rangját, s a zárda kis harangjait is) felvirágzott kocsira tették, hogy a szakalyi állomásra vigyék, a nép hangos zokogása és kísérete mellett vittük, éln karingben.
stólában, rnint két kedves halottat, a regölyi állomásig, ahol néhány meghatott szóval elbucsúztattam a távozó harangokat.
Mikor a rákövetkező évben, 1917. november 20-án elvitték darabokra törve
a hamladik 240 kilogrammos harangunkat is, már olyan fásultak voltunk, hogy fel
se vettük. Maradt a kis lélekharang, s evvel voltunk 1922 augusztusáig. Lélekháranggal fogadtuk a püspököt !
1917. május 2-án délelőtt II órakor a régi vásártéren kis gyermekek gyufával
játszva tüzet raktak, mely csakhamar elhatalrnasodva, a vásártérről átcsapott a
Külső utca házaira és a Mező utca több házát is elhamvasztotta, úgy hogy 25 lakóház és istálló lett a tűz martalékává. Többen a károsultak közül hadba vonulván, nem is gyanították, hogy idehaza családjuk hajléktalan lett. 1918. március
16-án kiszedték új ergonánk sípjait is, azokra is szükség lett!
A harctéren estek el: 45-en.
Háborús kórházakban haltak meg: IS-al.'l.
Harctéren szerzett betegség folytán itthon haltak meg: ID-en. Lehet, hogy a
névsor nem teljes, de legalább a nagy többség neve meg van örökítve, mint a
világháború regölyi áldozatai.
A születések száma 1845-ben: 139.
A születések száma 1930-ban: 49.
Adná Isten, hogy az 1930-iki bejegyzéstől fogva a születésí számok újból emelkedő irányt mutatnának! Az idéin, 1930. augusztus havában bedőlt az istálló fala,
szerencsere jószágban nem esett kár, 200 pengő költséggel megcsináltattam a beomlott hitvány termésfalat új téglábol a magam költségén. Ki fogja ezt nekem
megtéríteni ? így áll a kegyúri kötelezettség!"
Eddig Palkó István plébános lejegyzése. Meghalt 1933. január ID-én, hosszan
tartó, súlyos betegség, 27 évi regölyi lelkipásztorkodás után, 66 éves korában. 1.906tól a beteg Szemenyel Mihály vikáriusa, tehát ettől az időtől fogva itt működött.
Utána egyre szűkszavúbbak a bejegyzések:
Eszterházy László kegyúr és családja 1941-ben leköltözött Budapestről Majsa pusztára.
Ezután még egy magányos mondat, a megkönnyebbülés sóhaja. A falut elkerülték a pusztító harcok, csak mellette, körülötte villámlott föl és dübörgött el a
század második nagy háborújának utolsó felvonása. Talán a távoli villanásokat
nézve, a távolodó morajlást hallgatva, írta le az akkori plébános e rövid mondatot :
1944 végén a front átment Regöly felett.

GALAMBOS FERENC

EGY LELKiPáSZTOR ÉS NÉPNEYELÖ II XVIII. SZáZIDBaN
A török uralom a pécsi egyházmegye számára teljes pusztulást jelentett. 1686··
87 hozta meg a felszabadulást. Az anyagi és erkölcsi romok eltakarttásából és az
újjáépítésból az egyház is vállalta a ráeső részt. E munka jó része a falusi papság vállán nyugodott. A pécsi egyházmegye abban a szerenesés helyzetben van,
hogy egyik papja, Wink~er Mihály részletes feljegyzéseket készített 56 évi lelkipásztori működéséről, és ezek nyomán felvázolhatjuk az akkori idők anyagi, szellemi és lelki sívárságát, de az újjáépítés lassú, felfelé ívelő vonalát is.
Winkler Mihály Kőszégen született 1729. szeptember 7-én és Gödrén halt meg
1810. március 2-án. Szüleit hároméves korában elvesztette; a nagynénje vette magához. Vele együtt Egerbe költözött nagybátyjához, aki ott mint kőművesmester
dolgozott. Itt és Pesten végezte el középí skolá it, Pécsett meg a teológiát. 173'1.
január 13-án szentelték pappá. Három évig káplánkodott (Magyar) Széken. 175759 közt első ízben vezette a gödrei plébániát, majd tíz évig Szakadáton volt plébános. Ezt követte húszévi plébánosi működése Bonyhádori (1769-89). Onnan tért
vissza Gödrére haláláig.
Papi működéso kezdetén Tolnában, Baranyában már 20-30 év telt el az, újjáépítés óta. Eredményes lelkipásztori munka folytatásához szükségesnek tartotta a hí-
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vek múlt jának ismeretét. "Az öregektől szorgalmasan érdeklődtem. Majd csodálkozással fogjátok (utódaim) tőlem megtudní, mílyen erkölcsű és szokású nép lakott
itt a régi időkben... öreg berényi magyaroktól, akik Simontornya 1687-ben bekövetkezett felszabadulása idején már itt éltek, tudom: Tevel kivébelével itt körös-körül Pincehelyíg, Kísszékelyig, Simontornyáig, sőt Szokszárdig nem volt falu.
Már hosszú ideje lakatlan pusztaság volt. A berényi öreg magyar-ok mondják, hogy
ők ebből a lakatlan pusztaságból nagy hasznot húztak, mert sertéseik ott híztak,
l\'lindenféle ,gyümölcsfa szabadon tenyészett földigérő ágakkal, tele gyümölccsel. A
disznóknak fel sem kellett emelni.ök fejüket, csak úgy szedték le az ágakról. De
a betelepítés után ettől a szerencsétől elestek ... A kevés magyar lakosság lelkipásztori ellátása még jó ideig nyomorúságos volt. Pap helyett Iicentiátus-tanító műkö
dött köztük ... Vasámapokon ún. .könvörgóst' tartott nekik és prédikációs könyvből felolvasott ... Nagyobb ünnepeken körmenetben járták körül a volt ráctemplom romjait."
Különböző német tartományokból jött a Winklertől "Neo-Hungarus"-nak nevezett új lakosság. Még az ő idejében is gvökértelen volt, és a megélhetésért folytatott nehéz küzdelmet. Ilyen szegény hívek közt a pap is csak szegényesen élhetett. Első gödrei éveiről írja: "A mcstant plébánia alatt mintegy 60 lépésnyire
dé lre állt a pap nyomorúságos vlskója. Kis kunyhószerű helyiség volt ez, melynek
sem deszkapadlója. sem rendes mennyezete nem volt. Alul földes padló, felül vastagabb botokon nyugvó sárburkolat. malvet pókhálók díszítettek. Ha jobban kívánod elképzelni, mcn] el kisebb faluba és ott keresd meg a disznópásztor nyomorúságos kalibáját: hát ilyen volt Gödrén 1745-t61 az első papok lakhelye. A
helyiség ajtaját fakilincs nyitotta, és ha a plébános valahová el akart menní, kétkraicáros lakat őr izt« minden kincsét. De fában gazdag volt. Ugyanis a kunyhó
íölríbö] kiúJló f'atuskók közepette állt. Ha esténkint sétálni kívánt, ez alig történhetett megsebesülés nélkül, ha csak nem vitt magával mécsest."

PAP ÉS HíVEI. "Ez a nép nagyon beleillett ebbe a környezetbe, mert nyelve
is, szokúsu] is durvák... Mikor ide érkeztem. az volt az érzésem, hogy félbarbár
emberek kö:.:é jutottam." Ezt német híveiről mondja, A Gödre környékén lévő magyar települések népét egy prédikációban így jellemzi: " ... Ugye, ha a kaposvári
vagy a pécsi börtönbe benéznétek. látnátok, hogy azok tele vannak nációbelieitekkel! Ettől él szégyentől szerotnélek megszabadítand benneteket." Feljegyzéseiből
megismerjük él nép sok babonás szokását, vallási tudatlanságát, nemegyszer botrányos vi s C'1'l..cdését.
Az újjátelepítés mozgalrnas éveiben rendszeres lelkipásztorkodás még nem folyt.
fl. paphiány is igen nagy volt. De Winklert már Klimó György, az egyházmegye
legnagyobb püspöke (1751-77) szentelte pappá, aki a szó szoros értelmében újjáépítette él püspökséget, mcgszervczte az egyházi közigazgatást és szorgalrnazta a komoly lclk ípásztorkodást. Winkler "nagy püspöke" példája nyomán, de saját belső meggyőződésétől is indítva, hozzálátott a lelki ugar feltőréséhez.
Eszközei nem rendkívüli el, : szentmíse, prédikáció, hitoktatás. De rendkívüli
mélységes hite, fúrndhatatlansága és felelősségérzése. "lVIikür a papi hivatást választottam, címeremben két kulcsot, egy pásztorbotot és egy égő fáklyát helyeztem, jelk épül, hogy báránykáírnat éjjel-tiappal őrizni kívánom" - írja élete vége felé. A prúdík.álást oly fontos kötelességnek tartotta, hogy soha el nem hagytél. A prédikációra külön kifejezése volt: híveit "Isten igéjével táplálja", illetve
Isten igéjével ,,legelteti nyáját". Bámulatosan ismeri a szeritírást és prédikációi
szontírasí alapokon nyugszanak. De helyet kapnak a Szentatyák, a zsinatok és az
éJetbö], meg nagy szónokok műveíből vett példák is. Mikor a haldokló apari plébános ágvánú] annak káplánja Winklerre mutatva azt kérdezte tőle: "Ismeri-e őt?"
- "Hogyne ismerném - felelte -, ő az a szónok, ilki nem kendőzí el az igazságot!" Prédikálúsát ő maga így jellemzi: "Adgig dörögtem. míg föléjük kerekedtem."
Külön nehézséget jelentett, hogy kétnyelvű nép ,állt szószéke alatt. A németek hívei voltak, a magyarak más plébániákról jöttek. Hogy sokan jöttek és mindig többen, azt bizonyítja, hogy kitűnő szónok volt, de jó orgánummal is rendelkezett. Végső betegségében írja: "Lábra sem tudok állni, de felső testem oly robusztus, hogy 40 évesnek sincs erősebb mel1e a prédikáláshoz. pedig már 77 éves
vagyok,' Kétnyelvű prédikálásából nehézségek is származtak, és hívei féltékenységgel néztek az "idegenekre". "Megsajnáltam a magyar híveket és mindjárt ideérkezésemkor megkezdtem a magyar prédikálást: míse előtt németül, rníse után
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magyarul." Mível hívei szemére vetették, hogy nem szeretí saját híveit, külön beszédben magyarázta meg felfogásuk helytelenségét, Bizonyos napokon olyan sokan
jöttek, hogy a gödreiek így nyilatkoztak: 'JHa esperesünk még soká nálunk marad,
valóságos búcsújáróhely lesz Gödréből." Jgy a kaposvárlak sem sajnálták a három órai utat, pedig plébánosuk igyekezett őket visszatartani.
Ilyen eredményt csak azért tudott elérni, mivel a prédikálásról igen magasztos felfogása volt. Utódjának írja: "Bármikor szándékozol a néphez szólni, borulj
le a Keresztrefeszített előtt, keltsd fel magadban a bánatot és mondjad : Uram.
világosítsd fel szívemet, irányítsd szavamat, hogy dicsőségedre teliessek ma valamit; hallgatóimban szítsd lángra a szeretet tüzét. - Gyakorlati szempontból igen
hasznosnak látszik, hogy a szónok elmélkedésével először önmagát indítsa meg
azzal az anyaggal, mellyel másokat szándékozik megindítani: így szívből szívbe
ömlik."
A gyerekekkel való törődést hasonlóan igen fontosnak tartotta. "Az iskolúban
sokat foglalkoztam velük." Szerette volna vasárnap délután a külközségekből is a
plébániatemplomba berendolmi a gyerekeket. De be kellett látnia, hogy kétszer egy
nap: délelőtt mísére, délután meg hitoktatásra bejönnlök túlságosan megerőltető.
A már említett magyar híveknek szóló beszédéből tudjuk: "Gyerekei,tek Isten félelme nélkül nőnek fel, nem csoda, ha felnőtt korban mindenféle bűnbe rohannak ...
Pedig nemde háziamban oktattam gyerekeiteket több órán át is ... Amint az édesanya gyerekeinek pelenkáit a folyosón szárítja, így lógtak gyerekeitek kapcáí folyosómon, szobám meg megtelt lábuk szagával ..."
Végül az Oltáriszentségről nevezett társulat segítségével elérte, hogy a szakadátí plébánián míndenkí szentrnisóre járt. Üjhold vasárnapokon annyi volt a gyónó, hogy szombaton délután 4-g-ig, vasárnap reggel meg 5-ID-ig gyóntatott. Bonyhádon ugyanúgy fáradhatatlanul dolgozott. De itt más volt a környezet: sok protestáns élt a faluban és kb. 700 zsidó vallású lakos. Közben, II. József uralkodása
alatt, más szelek fújtak, Winkler azonban még mindig szakadátí mércével mért,
és mível a bonyhádlak buzgósága nagyon aláhagyott, húsz év után csalódottan
lemondott a javadalomról. A nagy paphiány miatt Eszterházy Pál püspök kén":
sére mégis elvállalta a gödrei plébániát, ahol 30 évvel azelőtt már működött,
De hiába rnenekült el Bonyhádról. a korszellem elől nem tudott elmenekülni.
"Nem tudom, Szerit Ambrus kora volt-e romlotiabb vagy a mostani? - fakad ki.
- Akkor, ha tagadták is Krísztus istenségét, Isten létezését mégsom vonták kétségbe." Másutt: "Isten segítségével eddig sikerült híveimet megőrízr», hogya szornbatí böjtöt megtartsák. De most hamarosan megszűník ez a jámborság. Ugyanis a
földesúr, más világfialc módjára, mínden szombaton húst eszik, Az intéző követi
példáját, és minden valannire való ispán kötelességének tartja, hogy ne maradjon
el mögöttük. Nem kétséges, hogy a konyhaszemélyzet is követi őket, és rajtuk keresztül a faíu népe." A templombajárást így jellemzi: "Amint ritkaság a fehér veréb, olyan ritkaság nemesembert rózsafüzérrel a templomban Iátní."
A papságról: "Ha fiatal papoknak arról beszélek, hogyan éltek azelőtt a papok és mínt tartották meg a szerit kánonokat, azt felelik: ostobák voltak, Idősebb
papok hagyatékában fenyítöeszközöket, cilíciumokat találtam, Mít találunk fiatal
papok halála után, arról a szomorúság míatt inkább hallgato'k. A régi közmondás
szerint: ha aranyból vannak a kelyhek, akkor fából a papok; de ha fából vanna],
a kelyhek, akkor aranyból a papok! Most nincsenek ugyan aranyból a kelyhek, de
a papok bizony fából vannak l"
Ismételten elöljáróihoz fordult és kér te, jelentsék a helyzetet Rómába. Mivel
süket fülekre talált, 1800. november 7-én személyesen írt hosszú levelet VII. Pius
pápának. Választ is kapott, de levelét itthon rossz néven vették tőle. A vallás
helyzetéről és a papok kongruajáról a királynak is írt, .,mert lelkem nagy együttérzése és saját üdvösségem 'elvesztésének veszélye gyötör, ha nem Iújom meg a
harsonát a közeledő veszélyre való figyelmeztetésként." Vagy rnint Fuchs egri
érseknek írja: "Azért akartam ezeket alázatosan figyelmébe ajánlarn. ha a farkas talán ott is be akarna törní Krlsztus aklába. én mint kiskutya az ajtónál
ugatok, hogy a pásztor siessen nyája segítségére."
ALKOTÁSAI: TEMPLOMOK. A gödrej plébánia tulajdonában van egy Wínkler:t ábrázoló festmény: arcáról, leülőnösen szeméből mélységes hit és szílárd meggyőződés árad. Kezei közt ~is zsákocskát tart, mely felül nyitott, alul lyukas. Ez
a zsákocska szímbolízálja Winkler papi életét. "Amit oltári szolgálatom révén kaptam, Igyekeztem az oltárra visszahelyezní.' Diákévei alatt épültek Eger és Pest
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barokk templomai. Fiatal korában látta Klímó püspök nagyvonalú építkezéseit
cgyházmegyeszcrt(',. De azt is tapasztalta, hogy a falvak benépesítése idején vályogból, vertralból és fából épült templomok, kápolnák már használhatatlanokká váltak. Elviselhetetlennek tartotta, hogy az istentisztelet ilyen méltatlan helyeken Likalon egy szatócs-üzletben - folyjon. Élete folyamán négy templomot épített: a
szakaclátí négy, a gödrei hét, a bikali öt, a bonyhádi építése tiz€il1egy évig tartott.
A bonyhádiak éppen azért hívták meg Winklert az Egyházi Hatóság tudtával plébánosnak, mert ismerték szakadáti működésétés templomépítését. Levelükben hangsúlyozvúk ; "Nekünk míndenünk megvan már, csupán az építtető gazda hiányzik."
Fcljegyzéseiből látjuk, mi várt erre az "építtető gazdára." A munka többször megakadt, Hihetetlen lelkierőre és bizalomra volt szükség, hogy ne hagyja magát a
nchézség:ektől legyőzetni. "Mi:ndebből láthatod. kedves olvasó, hogy az egész építkezés ideje alatt keserű gondok közt vergödtem. Ha tréfálkeznom szabad, gyakran mondtam és újra ismétlem: ha valakinek rosszat akarsz kívánni, akkor mondd
neki, építsen templomot Bonyhádon l" "Bár ezer nehézség közt épült fel a tempkm, mégis Isten gondviselését látom a nehézségekben: ezek ugyanis, bölcsen megakadúlyozták az építés gyors folytatását. Különben sohasem tudtam volna ilyen
nagyot tS szepet építeni. Mivel azonban annyiszor megakadtam. mindig többet
tudtarn jövedelmemből félrerakm és a nagyszerű művet végül is szerencsésen be.lejezni."
"IS.PlTÁK". Bonyhádról való távozásakor ezt írta a Históriába: "Vedd védelmedbe, Uram, a kórházat is, melyet színtén egyedül csak irántad való szeretetből
emeltem és tehetségemhez képest dotált am. Mert a szegényekben téged imádlak
éi; tisztellek, Krísztusom,"
A török után háromnegyed századnak kellett elmúlnia, míg az államhatalom
intézményesen kezdett a szegényüggyel foglalkozni. "Bonyhádi plébános koromban gyakran hívtak elhagyott, szegény betegek papi ellátására. Ezeiket nemegyszer
csűrökben. rossz istállókban találtam, ahol nemsokára a nélkülözéstől és hidegtől
elpusztultak." Már 1774-ben elhatározta, hogy ilyen szegények és betjegek részére monhelyet (Spi tal) építtet, "hogy a szegények ne az utcán, szabad ég alatt haljanak meg, amint hat nappal ezelőtt is történt" - mondta egy prédikációjában.
Valószínűleg a bonyhádi zsidó lakosság példája is hatott rá. Miután bonyhádi
"ispitája" már elkészült, egy prédikációban, melyben a szegényeket a hívek jóindulatába ajánlotta, azt mondta: "A helybeli zsidók szegényeik számára kórházat létesítettek. Ebben gondoskodnak is róluk, De nemcsak a helybellekről. hanem idegenekről is. Pedig egynek sincs saját háza, mind házbérbern lakik, Ennek ellenére szegényeik számára is béreltek egy házat, közösen firetik a bért, csakhogy
ellássák őket." 1781-ben a plébániaházat tűzvész pusztította el. Mégsem plébánialakot, hanem menhelyet épít. Az ő lakása olyan, hogy csak "borbélyműhelynek
neveznéd. De meghalni ez is jó lesz. Bízom, hogy Isten ezért megadja nekem a2J
örök hajlékot."
Ugyanilyen "ispitát" kezdett építeni Kaposvárott. ahol a Szeritkereszt kápolna mel.l ett kapott Eszterházy hercegtől telket. Itt is igen sok akadály állta. útját.
Kaposvár népe először lelkesen felkarolta a tervet és ingyen kézinapszámot ígért
az építkezési munkákhoz, de aztán visszavonta ígéretét. Winkler nem adta fel tervét. "Ha ők nem is maradtak hűek szavukhoz, én megtartom az enyémet, Míndent készpénzben fizetek majd. De az érdemek, melyeket az építkezés folyamán
szerezhettek volna, az enyéim maradnak." A ház hét évig épült. A bejárati kapu
[ölé az irgalmas szamaritánus képét festtette. "De sem a kórházon belül, sem azon
kívül ne lehessen nevemet látni, mintha én volnék az alapító. Nem vagyok az!
Isten az, aki mínden jónak szerzője." Mindkét ispítának volt orvosa, és házi törvények szabályozták a belső rendet.
ISKOLÁK. Somogy megyében és Kaposvár városában a XVIII. század vége
felé mind érezhetőbben jelentkezett az óhaj "latin iskola" gimnázium felállítása iránt. A Helytartótanács azonban határozottan úgy nyilatkozott, hogy nem szá- ~
míthatnak anyagi támogatásra az állam részéről, a szűkséges pénzt maguknak kell elő
teremtonlök A próbálkozások rníntegy húsz évig teljesen eredménytelenek voltak, A latin iskola ügye csak akkor mozdult ki a holtpontról, amikor Winkler Mihály, mint
a Baranya mogyeí Gödre plébánosa "együtt érzett Somogy megyével és tehetségéhez képest megindította az iskolát". 1805. március 15-én levélben fordult a megyei közgyűléshez.: "Buzgó vallásosságuk miatt nagy szerétettel viseltetem a kaposvárlak iránt, és ennek további nyilvánvaló bizonyítékát szerétném adni. Sze-
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retmém magam teljesen kimeríteni és Isten segítségében bízva 4000 Ft-ot ajárrlok
föl azzal a feltétellel. hogy még ebben az évben Mindenszentek ünnepéig keresnek egy szerzetes vagy világi papot, aki Orammattkát és Syntaxist tanít majd .
Ha nem találnak, abba is beleegyezem, hogy [óerkölcsű világi ember tanítson .
Nagyon is jól tudom, nemcsak a kaposváriak, hanem az egész megve szeretné, hogy
ilyen iskola létesüljön." Stephaics István megyeí jegyző a közgyűlés megbízásából
válaszol Winklernek : "A Közgyűlés nevében hálásan megköszönöm Főtisztelendő
séged nagyvonalú cselekedetét és közvetítern a szegény szülők háláját. Ezzel ugyanis kiérdemli örökké tartó hálánkat: nemcsak kórházat emelt szegényeinknek. hanem kegyes volt a gimnáziumot is gazdag alapítvánnyal ellátni."
Vály János, Eszterházy herceg fiskál isa, aki az ispita létrejöttében is jobbkeze
volt Wínklernek, ebben az új kezdeményezésben is lelkesen segítette. Erre azért
is szükség volt, mível Winkler ez év májusában megbetegedett, többé fel sem
kelt és az ügyben személyesen már el nem járhatott. 1305-ben még nem indult
meg a tanítás, de 1306. augusztus 26-án írt levelében már örömét fejezi ki, hogy
Strehlitz Jakab megegyezett a kaposváriakkal fizetéséről és vállalta a Principia
és Grammatica tanítását. Hálatelt szívvel jegyzi fel: "Isten segítségével a kaposvári iskolát Illetően elértem célornat. November 5-én a templomban megtartották a Veni Sanctét, majd Varga István orvos, mint az iskola igazgatója és a város elöljárói rábízták az if'júságot tanárára."
Az elrsmertetés tövises útján is elkísérte Winkler a fiatal iskolát. Ismételten
írt Paintner Mihálynak, az iskolák országos igazgatójúnak. így 1306. december 4én: "Kegyeskedjék ezt a kis grammatikai iskolát továbbra is védelmébe venni. Ha
nem is volna senki, aki fejlesztése érdekében kinyújtja kezét, de ne is lehessen
senki, aki abban megakadályozza. És akkor itt már nem lesz igaz, amit eddig
Somogyról mindenfelé szavaltak: Somogyban somot, mogyorót eleget ehetsz, de a
Tudományból keveset vehetsz. Mivel nincsen már reményem, hogy az iskola életemben kezdje meg felvirágzását, alázatosan kérem, ölelje keblére, védje, s ha lehet segítse ügyét előbbre."
Winklernek igen értékes éremgyűjteménye volt. Mikor II. Ferenc király intézkedésére a szerzetesek visszatérhettek kolostoraikba és újra átvehették a gimnáziumok vezetését, ez a tény oly nagy örömöt jelentett Winkler számára, hogy
1302. augusztus 20-,án felajánlotta gyűjteményet a Pesti Tudományegyetem céljára. Stiptics Alajos pesti professzornak írta ebben az ügyben: "Az éremgyűjté
ményen kívül van két igen régi magyar imakönyvem is. Írásuk igen nehezen olvasható. Bizonyos különleges hungarizmus van benne, Valamikor apácazárdában
használták. Amint kitűnik, apáca állította össze apácák számára. Vagy ha férfi
állitotta össze, apácáknak szánta. - Pergamentrc irt igen régi német imakönyvem
is van. 1331 és 1421-ből származó latin okleveleim is vannak ... Ami a felsoroltakból az Egyetemnek kell, akár az egészet is, rendcllcczésóre bocsátom."
íRASAI. Hat kéziratos rnűve és egy kínyomtatott könyve maradt ránk. Első
és legfontosabb kézirata 160 elmélkedést tartalmaz. Ezek formálták olyanná, amilyennek a fentiekben megismertük. 1050 lapos latin nyelvű Példatára háromévi
gyűjtésének eredménye. Ezek is magyarázzák, hogy egyszerű híveinek oly hatásosan tudott prédikálni. - Hatalmas munka van A ezakadáti plébánta családfája cimű
latin kéziratban, mely 104 család összes leszármazottait rajzolja be kisebb és nagyobb fák ágaiba. - A Máftéah kulcs németül tudó érdeklődők számára. Segítséget nyújt, hogyan lehet megtanulni a jiddis nyelv írott és nyomtatott betűkkel
való olvasását. 239 lap jiddis és német nyelven, - Az Ein Gesprách. Dialógus
egy keresztény és egy zsidó ember közt, több mint ezer lap jiddis és német nyelven. Winkler Bonyhádori a zsidó lakosságtól megtanulta a jiddis nyelvet és tökéletesen a hébert is. Megismerte a zsidó nép gondolkozásat és kutatta azokat az
okokat, amelyek elzárják előle a keresztény hitre való térés lehetőséget, Úgy látta, hogy a közkézen forgó talmudista könyvek ennek okozói. Enekkel foglalkozik ebben a művében. 75 lap az a kézirata, melyben felteszi a kérdést: Vajon nem Abmhám utódaitól származik-e a magyar nép? - Kinyomatott könyvének címe: Epistola ad omnes Judaeos (Levél mínden zsidóhoz). 54 lap terjedelmű, jiddis-héberlatin nyelven. Azt akarta megtudni vele, vajon számíthat-e Di,alógus olvasóközönségre, Mondanivalójának előadására a levél kötetlen formáját választotta. Úgy látszik, könyvecskéje nem talált megfelelő visszhangra, mert nagy műve kézirat maradt. A kinyomtatott könyvecskéből is csak két példány maradt ránk.
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"BŰN ÉS JÖCSELEKEDET?" Winkler "kilógott a sorból", Ezt rossz néven vették tőle. Miért saját pénzén építtetett templomokat? A földesurak kötelessége,
hogy alattvalóik részére megépítsék Isten házát. A papok Ieltételezték róla, hogy
paptársai megszégvenítése volt a célja: pedig ellenkezőleg: "azt az általánosan elterjedt véleményt akartam megváltoztatni. hogy a papok mind pénzéhesek, kapzsiak és harácsolók". Csendesen csak plébániája históriájának panaszkodott: .,Nekem elég, hogy Isten segítségemre van törekvéseim megvalósításában. Az emberek
gondoljanak, amit akarnak, nem keresem dicséretüket, inkább megvetésüket."
Tíz évvel később már kis keserűséget vélünk szavaiból kihallani: "Istenem,
hát bűn a te dicsőségedre és a közjó javára jót tenni? Ha jövedelmemet laikus
cimborák megvendégelésére. kártvacsatákra, kockaiátékra fordítanám. ha lakásomat újabb és újabb színekkel klfostetném, és vég,ül, ha Krisztus örökségét rokonaim gazdagításéra használnám. kedves lennék paptársaim előtt. Ha ők Se tették volna míndezt, nom lenne a papi állás és hivatás megvetés tárgya! így van:
egy gooosztev{) könnyebben talál védelmezőre, mint a jótevő' De azért időközben
teljesen elmúlt a keserüségem."
Sokat zaklatták, honnan van a pénze sok alkotására? A legképtelenebb feltételezésekkel álltak elő. meg is ráualmazták, Esztcrházv Pál püspök is faggatta.
..Felelet helvett újammal az ég felé mutattam. Mert Isten a tanúm. amit eddig
Isten dic,.ős",gére'költöttom. nem gazdag katonatiszttől. még kevésbé az ördögtől szeréztem. nem is találtam kincset a földben, hanem minden egyházi javadalmamból származott és Isten áldása volt rajta."
A pALYA VÉGE. 1805 májusában először, novemberében másodszor esett el
szobájában. Valószínűleg csípőficammal került ágyba, melyből már soha nem is
kelt fel. "Most ballábam is rettenetesen fáj, de megcsókolom mankóímat, Uram.
Eddig segítségeddel vidáman fogadtam a fájdalmakat; növeld öket, csak ne hagyjon el kegyelmed," "Alig van reményem, hogy egészségem egészen helyreálljon
és újra oltárhoz léphetek. Egyedül már fel sem tudok öltözni ... Kimondhatatlan
keserűséget okoz, hogy mindenféle szelgálatok elvégzésére házvezetőnöm segítségét kr-ll igénybe vennem. Szakadátí plébános koromban ez a - fordításban közölt
- felimt volt hálószobám ajtaján: Éva, te világra hoztál ugyan engemet. / Altalad a Paradicsom mégis elveszett. / Jobb itt azért, hogy ha maradsz kívül rekesztve, / Semhogy kitegyenek majd szégyenszemre."
Kimondhatatlan vágy fogta el, hogy mísézhessen, Ezért Rómához fordult engedélyért, hogy ülve mísézhessen. De a Szeritszék akkoriban Napóleonnal volt (,1foglalva és levelére nem érkezett válasz, A misézésen kívül miridenben ellátta
híveit: hordszéken a templomba vitette magát. Mise előtt és után elmondta prédikációját, A templomban is, szobájában is sokat gyóntatott, levelezett a kaposvári
iskola ügyében, vezette az ispita építését és közben készült a halálra. Eladta ezüstnernúit. hogy az asztalosmunkát kitizethcsse, Jeiosztogatta német nyelvű könyveit hívei közt, mcacsinúltatta sírfeliratát a gödrei templom részére, ahová végrendelete
szet-int temetkezni akart és a kaposvári kórház kápolnája számára, ahová szívét
kellett temetni. 1810. március 2-án meghalt.
Gyógyszerész barátjához intézett egyik levelében így írt: "Aldott legyen Isten szont neve! Az ő segítségével véghezvittem, amit nagy emberek szoktak. De
ilyen kegyelemre nem voltam méltó."

VOLLY ISTVÁN

II IYII. SZÁZaD ÉNEKELT DallDMal
Vigyázó szemót veti a kis síkságra Liptóújvár. Közelében kicsíny dombok, azok
rnögött rejtőzik Hibbe, sok szép álom ébresztője és temetője. Mindkettő a Balassiak családi fészke volt. Hirtelen szökkennek fel hátrébb a Magas Tátra láncolatai,
elöl áll a süvegalakú Kriván. Azon túl már Lengyelország felé vezet a hegyi út...
Amíkor a jó szagú, virágos hegyi legelőkön keresztül Hibbe felé ballagott a
halottvivő szekér, rajta fekete koporsó Balassi Bálint csonkolt testével, véget
ért nemcsak első költőnk istenes és szerelmcs énekeinek megrázó sorozata, hanem
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