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Bizonyos mértékben már a témaválasztás is pontatlannak tûnhet az olvasó 
számára. Kérdéses, hogy meg lehet-e határozni a két mester rajongói körét? Pedig 
fontos lenne, hogy ismerjük azokat a magyar egyetemi hallgatókat, akik a két 
weimari klasszikus, Goethe és Schiller rajongói voltak a közeli jénai egyetemrõl. 
Tudjuk, hogy fõleg jénai teológusok, jövendõ lutheránus lelkészek próbáltak 
viszonylag nagy számban megismerkedni a két jelentõs íróval. De nemcsak õk! 
Ifjú arisztokraták is ismerkedtek Goethével, például az erdélyi Teleki Domokos 
gróf, akinek rövid életpályája mindössze 25 évig tartott. Németországi utazása 
során jutott el Jénába az ifjú fõnemes, ahol Lenz professzor elõadásait hallgatta.1 
Teleki így lett elõbb tagja, majd késõbb elnöke is a Jénai Ásványtani Társaságnak. 
Bizonyára személyesen ismerhette Goethét, aki viszont jó ismerõse volt Lenz 
professzornak. Ugyanakkor bizonyosnak látszik az is, hogy Goethe és Teleki 
levelezésben állhattak egymással. 

Teleki 1796-os tanulmányútja során Jénában Johann Georg Lenz mineralógiai 
elõadásait hallgatta. Az Ásványtani Társaság elnökévé tanára javaslatára 
választották meg. A jövendõbeli ásványkutató csoport 19 taggal alakult meg. 
Mivel az új egylet tagjai nagy számban Magyarországról érkeztek Jénába, ezért 
lett a felsõ-magyarországi Bredetzky Sámuel a magyar nemzetiségû csoport 
titkára. A jénai magyar társaság tagjairól már jelent meg korábban egy 
összefoglaló tanulmány, azonban most újabb források kerültek elõ.2 Sikerült 
megtalálnom mûködésükrõl szóló, eddig ismeretlen okmányokat az Evangélikus 
Országos Levéltárban, az ott õrzött Bredetzky iratok között. A jénai teológus 
egyike volt azoknak, akik Goethe személyes ismerõseiként weimari házába is 
bejuthattak. Jól alakult, folyamatosan felfelé ívelt Bredetzky Sámuel életpályája. 
Felsõ-magyarországi hungarus volt: szlovák anyanyelvû diák, aki algimnáziumi 
tanulmányait a Gömör megyei Csetneken kezdte. A felsõbb osztályokat 
Sopronban végezte, ahonnan Jénába, az egyetem teológiai karára egyenes út 
vezetett. Kazinczy Ferenc joggal írta egyik, Kis Jánoshoz írt levelében, hogy a 
német nyelvû városokban (így Sopronban is) kedvezõbb az ott tanuló magyar 
evangélikus diákok helyzete, mert könnyebben tanultak meg németül. „Ti 
Lutheránusok, gyermekiségtek’ elsõ esztendei ólta olvassátok Gellertet, Rabenert, 

                                                           
1 Csíky Gábor: Magyar természetvizsgálók szerepe a jénai Ásványtani Társaság működésében. Földtani Közlöny 

111 (1981), 338–349.; D. Nagy Anikó: Teleki Domokos. Erdélyi Múzeum, 1994. passim, Benedek Klára: A jénai 
Ásványtani Társaság magyar tagjai. Bp., 1942. Teleki Domokos: Egynéhány hazai utazások le-írása […] Béts, 

1796.  
2 Kovács József László: Tájszemlélet és emberábrázolás Bredetzky Sámuel soproni írásaiban. SSz. 56 (2002), 
319–332. 
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Wielandot, Hagedornt; érzitek, hogy nem névnapi köszöntés az igaz poézis, 
muzsikát és festést tanúlgattok, a’ Városi lakás által kényes izlésre szoríttatik 
izléstek, nincs más hátra, hanem hogy soloecizmus nélkül szóljatok Magyarúl. ’S 
ki ír tisztábban, mint Te! Mint Lakos? Barátim: ne hagyjátok félbe 
igyekezeteiteket!”3  

A weimari klasszikus nagyok másik soproni tisztelõje a kapolcsi Lakos János 
volt, az evangélikus senior lelkész fia. Õ drámai témákat ajánlott a másik 
nagynak, Friedrich Schillernek a magyar történelem múltjából. 
Esettanulmányunkban Bredetzky Sámuel, a felsõ-magyarországi szlovák diák és 
Lakos János, a dunántúli evangélikus lelkész fia az a két soproni diák, akik 
nevével Goethe és Schiller magyar tisztelõi névsorát gazdagíthatjuk. Bredetzky és 
Lakos mindketten lutheránusok, egyben jó német nyelvi ismeretekkel is 
rendelkeztek. Bredetzky a Magas-Kárpátok vidékérõl, Frigyes-vágásról 
származott, aki már szülõhelyérõl hozta magával ásványtani megfigyeléseit, 
ismereteit. Ez is segítette abban, hogy Goethe szívesen fogadta Lenz professzor 
tanítványának közeledését. Lakos János, a kemenesaljai senior magyar lelkész fia 
pedig egy elveszett dráma szerzõje, mely Hunyadi Lászlóról szólt. Õ javasolta 
levelében Schillernek, hogy írjon drámát Banco-ról (Bánk bánról), Rákóczi Ferenc 
fejedelemrõl, vagy Nádasdy Ferenc országbíróról. Az irodalombarát Lakos János 
késõbb katonai pályán mûködött, majd – talán Goethe hatására – regényt is írt 
olaszországi élményeirõl. Témaválasztására ösztönözhette Goethe: Italienische 
Reise címû útirajza, vagy a Wilhelm Meisters Lehrjahre címû regény is. Bredetzky, 
az evangélikus egyház késõbbi bécsi lelkésze, majd galíciai superintendense az 
ásványtan alapos ismeretének birtokában és segítségével jutott Goethe közelébe. 
Lakos pedig már soproni diák korában olvashatott Schiller-drámákat. Ezek 
lehettek az elveszett Hunyadi drámája ösztönzõ példái is. Ezért is kísérelt meg 
Schillerrel személyesen megismerkedni. A soproni diákok 1792-ben adták elõ 
Lakos Hunyadi-drámáját, melynek színre kerülése után egy évvel küldte el Lakos 
Schillernek drámai témajavaslatait. Mentegetõzött is levelében amiatt, hogy 
Schillert ismeretlenként szólította meg: „Németország nagy fiai éppúgy kevéssé 
ismeretlenek számunkra, mint a mi íróink saját szülõföldünkön. És éppen azért, 
mivel én ismerem Önt, mivel én is magyar vagyok, és szabad, mint a nemzetem, 
meleglelkû, mint a mi éghajlatunk, ez bátorít fel, hogy írjak Önnek […] hogy arról 
biztosítsam Önt, úgy tisztelem Önt, mint az én géniuszomat”4 „[…] ez a 
kívánságom úgy hangzik, mint egy ima, szeretnék Önnel csak egy rövid órácskán 
át beszélni, hogy saját szememmel láthassam a Fiesco nagy alkotóját, megölelni azt 
a nagy férfiút, aki mesterkéletlenül, meleg érzelemmel festette meg a csodálatos 

                                                           
3 Kazinczy Ferenc Levelezése, I–XXI, sajtó alá rendezte Váczy János, Budapest, 1890–1911.; XXII, sajtó alá 
rendezte Harsányi István, Budapest, 1927; XXIII, sajtó alá rendezte Berlász Jenő, Busa Margit, Cs. Gárdonyi 

Klára, Fülöp Géza, Budapest, 1960. (a továbbiakban: Kaz. Lev.) II. 424., 297. 
4 Schiller Magyarországon. Összeállította Albert Gábor, D. Szemző Piroska, Vizkelety András. Budapest, 1959. 
25. (a továbbiakban: Schiller 1959.). 
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Haramiákat, megcsókolnám azt a nemes férfiút, aki emberi eszményképem marad.”5 
A magyar témákat ajánló javaslatát, melyet Schillernek tett, ugyancsak ebbõl a 
levelébõl idézzük: „Milyen gyakran felébredt bennem a vágy az Ön Fiesco-ját 
olvasva, hogy bár halhatatlanná tenné Schiller egy Rákóczit, Nádasdyt, Bancot 
(Bánk bánt) és életre hívná ezeket a férfiakat. Undorodom ettõl a tintapacás 
századtól, amikor Plutarchosomat olvasom.” A soproni kadét levelének végén a 
költõibb hangzású Lakfalvi Eduárd nevét olvashatjuk, aki azonban Lakossal 
azonos. Lakos-Lakfalvi szívesen folytatott efféle költõi játékot a nevekkel, Ihász 
nevû iskolatársának „album amicorumában” például Gróf Hunyadi László néven 
írja alá magát, említett regényében, pedig Székfalvy néven szerepelt.6 

Az említett két Schiller dráma szolgálhatott számára mintaként, amikor a Hu-
nyadi-drámáját írta. A soproni Evangélikus Gimnázium (Líceum) birtokolt egy 
korai Haramiák kiadást, az 1782-es évbõl (elsõ kiadása: 1781).7  A Vándor szûn-órái, 
emlékezet Itáliára címû regényét már 1815-ben megírta, ennek kéziratát elküldte Kis 
Jánosnak.8 A regény azonban csaknem negyed század múlva jelent meg Kazinczy 
és Döbrentei Gábor hosszadalmas szövegigazításai, javítgatásai után, és a szerzõ 
neve nélkül. 

Bredetzky 1796 óta tanult Jénában. Aligha juthatott volna be olyan könnyedén 
a weimari Frauenplanon álló Goethe-házba, ha ebben nem segítette volna a 
mesterrel közös érdeklõdés: az ásványtan. Ez kapcsolta össze a szegény 
studiosust és a klasszikust. A jénai Ásványtani Társulat megalakulására 1797. 
december 7-én került sor. Bredetzky, aki tanulmányai kezdete óta hallgatta 
Johann Georg Lenz elõadásait, természetesen ott volt az Ásványtani Társulat 
alakuló ülésén. A Társaság igazgatójának Lenz professzort választották meg, 
elnökéül pedig Teleki Domokost, az erdélyi arisztokratát. A magyar tagozat 
titkára Bredetzky lett. Goethenek is tudomása lehetett a társaság mûködésérõl, 
mert Goethe Lenz professzorral folyamatosan kapcsolatot tartott. Bredetzky 
album amicorumában pedig 1798 januárjában Christiane Wulpius bejegyzését 
találjuk meg: „A vidámság az én jelképem. Valahányszor ezt olvassa, emlékezzék 
barátnõjére, Christiane Wulpiusra. Weimar, 1798. január 15-én.”9  

Jakob Glatz, Bredetzky barátja fontos részleteket közöl kettõjük levelezése 
alapján az Einige Züge… címû visszaemlékezésében Bredetzky weimari 
látogatásairól Goethénél.10 „Minden jelesebb irodalmi jelenséget figyelmesen, 
meleg szeretettel követett, minden jelentõsebb irodalmi eseményben közelbõl 
kívánt részt venni. Mély és maradandó benyomással hatott barátom szellemére 
Rousseau, Sterne, Göthe(!) Schiller, Thümmel, Lessing, Klopstock és Wieland. 

                                                           
5 Schiller 1959, 26. 
6 Fodor Ottmár: Sopron első magyar színészei a líceumi diákok. Sopron, 1944.  
7 A soproni … lyceum könyvtárának jegyzéke. Sopron, 1896. C. csoport: Szépirodalom 566.  
8 Kaz. Lev. XII. 1815, 197.  
9 Bredetzky Album amicorum emlékkönyve, fol. 85v oldalon. Evangélikus Országos Levéltár, Budapest (=EOL) 
10 Einige Züge aus dem Leben des Galizischen Superintendenten  Samuel Bredetzky. Wien, 1812. 
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Érdeklõdését élénken mozgatta az Emelkedett és a Nagy, éppúgy a kellemes és a 
naiv.” Tehát Goethe és Schiller munkássága! „Az akadémiai szüneteket részben 
nagyobb utazásokra, részben weimari kirándulásokra fordította. Itt élt több 
alkalommal néhány héten át, Göthe Schiller, Wieland, Herder közelében.” 
Bredetzky barátját, Glatzot tájékoztatta különbözõ weimari élményeirõl: 
„Elhiheted, – írta egyszer nekem – weimari szüneteim rendkívül termékenyek 
voltak számomra. […] Drága Barátom, én itt sokkal több kapcsolatot szereztem, 
amit mi, te és én magam is remélhettem; érdekes helyzeteket éltem át, melyekben 
magamat és másokat is élesen megfigyelhettem. Már csaknem egész Weimar is-
mer engem. Tegnapelõtt Göthénkkel beszéltem. Óh, micsoda férfiú Õ! A Hermann 
és Dorotheát kaptam meg emlékül.” Glatz még említi Bredetzky néhány akkori ol-
vasmányát, majd visszatér Bredetzky Goethével kezdõdõ barátkozásra, 
megjegyzi, hogy a diák: „Goethe házában többször is megfordult.”11 Goethe ezt 
jegyzi fel az epikus-romantikus vers keletkezésérõl 1797-ben: „Én is magam 
részérõl teljes tevékenységben éltem: A Hermann és Dorothea zsebkönyvben jelent 
meg, és hamarosan egy új, epikus-romantikus verset alkottam, […] megírtam az 
új Pausaniast, és a Növények átalakulását elégikus formában, Schiller versenyzett 
velem, õ a Búvár versét adta. Tulajdonképpen sem éjjel sem nappal nem volt 
nyugalmunk, Schillert csak hajnalban látogatta meg az álom. A szenvedélyek 
minden formája mozgásban volt, a Xeniákkal egész Németországot 
megmozgattuk, ezt hangoztatta, mindenki ezen nevetett.”12  

 

                                                           
11 „Vorgestern sprach ich unsern G ö t h e. O welch’ ein Mann ist das! Ich bekam Hermann und Dorothea zum 

Andenken.” 
12Annalen Biographische Einzelheiten; Annalesek, vagy Napi és évenkénti jegyzetek, „Pausanias”, 
”Metamorphose der Pflanzen”, Goethes Sämtliche Werke, Berlin: Tempel Verlag, 1963. XV. 52. 
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1. kép. Goethe rajza Bredetzky Sámuel emlékkönyvében 

 
A Goethével folytatott beszélgetéseket idõben is behatárolhatjuk. Goethe a 

hexameteres eposzt 1796 szeptemberétõl 1797. október 6-ig írta. Az eposz 1797 
októberében jelent meg Vieweg 1798-ra kiadott zsebkönyvében. Az optimista, 
életigenlõ mû azonnal lelkes fogadtatásra talált a kortársak között. Herder, 
Schelling, Alexander von Humboldt örömmel köszöntötte.13 Bredetzky album 
amicoruma viszonylag jó állapotban maradt ránk. Azonban néhány értékes 
bejegyzését – bizonyára ismert személyek kéziratát – kivágták a gyûjteménybõl. 
Ezek hajdani létérõl csak az albumlapok papír-csonkjaiból tudunk következtetni. 
Feltehetõleg ezek lehettek az akkori weimari nagyok emléksorai. Goethe és 
Schiller mellett Wieland és Herder személyére gondolhatunk. A kézirat 85v 
lapján olvasható Christiane Wulpius személye ismeretlen lehetett az autográfok 
gyûjtõi elõtt. Az utána következõ, Goethe stílusában készült rajz pedig nincs 
aláírva, így ez is megmaradt (1. kép). A rajz goethei eredete igazolható az Insel 
Verlag által közzétett Goethe rajzokkal összehasonlítva. A rajzon egy kutat 
látunk, melyet árnyékos fák vesznek körül. Vajon ott állt-e a Frauenplanon álló 
palota kertjében, vagy esetleg Weimar közelében állt a kerti háza mellett?  

Bredetzky összeírta jénai naplójában az addig gyûjtött könyvei jegyzékét. A 
Herman és Dorothearól a következõt jegyezte fel: „Ez a könyv tele van filozófiával 
és az erény tanításaival.” Még egy meglepõ adat olvasható a könyvjegyzék-

                                                           
13 Wilpert, Gero von: Goethe-Lexikon. Stuttgart: Kröner Verlag, 1998.  
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naplóban. A teológiát tanuló diák birtokában 4 kötet Horen is található, melyek 
vagy Goethe, vagy Schiller ajándékai lehettek az érdeklõdõ magyarországi diák 
számára.”14 

 

 

2. kép. A Hercegi Mineralógiai Társaság oklevele Bredetzky Sámuel assessorrá választásáról,  
Goethe kézírásával, 1804. 

 
A teológiát végzett Bredetzky 1798 áprilisában visszatért Magyarországra, és 

négy éven át a soproni evangélikus líceum alsó tagozatában, az elemi iskolában 
tanított. Emellett folytatta hazai mineralógiai kutatásait. Ebben a témakörben 
jelent meg 1801-ben Sopronban német nyelvû topográfiai zsebkönyve. Amikor 
Sopronban tanítani kezdett, hamarosan megkapta az „Erdõ és 
Vadászattudományi Társaság” oklevelét, mely azt tanúsítja, hogy „kiváló 
természeti ismeretei alapján” taggá választották. Emelkedõ pályáján ezt néhány 
éves bécsi lelkészi szolgálat követte. Ezután jöttek a galíciai évei. Azonban most 
sem felejtették el az ifjat Weimárban. Ezt bizonyítja a Hercegi Mineralógiai 
Társaság 1804-es diplomája, melyet külsõ ülnökké (assessorrá) választása 
alkalmával kapott (2. kép). Ezt az okmányt Goethe saját kezûleg állította ki. Az 
oklevél szépen megformált, rajzos nyomtatvány, „a földalatti istenek” Vulcanus 
és Neptunus ábrázolásával. Goethe saját kezû kézírása tanúsítja, hogy a mester is 
fontosnak tartotta Bredetzky kutatásait. Bredetzky már Galíciában 

                                                           
14 A Bredetzky-féle hagyaték jegyzéke szerint Tag-Buch in Jena von 17. April bis März 1797. Kijegyzések 
olvasmányokból, Goethe, Schiller, Rousseau és mások műveiből. EOL. 
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tevékenykedett, amikor aggódva kérdezte Glatz barátját, vajon emlékezik-e rá 
Goethe, mert szívesen küldene neki az újabb zsebkönyveibõl. 

Kis János Superintendens’ Emlékezései életébõl címû emlékiratában hiteles képet 
rajzolt a jénai egyetemi éveirõl.15 „Reinhold, Kant’ egyik legbuzgóbb ’s 
legügyesebb követõje, kellemes elõadásával, melly a’ legmélyebb bölcselkedési 
fejtegetést is érthetõvé tevé, minden tanító társait felülhaladta. […] megengedé, 
hogy né–mellyekkel együtt estvénkint vacsorásakor szabadon hozzá meheték, ’s 
beszélgetésében részesülheték. Illyenkor […] olly dolgokat is tanulhattam tõle, 
mellyekrõl leczkéiben nem szólhatott.” Goethe is megbecsüléssel szólt szinte 
egyidejûleg írt feljegyzésében 1797-ben az egyetem professzorairól: „A jénai 
egyetem virágzása a csúcsán állt; a tehetséges emberek együttmûködése, és a 
szerencsés körülmények megérdemlik a leghûségesebb, a legéletrevalóbb 
bemutatást. Fichte a Tudománytan új ábrázolását adta a Philosophisches 
Journalban. Woltmann érdekessé tette mûködését, a legszebb reményekre 
jogosított fel. Jelen voltak a Humboldt testvérek, és minden, ami a Természethez 
tartozott, filozófiai és tudományos megfogalmazást kapott.”16  

A szerény Kis János teológus 1792–1793-ban meg sem próbálkozott azzal, 
hogy a weimari kiválóságok ismeretségét keresse. Annál inkább törekedtek erre 
diáktársai: „A’ szomszéd weimárbeli nagy tekintetü írók pedig minden lépten 
nyomon geniuszok gyanánt késérének ’s lelkesítének; noha õket csak távolról 
láttam ’s személyes látogatásoktól a’ csaknem imádásig menõ tisztelet, mellyel 
munkáik után irántok viseltettem, annyival is inkább visszatartóztata, mivel a’ 
tanulók közül különben is igen  sokan ostromolták látogatásaikkal házaikat.”17  

Lakos János Schiller iránti lelkesedése töretlen maradt, akár csak a jénai 
diákoké: „Schiller’ verseit minden jobb készületü ifjak bámulva olvasták, ’s maga 
iránt tudományos tekintetben olyan hódolat érzés uralkodott közöttök, millyen jó 
polgárok között jeles fejedelmök iránt uralkodni szokott; csudálták érdemeit, de 
személyéhez bizonyos félelemmel és tartózkodással közeledtek.”18 

Kis 1791-ben kezdte el németországi tanulmányait, Lakos pedig 1793-ban 
lépett a katonai pályára. Kis és Lakos éveken át nem találkozott. Kis elõször 
Gyõrben tanárként tevékenykedett, 1799-tõl Kõvágóörsön lelkész. A szomszéd 
faluban Lakos édesapja, Lakos Ádám volt a senior lelkész. Az ifjú Lakos 1799-ben 
már hadnagyi rangban látogatott haza. A két barát újra találkozott: „Lakos 
[Kapolcson] szüleinél néhány heteket töltött; ’s minthogy ezeknek a’ kõvágó-eörsi 
hegyen egy szép szõlõjük volt’ s azt gyakran meglátogatták, sokszor részesültem 
barátságos látogatásában […] beszélgetésünk legtöbbszer a’ magyar irodalmat 
tárgyazta, tüzeltük egymást annak szeretetére ’s reá nézve fiatal tüzünkkel sok 

                                                           
15 Kis János: Emlékezései életéből. Sopron, 1845. 114–115. (Kis 1845.). 
16 Goethes Sämtliche Werke i.m., Annalen, biographische Einzelheiten. Annalesek, vagy napi és évenkénti 

feljegyzések. Bd. XV. 52.  
17 Kis 1845, 115. 
18 Kis 1845, 114. 
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szép tündér várakat épitettünk […] sõt a’ velek pályázásra is egymást 
serkentettük.”19 

Lakos már az õrnagyi rangot is elérte, de még mindig irodalmi terveket ápolt. 
1815-ben egy regény kéziratán dolgozott, tudjuk meg Kis János egyik 
Kazinczynak írt levelébõl: ”Báró Major Lakos […] igen reám bízta, hogy nevével 
köszöntselek. Õ nem sokára egy munkával akar a’ Magyar Publikum eleibe lépni, 
melly amint mondotta, román forma köntösben de nem tulajdonképen 
Románban Olasz Országi emlékezeteket foglal magában. […] tsak azt látom az 
imitt amott futva forgatásból, hogy Székfalvi Lajos és Biondini Marietta fognak a’ 
Fõ személyek lenni. A’ kinyomtatás elõtt veled is fogja közölni.”20 A vándor szün-
órái azonban 25 éves késéssel, szerzõje neve nélkül, csak 1839-ben jelent meg 
Pesten. Nem tévedünk, ha a nagy késedelem okát Kazinczy és híve, Döbrentei 
Gábor javítgatásaiban sejtjük. Marietta Biondini Lakos regényében operaénekes. 
A fõszereplõk történetében Goethe: Wilhelm Meister tanulóéveihez hasonló 
vonások, jelenetek találhatók. Lakos – vagy az átdolgozók megfogalmazásában – 
Goethe Iphigenia címû drámáját is Marietta vitte színre, aki olyan ruhában adta 
elõ szerepét, amit a híres költõ még híresebb drámája sugallt. A vándor szün-órái 
éppúgy színházi regény és egyben fejlõdésregény, mint a Wilhelm Meister. 

Valkó György, a magyar Goethe-kapcsolatok jeles kutatója úgy véli, hogy 
egyetlen személyiséget kell ezen keresésekor említeni, Franz Schedelt, 
közismertebb nevén Toldi Ferenc irodalomtörténészt. A Goethe- és Schiller-
rajongók névsorát azonban Bredetzky és Lakos nevével feltétlenül ki kell 
egészíteni. Rajtuk kívül a Goethe-tisztelõ soproni fiatalok névsorát még egy 
névvel, Leopold Petzével is gyarapíthatjuk. 

A nevét Petz Gedeon germanista jegyezte fel „Goethe kapcsolatai 
Magyarországgal” címû tanulmányában. A tudós nagyapja volt õ, ugyancsak 
jénai teológus. Leopold Petz evangélikus lelkész polihisztor volt, akinek kitûnõ 
német verseirõl többen is írtak emlékezetes tanulmányokat. Goethe a pedagógus 
személyéhez fûzõdõ bizalmat jegyzi fel 1815-ben Jénában az ifjú teológus 
emlékkönyvébe fontos követelményként: 

 

„Vertrauen verdiene der Lehrer, der Schüler hege es.” 
Jena d (en) 13. Dec. Goethe21 
„Érdemelje meg a bizalmat a tanító, a diákja ápolja ezt!” 

 

Leopold Petz valóban tanított Gyõrben, lelkész is volt a Vas megyei 
Szalónakon, majd Sopronban. Korának jeles, német nyelven író hazai költõje. A 
Deutsch-Ungarische  Heimatblätter 1932-es Goethe-számában ezt a magatartási 

                                                           
19 Kis 1845. 197. 
20 Kaz. Lev. XV. 419.: Kis János Kazinczynak. Sopron, 1815. február 27.  
21 Petz, Gideon: Goethes Beziehungen zu Ungarn. Deutsch-Ungarische Heimatblätter 4. (1932), 95–118.  
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szabályt sugalló goethei tanácsot az unoka tanulmányában Goethe kézírásában 
hasonmásban is olvashatjuk. Vajon megmaradt-e napjainkig is ez a fontos 
bölcsességet sugalló kézirat? Hol lehet Leopold Petz album amicoruma? 

 
 

 

 

 

CSISZÁR ATTILA 

 

Ismeretlen (?) barokk szobor  

Kapuváron 
 

Csatkai Endre 1956-ban megjelent mûemléki topográfiájából1 sajnálatosan kimaradt 
a Rábaköz egyik legrégebbi szobrászati emléke, a kapuvári Ecce Homo-szobor2 (1. 
kép).  
 

                                                           
1 Csatkai Endre–Dercsényi Dezső (szerk.): Sopron és környéke műemlékei. Budapest, 19562. 538–540. 
2 Népi neve Búsuló Isten, Kucorgó Isten. 


