetség reformtervezetét. Június elsején 

 23 Uo.
 24 Johann Karl Wilhelm von Gablenz (1814–1874) osztrák lovassági tábornok. 1833-ban lépett be az 

osztrák hadseregbe, a gyalogságnál, majd a lovasságnál és a vezérkarnál teljesített szolgálatot. 
1849-ben megkapta a katonai Mária Terézia-rend középkeresztjét. Katonai karrierje csúcsát 1870-
ben érte el, amikor lovassági tábornokká léptették elő.
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megszegték a gasteini szerződést, s nem sokkal később érvénytelennek jelentették 
ki az eddigi szövetségi szerződést. A Poroszország által támogatott új szerződés első 
paragrafusa így hangzott: „A szövetségi terület az osztrák császári és a németalföldi 
királyi területek kivételével az eddigi államok területéből áll.” Vagyis Ausztriát 
kitessékelték a Német Szövetségből. 

1866. június 14-én kitört a háború. Három nappal később elesett Hannover, aztán 
Drezda, 19-én Kassel. Az olaszok 24-én Custozzánál persze súlyos vereséget szen-
vedtek. Megvárták, amíg Bismarckék kikaparják számukra a gesztenyét. A porosz 
főerők háromszázhuszonhatezer embert összpontosítottak a keleti hadszíntéren. 
Az osztrák északi sereg és a szászok a magyar egyházpolitikában is részt vállaló Be-
nedek Lajos 25 táborszernagy vezetése alatt Olmütznél álltak. A porosz villámsikerek 
láttán Benedek  már július 1-én gyors békekötést javasolt. De már késő volt: július 
3-án az Elba melletti Königgrätznél és a szomszédos Sadowa mellett zajlott le a csata, 
amelynek kimenetele a déli órákban még bizonytalannak látszott. De az újonnan 
érkező seregek délután háromra már a poroszok javára döntötték el a harcot. Két 
órával később Benedek  elrendelte a visszavonulást. Az általános hadkötelezettség 
és a modernebb fegyverzet győzött. Sikerük abban is megmutatkozott, hogy míg 
az osztrákok negyvennégyezer embert, a poroszok csak kilencezret veszítettek. 
Manteuffel 26 megverte a bajorokat, Göben 27 elfoglalta Frankfurtot, és véget vetett a 
fekete-piros-arany lobogós Német Szövetségi Gyűlés alig ötvenesztendős életének. 

20-a körül a porosz csapatok Kremstől a magyar határ irányában egészen Po-
zsonyig a Duna vonala felé nyomultak előre. Benedeket  Albrecht főherceg  váltotta 
fel. Bismarck  már érintkezésbe lépett Klapkával , s 22-én a Blumenaunál folyó csata 
közben akkor érkezett meg a fegyverszünet híre, amikor már csak órák kérdése volt 
a poroszok benyomulása Pozsonyba, ezzel Magyarországra. 

Alig hat hét alatt mekkora változás! Sokak szemében egyszerre egészen várat-
lanul újból minden eddiginél valóságosabb lehetőségnek tűnt a negyvenkilences 
álmok megvalósulása. Sőt, most először és utoljára megvalósíthatónak tűnhetett 
Kossuth  emigrációs látomása: a magyar–délszláv–román Dunai Konföderáció. 

 25 Benedek Lajos (1804–1881) császári-királyi táborszernagy. 1823-ban kezdte meg katonai szolgálatát. 
Az 1848-49-es szabadságharcban a császári hadsereg egyik tábornoka volt. 1860-tól a császári 
hadsereg vezérkari főnöke volt, azonban 1866-ban őt tették felelőssé a königgrätzi vereségért, 
ezért hadbíróság elé állították. Ferenc József végül megszüntette a vizsgálatot, s Benedek egészen 
haláláig visszavonultan élt. 

 26 Edwin von Manteuffel (1809–1885) porosz vezértábornagy. 1848-ban őrnaggyá léptették elő, és 
IV Frigyes Vilmos szárnysegédjeként maga mellé vette. 1853-ban Bécsben és Szentpéterváron 
teljesített diplomáciai szolgálatot. Az 1870–1871-es francia-porosz háborúban aratott győzelmei 
eredményeként táborszernaggyá léptették elő. 

 27 August Karl von Göben (1816–1880) porosz tábornok. 1836-tól 1840-ig a spanyolországi első kar-
lista háborúban harcolt, majd visszatért Poroszországba. 1848-ban Moltke alatt szolgált, akivel jó 
barátságba került. A francia-porosz háborúban elért győzelmeiért a vaskereszt nagykeresztjével 
tüntették ki. 
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De most éppen azok, akik Kossuth  nevével az ajkukon ébredtek és aludtak el, 
felháborodással utasították el még a gondolatot is. Inkább még vezérüktől is el-
hidegültek, hiszen ő Szent István  koronájának birodalmában lemondott volna a 
magyar hegemóniáról. Ha nem ő teszi, hazaárulást emlegettek volna. Igaz, hogy 
most már ez sem múlott egészen a magyarokon. A Cuza  fejedelemmel folytatott 
tárgyalások után maga Klapka  is kénytelen volt az emigrációs Magyar Nemzeti 
Igazgatóságnak jelenteni:

„rájuk [a románokra] semmi körülmények között sem számíthatunk… bár-
mi árulásokra azonnal készek… Reszketnek az orosztól, félnek az osztrák-
tól, – minket pedig gyűlölnek. Különösen kétségbe vonják jogunkat Erdély 
birtokára s ezen országot tőlünk elannektálni: még a legmérsékeltebbeknek 
is elve és vágya. Ezen uraknak reménykedése körülbelül oda megy ki, hogy 
ha majd Austria is, Magyarország is elégségesképen elvérzettek, akkor Erdély, 
s talán a Bánság is, érett gyümölcsként fog lábaik elé hullani.”28

Hogy Erdély a románoké? Soha! Hogy Magyarországnak Kelet felé kellene for-
dulnia? Isten őrizz! Akkor ezerszer inkább jöjjön a nagy kompromisszum, a kiegye-
zés Európa legbetegebb államával, azzal a Habsburg Birodalommal, amely éppen 
most, amikor Magyarországot egyszerre sietve igyekszik megbékéltetni az eltörölt 
alkotmány helyreállításával, kénytelen örökös tartományainak szabadságát újra 
megnyirbálni. Ki vette észre, hogy miközben a kétfejű sas ideje északon és délen 
lejárt, az Északnémet Szövetségben fenyegetően emelkedtek Európa fölé Bismarck  
madarai, a porosz sasok? 

És közben egy kis csoda is történt. A növekvő feszültség utolsó napjaiban, talán 
Theodor  és König  ismételt sürgetésére, amelyekben a várható utazási nehézségekre 
hivatkoztak, június 1-jén a hajnali vonattal – tehát már a háború alatt – minden ne-
hézség nélkül megérkezett Pestre a Bethesdának szánt két kaiserswerthi diakonisz-
sza: a vezető, Sophie Wehn  és Adelheid, vagy ahogy Pesten nevezték, Etelka Höser .29

Verőfényes kora reggeli órában vonultak be a Rózsa utcai házba. Egész kis gyüle-
kezet fogadta őket. König  felolvasta a 121. zsoltárt: „Szemeimet a hegyekre emelem, 
mert onnét jön az én segítségem.”30 Énekeltek és imádkoztak. Egy álom beteljesedett. 
Sophie testvér  még tréfálkozott is: ez is a porosz hadviselés egyik módja, békega-
lambokat küldeni az ellenség hátországába. Fel is tette az ágya fölé a diakonisszák 
mindenfelé elfogadott jelvényét, az özönvízből kék ég előtt olajággal a csőrében 
visszatérő fehér galambot, a békesség és a jövő jelét.

Aztán pillanatok alatt elkapta őket a munka. 

 28 KOSSUTH 1881–1882, III: 238. o.
 29 A Bethesda története 1855, 18. o. Sophie Wehn 1832-ben született, és 1912. január 22-én halt meg.
 30 Zsolt 121,1.
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„Jelenleg rendkívül izgalmas, háborús időket élünk – írja Theodor  három 
nappal a fegyverszünet után, július 25-én Herminének  Kis-Ázsiába –, ezek 
az események sokféleképpen igénybe veszik képzeletünket, gondolatainkat 
és munkánkat. Szinte mindennap érkeznek ide sebesültek a csataterekről, s e 
percben talán már csak Pest-Budán is hét-nyolcezren vannak. A legnagyobb 
izgalom néhány napja megint elmúlt, és most nagyon örülök annak, hogy a 
mama  és Auguste  közben Kőszegre érkeztek, ott egy félreeső zugban semmi 
sem nyugtalanítja őket, egészen másként, mint itt, ahol már komoly előké-
születeket tettek arra az esetre, ha a poroszok Pestre jönnének, így például 
már kiadták a rendelkezést, hogy én és az itteni pályaudvarhoz beosztott 
mérnökeink vonuljunk vissza Pestről Temesvárra, ha ez így történik, Marie  
egészen egyedül maradt volna a gyerekekkel. Múlt vasárnap Pozsonynál az 
osztrákok és poroszok között jelentős csata folyt, de éppen akkor kötötték 
meg az ötnapos fegyverszünetet, amikor a poroszok az osztrákok buta-
ságát felhasználva előnyhöz jutottak. Az hírlik, hogy békét fognak kötni, 
azonban általános a nép között az a hangulat, amely szerint jobb lenne, ha 
a kormányt még mélyebb megaláztatás érné, mivel attól kell tartani, hogy 
így még zsarnokibb lesz, mint eddig, s nem fogják megkapni azokat a remélt 
szabadságokat, amelyek egyedül helyreállíthatnák Ausztria becsületét. Mind-
azonáltal eközben is nagyon hálásaknak kellene lennünk mindazért, amit 
az Úr most ajándékozott nekünk, s te örömmel fogod hallani, hogy az itteni 
kórházakban most szabad az összes beteg között, tehát a katolikusok között 
is bibliákat osztogatni… König  lelkész csaknem minden nap néhány órát a 
sebesülteknél tölt. De annak is nagyon fogsz örülni, hogy Bethesdánkban hat 
sebesült katonát ápolnak, és a kedves testvérek még a saját hálószobájukat is 
átadták, úgyhogy jelenleg 12 betegágyunk van, s ebből 11 be van töltve. Most 
komolyabban kellene az épület kibővítésére törekednünk, mert a jelenlegi 
helyiségek túlságosan kicsinyek…”31

Aztán még néhány gyors kérdés és rövid híradás:

„… elérte már a kolera Bejrútot is? … Stuarték a háborús események elől 
hazamentek Skóciába… A kicsi Theodor  is egy idő óta nagyon beteg, nem 
tudjuk, hogy ez csak a fogzás következménye-e. Chrissy  újabban jelentős elő-
rehaladást ér el a tanulásban, jelleme azonban súlyos aggodalmakkal tölt el.

Nagyon sajnálom, hogy nem fogadtad meg a tanácsomat, és az itt Bejrút-
nak gyűjtött pénzt nem váltottad át porosz pénzre, mert annak az árfolyama 
nem sokkal később hallatlanul emelkedett…”32

 31 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Theodor Bibe-
rauer levele Hermine Biberauerhez, 1866. július 25.

 32 Uo.
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A háborús események és a történelem kerekének gyors fordulatai Marie  rokonsá-
gában nemcsak a dinasztiaellenes indulatokat élesztették. Mint hamu alatt parázsló 
zsarátnok, ha feltámad a szél, úgy lobbantak fel bennük Pozsony neve hallatán a 
nosztalgiás lokálpatriotizmus lángjai. Még mindig Magyarország háromszáz eszten-
deig volt koronázó fővárosát tekintették drága hazájuknak. Nem lettek igazi pestiek.

Anton Pospesch , a vasút kiépülése és a felesége halála óta erősen megcsendesedett 
fogadós mind többet emlegette, milyen volt szülei, nagyszülei Pozsonya, s azzal 
büszkélkedett, hogy ámbár már tizennyolc esztendeje bezárták az utolsó pozsonyi 
országgyűlést, lám, megint csak ott történnek igazán nagy dolgok!

– Majdnem – intette le a veje. 
– De ha most nem álltak volna meg a poroszok Dévény előtt – hozta elő újra meg 

újra Marie apja –, akkor megint nagy dolgok történhettek volna a prímási palota 
tükörtermében. Ott írathatta volna alá I. Vilmos  porosz király és Bismarck  ezzel az 
elbizakodott Ferenc Józseffel  azt a kapitulációt, amelyben Ausztria nevében végleg 
lemond Magyarországról, amelynek még nem is királya.

 – Volna, volna. Álmodozás – legyintett Theodor , de az apósát már nem tudta 
elhallgattatni. 

– Miért ne? – replikázott Pospesch . – Istenben boldogult anyósom hányszor, de 
hányszor elmesélte, hogy tizennégy esztendős korában mekkora izgalommal lesték 
a Batthyány  hercegprímás palotája előtt felvonuló díszes egyenruhás katonaságot, 
valamint a tarka libériákba öltöztetett kocsisokkal és lakájokkal megrakott bakú, 
aranyozott küllőjű, fényes, címeres négyfogatú batárok és hintók hosszú sorát. 
Csinos kislány volt, s be tudott furakodni a nézők első sorába. Saját szemével látta 
Napóleont ! Sose hitte volna, hogy fura, kicsi és kövérkés ember. Ferenc császár  meg 
olyan képet vágott a hosszú lópofájával, mint aki vackorba harapott. Volt is oka a 
bánkódásra, mert a tükörteremben – ahol a magyar arisztokrácia bálozni szokott 
– kellett aláírnia azt a pozsonyi békét, amely elvette tőle Lombardiát és adriai tar-
tományait. Mikor is volt ez? – tűnődött. – Alig több mint hatvan esztendeje. Hat 
évvel később leégett a Vár is a királyi lakosztállyal, amelyben Mária Terézia  asszonyi 
rafi nériája rábírta a magyar urakat, hogy megmentsék ingadozó trónusát. A Szent 
Márton-székesegyház tornyán a kereszt helyett ma is ott ragyog a Szent Korona 
aranyozott mása, de az eredetivel valahogy elment a városból az ország is. Por lepi 
be a főúri paloták fényes termeit. Fél Pozsony átköltözött erre a poros Pestre. Pedig 
az valamikor nemcsak főváros, de Magyarország legnépesebb városa is volt. No, 
aztán negyvenkilencben még a muszkák is megrémítették, amikor végigzabrálták 
a túlsó Duna-partot. 

– A papa most még el fogja mondani – nevetett Theodor  –, hogyan alapította 
Hunyadi Mátyás  Pozsonyban az Academia Istropolitanát, Magyarország első egye-
temét. Régen volt, talán igaz sem volt. 
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Külföldi sajtóvisszhangok

Nem is érne rá. Nagy a vendégjárás, s külföldön is híre támad a kicsiny pesti leányház 
szolgálatainak. Mi is történt? 

„Alig rendezkedtek be a kaiserswerthi testvérek új feladatkörükbe, amikor 
a Csehországban tomboló háború hullámai mind közelebb s közelebb csap-
kodtak Magyarországhoz – írja a népszerű belmissziós Sonntagblatt tudósító-
ja. – Pest és Buda számos nagy kaszárnyáját átalakítják a sebesültek számára 
hadikórházakká, s ezenkívül tágas fabarakkokat állítanak fel ugyanerre a 
célra. S ezek a helyiségek is túlságosan megtelnek. Július végén már mintegy 
14 000 sebesült lehet bennük. A két testvérváros verseng azért, hogy irántuk 
érzett szeretetének jeleit adja – de ki törődik a lelkükkel? 

A kérdést nem könnyű megoldani. Hiszen azok, akik ott fekszenek, job-
bára katolikusok, s ezenkívül mekkora bábeli nyelvzavar uralkodik közöt-
tük! Vannak itt németek (osztrákok és szászországi szászok) és magyarok, 
lengyelek, szlávok, oláhok, szerbek és olaszok, sőt néhány orosz is. Milyen 
dicső tere ez a keresztyén munkálkodásnak, csak bele lehetne kezdeni! A né-
met református gyülekezet lelkipásztora, Rudolf König  elhatározza, hogy 
megkockáztat egy kísérletet. Az Úr nevében felkerekedik, elmegy a pest-bu-
dai várparancsnokhoz, felajánlja neki tábori lelkészi szolgálatait a háború 
idejére, és engedélyt kér arra, hogy beléphessen a hadikórházakba. Elámul, 
amikor azon nyomban és a legkészségesebben teljesítik minden kívánságát: 
őexellenciája szabályos engedélyt ad neki a sebesültek és betegek látogatására, 
valamint Újtestamentumok és traktátusok osztogatására, tekintet nélkül a 
betegek nemzetiségére vagy vallására.”33

König  egész munkatársi gárdát mozgósít. A Brit és Külföldi Bibliatársulat és a 
Skót Bibliatársulat csak úgy árasztja a legkülönfélébb nyelvű bibliákat, a gyülekezet 
tagjai – köztük persze Marie  és kívülállóként Ganzné Josephine  – gyűjtik a köny-
veket, folyóiratokat, ha kell, a ruhát és az ágyneműt. 

„Így megy végig napról napra, ágytól ágyig, vigasztalja és inti a sebesülteket 
és haldoklókat, lakásán szobát nyit a már kijáró lábadozóknak, ahol össze-
gyűlhetnek, írhatnak, vagy neki diktálhatnak leveleket, dohányozhatnak, 
beszélgethetnek – egyszóval ahol egy kis otthoni levegőt szívhatnak.

S mekkora lelkesedés fogadja mindenütt… Ő maga mondja: »Ha azért 
mentünk volna, hogy pénzt vigyünk nekik, nem lehetett volna nagyobb 
a tülekedés és a kiáltozás. Mindennap, amikor beléptünk a kaszárnyákba, 
vagy éppen elhagyni készültünk azokat, százak vettek körül, akik kezüket 
felénk nyújtották, s nemzetiségük nevét mondták. Nagyon sokan tudtak 
közülük olvasni.«

 Ilyen gyorsan kezdte meg aztán az újonnan alapított kórház is alig várt 

 33 Sonntagblatt 1867. 2–3. o.
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működését. Néhány gyülekezeti tag megszaporította az ágyak számát, tépést 
és ágyneműt küldött, a diakonisszák berendezték a saját hálószobájukat is, 
s nemsokára készséggel vették igénybe a katonai hatóságok a sebesültek 
felvételére tett ajánlatot. A ház rövidesen megtelt különféle nemzetiségű 
katonákkal – itt egy átlőtt kezű olasz feküdt, amott egy magyar huszár, egy 
másik szobában a Gondrecourt ezred őrmestere nehéz, lőtt sebbel a lábán, 
míg egy másikban több bátor szászországi harcos helyezkedett el, és ami-
kor az épület már szűknek bizonyult, egy közelben lakó család két szobát 
bocsátott a lábadozók rendelkezésére. Még egy porosz katonát is felvettek 
a Bethesdába, egyet a kevesek közül, akik Ausztriába kerültek. Combját és 
lábát szörnyen megtépték a gránátszilánkok, s jóleső látvány volt, amikor 
egy cseh katona, aki ellen nem sokkal azelőtt még harcolt, kivitte a kertbe, 
s másként is sok szeretetet tanúsított iránta…

Így történt, hogy ez az annyira igénytelenül és csendben életre hívott kis 
vállalkozás Isten végzéséből ismertté vált. Sok idegen látogatta meg, köztük 
Szászország trónörökösnője, Lüttichau  és Luck  báró, valamint a Johannita 
Lovagrend tagjai, Schelle szász tábori lelkész , továbbá orvosok, akik a diako-
nisszák ápolói munkájának teljes elismeréssel adóztak, s nyilvános összejö-
veteleken, különféle alkalmakkor kertelés nélkül kijelentették, hogy sohasem 
láttak még ekkora ügyességet és hűséget, mint amivel a diakonisszák kezelték 
a betegeket és kötözték sebeiket. A városi tanács és a katonai parancsnokság 
rendkívül elismerő köszönőiratokat intézett a kórház vezetőségéhez. 

Isten tehát új ajtót nyitott a még sokat gyalázott diakonisszaügy előtt, és 
Pesten is tiszteltté tette a világ szemében.”34

A kaiserswerthi központ folyóirata, az Armen und Krankenfreund szokatlan lelke-
sedéssel jelentette: 

„Ma a diakonisszaügy új győzelmét jelenthetjük barátainknak. Ausztriába, 
mégpedig Pestre, Magyarország fővárosába bevonultak az első diakonisszák. 
Hatalmas, parlagon heverő szántóföld ez a vidék, amelyen a keresztyén sze-
retetszolgálat még sok munkát talál. Vagy egy félesztendővel ezelőtt egész 
Ausztria–Magyarország mintegy hárommillió protestánsa még egyetlen 
kórházzal sem rendelkezett hitfelei számára. Egy maroknyi hívő protes-
táns, közelebbről az ottani német református gyülekezet népe, megkezdte 
a munkát a hiány pótlására.”35

Csak egyetlen súlyos hibája volt ennek az új Bethesdának: ez az épület nem volt 
kórháznak való. Máris elkezdtek egy nagyobbat és jobbat keresni. Ezt most meg-
könnyítette az, hogy ez a parányi pesti intézmény, ez a jelentéktelen kórházacska 

 34 Uo. 5–6. o.
 35 Die ersten Diakonissen in Oesterreich und Ungarn. In: Armen- und Krankenfreund, 1866. Mai–Juni. 

99. o.
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a nyugat-európai vallásos megújulás széles és befolyásos köreiben is ismertté vált. 
Ennek persze nagy ára volt. 

Mire König  szeptemberben megkezdte szabadságát, és egyedül Theodorra  ne-
hezedett a vezetés minden gondja, úgy összesűrűsödtek a bajok, mintha minden 
összeesküdött volna ellene. Csak abban tudott bízni, hogy már nem először került 
ilyen helyzetbe. Volt már úgy is, hogy egyedül maradt a gondokkal, és szinte senkire 
sem számíthatott. Isten akkor is megsegítette. Most meg csak három hetet kell ki-
bírnia. Azalatt is írhat Disselhoffnak , aki meg kell, hogy értse. Ilyen körülmények 
között ő sem zárkózhat el a harmadik diakonissza kiküldése elől, s nem utasíthatja 
el a kérést! Hiszen azok fognak összeroppanni, akik már itt vannak, mint ahogy az 
egyik máris összeroppant.

A rendkívüli háborús igénybevétel alatt a derűs és ügyes Adelheid  komolyan meg-
betegedett. Ez a helyes fi atal lány rettenetesen köhög, lázas és legyengült. Bakody  is 
attól tart, hogy beteg a tüdeje. Komoly a baja, feküdnie kell. Theodor  Sophie testvér  
tehermentesítésére felvett egy nőt. De az alighogy beállt a munkába, megvágta a 
kezét. A seb elfertőződött. Boleman 36 doktor felnyitotta a sebet, és vérmérgezést 
állapított meg. Állapota életveszélyes. Sophie Wehn  nagyszerű diakonissza, becsü-
lettel helytáll, csakhogy attól tart, ő sem bírja tovább. A beteglétszám három nő 
és két civil férfi , hét szász, három osztrák és egy porosz katona. Ez szomorú képet 
nyújt. A szászok közül kettő tífuszban fekszik, a porosz – aki egyébként katolikus 
– seblázas. Alig néhány napja megint egy golyót és több ruhafoszlányt távolítottak 
el combsebéből. Ez a szerencsétlen ember rengeteget szenved, irtózatos fájdalmai 
vannak. Vajon meggyógyul-e még?37

Nem tudja befejezni a levelet. Másnap folytatja: a kisegítésre alkalmazott leány 
szinte halálán van. Most kellene a harmadik diakonissza! Csak azt kérheti, küldjék 
minél előbb.38

 36 Boleman István (1843–1905) orvos. 1865-ben szerezte meg Bécsben orvosi diplomáját, s nem sokkal 
később Bars megye tiszti főorvosa és Selmecbánya bányaorvosa lett. Több mint harminc évig 
fürdőorvosként tevékenykedett, s ő volt az első, aki tudományos alapokra helyezte a balneoterá-
piát. Életét a balneológiának szentelte; 1890-ben nagy része volt a Magyar Balneológiai Egyesület 
létrejöttében, s nagy hatást gyakorolt 1887-ben megjelent műve, amely a Fürdőtan, kiváló tekintettel 
a magyar gyógyhelyekre címet viseli.

 37 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Theodor Bibe-
rauer levele Disselhoffhoz, 1866. szeptember 16.

 38 Uo.
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Araia

Pest és Bejrút között lassan járt a posta, most különösen. A két testvér levelezése 
alaposan lelassult. Kaiserswerth-tel is Párizson keresztül tartották fenn az össze-
köttetést egy ideig, de a bejrúti utat sehogy sem lehetett lerövidíteni, s még ezt is 
zavarta a háborús helyzet. 

Augusztus 19-e van, amikor Hermine  fi vére májusi levelére válaszol. Ő is beteg 
volt, s ahogyan most nekikészül az írásnak, mintha nem is ugyanazon a földgolyón 
lenne, mint távoli szerettei. Más ez a világ, amely körülveszi. A libanoni hegyekből, 
a paradicsomi fekvésű Araia falucskából ír, ahova erőt gyűjteni, gyógyulni küldték 
fel. De nem akarja megijeszteni az otthoniakat. Először inkább arról ír, egy kicsit 
szokatlan, hogy mennyire eltolódnak az értesülések. Mennyi minden történt már 
azóta otthon is, itt is! Ő egyelőre még ott tart, hogy – ahogy írja – számára is

„megnyugvás, hogy drága édesanyánk Kőszegen van, távol a hadszíntértől 
és nyugtalanságaitól. Mekkora nyomorúságot okozott már ez a háború… 
Itteni szép magányunk csendjébe az orvosunk hoz hetenként híreket, a fele-
sége és gyermeke itt lakik néhány száz lépéssel magasabban a hegyoldalban. 
Igaz, azt hiszem, ti még nem is tudjátok, hol vagyok. Ez az Araia nevű falu 
a Libanon hegységben fekszik, azok a testvérek, akik Alexandriából jöttek 
Bejrútba üdülni, a közelben béreltek egy házat, mivel egyikük tífuszos volt. 
Csakhogy Bejrútban most akkora a forróság, hogy ott üdülésre gondolni 
sem lehet.Mivel az utóbbi időben nagyon sokat fájt a fejem, és éjszaka le 
sem tudtam hunyni a szememet, ide küldtek engem is a hegyekbe az egyik 
testvérrel, aki a háztartást vezette, és egy árva kislánnyal, aki a takarítást 
és a bevásárlást végzi. Idefenn sokkal hűvösebb és tisztább a levegő, és az 
idén még egyetlenegy kolerás esetről sem hallottunk. Hát nem csodálatos 
ez? De sajnos messzebb, bent a hegyekben megint ölik egymást a drúzok 
és a maroniták. Az Isten őrizzen az 1860-as esztendő megismétlésétől! 
Jeruzsálemben az idén ismét nagy kárt tettek a sáskák. Egyik testvérünk 
hamarosan oda szándékozik utazni. Odafele, ha lehetséges, Jaffáig hajón 
menne, visszafelé pedig lóháton akarja megtenni az utat az egész országon 
át. Azt mondják, hogy ez rendkívül érdekes utazás, csak az a baj, hogy költ-
séges, mégis remélem, hogy néhány év múlva nekem is részem lesz ebben a 
gyönyörűségben… Ti azt hiszitek, hogy én most egész nap ezekben a szép 
hegyekben kóborolok. Bizony magam is azt szeretném, sajnos nem így van, 
csak egy széken ülve élvezhetem a szép kilátást, s csak nagy nehezen és erős 
fájdalmak árán tudok a szobám ajtajáig elmenni, mert egész nap a szabadban 
üldögélünk. A lábaim olyanok, mintha most jöttem volna a csatatérről, seb 
seb mellett, s ez már rövid megszakításokkal több mint egy hónapja így 
tart… Lenmagborogatásokat kell csinálnom. A karjaim és a kezeim is tele 
vannak gennyes hólyagocskákkal, ez gyakran nagyon fáj, s éjszaka is ébren 
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tart. Ilyen közel van hát egymáshoz mindenütt az öröm és a bánat, bárcsak 
mindkettőt egyforma derűvel fogadnánk, hogy áldásunkra lehessen!”39

Írás közben besötétedett. A Libanon havas csúcsairól, a Makmal, a Chodib és a 
Timarun felől hűvös szél remegtette meg az olajfák görcsös lombjait, s Hermine  
betámolygott a szobába. Vasárnap este volt. Csak másnap délután folytatta az írást. 
„Ma délelőtt, mint minden nap, szorgalmasan tanultam. Élvezettel tanulom a francia 
nyelvet, s remélem, jól is haladok.”40

Leírja, hogy a gyerekek július végi vizsgái milyen jól sikerültek, s azért, hogy a 
hozzátartozók és más hallgatók se unatkozzanak, négykezes zongoraszámokat 
is beiktattak a műsorba. Ő német nyelvből vizsgáztatott, s talán jobban drukkolt, 
mint a gyerekek, akik valamennyien egyforma, csinos kék masnis fehér ünnepi ru-
hájukban rendkívül bájos képet nyújtottak. Aztán Pest felé fordulnak a gondolatai. 
Hogy vannak ott a messze távolban az otthoniak? 

Ganz végrendelete

A vasútnál 1866 háborús izgalmai után is megmaradt az elképzelhetetlenül gyors 
növekedés okozta feszültség. Theodor  még sohasem dolgozott ilyen túlterhelten. 
A gyülekezetben vállalt kötelességeit sem háríthatta át másra, ellenkezőleg, itt is 
egyre többet kellett átvennie. Még napilapot is alig vesz a kezébe, legfeljebb gya-
kori éjszakai utazásai során. Szinte kívül áll azon a politikai változáson, amelyet a 
Magyarország, valamint a poroszoktól elszenvedett ütéstől még mindig tántorgó, 
s különben is szinte már valami történelmi végelgyengülés jeleit mutató Ausztria 
között készülő kiegyezés előkészületei jelentenek. 

Még a rokonságon belül zajló eseményeket is alig veszi észre. Ganz bácsi  nem 
beszélt róla, de mindenki látta, hogy a gyár robbanásszerű felvirágzása folytatódik, 
pedig rendkívül labilis a gazdasági helyzet. A háború jóformán még alig ért véget, a 
gyászolók könnyei fel sem száradtak, a sebesültek, csonkultak ezrei fekszenek még 
a rögtönzött kórházakban, mikor Abraham bácsi  nagy utat tervez. Svájci állampol-
gár, zavartalanul utazhat mindenfelé. A félelmeitől menekül. Előbb Bécsbe megy, 
onnan hazalátogat Svájcba, felkeresi rokonait, aztán elmegy üdülni Ostendébe, 
a belga tengerpartra, ahova az orvos küldte. Ilyen évtizedek óta tartó, megállást 
nem ismerő, megfeszített munka után, ennyi izgalom között ki csodálkozhatna 
azon, hogy idegrendszere és egész szervezete tiltakozik a túlterhelés ellen? Tengeri 

 39 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Hermine Bibe-
rauer levele Theodor Biberauerhez, 1866. augusztus 19–20. 

 40 Uo.
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fürdőbe kell mennie, ott is a legjobba. Most éppen a La Manche-menti Ostende 
gyógyszállóinak eredményeit dicsérik leginkább. Ezért álltak itt meg Josephine-nel.

Hivalkodóan gazdag, viktoriánus pompával bútorozott, pazar kényelmű lak-
osztály várta őket a nagyvilági belga fürdőhely egyik palotaszerű szállodájában. 
Magas franciaablakai a fehéren gyöngyöző hullámok mosta fövenyes partra néztek. 
Onnan fi gyelhették a tengert, az ár és az apálymegnyugtató játékát, a horizonton 
eltűnő vagy felbukkanó hajókat, árboccsúcsokat, a messzi látóhatáron a hullámokat 
átívelő, csillogva mozgó, kihunyó aranyhíd végén az óceánba lebukó napot. 

Abraham  egy ilyen estén beszélt először Josephine-nek  évtizedek óta titkolt 
félelmeiről. Úgy érzi – vallotta be –, hogy ő is meg fog zavarodni. S az orvosok 
– legyintett –, az orvosok sokat beszélnek, de senki sem tud rajta segíteni. Ez az 
üdülés sem hoz semmi javulást. A fejfájásai csak erősödtek. Mikor is kezdődtek? Már 
1850-ben azt írta haza Ulrichnak  vagy az apjának: „a sors szerencsémben is üldöz… 
ha majd egyszer találkozunk, mindent el fogok mondani, amit nem írhatok meg.”

Hiába lazított félelmetes munkafegyelmén. Szótlan maradt és rosszkedvű.
– Most próbál megszabadulni a fejfájástól? Éppen ilyen válságos időben? – ká-

rogta Tante Fanny . – Minek hajtotta magát annyira? Látom rajta, hogy fél. De mitől? 
Rossz bőrben van. A hangulatáról ne is beszéljünk. Még nincs ötvenkét esztendős, 
és végrendelkezni készül. Én itt maradhattam Josephine Merkllel , de a kis Annát , 
ezt a tízesztendős kölyköt bezzeg elvitték magukkal! 

Tudta-e Fanny Heisz , hogy a sógorát mi gyötri? Ha tudta is, nem értette. Abraham  
testvérei közül többet ismert. Ulrichot , akinek tanácsait öccse időnként ki is kérte, s aki 
egy ideig a balul sikerült szászkai bányavállalkozást is irányította Krassó-Szörényben. 
Pestre hívott két öccse közül a szegény Heinrichet  már elvitte a tüdővész. Pedig hogy 
szeretett élni, s mennyit segített az akkor gyorsan növekvő üzem adminisztrációjának 
kiépítésében, a könyvelésben, a kalkulációban, az irodák megszervezésében! Mennyi 
terhet vett le Abrahamról ! Tehetséges volt. Aztán annak is hány éve már, hogy kiderült, 
Konraddal , ezzel a vasgyúróval is baj van! Már otthon is kiszámíthatatlan volt, furcsa 
dolgokat csinált. Megszokták. De az alaposan megijesztette Abrahamot , amikor a 
főöntőmesterré előlépett, jól dolgozó és jól kereső Konrad  egyik napról a másikra 
nyomtalanul eltűnt Pestről. Csak hosszú hetek múlva adott hírt magáról Párizsból. 
A gyárban nevettek ezen a csínyen, a főnök öccse persze ezt is megengedheti magá-
nak. Csak a főnök nem nevetett. Azt hitték, Konrad  a hiúságát sértette meg. Pedig 
valami egészen más aggasztotta. De ezt akkor még Josephine  nem sejtette. Hiszen 
Konrad visszajött, s egy ideig még dolgozott is. Csakhogy a munkájában már egyre 
kevesebb volt a köszönet. Érthetetlen dolgokat mondott és csinált – de most nem ma-
gától. Senki nem sejtette, hogy a bátyja gyógyintézetbe helyezte. Onnan jöttek azok 
a hírek, amelyek miatt Abraham  napról napra gondterheltebb lett. Konrad  betegsége 
gyorsan súlyosbodott. Már alig reagált a külvilág hatásaira, nem beszélt, nem evett, 
etetni kellett. De az orvosok még nem adták fel a reményt. 
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Ez emésztette a bátyját. Mostanában sokat beszélt a feleségével négyszemközt, 
és ő is elvesztette jókedvét. Fannynak  igaza volt, sógora végrendelkezni készült. 
Ezt a családtagok és barátai jelenlétében 1866. augusztus 9-én foglalta írásba. „Az 
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, Ámen” – kezdődött az ünnepélyes 
német nyelvű testamentum, mely a törvényes formákat a leggondosabban betartó 
bevezető szöveg után így folytatódik:

„1. Amennyiben én, Abraham Ganz  előbb válnék meg ettől az élettől, mint 
szeretett feleségem, született Josefa Heisz , akkor legyen a Felső Duna-soron 
fekvő, nevünkön álló jelenlegi lakóházunk minden tehertől tökéletesen 
mentesen kedves feleségem kizárólagos tulajdonává. 

2. Maradjon egyedül feleségem tulajdonában valamennyi, e házban levő 
saját tulajdonunkat képező ingóság, az akkor ott lévő, csak a személyes 
használatunkra rendelt lovakkal és hintókkal együtt.

3. Gyáram azzal a telekkel, amelyre épült, valamint minden a gyárhoz és 
az üzemhez tartozó ingóvagyonnal és más Budán fekvő ingatlanaimmal, 
összes követelésemmel és tartozásommal, melyek ugyancsak e gyárhoz tar-
tozónak tekintendők, legyen öt testvérem, név szerint Jakob , Ulrich , Konrad , 
Katharina , férjezett Benz és Barbara , férjezett Hauser vagy örököseik egyenlő 
részekre osztott tulajdona, azzal a kikötéssel, hogy 

4. Öcsémnek, Konrad Ganznak  gyáram üzemében oly sok évig végzett hű 
szolgálatainak elismeréseként 20.000, azaz húszezer forint előre kifi zetendő.

5. Ebből a vagyonból folyósítsanak nevelt lányomnak, Josefa Merklnek  
harmincezer forintot, amelyet az illetékes hatóság a férjhezmeneteléig vagy 
nagykorúságáig gyümölcsözően kezeljen, neki csak a kamatokat adván 
kezéhez.

6. A Pesten, a Kerepesi úton fekvő telkem, valamint az ugyanott lévő 
szántóföldem adassék el, és az érette befolyó összeg helyeztessék el gyümöl-
csözően gyámhatósági biztosítással egy takarékpénztárban vagy más biztos 
helyre két nőtestvérem, Marie  és Elisabeth Ganz  javára, akik a 3. pontban 
említett örökségben nem részesülnek, hogy az ebből eredő kamatok nevezett 
két testvéremnek egyenlő részletekben életfogytiglan folyósíttassanak, egyi-
kük vagy másikuk halála után az elhalt tőkerészesedése is egyenlő arányban 
adassék a harmadik pontban felsorolt testvéreimnek.

7. Testvéreim kötelesek azoknak a gyermekeknek, akiket én vagy felesé-
gem keresztvíz alá tartottunk, amennyiben ezt keresztlevelükkel bizonyítani 
tudják, külön-külön, személyenként 200 forintot, Josefa Sennek , akinek 
apja gyáramban öntőmesterként szolgált, 2000 forintot, valamint Josefa  és 
Maria Türnböcknek  külön-külön úgyszintén kettőezer forintot kifi zetni…

8. Én, Josefa Ganz , született Heisz férjem, Abraham Ganz  fenti rendelke-
zésével nemcsak meg vagyok elégedve, s azzal egyetértek, hanem az igazság 
teljes tudatában, amelyet mindenkor mindenek felett állóként becsültem, 
ezennel kifejezetten és határozottan kijelentem, hogy mivel sem házasság-
kötésemkor, sem később nem hoztam a férjemnek vagyont, hanem ő azt 
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sokkal inkább még nőtlen állapotában gazdálkodta össze, s vetette meg 
vagyona alapját, és azt legfőképpen pihenést nem ismerő buzgósága révén 
szerezte, amennyiben én előbb halnék meg, mint férjem, Abraham Ganz , 
úgy ő örökölje egyetlen általános örökösként egész vagyonomat azzal a 
teherrel, hogy testvéreimnek vagy képviselőiknek, amiképpen ezt itt saját-
kezűleg írom, 150.000, azaz százötvenezer forintot fi zessen ki, és ezennel 
megismétlem, hogy ezt a megállapodást a két fél részéről kötött megváltoz-
tathatatlan szerződésnek tekintem, s kívánom és megkövetelem, hogy azt 
mindenki ilyennek tekintse.

9. Mindazokat a kegyes adományokat, amelyek az én hagyatékomból, 
nevezetesen az Abraham Ganz-féle hagyatékból kifi zetendők lesznek, 2000 
forint értékben munkásaim betegsegélyező pénztárára hagyom.

10. Minekutána tisztviselőim a tisztességes megélhetéshez elegendő fi ze-
tést kapnak, úgy vélem, hogy azzal gondoskodom róluk legjobban, hogy itt 
kifejezem azt a kívánságomat, hogy nevezettek halálom után is megfelelő 
fi zetéssel állásaikban mindaddig megmaradjanak és megtartassanak, míg 
a körülmények nem kívánják az üzlet feloszlatását.”41

Nagy csend támadt, mint amikor elakad a lélegzet. S mialatt a tanúk egymásnak 
adták a nagy íróasztal előtt a karosszéket, s az ismert városi notabilitás, Johann 
Türnböck  szép fehér, frissen hegyezett lúdtollakat mártogatott a díszes tintatartóba, 
amelyeket aztán lendületes, suhogó karmozdulatokkal nyújtott át az aláíróknak, 
szinte érezni lehetett a meglepetést. A gyár, az egész vállalat tartozásaival és köve-
teléseivel a testvéreié lesz, svájci tulajdon marad! Josephine  asszony csak a palotát 
és az ingóságokat kapja meg, s ha férje előtt talál meghalni, utána az ő testvérei, a 
Pospesch család tagjai „csak” százötvenezer bécsi forintot örökölnek. Ez is csinos 
összeg, egy főúri birtok ára kastéllyal együtt. Mint ahogy a Duna-parti bérpalota 
Pest legelőkelőbb helyén fekvő harminckét reprezentatív bérlakásával is valóságos 
aranybánya, de ugyan mi ez a vállalathoz képest? Annak a tiszta haszna egyetlen 
évben meghaladja ennek a jövedelemnek a három-négyszeresét is. 

Miért határozott így a végrendelkező? Nem bízott vállalata jövőjében? Talán 
biztosítani akarta özvegyét egy csőd, a szerencselovagok hízelgése, a Pospesch uno-
kaöccsök iránti gyengéje ellen? Mert Toni , akit Amerikában taníttat, kiváló mérnök 
lesz, Adolf  már most túlságosan jól ismeri a pénz értékét, zsíros virilista.42 De Carlót  
hiába nevelteti költséget nem kímélve Zürichben, még a Dárius kincsét is elverné.

Marie  mintha nem is lenne a testvérük, de ő is Pospesch. Igaz, a férje akár emb-
rachi is lehetne szorgalmával, lelkes szakértelmével, kicsinyes becsületességével, 
aggályoskodó törvénytiszteletével és minden emberi hatalom elleni szkeptikus aver-
ziójával. Theodor  szinte republikánus demokratizmusa, nehezen viselt szegénysége 

 41 A német nyelvű végrendelet eredeti szövegét közli FÜZESY 1934, 45–48. o.
 42 Az a személy, aki vagyona alapján, a legtöbb adót fi zető polgárok egyikeként lett a képviseleti 

testület tagja. 
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s talán ebből is származó krajcáros takarékossága, konok és fafejű elkötelezettsége, 
és nem utolsósorban – persze a helvét összetartozás tudata nélkül – valami minden 
vak nacionalizmus felett álló európaisága még imponált is neki. S éppen ez a ha-
sonlósága vonzotta is, taszította is. Lehet, hogy Marie  „pospeschségétől” is féltette. 
Tény, hogy Ganz  és Theodor  kapcsolata meglehetősen formális maradt. 

„Az aláírások hitelességét tanúként Anton Eichleiter , Ludwig Hofhauser , Paul 
Engel , a gyár bécsi képviseletének vezetője, Andreas Mechwart  és Johann 
Türnböck  igazolják.”43

Ezt a végrendeletet december 18-án 15893/1867. szám alatt hirdették ki a pesti 
törvényszéken. A másolatot Surányi Ignác  jegyző hitelesítette, „olvasta Thalabér”.44

Az okirat egyik pontja még ugyanebben a hónapban érvényét vesztette. Konrad  
meghalt. 

Egy buta félreértés

Szegény Hermine  az őszi hónapokban megint hiába várta Pestről a leveleket. A pos-
ta semmit sem hozott. Pedig már a háborúnak is vége szakadt.

Kőszegen Sophie  büszkén tudatta sógornőjével, hogy ő is gyermeket vár, még-
pedig ugyanarra az időre! A mama  és Auguste  hamarosan át is költözött hozzá. 
Schneller lakást is szerzett nekik. Az ottani rokonokat most Jakob  bácsi betegsége 
kötötte le. Hetvenedik esztendejébe lépett, s erősen gyengült.

Annak pedig, hogy Hermine  nem kapott levelet, sajnálatosan ostoba oka volt. 
Theodor  megírta neki, hogy a kis Adelheid testvér  magyarul tanul, mégpedig egy 
sebesült huszártól. Hermine , aki jó humorával ezt igen mulatságosnak találta, 
válaszában megengedett magának egy tréfás megjegyzést. Bátyja ezt talán észre 
sem vette, s a levelet továbbadta a kórházi testvéreknek. Olvassák azok is! Lett az-
tán ebből haddelhadd! Megsértődtek, azt kezdték fi rtatni, hogy ugyan mit írhattak 
róluk Bejrútba? Nem vitás, hogy a hibát Theodor  követte el, ő írt a huszárról, s ő 
mutatta meg Hermine  erre utaló levelét. Talán éppen ez bosszantotta fel annyira, 
hogy szegény húgára haragudott érte. 

Már téliesre fordult Pesten az idő, amikor végre rászánja magát az írása.

„Utolsó leveled nagyon kellemetlen helyzetbe hozott s valahányszor a vá-
laszolásra gondoltam, nagyon bosszankodtam – írja Herminének  –, mivel 
azonban nem akartam neked bűnbánati prédikációt tartani, eléggé megbün-

 43 FÜZESY 1934, 48. o.
 44 Uo.
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tettelek hosszú hallgatásommal… hadd szolgáljon ez okulásodra, s kérd az 
Urat, hogy tegyen téged végre igazán kicsivé és szerénnyé.”45

1866. december közepére jár az idő. Jó, ha még újév előtt célhoz ér ez a levél.

„Nemsokára ismét meglehetősen eseménydús esztendőt hagyunk magunk 
mögött… s ha sok minden alatt sóhajtozunk is, tudjuk, az Úr mindent jót 
véghez visz. Az elmúlt évben egészségesek voltunk, és a mi kis Theodorunk 
 nagyon kedvesen fejlődött, körülbelül egy hónapja, hogy már az összes 
szobában járkál, és nagyon okos, igaz, a beszéddel még hadilábon áll, és 
a fogzás is erősen gyötri, még mindig teljesen szőke, és a szemei, amint 
tudod, egészen feketék. Chrissy  is meglehetősen megnőtt, bár a fejlődése 
most sokkal lassabb, és a jelleme sok bánatot okoz nekünk. Egy hónapja 
Knipping kisasszony  [az egyik tanítónő], aki most nálunk lakik, magával 
viszi az iskolába. Azt bizonyára tudod, hogy a kórházunkban 17 katonát 
ápoltunk, jelenleg is van még 3, egy olasz, egy szász és egy porosz sebesül-
tünk… Október eleje óta a harmadik diakonissza is nálunk van, Clara Clee  
testvér, aki a gyülekezetben dolgozik. Rettentően el vagyok foglalva, néhány 
hete elvesztettem Switarsky-t  és egy másik tisztviselőt, most sem jutottam 
volna odáig, hogy írjak, ha nem kellene egy csúnya keléssel megint ágyban 
feküdnöm. Auguste  nálunk töltött Pesten egy hónapot, s bizony nem szí-
vesen bocsátottuk útjára, nagyon érthetőnek találom, ha nem tetszik neki 
a halott kőszegi fészek. Az ő elbeszélése szerint elég kényelmesen folynak 
ott a dolgok a gyülekezetben, s csak attól tartok, hogy sógor urunk kedves 
anyánkra túlságosan nagy hatással van. Sophie  egyébként állítólag jól néz 
ki, és mindenesetre sokkal boldogabb, mint amilyen volt, megvan a saját 
háztartása, és abban kedve szerint ügyködhet… Nagyon szerettünk volna 
neked karácsonyra örömet szerezni, de a távolság miatt túlságosan nagyok 
a nehézségek, s meg kellene várnunk egy megfelelő alkalmat. A mi Bethes-
dánkban is megünnepeljük karácsony ünnepét, 24-én délután háromkor és 
másodnapján délután a nőegylet az imateremben 36 szegényt és gyermeket 
ajándékoz meg a fa alatt. Stuarték, akik a háború miatt hazamentek Skóciába, 
egy hónappal ezelőtt ismét visszatértek Drezdába, az öregúr írt nekem, hogy 
küldjem el hozzájuk Chrissyt , szeretné még egyszer látni, nagy gondban va-
gyok, hogy mit is tegyünk. Chrissy  keresztanyja, Miss Burnett  egy hónappal 
ezelőtt meghalt. Örömmel hallottam, hogy már megszoktad az éghajlatot. 
Hogy haladsz az arab és a francia nyelv elsajátításával?”46

Mi lesz Balbithannal?

 45 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1866). Theodor Bibe-
rauer levele Hermine Biberauerhez, 1866. december 14. 
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Gyermeki dac

Alig ment el a levél, nagy gond szakadt a családra. A tizenöt hónapos Theodor  
súlyosan megbetegedett. Nyilvánvalóan nagy fejfájások gyötörték. Kis teste tüzelt, 
s néha mintha eszméletlen lett volna. Bakody  konzíliumot tartott felette. Utána 
sokáig tanácskozott a kollégájával. Aztán kihívták Theodort. 

– Legyen erős – mondta a professzor –, és főként erősítse Marie-t ! Rá ebben az 
állapotában különösen vigyázni kell. A kisfi únak alighanem agyhártyagyulladása 
van. Tudja, hogy ez mit jelent?

Tudta. Nehéz karácsony következett. Kicsit rossz néven is vette az édesanyjától, 
hogy most, amikor a menye ilyen súlyos próbatételt szenved, nem segít, s inkább 
az egészséges lányért aggódik. Igaz, az első szüléshez kicsit koros. Szerencsére 
Auguste  megunta Kőszeget, és visszajött Pestre.

A beteg gyermek állapota hamarosan válságosra fordult. Mégis életben maradt. 
Érthető, hogy az ő sorsa és az eljövendő gyermek biztonsága kötötte le az összes 
erőket. Chrissy , a már hetedik évében járó kislány talán nem is ok nélkül érezte úgy, 
hogy mindenkinek útjában van. Fitos orrával, egyenes tartásával feltűnően szép, 
ahogyan Herminének  írta egy barátnője: „gyönyörű szép” gyermek lett belőle.47 
Makacs és önérzetes. A keményfejűséget az apjától örökölhette, szilaj, sértődő 
természete valamelyik lázadó skót ős öröksége lehetett. Gondoskodott róla, hogy 
észrevegyék, duzzogott és feleselt. S ő, akinek az eszétől négyesztendős korában 
el voltak ragadtatva, aki ötéves korában már magától megtanult olvasni, most 
durcásan hallgatott az iskolában, s egyszerűen megtagadta a tanulást.48

Kettős gyermekáldás

Aztán beköszöntött 1867. A két sógornő versengése január 15-én dőlt e. Pesten 
is, Kőszegen is szinte ugyanabban az órában egészséges leánygyermek született. 
Február lett, mire Theodor  végre levelet írt a húgának. 

„Nagy örömmel értesültünk Adelheid testvérnek  és Knipping kisasszonynak  
írt leveleidből, hogy hála Istennek jól vagy… Örömmel közölhetem veled, 
hogy nálunk – és mint hallom, Kőszegen is – minden jól megy, s holnap, tehát 
ugyanazon a napon, itt is, ott is keresztelő készül,a mi csöppnyi leánykánk, 
egy aranyos, szelíd, fekete fejű kisgyermek a Maria Josephine Anna  nevet 

 47 Egy néhány hétig Pesten pihenő, Elise aláírású diakonissza ebből az időből való, keltezetlen levele 
Hermine Biberauerhez. In: BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei 
(1867).

 48 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Theodor Biberauer 
levele Hermine Biberauerhez, 1867. február 9.
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kapta, s Irmának fogjuk szólítani, Sophie  kisgyermekének én vagyok a ke-
resztapja, de még nem tudom, hogy fogják hívni kis unokahúgomat. Marie  
két hetet töltött ágyban, ezalatt nálunk volt Adelheid testvér … Kedves, szelíd, 
szerény, igazi diakonisszának teremtett lény. Ezzel a világért sem akarom 
azt mondani, hogy a másik kettő nem szeretetre méltó, Sophie testvér , az 
anyácska – mert így becézik – valódi gyöngyszem. Clara testvér  ugyanakkor 
Jurenák hajóskapitányt  ápolta, aki a feleségével együtt himlős lett. Örülni 
fogsz annak is, ha meghallod, hogy Sophie  és Adelheid testvérek  a hason-
szenvi gyógymód, a homeopátia legmelegebb védelmezőivé lettek. Hasznát 
vetted-e már házipatikádnak? Disselhoff  lelkész úr remélhetőleg kiadós 
leveleket hoz magával tőletek, máris nagyon örülünk jövetelének, bárcsak 
hosszabb időt töltene nálunk! Megkaptad-e a Bethesda évi jelentését, és hogy 
tetszik? Egyelőre csatolok néhány fényképet, amelyeknek talán örülni fogsz, 
elküldtem-e már neked a fényképemet?”49

Milyen csapongó ez a levél! Ebben a fényképben ugyan nem sok öröme telik majd 
Herminének ! Aggódhat a bátyjáért. 

Szorongató gondolatok

Hermine  még bizakodik, hogy a Kis-Ázsiából hazatérő Disselhoff  ez alkalommal 
Pestet is meglátogatja. Csakhogy az alig pár esztendeje felszabadult s valóban ön-
állósult, újszülött Románia, a nem minden ok nélkül semmibe vett és lekicsinyelt 
ország konszolidációja lassan haladt. Noha az Erdélyt is magában foglaló nagyro-
mán álmokat melengető hatalmas Cuza  hospodár megbukott, s a legbefolyásosabb 
bojárok 1866. április 22-én Európa látványosan felfelé ívelő uralkodóháza, a porosz 
Hohenzollern család egyik tagját, Károly herceget  hívták meg fejedelmüknek, aki 
két nappal később át is vette a hatalmat, az átutazás elé annyi akadály tornyosult, 
hogy ajánlatosnak látszik, hogy Disselhoff  más úton térjen haza. Márpedig akkor 
Magyarországot is elkerüli. Különben is a még Mexikóban is szégyent valló Auszt-
ria megaláztatása nem vetett véget az európai feszültségeknek. A dél-németek s 
a bajor király ellenállása dacára is kérlelhetetlenül folytatódott a német államok, 
nagyhercegségek „elporoszosítása”. Bismarck  kancellár e téren elért sikereiért már 
grófi  rangra emelkedett. A francia közvélemény jogos nyugtalansága fokozódott. S 
ahogy a német lapok írták, Bécs saját „Translajtániájában” – vagyis túl a Lajtán, tehát 
Magyarországon – és a növekvő „ciszlajtániai” gondok következtében – Theodor  
nagy bosszúságára – egyik engedményre kényszerült a másik után az egyre türel-
metlenebbül kiegyezésre hajló, hangadó magyar körök irányába.

 49 Uo.
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– Túlságosan olcsón adják magukat – gondolta. – Hát még mindig nem ta-
nulták meg, hogy a Habsburgoknak sohasem lehetett, ezért nem is szabad hinni? 

Igaz, ez aztán nem az ő dolga. Ha szól, egyszerre idegennek számít. Ami leg-
jobban szorongatja, arra csak most tér rá levelében: 

„December havában kis Theodorunk  halálos beteg lett, egész teste megda-
gadt, és megszűnt a reménység, nehéz szívvel készültünk a kedves gyermek 
elvesztésére, és átadtuk az Úrnak, s akkor szinte észrevétlenül beállt a javulás, 
és karácsonykor az volt a nagy örömünk, hogy megmentettnek tekinthettük, 
azóta roppant erős és olyan erőszakoskodó lett, a beszéd még nehezen megy, 
fura módon csak magyarul tanul, és már meg is ért mindent. Chrissy  sok 
gondot okoz a tanév kezdete óta, Knipping kisasszony panaszkodik, hogy 
Chrissy  nemcsak a legvisszamaradottabb közülük, de a leglustább is. Mivel a 
nagyapja már többször is sürgette, hogy látogasson hozzájuk, azt tervezem, 
hogy néhány hétre Drezdába küldöm, talán az idegen környezet kedvező 
változást fog majd előidézni nála, egyébként nagyon megnőtt, egészséges 
és sovány. Nemrég megint egy szomorú eset történt a gyülekezetben. Schü-
mperli  [a svájci tanító], aki Stolpe kisasszonnyal  való ügye óta csak kegye-
lemből és próbaidőre tarthatta meg állását az iskolában, egyre világiasabb 
és evangéliumellenesebb lett, és 8 nappal ezelőtt végleg elhagyta Pestet, s 
elutazott Svájcba, hogy ott keressen magának tanári állást, még csak el sem 
búcsúzott Königtől , a felesége, aki szintén nagyon elhidegült, legkésőbb a 
nyáron megy utána…

Bizonyára megírtam már neked, hogy Gusztika  – máskor csak Auguste, 
vagy legfeljebb Guszti! – múlt ősszel 4-5 hetet töltött nálunk, szép napok 
voltak, s mindnyájan sajnáljuk, hogy olyan hamar el kellett válnunk, szegény 
egyáltalán nem tudja megszeretni a kőszegi helyzetet, amit én nagyon jól 
meg tudok érteni. Bizonyára érdekelni fog az a hír, hogy anyánk lakását je-
lenleg Rose kisasszony  lakja Johanesszel, a mellette levő szobában Knipping 
kisasszony  van, alattuk pedig Rauék laknak…”50

Furcsa magyar világ

Február 22-én hetvenéves korában Kőszegen meghalt Falvay Zsuzsanna  utolsó 
gyermeke, Jakob  bácsi. Ő nemcsak szülővárosához, de az őseitől örökölt mester-
séghez is élete végéig hűséges maradt. Az utolsó iparos polgár, az utolsó kézműves 
posztós volt a Biberauerek között. 

 50 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Theodor Biberauer 
Hermine Biberauerhez, 1867. február 9. Knipping kisasszony – ahogy Hermine írta, „a hosszú 
Knipping” – a kaiserswerthi tanítóképzőben Hermine osztálytársa volt. A Rau család több nem-
zedéken át dolgozott a Skót Misszió budapesti iskolájában. 1980-ban gyermektelenül halt meg a 
család utolsó tagja, dr. Nagy Sándor református püspöki tanácsos özvegye.
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A Biberauerek is azt bizonyították, hogy e nyugat-magyarországi és felvidé-
ki, szépen vagyonosodó iparűző városi polgárság leszármazottai egyre nagyobb 
számban választják a komoly tanulmányokat, munkát igénylő valódi értelmiségi 
pályákat, amelyeken már a diplomáért is keményen meg kell küzdeni. Az öre-
gek között egyre több a „magánzó”, aki már vagyonából él. Ők úgy látták, hogy 
az elszegényedő hétszilvafás magyar birtokos rétegek az eltörölt úrbéri jogokon 
kialakult, drága életformájukhoz ragaszkodva el fognak szegényedni. Polgároso-
dásuk fájdalmasabb és lassabb. A társadalmi előítéletek kezdik elveszteni alapjai-
kat, ezért szívósabbakká válnak. Sokan közülük az ipari munkát, a tudományt és 
főként a kereskedelmi életet inkább átengedik azoknak a sváboknak és az utóbbi 
időben különösen a zsidóknak, akikről olyan lenézően szeretnek beszélni. „Fenn 
az ernyő, nincsen kas” egzisztenciájuk alapjait sokkal kényelmesebben, inkább a 
sógorság-komaság alapján menedékhelyet nyújtó megyei, állami sinecurákban51 
keresik, amelyek betöltéséhez még egy jogakadémiai végzettség is több mint elég. 

A régi Kőszeg nincs többé. A Gyöngyös-parti portát a Biberauer-házzal, a kállók-
kal posztógyárak vették át. Kőszeget ugyan még mindig csak kocsin lehetett elérni, 
s Theodor  a kis Irma  keresztelője után, akár gyerekkorában, a ködös országúton 
hideg szelekben gőzölögve kocogó lovak vontatta döcögő postakocsin utazott 
egészen addig, míg el nem érte a legközelebbi vasútvonalat. 

Otthona még mindig a Kerepesi út sarkán kezdődő Váci országút, vagy csak 
röviden Országút 1. szám alatti emeletes, többlakásos, mozgalmas életű épületében 
van. Ezt lassanként a Skót Misszió iskolájának tanszemélyzete népesíti be. Csak 
König  marad családjával továbbra is a dunai szelektől sokkal védettebb Három 
korona utca 21. lakója. 

Vele nemcsak gyülekezeti alkalmakon találkoznak, állandóan van megbeszélni 
valójuk. A Skót Misszió, az iskola csak Moodyra  és Königre  tartozik. Theodornak  
különben is annyi munkája, gondja, baja, sikere és nehézsége van a vasútnál, hogy 
ezzel jól meg tudja indokolni azt, miért nem érdeklődik jobban Skót Missziós bará-
tainak gondjai iránt. Azok pedig tudják, hogy azért, mert szinte féltékenyen őrködik 
afelett, hogy ez a kettő, a gyülekezet és a misszió az igehirdetői perszonálunió 
következtében valahogy össze ne keveredjen egymással, s mindegyik független ma-
radjon. Theodor  különben is szerény természetű, nem akar a más dolgába avatkozni. 
Szinte hiányzik belőle a hiúság, az egyéni becsvágy. Írásait, cikkeit változatlanul 
neve kezdőbetűivel jegyzi, s ha nyilvánvalóan az ő kezdeményezéseiről, alapítása-
iról van szó, esze ágában sincs ezzel dicsekedni. Akkor is többes számban beszél, 
rendszerint Königet is belevéve, ha olyan eredményről van szó, amely már König  
Pestre érkezése előtt valósult meg. Átmeneti kényszerhelyzetnek tekinti a Misszió 

 51 Latin: jól jövedelmező állásokban.
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és a gyülekezet kapcsolatát, s alig várja azt az időt, amikor az utóbbi már nem 
szorul rá a közösködésre, s külön lelkészt választhat. Pedig nagyon szereti Königet . 

Abban tökéletesen egyetértenek, hogy mind a ketten féltik a gyülekezet sza-
badságát – nemcsak a skótoktól, hanem a magyaroktól is. A Protestáns Árvaház 
esete mindkettejüknek nagy lecke volt. Így most, amikor nemcsak szükséges, de 
lehetséges is a parányi Bethesda Kórház fejlesztése, sőt egy nagyobb, célszerűbb 
és szebb ingatlan megszerzése is lehetségesnek látszik, együtt törik a fejüket azon, 
hogyan lehetne a tulajdonjogot úgy biztosítani, hogy a pesti magyar református 
gyülekezet még ne is eshessen valamiféle olyan kísértésbe, mint néhány esztendeje 
az árvaházzal a lutheránusok.

Török Pált  tisztelik és szeretik, ez a megbecsülés kölcsönös. Tudják, értékeli a 
diakonissza-ügyet. A kórház megnyitásának első évfordulójára emlékeztető gyű-
lésen, január 11-én is ő mondta az ünnepi beszédet.52 Bíznak is benne, soha sem élne 
vissza a hatalmával, puritánsága közismert. Csak ne magasodna fel mögötte a most 
már a kálvinista berkekben elhatalmasodott Ballagi Mór  alakja! Ők nem tudják 
elhallgattatni magukban a kérdést: miben hisz egyáltalán ez az ember, aki a divatos 
racionalizmus népszerű zászlaja alatt annyiszor változtatta meg a hitvallását? És mit 
várhatnának a diakonissza-ügy szempontjából ettől az egyre befolyásosabb proz-
elitától, ha egyszer eszébe jutna, hogy saját elképzeléseit ennek a már létrehozott, 
működő intézménynek a megkaparintásával is szolgálja. Ezt is felvirágoztatná, akár 
az árvaházat – csak éppen nem az lenne már, aminek ők szánták: az evangéliumi 
hit megújulásával, a cselekedetekkel, diakóniával misszionáló szeretet otthona. 

Nem értik ezt a magyar világot, amely – legalábbis ők úgy látják – egyre han-
gosabb negyvennyolcas frázisok hangoztatása közben a királykoronázás szinte 
extatikus örömmámorába hajszolja bele magát. A történelmi realitásokkal ők is 
tudnak számolni, ők sem akarnak fejjel menni a falnak. Ami körülöttük történik, 
megzavarja őket. Mintha az oldódó zsarnokság után egyszerre mindenfelé ki-
sebb-nagyobb Szoboszlai Pap Istvánok  árasztanák el ezt az országot. 

Sehogy sem értik, hogy miközben az Isten kegyelméből való királyság leghívebb 
és legkönyörtelenebbül célratörő híve, a vas és a vér korszakának következetes 
prófétája, Otto von Bismarck  fennen hirdetett evangéliumi keresztyén hite elle-
nére eszközeiben cseppet sem válogatva sikerrel mér csapást csapás után a Német 
Birodalom álmának megvalósulását akadályozó megrokkant Osztrák Császárság 
recsegő-ropogó épületére, a magyarok lihegő lojalitással versengve sereglenek 
hódolatuk bizonyításában túllicitálni egymást. Mindent megtesznek, hogy az új 
világban minél zsírosabb pozíciókat biztosítsanak maguknak. A szabók és szabó-
nők nem győzik az urak aranycsatos, ékköves, színes bársony díszmagyarjainak, 
sarkantyús csizmáinak, a dámák párizsi divat szerinti koronázási toalettjeinek ké-

 52 Második évi jelentés 1868, 4. o.
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szítését. Műhelyeik, ahol a horpadt mellű, tüdővészes varrólányok krajcáros bérért 
látástól vakulásig, köhécselve hajolnak paszomántok és csipkék fölé, megtelnek e 
szegény országban a legdrágább angol posztóval, skót vásznakkal, Svájcból hozott 
kínai selyemmel, brüsszeli csipkével.

König  világlátott, ritka széles látókörű ember, aki méghozzá porosz is, és az 
otthoni vezető körökkel igen jó kapcsolatai vannak. Theodor  viszont hivatalból 
is járja Európát. Érzékeli az alapvető változásokat, és sokszor elcsodálkozik azon, 
hogy Magyarországon milyen gyorsan elfelejtik azt, ami csak néhány évvel ezelőtt 
történt. A szabadságharc áldozatainak sírját belepi a gaz, a túlélők hárijánoskodása, 
a kínos emlékeket borító feledés. S a tanulságokat olyan kevesen akarják levonni! 

Persze a gyülekezetnek is akadnak új problémái. A kórház céljaira éppen most 
nem messze a jelenlegi kis Bethesdától ugyanabban az utcában, a Flórián utca 
sarkán, a Rózsa utca 5–7. szám alatt egy négy utcától határolt pompás ingatlant 
kínálnak megvásárlásra. Sajnos az ára megfi zethetetlen.

Nincs, akitől tanácsot kérjenek. Még Disselhoff  is elérhetetlen. Pedig vele okvet-
lenül szót kellene érteni. 

Disselhoff Pestre jön

Úton van. Hogy merre, az a kaiserswerthi anyaház főnökasszonyának, Fliedner  
özvegyének március 5-én Herminéhez  írt leveléből derül ki.

„A mi kedves Disselhoff  lelkész urunk e pillanatban, ha Isten is úgy akarja, 
már Konstantinápolyban jár, s onnan fog ide hazatérni. Az, hogy Bukarestbe 
eljut-e, nagyon kétséges, mivel az odautazási lehetőség állítólag teljesen szü-
netel… Igen örvendetes híreket kaptunk tőle Szmirnából. Ottani intézmé-
nyeink nagy örömöt szereztek neki, láthatóan Isten áldása nyugszik rajtuk. 
Február 17-én árvaházunk 4 gyermekét keresztelhette meg ott, zsidókat és 
törököket, rendkívül magasztos és üdítő ünnepség keretében. Ez alkalom-
mal a János evangéliumának arról az igéjéről beszélt: nem ti választottatok 
engem, hanem én választottalak titeket.

Az egyik megkeresztelendő apja is megjelent. Ennek az embernek nyolc 
gyermeke született, akiket Isten egymás után elvett tőle. Csak ez az egy – 
amelyet most Jézus  karjaiba tett le – maradt életben. Az ünnepség mélyen 
megrendítette. Különben is azt mondják, s Disselhoff  is ezt írja, hogy szívet 
melengető a legkülönbözőbb nemzetekhez tartozó 28 kedves, eleven derűs 
árva. Olyan gyermekien nyíltak és bizalmasak, annyira élénkek és belsőleg 
elevenek, hogy szép reményeket ébresztenek. Még két gyermeket kell fel-
venni, akkor 30-an lesznek. De akkor tele is lesz a ház…

Itt [Kaiserswerthben] minden a régi munkás körforgásban megy tovább… 
A testvérek a hallei anyaház egyik testvérének kiképzésében segítenek. Ez a 
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február már tavasziasan enyhe napokat hozott, a rügyek szemmel láthatóan 
megduzzadtak, most azonban ismét téliesen hidegre fordult az idő.

Beteg diakonisszáinkat imádságotokba ajánljuk…
Firenzében dolgozó kedves testvéreinknek most valóban van háza. Az 

első, amelyről tárgyaltak 81 000 forintba kerül… Isten ajándékozta nekünk 
ezt a házat, ő majd a pénzről is gondoskodik, efelől jó reménységünk van.

Így hát, kedves Hermine , szívből üdvözlöm testvértársaival együtt. Az Úr 
ajándékozzon meg benneteket (húsvét közeledtén) e szent időszakban azzal, 
hogy mennél közelebb jussatok az Ő keresztjéhez, s új és mély betekintést 
nyerjetek kikutathatatlan szeretetébe.”53

Itt abbamarad a levél. Az eddigi részt ugyanaz a kéz írta, amelynek Disselhoff  
szokta volt tollba mondani a magáét. Aztán egy egészen más írással, talán éppen 
Caroline Fliedner  sajátjával így folytatódik: 

„Drága Stricker lelkész  urunk elevenen állítja szemünk elé a szenvedő Meg-
váltó szépségét. A minap is egy gyönyörű szép prédikációban volt részünk 
a lábmosásról. Milyen szíves örömest kellene alázatosnak, kicsinynek és 
szolgálatra késznek lennünk, hiszen maga Jézus  ilyen módon szolgál nekünk!

Azóta, hogy e levél írását elkezdtük – ma már március 18-a van –, híreket 
kaptunk Disselhoff  lelkész úrtól Konstantinápolyból. Az Úr továbbra is 
jóságában részesíti ezen az úton, s megajándékozza azzal, hogy áldást árasz-
szon általa. Azt remélte, hogy e hónap 13-án, tehát múlt szerdán Bukarestbe 
érkezik. Hazautazása közben legalább két napot szándékozik Pesten tölteni. 
Ezt bizonyára szívesen hallja, kedves Pauline!”54

– Eltévesztette a nevemet – gondolta Hermine . 
De ez sem csökkentette a jó hír hallatán érzett örömét. Theodor  mégsem fog 

csalódni!
Nem is csalódott. Disselhoff  március 24-én Pestre érkezett.55 Akkoriban még nem 

mindennapos bátorság – vagy könnyelműség – kellett egy efféle kis-ázsiai és balkáni 
utazáshoz. A török császár, a felséges padisah három világrészre terjedő, omladozó 
birodalmában a fertőzésveszély elég nagy, a közbiztonság viszont elég gyenge. 

König mindezt saját, többéves tapasztalatából tudta, Theodor  pedig a délvidéki és 
határon túli vasútépítkezések során ismerte meg alaposan a balkáni közállapotokat. 
Fliedner  utóda mindkettejükre igen mély benyomást tett, lelkesítő öntudat áradt 
belőle. Úgy fogadták, mint az Isten országa ügyének egyik kimagasló harcosát. 
Meg is érdemelte a tiszteletet, nehéz örökséget viselt. Ugyan ki tudta volna apósa, 

 53 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Caroline Fliedner levele 
Hermine Biberauerhez, 1867. március 5.

 54 Uo.
 55 Disselhoff saját kezű bejegyzése a Bethesda vendégkönyvében. In: BFL XIII. 42. BBGY. 33. kisdoboz.
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a kis csúnya, vörös hajú, vízkék szemű ember nagyságát elérni? Neki a tradíció 
megőrzése jutott.

Furcsa helyzetben volt. Alexandre Vinet  szellemes megállapítása szerint „annak, 
hogy valaki termékeny folytatója lehessen egy műnek, az a feltétele, hogy ne ha-
sonlítson azokra, akik előtte irányították azt.” Ennek Disselhoff  Fliedner  művének 
élén talán túlságosan is megfelelt. A nagy előd a szó kierkegaardi értelmében igazi 
szent volt: egész életét mindenestől egyetlen ügy szolgálatába állította. Vejének, aki 
ekkor negyvenedik évében járt, nagy áldozatot jelentett, hogy sokoldalú érdeklő-
dését, tehetségét, irodalmi és tudományos ambícióit háttérbe szorítva alárendelje 
magát a hihetetlenül gyorsan, földrajzilag is világméretekben növekvő ügy köve-
telményeinek. Nehezére esett az 1830-as évek társadalmi és vallásos igényeinek és 
szemléletének megfelelően kikristályosodott kereteket és formákat betartani. Ilyen 
volt például a sokfelé az élet legsötétebb oldalainak, szociális igazságtalanságainak 
áldozatai között szolgáló diakonisszák elszigetelésére irányuló szolgálati szabályzat 
is, amely többek között eltiltotta a diakonisszákat minden regény, valamint bármely 
irányzathoz tartozó politikai sajtótermék olvasatától. Változtatási kísérletei eleve 
kudarcra voltak ítélve. 

Huszonhárom esztendős volt, amikor elődje a protestáns mártírok életét tárgyaló 
könyvének szerkesztési munkájába bekapcsolta. A beteg alapító később, 1855-ben 
személyesen ment el érte, miután ő néhány héttel korábban Kaiserswerthbe látoga-
tott, ahol meghívójának első feleségétől származó leányát, Luisét  szemelte ki fele-
ségének. Mint a főnöknő, az alapító korlátlan tekintélyének megkérdőjelezhetetlen 
örököse, Caroline Fliedner  még jobban ki volt szolgáltatva a „bevált hagyományok” 
szigorú őreinek. Óriási munkabírással, csodálatra méltó önfegyelemmel igazgatta 
a robbanásszerűen fejlődő intézetet. 

Két nappal érkezése után előadást tartott a Skót Misszió nagytermében a dia-
konissza-ügyről, majd az esti vonattal továbbutazott.56 König  tudta, hogy ennek 
a kételyektől mentes Tholuck-tanítványnak 57 sikerült megőriznie tudományos, 
irodalmi ambícióját. A 18. század számtalan színben játszó, kalandos életű ere-
deti gondolkodójának, Johann Georg Hamann-nak ,58 „Észak mágusának” leg-
jobb szakértőjévé képezte magát. Maradandó értékű tanulmányokat írt arról a 

 56 Második évi jelentés 1868, 4. o.
 57 Friedrich August Gottreu Tholuck (1799–1877) német protestáns teológus. 1824-től Berlinben, majd 

1826-ban Halléban tanított teológiát, 1828-től 1829-ig római követségi prédikátor volt. Műveiben 
elsősorban teológiatörténettel foglalkozott, de David Friedrich Strauss Leben Jesu című munkája 
ellen is írt dogmatikai munkát. 

 58 Johann Georg Hamann (1730–1790) német fi lozófus és író. Teológiát és fi lozófi át tanult, majd 
Varsóban és Königsbergben hivatalnokként dolgozott. Rendszertelen írásai és homályos fogal-
mazású előadásai miatt ragadt rá az „Észak mágusa” gúnynév. Gondolatai nagy hatással voltak 
kortársaira – többek között Herderre –, s nagy szerepe volt a Sturm und Drang német irodalmi 
irányzatának elindulásában.
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rendkívüli hatású autodidaktáról, aki a korai idealizmus képvelőjeként komolyan 
foglalkoztatta Herdert , valamint Goethét , akinek írásait a kései pietisták is nagyon 
becsülték, és akit a romantika a maga előfutárának, az ébredési mozgalom pedig 
egyik követendő példaképének tekintett, s akivel Hegel  is éppen olyan komolyan 
foglalkozott, mint Kierkegaard . 

Megosztották vele a gondokat. Csakhogy elutazása után hiába kezdtek neki 
kettőzött erővel az új kórházi épület megszerzésének, itt nem volt kivel tárgyal-
janak. A kiegyezés nyújtotta lehetőségek, amelyek az európai változások minden 
fenyegető árnyékát feledtetni tudták a magyar Duna mentén, mintha mindenkit 
megbolondítottak volna. 

Lelki nélkülözés

Április szeszélyes időjárása az egész országban bolondját járta. Theodor  és Marie  is 
e hónap szülötte. A két születésnapot csupán három nap választotta el egymástól. 
Ők alig gondolnak erre, de Hermine  Bejrútban annál többet. Bátyját a Pest–Hatvan 
és Hatvan–Salgótarján útvonalak megnyitása foglalja le. Pedig egy évvel korábban 
még együtt ünnepeltek Pesten. Milyen messzire került, s mennyi minden történt 
azóta! Egy pillanat megállása sincs. 

Húsvét vasárnapján, április 21-én végre van ideje, s akkor megírja fi atal élete 
egyik leghosszabb levelét.

„Hiába kerestem egy szabad órácskát, időm kora reggeltől késő estig tanítás-
sal, tanulással és sajnos az utóbb időben betegápolással is ki volt töltve. Az itt 
töltött kurta esztendő alatt két beteg- és halottas ágy mellett álltam. Az első… 
a mi kedves intézetvezetőnké, Elisabeth testvéré  volt. Talán olvastátok a Kran-
kenfreundban az életrajzát. A második nevelőintézetünk egyik növendéke, egy 
körülbelül tízesztendős görög nemzetiségű és hitű kislány volt. Már amikor 
múlt év októberében hozzánk került, úgy látszott, hogy magában hordozza 
a betegség csíráját, rossz tartása, sápadt arcbőre és gyakori köhögése erre 
engedett következtetni. Februárban ágynak esett, erős, görcsös köhögése 
nagyon aggasztott bennünket. Minden éjszaka valamelyik diakonisszának 
kellett mellette aludnia, ami azonban hamarosan teljes virrasztás lett. Mi, a 
12 diakonissza (hatan vannak az árvaházban, hatan vagyunk az internátus-
ban) váltottuk egymást, amikor utoljára virrasztottam mellette, bizonyosra 
vettem, hogy nálam fog meghalni, annyira rosszul volt, de fájdalom, nem 
így történt, még egy teljes hétig kellett szenvednie, míg végre március 30-
án délután megváltotta kínjaitól az Úr. Szívesen hallgatta, ha felolvastunk 
neki a Bibliából, s maga kérte, hogy imádkozzanak vele. Azt hiszem, hogy 
az érte mondott számtalan imádságunkat meg kellett, hogy hallgassa az Úr, 
és Krisztus  megváltottjaként befogadta az ő országába…
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Már másnap délben temettük kedves Eufrosinánkat . Koporsója ott állt az 
előcsarnokban, koszorúkkal kedvesen feldíszítve. Vagy tizenkét, legdrágább 
papi ruhákba öltözött görög pap, köztük a pátriárka érkezett házunkba, a 
legnagyobb sietséggel elmondták imádságaikat, énekeltek, s aztán kikísér-
ték a tőlünk jó messze fekvő temetőbe. Az a görögök furcsa szokása, hogy 
a koporsót fedetlenül viszik, a tetejét egy ministránsfi ú cipeli közvetlenül 
mögötte, s csak akkor teszik rá, amikor már a sírba süllyesztették. Előbb 
azonban a kápolnába vitték, ahol vagy 20 pap várt, s több beszédet tartottak, 
amelyekből természetesen egy szót sem értettünk, de azt mondták nekünk, 
hogy Eufrosinát  dicsőítő szónoklatok voltak. Nagyon barátságosan fogadtak, 
székeket hoztak nekünk… égő gyertyákat adtak a kezünkbe…”59

Most döbbenhetett rá, hogy milyen régen nem írt levelet. Hány hét telt el azóta! 
A haldokló vezető-testvér, Elisabeth Steinwender , egy lelkész tehetséges, de kissé 
megkeseredett leánya az előző év november 26-án halt meg huszonnyolc esztendős 
korában. Évek óta súlyos tüdőbeteg volt. 1859-ben Alexandriába helyezték, majd 
„mikor 1860-ban Libanonban elkezdődött a drúzok irtóhadjárata a maroniták el-
len”, ahogyan a kaiserswerthi vezetőség írta, az akkor elsősegélynyújtásra létesített 
bejrúti és szidoni intézményeinkben olyan testvérekre volt szükségünk, akik már 
dolgoztak a Közel-Keleten… Ekkor vette át Elisabeth  a zarpati özvegyasszonyok 
menedékházának vezetését, majd ennek feloszlatása után Bejrútban a Coár nevet 
viselő árvaházzal összekapcsolt bentlakásos leányiskola, a penzionátus szép új épü-
letében irányította a munkát. Tuberkulózisa nyilván generalizálódott, mert szörnyű 
köhögésén és mellkasi fájdalmain kívül már szeptemberben szinte az elviselhetet-
lenségig fokozódtak hősiesen viselt kínjai. Hazavitelről már szó sem lehetett. Ott 
maradt a gyerekekkel egy épületben, s fi atal testvértársai virrasztottak ágya mellett.60

Ezt akkor mindenki rendjén valónak találta, még Hermine  is. Más panaszai voltak. 

„Lelki szempontból itt sok mindent nélkülöznünk kell, hiszen Kaiserswerth-
ben és Pesten is meglehetősen el voltunk kényeztetve. Nagypénteken és ma 
[húsvét vasárnapján] csak egy istentiszteletünk volt, holnap csak francia 
lesz. A mai igehirdetés sem elégített ki, nem is volt igazi húsvéti prédikáció… 
Éppen kávéhoz hív a csengő, kávé után közkívánatra még elolvasunk egy 
igazi húsvéti beszédet. Aztán annak a néhány, körülbelül 28 gyermeknek, 
akik nem mentek el a rokonokhoz, húsvéti tojásokat dugtunk el a kertben, 
végül befejezzük szép könyvünk olvasását. Ezért mára Adieu!”61

 59 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Hermine Biberauer 
levele Theodor és Marie Biberauerhez, 1867. április 21.

 60 Az idézethez és Elisabeth Steinwender életéhez lásd Elisabeth Steinwender, gestorben zu Beirut 
den 26. November 1866. In: Der Armen- und Krankenfreund, 1867. Januar–Februar. 33 –35. o.

 61 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Hermine Biberauer 
levele Theodor és Marie Biberauerhez, 1867. április 21.
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Másnap, húsvét hétfőjén így folytatja a levelet. 

„Mostanában, különösen ebben a szent időszakban sokat gondolok azokra 
a szép prédikációkra, amelyeket tavaly a mi kedves König  lelkész urunktól 
hallottam, különösen felejthetetlen a számomra az, amelyet az Úr búcsú-
szaváról tartott: »Imé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végeze-
téig.«62 Ó, csak hallhatnám még egyszer!… Itteni lelkészünk, Ebel úr  most 
Alexandriába utazik.

Mi holnap a Libanon hegység egyik falujába lovagolunk, ahol néhány árva 
gyermekünk szülei63 laknak… Mily szép is Isten szabad világa: a természet 
s különösen a Libanon mily gazdag szépségekben!

…annyi mindent szeretnék tőletek kérdezni, rólatok tudni. Hadd fejezzem 
ki kisleányotok szerencsés megérkezése felett érzett örömömet, remélem, 
nem ad majd nektek annyi gondot, mint Theodor , mennyire sajnálom, hogy 
annyit betegeskedik, kedves kis arcocskája még élénken szemem előtt van. 
Kire hasonlít Irma ? Vajon neki is olyan kedves fekete szemecskéi vannak, 
mint bátyókájának?…

Hogy vannak a ház lakói?… A hosszú Knipping , akit Hedwig testvérrel  
még a képzőből ezen a néven ismerünk… Rauék… Königék… Te, kedves 
bátyám, mindig úgy takarékoskodsz a híradásokkal, s tőled, Marie,  bizonyára 
nem várhatok hamarjában levelet, annyi dolgod van a gyerekeiddel…

Májusban vagy júniusban Németországba utazik innen az egyik testvér, s 
visz nektek egy kis csomagot… Biztosan nincs türelmetek egy ilyen hosszú 
levél elolvasásához… Adieu!”64

Választ ugyan nem kap, de május 14-én megint ír a bátyjának.

„Holnapután elutazik innen Auguste testvér , és magával visz egy nektek 
szánt ládikát, amely remélem, hiánytalanul meg fog érkezni hozzátok. Lennél 
olyan kedves, hogy azonnal megírnád nekem, hogy a benne levő aprósá-
gok megérkeztek-e hozzátok, s milyen állapotban kaptátok meg azokat? 
Nagyon sajnálnám, ha a tartalmából valami eltört vagy tönkrement volna. 
A kőszegiek részére is tettem bele egyet-mást, mivel azonban Auguste test-
vért nem akartam két külön csomaggal terhelni, téged kérlek, lennél szíves 
elküldeni nekik? Kőszegnek szántam a két mandulafenyő-magot, egy arab 
dobozt, egy arannyal átszőtt s apró virágokkal díszített övet, a bazsalikomos 
skatulyát, a gyerekholmikat (három ingecskét, egy kabátkát, sapkácskát, 
egy bebújós alsónadrágot és a hímzett cipőket), egy török kávésfi ndzsát, 
a két Jeruzsálemből való mécsest, szivarszipkát Damaszkuszból, egyet Je-
ruzsálemből, vagyis összesen négyet, egy szalvétagyűrűt, a kagylókkal telt 

 62 Mt 28,20.
 63 Életben maradt maroniták, akik felvették az elárvult gyermekek gondját.
 64 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Hermine Biberauer 

levele Theodor és Marie Biberauerhez, 1867. április 21.
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dobozt, a stoppolótojást, három kék szalagocskára fűzött kis jeruzsálemi 
keresztet és egy cérnaorsót.

Pesten maradnak: a König  lelkész úrnak szánt Újtestamentum, a fele-
sége számára küldött jeruzsálemi levélnehezékek, a piros szivarszipka és 
az arannyal átszőtt papucsok Bakody  doktor úrnak. Az arannyal átszőtt 
övet Marie-nak  küldöm (remélem, viselni fogja) úgyszintén a jeruzsálemi 
fonaltekerőt, neked az arab íróasztal-készletet, amit az arabok abba a széles 
övükbe tűzve viselnek, amelyet a mellékelt fényképen láthatsz, s amivel 
állva vagy járkálva írnak a kezükben tartott papírlapra. Megtalálod benne 
az írószerszám köré tekerve az arab tollat is és azt a papírdarabot, amelyre 
arab nyelvű üdvözletek és egyebek vannak felírva, egyik árva leánykánk 
írta nekem ezeket. Az egyik csésze ugyancsak a tiéd, a pléhpohár az alátét, 
kár, hogy abból a sűrűn folyó kávéból nem küldhetek neked, amit errefelé 
isznak. Látogatásaink alkalmával gyakran három perc sem telik bele, s máris 
megkínálnak ezzel, tej nélkül, de nagyon sok cukorral… s ilyenkor valóságos 
kínszenvedés ezt lenyelni, de az udvariasság megköveteli. Különlegességként 
küldök neked egy-egy arab fésűt és spongyát. Árváink közül néhányan na-
gyon felháborodtak, hogy egy ilyen fésűt küldök neked, s majd azt hiszed, 
hogy ők is effélékkel fésülködnek, holott ez csak a hegylakók szokása, csak-
hogy én tudom, hogy itt Bejrútban is éppen elegen teszik ugyanazt. Remé-
lem, hogy a kókuszdió, mire elérkezik hozzátok, még jó lesz, nem kaptam 
nagyobbat, mivel ez a pálma Szíriában tulajdonképpen nem honos. A piros 
bőrcipőcskéket és a fehér gyöngysort a kis Theodornak  szántam, Chrissynek 
 küldöm a hímzett piros selyemsálat, az arab lányok itt a derekukra kötik, 
ő a nyakában viselheti, azonkívül kapjon ő is egy jeruzsálemi fonaltekerőt 
és a Jaffából való kagylók is legyenek az övéi! Talán találsz valakit, akinek 
örömet szereznek az olajfából faragott gyöngyök, s bizonyára nem láttatok 
még olyan pisztáciákat, mint amilyenekkel kitöltöttem a csomag hézagait. 
Következő küldeményemből majd a kis Irma is részesülni fog. Egészségesek-e 
a gyerekek, s hogy vagytok, te és Marie ? Hogy örülnék annak, ha egyszer 
már azt hallanám, hogy most kevesebb a dolgod! Holnapután kerek egy 
esztendeje lesz ideérkezésemnek, milyen gyorsan repül az idő!

Ma már szinte elviselhetetlen volt a hőség, a szúnyogok, régi ellenségeim 
kegyetlenül gyötörnek, nagyon félek a nyártól, hiszen itt sokkal szebb és 
kellemesebb a tél. Néhány nappal ezelőtt részt vettem egy arab lakodalmon. 
Roppant érdekes látni ezt a sok különféle szokást. Ha lenne időm, sokat 
mesélnék erről nektek, így azonban elhalasztom egy másik alkalomra…

Utóirat: a ládácskát két okból nem bérmentesítettem: 1. mert utánvéttel 
állítólag biztosabban megérkezik, másodszor mert olyan szegény vagyok. 
Ne haragudjatok ezért rám.”65

 65 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Hermine Biberauer 
levele Theodor és Marie Biberauerhez, 1867. május 14.
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Csak amikor a hajnali órákban a tenger színe ismét mélykékre változott, akkor 
hozott a hegyek lehelete némi enyhülést a házba, amelynek nyitott ajtajain és ab-
lakain át innen is, onnan is köhögés hallatszott. 

A párizsi világkiállítás

Hogy is tudta volna Hermine  ebben a másik világban elképzelni, hogy Pesten eköz-
ben, a torlódó tavaszi felhők alatt mekkora érzelmi, politikai és gazdasági kavar-
gást hoztak magukkal a Dunáról fúvó, mindent virágba borító, pezsdítő szelek! 
Deák Ferenc  húsvéti cikke óta Bécsben is gyorsan tavaszodott, Schmerlingnek  le 
kellett mondania. Majláth György 66 lett a kancellár. Az emigránsok is unták már 
a bujdosást, és a Kossuth-pártiak csoportja úgy olvadt széles e hazában, mint a 
hevenyészett vermekben a jég a májusi napsugarak tüzében. Most már valóban 
megszületett a kiegyezés. 

Ilyen körülmények között hiába ígérték meg Disselhoffnak , hogy a Bethesda 
új ingatlanvásárlásának lehetőségeit a legrövidebb időn belül tisztázzák. Theodor  
május 27-én csak arról számolhatott be neki, hogy 

„az általunk kilátásba helyezett házvételről még semmi közelebbit nem 
írhatok, mivel ez a koronázási história és az egész nemzeti mámor, amiben 
itt jelenleg élnek az emberek, teljesen lehetetlenné teszi számunkra azt, hogy 
itt, az országon belül s idő hiányában külföldön is, bármit tegyünk. Így meg 
kell várnunk türelemmel, amíg az Úr ilyen vagy olyan módon megmutatja ne-
künk, hogy elérkezett a megfelelő időpont. Természetesen nem szűnünk meg 
a cél érdekében fáradozni. Emlékezzen meg imádságaiban Ön is rólunk…”67

Egyszerűen nem akadt ember, akivel tárgyalhattak volna.
Úgy látszik, hogy a levélben említett nemzeti mámor szinte groteszk formákat 

öltve egészen addig fokozódott, míg június 8-án a most önként zászlódíszbe öltö-
zött, friss lombokkal májusfákra emlékeztető koszorútartó póznákkal, virágokkal 
feldíszített Budán és Pesten le nem zajlott I. Ferenc József  koronázása.

Pestnek a Lánchíd pesti hídfőjénél a vármegyék földjéből összehordott halom 
tetején a négy égtáj felé tett királyi kardsuhintás és a Belvárosi Plébániatemplom 
előtti Duna-parton elmondott eskütétel jutott. Csak egyetlen napilap akadt, amely 

 66 Majláth György (1818–1883) országbíró, a főrendiház elnöke, főkancellár. 1847-től Baranya megye 
főispánja volt, majd 1849 után visszavonult birtokaira, és a tudománynak élt. 1865-ben magyar 
udvari főkancellár lett, 1867-től 1883-ig országbíró volt, és 1880-ban a Magyar Tudományos Aka-
démia tiszteletbeli tagjainak sorába választotta.

 67 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Theodor Biberauer 
levele Disselhoffhoz, 1867. május 24.
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bizonyságául magyar hazafi ságának és a sajtószabadságnak, a nagy eseményről 
mindössze annyit közölt, hogy miközben a király nemes paripáján lobogó men-
tés díszmagyarban lóra pattant, az ország főurai között a Duna-parti palotasor 
előtt az alkotmányra leteendő eskü színhelyére vágtatott, lova megriadt valamitől, 
megbokrosodva felágaskodott, s kis híján levetette felséges lovasát. S vajon mi lett 
volna, ha nyakát szegi?

De a lovas biztosan ült a nyeregben, nem történt semmi baj. A fejedelmi kard 
suhogva szelte a levegőt, az eskü, ha kissé idegen hangsúllyal is, de elhangzott. 
A kaján Mechwart  még azt is állította, hogy a díszlövések ágyúinak bömbölése, az 
éljenzés és az üdvrivalgás, amelyet ő igen tiszteletlenül csak farsangi ordítozásnak 
nevezett, Bécsig elhallatszott.

Este minden ablakban gyertyák égtek, fáklyamenetek járták az utcákat, s itt 
is, ott is dalra fakadt a bizonyára nem csak a boldogságtól megrészegült ünneplő 
sokaság. Tizenkilenc esztendővel korábban, egy esős márciusi estén sem lehetett 
lelkesebb a közöröm. De ki gondolt már erre…

A Ganz-ház ablakaiból is meleg gyertyafény áradt a Duna-partra. Odabent 
megint nagy útra készültek. Párizsban egy új világkiállítással akarta megfordítani 
hanyatló szerencséjét a kecskeszakállú császár. III. Napóleon , ez a kiszámíthatatlan, 
szószegő, erőszakos pozőr, aki hiába szomjúhozta világverő nagybátyjának dicső-
ségét kielégíthetetlen irigységgel, most már kapkodva akkora s olyan kockázatos 
vállalkozásokba hajszolta bele népét, amelyek meghaladták annak erejét. Megba-
bonázott tekintete mindegyre Londonra révedt. I. Napóleon  végzetének városára, 
ahol a kis gömbölyű, aprólékosan gondos családanya alig tíz esztendeje tette fejére 
a Kaisar-i-Hind-et, India császárának koronáját, s napról napra nőtt világot átfogó 
birodalmának gazdagsága és hatalma. Csak Viktóriát  irigyelte, s eközben nem is 
fi gyelt a keleti szomszédság szakadatlanul erősödő egységének fegyveres erejére, 
melynek a germán önimádattól megszállott vezére már tettekkel is bizonyította, 
hogy valóban vérrel és vassal készül történelmet írni. 

A világkiállításokat is London találta ki. 1851-ben még a királynő férje, a boldo-
gult Albert herceg  német alapossága segítette elő minden várakozást meghaladó 
gazdasági és erkölcsi sikerét. Négy évvel később már Párizs is megrendezte a ma-
gáét, bár az még nem versenyezhetett az angolokéval. S mivel az 1862-es második 
londoni világkiállítás még az elsőnél is nagyobb szabásúnak bizonyult, a franciák 
császára most úgy határozott, hogy az év júniusában Párizsban megnyíló kiállítással 
lehengerlő győzelmet arat szigetországbeli riválisai felett. 

A Ganz-gyár 1855-ben bronzérmet nyert a világkiállításon, és ugyanilyen ered-
ményt ért el 1862-ben Londonban.68 Most sokkal jobbak a kilátásai. Az Európa-szer-
te elterjedt kéregöntésű kerekek könnyen elnyerhetnének egy arany-, de legalábbis 

 68 Ganz Ábrahám kitüntetéseihez lásd FÜZESY 1934, 31–33. o.
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egy ezüstérmet. A bécsi ügynökség vezetője, Paul Engel  kapott utasítást a részvétel 
előkészítésére. El is utazott Párizsba, így Ganzék azzal a megnyugtató érzéssel hajt-
hattak ki az indóházhoz, hogy odakint minden rendben lesz. Ez alkalommal a kis 
Anna  maradt otthon Fanny néni  szigorú felügyelete alatt, s a már-már nagylány, a 
több mint tizennégy esztendős Josephine Merkl  utazott nevelőszüleivel. Meg kellett 
ígérnie, hogy leveleiben mindenről pontosan beszámol. Fanny  fejcsóválva s elége-
detlenkedve olvasta az egymás után érkező leveleket. Tudta, a húga úgy tervezte, 
hogy Bécsben, sőt esetleg máshol is megszakítják az utat, s kicsit körülnéznek. 
S most azt írja Fini :

„Bizonyára csodálkoztatok azon, hogy már hétfőn kaptatok Párizsból egy 
táviratot, ami valószínűleg nem történt volna meg, ha egy üdítően kellemes, 
csendes eső nem tette volna olyan kellemessé az utazást, hogy egyenesen 
Párizsba utaztunk… De éheznünk kellett, mert nem kaptunk semmit, itt 
még szomjaznunk is kell, mert apa nem engedi meg, hogy az itteni vízből 
igyunk, mert már egy pohárnyitól meg lehet betegedni… Hétfőn reggel 4 
órakor érkeztünk ide, s egy omnibuszon valamennyien a Hotel Louvre-ba 
mentünk. Engel  már nem tudott lakást szerezni. A szállodában vele együtt 
két nagyon kényelmetlen, harmadik emeleti kétágyas szobát kaptak a folyosó 
két oldalán… Apa Engel  úrral osztotta volna meg a szobáját. De a mama any-
nyira félt… hogy nálunk maradt…s végül mégis kaptunk egy nagy kétágyas 
szobát egy hosszú csatlakozó kabinettel, ahova betettek nekem egy ágyat.”69

Vajon miért akarta maga mellett tudni rosszkedvű urát?
Az, hogy most nehezen lehetett szállodai elhelyezést találni, még csak érthető. Az 

akkor a kontinens legnagyobb városának számító kétmillió lakosú francia fővárosba 
ezrével özönlöttek a külföldiek. Nemcsak a kiállítás látogatói, hanem azok is, akiket 
érdekelt, hogy III. Napóleon  zseniális várostervezője, Szajna megye bárói rangra 
emelt főépítésze, Georges Eugéne Haussmann  mit hagyott meg a részben középkori, 
keskenyen kanyargó, zsúfolt utcák történelmi városából. Romboló brigádjaival kö-
nyörtelen következetességgel teremtett helyet az addig elképzelhetetlen szélességű 
boulevard-ok, körutak és avenue-k, egyenes sugárutak és tágas parkok hálózatának. 
Miután kiépítette Párizstól Moszkváig terjedő hosszúságú csatornarendszerét, a 
gázvilágítás és a vízcsőhálózat szabad teret adott az újgazdagok mohó spekulációs 
építkezéseinek, amelyek nyomán gombamód nőttek ki a földből a szebbnél szebb 
drága négy-hatemeletes bérpaloták. Sokan szerették volna látni, hogyan bővítette 
ki a császár a történelmi városmag leghíresebb épületeit, világhírű múzeumait. Ke-
vesen tudták, hogy a világkiállítás egyik be nem vallott célja az volt, hogy segítsen a 
város nyolcszáznyolcvannégymillió frankos horribilis adósságának törlesztésében. 

 69 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Josephine Merkl levele 
Fanny Heiszhez, 1867. június 19.



460

BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK

A két Josephine, Ganzné  és a Merkl  kislány – aki Fanny néni nagy bosszúságára 
nevelőszülei teljes hozzájárulásával Josephine Ganzot írt a levelei alá, pedig örök-
befogadása még mindig késett – együtt fedezte fel az új Párizst. A kislány tudósí-
tása szerint Ganz  saját kezű aláírásával ellátott kiállítói igazolványával minden 
reggel már nyolc órakor megjelent a Palais de Industries csarnokában, gyártmányai 
mellett.70 Ő is bosszankodva állapította meg, hogy milliók életét védő, utazását 
biztonságosabbá tevő találmányai mellett hogyan sietnek tovább az emberek, 
mihelyt megpillantják egyik vetélytársa, az esseni Alfred Krupp  a schleswig-hol-
steini háború óta legendás hírű ágyúit. Krupp  egy évvel volt idősebb Ganznál . 
Elbeszélgettek egymással. A németnek is volt egy találmánya forrasztás nélküli, 
jó minőségű kerekek előállítására. 

Engel  kedveskedni akart főnökének, s fölényesen kijelentette:
– Jobb a mienk! Mi vagyunk az erősebbek! 
Ganz  ránézett, egy ideig hallgatott, aztán rámordult:
– Nem sokáig. Nézze, mekkora tömeg bámulja a fegyvereit! Nem öntök több 

ágyút. Pedig az az igazi üzlet. Svájci vagyok, semleges. Egyszer adtam fel semleges-
ségemet Kossuth  oldalán, s érdemes volt? Meg aztán könnyű neki, az apja találta fel 
az acélöntés titkát. Ott, ahol ő lakik, a régi rajnai tartomány és Vesztfália határán, 
akármerre megy, ott rejtőzik a lába alatt a földben a szén és a vas, csak fel kell hozni. 
S mi van Budán? Meleg víz. Díszpolgári oklevelet adott a tanács, de ahhoz, hogy 
a Duna-parttól a gyárig azt a nyomorult utat tisztességesen kiköveztesse, hogy a 
szenes és vasas szekerek tengelye ne törjön bele a kátyúkba, és a szegény lovak ne 
szakadjanak meg, magának a királynak kellett ellátogatni hozzám! És ha befagy a 
Duna? Hogyan versenyezhetnék vele?

A kis Josephine  este elragadtatva írta szállodai szobájából Fanny néninek : „Minden 
elképzelhetetlenül szép, a legeslegszebb azonban – és valamennyi gép és vastárgy 
közül a legnagyszerűbb – Krup  [sic!] ágyúja, amelyről már Pesten is hallottál…”71

A világkiállítás nagyszerűen sikerült. Párizs még egyszer megelőzte Londont. Míg 
az 1862-es londonit csak hatmillió-kétszázezer ember látogatta meg, Napóleon  új 
Párizsa majdnem elérte a tízmillió látogatót, s közel kétszer annyi kiállítóval dicse-
kedhetett, mint az angol főváros. A franciák az ágyúért meg is tisztelték Kruppot  a 
világkiállítás aranyérmével. Ganz  még csak egy bronzérmet sem kapott.

Július elsején este fél nyolckor indultak Párizsból Svájc felé.

 70 Ganz kiállítói igazolványát az Öntödei Múzeum őrzi.
 71 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Josephine Merkl levele 

Fanny Heiszhez, 1867. június 19.
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Svájci utazás

Egyenesen Interlakenbe utaztak. Josephine  beszámolója szerint másnap este hat 
órakor zuhogó esőben értek oda a legszebb havasok lábához. Ganz  a svájci határtól 
kezdve úgyszólván le sem ült. Állt az ablakban, és elgondolkodva nézte az elsuhanó 
tájat. Bernben, amíg állt a vonat, végigment a kifl i alakú pályaudvaron, egy pillantást 
vetett a városra, aztán ugyanolyan szótlanul utazott tovább. A Thuni-tó mentén 
néha a délutáni napfényben fürdő túlsó part hegyeinek, híres üdülőhelyeinek neveit 
mormolta magában. Merligen, Gemmenalphorn, Beatenberg…

Esteledett, mire elérték úti céljukat. Az állomáson ismét Paul Engel  várta őket egy 
piros kerekű, lehajtott tetejű, elegáns nyitott fi ákerrel. Eleinte kedélyeskedni akart, 
dicsérte a szállodát, de főnöke alig válaszolt. Aztán ő is elhallgatott. Tudta, hogy ilyen-
kor veszélyes a beszéd. A kislány is néma maradt. Az élmények sokasága, az utazás, a 
lópatkók csattogásának egyhangú ritmusa elálmosították, s mialatt kinyílt előttük a 
völgy, és felmagasodott a hegyek királynője, a havas kristályragyogásában tündöklő 
fehér szűz, a Jungfrau, ő már álom és ébrenlét határán lebegve élvezte fi atalságát.

A hegyóriások felőli déli oldalon az akkor virága teljében levő Hotel Jungfraub-
lickben – „amelyet legjobbként ajánlottak” nekik – béreltek egy lakosztályt. Büszkén 
lengedezett felette a tűzpiros alapon fehér keresztes svájci lobogó. Interlaken már 
akkor is a világjárásba belefáradt öreg angol nábobok alkonyi éveinek menedéke 
volt angol istentiszteletekkel, angol papokkal és természetesen angol temetővel. Itt, 
a páratlan kilátású Jungfraublickben világhírességek találkoztak, s a két Josephine 
büszkén ismert fel a vendéglistán néhány már párizsi tartózkodásuk alatt áhítattal 
emlegetett nevet. De a kislány azt írta, hogy „rosszak voltak az ágyak”, és egér volt 
a szobában.

Ganz  már kora reggel szeges cipőt húzott, megragadott egy erős botot, s útnak 
indult egyedül. Vagy otthon maradt, Engellel  tárgyalt, hosszan elgondolkodott, 
aztán meg egyik táviratot küldte a másik után. A nőket Engelre  bízta, aki azonban 
valami „koleraszerű” betegségbe esett. Igaz, nekik még megszervezett egy-két 
kirándulást. Lauterbrunnenen át a Staubbach vízesés szivárványosan zúgó cso-
dájához, sőt szamárháton fel a Wengernalpra, ahonnan az Eigertől a Silberhornig 
kitárult előttük a júliusi nap szokatlanul kék ege alatt Európa legméltóságteljesebb 
hegycsúcsainak vakító napfényben szikrázó hó- és jégvilága. 

Ez a kirándulás már csodálatra méltó teljesítménynek számított, hiszen a 19. 
század közepéig kevés kivétellel még a bátrak is csak a hóhatárig merészkedtek 
el. A fehér óriások csúcsaitól babonás tisztelet tartotta távol a mindenre kíváncsi 
embereket. A havasok lavinákkal védett és váratlan hóviharok villámaival dörgő 
titokzatos világát évezredes népmesékbe rejtőzött borzongató félelem védte. A nyári 
legelők muzsikáló tehénkolompoktól hangos virágos rétjeinek megközelítése is a 
felejthetetlen élmények sorába tartozott volna, ha a kis levélírót nem kínozta volna 
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annyira a fogfájás. Másnap már nem is kísérte el a mamát. A hegyi falvakhoz vezető 
meredek hajtűkanyaros utakon, szédítő szakadékok szélén közlekedő sárga, vígan 
kürtölő postakocsik közmondásosan biztonságos hírben álltak, de lovak vontatták 
őket, és a ló ijedezésre hajlamos. Emellett még férfi ak ültek a bakon, akiknek senki 
sem tilthatta meg, hogy ha hidegen fújt a szél, egy-egy út menti fogadóban fel ne 
hörpintsenek pár korty jó lélekmelegítő cseresznyepálinkát. Azonkívül a kor női 
ruházatát sem éppen ilyen kirándulásokra tervezték, a földig érő hosszú szoknya, 
még ha el is hagyták alóla a csípőszélesítő derékabroncsokat, csak akadályozta a 
szabad mozgást. A hegymászáshoz még – ki tudja, miért – nem tenyérbe simuló 
fogantyús turistabotot, hanem embermagasságnyi egyenes, szeges botokat hasz-
náltak, amelyek néha többet gátoltak, mint segítettek. De Josephine-t  ez sem tudta 
visszatartani. Harminchárom esztendősen csak úgy duzzadt az erőtől, amit közel 
húsz esztendővel fi atalabb nevelt lányáról aligha lehetett volna elmondani.72

Mire este az erőfeszítéstől és a boldogságtól elbágyadva hazaért, Ganz  már 
csomagoltatott. Valamiért Ragazba akart menni, s feleségét ugyancsak meglepte, 
amikor kijelentette: 

– Schwyzbe megyünk. 
– Hát nem ott vagyunk? – kérdezte Fini .
A bácsi még ezen sem nevetett. 
– Svájcban vagyunk, és Schwyz őskanton fővárosába megyünk. Ott folyik most 

az Eidgenössisches Schützenfest.73 Gyerekkoromban mindig arra vágytam, hogy 
részt vehessek egy ilyen népünnepélyen, de még sohasem jutottam oda. Most 
megnézem.

Josephine  arra gondolt, akkor már inkább az ugyancsak most következő zürichi 
zenei hétre, a Züricher Musikwochéra kellene elmenni. Az egyrészt előkelőbb volna, 
másrészt ott legalább megnézhetnék az öccsét, Carlót  is, azt a haszontalan kölyköt, 
akit – miután Pesten semmire sem mentek volna vele – drága pénzért egy zürichi 
tanár házába adtak abban a reményben, hogy ez a jó hírű Pestalozzi-tanítvány talán 
még belőle is embert tud faragni. 

– Kiváló muzsikusok adják a műsort. Alighanem Wesendonckéék szervezik – 
ajánlgatta a zeneértő Engel . 

De Abraham  döntött, ő most a Schützenfestre akart menni. Olyan hangulatban 
volt, hogy nem is mertek vele vitázni. Luzernig zárt lovas kocsit béreltek. Gyönyörű 
út vezetett oda, a tavak útja. De megint zuhogott az eső. A vízesések szegélyezte 
Brienzersee végénél átkeltek a Brünig-hágó kanyargós útjain, majd a Lungernsee 
és a Sarnersee után elérték a nagy hegyek sötét felhőkbe burkolózó gőgös előőrs, a 
Pilátus-hegy alatt a Vierwaldstatti-tavat. Egy éjszakát Luzernben töltöttek. Vasárnap 

 72 BFL XIII. 42. BBGY. 26. kisdoboz. Ganz Jozefa levelei. Josephine Merkl levele Josephine Ganzhoz, 
1867. július 10. 

 73 Német: svájci lövészünnepély.
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reggel harangzúgás közben még megnézhették a lépteik alatt kopogó sokszázéves 
fahidat a rég porladó ősök különös életének groteszk festményeivel, aztán egy leg-
újabb építésű lapátkerekes gőzhajón a Rigi és a Bürgenstock között továbbutaztak 
az őskantonok szívébe, Tell Vilmos  pátriájába. Brunnenben szálltak partra. Itt már 
várta őket a szállás a Hotel Schweizerhofban. Este hatkor érkeztek oda. 

A kis Josephine  véget nem érő mondataiban így számolt be a megérkezésükről:

„Amikor a kocsival a Hotel Schweizerhof elé érkeztünk, a személyzet egyik 
tagja azonnal közölte velünk, hogy két fi atalúr érdeklődött röviddel ezelőtt 
aziránt, hogy apa megérkezett-e már, természetesen amikor anya és én ezt 
meghallottuk, rögtön rájöttünk, hogy mi rejlett apa interlakeni titokzatos 
viselkedése mögött. Fel is mentünk a szobánkba (bár a férfi ak lent maradtak), 
hogy aztán az ablakon át fi gyeljük, nem érkezik-e még meg a két úr, akit 
egészen biztosan te is ismersz. Végre nagyon messze észrevettem két alakot, 
amint az úton közeledett szállodánkhoz, s oda is kiáltottam anyának: ott 
jön Adolf  és Toni … De olyan lassan közeledtek, hogy kételkedni kezdtünk 
ebben, s meg akartunk mosakodni. Amikor éppen a legnagyobb buzga-
lommal azon fáradoztunk, hogy hideg vízzel kissé lemossuk magunkról a 
port, kopogtattak az ajtón, s apa azt kérdezte, hogy készen vagyunk-e már, 
s mögüle egy másik hang az iránt érdeklődött, hogy a »Ganztant« itt van-e, 
s máris belépett három svájci fi atalember. Persze, hogy nagy volt az öröm, 
s nem szakadt vége a kéréseknek és feleleteknek; Adolf  nagyon jó színben 
van, Karl  ugyancsak nagyon erős lett, csak Anton  látszik soványabbnak és 
sokkal sápadtabbnak, mint a múlt évben, nyilván mivel neki kora reggeltől 
késő estig tanulnia kell. Este még meglehetősen sokáig együtt maradtunk, 
és nagyon sokat nevettünk…

Másnap reggel folytattuk utunkat Schwyzbe. Csakhogy mire odaérkez-
tünk, ott már egy kivételével, ahol még akadt egy kilencágyas nagyszoba, 
semmiféle szállodában sem kaptunk egy éjszakára helyet, persze az, hogy 
mind a heten egy szobában aludjunk, sőt, hogy a tetejében a kilencedik ágyat 
már ki is adták egy svájci fi únak, sehogy sem tetszett anyának, azonban mégis 
ebben kellett maradnunk, mert jobbat sehol sem találtunk. Mihelyt odaér-
tünk, újból eleredt az eső. Beültünk az étterembe, s nem bántuk. Csakhogy 
mikor elkészültünk, apa mégis ki akart menni az ünnepség színterére, hogy 
lásson valamit. Anyának és nekem ez sehogy sem tetszett, hiszen mind a 
ketten vasárnapi ünneplőnket viseltük, mégis oda kellett mennünk, ami, 
míg a kocsiban voltunk, még csak tűrhető volt. De keserves kínlódássá vált, 
mihelyt a helyszínre érkeztünk, és ki kellett szállnunk, képzelheted, kedves 
Fanny néni , hogy néztünk ki, amikor keményített alsószoknyáinkban és 
ebelasztin74 cipőinkben tapostuk a sarat… Persze ez nem nyújtott valami 
nagy szórakozást, így aztán elmentünk a térre, ahol a rengeteg lövész szünet 
nélkül úgy durrogtatta puskáját, hogy egészen elkábultunk tőle, innen pedig 

 74 Könnyű, erős gyapjú textília, amit cipők felsőrészéhez használtak. 
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az ünnepi csarnokba néztünk be, hogy valami zenét is halljunk, csakhogy 
abból jóformán semmit sem hallottunk… Anya és én otthagytuk apát, hogy 
visszamenjünk szállodánkba, hogy tisztálkodjunk, s anya megvarrta fekete 
selyemszoknyáját. Mikor felöltöttük útiruháinkat, feljött Anton , Adolf  és 
Karl … Játszottunk, daloltunk, ameddig csak lehetett, aztán a két fi atalúr 
lepedőkből függönyöket csinált azok elé az ágyak elé, amelyekben anya, 
apa meg én szándékoztunk aludni… Persze lefekvéskor nagy zaj volt, aludni 
sem tudtunk… Reggeli után elváltunk a három ifjútól, akik visszamentek 
Zürichbe.”75

Ők is hiába kerestek helyet. A fogadók, akár a hatalmas, az időtől megbarnult 
fából épült, sokablakos, alacsonyan szétterülő, nagy kövekkel leszorított, fazsin-
dellyel fedett nyeregtetős emeletes parasztházak, tömve voltak. Virág nyílt a szé-
pen faragott zsalus ablakokban, amelyekből – ha nem takarták felhők – a Mythen 
sziklacsúcsaira nyílt a kilátás. 

Ez a Schützenfest még nem idegenforgalmi látványosságnak készült. Valóban 
egy szabad nép ünnepe volt, búcsú és vásár. Falujuk viseletébe öltözött önálló 
parasztok parádéja, akik magukkal hozták a családjukat, a maguk nevelte hegyi 
marhák legjavát, a hangszereiket, hosszú havasi kürtjeiket, s mivel a kézi íjak már 
kimentek a divatból, de a hazát meg kell védeni, puskáikat, leginkább régimódi 
elöltöltős fegyvereiket, amelyek zergevadászatra kétségtelenül jobban megfelel-
tek, mint az újabb kori hadviselés céljaira. Ezek a mordályok durrogtak egész nap, 
hiszen most kellett kiválasztani a lövészkirályt éppúgy, mint az egyes vidékek ha-
gyományos birkózásának legkiválóbbját, a Schwingermeistert. Ha nem esett az eső, 
akkor mindenfelé férfi karok zengtek hazafi as dalokat, golyvás, magas fejhangon 
híres jódlizók cifrázták ujjongó kádenciáikat. A régi fogadókban s előttük az ut-
cán, akár a hevenyészett bodegákban, jól fogyott a zöld veltelini és a genfi  tavakat 
szegélyező teraszos szőlőskertek franciás waadtlandi piros bora. Az italozók leg-
inkább a hagyományos svájci „jassz” kártyás lapjárásával verték a blattot. Mások 
vidám hangzavarban táncoltak, alkudtak, vitatkoztak, daloltak és veszekedtek 
hangosan, mint akik megszokták, hogy fent az alpon, a visszhangos sziklafalak 
közé búvó harmatos hegyi legelőn nagyot kell kiáltani a távoli szomszédnak, hogy 
meghallja, s mint olyan szabad emberek, akiknek ha ordítozásra támad kedve, nincs 
a világon az a hatalom, mely beléjük fojtja a szót. S este, ha a csillagos égbolt alatt a 
nagy katolikus templom órájának számlapjai már kivilágosodtak a hegyek fekete 
körvonalai előtt, akkor fent a magasban, mint az eltévedt birkák bőgése, megszólalt 
a mélabús havasi kürtök rekedtes hangja. 

Ganz bácsi , a rég távolba szakadt embrachi fi ú azon az estén egyedül, a meg-meg-

 75 BFL XIII. 42. BBGY. 26. kisdoboz. Ganz Jozefa levelei. Josephine Merkl levele Josephine Ganzhoz, 
1867. július 10.
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eredő esőben még mindent megnézett, mindent meghallgatott, s néha még el is 
nevette magát. Jól mulatott akkor is, amikor egy kissé kapatos honpolgár rábámult 
átázott köpenye alól kilátszó zsinóros, sujtásos fekete magyar ruhájára, s konfi -
denskedve76 megkérdezte:

– Hát te miféle szerzet vagy? Merre ringatták bölcsődet? 
– Elég messze innen – felelte. – A tösstali Unterembrachban. 
– Szóval te is svájci volnál? Tudod-e akkor a svájci hitvallást? 
– Miféle hitvallást? – nézett rá csodálkozva. 
– Hát ezt e! – mondta az ember, s egy kissé meggyűrt, nyomtatott röplapot 

húzott ki a zsebéből.
– Aztán meg ne botránkozz rajta – intette tovább –, nem a vallást akarjuk kicsú-

folni, hiszen ezt is alighanem valami papféle írta, de megszoktuk már ezt a formát, 
s az is olyan jól belefér, amit mi akarunk. Olvasd!

– Schweizer Glaube77 – olvasta a címet. 

„Hiszek egy svájci hazában, az erős férfi ak hatalmas anyjában és a szabadság-
ban, Helvécia leányában, aki a Rütli mezején fogantatott az isteni értelemtől 
az 1308. esztendőben, aki szenvedett a nemesuraktól és a papoktól sok év-
századon át, megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett 1813-ban, amikor az 
arisztokraták és a kispolgárok a pokolba kárhoztatták. Tizenhat év elteltével 
újra feltámadt a halottak közül, s felment a hű hazafi ak keblébe, ahonnan 
majd ítélni fog minden rangú és rendű gazembereket. Hiszek az emberi 
szellemben, amelyet meg kell szabadítani a butaság és tudatlanság köteléke-
itől, és meg kell nemesíteni az oktatás által, hiszek a leigázott szabadelvűek 
egy szent és egyetemes testvériségében Spanyolországban, Portugáliában, 
Németországban, Lengyelországban és Itáliában, minden hazafi as egyesülés 
közösségében, az adók és vámok csökkentésében, az elalkudhatatlan emberi 
jogok feltámadásában és egy boldog, szabad, republikánus életben.78

– Ámen – mondta utána Ganz , de megkérdezte: – Mondja barátom, miért 1308-
ban és nem 1290-ben? 

Csakhogy akkorra az ember már eltűnt a sokadalomban. Összehajtotta a papírla-
pot, és betette a zsebébe. Akkor már ott lapult az ünnepség emlékére vert ezüstérem, 
egyik oldalán az „Erinnerung an das Eidgenössische Schützenfest in Schwyz von 
7–18. Juli. 1867”, a másikon „Durch Eintracht stark 1307” felirat. Az előbbin Schwyz 
képével, az utóbbinál a nyilván Rütli összefogását idéző esküre emelt kezű férfi ala-
kokkal. Később mindkettőre Pesten, a fi ókjában talált rá a felesége.79

 76 Bizalmaskodva.
 77 Német: Svájci hitvallás.
 78 FÜZESY 1934, 2. o.
 79 Ezt az emlékérmet Füzesy idézett művében tévesen a gyár kiállítási díjai közé sorolja. Az emlék-

érem az Öntödei Múzeumban található.
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Egyik pillanatról a másikra adta ki az utasítást: 
– Utazunk Ragazba.  
– És onnan? Embrachba? Nagyon várnak…
– Dehogy. Egyenesen Pestre.

Carlo, a léha ifjú

A gyors elutazáson Marie  három Svájcban tartózkodó öccse is elcsodálkozott. Ez 
a schwyzi találkozó váratlanul jól sikerült. Örült nekik, s egy szóval sem szidta 
őket. Pesten Toni  kivételével nagybátyjuk soha sem volt megelégedve velük. Őt is a 
szorgalmáért becsülte. Svájci unokaöccseit és húgait mindegyre példaként állította 
elébük. Adolfért  nem aggódott, viszont Carlo  rengeteg bosszúságot okozott neki. 
Álmodozónak és megbízhatatlannak tartotta. Persze azért mindent megtett értük a 
felesége kedvéért. Svájci tanulmányaikat is ő fi zette, e legkisebbet drága intézetben, 
külön tanárral taníttatta. Most történt meg először, hogy igyekezett őket maga köré 
gyűjteni. Azok a tiltakozó táviratozások nekik szóltak, és a kedves terv tökéletesen 
sikerült. Rég nem látták ilyen vidámnak.

Miért utazott el ilyen hirtelen? Mégis megbántották volna? Carlo  szeppent meg 
a legjobban. Azonnal írt. 

„Rendkívüli meglepetést jelentett a számomra, hogy kedves bátyám uramat 
és néném asszonyomat oly hosszú idő után újra láthattam, de még nagyobb 
meglepés lenne számomra, ha kedves bátyámuram üzleti ügyei megengedték 
volna, hogy Schwyzből Zürichbe utazzon… Harmadikán én is elmentem 
a tanár úr fi ával a Tonhalléba, hogy meghallgassam a Júdás Makkabeus 
előadását.

Bátorkodom az ünnepségekről rövid beszámolót írni…”80

Nincs is más közölnivalója. Elmondja, hogy a régi gabona raktárat – a Kornhaus-
nak nevezett műemléképületet – gyönyörű hangversenyteremmé építették át, amely 
„600 énekest, 100 muzsikust és csaknem 4000 főnyi közönséget tud befogadni.” 
Vajon honnan vette ezeket a számokat? Aztán így folytatja: „A Zenei ünnepségek 
minden látogatója csak úgy áradozik Max Bruch  Tegner püspök  szövegére kompo-
nált Frithjofssagájának vasárnapi előadásától.” Bariton szólistaként Stockhausen úr  
működött közre, Ingeborg szerepét Emilie Wagner  kisasszony énekelte. A műsoron 
elhangzott még Bach  Magnifi catja, Mozarttól  a Figaro házassága, Beethoven  III. Leonóra 
nyitánya, Schumann - és Brahms-dalok , áriák Gluck  Iphigeniájából. A hosszú levél 

 80 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Karl Pospesch levele 
Ganzékhoz, 1867. július 18.
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második felében szó szerint idézi a Züricher Tageblatt zenekritikusának részletes 
bírálatát.81

– Ez a kölyök még a leveleit is másokkal íratja meg – restelkedett Marie .

Anyagi gyarapodás

Marienak  sok gondja volt. Pedig Theodor  igyekezett rajta könnyíteni, ahol csak 
tudott. Mivel nagy betegségből felépült kisfi a és a néhány hónapos Irma  csaknem 
minden idejét lekötötte, teljesítette az öreg Stuart  kérését, s még húsvétkor elvitte 
Chrissyt  Prágába van Andelékhez. Neki azonnal vissza kellett térnie Budapestre, 
ezért néhány nappal később maga van Andel  vitte tovább a gyereket Drezdába. 
Addig van Andel  leánya, Adelaide  foglalkozott vele. Ő azonban csak ezt írhatta róla 
Herminének  Bejrútba: „A kislány egy kicsit okoskodó, de egyébként nem találtam 
benne e rövid idő alatt semmiféle rosszaságot.”82

Az apja ezalatt Pesten újabb európai körutat tervezett a kórház és a gyülekezet 
ügyében. Azt remélte, hogy majd nyáron sort keríthet rá. De hiába jött meg a nyár, 
a városi élet megcsendesedésének ideje, a vasútnál nem akart szűnni a szokatlanul 
nagy igénybevétel. A vonalak növekedése megsokszorozta a munkát, és az első 
forró hetek annyira megviselték, hogy attól kellett tartania, összeroppan. Örül, ha 
kiszabadulhat a pesti porból. Azonban egy távoli vonalvizsgálati útjáról lázasan 
került haza. Ágynak esett. Bakody  szükségesnek látta, hogy Borbély doktorral  
konzultáljon. 

– Tífusza van. Az a csoda, hogy eddig még nem kapta meg. Aki ennyit utazik, 
ennyi idegen helyen eszik, iszik, az előbb-utóbb megkapja – közölték Marie-val . 
– Ki kell várni a három hetet, akkor lesz a krízis. Vigyázzon a diétájára! És bízzon 
az Istenben! 

Három hétig valóban csendesen, de feltartóztathatatlanul emelkedett a délutáni 
láz. Marie  óránként adogatta az előírt homeopátiai gyógyszerek cseppjeit. Aztán 
egy este beállt a fordulat. Férje jobban lett, de nagyon gyengének érezte magát. S 
akármilyen türelmetlenül is várta a gyógyulást, az orvosok rákényszerítették, hogy 
végigfeküdje a hat hetet. 

Theodor  az ágyban ráért arra, hogy a Bethesda anyagi ügyeivel foglalkozzon. 
Az ágyalapítványok sorában három vezetett. Legelöl kétezer befi zetett forinttal az 
első német – mert abból kettő volt. Nem is csoda, ezeket elsősorban König  össze-
köttetései duzzasztották így fel. Az adakozók sorát száz forinttal maga a porosz 
király őfelsége nyitotta meg. Utána az özvegy anyakirálynő következett a listán 

 81 Uo.
 82 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Adelaide van Andel 

levele Hermine Biberauerhez, 1867. július 18.
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az orosz cári és német királyi házakból való hercegnők, egy uralkodó gróf és több 
miniszter társaságában. Majd a tudományos élet korifeusai, köztük az újszövetségi 
kéziratok, a Codex Sinaiticus és a Codex Vaticanus megmentője és közreadója, a legiz-
galmasabb tudományos kalandok legendás hőse, Tischendorf ,83 a nagy Delitzsch ,84 
Luthardt 85 és Pfl eiderer .86 Rajtuk kívül még vagy egy tucat nagyság a Herzog-féle 
 Realenzyklopedieből, a teológiai lexikonból: szuperintendensek, vezető egyházi em-
berek Osnabrücktől Königsbergig és Hamburgtól Stuttgartig. Különösen kitettek 
magukért a református és uniált gyülekezetek tagjai. A svájci ágyalapítvány máris 
elérte a második helyet. Itt szerepel az ébredési mozgalom néplapja, a Christlicher 
Volksbote aus Basel című hetilap Európa-szerte ismert szerkesztője, Sarasin ,87 akit csak 
„der Volksbote” néven szoktak emlegetni. Mellette Legrand  bázeli lelkész és a berni 
diakonisszaház alapítója, Sophie Dändliker Wurstemberger ,88 továbbá egy genfi  
csoport tagjainak nevei ékesítették a névsort. A svájci ágyalapítvány állaga elérte 
az ezerszázhuszonkét forintot, és a skót állt a harmadik helyen ezerszázöt forinttal. 
A külföldiek alapítványainak összege hatezer-ötszázkilenc forintot, a belföldieké 
hétezer-hatszázötvenöt forintot tett ki. Igaz, az utóbbiak elaprózódtak az egyes 
vármegyék között. Első helyen Győr vármegye állt nyolcszázhuszonhárom forint-
tal. Az utána következő Nógrád már egy tizedét sem érte el ennek az összegnek. 

 83 Lobegott Friedrich Constantin von Tischendorf (1815–1874) német bibliatudós. Lipcsei egyetemi 
tanulmányait követően az Újszövetség kutatásának szentelte életét. 1844-ben a Sínai-félszigetre 
ment kutatni, és a Szent Katalin-kolostorban rábukkant az Újszövetség legrégebbi kézirataira, 
amelyek a 4. század második felében készültek. 1853-ban és 1859-ben megismételte útját, ez utóbbit 
már II. Sándor orosz cár anyagi támogatásával, s kutatásai eredményeként összeállította a Codex 
Sinaiticus néven ismert gyűjteményt. 

 84 Franz Delitzsch (1813–1890) német evangélikus teológus, hebraista. 1846-tól 1850-ig a rostocki 
egyetemen, 1867-ig az erlangeni egyetemen, ezt követően egészen haláláig Lipcsében tanított 
teológiát. Több bibliai kommentárt írt, emellett foglalkozott a zsidó költészet történetével, és 
1877-ben elsőként fordította le az Újszövetséget héberre. 

 85 Christoph Ernst Luthardt (1823–1902) német evangélikus teológus. 1854-től 1856-ig a marburgi egye-
temen tanított dogmatikát és exegézist, majd ezt követően 1896-ig a lipcsei egyetem teológiatanára 
volt. 1860 és 1875 között öt alkalommal volt hosszabb-rövidebb ideig a lipcsei egyetem teológiai 
fakultásának dékánja. 1868-ban megalapította az Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung 
című lapot, amelynek 1880-ig ő volt a szerkesztője. 

 86 Johann Gottlob Pfl eiderer (1825–1897) német evangélikus teológus. 1848-ban átvette a korntali 
iskola vezetését, majd 1882-ben megbízták a berni Theodor von Lerber által alapított iskola veze-
tésével. 1886-tól a bonni pietista papképző, a Johanneum tanára lett.

 87 Adolf Sarasin (1802–1885) svájci teológus, lelkész. 1830-tól 1833-ig a svájci Tenniken lelkésze volt, 
majd 1833-ban megalapította a Christliche Volksboten aus Basel című folyóiratot, amelynek ő volt az 
első szerkesztője. 

 88 Sophie Dändliker Wurstemberger (1809–1878) a berni diakonisszaház alapítója. 1836-ban segé-
lyegyletet alapított a szegény betegek részére. Egy évvel azután, hogy 1844-ben meglátogatta a 
kaiserswerthi diakonisszaközösséget, egy berni bérlakásban elindította a diakonisszaképzést. 
Kezdeményezése szépen fejlődött, s 1860-tól férjével, Friedrich Dändlikerrel közösen vezették a 
berni diakonisszaházat.
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A Tiszántúl nagy megyéi – Bihar kivételével – olyan fehér foltként tündököltek Ma-
gyarországnak ezen a térképén, mint a Nílus forrásainak tája Afrika földabroszán. 

Izgalmas olvasmányt nyújtott a magyar adakozók névsora is. Bakody  beszervezte 
az egész Pulszky családot. Meskó Emília asszony, az egykor Theodor által körülra-
jongott Graffay Emília  Temesvárott családtagjain és baráti körén kívül a szerb görög 
hitű Rácz Atanázt  is megnyerte az ügynek. A rendszeres adakozók között szerepelt 
Török Pál  mellett Jókai Mór , Artnerék révén özvegy Batthyány Lajosné , sőt legújab-
ban Deák Ferenc , Andrássy Gyula  és Majláth György  is. Az arisztokraták közül a 
Bethlenek, a Degenfeldek, a Gyulayak, a Lónyayak, a Wenckheimek, Pejacsevicsek 
és Salmok küldtek adományokat. Na persze aprócskákat. Mégis, „kleine Fische, 
gute Fische.”89 A gyülekezetben a Haggenmacherek jártak elől jó példával, ők nem 
sajnálták a pénzt. Ganz  viszont annál inkább, ebben az arisztokratákra hasonlított.90

Kell is ez a sietség, ha megvalósulnak a tervek. Máris kiderült, hogy sokkal több 
beteg jelentkezik, mint ahányra számítanak, és ezeknek több mint a fele nem a 
külföldiek közül kerül ki. Legutóbb egy szerencsétlen egyetemi hallgató is kérte a 
felvételét. Szegény volt, hová is mehetett volna gyógyíttatni magát? Mivel Theodor  
nagy örömére végre ki tudta egyenlíteni a Grabesblumen nyomasztó nyomdai költ-
ségeit, most maga létesített ágyalapítványt beteg diákok számára, s a könyvecske 
még befolyó jövedelmét is erre a célra ajánlotta fel.91

Lassan lábadozott. Bele kellett nyugodnia, hogy az új kórházépület megszerzé-
sének ügye teljesen elakadt. Ez a nyár igazi uborkaszezont hozott. Mindenki azt 
várta, mit hoz majd az ősz, amikorra a nemzet kialussza koronázási mámorát. 

Bakody  akkor is ragaszkodott ahhoz, hogy Theodor  menjen el pihenni, amikor 
már fent járt, s mindenképpen dolgozni szeretett volna. Így utazott el Marie-val  
Grazba, mégpedig felesége rokonaihoz. Szülőházában már mások laktak. Az emlé-
kek rohamában gyorsan telt az idő, így a nagy útról le kellett mondania. Visszajövet 
még Kőszegre is benéztek. Sophie-ra  alig ismertek rá, egy népes család nagyasszo-
nyává, ugyanakkor boldog fi atal anyává vált.92

Ezalatt Pesten az indóház pályafenntartási főnöke, Kudlik felügyelő  nyugalomba 
vonult, s 27-én Theodort  nevezték ki utódának. Ezzel legalább anyagi gondjai csök-
kentek. A fi zetése évi ezernyolcszáz forintra emelkedett, amihez még háromszáz 
forint működési pótlék járt.93 Sok mérnöktársa irigyelte. Még csak tavasszal töltötte 
be a harmincnyolcadik évét, s máris Magyarország legnagyobb pályaudvarának 
pályafenntartási főnöke. Azé az indóházé, amely már sehogy sem tud megfelelni 

 89 Német közmondás: a kis halak is jó halak.
 90 Az adományokhoz lásd Második évi jelentés 1868, 16–22. o.
 91 Első évi jelentés 1867, 15. o.
 92 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései, 1867. szeptember.
 93 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer levelei az Osztrák Államvasúttól, 1867. 

szeptember 27.
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feladatának. Olyan, mint a kinőtt cipő a gyerek lábán. Ugyan most meg fogják 
fejelni egy hatalmas irodaépülettel, ez majd egészen a Gyár utcáig – a későbbi 
Jókai utcáig– ér, csakhogy ezzel nincs megoldva semmi. A legrövidebb időn belül, 
talán már három-négy év múlva feltétlenül meg kell építeni Pest – vagy talán már 
Budapest – új, nagy pályaudvarát. 

Ez az ősz úgy rohant el felette, hogy a családra alig maradt ideje. Csak most 
látott bele igazán abba a szédületes fejlődésbe, amelynek egyik legfőbb előidézője, 
ugyanakkor hordozója is a vasút. Ez a Pest a belső Duna-parti városmagon kívül még 
hatalmas, télen sáros, nyáron poros óriásfalu volt. Számtalan nagy kerttől körülvett, 
kis földszintes, zsindelytetős egyemeletes családi ház sorakozott egymás mellett a 
keskeny, közvetlen utak labirintusában, annyira minden terv és rendszer híján, hogy 
az erdős, mocsaras Városligetet a Belvárosból csak a Széna téri lutheránus temp-
lomtól a keskeny és nem is egyenes Király utcán át lehetett kocsival megközelíteni. 

A Duna-parton azonban már felgyorsult a városiasodás. Párizs példája itt sem 
maradt hatástalan. Most már Béccsel kellett versenyezni, s az már város volt a 
javából. Maga is világkiállításról álmodozott. Elképzelésekben, reális álmokban 
Pesten sem volt hiány. Új Duna-híd építéséről vitatkoztak. Ez egy körútba, valósá-
gos boulevard-ba torkollna, amelyből sugárszerűen indulnának kifelé a sugárutak, 
az avenue-k. Egyelőre legalább egy sugárút. 

– Nincs harminc évünk – írta egy igen lelkes várostervező –, s itt lesz az ország 
ezredik születésnapja. Addig egy új világvárosnak, a Magyar Királyság fővárosának 
kell itt megszületnie…

Távoli magány

Ebben a mozgalmas életben nem sok idő jutott Herminére . Szerencsére Pesten kívül 
is sok barátja volt. Van Andel  húga, Luise , aki egy ideig a kaiserswerthi anyaház 
fi renzei intézetében dolgozott, most civilként Hamburgban él. Van Andel  lánya, 
Adelaide  Prágából írogat. Kaiserswerthben sem feledkeznek meg róla.

A bátyja levelei hiányoznak neki. Még azt sem tudja, mit szólt a tavasszal annyi 
szeretettel küldött apró ajándékaihoz. Novemberben mégiscsak nekibátorodik, 
hogy megkérdezze.

„Már néhány hónapja nem is tudom, merre keresselek. Mikor megkaptam 
Kőszegről az utolsó levelet, ők sem tudtak tájékoztatni arról, hogy »nagy 
utazásodról« hazaérkeztél-e már. Valóban igaz, hogy Angliában, Franciaor-
szágban és Svájcban jártál? Sógor uram valami effélét írt legutolsó levelében, 
de én hihetetlennek tartottam, hogy te, aki alig gyógyultál fel egy nagyon 
súlyos betegségből, ilyen fáradságos útra vállalkozhattál volna… Betegsé-
gedről Auguste  részletesen írt nekem, amiért nagyon hálás vagyok neki… 
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így én is teljes szívemből hálát adhattam az Úrnak azért, hogy megtartott. 
Bizony, akkor látja meg igazán az ember, hogy milyen kedves és drága neki 
valaki, ha azt betegágyra veti sorsa és életveszélybe kerül, én legalábbis így 
jártam. Kérlek, írd meg nekem mielőbb, hogy egészen rendbe jöttél-e, hogy 
érezted magad Grazban, és hogy áll »nagy utazásod« dolga, mit csinál a 
Bethesda, hogy vannak a testvérek és barátaink…”94

Csak most kérdezi meg, mi is lett azokkal a kis ajándékokkal majd fél esztendővel 
ezelőtt, május 14-én. Azóta nem kapott a bátyjától nemhogy köszönetet, de még 
egy sort sem.

„Azt hiszem, hogy ha legközelebbi leveleddel ki akarsz elégíteni, annak na-
gyon hosszúnak kell lennie, annyi mindent szeretnék tudni rólad. Auguste  
gyerekeidről is írt. Nagyon örülök, hogy Chrissy  Drezdában egy jó iskolába 
jár, és ugye nagyapjánál és nagynénjeinél lakik? …

Magamról nem sokat írhatok. Nagyon sok a dolgom, annyi, hogy sok-
szor azt hiszem, nem bírom tovább, nagyon elesettnek és gyengének érzem 
magam, különösen a torkommal és a fejemmel van sok bajom. Úgy várom 
már mindig a vasárnapot, amely testemnek is hoz egy kis nyugalmat. Azt 
kérdezed, hogy haladok a nyelvtanulással. Az arab nyelv elsajátítására az én 
munkakörömben nincs sem alkalmam, sem időm. Az internátusban egyetlen 
arab szót sem szabad kiejteni, az a néhány arab kislány, aki nálunk van, azért 
van az intézetben, hogy franciául tanuljon, s ezért amennyire csak képesek 
erre, franciául kell kifejezniük magukat, ha a gyerekek görögül vagy arabul 
beszélnek, azért büntetés jár. Szerdán, az én éjszakás szolgálatom napján 
németül beszélnek, pénteken, angol tanárnőnk, Miss Everest  napján angolul, 
a hét többi napján pedig franciául. Minden nap egy órán németül, a többin 
franciául kell tanítanom. Még mindig az angol a kedvencem, s ezért ebben 
igyekszem magamat minél több olvasással és beszéddel tökéletesíteni. Éppen 
most próbálja ki Amalie testvér  a patikámat, valahányszor gyomorfájásom 
van, én is beveszem a pulsatillát,95 s ez még minden esetben segített. Ma 
este, ha semmi sem jön közbe, Mrs. Thompsonhoz  megyek, ők Bejrútban 
élő kvékerek, s az egyik hölgy előadást fog tartani…”96

 94 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Hermine Biberauer 
levele Theodor Biberauerhez, 1867. november 10. 

 95 A kökörcsin latin neve, napjainkban is homeopatikus szerek alapanyagként használatos.
 96 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Hermine Biberauer 

levele Theodor Biberauerhez, 1867. november 10.
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Különös ünnepség

A Ganz-gyárban az utolsó évek viharos konjunkturális változásaihoz képest min-
den reménységet meghaladóan eredményes, jó évet készültek zárni. A vállalat már 
budai üzemében is hétszáz szakmunkással dolgozott. Nagy részük idegenből, 
Svájcból, a cseh–morva tartományokból, német földről került ide. A magyarorszá-
giak főként a felvidéki bányavárosokból jöttek. Rokonaik, szaktársaik révén terjedt 
el a hír, hogy Ganz  megbecsüli a jó szakembereket, érdemes eljönni hozzá. Nem 
csalódtak. Találmányainak sikere, a jó külföldi ügynökségek és fi ókok hálózata, 
a nagy nyugati ipari kiállításokon elért eredményei szinte egyedülállóvá tették 
abban, hogy ebből az üzemből – akárhogy is alakult a konjunktúra, még olyan 
esztendőkben is, amikor nem egy vállalat ment csődbe, s munkások százai kerültek 
munkanélküliként az utcára – soha egyetlen becsületesen és jól dolgozó embert nem 
bocsátottak el. Sőt, amikor máshol csökkentették a béreket, Ganz  vasöntödéjében 
a növekedő nyereségekkel együtt a munkások bére is emelkedett, és folyamatosan 
a legmagasabb volt az egész magyarországi iparban.

– Én is munkás vagyok – szokta mondani a mester, akit még most is így szó-
lítottak munkásai, csak a fi atalabbak emlegették úgy: az úr. Viszont svájci szokás 
szerint ő is úrnak titulálta idősebb munkatársait. 

Az 1867-es év a vállalatnál minden eddiginél nagyobb anyagi hasznot, sőt a tulaj-
donosnak közel félmillió bécsi értékű forint nettó jövedelmet ígért. Mesés összeg. 
A vasúti kerekek iránti kereslet úgy megnövekedett, hogy közeledett a százezredik 
kerék öntésének ideje. A rendelések csak úgy áradtak mindenfelől, pedig a konkuren-
cia köreiben megkönnyebbülve emlegették a párizsi kudarcot. Ha onnan aranyérmet 
hozott volna haza – mondogatták –, most akár nemességet is kérhetne a királytól.

Hogy kinek támadt az az ötlete, hogy ebből az alkalomból egy nagy családi 
ünnepséget kellene rendezni, ki tudná már megmondani? Tény, hogy az üzemve-
zetőség és a munkások egyformán lelkesedtek érte. Számításaik szerint november 
vége felé érkezik el a nagy nap, a termelés felfutásának az a pillanata, amikor a 
százezredik Ganz-féle vasúti kerék megkezdi nagy útját Európa csillogó sínhálóza-
tán. Az eseményt november 23-ra, szombatra időzítették. Ezekben a hetekben úgy 
dolgoztak, mint még soha. A főnök pedig kibérelte a legnagyobb budai vendéglőt, 
az Ofner Bierhalle, a Budai Sörkert összes helyiségét. Ezer ember számára rendelt 
vacsorát, valamennyi munkását és alkalmazottját meghívta feleségeikkel együtt. 
Természetesen jó zenekarról is gondoskodott. 

Ezalatt a gyárban nagy íveket köröztek Herrn A. Ganz , Ihrem hochverehrten Chef das 
Arbeiterpersonal, Ofen 23. November 1867 felirattal. Ezeket minden munkás aláírta. Ne-
vek hosszú sorai kerültek egymás alá. Nagyobbrészt német nevek, de azért magyar 
is akadt már közöttük. Kemény, a vasöntés hőskorában elnehezedett munkáskezek 
nagy gonddal rótták betűiket a fehér papírra. Mindegyik jól olvasható. Hiszen az 
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a cél, hogy eszébe jussanak a főnöknek, aki mindegyikőjüket személyesen ismeri. 
Néhány hónap óta nem sokszor látták bent az öntödében. Az hírlik, hogy beteg, de 
nem látszik rajta. Korábban, hacsak nem tartózkodott külföldön, sohasem történt 
meg, hogy naponta legalább egyszer végig ne járta volna az egész üzemet. Alig 
néhány éve még úgy irányította a nehezebb öntéseket, hogy maga is beöltözött, és 
sokszor saját kezűleg dolgozott a kupolókemence mellett. Meglepődtek, amikor 
aláírás közben kiderült, hogy az egész munkásseregben egyetlenegy írástudatlan 
sem akad. A meglepetésnek szánt fehér íveket a legjobb könyvkötőnél tűzpiros 
moaréba97 kötötték, aranyozott fémsarkokkal látták el, s a feliratot arabeszkkere-
tes aranybetűkkel nyomtatták rá a kötésre.98 Ganz  ezalatt ezüstérem formájában 
megmintáztatta a százezredik vasúti kerék kicsinyített mását, hogy nemzeti színű 
szalagokra függesztve ezekkel ajándékozza meg legközelebbi munkatársait.99

Hűvös novemberi szél söpört végig a budai Duna-parton, amikor István ko-
csis  megállította a zárt hintót a Budai Sörkert meleg fényt sugárzó bejárata előtt. 
Közeledett a tél. Ganz  kisegítette a feleségét, s utána a két vidám fi atal lány ugrott 
ki a batárból: a dédelgetett gyámleány – aki bár nevét következetesen Josephine 
Ganznak írta, bár még mindig Josephine Merkl  volt – és a svájci rokonságból most 
már szívesen Pestre látogató unokahúg, Ulrich Ganz  cserfes leánykája, Babette . 
Eichleiter , Mechwart  és Ulrich Keller , a főkönyvelő kísérték be őket a legnagyobb 
terembe. A zenekar tust húzott, s megkezdődött a vacsora. Keller  főkönyvelő emel-
kedett elsőként szólásra. Zavarban volt. Őszinte meghatottság szorongatta a torkát, 
és talán többet is ivott a kelleténél. A százszor látott kép jutott eszébe: Josephine  
asszony simogatja férje fájós fejét. Ezzel kezdett bele a beszédbe: 

– Amikor a főnök úr hazamegy, és kedves felesége elsimítja homlokán a ránco-
kat… – mondta, és itt elfulladt a hangja. Szeme könnybe lábadt. Kétségbeesetten, 
mintegy segítséget kérőn nézett körül, de egyetlen szót sem tudott kinyögni. 

Anton Eichleiter  könyörült meg rajta. 
– Ahogyan az előttem szóló mondta – folytatta némi malíciával Keller  gondo-

latmenetét. Őt is aggasztották ezek a fejfájások.
A poharak összecsendültek. A zenekar újabb tust húzott. Amikor elhallgatott 

az éljenzés, egy idősebb munkás, Ganz  egyik kedves öntőmestere egész köteg pa-
pírlappal a kezében olvasni kezdett. Szavaira néma csend támadt.

„Bizonyára mindnyájunkat, akik ma itt tisztelt urunk kedves meghívására 
összegyülekeztünk, örömteli izgalom tölt el annak tudatában, hogy egy 
olyan ünnepség résztvevői lehetünk, amely a legritkábbak mindenesetre a 
legindokoltabbak közé tartozik. Mint ahogy mindannyian tudjuk is, ma a 

 97 Változatos fényhatású, hullámos mintázatú szövet.
 98 Az aláírási íveket az Öntödei Múzeum őrzi.
 99 Egy-egy példány Theodor Biberauer leszármazottainak tulajdonában van.
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szorgalom, a kitartás és a tévedhetetlen haladás ünnepét üljük, a munka egy 
olyan diadaláét, amelynél szebbet bizonyára ritkán értek el. Néhány órával 
ezelőtt töltötte ki az olvadt vas a százezredik kerék formáját. Mai ünnepünk 
e szép siker elérésének öröméből született. Pár nap múlva már ez a kerék is 
rendeltetésének szolgálatába állíttatik, hogy a maga módján százezredszer 
bizonyítsa annak a mesternek a rátermettségét, akinek sikerült alkotásait arra 
alkalmassá tenni, hogy minden velük szemben támasztott követelménynek 
meg tudjanak felelni. A gőz szárnyaló sebességével gördül ki a világba. Ezer 
meg ezer mérföldön át viszi magával a mester nevét, a 100000. számmal 
felékesítve. S a jogos büszkeség e jelével hirdeti ugyanakkor a legtávolabbi 
országokban, hogy Magyarország ipara erős léptekkel halad előre, hogy 
rövidesen elég erős lesz ahhoz, hogy a külföld legjobb teljesítményeivel ver-
senyezve lépjen a sorompók közé. Az, aki tudja, hogy mekkorák és milyen 
sokfélék azok a nehézségek, amelyeket minden új dolog útjából el kell hárí-
tani, az, aki ismeri azt a rengeteg fáradtságot, ami a gondolat megszületését 
elválasztja megvalósításától, az meg fogja érteni örömünket, az jogosnak 
fogja tartani azt a büszkeségünket, amellyel feltekintünk urunk és meste-
rünk rendíthetetlen türelmére, erős bizodalmára és szilárdan megalapozott 
szakismeretére. Az évekig tartó gondok, az előítéletek légiói bizony nem 
csekély mértékben nehezítették meg a most elért szép siker útját… Ma már 
mindenfelé, a vaspályák százain közlekednek Ganz  Budán gyártott kerekei, 
teljes bizodalommal bíznak rájuk életet és vagyont, s alkotójuk neve messzi 
országokban éppen olyan tiszteletnek örvend, mint idehaza.

Csendesen s szerényen áll előttünk a férfi , aki ennyi jót hozott létre… Aki 
üzemében emberei nagy tudású mestere és jóságos ura, a mindennapi életben 
a honi ipar buzgó fejlesztője, igaz hazafi , s a jótevők között is a legjobbak 
egyike. Mindnyájan ilyennek ismerjük… Jósorsa megengedte neki, hogy azok 
között, akik az ő szolgálatában álltak, boldogság és áldás terjesztője legyen. 
Hány szegény, ügyefogyott fi út képezett ki alapos tudású, hasznos mun-
kássá, hány munkás kapta meg tőle a saját tűzhelye felépítéséhez szükséges 
anyagiakat, s nem is egy budai polgár köszönheti jelenlegi jólétét ünnepelt 
urunk hatásos fáradozásának!

Olyan évek hosszú sora van mögöttünk, amelyekben Magyarországon 
igen rossz volt a gazdasági helyzet. A kereskedelem és az ipar hiába erőlkö-
dött, és a munkaadó szomorú szívvel kényszerült arra, hogy még legjobb 
embereit is kiszolgáltassa egy bizonytalan jövőnek. Hiába kerestek ezren meg 
ezren megélhetést és fedelet. Ez a sors különösen súlyosan sújtotta Felső-Ma-
gyarország bányavidékét. És ebben a helyzetben bizonyult a derék Ganz  úr, 
akinek a rossz idők és a mindenfelé terjedő nyomor ellenére is sikerült gyárát 
teljes erővel fenntartania, sokak számára horgonynak és támasznak. Csak 
ritkán távoztak tőle vasműtulajdonosok rendelés nélkül, s nem egy hálásan 
gondol ma vissza arra, hogyan segített rajta a mi urunk. Azt, hogy a rossz 
éveket ilyen szerencsésen vészelhettük át, hogy egyikünknek sem kellett ezt 
az időt az éhségtől keményen gyötörve átélnie, azt Istenünkön kívül jóságos 
urunknak köszönjük. Van-e szebb alkalom a mainál arra, hogy e mélyen 
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átérzett hálánknak megfelelő kifejezést adjunk? … Hála és tisztelet adassék e 
komoly férfi únak, aki telve van jóakarattal! Szerencse és áldás kísérje minden 
útján! Ganz  úr, urunk és mesterünk, éljen soká!”100

A szűnni nem akaró éljenzésnek az ünnepelt egy kézmozdulattal vetett véget. 
Valami szomorkás mosoly volt az arcán. Élő fél szeme nedvesen csillogott. 

A zenekar bécsi keringőbe kezdett. Ganz  fekete magyar ruhában meghajolt a fele-
sége előtt, s megkezdődött a tánc. Josephine  csipkés krinolinja kilendülve söpörte a 
padlót. Már keringőzött az egész terem. A kis Babette-tel  a nevető szemű Mechwart  
lejtett a hullámzó háromnegyedes ütemre. A falak mellől néhány munkás felesége 
nézte a jókedvű kavargást. S akkor a mester egyszerre megállt előttük. Magyarosan 
összevágta a bokáját, biccentett a felesége felé, aztán megfordult, és úgy, ahogy illett, 
felkérte az egyiket, s ellejtett vele a táncolók közé.

„Abraham Ganz  egy munkásasszonnyal táncolt!” – írták másnap az újságok a 
nagy ünnepségről szóló beszámolóban.101

Az új Bethesda-épület

December elején Kőszegről ijedt hangú levelek érkeztek. A mama  többször megszé-
dült, volt úgy, hogy el is ájult, s nagyon gyengének érezte magát. Persze hatvannégy 
év szép idő. Ő sem vette le többé az özvegyek fehér rüslis fekete főkötőjét. Most 
nagyon szerencsésnek bizonyult, hogy Schnellerék az ő gondját is viselték. Marie-t  
lefoglalta a gyerekek gondja. Theodort  új megbízatása kötötte le egészen. Még a 
gyülekezet és a kórház ügyeivel is alig tudott foglalkozni. 

König  vette kézbe a dolgokat, rá pedig különös hatással voltak az utolsó hónapok 
politikai eseményei. Már tavasszal ő hangoztatta legjobban, hogy biztosítékokat 
kell szerezni az ellen, hogy megismétlődjenek a Protestáns Árvaház alapításakor 
történtek, s a liberális egyházi vezetőségek puszta jótékonysági intézménnyé deg-
radálják azt, amit buzgó és áldozatos hívő lelkek a Krisztus  evangéliuma erejéről 
tanúskodó, cselekvő szeretet, a gyümölcstermő, élő hit, az élet másokért áldozása, 
a diakónia jegyében építettek. Mennél több magyar egyházi emberrel ismerkedett 
meg Török Pálék szűk körén kívül, annál bizalmatlanabbá vált irántuk. Ezért megint 
elővette a tavasszal már Disselhoffnak  is előterjesztett tervet: legyen a megnagyított, 
új Bethesda tulajdonjoga a Kaiserswerthi Diakonisszaintézeté. „Akkor szabadsá-
gunkban állna, hogy sokkal nagyobb függetlenséggel valósítsuk meg célunkat, a 
diakonisszaügy meghonosítását Magyarországon.”102

 100 FÜZESY 1934, 25–28. o.
 101 Pester Lloyd, 1867. november 25.
 102 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Rudolf König levele 

Disselhoffhoz, 1867. október.
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A valószínűleg a városrendezés terveinek kialakulására és kiszivárgására váró 
telekspekuláció egyszerre nagyon tartózkodóvá vált, ennek pedig az lett a követ-
kezménye, hogy az ingatlanárak rohamosan csökkentek. Hogy ez meddig tart, azt 
persze senki sem tudja megmondani. Bármikor elkövetkezhet a cselekvés ideje. 

Disselhoff  november 26-án kelt levelében nem sok megértést tanúsított König  
érvelése iránt, biztosítékokat kért. S akkor váratlan fordulat következett. König  
december 2-án szinte egy nyert csata hangulatában írhatta a következőket:

„1. Ami a részünkről a kaiserswerthi igazgatóság esetleges pénzügyi kötele-
zettségektől való mentesítése érdekében adandó kötelezvényt illeti, kijelent-
hetem, hogy készségesen átadnánk zálogként magát az ingatlant. Nekünk 
nem fontos, hogy saját tulajdonunknak nevezhessük, mi csak az ügynek 
kívánunk szolgálni, és azt szeretnénk biztosítani, hogy a diakonissza-ügy 
beplántáltassék Magyarország földjébe, és abban meggyökerezzék. Úgy 
képzelem, hogy jelenlegi tervünket egy közös akció keretei között valósít-
hatnánk meg, amelyben mi megszereznénk a szükséges eszközöket, Önök 
pedig annak érdekében, hogy a kórház alapítóinak célkitűzései biztosítva 
legyenek, Magyarország számára egy diakonissza-anyaházat fejlesztenének 
ki. Erre igazgatóságuknak lehetősége nyílik.

2. Értesüléseim szerint ugyanis nincs Magyarországon olyan törvény, 
mely Önöket, mint egyesületet megakadályozhatná abban, hogy itt ingatlant 
vásároljanak. Ha ez ellen bármiféle meggondolás adódna, úgy azt hiszem, 
hogy mi is elégséges biztosítékot tudnánk nyújtani.”103

A levél hangja a továbbiakban magabiztosabbá vált:

„Ami az Ön vagyoni helyzetünket illető kérdését, továbbá a fi zetési módo-
zatokat és a szándékolt bővítéseket illeti, a következőket közölhetem.

A telek (mely ugyanabban az utcában fekszik, mint a jelenlegi házunk) 
négy utcától határolt, különálló négyszög. Ezen két egyemeletes, masszív 
építésű ház áll egy nagy, 1473 négyszögöl kiterjedésű árnyas kertben. Az 
egyik házban 6 szoba, konyha és pince található. A parkosított kerthez gyü-
mölcsfákkal beültetett üvegházas zöldségeskert csatlakozik. A telken négy 
kút van jó ivóvízzel, és az egészet magas és erős kőfal veszi körül.

Hosszú habozásunk és várakozásunk következtében a tulajdonos arra 
kényszerült, hogy az eredetileg kért 45 000 forint helyett 30 000 forintra 
engedje le az árát, melyért tulajdonát két nappal ezelőtt azzal ajánlotta fel, 
hogy mi körülbelül még további 2000 forinttal olcsóbban kaphatnánk meg. 
Ez a rendkívül kedvező alakulás, mely lehetővé tenné, hogy jelenlegi kór-
házépületünk egyre szorongatóbb korlátaitól megszabaduljon, továbbá a 
politikai helyzet kedvező volta és az ennek következtében osztályrészünkül 

 103 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Hermine, Theodor és Marie levelei (1867). Rudolf König levele 
Disselhoffhoz, 1867. december 2.
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jutott teljes mozgásszabadság olyan körülmények, amelyek a mi szemünk-
ben világosan olyan felülről való intelemnek tűnnek, mely arra indít, hogy 
lássunk neki munkánk kibővítéséhez.

A telket 13 000 forint, a jövendőbeli tulajdonosra átruházható 6 százalékos 
adósság terheli. Ha tehát 28 000 forintért megvesszük, akkor még 15 000 
forint kifi zetése marad hátra, amelyből a tulajdonos 5000 forint kifi zetését 
kívánja, a maradékot egyenlő félévi részletekben kell amortizálni 6%-os ka-
mattal. Ezen összeg lefi zetése után kezdenénk meg a fenti 13 000 törlesztését.

Jelenleg 8000 forint áll rendelkezésünkre.
Tehát az ingatlan, bármiféle eset állana is elő, mindenképpen elegendő 

biztosítékot nyújtana Kaiserswerth kötelezettségeinek fedezésére.
Bizonyára nem kell hozzátennem, hogy a mi vezetőségünk természetesen 

kötelezi magát arra, hogy Önöket minden kellemetlenség ellen biztosítja, 
vagyis egy ilyen szerződés javaslásával kizárólag azt kívánja szolgálni, hogy 
biztosítsa egy nekünk nagyon drága, de Magyarországon új ügy egészséges 
fejlődését.

Amennyiben a tulajdonjog átszállna Önökre, úgy szükségessé válna, hogy 
egy teljes jogú megbízottat nevezzenek ki az esetleg előforduló intézkedések 
megtételére, aki a jegyzőkönyvek aláírására is meghatalmazást kapna, amire 
készséggel ajánlom magamat.”104

December 13-án pedig már az adásvételi szerződés aláírását jelentheti. Harminc-
ezer forintért megkapták ezt a célnak kitűnően megfelelő ingatlant. „Úgy hullott a 
kezünkbe – írja –, mint az érett gyümölcs… Ez a vétel minden szempontból nagyon 
előnyös. A telket egyelőre a kórház nevére írattuk át, ezt az Önök határozata szerint 
utólag meg lehet változtatni”105

Tragikus vég

A Budai Sörkertben lefolyt nagy ünnepség után téliesre fordult az időjárás. Éjszaka 
erősen fagyott. Aztán már nappal is fekete felhők heverésztek a két főváros bodor 
fehér füstzászlókat lobogtató apró házainak kéményei fölött. A Lánchíd zúzmarás 
pesti hídfőjénél, az Akadémia előtt elcsendesedett a máskor olyan zajos rakpart. 
A vízen itt-ott habos fehér szegélyű fekete jégtáblák jelentek meg. Ahol egymásnak 
ütköztek, néha csikorgó, hörgő hangot adtak. A kikötőpart tágas rakodóhelyén szo-
katlan csend honolt. A rakodómunkások hó-rukk kiáltása elnémult, akár a túlterhelt 

 104 Uo.
 105 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine és Disselhoff levelezése (1867). Bodoky Richárd 

jegyzete a kaiserswerthi Archiv der Fliedner-Kulturstiftung leveleiről. Érdekes, hogy ez az ekkor 
Rózsa utca 8. számú ingatlan pontosan a Sugárúton, a mai Andrássy úton feküdt, s napjainkban 
az egykori Bethesda pincéjén megy át a millenniumi földalatti.
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szekerek nyikorgása. Most az egyszer még a káromkodó kocsisok sem biztatták 
ostorcsapásaikkal az emelkedőnek inuk szakadtáig nekifeszült lovaikat. Ha ezeket 
a szegény párákat egyáltalán befogták, akkor ott gőzölögtek pokrócokkal letakarva, 
ropogtatván a fejükre aggatott zsákból a zabot a hajdani gödi útból lett Bálvány utca 
(Göttergasse) valamelyik kocsmája előtt, míg kizsákmányolóik odabent szidták ezt 
az átkozott téli világot, s jó horvátországi sligovicával fűtötték belső hevületüket. 

A százezredik kerék farsangjának örömünnepe óta a Ganz-palota falai között 
is böjti szelek fújtak. Babette  hazament, Fini  és Anna  házitanítóikat ejtették két-
ségbe, egymással is összevesztek volna, ha nem félnek attól, hogy most aztán nagy 
baj lehet belőle, ha nem szedik össze magukat. Fanny néni  is sértett királynőként 
közlekedett a lakásban, feléjük sötét pillantásokat lövellve, némasággal büntette 
a családtagokat. Még a konyhában sem adhatta ki dühét, mert a városszerte híres 
magyar szakácsnő és a két sváb szobalány megint felmondással fenyegetőzött, ha 
még egyszer elkezd kiabálni velük. A városban sok volt a beteg.

Karácsony hava lett, de az adventi hangulat sehogy sem akart beköszönteni. 
Marie  ugyan meglátogatta a nagynénjét, de most nem azért, hogy ő hívogassa a 
gyülekezetbe, hanem azért, mert ő küldött érte. 

– Nagyon féltem az uramat. Képzeld, néhány nap óta ki sem tette a lábát a la-
kásból. Hallod a lépteit? Naphosszat ott járkál az ebédlő és a tükrös szalon között, 
a sarokszobában meg-megáll, s hol abból az ablakból, amelyből a túlsó partra és a 
gyárra látni, hol abból, amely a Margitszigetre és az Újépületre néz meredten fi gyeli 
a Dunát. Órák hosszat hallgat. Időnként végigsimítja a homlokát. Nemsokára befagy 
a víz. Rohannak a jégtáblák. Varjak. Fekete tőlük az ég – mondja. És igaza van, eb-
ben a hidegben csak úgy hemzsegnek itt szemben, az üres telkeken ezek a rekedten 
zsémbelő csúnya madarak. Az odahordott szemétkupacokban vájkálnak. Nem is 
az, amit mond, hanem ahogyan mondja. Befagy a Duna. És ha befagy? Az igaz, né-
hány szállítást nem tudunk a szerződésben kikötött időre teljesíteni. De beszéltem 
Kellerrel , azt állította, akkor is olyan sikeres évet zárunk, mint még soha. Ő meg 
csak azt hajtogatja: befagy, befagy… Mintha az valami végzetes szerencsétlenséget 
jelentene. A varjakat máskor észre sem vette, pedig akkor is itt keringtek a puszta 
földek felett… Én is utálom őket. Abraham  csak fel-alá jár, ablaktól ablakig. Alig 
dereng reggel a köd az ablak előtt, már ott áll, s még akkor is lesi a Dunát, amikor 
csak a jégvirágok csillognak az üvegen a külső sötétség előtt. Fogja a fejét, és hallgat. 
Hiába hívom Hoffmann doktort . Eddig bízott benne, most már rá sem hederít…

Rövidesen újra el kellett küldeni az orvosért. A kis Anna  betegedett meg, magasra 
szökött a láza. Egész teste tüzelt. Amikor Hoffmann  levette róla az inget, már vörös 
foltokkal volt tele a teste. 

– Skarlát – állapította meg. 
Theodorhoz  küldtek segítségért. Nem ápolhatná-e a kis beteget valamelyik dia-

konissza? A fi atal Clara Clee  testvér örömmel vállalkozott erre, ő már sok vörhenyes 
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beteget ápolt. Talán azért is jelentkezett ilyen készségesen, mert Marie  elmondta 
neki nagynénje súlyos aggodalmait, s mind a ketten arra gondoltak, hátha tehet 
még a másik betegért is valamit. 

Amikor Ganz  10-én reggel megint ott állt a felderengő ablak előtt, egyszerre 
felkiáltott: 

– Beáll a jég!
S valóban, a mozgó jégtáblák sodrában hajózhatatlanná vált a Duna. Mint az 

Alpok sziklamezőin, úgy ágaskodtak megakadva groteszk formációkban egymás 
fölé a csengő-bongó, csikorgó jégtáblák.106

15-én, vasárnap reggel Ganzné  Finivel  elment a misére. A kocsis a szokatlanul 
néma Duna-parton hajtotta végig a gőzölgő lovak vontatta zárt coupét. A csendet 
csak a budai Szent Anna templom harangjai törték meg. Óvatosan hajtott, mert a 
kátyúk gránitszilárdságúra fagytak, s nagyokat zökkent a kocsi. A Heiszek kedves 
templomában, egy római castrum107 köveivel épült, toldozott-foldozott, mindegyre 
újjáépítésre váró Belvárosi Főplébánia hideg téli félhomályában maguk is gyarapí-
tották az égő gyertyák lobogó lángtengerét. Aztán mindketten térdre borultak. 
Elmormolt üdvözlégyeik és miatyánkjaik halk sóhajtásai szívük mélyén úgy ost-
romolták az eget, mint a vízbefúlók kétségbeesett segélykiáltásai. 

Amikor hazaértek, Ganz  az íróasztal előtt ült. Most is a már napok óta készülő 
új végrendeletén dolgozott. Délutánra várta az ügyvédjét és a tanúkat. Clara testvér  
azzal fogadta őket, hogy az úr hol az íróasztala mellett ül, hol a sarokszobában 
járkál fel-alá, szünet nélkül.

Egyszer megint a papagájjal kezdett játszani. Lora, a csúf, rekedt hangú, élénkzöld 
madár szokása szerint leugrott rézkarikájáról, rászállt gazdája kinyújtott pantallós 
lábfejére, felkapaszkodott a ruháján a vállára. Ő a madárhoz sem szólt, csak fi gyel-
te. Aztán egy hirtelen mozdulattal elkapta, és feltette a feje tetejére. Úgy ment be 
aznap már másodszor a kis Annához . Reggel ugyanis egyszer már meglátogatta, 
s akkor meg is szólalt. Valami affélét mondott: hát nem jön, Annácska ? Talán már 
sohasem fognak együtt reggelizni. Addig mindig együtt fogyasztották el a reggelit. 

Most még egyszer megállt a kis beteg ágya végében. A végtelenül szomorú, néma 
arc felett olyan furcsa volt az a nyugtalanul cserregő zöld madár. A láztól fénylő 
szemű kislány először elmosolyodott. De mosolyára nem érkezett válasz. Az úr 
csak állt, mereven nézte fél szemével, hogyan tűnik el a mosoly Annácska  arcáról, 
s hogyan konyul le pityergőre a szája széle. Nem várta meg, míg elsírja magát. Egy 
merev mozdulattal, mintha nem bírná a madár súlyát, hangtalanul megfordult. 
Kiment az ajtón, s azóta hol az íróasztala mögött ül, hol a sarokszobában járkál.108

 106 Az Országos Meteorológiai Intézet adata, lásd BÁNHEGYI 1983, 77. o.
 107 Latin: erődítmény.
 108 A Lora nevű papagáj a Pospesch Annát hat-hét éves korában ábrázoló festményen látható, amely 

Theodor Biberauer leszármazottainak tulajdonában van.
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Akkor hallották meg a budai harangokat. Delet harangoztak. S mintha csak erre 
a jelre várt volna, bekopogott az ajtón az egyik sváb cselédlány, s jelentette:

– Az ebédlőben tálalva van.
Josephine  szólt a férjének is, az pedig szótlanul követte a tágas ebédlőbe. A téli 

égbolt alól a Széchenyi utcára nyíló nehéz függönyök által keretezett három hatal-
mas ablakon át alig áradt be fény. 

– Havazni fog – súgta Clara testvér  fázósan, s a háziasszony azonnal odaszólt 
a szobalánynak:

– Hozza be a karos gyertyatartókat!
Az két díszes ötágú, égő gyertyatartót tett a vastag fl anelre borított fehér da-

maszttal terített, előmelegített vöröses mintás Rosenthal porcelánnal, nehéz ezüst 
étkészlettel, csillogó cseh kristálypoharakkal teli ovális asztalra, amelynek lapját a 
középen összefutó farkú négy óriásra tátott szájú hal tartotta. Kétoldalt most egy-
egy magas nádfonatos támlájú szék, a két végén pedig két még magasabb, ugyan-
olyan faragású karosszék várakozott az ebédelőkre. A többi szék a drága kárpittal 
borított fal mentén sorakozott most a két, mennyezetig érő nemes faszobrászati 
remekkel díszített kétrészes, felül lekerekített kredenc között. A lobogó gyertya-
láng meleg fénye a négy és fél méter magas falakra boruló mennyezet freskóit csak 
halványan világította meg. A házaspár a két karosszéket, Clara testvér  az egyik, a 
Merkl  kislány a másik széket foglalta el.109

Ganz  a diakonisszára nézett. Az már tudta, ez azt jelenti, mondja el az asztali 
áldást. 

– Atyánk, áldd meg ételünket. Nőjön erőnk s dicséreted – mondta.110

– Ámen – felelte rá a két Josephine, miközben keresztet vetettek.
A nők még akkor is a kis Anna  betegségéről beszélgettek, amikor a két szobalány 

már a desszerthez cserélgette a tányérokat. Ganz  szótlanul piszkálgatta az ételt. 
Néha kissé bizonytalan, de türelmetlen mozdulattal végigsimított a homlokán. 
Aztán csendesen felállt, és kiment. A nehéz tölgyfaajtók nemcsak a hideget, de a 
hangokat is kizárták. Behallatszott ugyan valami szokatlan mozgás, talán szalad-
gálás, aztán egy sikoltás zaja, de éppen arról beszélgettek, mit főzessenek vacsorára 
a kis betegnek.

S akkor valaki kopogtatás nélkül belökte a tálaló ajtaját, és a jajveszékelő, síró 
szobalányok és a falfehér arcú szakácsnő között ott állt kicsit ingadozva, mintha 
részeg lenne, Ganzék egyik legmegbízhatóbb belső emberének felesége, a házmes-
terné. Valami olyan hátborzongató szepegéssel szívta be a levegőt, mint a gyerek, 
akinek verés után megtiltották a sírást. Kövérkés karján gyöngéden, akár egy pólyás 
babát, egy tarka virágos tálat ölelt duzzadó kebleihez. 

 109 Ez az asztal és a székek egy kredenccel együtt az Öntödei Múzeumban találhatók. A székek nagy 
része sajnos elpusztult.

 110 Németül: Vater segne diese Speise, uns zur Kraft und Dir zum Preise!



481

ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN (1866–1867)

– Megőrült? – kiáltotta felugorva a háziasszony. – Mit akar azzal a tállal?
– Az úr, az úr… – zokogta a házmesterné, de a többiek hisztérikus jajveszékelés-

ben törtek ki, hogy alig lehetett érteni a szavát. – Az úr agyveleje… Nem akartam, 
hogy szétfolyjon a kövön…

Josephine  csak állt, mint aki nem érti. Clara Clee  odaugrott hozzá, átölelte a de-
rekát. Azt várta, hogy elájul. Nem ez történt. Egy rettenetes hang tört elő a torkán. 
Nevetni kezdett. Nevetett megállíthatatlanul. Görcsösen…111

 111 Dr. Gőczey Lászlóné Pellérdy (Pospesch) Kornélia közlése, amit közvetve megerősít FÜZESY 1934 
is (40., 44. o.)
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Szomorú kötelességek

A tragédia híre futótűzként terjedt. Pest és Buda még elég kicsiny városok, Ganz  
dolgai pedig elég közérdekűek voltak ahhoz, hogy az emberek szájról szájra adják 
burjánzó értesüléseiket, amelyekhez lassanként egyre elképesztőbb magyaráza-
tokat csatoltak. Téli vasárnap délután lévén ráértek találgatni a halál okát. Egyesek 
már tudni vélték, hogy azért kellett meghalnia, mert üzleti versenytársai – főként 
az Andrássy grófok érdekeltségei – a csőd szélére taszították, s most a Duna zajlása 
miatt nem tudott eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek. Mások egyenesen a 
feleségét hibáztatták, állítólagos boldogtalan családi életét. Voltak, akik sokat sejtető 
titkolózással arról beszéltek, bizony sötét dolgok, nagyon sötét dolgok kényszerí-
tették ezt a nagyszerű embert a halálugrásra.1 Így aztán mindenki azt gondolhatott 
magában, amit akart – suttoghatott politikai háttérről, szerelmi komplikációkról, 
sőt még olyanok is akadtak, akik azt híresztelték, hogy nem ő vetette le magát az 
emeletről, hanem ellenségei lökték le a mélybe.2

Hogy a rokonok és a család barátai hogyan tudták meg ilyen hamar, rejtély marad. 
Tény, hogy estére csaknem valamennyien összefutottak a lakáson. Az özvegyet 
szinte beszámíthatatlan állapotban találták. Egyikükkel sem állt szóba, csak sírt 
vagy – s ez volt a rosszabb – nevetett. Őrizni kellett az ajtókat és az ablakokat, 
nehogy ő is valami őrültséget kövessen el. Nem lehetett magára hagyni, de nem is 
mert egyedül maradni. Barátnői – jobbára fi atalasszonyok – éjjel-nappal váltották 
egymást mellette. Azok nyugtatták meg legjobban, akik hozzá hasonlóan szerény 
környezetből jöttek, s egyszerű munkásként, vándor iparoslegényként kezdő férjeik 
kitűnő teljesítménye alapján kerültek polgári jómódba, s így maguk is, ha mére-
teikben kisebb, de mégis hasonló társadalmi emelkedést éltek át. A férjek nevét, 
így többek között a Saager, Immervoll, Schimmel nevet ott találjuk a százezredik 
vasúti kerék öntésekor összeállított emlékkönyv aláírói között. Most mutatkozott 
meg, hogy ezek a fi atalasszonyok a bajban éppen úgy feltalálják magukat, és szí-

 1 Dr. Adolf L. Vischer, id. Biberauer Richárdné öccse Bázelben kezelt egy öreg munkást, aki Ganz 
halála idején a budai gyárban dolgozott. Ő mesélte orvosának, hogy „sötét dolgok, nagyon sötét 
dolgok” történtek a háttérben. Nem zárható ki, hogy ezek a célozgatások arra a módszerre vonat-
koztak, amellyel Eichleiterék az örökösöket kezelték.

 2 Ganz feleségéhez írt levelei gyengédek, jó harmóniára engednek következtetni. A konkurenciával 
folytatott harcában versenytársai a korai kapitalizmus minden fegyverét bevetették anélkül, hogy 
céljukhoz, kikapcsolásához közelebb kerültek volna. Nem ilyen okok kergették Ganzot a halálba.
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vesen segítenek, mint a szintén svájci gyökerű és a Gerbeaud rokonsághoz tartozó 
Radoczáné  vagy a skóciai Jane König .3

Az első gyötrelmes éjszaka után, hétfőn reggel a temetkezési vállalattól hatal-
mas kettős acél koporsót hoztak. A nagy szalonban helyezték el a még a párizsi 
világkiállításon vásárolt óriási méretű, híres festmény, a Delelő ménes alá. Ez a kép 
magában is valami sajátságos melankóliát árasztott magából. Az előtér közepén 
egy ló hevert hátravetett nyakkal, nagy, kidülledt szemekkel, nyújtózva. Akárki 
nézte, mindenkinek az jutott eszébe, vajon él-e ez a gyönyörű állat? A ménes széles 
karéjban állta körül, s mintha a lovak szemében riadtság sugárzott volna. Most a 
koporsóra néztek…4

A pompes funebres5 kopott fekete gérokkos,6 hivatásukhoz illően savanyú arcú em-
berei fekete anyaggal borították a vastag függönyök drapériáit, a puha szőnyegeket 
s a két vadonatúj Bösendorfer zongorát. Aztán a három ablak közét kitöltő, meny-
nyezetig érő, aranykeretes tükrök elé vontak fekete fátylakat, s még a sokgyertyás 
csillárra is fekete bársonyszalagokat kötöttek.7

A rokonság tagjai a gyászjelentést fogalmazták. Mit írjanak be a halál okául? Azt 
nem írhatják, hogy levetette magát a második emeltről, még Kassai halottkém  is 
udvariasan agyvelőgyulladást írt be a hivatalos papírokba. Így tehát arról értesítették 
az özvegy, valamint leánya, Josephine  és valamennyi mély gyászba borult rokon 
nevében a nyilvánosságot, hogy 

„…Abraham Ganz , a Koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa, budai és 
pesti gyár- és ingatlantulajdonos, Buda díszpolgára munkásságának teljében, 
életének 53., boldog házasságának 18. esztendejében rövid rosszullét után, a 
tegnapi napon áldásdús működésének színhelyéről váratlan hirtelenséggel 
elhívattatott. Az elhunyt földi maradványai e hó 17-én, kedden délután 3 
órakor fognak saját Felső Duna-sori házában a helvét hitvallású evangélikus 
egyház szertartása szerint megáldatni, és a Kerepesi vonal menti temetőben 
örök nyugalomra helyeztetni.”8

 3 FÜZESY 1934, 44. o.
 4 Ezt a festményt Pospesch Anna a Ganz-ház eladása után hatalmas méretei miatt ifj. Biberauer 

Tivadar rákosszentmihályi lakásán helyezte el. Halála után a Filadelfi a Diakonissza Intézet köz-
ponti irodájának egyik helyiségébe került. A második világháborút is átvészelte, s akkor veje, 
Thaly Péter – aki a kép értékét nem ismerte – eladta egy ismeretlen vevőnek.

 5 Francia: temetési menet.
 6 Gérokk: majdnem térdig érő szűk, fekete kabát. 
 7 A tükrök a Bethesda kórház 1928-ban épült fogászatát díszítették, amíg hasonló sorsra nem ju-

tottak. Az egyik Bösendorfert Pospesch Annától Bodoky Ágnes Ella örökölte, s még ő és testvérei 
is ezen tanultak zongorázni.

 8 FÜZESY 1934, 41. o.
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A temetést azért tették ilyen késő délutánra, hogy a svájci rokonok még idejében 
megérkezhessenek. Egyházi részét természetesen Theodornak  kellett előkészíteni. 
Török Pál  készséggel vállalta, hogy Rudolf Königgel  együtt végzi a szertartást. 
A tragédia őt is megrendítette. Saját kezűleg jegyezte be a Kálvin téri gyülekezet 
magyar nyelvű halotti anyakönyvébe. A halál okának rovatába mit írjon be? Hiszen 
mind a ketten pontosan tudtak mindent, és hazudni egyikük sem akart. Végül 
megállapodtak abban, hogy a hivatalos verziót rögzítik, de zárójelben bejegyzik a 
halottkém nevét is, s így Török  beírta, „Halálának oka: agylob (Kassai) ”.9

Svájcból a testvérek közül már csak Hans Ulrich , a jó öcskös jött el. Legszebb férfi -
korában járt, vagy nyolc évvel volt fi atalabb Abrahamnál . Nem először látogatott el 
Magyarországra, valamikor hosszabb időt töltött itt, leginkább lent a Bánságban, 
ahol bátyja balsikerű vállalkozását, a szászkai bányát próbálta megmenteni, persze 
hiába. A kudarc után hazament Embrachba. Vele érkeztek a sógorok: Hans Hein-
rich Benz , Esther Catharina  férje a Walliselen melletti Niederschwerzenbachból 
és Annebäbi, azaz Anna Barbara  ura, az embrachi Jakob Hauser . Mellettük egy 
névrokon, a társaság legidősebb tagja, az időközben elhunyt embrach-geissbergi 
másik fi útestvér, Jakob Ganz  egy ugyancsak Ganz nevű családból származó Anna  
keresztnevű özvegyének Freiensteinben élő bátyja. Ő most a saját nevét látta a 
koporsón fényleni, mert akár az örökhagyót, valamikor őt is Abraham Ganznak  
keresztelték. Ez az Abraham  Jakob Ganz  kiskorú örökösei, négy fi atal leány – Babet-
te , Selina , Wilhelmina  és Alwina  – törvényesen meghatalmazott képviselőjeként és 
gyámjaként jelent meg. Ez a négy férfi ú képviselte valamennyi svájci örökös érdekeit. 

Az indóház füstös peronján Eichleiter , Keller , Mechwart  és Theodor  fogadták őket 
gyászszalagos cilinderrel a fejükön, talpig feketében. A Duna-parti ház nyomasztó 
légköre és a máskor oly vidám sógornő ijesztő állapota eleinte teljesen megzavarta 
őket. Két kézzel kaptak az ajánlaton: szálljanak meg az Angol Királynőben! Izgatot-
tak voltak, érezték helyzetük fonákságát. Egyrészt a maguk módján kétségtelenül 
szerették az elhunytat. Nagyon sokat köszönhettek neki, hiszen mióta 1856-ban 
két évtizedes távollét után végre hazalátogatott, sokféleképpen hozzájárult vala-
mennyiük nyugodt egzisztenciájához. Ezt az utóbbi években egyre fokozottabban 
tapasztalták. Régen hosszú évek teltek el anélkül, hogy találkozhattak volna vele, 
hacsak ők nem jöttek el hozzá. Hány siránkozó levélben kért tőle valamikor segít-
séget az apjuk! Hogy tudott panaszkodni! Ők sem restelltek hozzáfordulni, hiszen 
csak a sikert, az eredményt látták. Nehezen tudták elképzelni, hogy neki is lehettek 
gondterhelt évei, ő is vívott kemény harcot a fennmaradásért, s mit jelentett az, 
hogy állandóan megújuló kockázatokat kellett vállalnia. Nem véletlenül kerülte el 
Embrachot, a szülőföldjét. Most már tudták, hogy csak akkor szánta rá magát arra, 

 9 A Dunamelléki Református Egyház Ráday Levéltára, A621. mikrofi lm. A budapesti Kálvin téri 
református gyülekezet halotti anyakönyvei, 1866–1872. 67. fol.
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hogy hazalátogat, amikor vagy tizenkét esztendeje először érzett biztos talajt a lába 
alatt. Azóta minden józan kérésüket teljesítette, és a gyerekeikért akkor sem tehe-
tett volna többet, ha a sajátjai lettek volna. Különösen a kis Babette  nőtt a szívéhez, 
amit a kislány tiszta szívéből viszonzott. Csak néhány hete ment vissza Svájcba, 
ahol bizonyára ő volt az, aki a legőszintébben siratta a félszemű pesti nagybácsit. 
Milyen furcsa volt a tekintete…

Most halott, és ők az örökösök. Valósággal nehezükre esett, hogy elrejtsék a 
váratlan esemény által kiváltott ellentmondó érzések áradatát. Erre aztán senki 
sem számíthatott. Akárhogy számolták a rájuk eső rész értékét, egyet tudtak: 
valamennyien gazdag, nagyon gazdag emberek lettek. Erre akkor döbbentek rá, 
amikor beléptek az Angol Királynőbe. Abban a csendes és előkelő szállodában 
úgy fogadták őket, mint a nábobokat. A hagyaték rájuk eső részének tiszta értéke 
összesen legalább másfél millió forint. Ez négy család között oszlik meg, hiszen 
Konrad  már meghalt, s ugyanúgy nem maradt örököse, mint intézetben ápolt két 
életjáradékos nővérüknek, Marie-nak  és Elisabethnek . Egyik napról a másikra 
olyan vagyonhoz jutottak, amellyel akkor még Svájcban is kevesen rendelkeztek. 

A fejük máris tele volt szebbnél szebb tervekkel. Ulrich  Embrachban készült a 
svájci felső tízezer palotaszerű családi házainak mintájára olyan otthont építeni 
magának, amelynek még Winterthurból is csodájára járhatnak majd, a többiek 
pedig főként gyermekeikre és unokáikra gondolva jobbára Zürichben kívánták új 
társadalmi státusuknak megfelelő életkereteiket kialakítani.10

Persze előbb még túl kellett esniük a temetésen és a végrendelet hivatalos felbon-
tásán. Suttogták, s Eichleiter  is úgy tudta, hogy a főnök a halála előtti napokban 
új végrendeletet készített. Bár igyekezett megnyugtatni őket, hogy ezt már nem 
írhatta alá, ettől még féltek egy kicsit. 

Ganz temetése

Kedden, december 17-én már sötétedett a Duna felett, amikor a gyászoló közön-
séggel zsúfolásig megtelt hatalmas lakás egybenyíló szobáiban, a nehéz ezüst 
gyertyatartókban lobogó lángok fényében virágos koszorúkkal borított katafalk 
körül felcsendült az ősi genfi  zsoltár dallama. A Kálvin téri szuperintendens ma-
gyaros palástjában német nyelven az Isten kifürkészhetetlen útjairól és határtalan 
irgalmasságáról beszélt. Szokása szerint most sem olvasta beszédét. König  Lu-

 10 Bodoky Richárd ezt a házat Ulrich Ganz akkor még ott élő unokájával 1964-ben, amikor az 
embrachi tanácsházán megkapta a Ganz család anyakönyvi adatait, meglátogatta. Ulrich Ganz 
leszármazottai közül egész sor nevezetes ember került ki, köztük Paul Ganz-Kern, a Bázeli Egyetem 
művészettörténész professzora, Roy Ganz, Svájc moszkvai nagykövete, Felix Ganz-Lauterburg, 
a Chicagói Zeneakadémia főigazgatója és Hans Ganz író, Pestalozzi biográfusa.
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ther-köpenyében, fehér Mózes-táblácskákkal a nyakában nem mulaszthatta el, 
hogy e döbbenetes vég láttán prófétai szóval ne intse a gyászoló gyülekezet tagjait 
arra, hogy idejében készüljenek fel arra az órára, amikor majd számot kell adniuk 
az Örök Bíró ítélőszéke előtt. Alig hangzott el a miatyánk és az áldás, amikor az 
egyik szobából felzengett a három esztendővel korábban megalakult budapesti 
férfi kar, a Budai Dalárda ritka gazdag tömörségű orgonahangzásával az a különös 
búcsúdal, amely bár sem a római katolikus, sem a protestáns egyházak hivatalos 
énekjegyzékében nem kapott helyet, mégis mindenki egyházi éneknek tartott: „Es 
ist bestimmt in Gottes Rath, daß man vom liebsten, was man hat, muss scheiden…”11

A kulcsokkal lezárt súlyos, kettős acélkoporsót tíz fekete magyar ruhás gyász-
huszár emelte vállára. Azon a márványdíszes főlépcsőn vonultak terhükkel végig, 
amelyikről két nappal korábban Ganz  levetette magát. Özvegyét testvérei valósággal 
vitték. Soha többé nem tette be a lábát ebbe a lépcsőházba. Ettől kezdve haláláig 
csak a Duna-parti front úgynevezett cselédlépcsőjét használta. 

Már egészen besötétedett. Lent, a ház előtt a vigasztalan, szélfútta térségen ha-
talmas tömeg várakozott. Akkor gyújtották meg a fáklyákat. Csontig ható hideg 
áradt a Dunáról, és már a Mátyás-templom csonka tornya felett is kihunyóban volt 
az alkonyat utolsó derengése. A síró fekete faangyalokkal díszített üveges gyász-
hintót négy ezüstveretes szerszámú tollforgós fekete ló vontatta. Közvetlenül mögé 
sorakoztak fel négyes sorokban a gyár alkalmazottai és munkásai. A fáklyák lángjai 
a szélen menők kezében lobogtak. Utánuk hintók hosszú sorában a család, Buda 
és Pest városi notabilitásai és az öregebb munkatársak haladtak. A menet némán 
vonult végig a Duna-parton az Akadémia elé a Rakpiacra, onnan a Dorottya utcán, 
a Színház téren és a Váci úton át a Hatvani utcába fordult be, majd a Nemzeti Szín-
ház mellett haladt tovább a Kerepesi útra.12 A Szent Rókus-kápolnán túl elhaladtak 
a végrendeletben említett telek és szántóföld mellett egészen addig, amíg jobbra 
nem térhettek le a köd borította új Kerepesi temető felé, ahol a halottat a vöröslő 
fáklyatenger közepén egy ideiglenes sírboltban helyezték el.13

Ezen a karácsonyon sötét maradt a Ganz-palota első emelete. Theodorék jöttek 
át, hogy a két kislánnyal karácsonyozzanak. A fi atal özvegy napokig fel sem kelt az 
ágyból, s ha felkelt, akkor sem szólt senkihez egyetlen szót sem. A svájci rokonokat is 
éppen csak köszöntötte. Így aztán azok Eichleiterékkel tárgyaltak, akik hamarosan 
megsejtették, hogy az új tulajdonosoknak semmi kedve sincs a nyakukba venni az 
üzem irányítását. Ez a lehetőség pedig egyszerre nem várt, nagyszerű perspektívákat 
nyitott meg előttük. Ezért az ünnepnapok közötti éjszakákon részletes terveket 
dolgoztak ki arra az esetre, ha feltevésük helytálló.

 11 Isten akaratából elrendeltetett, hogy attól kell megválnunk, ami a legkedvesebb. FÜZESY 1934, 41. o.
 12 A Rakpiac ma Roosevelt tér, a Színház tér Vörösmarty tér, a Hatvani utca Kossuth Lajos utca, a 

Kerepesi út Rákóczi út.
 13 A kripta kérdéséhez lásd FÜZESY 1934, 41–44. o. A kriptát a sírrablók többször feldúlták.
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Karácsony harmadnapján nyitották fel a közjegyzőnél az 1866-ban letétbe helye-
zett végrendeletet. Az aláírásra kész újabb testamentum is szóba került. Ez lénye-
gesen előnyösebb lett volna a feleség számára. De Josephine  csak annyit mondott, 
nem akar pereskedni. Elfogadja a régit. 

Különös bénultság vett rajta erőt. Helyzete is hihetetlenül alakult. Nem tudott 
fi zetni. Az új esztendő kezdetén természetesen több anyagi kötelezettség hárult 
rá, s most egyszerűen pénz nélkül maradt, az anyagiakat ugyanis mindig a férje 
intézte. A gyárból fi zetett, ha kellett. Ez azonban most végakarata szerint „összes 
követelésével és tartozásával” a svájci rokonság tulajdonába ment át, s abból a 
bonyolult hagyatéki eljárás befejezéséig senki sem vehetett ki semmit. De hasonló 
volt a helyzet az özvegy örökségét képező bérlakások jövedelmével is. Barátnői és 
Marie  szerezték meg neki a legsürgősebb kölcsönöket.14

Ezalatt a svájci rokonok még a végrendelet hatálybalépésének napján, ugyanezen 
a december 27-én elfogadták, sőt alá is írták azt a szerződést, amelynek tervezetét 
Ganz  legbelsőbb munkatársai arra a feltevésre építve dolgozták ki, ha az örökösök 
nem kívánják saját kezükbe venni az üzem vezetését, s hajlandók őket megbízni 
az ügyek továbbvitelével. Ki gondolta volna november 23-án, a nagy jubileumi ün-
nepségen, hogy már a következő hónap végén néhány a szerencse forgandóságától 
kótyagos derék nyárspolgár rendelkezik mindazzal, amit az alapító egész élete 
következetes önfegyelmével, nélkülözésével, szorgalmával, merész kockázatokat 
vállaló, szívós küzdelmeivel és tehetségével felépített? Még munkatársaiban is ott 
bujkált az a borzongató érzés, hogy mindez nem lehet igaz. Egyszer csak kinyílik 
az ajtó, belép a főnök, és szó nélkül elfoglalja helyét, azt az üres széket, amelybe még 
senki sem mert beleülni. Talán ezért is siettek a megegyezéssel. Túl akartak esni rajta.

A két szerződő fél – egyrészt a négy svájci örökös, másrészt Anton Eichleiter , a 
budai A. Ganz Vasöntöde és Gépgyár igazgatója, Ulrich Keller , e vállalat első köny-
velője és pénztárosa, továbbá a gyár mérnöke, Andreas Mechwart  – megállapodtak 
abban, hogy az örökösök a végrendelet alapján, annak előírásai szerint az átvett 
vállalatból Ganz és Társa cégjelzéssel új vállalatot hoznak létre, amely az eddigi 
méretekben és szellemben folytatja jogelődje működését. 

„A. Eichleiter … tekintettel arra, hogy a mostani tulajdonosok Svájcban szé-
kelnek, minden kereskedelmi ügyletben egyedül fog dönteni, és ezért egyedül 
jogosult jegyezni a céget… 

Ulrich Keller  ezt per procura15 ellenjegyzi.”16

Kimondják, hogy sürgősen megállapítják a vállalati vagyon tiszta értékét.

 14 FÜZESY 1934, 44. o.
 15 Latin: meghatalmazás folytán.
 16 BFL XIII. 42. BBGY. 25. kisdoboz. Ganz örökösök szerződése Mechwarttal, Eichleiterrel és Kellerrel 

a Ganz és Társai megalapítása tárgyában (másolat).
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„E törzsvagyon tulajdonjoga kizárólag A. Ganz örököseit illeti, míg Eichlei-
ter , Keller  és Mechwart  üzlettárs urak az üzlet jövedelmeiből részesülnek…

Az évi tiszta haszon 10%-át tartalékalap képzésére fordítják, és hasz-
not hajtóan fektetik be… A fennmaradó tiszta hasznot pedig a következő 
arányban osztják fel:

a) 60%, azaz hatvan százalék a jelenlegi tulajdonosokat, vagyok azok 
örököseit

b) 22%… a nyilvános üzlettársat, A. Eichleiter  urat
c) 10%… U. Keller  urat
d) 8%… pedig A. Mechwart  urat illeti meg.”17

Egy sereg jogi kérdés tisztázása után abban is megállapodtak, hogy a szerződő 
felek az első évben várható részesedésükből év közben összesen tizennyolcezer, 
hatezer, illetve három-háromezer forintot vehetnek fel, s azt is szabályozták, hogy 
a vállalat megszűnése esetén milyen arányban osztják fel egymás között a vagyont. 
Annyira siettek, hogy még azt is elérték, hogy a szerződést Buda szabad királyi 
főváros törvényszéke Karl Bogisich  közjegyző közreműködésével még aznap ér-
vénybe léptette.18

Mekkora összegekről rendelkeztek itt? Ha csak azt feltételezték – mégpedig teljes 
joggal –, hogy a következő, 1868. évben nem fog csökkeni az üzem 1867. évi mint-
egy félmillió forintra rúgó tiszta haszna, akkor jövőre a tartalékalapba kerül majd 
ötvenezer, az örökösök kapnak kétszázhetvenezret – vagyis egyenként hatvanhét-
ezer-ötszázat –, Eichleiter  kap kilencvenkilencezret, míg Keller  negyvenötezret, és 
végül Mechwart  mindössze harminchatezer forintot fog kapni. Ennyire biztosan 
számíthattak, hiszen Ganz  utolsó évének várható négyszázötvenezres tiszta hasz-
nából nem kellett Eichleiterék akkor sem csekély fi zetését levonni. A svájci örökösök 
tehát évente mintegy száznyolcvanezer forintot voltak hajlandók fi zetni csak azért, 
hogy otthon is zavartalanul élvezhessék a váratlanul ölükbe hullt gazdagságot. 
Hogy milyen értéket jelentettek akkor ezek az összegek, azt legjobban azon lehet 
lemérni, hogy ugyanekkor Theodor  Magyarország legnagyobb pályaudvara, a pesti 
indóház pályafenntartási főnöki beosztásában működő főmérnöke ezernyolcszáz 
forint évi – és nem havi – fi zetést, és ehhez még ugyancsak évenként háromszáz 
forint működési pótlékot kapott. Ez a kétezer-száz forint akkor már egészen szép 
fi zetésnek számított, hiszen egy vasúti segédmérnök évi kezdő fi zetése mindössze 
évi hatszáz, vagyis kereken havi ötven bécsi forint volt. 

Csoda-e, ha Ulrich Ganzék ezzel a szerződéssel a zsebükben a legközelebbi 
vonattal hazautaztak?

 17 Uo.
 18 A Zürichi Levéltárban őrzött német nyelvű szerződést a Budai Törvényszék Zhl 20138/1868. szám 

alatt regisztrálta.
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Csoda a Rózsa utcában

Ezen a szomorú karácsonyon, amely Marie  számára is a legnehezebbek közé tar-
tozott, Theodor  feje felett teljesen összecsaptak a hullámok. A tágabb családban 
még sohasem volt annyi tennivalója. Az év vége és a tél a vasútnál is nagyobb 
követelményeket támasztott, ráadásul az új kórházi ingatlan és az épületek meg-
vásárlása is rengeteg soron kívüli feladatot hozott, amelyekből König  most alig 
tudta kivenni a részét. 

Amikor végre arra is jutott ideje, hogy megírja a Bethesda 1867. évi jelentését, 
ilyeneken töprengett:

„Jelen értesitésünk magyar olvasóit még azon körülményre ohajtanók fi -
gyelmessé tenni, hogy Magyarország fővárosa a mult évi junius óta biztos 
statistikai kimutatás szerint 18000 lakossal szaporodott, kiknek legnagyobb 
része bizonyosan a megyékből települt ide. Valljon az ide települteknek a 
különböző megyékben lakozó barátjai s rokonai nem örömmel üdvözöl-
hetik-e törekvéseinket, s nem szivesen járulnak-e emlitett szabadágyaink 
felállitásához, tudván, hogy itt megtelepült barátaik s rokonaik betegség 
esetében egy jól rendezett kórház gondos ápolónői felügyelete alatt leendnek? 
Mi meg vagyunk győződve, hogy a magyarok patriotismusa e tekintetben 
is kifejezésre talál…

Jóllehet intézetünk megalapitásakor teljes tudatával birtunk annak, hogy 
helyiség tekintetében sokáig nem maradhatunk az eredeti korlátolt határok 
közt, mindamellett távol voltunk attól, hogy kórházunk ily gyors megnagyob-
bitására gondolnunk kelljen. De megmutatta az idő, hogy oly árba jutottunk, 
mely ellen küzdeni vagy csak egy helyben maradni is lehetetlen. Nehányszor 
annyira megszaporodtak betegeink, hogy diakonissaink kénytelenek voltak 
saját hálószobáikat, sőt – habár csak rövid időre is – nappali szobáikat is 
átengedni. Másszor szokáson felyül össze kellett szoritnunk betegeinket, 
sőt volt eset, hogy helyiség hiánya miatt a felvételt is meg kellett tagadnunk.

Továbbá abonenseink száma is, azoké t. i. kik heti tiz krajczár járulékkal 
ingyen ápolásra jogositattak – felszaporodott. Tapasztaltuk továbbá, hogy 
velünk semmi összeköttetésben nem lévők is jelentkeztek, s azon helyet kellett 
átengednünk számokra, mit abonenseink számára kellett vala fenntartanunk. 

Végre a helybeli különböző mühelyek és gyárak vezetői fordultak hoz-
zánk, hogy akár napi fi zetés, akár évi általán fejében beteg munkásaiknak 
felvételét biztositsuk… 

Hónapról hónapra tisztábban állt előttünk, hogy lehetetlenné válik tovább 
munkálkodnunk az eredeti mérvhez képest. Az eredeti tervnél maradás in-
tézetünk megfeneklését, vagy még inkább bukását vonta volna maga után…

Azon megállapodásra jutottunk tehát, hogy viszonyaink eme változásá-
ban magának a mi Urunknak, kinek eddig szolgáltunk, kinek dicsőségére 
munkálkodtunk ujjmutatását lássuk; ezért az emlitett telek iránti vétel-szer-
ződést a mult deczember hó végén megkötöttük… Területi nagysága 1427 
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négyszeg öl, s a mellett, hogy több mint 50 beteg számára most alkalmas 
helyiséget rendezhetünk be rajta, a nagyobbitásra is alkalmas…

Hadd nyilvánitsuk végül őszinte köszönetünket intézetünk orvosai Dr. 
Bakody  és Boleman  uraknak, folytonos önzéstelen munkálkodásaikért, 
mint szintén Dr. Brünk  urnak Dr. Bakody  3 hónapi helyettesitéséért, és Dr. 
Borbély  urnak, ki intézeteinket több izben meglátogatta.19

A költözéssel azonban még egyelőre várni kellett. Theodor  sem bánta. Most az 
indóház Gyár – később Jókai – utcai impozáns főhomlokzatát kialakító nagy építke-
zés és az ország dél-délnyugati határőrvidékén épülő új vasútvonalak előkészítése 
kötötte le ideje nagy részét. Az utóbbiak miatt sokat volt távol Pesttől és a családjától. 

– Nem az én dolgom, hogy Andrássy Gyula  mit csinál a nemzetiségekkel. Mintha 
nem is lett volna 1848. Magyarosító rendeleteivel csak gyűlöletet támaszt bennük. 
Az a vidék tele van nemzetiségi izgatókkal, konspirátorokkal. Még az erdélyi szá-
szok is Bismarck  hívei lettek – vélekedett Theodor . 

Egyébként is nyugtalan napokat éltek. Ezen a tavaszon megbolondult az időjá-
rás. Európa felett viharok tomboltak. A télen szokatlanul sok hó esett, és a hirtelen 
beköszöntött meleget szinte trópusi felhőszakadások, záporok kísérték. Közép- és 
Nyugat-Európa nagy részében megáradtak a folyók, s különösen Svájc lapályos 
vidékeit öntötték el árvizek.

Magyarországon nem felejtették el, hogy ez az ország a szabadságharc után 
milyen sok menekült hazafi t fogadott be. Közöttük a nagy idők olyan nevezetes 
szereplőit, minisztereit, mint Horváth Mihályt ,20 ezt a zabolátlan képzelő erejű törté-
nészt és még különösebb csanádi római katolikus püspököt, aki Svájcban szabályos 
polgári házasságot kötött, s mire az amnesztiával hazatérhetett püspöki székhelyé-
re, már szép és virágzó családot mondhatott magáénak. Vagy Komárom várának 
nyakas védőjét, Klapka  tábornokot, akit az elbukott magyar szabadság ügyéért való 
lelkesedés egyenesen a kálvini reformáció városa, Debrecen díszpolgárainak sorába 
emelt, noha ő ezt nem sokra becsülte. A svájci árvizek pusztításairól szóló hírek 
Magyarországon annyira foglalkoztatták a kedélyeket, hogy több nagy napilap is 
gyűjtést indított az ottani árvízkárosultak javára, s ez a segélyakció tiszteletre méltó 
összegű adományokat juttathatott el a legsúlyosabban károsultak segélyezésére.

Marie-t  is erősen megviselték az események. Együtt sírt nagynénjével, de gyászát 

 19 Második évi jelentés 1868, 6–8. o.
 20 Horváth Mihály (1809–1878) történész, katolikus püspök. 1828-ban a pesti egyetemen bölcsész-

doktori címet szerzett, majd 1831-ben pappá szentelték. Hamarosan nevet szerzett magának törté-
nettudományi munkáival, s 1841-ben a Magyar Tudós Társaság rendes vidéki tagjává választották. 
1847-ben ő tartotta a gyászbeszédet József nádor fölött, 1848 júliusában Ferdinánd király csanádi 
püspökké nevezte ki – felszentelésére azonban nem került sor –, majd vallás- és közoktatási mi-
niszterré nevezték ki. A szabadságharc leverése után Lipcsébe, majd Belgiumba menekült. 18 évig 
élt száműzetésben Európa különböző városiban, s távollétében halálra ítélték. 1867-ben térhetett 
vissza Magyarországra.
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még fokozta az, hogy nem tudott szabadulni attól az ősi katolikus rettegéstől, ame-
lyet az öngyilkosok túlvilági sorsának kérdése váltott ki belőle. Sem az „agylob” 
meséje, sem a nyilvánvaló súlyos depresszió kétségtelen volta nem nyugtatta meg. 
A drága Ganz bácsi , akit különben sem sorolt az élő hitű emberek közé, eldobta 
magától az életet, s vajon ezzel nem jutott-e örök kárhozatra? Gyötrelmes erővel élt 
benne a kénköves pokol valósága. Theodor , de még König  sem győzte vigasztalni: 
a bácsi egy betegségbe pusztult bele, ahogy betegek a nővérei, és az volt a szegény 
bolond Konrad  is. Isten haragja nem bünteti a betegeket. Ki merné Jézusról  feltéte-
lezni, hogy egy könyörületre szoruló beteg embert pokolra küld?

Alig tudott megnyugodni. Egészen lesoványodott. Pedig körülötte ott lüktetett 
az élet. 

„A lakosság száma Buda-Pesten ez idöben meglehetős nagy számu ipari és ke-
reskedelmi vállalatok alapitása által ugyan azon, de talán nagyobb mértékben 
mint taval [sic!] szaporodott – jegyezte fel Theodor . – Mindenféle részvény 
társulatok, valamint vasuti épitkezések, melyek foganatba vétettek, vagy 
kilátásba vannak helyeztetve, Pest városát egyrészt nagy számu honfi akkal 
szaporították, másrészről az idegenek számát is, kivált Németországból és 
Helvetiából, de Angolországból is tetemesen gyarapitották. Idegen államok 
konzulságai részint már fel is állitattak, mások meg valószinüleg nem sokára 
Pesten le fognak telepedni.”21

Ez indította arra Theodort  és Königet , hogy a Bethesda ügyében egyrészt még 
nyomatékosabban kérjék a külföld segítségét, másrészt – arra hivatkozva, hogy a 
kórházban ápolt betegek túlnyomó része Magyarországról kerül ki – nagyobb hazai 
támogatást is szorgalmazzanak.22 Ennek a kérésének az adott különös nyomatékot, 
hogy a Szent Rókus Kórházban és a katolikus kórházakban hely hiányában már 
alig tudták elhelyezni a rászoruló betegeket.

Talán senki sem bánta – de ő a legkevésbé –, hogy a decemberben kórházi célokra 
megvásárolt épületek átadása még váratott magára. Valahányszor dolga akadt a 
szűk, kinőtt, szegényes Rózsa utcai Bethesdában, csak oda kellett pillantania az 
átellenben, az utca Buda felé eső oldalán fekvő két impozáns emeletes házra. Hogy 
ez az övék lehet! Nyilvánvalóan csoda. Néha kora reggel, mielőtt bement volna 
hivatalába, egy nagy kerülővel még arra vette az útját. Mindig szeretett sétálni, s 
nagyon fürgén szedte a lábát. A kátyúk, a gaz, a fűcsomók, a mély kerékvágások, 
de még a tavaszi esők után megmaradt tócsák sem zavarták, hiszen erre homokos 
volt a talaj, hamar elszívta a vizet, s ugyan hány olyan utca akadt akkortájt errefelé 
Pesten, amely már ki volt kövezve? Ha a Két bárány utca, vagyis a vasút felől jött, 
külön elgyönyörködött a kert masszív kerítésében, amely embermagasságig széles 

 21 Harmadik évi jelentés 1869, 3. o.
 22 Uo. 5–6. o.
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kőfalból, azon felül pedig még kőoszlopok közé épített öntöttvas rácsokból állt. 
Ezt – mint minden igazi úriház kerítését – egy hatalmas hármas vaskapu szakította 
meg, ahol kétoldalt a két kisebb bejárat között két magasan kiemelkedő, fent ki-
szélesedő peremű kőből rakott, szépen bevakolt, négyszögletes kapubálvány fogta 
közre a kétszárnyú kocsibehajtót. A kerítés a házak külső falának vonalába esett, 
a diakonisszák leendő otthonát, az első két emeletsort átfogó fehér zsalus három 
utcai ablakával olyan volt, mint egy kis főúri lak. Majd egy újabb kapu után követ-
kezett az egy-egy szinten több mint egy tucatnyi ablakos majdani kórházépület, 
amelynek emeletéről a fák koronái között a budai hegyekre lehetett látni. Reggelente 
ezt az oldalt sütötte a nap, s fényében tovább az út mentén a Király utca felé apró 
földszintes házak bújtak a tágas kertek friss lombú fái és bokrai közé.

Boldogan írta le:

„Az 1867 December havában vett épületek ez idei sz. György napjáig bérbe 
ki voltak adva, és csak Május havában butoroztathattak és foglaltathattak 
el mi tölünk. Azóta mind inkább több bizonyitékot találtunk arról, hogy az 
Úrnak keze volt az, a mely bennünket a telek vételében és intézetünk mara-
dandó telepitésében vezérelt, mivel azóta a lakások rendkivüli hiánya miatt 
Pesten részint hallatlan lakbér-emelés, részint váratlan felmondások voltak 
napirenden. De még más körülményröl is emlitést kell tennünk, tudni illik 
hogy a vett telek nagyon hasznavehetőnek mutatkozott. Az épületet, mely 
eddig csak magánylaknak volt használva igen csekély költség segitségével 
célunkhoz képest fel lehetett bútorozni, a betegek szobáinak mind annyinak 
oly jó fekvésük van, hogy ablakaik a szép tágas kertbe szolgálnak, egészséges 
levegőt onnan beeresztenek, és a kert dúsgazdag lombozata árnyékában a 
mult nyár rendkivüli hőségében sok lábbadozónak enyhet nyujtott, mint 
nappal, mint az estéli órákban. Több tökéletesen bénult beteg, köztük egy 
svajczi nő is, naponta reggel kivitettek, és ott maradtak ágyaikon a sürü lom-
bozat árnyéka alatt, mígnem az estéli hűs szellő öket az házba visszavitette.

A szobák butorozása a meglévő költségekhez képest csak lassan hala-
dott és nem készült még el egészen. Valami húsz beteg számára meg van a 
szükséges intézkedés.”23

Igen, a kert sokaknak szerzett örömöt. Egy része komoly kertészeti műgonddal, 
díszfákkal, kerek gruppal, egy ritka magas növésű agávéval megépített park, a másik 
gazdagon termő gyümölcsös. Az egész már egy kicsit vidéki hangulatot árasztott, ami 
érhető, hiszen a későbbi Erzsébetvárost is magában foglaló Teréz külváros utca- és ut-
cácskalabirintusának, a nagy kertek, a kis házak összevisszaságának peremén feküdt, 
az akkori fogalmak szerint jó messzire a belvárostól. Nem csoda, ha az új honfoglalók 
máris további bővítésre gondoltak. A siker roppant bizakodással töltötte el őket. 

 23 Uo. 4. o.
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Egy újabb forró nyár

Még augusztus is rekkenő meleget és száraz napokat hozott. A környék üres grund-
jain számumszerű24 porfelhőket kavart a tikkasztó pesti szél. Marie  sápadtan kó-
válygott gyerekei között. Bakody  erdei levegőt ajánlott neki.

Bártfafürdőben egyeztek meg. E hely hírnevét századok óta elsősorban égvé-
nyes,25 konyhasós, vasas, ivásra, fürdésre, Kneipp- és vaslápvíz-kúrákra használt 
vize, valamint beláthatatlan sötét fenyőerdeinek tökéletes változást biztosító illatos, 
erős és tiszta levegője alapozta meg. Amikor Marie  az ezer emléket támasztó nagy 
lutheránus központon, Eperjesen át Bártfa városkájához közeledett, egyszerre úgy 
érezte, valahol a világ végén jár, ahol nemcsak a levegő egészen más, de az emberek 
is. Sárosban, a Szepesség és Zemplén között, az egykori lengyel Galícia határán, a 
magyar protestantizmus történetének nevezetes földjén, ahol még most is ott pis-
lákolt valami a szabadságharc branyiszkói csatájának dicsfényéből, már a tatárok 
elkezdték a magyarok ritkítását. Aztán folytatták a husziták, a véreskezű bécsi 
zsoldosok és a jó magyar urak egészen addig, míg errefelé jóformán már nem is 
lehetett magyar szót hallani. Még az emberek is inkább az orosz irodalom új csillaga, 
Turgenyev 26 regényeibe illettek volna furcsa condráikban,27 ravasz alázatukkal és 
rossz szagú rongyos szegénységükkel. 

Az állomások helységneveit még magyarul írták, de a falvak nevei idegenül 
csengtek. Marie-ban  Janischné  honleányi érzelmei kavarogtak. Egy tanítóval be-
szélgetett, rázúdította frissen támadt kérdéseit. Az egykedvűen felelt: igen, itt Sáros 
vármegyében már csak minden huszadik ember magyar, feleannyi a német. Az össz-
lakosság nagy többsége szlovák, a többi pedig ruszin, bizony elég sok. A magyarság 
birtokos urakból, hivatalnokokból, tisztviselőkből, vasutasokból és postásokból 
áll. A lakosság bő fele írástudatlan és nagyon, nagyon szegény.

Bártfáról még egy órás kocsikázás árán jutott el a fürdőbe, ahol a fülledt nyári 
melegben a fenyők feketéllő rengetegében erős gyantaillat feküdte meg az északkelet 
felé bástyaszerűen zárt völgyet. Letette a poggyászát a szállodába, kiment egy erdei 
sétatúrára, s ott lerogyott egy korhadozó padra. Volt mind gondolkoznia. 

Aztán Chrissy  és Hermine  is eszébe jutott. Nyugtalan volt, mert valahogy úgy 
torlódtak az események, hogy róla szinte teljesen megfeledkeztek az utóbbi időben. 

 24 Száraz, forró, viharos erejű sivatagi szél, amely por- és homokviharral jár együtt.
 25 Lúgos.
 26 Ivan Szergejevics Turgenyev (1818–1883) orosz író, drámaíró. Húszéves korában Berlinbe ment 

fi lozófi át tanulni, de emellett a politika és a társadalomtudomány is érdekelte. Egy vadász feljegyzései 
című novellasorozata nagy botrányt keltett, ezért egy évre családja birtokára száműzték. Az egy 
év leteltével Berlinbe, majd Párizsba utazott, ahol több ismert irodalmárral is jó barátságot kötött, 
s végül a francia fővárosban telepedett le. 1860-ban jelent meg legismertebb műve, az Apák és 
fi úk, amely megteremtette a nihilista fogalmát. 

 27 Durva gyapjúposztóból készült kabát.
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Nem írtak neki, pedig ő egymás után küldte leveleit Pestre, Kőszegre, édesanyjának, 
Sophie-nak . Szerencsére Willy Schneller  megsajnálta, és írt neki.

Hermine  pedig egyre csak várta Pestről a levelet, és küldte hajszálvékony, szinte 
áttetsző papírra írt leveleit.

„Megint itt vagyok Araiban – jelentette augusztusban. – Egy kis ládikóban 
néhány csekélységet fogok küldeni Nektek. Vigye-e valaki magával Triesz-
tig és ott adja fel, vagy másképpen oldjam meg? …Kérlek, ne felejtsetek el a 
legközelebbi leveletekben erre a kérdésre felelni…”28

Azután arról számol be, hogy ezen a forró kis-ázsiai nyáron hogyan küldték el 
a gyerekeket és a diakonisszákat nyaralni. A testvérek többnyire angol és amerikai 
családoknál töltik kéthetes szabadságukat fent, a hegyek között. Lent, a tenger-
parton, Bejrútban a nagy ház üresen áll. A százharminc árva közül húszan ha ott 
maradtak, az internátus harminc növendéke mind hazament. Akkora a hőség, hogy 
le kell tennie a tollat. Nincs ereje. 

Szeptember 4-én mégis erőt vesz magán.

„Tegnap árváink nagy része visszajött. Ismét tele van a ház, mely akkor sem 
lehetne elég nagy, ha nagyobb lenne, hiszen most is legalább húsz felvételi 
kérést kellett hely hiányában visszautasítanunk. Nem kár ez? Azt hiszem, ha-
marosan építkeznünk kell. Az internátusba is sok új gyereket jelentettek be.

Október 1-jén kezdődik a tanítás, s ha akkor még marad erre időm, majd 
írok…”

Végül még külön-külön, név szerint részletesen érdeklődik mindenki után.

„Hogy van Moody  úr? König  nagytiszteletű asszony még bizonyára Skóciá-
ban tartózkodik. Ne felejtsétek el meleg üdvözleteimet átadni a férjének és 
Bakody  doktornak! Chrissyt  csókoljátok meg helyettem! Nagyon örülök, 
hogy most szorgalmasan tanul. Remélem, hogy megtartja nekünk az Isten 
a mi kedves kis Theodorunkat . Édes arcocskája oly sokszor jelenik meg lelki 
szemeim előtt…”29

Anyai megérzés

Alig érkeztek meg ezek a sorok, táviratot hoz a posta Bejrútból Theodornak , mi-
szerint Hermine  súlyosan megbetegedett, és az állapota válságos.

 28 Hermine Biberauer utolsó évének levelezése hiányos, több 1868-ból származó levelével együtt ez 
sem található meg a Biberauer-Bodoky Gyűjteményben.

 29 E levél eleje hiányzik, csak egyetlen lap van meg belőle, s azon látható a szeptember 4-i dátummal 
kezdett folytatás.
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Mi történhetett? Mit jelent ez a sürgöny? Theodor  azonnal írt. S talán éppen 
azért, mert a meg nem írt levelek miatti önvád nyugtalanította, ebben a levélben 
is visszaesett a magát a szülő szerepébe képzelő báty kioktató modorába. Jobban 
kellett volna vigyáznia magára! Szerencsére ezt hamar abbahagyta, s végre válaszolt 
mindarra, amiről úgy gondolta, hogy beteg húgát érdekelheti. Írt Kaiserswerthbe 
is. A levél elment, de a nyugtalanság megmaradt.

A hónap legvégén csaknem egyszerre két levelet is kap. Egyet Bejrútból, a Coár 
vezetőjétől, egyet pedig Kaiserswerthből, Disselhofftól . Ez október 27-én kelt. Így 
hangzik:

„Egy éppen most érkezett s október 23-én kelt bejrúti levél kedves húgáról, a 
mi Herminénkről  szó szerint a következőket írja: Hermine  testvér október 
2-a óta gasztrikus lázzal fekszik, mely néhány nap alatt annyira megváltoz-
tatta, hogy az orvos tífuszos tünetektől tartott. Bár ezt a Jóisten jóságosan 
elhárította, betegünket néhány nap óta légszomj és csúnya köhögés kínozza. 
Lorange doktor , aki alaposan megvizsgálta mindkét tüdőlebenyét, a balol-
dalit erősebben betegnek találta, és ma azt mondta nekem, közöljem Önnel, 
hogy megtörténhet, hogy Hermine  esetleg lassan megerősödhet, ha azonban 
később megint munkaképessé válna, óvakodnia kell a túlságos megerőlte-
tésétől. Igen gondosan kezeli. Ezeket a sorokat is Hermine  testvér betegágya 
mellett térdelve írom. Láza és önkívületben elejtett szavai csendesednek, és 
nagy elesettségében sokat alszik. Remélem, hogy ebből hamarosan olyan 
egészséges álom alakul ki, amely majd megerősíti.

Önnel együtt nagy várakozással tekintünk a kedves betegről újabb híreket 
hozó posta elébe. E hónap 31-én Triesztben két testvérünk száll hajóra, hogy 
a bejrútiak segítségére legyenek. A mi Urunk pedig nyugtassa meg nagy 
jóságában betegünk drága édesanyjának szívét, hogy csendes legyen őelőtte. 

A legmélyebb nagyrabecsüléssel vagyok az Úrban legőszintébb híve:
Disselhoff .”30

Amikor Theodor  ezt hangosan felolvasta, éppen ott ült körülötte az édesanyja , 
aki Augustéval  néhány hetet Pesten töltött, valamint Auguste  és Marie . Wilhelminét  
most kezdték megtörni az évek. Hatvannégy esztendő múlt el felette, nagyon öreg-
nek látszott. Szeme beesett, kicsit pisze, hegyes orra olyan fehér lett, mint a viasz, 
s amúgy is vonalszerű, keskeny ajkai szinte behúzódtak foghíjas szájába. Gyér ősz 
haját eltakarta a kaiserswerthi diakonisszák „rüslis” főkötőjére oly nagyon hasonlító 
kalap, s olyan merev mozdulatlansággal trónolt távolba meredő szemekkel, mintha 
nem is látná a többieket. Aztán megszólalt: 

– A kicsi meghalt. Érzem…
Még jó néhány napnak kellett eltelnie addig, míg megkapták a hírt. 

 30 BFL XIII. 42. BBGY. 2. kisdoboz. Theodor, Hermine, Marie, van Andelék levelezése. Disselhoff 
levele Theodorhoz, 1868. október 27. 
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Hermine búcsúztatója

November 10-én, egy keddi napon este, vacsora után megkondult a kaiserswerthi 
diakonisszagyülekezet harangja. A testvérek mindenfelől az anyaházi templomba 
siettek. Megint halottja volt a háznak, mint azon a napon, amelyről az itt tanuló 
kis Hermine  olyan megrendülten írt Pestre a bátyjának, amikor egy Szmirnában 
elhunyt társuktól búcsúztak. Most őt búcsúztatták…

Bent az oltár gyertyáinak fényénél Disselhoff  felolvasta az igét: „Nincsen itt 
maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”31 Aztán róla kezdett el be-
szélni, arról, hogy Hermine  milyen hamar ismerte meg itt, e földön a vándorok és 
zarándokok életét. Felolvasta azt a meghatóan alázatos önéletrajzot, amit jó néhány 
évvel ezelőtt a 17 éves kislány maga küldött el az intézetnek, amikor felvételét kérte 
a tanítóképzőbe.

„»Mihelyt megbizonyosodtam arról, hogy az övé vagyok – írta ebben –, nagyon 
erős vágy támadt bennem, hogy egészen átadjam magam az Ő szolgálatára.«

Ettől a vágyától vezéreltetve érkezett meg 1863. június 4-én próbaidős ta-
nítóképzős testvérként ide – folytatta Disselhoff . – Így fejezte be a hároméves 
tanfolyam elvégzése után 1866 márciusában képzőnket, s nyerte el április 
11-én a diakonissza szolgálatra való felszentelését. Erről még Pestről, ahol 
az édesanyját látogatta meg, ezt írta: 

»Isten iránti hálával, aki nekem egy ilyen drága tisztséget adott, Önnek is 
kifejezem legőszintébb köszönetemet azért a bizalomért, amelyet abban aján-
dékozott nekem, hogy kész volt az egyház áldásával a diakonissza testvérek 
szövetségébe felvenni. Örömmel, de remegve is – hiszen megpróbáltam a 
diakonissza hivatás egész fontosságát és súlyát felmérni – kötelezem magamat 
arra, hogy hűségesen fogok szolgálni Uramnak és Megváltómnak , Önnek 
és a rám bízott gyermekeknek az Úr nékem ajándékozott kegyelme szerint. 

Fogadja leghálásabb köszönetemet minden türelméért és szeretetéért, 
mellyel e három esztendő folyamán hordozott. Engem pedig az Úr tegyen e 
tisztségre alkalmassá, késszé. Nekem nincs semmim, egyáltalán semmim.«

Pestről Bejrútba utazott – folytatta Disselhoff  –, hogy az ottani diakonisz-
sza-tanintézetünkben segítsen. Ezen a helyen csendes, barátságos és derűs 
lényével, s attól az őszinte vágytól vezéreltetve, hogy Megváltójának tetszen, 
gyermeki, vidám hűséggel dolgozott mindaddig, amíg október 2-án egy 
gasztrikus láz le nem teperte. A betegség nagyon heveny formában lépett 
fel, és aggasztó módon terjesztette ki már hosszabb ideje képződő tüdőbaját. 
Az október 16-án feladott és 19-én megkapott távirati jelentés közölte velünk 
Herminénk  veszélyes megbetegedését. Üdvösséges hazatérésének híre ok-
tóber 31-én jutott el hozzánk. Aztán hetek teltek el addig, míg részletesebb 

 31 Zsid 13,11.
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levelek bővebb híradásokat hoztak betegségéről és haláláról. Ezekből most 
a következőket emeljük ki: 

»Tizenegyedike óta súlyosbodott kedves Hermine  testvérünk állapota – 
írták. – Az orvos kijelentette, hogy veszélyben van. Úgy látszott, hogy ő maga 
is foglalkozott ezzel a gondolattal. Sokat szendergett. Mindenkit megismert, 
aki az ágyához odalépett, és mindenkihez volt egy barátságos szava, és a 
legjelentéktelenebb szolgálatért is hálás volt. Különösen annak örült, ha 
virágot vittek neki. 24-én, amikor többen ott ültünk az ágya körül, felébredt 
egy rövid álomból, és azt mondta, hogy az előbb éppen egy gyászmenetet 
látott. Kérdőn és félénken nézett ránk. Nagy nehezen felém fordult, és azt 
mondta: ’Sokat vétettem az osztályomban a testvérek ellen is, ez még nyomja 
a szívemet, még mindent el kell intézni.’ Kisvártatva megkérdeztem tőle, 
hogy énekeljünk-e neki egy éneket. Ó igen! – válaszolta, és összekulcsolta a 
kezét. Elénekeltük a ’Ó, maradj kegyelmeddel, mivelünk Jézusunk’ kezdetű 
éneket, s végül ennek az éneknek azt a versszakát, amely Hermine  kedvence 
volt: ’Ach bleib mit deinem Frieden, bei uns bis in den Tod, und sprich zu uns 
den Müden: Ihr seid versöhnt mit Gott.’32 Ezt a versszakot kétszer is el kellett 
énekelnünk neki, s akkor még ő maga is megismételte a két utolsó sort, majd 
elaludt. Amikor vasárnap hajnalban felébredt, frissnek érezte magát. Különö-
sen örült a következő istentiszteletnek, mert ezen a vasárnapon keresztelték 
meg az orvos gyermekét, aki még megszerezte neki azt az örömöt, hogy az 
anyát és a gyermeket odaküldte hozzá. Hermine  remegve, de ragyogó sze-
mekkel nyújtotta ki karjait a gyermek után, és nevén szólította. Isten szép 
vasárnapot rendelt neki. Fél tizenkettőkor táviratot kapott a szeretteitől, 
s ennek tartalma foglalkoztatta. Kívánságára fél négykor úrvacsorát vett. 
Hangosan felelt a hozzá intézett kérdésekre, s ezalatt mozdulatlanul nézte 
a lelkészt, mintha minden szavát meg akarta volna jegyezni. Ez nagyon 
megviselte, de az Úr közel volt. 26-a nehéz napnak bizonyult. A 23. zsoltár 
erősítette. Nyugodtabb lett, és a végén ő mondta rá az áment. A lélek útra 
készülődött. Sötét volt az éjszaka. Egyszer egész tisztán azt kiáltotta: ’Most 
megtaláltam a fundamentumot!’ Úgy tűnt, szerettei 27-én érkezett leveleit 
még felfogta, de estefelé többször elvesztette eszméletét, megpihenni vágyott. 
Elénekeltem neki az énekverset: ’Wenn ich auch gar nichts fühle von Deiner 
Macht, Du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht.’33 Még érthe-
tően megismételte: ’auch durch die Nacht.’ Mind csendesebb és csendesebb 
lett. 28-án reggel megtört szemekkel még egyszer ránk nézett, de már nem 
ismert meg. Ezután még csütörtökön hajnali fél háromig feküdt mozdulatla-
nul, teste tüzelt a láztól, s ekkor az úr szelíden magához szólította. Arcának 

 32 Maradj velünk békéddel, / Míg eljön a halál, / S a fáradt szívnek mondd el: / Békét nálam talál. 
Bodoky Richárd fordítása.

 33 Ha erőd nem is érzem, / S szemem nem lát, / Veled a célt elérem / Az éjen át. Bodoky Richárd 
fordítása.
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valami különösen kedves vonásai voltak. ’Így hát megpihent békességben, 
munkája, fáradtsága és gondjai véget értek.’«”34

Egy gyertya kialudt. Az éjszakába takart, távoli Libanon földjében pihenő testvér 
búcsúztatása véget ért. Egyszer talán egy cédrus vagy pálmafa nő porai fölé. Társai 
szótlanul gyújtották meg a templomajtóban viharlámpáikat. Parányi fényeik lassan 
széledtek el a sötétben. A Rajna-parti csonka szélmalomtorony felől hideg köd 
kúszott a deres háztetőkre. 

Erdély

A Váci országúti bérházban mindenki begubózott a maga falai közé. A szomszédok 
tisztelték a gyászt. Decemberben Marie  a két gyerekkel átköltözött a Ganz-palotába, 
hogy nénje ne maradjon egyedül a nyomasztó évfordulón. A mama  Augustéval  már 
korábban visszatért Kőszegre, ott mindig szívesen látták őket. Willy  méhkasszerűen 
zsongó parókiájának eseménydús élete elterelte fi gyelmüket arról a fájdalomról, 
amelyet akár akartak, akár nem, némi önvád is súlyosbított. Theodort  pedig a 
hivatása rabolta el családjától, gyülekezetétől s talán még önmagától is. A vasút 
problémái gyorsan növekedtek. Számtalanszor megmondta már, de most cáfolni 
sem lehetett, hogy ez a hatvanszor huszonhat méter alapterületű indóházépület 
nevetségesen szűk. Neki kellett a vágányok hálózatát körülötte, mögötte, részben a 
Váci út felé, de főként már egészen Rákosig a szabad ég alatt kibővítenie. Az igazgatás 
és az adminisztráció céljait szolgáló helyiségek zsúfoltsága is tűrhetetlenné vált. 

– Egymás tetejére rakjuk az íróasztalokat? – kérdezték a forgalmi személyzet 
tagjai és a tisztviselők. 

Bécsben a központi igazgatóság most terveket készíttetett, hogy az indóház zárt 
végének nagy fővárosi pályaudvarhoz méltó, tágas és reprezentatív folytatásaként 
egy oszlopokkal és szobrokkal díszített homlokzatú bejárati részt, „fejet” építse-
nek. Az irodák majd ennek az emeleti helyiségeibe kerülnek. Ezt pontosan a régi, 
hajdani vizesárok helyén keresztbe folyó pályaudvari épület folytatásának azzal 
összeépített impozáns lezárásának szánták. 

Az építkezések megkezdése előtt rengeteg tárgyalásra került sor, egyrészt a bécsi 
központ és a pesti igazgatóság, másrészt a magyar kormány és Pest város illetékes 

 34 Kurzer Lebenslauf der Diakonissin Hermine Biberauer, geb. 10. Mai 1844, gest. 29. Oktober 1868. 
In: Der Armen- und Krankenfreund, 1869, 1–2. sz. 12. o. A két ének közül az első a magyarországi 
lutheránus istentiszteletek 17. századból való záróéneke. Érdekes, hogy ez az idézett versszak 
nemcsak a magyar énekeskönyvből, de a német és svájci énekeskönyvekből is hiányzik. A máso-
dik a „So nimm denn meine Hände” kezdetű közkedvelt 19. századi ének. Több magyar fordítása 
ismert: a Hozsannában „Vezess, óh Jézus, engem”, valamint a második világháború után megjelent 
református énekeskönyvben „Csak vezess, Uram, végig” kezdettel szerepel. Ezek nem adják vissza 
ebben a részben a német eredeti tartalmát, ezért itt a szerző saját alkalmi fordítását használta fel.
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képviselői között. De az utóbbiak szava nem sokat nyomott a latban. A Gyár utca túl-
só, Duna felőli gyéren beépített oldalán, egészen a Váci utat a Széna piaci református 
templommal összekötő Országútig könnyen ki lehetett volna alakítani egy akkora 
teret, amilyet a bécsi Ost-Bahnhof előtt nyitottak. De itt újabb nehézségek támadtak. 

Theodor  is részt vett egy megbeszélésen, amelyen gróf Mikó Imre 35 közlekedés-
ügyi miniszter egy egészen új szempontot vetett fel. 

– Számoltak-e az urak azzal – kérdezte –, hogy néhány éven belül feltétlenül 
megszületik a két város és Óbuda közigazgatási egyesítéséből Magyarországhoz 
és korunkhoz valóban méltó főváros, Budapest? Pest-Buda korának vége. És ami 
még fontosabb, tudják-e, hogy az indóház bővítése hogyan illik majd gróf Andrássy 
Gyula  miniszterelnök nagyszabású városrendezési terveibe?36

Nem tudták. Ezekről a tervekről már rengeteg mendemonda keringett. A fellán-
golt nemzeti önérzet mámora csodálatos légvárakat építgetett. A Magyar Királyság 
fővárosa lepipálja Párizst és Bécset, harsogták azok, akik híven az extra Hungariam 
non est vita patópálos elvéhez se Párizst, se Bécset nem látták soha. Az bizonyos, 
hogy az ősi-új magyar főváros természeti keretei, fekvése, a végtelen pesti síkra 
néző, páratlanul harmonikus vonalú budai dombkoszorú, az ostromok vérözö-
nével öntözött Várdomb és az akkor még inkább csak Blocksbergnek, a vesztőhely 
és a boszorkányok hegyének nevezett Gellért-hegy, a Duna fi noman ívelt ezüst 
szalagjaival keretezett szigetekkel egy párizsi Haussmannak is példátlan város-
tervezési lehetőségeket nyújtott volna. De ezek a tervek még meg sem születtek. 
Mennyi harcnak kellett még dúlnia körülöttük! Az anyagi érdekek kérlelhetetlen 
küzdelme, a spekuláció máris megindult. Az indóház bővítése viszont nem tűrt 
halasztást. Azonnal meg kell építeni!

Erről folyt a szó akkor is, amikor a pesti pályafenntartási főnök közvetlenül 
karácsony előtt meghívott vendégként részt vett az igazgatóság tagjaival együtt a 
legújabb, Arad–Gyulafehérvár közötti vasútvonal megnyitásán. Ez az út megint egy 
egészen új világba vezette Theodort . A Maros völgyén mentek végig, Arad, Temes, 
Krassó-Szörény, Hunyad és Alsó-Fehér vármegyék mezsgyéjének, a vulkanikus ere-
detű, aranytermő Erdélyi-érchegység és a Polyána Ruszka, majd a Hunyadi-havasok 

 35 Mikó Imre (1805–1876) történész, politikus. Politikai pályáját az erdélyi Gubernium tisztviselő-
jeként kezdte. 1848-ban rövid ideig Erdély főkormányzója volt, majd 1849 után a gazdasági és 
kulturális élettel foglalkozott. 1854-ben az Erdélyi Gazdasági Egyesület, 1859-ben pedig az Erdélyi 
Múzeum Egyesület alapításában vett részt tevékenyen, s fontos szerepet játszott a Kolozsvári Tu-
dományegyetem 1872. évi megalapításában. Sokszínű és aktív munkássága miatt kapta az „Erdély 
Széchenyije” nevet. 

 36 Ez az épület a Nagykörút kiépítése után is megmaradt. A körútra az a része jutott, amely mielőtt 
kiépítették a Nagykörutat, a lebontott régi indóházhoz kapcsolódott. A szobrokkal díszített és 
építészetileg is szép homlokzat viszont már azért nem érvényesült, mert a keskeny hajdani Gyár 
– ma Jókai – utca később épült magas bérházai közé ékelődött be. 1980-ig fennmaradt, ekkor a 
metróépítés során felrobbantották.
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tövében húzódó völgyén. Ez a föld egyes szakaszain a téli kopárság szürkeségével, 
hegyes nádtetős kunyhóinak leplezetlen szegénységével, apró hagymakupolás bi-
zánci hármaskeresztes fatemplomaival csak egy idegen, bocskoros, condrás,37 fekete 
kucsmás román világ balkáni vonásait hordozta volna, ha fényes csillagokként újra 
meg újra fel nem ragyog fölötte az aradi vértanúk tragédiája, a közel- és régmúlt 
magyar történelmének, műveltségének egy-egy glóriás emléke: Lippa, Déva, Piski, 
Szászsebes, Alvinc és maga Bethlen Gábor  Gyulafehérvára. A szabadságharc egyik 
híres ösvényén jártak, s néhány lelkes útitárs az egész úton erről beszélt. 

Szenteste napján érkezett haza. 

„Kérjetek és adatik nektek…”

Az ünnepek után néhány csendesebb napjának szabadidejét megint a gyüleke-
zet és a kórház évi jelentéseinek elkészítése foglalta le. A utóbbi adósságain azzal 
könnyítettek, hogy König  bérbe vette a kisebbik házat, s családjával odaköltözött. 
Lakbére csaknem teljesen fedezte a kamatokat. Persze ez némiképp az ágyszám 
rovására ment, de a pénzforrások megnyitásában a Skót Misszió misszionáriusa 
hihetetlenül leleményesnek bizonyult. Mindig lelkes porosznak vallotta magát, s 
a konstantinápolyi porosz követségen töltött évei során rengeteg személyes kap-
csolatot, összeköttetést szerzett. 

„Az elöljáróság – olvassuk egy magyar nyelvű visszatekintésben –, ezután 
minden erejével arra vetette magát, hogy a telekvételből hátralevő adósság 
mielőbb törlesztethessék. Több nyelven felhívás intéztetett az intézet baráta-
ihoz, melyben a »Bethesda« viszonyainak s szükségleteinek kimerítő leírása 
kapcsán felkéretett a közönség a ház vételére avagy az alapítandó ingyenes 
ágyakra adakozni. Sikerült továbbá Koenig  lelkész úrnak egy magát megne-
vezni nem akaró amerikai pártfogót nyerni, aki öt éven át 580 ftnyi járulékot 
ajánlott fel a szegény és magán betegápolással megbízott községi Diakonissza 
fenntartásának fedezésére. Ugyancsak Koenig  lelkész úr visszaemlékezik 
arra is, hogy Konstantinápolyban, ahol ő több évig tartózkodott, ugyancsak 
a Kaiserswerthi Diakonisszák vezetése alatt álló kórháznak a németországi 
illetőségű betegek ápolási és élelmezési költségei a porosz követség által 
megtéríttettek. Ennek folytán, a csak rövid idő előtt Budapesten felállított 
észak-német szövetségi főconsulatushoz fordult azon kéréssel, hogy hatna 
oda, miszerint az intézetnek azon kiadásai, melyek a szövetség illetőségéhez 
tartozó szegény alattvalók ápolása folytán keletkeznek, a német szövetségi 
pénztárból térítessenek meg; ennek következtében báró Wäcker-Gotter  

 37 Rongyos.
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főkonsul úr, a Bethesda egyik meleg barátja ki is eszközölt 100 frtnyi évi 
hozzájárulási összeget…

Az intézet által bel- és külföldi barátaihoz intézett… kérelem szintén 
[nem] maradt sikertelen, sőt az eredmény minden várakozást felülmúlt… 

De a betegek szaporodásával az egy beteg napra eső élelmezési és ápolási 
költségek is 1 forint 35 krajcárról 1 forint 03 krajcárra csökkentek.”38

A bátorító jelek mindkettőjükben megerősítették azt a meggyőződést, hogy az 
az ügy, amelynek szolgálnak, valóban Isten ügye, s nem szabad megtorpanniuk.

„Végre még arról is kell jelentést tennünk, hogy kivánságunk jövőben az 
evangyéliomi [sic!] szeretet munkásságának még más ágát is összeköttetésbe 
hozni a korodávál.39 Az utolsó öt hat esztendőben úgy látszott, hogy a mily 
mértékben ismeretessé lett a diakonisszák munkája Magyarországon, itt ott 
egyes vallásos fi atal leányban az a kivánat támadt az üdvözitőnek szegényei 
és betegjeiben szolgálhatni, és e végre felhasználni az alkalmat, mely a diako-
nisszák házaiban e szolgálatra való kiképeztetésre ajánlkozott, a mi pedig a 
nagy távolság és idegen nyelv miatt nagy nehézséggel járt. Magyarországból 
az utolsó években, a mint mi tudjuk, négy fi atal leány a Kaiserswerthi (Rajna 
melletti) intézetbe lépett be, melyek közül ketten tanitónőknek (tanitódia-
konisszák) képeztettek ki, a másik kettő még a beteg ápolásra készül (ápoló 
diakonisszák).

Szándékunk most már jövőben alkalmat nyujtani intézetünkben hogy 
ápoló diakonisszák képeztethessenek ki, azaz vallásos fi atal leányokat, kik 
magyar születésüek és a keresztyén szeretet e munkájának akarják magokat 
szentelni, nálunk kiképeztetés és útba igazitás végett felvenni.”40

Hold utcai tervek

Januárban valami olyasféle történt, amitől Istenben boldogult Lorenz Heisz  város-
bírónak égnek állt volna a haja. Hajdani Király utcai házába betörtek, és a padlásról 
ellopták az ott száradó kimosott ruhákat és fehérneműket. Hová lett a régi jó békes-
séges és becsületes Terézváros? Olyan is akadt, aki azt sejttette, hogy bizonyára a 
közeli Dob utcában egyre szaporodó zsidók közül került ki a tolvaj. Mindenképpen 
nagy izgalom és sopánkodás támadt az esetből.41

Még a tél elején megtudták, hogy Sophie  megint gyermeket vár. 
Marie  áprilisban közölte a Ganz nénivel  – természetesen szigorú titoktartás 

mellett –, lehet, hogy megint újabb gyermekáldásnak néz elébe. Őt a kis Chrissy  

 38 A Bethesda története 1855, 28–29. o.
 39 Kórházzal.
 40 Harmadik évi jelentés 1869, 6. o.
 41 BFL XIII. 42. BBGY. 3. nagydoboz. Theodor Biberauer naplófeljegyzései. 1869. január.
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miatt is szakadatlanul lelkifurdalás gyötörte. Őszintén, tiszta szívvel szerette, és jó 
anyja akart lenni. Amióta Drezdába küldték a nagyapjához, nagyon összeszedte 
magát, s megint szépen haladt a tanulásban is. De mi lesz, töprengett Marie , ha új 
kisbaba születik, s megint csak erőt vesz rajta a féltékenység? Nem, most nem bírná 
a kislány makacskodását. A kis Theodorra  és Irmára  is rossz hatással lenne. Furcsa 
gyerek. Ezt Bessy  is elismerte. Csakhogy most már ő sem tarthatja maga mellett 
Drezdában, mert édesapja nem ok nélkül panaszkodott. Úgy látszik, igaza volt, 
amikor azért kívánta látni az unokáját, mert közeledni érezte a halálát. Állapota 
azóta valóban aggasztóra fordult.

Közben május 17-én megint elhívták a kőszegi paplakra a bábát. Sophie-nak  kisfi a 
született. A legifjabb Schneller pesti nagybátyja nevét kapta, apja nagy hirtelen 
Wilhelm Theodornak  keresztelte. Sietnie kellett, az újszülött csak néhány óráig élt. 

Pesten eközben azon tűnődtek, mit csináljanak a kis Chrissyvel ? Valaki a würt-
tembergi Gnadenburg nevelőintézetet ajánlotta, a herrnhutiak híres intézetét, s 
Theodor  nehéz szívvel – és talán egy kicsit nyugtalan lelkiismerettel is – megírt 
egy tájékoztatást kérő levelet. A gnadenthali különös történetű zinzendorfi ánus 
gyülekezet valamiképpen egy kicsit saját gyülekezetének mintája, a mintagyüle-
kezetek példaképe volt. 

Márpedig az ő gyülekezetét sem a vasút, sem a kórház, sem a család egy pillanatra 
sem feledtethette vele. Hornyánszky  egykori hát mögötti susárlására42 – miszerint 
szó sincs itt egyházalapításról, gyülekezetről vagy éppen templomépítésről – ala-
posan rácáfoltak a tények. Most is féltékenyen ügyelt arra, hogy a kórház anyagi 
nehézségei, adósságai ne rövidítsék meg a templomépítési alapot, amelynek első 
nagyobb összegeit emlékezetes skóciai útján még ő maga szedte össze, s amely 
azóta is szüntelenül gyarapodott. Becstelennek tartották volna magukat, ha ebből 
egyetlen fi llért is, akármilyen sürgős és nemes célra, de másra fordítanának. Az 
adakozókat sem szabad becsapni. Így aztán a Bethesda sem sínylette meg azt, hogy 
ugyanakkor templomot is akartak építeni.

Még a terembérletet sem engedték a templomalapból fedezni. Pedig ez jelentette 
a kis gyülekezet számára a legsúlyosabb terhet. Pesten aszerint ingadoztak az árak, 
hogy milyen volt a termés, de azért olcsó volt az élet. Csak a lakbérek emelkedtek 
aránytalanul magasra. Ennél is nagyobbak már csak a terembérek lehettek. Már 
évek óta a Nádor utca 11. szám alatti impozáns épületben béreltek egy termet a Skót 
Misszióval közösen. Itt eskette őket König  Marie-val . A bér felét a Misszió vállalta 
annak ellenében, hogy iskolájának nyilvános ünnepélyeit, vizsgáit itt tarthatta. 
Csakhogy még ez is nagyon magas volt, most pedig még ezt is felemelték. Eddig 
ezerhatszáz forintot kértek érte, s ebből nyolcszázat fi zetett a Skót Misszió. Most 
felemelték kétezer-ötszáz forintra az évi bért, s a Misszió nem emelte hozzájárulását. 

 42 Pletykálkodására.
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Egyszerre sürgőssé vált a templomépítés. Ezt Török Pál , akivel „mindenkor a 
legjobb egyetértésben éltek… a leghathatósabban pártolta.” Theodor  csodálatos, 
szerény, fáradhatatlan és alázatos embernek tartotta. Alig értette azt az önzet-
lenséget, hogy nem féltette templomépítésüktől ugyancsak a kezdet nehézsége-
ivel küzdő nagy alkotását, a Teológiai Akadémiát, még mindig elég bizonytalan 
anyagi alapokon nyugvó és különleges helyzetű magyar gyülekezetét, Gönczy Pál  
gimnáziumát és egyéb vállalkozásait, sőt hűséges lelkészeként mindegyre kiállt a 
Német Református Leányegyházért is. Bizonyára része volt abban, hogy meglett a 
templomtelek is. Pest város ugyanis még ezen a nyáron, 1869. június 25-én 17405. 
számú határozatával egy hatszáznegyven négyszögöl területű, előnyös fekvésű 
telket adományozott a gyülekezetnek „templom, paplak és iskola czéljaira.”43

Vagy negyedórányira volt az eddig használt teremtől. Igaz, az a Lipót külváros 
már komoly bérházakkal sűrűn beépült részén volt, egy zárt utcáról nyílt. Viszont 
ez még kívül esett a városmagon, túl az Újépület nagy, zömök saroktoronytól védett, 
elátkozott, csúf óriáskaszárnyáján, a magyar szabadság boldogtalan vértanúinak 
vesztőhelyén. Környékén a lapos buckákon csak csenevész bokrok kötötték meg 
a száraz nyári napokon csillogóan hófehér homokot, amelyre – ha a dunai szél el 
nem fújta – itt is, ott is néhány szétszórtan telepített gyár füstölgő kéménye ontotta 
a kormot. Ez a telek a poétikus nevű Hold utcába esett. De hol volt akkor még az 
utca! Egy-két ház s néhány fehér karó jelezte, amelyet külön ebből az alkalomból 
vertek a rét száraz talajába. Csak a Hold vándorolt felette fogyva, gömbölyödve, 
mintha az érdekelné, mi is történik odalent. 

Kimentek és megnézték. Velük ment néhány presbiter és gyülekezeti tag. Forró 
nap után esteledett. A budai hegyek érintetlen erdős koszorúja lilára változott a 
Duna felett, s enyhe szellő hozta a Víziváros völgyén az Auwinkel, a Zugliget és a 
Kühles Thal, a Hűvösvölgy simogató estéli üdvözletét.

Körforgás

Mire az ősz levetkőzte a fákat, a kis Chrissy  már Gnadenburgban tanulta az interná-
tusi élet első, katonás leckéit. Ezt csak az könnyítette meg neki, hogy ugyanazokat 
az énekeket énekelték itt is, mint otthon, és énekelni mindig szeretett. A nagyobb 
növendékek Schillert  olvasták. Anyja származása hamarosan némi tekintéllyel 
ruházta fel dacos kis lényét. Büszke is volt erre. 

November másodikán megszületett Marie  harmadik gyermeke, egy kislány. Előre 
elhatározták, hogy ha lány lesz, nem is lehet más a neve, csak Hermine. Hermine 

 43 A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, D/7. A pesti egyház vegyes igazgatási 
iratai. 1. doboz: A pesti német leányegyház iratai. Emlékirat a budapesti reform. német leány-egyházközség 
keletkezése tárgyában. 3. o.
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Biberauer , mint az, aki a tenger mosta Bejrút ciprusok, piniák és pálmák árnyékával 
borított ismeretlen keresztyén temetőjében porladozik. Minchen, vagy ahogyan 
Marie  – a magyar szárazdajkával beszélgetve – nevezte, Minuska. 

Két nappal később Drezdából kaptak táviratot. John Alexander Stuart  november 
3-án délután három órakor Albrechtsgasse 12. számú lakásán meghalt. Megérezte. 
És most már valóban Bessy  lett a családfő.44

Theodort  megint délre szólította a kötelesség. November 11-re tűzték ki az új 
Szeged–Zombor vasútvonal megnyitását. Itt az első szerelvényt egyes helyeken az 
egész falu lakossága katonás rendben fogadta. Magyar zászlókat lobogtatott a szél, 
pedig a katonai épületeken a fekete-sárga lobogók alatt még a kétfejű sas mohó cső-
rei és félelmetes karmai fenyegettek, de a méltóságteljes fehér falú templomok köré 
bújt falvak takaros szénakazlaikkal akár valahol Németországban, Pfalzban vagy a 
Rajna-vidéken is lehettek volna. Egyik helyen magyarul, másutt németül éljenez-
tek, németül köszöntötték a fekete csizmás elöljárók a vonatot, s iskolamestereik 
akkurátus vezényletével német dalokat énekeltek az iskolás fi úk és lányok, a piros 
csizmás, kis ködmönös, tarka masnikkal ékes, hosszú copfú apró énekkarosok. 
A bankettek asztalai roskadoztak az ínycsiklandozó ételektől, s rezesbandák és 
citerások serege emelte a német, magyar és szerb Kánaán hangulatát.

Errefelé még télen is látszott a szorgalom és a jólét. Pesten megszaporodtak a 
szegény emberek. Megint több beteg kérte a felvételét a Bethesdába, mint amennyit 
el tudtak volna helyezni. Rossz tél volt. 

Fundamentum

Olyan események zajlottak a világban, amelyek még a nagyhatalmak között nö-
vekvő feszültségekről, Itália egyre jobban haladó egyesüléséről, a Lincoln  utáni 
Amerikai Egyesült Államok növekedéséről is elterelte a fi gyelmet. 

– Hol lennék most vajon – mondogatta gyakran Theodor  –, ha annak idején 
Veronát választom és nem Pestet? 

Garibaldi  mostanában ugyan a kard helyett éppen a pennát forgatta, s vallás- 
és pápaellenes regényeket írogatott. Rossz regények voltak, de aktuálisak, mert 
a fenyegetett és mégis legyőzhetetlen Róma még nyomatékosabban igyekezett 
hangsúlyozni egyedülálló mivoltát ebben a világban. 

Theodor  már az anyatejjel szívta magába azt a keserves tapasztalatokra épült 
meggyőződést, hogy a hívő protestánst Délkelet-Európában kétfelől érheti vesze-
delem: a bécsi Burgból és a Vatikánból. Az utóbbiban most Szent Péter székén 1846 

 44 BFL XIII. 42. 45. kisdoboz. Külföldi rokonok gyászjelentései. John A. Stuart angol nyelvű gyász-
jelentése.
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óta Mastai-Ferretti gróf, IX. Pius  személyében egy olyan tehetséges, de kiszámítha-
tatlan, gyenge fi zikumú, epilepsziás rohamoktól szenvedő szeszélyes zsarnok ült, 
aki a változó világ új szekuláris áramlatai ellen világi, de főként lelki hatalmának 
teljes centralizálásával, valamint a tantételei iránti minden gondolkodást kizáró, 
dogmatikus vakhit és engedelmesség követelésével próbált gátat emelni.

A pápa persze a modernisták – Renan ,45 sőt Döllinger ,46 a nagy katolikus dog-
matörténész és Montalembert 47 –, a naturalizmus, a racionalizmus és az indiffe-
rentizmus, de még Kant  és „más tévelygők” ellen szórt villámainak dörgése közben 
sem feledkezett meg a protestáns „eretnekek” kiátkozásáról, és ha már máglyára 
nem küldhette őket, igyekezett a tőlük elválasztó szakadékot minél alaposabban 
elmélyíteni. Noha kegyességének miszticizmusba hajló vonásai is voltak, sokan úgy 
érezték, hogy a Mária-tisztelet megerősítése, Mária századok óta vitatott szeplőtelen 
fogantatásának 1854-ben történt proklamációja is elsősorban erre szolgált, nehogy az 
élő hitű protestánsok között, például az Evangéliumi Szövetségben lassan ébredő ke-
resztyén egységtudat a katolikusokra is átterjedhessen, s felismerhessék egymásban 
az elhitetlenedő világban a – ha másként is, de mégiscsak – Krisztusban  hívő testvért. 

S ez a diktátor-pápa néhány éve, mintha a nemzeti Itália árhullámainak köze-
ledését észre sem vette volna, a tridenti zsinat óta először, annak kiegészítésére 
meghirdetett a Vatikánban egy új „ökumenikus zsinatot”, amely 1869. december 
9-én a Szent Péter-bazilika jobboldali kereszthajójában meg is nyílt. A rossz akusz-
tikájú és sokféle latin kiejtés zűrzavarától jellemzett tárgyalási lehetőségek hamar 
megmutatták, hogy végeredményben a bizottságok hónapokig tartó munkája után, 
minden ellenvélemény elhallgattatásával egyetlen fő cél valósul meg: a pápa abszolút 
és totális lelki uralmának az egyház történetében sohasem látott kiteljesítése. Az 
első totalitárius rendszer. 

Sokan tudták, hogy bár az előkészítő dokumentumokban az egyház infalli-
bilitása, csalatkozhatatlansága csak a tan kérdéseiben szerepelt, a pápa maga és 
utódai számára ezt dogmává kívánja emeltetni, olyan esetekre, ha ex cathedra, erre 
a csalhatatlanságra hivatkozva a tan kérdéseiben nyilatkozik. Ezek a hírek az egész 

 45 Ernest Renan (1823–1892) francia orientalista és teológiai író. 1862-től a College de France hébertaná-
ra volt, azonban a következő évben Jézus élete című, nagy feltűnést keltő műve miatt elmozdították 
állásából. 1871-ben térhetett vissza a katedrára, 1878-ban a Francia Akadémia tagja lett. 

 46 Johann Josef Ignaz Döllinger (1799–1890) német történész. 1822-ben szentelték pappá, majd 1826-tól 
haláláig a müncheni egyetemen az egyháztörténet és az egyházjog tanára volt. Nem hívták meg 
az I. vatikáni zsinatra, ami miatt több cikkben élesen bírálta a zsinatot, s nem fogadta el a pápai 
csalhatatlanságot. Emiatt 1871-ben kiközösítették, s lemondott egyházi előadásairól és feladatairól, 
bár élete végéig fenntartotta a római katolikus egyházba való visszatérési szándékát.

 47 Charles de Montalembert (1810–1870) francia publicista, politikus. Ifjúként Lamennais L’ Avenir 
című lapjának munkatársa volt, majd megalapította a Correspondant című lapot. A politika terén 
kezdetben a mérsékelt köztársaságiakat, majd III. Napóleont támogatta. Szónoki tehetségével 
nagy hatást gyakorolt hallgatóságára. 1851-ben a Francia Akadémia tagja lett, 1858-ban pedig a 
Magyar Tudományos Akadémia kültagjává választották.
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protestáns világban újjáélesztették a reformáció korabeli hitviták heves izgalmait, és 
felkorbácsolták a régi sérelmek indulatait. Ilyen módon a templomépítés valósággal 
az összes nem katolikus pesti közös ügyévé lett.

Február 2-án végre ott tartottak, hogy a gyülekezet közgyűlésén ünnepélyesen 
bejelentették, hogy valamennyi formalitásnak eleget tettek, és a Hold utcai telek 
most már hivatalosan is az övék. A város egyetlen feltételt kötött ki: a templomnak, 
akár a puszta környék házainak, hat éven belül fel kell épülnie. Elkészültek a tervek 
is. Egy skót emlékeket ébresztő neoromán templomtervet fogadtak el. Bejárata a 
Hold utcára nyílt, hogy egyik oldalán helyet kaphasson az iskola, a másikon pedig 
egy majdani széles utcára nyíló épület a gyülekezeti teremmel, paplakkal és emelete-
in tágas, drága bérlakásokkal, hiszen eleve gondoskodni akartak az építési költségek 
minden elképzelhető fedezetéről. Persze egyelőre csak a templomot építik meg.

Az alapkőletételt 1870. június 29-ére, Péter-Pál napjára, egy szerdai napra tűzték 
ki. Legelőbb kiadtak egy szép kék papírra nyomtatott, kézírásos körlevelet az épí-
tendő templom pontos rajzával. Előadták benne, miért van erre szükség, s mihez 
kérnek anyagi és erkölcsi támogatást. De az első tavaszi napok beköszöntével már 
ki is ásták az alapokat, és elkezdték a falazást. 

Az ünnep előkészítését Theodor  vállalta. Hány vasútvonal felavatásán vett részt, 
és hány templomavatáson! Meghívták Pest főváros magisztrátusát, az egyházi és 
világi notabilitásokat. Szerződtették az Egyetértés (Eintracht) nevű énekkart. Négy-
száz ülőhelyet készítettek, és a bejárati részen egész sereg zászlórudat helyeztek 
el. Középen, a legmagasabbra a piros-fehér-zöld nemzeti lobogót, mellette jobb 
oldalon Svájc fehér keresztes piros és az Észak-Német Szövetség fekete-fehér-piros 
zászlóját vonták fel. A többin az Osztrák-Magyar Monarchia társországainak és 
örökös tartományainak zászlói lengtek. A zászlórudakat, a szónoki emelvényt 
a nyár tengernyi virágába borította, s nagy dézsákban pálmák, babér és virágzó 
leanderbokrok szegélyezték az alapfalakat. Mindenütt virágokat akart látni.

A környéken is mindenfelé most készültek a nagy építkezésekre. De az itt-ott 
már megkezdett építkezések felett a budai hegyek körvonalainak megunhatatlan 
ritmusa ringatta az elkalandozó tekinteteket, s bal kéz felől a citadellás Gellért-hegy 
háttere előtt olyan kihívóan dacolt a szabadság fényes szeleivel a zsarnokság sötét 
monumentuma, hogy még a nyomtatott meghívóra is kinyomtatták: „A Hold utcai 
építkezés színhelyén, a Lipótvárosban, az Újépületen túl.”

Már reggel fél kilenckor gyülekezni kezdtek az emberek az ünnepségre. Aztán 
megérkeztek a gyülekezet lelkészei: Török Pál  lobogó fekete palástban, König  porosz 
Luther-köpenyében és a most már református teológiai professzor, Ballagi Mór  
az anyaegyházközség képviseletében. Kilenc órát ütöttek a Duna túlsó partján a 
Batthyány Lajosról  elnevezett régi Bomba téren a Szent Anna-templom harangjai, 
amikor a város díszhintójából kilépett a főpolgármester. Ez ebben az időben szinte 
tüntetésnek számított. A napilapok részletesen tájékoztatták az olvasóikat azokról 
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a kísérletekről, amelyekkel többek között a német, de a magyar és horvát püspöki 
kar igyekezett meggátolni a pápa zsinati terveinek győzelmét. Díszruhás városi 
csendbiztosok sorfala között foglalta el a helyét. 

És akkor a Lipót külváros fehéren csillogó homokján, a hajdani Rákos mezején, 
talán éppen azon a helyen, ahol 1523-ban egy országgyűlés a reformáció híveinek 
megégetését rendelte el, cintányérjainak és dobjainak kíséretével felharsant a re-
formáció csatadala, Luther Márton  diadaléneke: 

„Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk,
Ha ő velünk, ki ellenünk?
Az Úr a mi oltalmunk…
Ő a mi diadalmunk!”

Ezután Török Pál  adott hálát és kért áldást imádságban a megkezdett munkákra, 
a gyülekezetre, tagjai hazájára és a magyar hazára, s ünnepi igehirdetésében arról 
beszélt, mit jelent éppen most, a vatikáni zsinat esztendejében az, hogy Pesten, eb-
ben a katolikus városban, tucatnyi katolikus templom, rendház és iskola városában 
megépül a reformátusok második temploma. Majd a református teológus diákok 
férfi kara következett. König  arcán mély megindultság tükröződött. Prófétaként 
magasodott fel a hallgatóság előtt, amikor a szenvedély hevében kiáltotta oda neki:

„S mi mind, magyarok és németek és svájciak, angolok és skótok – ó, sohase 
feledjük el drága testvéreim, egy nagy cél szolgálatában gyűjtött itt össze 
bennünket a mi Istenünk, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a 
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket!”

S mintha a tűző nyári napfényben máris ott ragyogott volna ez a világosság.
Maga a főpolgármester helyezte el az alapítás dokumentumait és más emlékeket 

tartalmazó ládikát az arra a célra kiképzett alapkőbe. Rátette a zárókövet, s egy 
kalapáccsal háromszor ráütött. Mialatt levakolták, újra megszólalt a katonazenekar, 
s kíséretével felcsendült a gyülekezet éneke:

„Ó, bárcsak ezer nyelvem volna,
S az angyalokéval érne föl,
Mindegyik versenyezve szólna
Teljes szívemnek mélyiből,
Dicséretedre, Istenem,
Ki annyi jót művelsz velem…”48

 48 Az idézetekhez és az ünnepség eseményeihez lásd Feier der Grundsteinlegung der Kirche der 
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Az Egyesülés férfi kar éneke alatt sokan törölgették a szemüket. Török Pál  áldásra 
emelte a kezét. Selyempalástját meglibbentette a szél. 

Egy pillanatnyi meghatott csend s néhány kézfogás után Theodor  kísérte ki a 
kétfogatú bérkocsiba a püspököt, aki még mindig szuperintendensnek szólíttatta 
magát. Már éhesek voltak mind a ketten, de azért huncut kacsintással megkérdezte 
tőle, mint egy nagy gyerek: 

– Mit szól hozzá? Hát nem volt jó gondolat a katonazene?

deutschen reformirten Filialgemeinde in Pest. Pest, 1870. Protestáns egyházi és iskolai lap, 13. évf. 1870. 
26. sz. 782–783. o. Az idézett ének napjainkban is megtalálható az Evangélikus énekeskönyvben (63. 
ének).
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