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NÁDASDY LAJOS

TOLLAL is KARDDAL A HAZAiRT

(Virágba/mi Ferenc)
A celldömölki Berzsenyi Dániel gimnázium diák honismereti szakkörének

ügybuzgó tagjai gondosan ápolnak· az ó-temetőben egy egyszerű emlékkóvel el
látott sírhantot, közvetlenül a kápolna mellett. Az emlékoszlopou olvasható pár
szavas felirat elmondja az előtte megállóknak, hogy e hantok alatt Viréighalmi
Ferenc 48-as honvéd százados és költő hamvai nyugszanak, és az ó emlékére
emelték tisztelői. Meghalt 1875. szeptember 24-én. ~ A helyi plébánia halotti
anyakönyvében olvasható bejegyzés szerint, nyugalmazott honvéd kapitány, állí
tólag 49 éves győri származású férfi, kinek lakhelye változó, vízkórban halt
meg s az utolsó kenet szentségében részesült. A temetési szertartást, megl.epl'í
módon, nem a helybeli plébános végezte, hanem maga Hollósy Jus:r.tmiin dö
rnölkí apátúr. E halottnak tehát feltétlenül köztiszteletben álló, nevezetes em
bernek kellett lennie, legalábbis akkor száz esztendővel ezelőtt.

S valóban: Virághalmi Ferenc a maga korában, a múlt század második fe
lének ismert new közéleti személyísége volt. Nem csupán szűkebb pátriájában,
a Dunántúlon s ezen belül Győr és Veszprém megyékben, közelebbről Győr

városában, - hanem országosan is. Ha megvallatjuk a síremlék szűkszavú fel
irata mőgött felsejló adatokat, elibénk áll, míntha poraiból elevenedne meg,
egy hazáját szerető, magyar népének jobb jövőjéért fegyverrel és tollal küzdö
48-as forradalmár szabadságharcos, a bujdosó honvéd százados, a nevelő pedagó-
gus, a közéleti ember, az író és költő.

Révkomáromban született 1826. szepternber 5-én. - Az adatokat mí az ere
deti keresztlevél alapján közöljük s ezt azért hangsúlyozzuk. mert a lexikonok
és egyéb írások ez adatokat helytelenül, tévesen közlik. - Neve a keresztségben:
Franciscus, Xavertus Antonius Gallus. Apja: Franciscus Blumentrítt cancellísta
civitatis; anyja: Elisabetha Groff conj.; a szülők lakhelye: Comar; keresztszü
lők: Peril, Dnus Franciscus; Hidas camerarius civitatis és Christina Bécsy con].

A család ma élő leszármazottai szerint ősük a XVII. század végén került
Magyarországra, mint a törökök ellen harcoló császári hadak egyik tisztje s részt
vett Buda visszafoglalásában is. Az ostrom alkalmával a Bregenzból (a Bodeni
tó melletti városból) származó Blumentrítt úgy kitüntette magát, hogy a visz
szafoglalt városban egy házat kapott érdemei elismeréseképpen. Le is tele
pedett itt.
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Alig múlt kétesztendős a kis Ferenc, amikor édesapja meghalt. Az özve
gyen maradt édesanya először még Komáromban kosztos diákokat tartva pró
bált megélni és próbálta árva gyermekét nevelni. Merész elhatározással Győrbe

költöztek, ahol Kocsis József fésűsmester karolta fel a nélkülöző családot. A
gyermek tehát Győrben nevelkedett, ezt a várost tekintette igazában szülőtöld

jének s később is míndig győrinek vallotta magát. Itt végezte el mirid alsóbb,
mind felsőbb fokú iskoláit. A gimnáziumot a győri bencéseknél. Itt kapott
olyan lelki-szellemi hatásokat, melyeknek alapján a papi rend felé vonzódott
és a piarista rend fogadalmasaként a tanári pályára lépett. E hatásokban nem
kis része lehetett annak, hogy tanítványa volt a nagy hazafi, költő és nyelvész
CZUCZ01' Gergelynek, akinek igaz hazaf'isága, nyelvszeretete, vonzó egyénisége
nyilvánvalóan igen nagy hatással lehetett a diák Virághalmira. Valószínűleg

ekkor került közelebbi kapcsolatba Hollósy Jusztiniánnal is, aki ugyancsak
győri bencés tanár volt.

A kitűnő képességű fiatalember piarista rendi tanárként előbb Besztercén,
majd Kecskeméten és Kolozsvárott működött, Már mint kispap és ifjú tanár
is írogatott. Hat esztendei tanári működés után, amikor már ki volt tűzve pappá
szentelésének időpontja is, kitört a szabadságharc. A forró hangulatú márciusi
napok és a bekövetkezett események hatására őt is elragadta a forradalom
heve és, hazatérve édesanyjához Győrbe, az ott szervezett 39. zászlóaljhoz je
lentkezett honvéd közkatonának, mínt akkor annyian mások.

Ezekben a forró hangulatú napokban változtatta meg németes hangzású, sőt

német nevét és lett Blumentritt Ferencből - Virághalmi Ferenccé. Ez időszak

tól kezdve mindenkor mindenütt ezt a nevet használta, írásait is így irta alá és
regényeit is ezen a néven jelenttette meg.

Viré.ghalmi m,óg mint közhonvéd harcolt él schwechati csatában, dp ottani
vitézségéért hadnaggyá léptették elő s aztán a téli hadjárat alatt elérte a szá
zadosi rangot. Részt vett minden jelentősebb csatában, melyet népünk szabad
ságáért vívott a magyar honvéd hadsereg. Ott volt Kápolnánál. Isaszegnél. az
ácsi csatában, s részes volt Görgei híres felvidéki visszavonulásában. Szabad
ságharcunk összeomlásakor neki is le kellett tennie a fegyvert. Egy ideig si
került elrejtőznie és ideiglenesen megszökní : a Somlyó-hegyen, egy barátjának
Schönauer alapítványi tisztviselőnek pincejénél bujkált, amíg a rejtőzködő hon
védtisztet besúgók el nem árultak, és ott el nem fogták. Ezen a házon 1880-ban
emléktáblát állítottak neki, melyet a fővárosi lapok tudósítóinak jelenlétében dí
szes ünnepély keretében avattak fel. A ház ma már nincsen meg, az emlék
táblát a tüskevári helytörténeti múzeum őrzi.

.Elfogatása után harminckét tiszttársával együtt Virághalmi Ferencet is be
sorozták az osztrák ármádiába közkatonának, s cserepárként Olaszországba
kényszerítették szelgálatra. A gyűlölt osztrák mundérba bújtatott magyar ka
tonák sorsát, a magáéval együtt, EGY CSEREPAR NAPLOJA című kötetében
írta meg Ebben teljes őszinteséggel és hitelességgel örökítette meg a cseh káp
lárok durvaságait és gorombaságai t, az osztrák tábornokok "forschriftos" osto
baságaít, a Habsburg elnyomást fogcsikorgató keserűséggel tűrő olasz hazafiak
titkos szerveződéseit; láttatta. hogy az olasz és a magyar nem gyűlöli egymást.
Ebből a regényből tudjuk, hogy 1849 karácsonyának vigiliáján érkeztek gyalo
gosan, havas esőtől elgyötörten. holtra fáradva Piacenzába és ott akaszárnyává
átalakított Famese palotában szállásolták el őket. Ott szedték le róluk a hon
véd egyenruhát és öltöztették őket ócska osztrák mundérba. Egy év múlva, de
cember elején 1850-ben Bresciába vitték többed magával és ott akaszárnyává
züllesztett jezsuita kolostorban szállásolt és szolgált, "Kossuth bestíának" titulálva.

Az Egy cserepár naplója első, 1866-i önálló kiadását még a nyomdában
teljes egészében, az utolsó példánvig lefoglaltatta és utána megsemmisítette a
pesti cenzúrahivatal. Éppen őszintesége és hitelessége miatt. Magyarázatul ol
vassunk egy kis .részletet belőle: "Sötét börtönökből nehéz nyögések hallatsza
nak, lánccsörgésele zenéjétól kisérve, - A temetőkben bús özvegyek, siránkozó
árvák borulnak új hányatú sírokra. .,. Erdőkben, távoleső rejtekhelyeken üldö
zöttek, bujdosók rejtőznek, jobban kerülve az árulóvá válható embert, mint a
vérengző fenevadat. Népes városokban. falvakban ismerős jó arcok helyett,
idegen, sohasem látott, rút dölyfös haddal találkozni, kik el akarják feled-
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tetni a néppel apái nyelvét: reá fogják, hogy nem magyar, nem is szabad an
nak lennie; ha baja van, holmi hajlott nyakú s csavart lábú ákom-bákom (§)
alá írt, törvénynek gúnyolt, s minden nap változó rendelet nyomán adnak neki
igazságot, mely vesztesnél úgy mint nyertesnél akként hangzik, hogy: fizess!!
S ha nem bírsz fizetni?! Add oda beteg nőd, vagy gyermeked alól a párnát, vagy
nézd, mint verik dobra azon telket, melyet ősapáid véres verejtéke tőn ter
mékennyé; azért, hogy az idegen igazság éhenkórászai hízzanak rajta, hogy
annál erősebbek legyenek nyakadra hághatni ! - Az egész szerencsétlen hon
felett, mint Damocles kardja, függ egy vérszomjas bősz ember bosszúja. Kire
ez ujjával mutat, menthetetlenül a halál fia!"

A könyv, melyet a romantika mallett az izzó hevület, a rideg valóság és
nevetségessé tévő gúny jellemez, csak a kiegyezés után s írójának halála után,
1875-ben jelenhetett meg újra második kiadásban. Tán öreg könyvtárakban rej
tőzik belőle egy-egy példány.

Olaszországi életszakaszából származó írása cl Huszár Legenda címú verses
elbeszélés. - írta egy magyar huszár Virághalmy név alatt, szemlélvén a mila
nói nagy templom homlokzatát, 1849. XII. Ezt a kedves idilli hangulatú írást
Pákh Albert adta ki 1856-ban, a Vasárnapi Újság című lapban. - Három ma
gyar huszár ül esti holdfényben a milanói dóm előtt s egyszercsak megszelal
a fiatal rekruta, élnézve a hatalmas építményt

Hej, de beillenék Lovász-Patonára! ...

A falu vagyis a város kiizepébe,

Annak a kis csonkának a helyére.

Fogadom, hogy szépen, komóton meglenne

.Il fiata! rektor széles hangja benne,

Ki, ha azt mosi csak egy kicsit megereszti,

Fél, hogy a templomnak falát kirepeszti.

Harangozónknak is öröme telhetne:

Mert mindennap más-más toronyba mehetne,

S h'Úzhatná az "estit" kicsinyen vagy nagyon

Mint neki tetszenék vékonyan-vastagon.

Jól vigyázz. ám . . . látod ott ama sok torony

Villámhárítónak vagyon a templomon.

Mert miként az égen csupán egy nap süthet,

Úgy a mennykő is csak egy toronyba üthet . . .

S mire a sok között itten megtalálja

Az igazit, - régen kiment aszuflája.

S aztán az öreg huszár elmeséli, hogy kötött szövetséget egy fiatal özvegy
az ördöggel, s azt becsapva építette meg a templomot. - A legenda a megcsalt
ördög mondakörének egyik kedves idillje.

A "Kossuth bestiákat" 11151-ben ideiglenes szabadságra bocsátották s visz
szatérhettek hazájukba. Megszabadúlva az osztrák kényszerkatonaságtól. Virág
halmi is úgy tett, mint akkor oly sokan mások is - igyekezett eltűnni egy
ideig a figyelő szemek elől és a közélet színteréről. Ezért: egy eldugott kis ba
konyi faluban, de Győrhöz mégis viszonylag közel, Nagydérnén vállalt nevelői

állást, a Szabadhegyi családnál. Tizenkét éven át húzódott meg itt és volt me:
leg otthona s tisztes megélhetése ennél a családnál. Itt kezdte el komolyabb
irodalmi tevékenységét és itt írta meg nagyobb lélegzetű regényeit. Első kisebb
írásai a Vasárnapi Újságban s jóízű, apróbb humoros karcolatai az Üstökösben
jelentek meg. Ekkor figyelt fel rá Jókai, s egyúttal be is mutatta a magyar 01"'
vasóközönségnek.
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Megindult 1857-ben a Győri Közlöny című lap kitűnő munkatársi gárdá
val: Thaly Kálmán, Xántus János, Vas Gereben, Kovács Pál, Rórner Flóris,
Ráth Károly és mások írásait közlí ; ennek a tábornak lesz egyszerű katonájává
rögtön Virághalmi Ferenc is. A lap folytatásokban jelenteti meg Egy 1civándorLott
napLója című hosszabb lélegzetű elbeszélését.

. Valószínűsíthető az, hogy Virághalmi tudatta először a hazai közönséggel,
hogy mí az alumínium. A Győri Közlöny 1858. évi évfolyamában kétrészes foly
tatásban olvasható egy értekezése, bizonyos fajta újonnan felfedezett ércről. Ezt
az ércet ő timanynak nevezi értekezésében, s ez szerinte igen nehezen "éle
nyül", De amit gyártanak belőle, az nagyon jól használható és tartós portéka.
Éppen ezért igen nagy jövőt jósolt ennek az ércnek. E jóslatnak már mí va
gyunk haszonélvezői és bekövetkezésének tanúi.

Virághalmi irodalmi munkásságában gazdag termésű esztendő az 1859-ik,
amikor két regénye is megjelent Győrben. Már az 1858-a5 évfolyamában
hozta a Győri Közlöny folytatásokban A fegyverkovács című regényét. Ez
1859-ben könyvalakban is megjelent, sőt az 1859-ik évi tavaszi színiévadban
színpadra alkalmazva Hegedüs Lajos színtársulata is előadta, hogy az anyagilag
nagyon rossz színiévadban helyi szerző darabjával próbáljon kasszasikert elérni.
A színpadi átdolgozast Pápán is előadták később.

A Györi Közlöny 1859. évfolyama folytatásokban közlí A tiszteletes úr
Leánya című elbeszélését, s még ugyanebben az évben megjelent Török viLág
Győrben címCi kétkötetes regénye. Ezt is átdolgozták színpadra (5 felvonásos
dráma lett belőle) és az 1859/60. évi színíévadban Hidassí Elek színtársulata ad
ta elő. A Vasárnapi Újság 1859-i évfolyamában útirajzai jelentek meg, ké
pekkel, Felső vasvármegyei képek címmel. Közlí Lékavár, Borostyánkő. Tarcali
fürdő, Felső Lő (Lövő), Szalonak, Rohoncz, Szombathely egykorú képeit.

Országosan ismert nevű író már, amikor megjelent 1862-ben utolsó nagy
regénye, A király védencei címmel, két kötetben. Ez a műve Könyves Kálmán
koráról szél, A regénynek kis píkantériája az, hogy Kálmán király alakjában
Ferenc Józsefre ismerünk. aki ebben az időben már próbált utat keresni a
nemzettel va16 megbékélésre, és Virághalmi a messze történelembe visszavetí
tett mondaniva16n azt érzékelteti, hogy éppen azokból az emberekből lehetnek
megbízható alattvalók, akiket azzal rágalmaznak, hogy lázadók. De csak ak
kor, ha maga az uralkodó is az alkotmány és a jog alapjára helyezkedik, s
ezek szerint kormányoz bölcsen. Ne feledjük, hogy a regény megjelenése idején
még a körvonalai sem bontakoznak akiegyezésnek!

E regényének megjelentetése után elhagyta rnenedékhelyét, Nagydérriet és
Budapestre költözött, hogy ott személyesen is belekapcsolódjék az irodalmi élet
be. Mivel magyarul és németül egyformán anyanyelvi szinten beszélt, a Pester
Lloydnak lett belső munkatársa, Ebben a lapban közölte Jókainak több általa
lefordított munkáját és írt a magyar irodalmi élet eseményeiről. Később meg
vált ettől a laptól és az Ungarischer Lloyd rnunkatársa lett, itt is hasonló mun
kálkodást fejtve ki, mint előző rnunkahelyén. Ezek mellett külföldi lapokba
is dolgozott, ismertetve a magyar irodalom általa érdemesnek tartott termékeit.

Budapesten nősült meg, feleségül véve 1864. április 10-én Ubrankovics
Konstantinát Veresegyházáról. Lakásuk kedvelt találkozóhelye volt a fiatalabb
íróknak, akik kedvelték a mindig vidám kedélyű, ízes beszédű házígazdát, az
országosan ismert ír6t.

Az alkotmányos élet helyreálltával szerepet vállalt a politikai közéletben
is. Engedve szűkebb pátriája, Győr vármegye hívásának, elfogadta a megyeí
második aljegyzőí állásra való megválasztatását és ebben a mínőségben szol
gált, a honvédelmi mínísztéríum megszervezéséig, Amikor 1&6lJ-uan újjászer
vezték a magyar honvédséget és megalakult külön is a magyar honvédelmi
mínísztéríum, elismerték Virághalminak a szabadságharcban megszerzett honvéd
századosi rangját s a pesti első honvédzászlóalj I. osztályú gyalogság! száza
dosává nevezték ki, 1200 forint fizetéssel. Ettől az időtől kezdve csak szórvá
nyesan jelentek meg írásai, közleményel. Nagyobb lélegzetű munkát nem i~ írt
többé. Kisebb tréfás karcolatait az Üstökűs című élclap közölte. Még 18tJB-ban
jelent meg a Magyarország és a Nagyvilág című folyóiratban AbekvártéLyozott
huszár című költeménye, melyet nem kisebb művész illusztrált, mint Munkácsy
Mihály.
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Van azonban ebből a korszakából is két érdekes adatunk, mely azt mutat
ja, hogy mennyire ismert és elismert egyéniség volt ő. A képviselőház 1870.
február 18-án megtartott ülésén, a vallás és közoktatásügyi rmnlsztérium költ
ségvetésének vitájában az ország legnagyobb írója, Jókai is beszédet mondott.
Ebben a beszédében síkra szállott a teljes vallásszabadság mellett, meglehetősen

bírálta a magyar kormánynak egyes, a magyarországi zsidóságot érintő lépéseit
és kifejezésre juttatta azt a határozott véleményét, hogy az állam semmiféle
módon nem avatkozhat bele a vallásfelekezet belügyeibe. Hasonló módon bírá
lattal illették a kormányt Ghyczi Kálmán és Zsedényí Ede is. Az ezt követő

napokban a Hon című lap hírt adott arról, hogy a vallásszabadság melletti
országgyűlési fellépésük elismeréseképpen e három képviselőt a nagyközönség
és az ifjúság fáklyásmenettel óhajtja megtlsztelní. A február 23-án este meg
tartott fáklyásmenetről a Hon február 24-i esti kiadása közölt részletes be
számolót. Ebből megtudjuk. hogy ennek az ünneplő menetnek a szónoka Vi
rághalmi Ferenc volt. Jókai válaszából sajnos csak utalásokat vehetünk ki.
Virághalmi beszédét részletesen nem ismerjük.

A másik érdekes esemény, 1871. július 22-én a Városliget mel1etti Amerika
vendéglőben rendezett honvédtiszti búcsúestélyen történt. "Terstyánszky ezre
dest, a budai 63-ik zászlóalj népszerű parancsnokát búcsúztatták dandárnokká
történt kineveztetése és Kassára áthelyeztetése alkalmából. A kiváló magyar
katona és nemes magyar hazafi szerotetteljes búcsúztatásán, egykori közösezredé
ből, a József ezredből is sokan megjelentek, volt tiszttársai. A gyújtó fel
köszöntőket és megható búcsúztatás t érdekes nyilatkozat aláírásával koronázták
be. Az összes jelen volt honvéd törzstisztek és főtisztek aláírták ugyanis a
volt 48-as honvédtíszt, regényes életű. izzó magyar hazafiságú. irodalmi mun
kásságával is feltűnt Virághalmy százados úr által bemutatott, a magyar nyelv
terjesztésére vonatkozó nyilatkozatot: - erkölcsi kötelezettséget vállalván arra
nézve az aláírók, hogy bárhol és bárminő alkalommal e városban és e hazában
a magyar nyelvnek fog előnyt adni és csak azokhoz fog idegen nyelven szó
lani, aki - külföldi lévén - anyanyelvünket nem érti! .- Az izzó magyar
Virághalrny százados által szerkesztett fogadalomnak, úgy látszik, volt valami
sajnálatos időszerűsége." (Móricz P.: A magyar királyi honvéd 1868-1913. p. 52.)

Családi életéről még annyit tudunk, hogy első feleségét 1866-ban elvesztve,
másodszor is megházasodott Budapesten 1869-ben, amikor nőül vette Reischer
Irmát, Első feleségétől egy fia, a másodiktól egy leánya született. Leszármazói
ma is élnek.

Érezve testi erejének hanyatlását és egészségének fokozatos romlását, 1874
ben kérte nyugdíjazását, Közvétlenül a- nyugdíjazása előtti években Tatatóvá
roson szolgált, a 39-es honvédeknél. Ekkor újra írni kezdett. Utazgatott is. Eb
ben az időszakban jelentek meg nagyobb elbeszélései: Ma'l'i, a szép szatócsné,
valamint A háromdob utcai szerelem. Befejezett egy két kötetre tervezett tár
sadalmi regényt is, melynek ms hazugságok címet adta. Már sajtó alá rendezte,
amikor közreadásában megakadályozta a halál.

Celldömölkön volt látogatóban jó barátalnál. így Hollósy Jusztinián dömőlk!

apátúrnál. s itt következett be váratlan korai halala.
•~ győri Kisfaludy Kör 1927-ben még felolvasást rendezett az író emléké

nek. Akkor még voltak, akik ismerték és emlékeztek reá. S arra aszokására
is, hogy szelídített tyúkjával sétálgatott a városban. A kis szárnyas kutyaként
kísérte, s ha valakivel megállt' gazdája beszélgetni, békésen kapírgálnl kezdett
körülötte. Ha elmaradt a buzgó tevékenysége közben, gazdája füttyszavára re
pesve futott utána.

Virághalmi Ferenc h11 sáfára volt a rábízott talentumoknak. Becsülettel,
minden áldozatra kész szívvel, lélekkel, szellemmel, egész emberségével - híven
szolgálta a hazát tollal és karddal. Méltó arra, hogy a késő utókor megem
lékezzék róla.
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