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publicum-ai, köztük természetesen az 
ő tárgyaié is.33 
 1807 után azonban Kresznerics Fe-
renc vizsgatételei nem Szombathelyen 
jelentek meg, ugyanis Paintner Mihály 
(1753–1826) győri főigazgató, azt köve-
telte, hogy a kinyomtatott tentamen 
publicumok téziseire kerüljön rá, hogy 
„a főigazgató jóváhagyásával és engedélyé-
vel.” Kresznerics ezt nem volt hajlandó 
megtenni, mert nem volt rá szabály, 
hogy ez kötelező lenne, és a füzeteket 
nem Szombathelyen, hanem Pesten az 
Egyetemi Nyomdában nyomtatta ki, 
1808-ban Paintner szigorúan megrótta 
Kresznerics Ferencet, bepanaszolta a 
püspöknél, s ennek az lett a következ-
ménye, hogy az 1811/1812. tanév után 
el kellett hagynia a katedrát.34

 Szombathely első nyomdája 1787–
1806 között mai ismereteink szerint 
közel másfélszáz kiadványt jelentetett 
meg. Ezek többsége – 111 – latin nyel-
vű, magyarul 33, németül pedig 3 kiad-
vány látott napvilágot. A nyomtatvá-
nyoknak több mint egyharmada – 59 – 
tentamen publicum és classificatio. 

 33 Tentamen publicum ex architectura civi-
li et hydrotechnia, quod in Lyceo Regio Sa-
bariensi e praelectionibus Francisci Kresz-
nerics ... Anno 1802. die 23. Martii. Sabariae, 
Siess, [1802]. 22 p. és Tentamen publicum ex 
mathesi pura, et geometria practica, quod 
in Lyceo Regio Sabariensi e praelectionibus 
Francisci Kresznerics ... Anno 1802. Die 17. 
Mensis Augusti. Sabariae, Siess, [1802]. 23 p.

 34 Az ügyhöz ld. Dobri Mária: Kresznerics Fe-
renc, 1866–1832. = Vasi Szemle, 1993. 4. sz. 
511-538. p.

 A Perger-nyomda 1806–1810 között 
73 nyomtatványt jelentetett meg, köz-
tük 8 classificatiót és 12 tentamen pub-
licumot. A Schedius Lajos (1768–1847) 
szerkesztette Mess-Verzeichniss sze-
rint 1800-ban Magyarországon össze-
sen 115 mű jelent meg a következő 
nyelvi megoszlásban: 45 magyar, 15 né-
met, 51 latin és 4 szláv munka. Ez körül-
belül ugyanazt az arányt tükrözi, mint 
a szombathelyi nyomtatványok nyel-
vi összetétele. A nyugat-európai orszá-
gok többségében a humanizmus és re-
formáció korában bekövetkezett már a 
nemzeti nyelvek térhódítása és a latin 
visszaszorulása a tudomány területé-
re, majd teljes eltűnése. Magyarorszá-
gon – miként Közép- és Kelet-Európa 
több országában – e folyamat még jócs-
kán elhúzódott, csak a 19. század máso-
dik felére valósult meg a nemzeti nyelv 
általánossá válása. Ebben nagy szerepe 
volt a felsőbb iskolákban működő ma-
gyar társaságoknak, köztük a szombat-
helyi királyi líceumban Bitnitz Lajos35 
(1790–1871) ösztönzésére 1823–1836 kö-
zött működött Magyar Társaságnak.

 35 Bitnitz Lajos pap, nyelvész. 1812-től a líceum 
tanára, 1819-ben ő kezdte el tanítani a ma-
gyar nyelvet fizetség nélkül. Az ösztönzésé-
re létrejött Magyar Társaságról ld. Dobri Má-
ria: A Szombathelyi Magyar Társaság a királyi 
bölcseleti líceumban. 1823–1836. In: Iskola és 
társadalom. A Zalaegerszegen 1996. szeptem-
ber 5-6-án rendezett konferencia előadásai. 
Szerk. Sasfi Csaba. Zalaegerszeg, 1997. 187-
194. p. (Zalai gyűjtemény; 41.)

MÁRIA DOROTTYA FŐHERCEGNŐ 
KÉT, ISMERETLEN LEVELE 
WIMMER GOTTLIEB ÁGOSTONHOZ1

 Tilcsik György

Az1 1791. augusztus 20-án Bécsben 
szü letett, majd a reformkorban és az  

1848/1849. évi polgári forradalom és ön-
védelmi háború idején Vas vármegyé-
ben, illetőleg a magyarországi evangéli-
kus egyház életében kiemelkedően fontos 
szerepet játszott felsőlövői (német neve: 
Ober  schützen, ma: Oberschüzten, Auszt-
ria) lelkész, Wimmer Gottlieb Ágos ton 
(1791–1863) munkásságáról több kötet 
és sok tanulmány látott már napvilágot, 
amelyek a fordulatokban és kalandokban 
bővelkedő életút legtöbb, de még koránt-
sem minden szakaszát több-kevesebb ala-
possággal feltárták és bemutatták.

 1 Jelen közlemény a szerző egy korábban német 
nyelven publikált közleményének rövidített, 
kiegészített és javított változata. Lásd: Tilcsik, 
György: Drei unbekannte Briefe von Graf István 
Széchenyi und Erzherzogin Maria Dorothea 
an Gottlieb August Wimmer im Burgenlän-
dischen Landesarchiv. In: Fokus Burgenland 
– Spektrum Landeskunde. Festschrift für Ro-
land Widder. Hrsg. Jakob Perschy, Karin Sperl. 
Eisen stadt, 2015. 499-515 p. (Burgenländische 
Forschungen. Sonderband; 28.) Az eredeti szö-
veg lerövidítését az indokolta, hogy az e pub-
likáció adatgyűjtése és megjelenése óta elvég-
zett kutatások eredményei inkább azt való-
színűsítik, hogy az abban Széchenyi István-
nak tulajdonított levelet vélhetőleg mégsem a 
gróf, hanem egy más, jelenleg még azonosítás-
ra váró személy írta Wimmernek.

 Az eddig megjelent publikációkból 
tudjuk, hogy az újszerű teológiai né-
zeteket valló és nagyfelkészültségű 
evangélikus lelkész 1818-tól 3 évtize-
den át – leszámítva az 1833 és 1835 kö-
zötti 2 esztendőt – Felsőlövőn teljesí-
tett szolgálatot. E 30 év alatt Wimmer 
– aki miközben nem csak jól megtanult 
magyarul, hanem ízig-vérig magyarrá 
is vált – lelkipásztori teendőinek ellá-
tása mellett eminens feladatának te-
kintette a színvonalas iskolai oktatás és 
a nevelés feltételeinek megteremtését, 
amelynek részeként ő alapította meg 
Felsőlövőn az 1845-ben rendeltetésé-
nek átadott, később pedig gimnázium-
mal és reáliskolával kibővült Evangéli-
kus Tanítóképző Intézetet, és komoly 
szerepe volt abban, hogy a zömében 
német  ajkúak és túlnyomórészt evan-
gélikusok lakta Felsőlövő község – Ma-
gyarországon másodikként – 1840. de-
cember 12-én örökváltsági szerződést 
tudott kötni földesurával, Batthyány 
Gusztáv (1803–1883) gróffal. Jónéhány, 
elsősorban a fiatalságnak szánt vallási 
tárgyú munka megjelentetése mellett 
nagy jelentőséggel bírt a több országot 
érintő, nagyszabású bibliaterjesztő te-
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vékenysége, és ugyancsak számottevő 
volt földrajztudományi munkássága is.
 Életének meghatározó és annak ké-
sőbbi eseményeit is lényegesen befolyá-
soló időszaka volt 1848/1849. Wimmer az 
első független felelős magyar kormány 
felkérésére két alkalommal, 1848 májusá-
ban, majd augusztusában Londonba uta-
zott, hogy kiterjedt személyes kapcsola-
tait latba vetve igen fontos diplomáciai 
megbízásokat teljesítsen, 1848 októbe-
rében aktív szerepet vállalt a Vas vár-
megyei népfelkelés szervezésében és irá-
nyításában. Részben emiatt, részben pe-
dig két londoni útja miatt Bécsben Wim-
mert Kossuth Lajos (1802–1894) egyik 
igen fontos bizalmasának tartották, és 
amikor 1848 decemberének végén a csá-
szári csapatok Vas vármegye területé-
re léptek, azonnal megindult a keresés 
az államellenes tevékenységgel és fel-
ségárulással vádolt lelkész után, akinek 
végül rendkívül kalandos módon és nem 
kis szerencsével sikerült előbb az ország-
ból, majd pedig Ausztriából is elmenekül-
nie. Rövid ideig Svájcban, azt követően 
Franciaországban tartózkodott, majd a 
magyar kormány megbízásából 1849 júli-
usában Berlinbe utazott, mégpedig azzal 
a feladattal, hogy a porosz királyi udvar-
hoz fűződő kapcsolatait kihasználva, ta-
lálkozzon a szintúgy evangélikus vallású 
IV. Frigyes Vilmos királlyal (1795–1861, 
ur.: 1840–1861), és elérje, hogy az uralko-
dó a magyar ügy mellé álljon. Wimmer 
azonban minden igyekezete ellenére sem 
tudott sikert elérni, és 1849 szeptemberé-
ben távozni kényszerült Berlinből.
 Előbb Angliába ment, majd onnan 
1849 decemberében New Yorkba uta-
zott, 1850 augusztusában pedig vissza-
tért Európába. Brémában telepedett le, 
és ott folytatta papi hivatását. Több-
szöri eredménytelen próbálkozás után 
1863-ban, az akkor már betegeskedő 

Wimmer engedélyt kapott, hogy Bécsbe 
utazzon egy esetleges amnesztia meg-
szerzése reményében. Április közepén 
azonban már nagybetegen érkezett meg 
szülővárosába, ahol 1863. május 12-én 
meghalt. 2 nappal később a matzleins-
dorfi (ma: Bécs V. kerülete) evangélikus 
temetőben helyezték örök nyugalomra.2

 2 Az egykori felsőlövői evangélikus lelkész 
munkásságáról eddig három összefoglaló, 
Wimmer egész életét bemutatni kívánó kö-
tet jelent meg:

   Kurz, Samuel: Gottlieb August Wimmer weil. 
evang. Pfarrer A. C. in Oberschützen. Bp., 
1895. (továbbiakban: Kurz, 1895.) 77 p.; Ma-
gyar Győző: Wimmer Gottlieb Ágost, Felsőlövő 
nagy papja. Bp., 1910. (továbbiakban: Magyar, 
1910.) 64 p.; Zimmermann, Bernhard Hans: Gott-
lieb August Wimmer, 1791–1863. Ein Wie ner 
mit länderweiter Wirkung. Wien, 1965. (to-
vábbiakban: Zimmermann, 1965.) 56 p.

   E kötetek mellett életének és tevékenysé-
gének egyes szakaszairól az eddig napvilágot 
látott nagyszámú – és a teljes életrajzokhoz 
hasonlóan, egymástól erősen eltérő szín vo-
nalú – publikációból lásd:

   [Ebenspanger János]: A felsőlövői á. h. ev. 
nyilvános tanintézetek (tanítóképezde, gym-
nasium, reáliskola és nevelőintézet) ötven 
éves fennállása alkalmából, kiadott 1894/95. 
évi örömértesítője. Jubel-Programm der 
öffentlichen ev. Schulanstalten zu Ober-
schützen (Seminar, Gymnasium, Realschu-
le u. Pensionat) für das Schuljahr 1894/95 
und zum 50-jäh rigen Jubileum der Schul an-
stalten. Felsőőr, [1895.] 113 p.; Ebenspanger, 
Johannes: Die 50-jährige Geschichte der evan-
gelischen Schulanstalten zu Oberschützen. 
Oberwart, 1895. (továbbiakban: Ebenspan ger, 
1895). 160 p.; Frauneder, Helmut: Die Entwick-
lung der evangelischen Schulanstalten zu 
Oberschüt zen von den Anfängen bis zum 
Ausgleich. In: Österreichische Bildungs- und 
Schulgeschichte von der Aufklärung bis zum Li-
beralismus. Red. Gerda Mraz. Eisen stadt, 1974. 
149-164. p. (Jahrbuch für österreichische Kul-
turgeschichte; IV.); Uő: Die „Armenlehrsemi-
nar” und Wimmers Pädagogik. In: Sym posion 
Gottlieb August Wimmer und die Länder der 
Stephanskrone. Oberschüt zen, 2004. 34-46. p. 
(Oberschüzter Museums blätter (továbbiakban: 
OMb.); 1.); Uő: Gottlieb August Wimmer (1791–
1863) – biographische Übersicht. In: Pfarrer 
G. A. Wimmer (1791–1863) zum 150. Todes-
tag. Oberschützen, 2014. (továbbiakban: Wim-
mer zum 150. Todes tag, 2014.) 3-5. p. (OMb.; 9.); 

Gönner, Rudolf: Gottlieb August Wimmer – Ein 
burgenländischer Philantrop. = Burgenlän-
dische Heimatblätter, (továbbiakban: BHb.), 
1964. Heft 4. 171-177. p.; Gross, Werner: Wimmer 
als Geograph. In: Symposion Gottlieb August 
Wimmer und die Länder der Stephanskro-
ne. Oberschützen, 2004. (továbbiakban: Gross, 
2004.) 47-54. p. (OMb.; 1.); Kainz, Alfred: G. A. 
Wimmer und der Obstbau, 1. In: Wimmer zum 
150. Todes tag, 2014. 47-50. p. (OMb.; 9.); Linber-
ger, Stephan: Geschichte der öffentlichen evan-
gelischen Schulanstalten zu Oberschützen von 
ihrer Gründung bis zum ersten fünfundzwan-
zigjährigen Jubelfeste. In: Programm zu dem 
fünf undzwanzigjährigen Jubelfeste der öffent-
lichen evangelischen Schulanstalten in Ober-
schützen und zugleich Jahresbericht über das 
Schuljahr 1869–1870, womit zu dem Jubelfes-
te am 10. Juli und den öffentlichen Prüfungen 
am 11. und 12. Juli ergebenst einladet in Na-
men sämmtlicher Lehrer Stephan Linberger 
Director. Wien, 1870. 1-35. p.; Marosi, Alois: G. A. 
Wimmer und der Obstbau, 2. In: Wimmer zum 
150. Todes tag, 2014. 51-59. p. (OMb.; 9.); Probst, 
Franz: A felsőlövői evangélikus tanintéze-
tek és szerepük a 19. század tankönyvirodal-
mában. In: A pannon térség iskola- és műve-
lődésügye 1918-ig, különös tekintettel a fel-
sőbb oktatásra. Nemzetközi Kultúrtörténe-
ti Szimpózion „Mogersdorf” 1976. Kőszegen. 
Szombathely, 1978. 87-100. p.; Uő: Ein Beitrag 
der Evangelischen Schulanstalten von Ober-
schützen zur Pädagogik und Schulbuchlitera-
tur des 19. Jahr hunderts. In: Nemzetközi Kul-
túrtörténeti Szimpózion „Mogersdorf” 1976. 
Kőszegen. A pannon térség iskola- és művelő-
désügye 1918-ig, különös tekintettel a felsőbb 
oktatásra. Szombathely, 1978. 101-116. p.; Rein-
grabner, Gustav: Gottlieb August Wimmer und 
das religiöse Schrifttum. In: Wimmer zum 150. 
Todes tag, 2014. 6-46. p. (OMb.; 9.); Simon V. Pé-
ter: Wimmer Ágoston 1848-as londoni külde-
tése. In: A Szombathelyi Tanárképző Főisko-
la Tudományos Közleményei. 1. Szerk. Orosz 
Sándor. Szombathely, 1978. 217-226. p.; Tilcsik 
György: Der Urbarialelibertationsvertrag der 
Gemeinde Oberschützen. In: BHb., 1987. 4. sz. 
145-156. p.; Uő: Kossuth Lajos levele Wimmer 
Ágoston 1848. évi második londoni küldeté-
séről. = Vasi Honismereti Közlemények, 1991. 
2. sz. 77-83. p.; Uő: Adalékok Wimmer Ágos-
ton 1848. évi tevékenységéhez. In: Előadások 
Vas megye történetéről. 2. Szerk. Uő. Szom-
bathely, 1993. 185-198. p. (Vas megyei levéltári 
füzetek; 6.); Uő: Quellen und Angaben zur Tä-
tigkeit von Gottlieb August Wimmer im Herbst 
1848. In: Forscher – Gestalter – Vermittler. 
Festschrift Gerald Schlag. Hrsg. Wolfgang 
Gürtler, Gerhard J. Winkler. Eisenstadt, 2001. 

 Az igen jelentős egyházi szakírói te-
vékenységet kifejtő, ugyanakkor kiter-
jedt levelezést folytató Wimmer szemé-

405-425. p. (Wissenschaftliche Arbeiten aus 
dem Burgenland; 105.); Uő: Gottlieb August 
Wimmer und die ungarische Revolution von 
1848/1849. In: Sym posion Gottlieb August 
Wimmer und die Länder der Stephanskrone. 
Oberschützen, 2004. 17-33. p. (OMb.; 1.); Uő: 
Adatok a magyar diplomácia 1849 későnya-
rán tett utolsó erőfeszítéseihez. Teleki Lász-
ló 1849. augusztus 16-án, Párizsban kelt levele 
Gottlieb August Wimmerhez. = Soproni Szem-
le, 2008. 2. sz. 194-206. p.; Uő: Adatok a Felső-
lövői Evangélikus Tanintézetek Elemi Minta-
iskolájának 1848 előtti működéshez. Az isko-
la 1847 februárjában kiadott tájékoztatója. In: 
Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves 
Szögi László tiszteletére. Szerk. Draskóczy Ist-
ván, Varga Júlia, Zsidi Vilmos. Bp., 2018. 415-
437. p. (Magyar Levéltárosok Egyesülete kiad-
ványai; 15.); Tepperberg, Christoph: Die Flucht 
Gottlieb August Wimmers im Winter 1848/49. 
= BHb., 1982. Heft 1. sz. 13-20. p.; Uő: Auf der 
Flucht. Das „Itinerar“ Gottlieb August Wim-
mers, 1848–1863. (továbbiakban: Tepperberg, 
2014.) In: Wimmer zum 150. Todes tag, 2014. 
60-65. p. (OMb.; 9.); Zimmermann, Bernhard Hans: 
Gottlieb August Wimmer. Ein Bahn brecher der 
Bibelverbreitung in Südosteu ropa. In: Jahr-
buch der Gesellschaft für die Geschichte des 
Protestantismus im ehemaligen und im neu-
en Österreich, 1937. Hrsg. Karl Völker. Wien 
– Leipzig, 1937. (továbbiakban: Zimmermann, 
1937.) 125-150. p.; Uő: Ludwig Kossuth und 
Gottlieb August Wimmer. In: Südostdeutsche 
Forschungen, 1939. 738-747. p.; Uő: Ludwig Kos-
suth und Gottlieb August Wimmer. In: Südost-
deutsche Forschungen, 1939. Hrsg. Fritz Val-
javec. München, 1939. 738-747. p.; Uő: Gottlieb 
August Wimmers Reformtätigkeit in der Pfar-
re Oberschützen. In: Jahrbuch der Gesellschaft 
für die Geschichte der Protestan tismus im ehe-
mahligen Österreich, 1940. Hrsg. Paul Dedic. 
Wien – Leipzig, 1940. (továbbiak ban: Zimmer-
mann, 1940.) 159-179. p.; Uő: Gott lieb August 
Wimmers und diplomati sche Wirksamkeit. 
Beiträge zur ungarischen Revolution und Emig-
ration. In: Mitteilungen des Österreichischen 
Institut für Geschichts forschung, 1941. 1–2. 
Red. Wilhelm Bauer, Otto Brunner. Innsbruck, 
1941. (továbbiak ban: Zimmermann, 1941.) 147-
185. p.; Uő: Gott lieb August Wimmers Wirksam-
keit in Bremen. In: Zeitschrift der Gesellschaft 
für niedersächsische Kirchengeschichte,  
1941. Hrsg. Philipp Meyer. Göttingen, 1941. 
174-194. p.; Uő: Gottlieb August Wimmer (1791–
1863). In: BHb., 1963. Heft 4. 163-178. p.
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vékenysége, és ugyancsak számottevő 
volt földrajztudományi munkássága is.
 Életének meghatározó és annak ké-
sőbbi eseményeit is lényegesen befolyá-
soló időszaka volt 1848/1849. Wimmer az 
első független felelős magyar kormány 
felkérésére két alkalommal, 1848 májusá-
ban, majd augusztusában Londonba uta-
zott, hogy kiterjedt személyes kapcsola-
tait latba vetve igen fontos diplomáciai 
megbízásokat teljesítsen, 1848 októbe-
rében aktív szerepet vállalt a Vas vár-
megyei népfelkelés szervezésében és irá-
nyításában. Részben emiatt, részben pe-
dig két londoni útja miatt Bécsben Wim-
mert Kossuth Lajos (1802–1894) egyik 
igen fontos bizalmasának tartották, és 
amikor 1848 decemberének végén a csá-
szári csapatok Vas vármegye területé-
re léptek, azonnal megindult a keresés 
az államellenes tevékenységgel és fel-
ségárulással vádolt lelkész után, akinek 
végül rendkívül kalandos módon és nem 
kis szerencsével sikerült előbb az ország-
ból, majd pedig Ausztriából is elmenekül-
nie. Rövid ideig Svájcban, azt követően 
Franciaországban tartózkodott, majd a 
magyar kormány megbízásából 1849 júli-
usában Berlinbe utazott, mégpedig azzal 
a feladattal, hogy a porosz királyi udvar-
hoz fűződő kapcsolatait kihasználva, ta-
lálkozzon a szintúgy evangélikus vallású 
IV. Frigyes Vilmos királlyal (1795–1861, 
ur.: 1840–1861), és elérje, hogy az uralko-
dó a magyar ügy mellé álljon. Wimmer 
azonban minden igyekezete ellenére sem 
tudott sikert elérni, és 1849 szeptemberé-
ben távozni kényszerült Berlinből.
 Előbb Angliába ment, majd onnan 
1849 decemberében New Yorkba uta-
zott, 1850 augusztusában pedig vissza-
tért Európába. Brémában telepedett le, 
és ott folytatta papi hivatását. Több-
szöri eredménytelen próbálkozás után 
1863-ban, az akkor már betegeskedő 

Wimmer engedélyt kapott, hogy Bécsbe 
utazzon egy esetleges amnesztia meg-
szerzése reményében. Április közepén 
azonban már nagybetegen érkezett meg 
szülővárosába, ahol 1863. május 12-én 
meghalt. 2 nappal később a matzleins-
dorfi (ma: Bécs V. kerülete) evangélikus 
temetőben helyezték örök nyugalomra.2

 2 Az egykori felsőlövői evangélikus lelkész 
munkásságáról eddig három összefoglaló, 
Wimmer egész életét bemutatni kívánó kö-
tet jelent meg:

   Kurz, Samuel: Gottlieb August Wimmer weil. 
evang. Pfarrer A. C. in Oberschützen. Bp., 
1895. (továbbiakban: Kurz, 1895.) 77 p.; Ma-
gyar Győző: Wimmer Gottlieb Ágost, Felsőlövő 
nagy papja. Bp., 1910. (továbbiakban: Magyar, 
1910.) 64 p.; Zimmermann, Bernhard Hans: Gott-
lieb August Wimmer, 1791–1863. Ein Wie ner 
mit länderweiter Wirkung. Wien, 1965. (to-
vábbiakban: Zimmermann, 1965.) 56 p.

   E kötetek mellett életének és tevékenysé-
gének egyes szakaszairól az eddig napvilágot 
látott nagyszámú – és a teljes életrajzokhoz 
hasonlóan, egymástól erősen eltérő szín vo-
nalú – publikációból lásd:

   [Ebenspanger János]: A felsőlövői á. h. ev. 
nyilvános tanintézetek (tanítóképezde, gym-
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évi örömértesítője. Jubel-Programm der 
öffentlichen ev. Schulanstalten zu Ober-
schützen (Seminar, Gymnasium, Realschu-
le u. Pensionat) für das Schuljahr 1894/95 
und zum 50-jäh rigen Jubileum der Schul an-
stalten. Felsőőr, [1895.] 113 p.; Ebenspanger, 
Johannes: Die 50-jährige Geschichte der evan-
gelischen Schulanstalten zu Oberschützen. 
Oberwart, 1895. (továbbiakban: Ebenspan ger, 
1895). 160 p.; Frauneder, Helmut: Die Entwick-
lung der evangelischen Schulanstalten zu 
Oberschüt zen von den Anfängen bis zum 
Ausgleich. In: Österreichische Bildungs- und 
Schulgeschichte von der Aufklärung bis zum Li-
beralismus. Red. Gerda Mraz. Eisen stadt, 1974. 
149-164. p. (Jahrbuch für österreichische Kul-
turgeschichte; IV.); Uő: Die „Armenlehrsemi-
nar” und Wimmers Pädagogik. In: Sym posion 
Gottlieb August Wimmer und die Länder der 
Stephanskrone. Oberschüt zen, 2004. 34-46. p. 
(Oberschüzter Museums blätter (továbbiakban: 
OMb.); 1.); Uő: Gottlieb August Wimmer (1791–
1863) – biographische Übersicht. In: Pfarrer 
G. A. Wimmer (1791–1863) zum 150. Todes-
tag. Oberschützen, 2014. (továbbiakban: Wim-
mer zum 150. Todes tag, 2014.) 3-5. p. (OMb.; 9.); 

Gönner, Rudolf: Gottlieb August Wimmer – Ein 
burgenländischer Philantrop. = Burgenlän-
dische Heimatblätter, (továbbiakban: BHb.), 
1964. Heft 4. 171-177. p.; Gross, Werner: Wimmer 
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ger, Stephan: Geschichte der öffentlichen evan-
gelischen Schulanstalten zu Oberschützen von 
ihrer Gründung bis zum ersten fünfundzwan-
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tek és szerepük a 19. század tankönyvirodal-
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füzetek; 6.); Uő: Quellen und Angaben zur Tä-
tigkeit von Gottlieb August Wimmer im Herbst 
1848. In: Forscher – Gestalter – Vermittler. 
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lyes iratainak sorsa nem ismeretes, any-
nyi azonban biztos, hogy teljes iratha-
gyatékának valószínűleg csupán egy, ám 
rendkívül értékes része a Burgenlandi 
Tartományi Levéltár őrizetébe került,3 és 
feltűnő, hogy az abban fellelhető adato-
kat az eddigi kutatások csupán részlege-
sen hasznosították.
 Az alábbiakban az említett iratok kö-
zött megtalálható, két, németnyelvű, Wim-
mer Ágostonhoz intézett levél szövegének 
fordítását adjuk közre, mégpedig abban a 
reményben, hogy a levelek megszületé-
séhez, valamint a bennük megtalálha-

 3 Burgenländisches Landesarchiv. Nachlässe 
(Hagyatékok). Nachlass Wimmer (Wimmer- 
hagyaték) (továbbiakban: BLA NW). E hagya-
tékban Wimmer személyes iratai, levelezése, 
több munkájának kézirata stb. mellett meg-
találhatók családtagjainak iratai – közöttük a 
lelkész hozzájuk intézett levelei – is.

tó, illetőleg azokhoz kapcsolódó adatok és 
összefüggések bemutatása hozzájárul az 
egykori felsőlövői evangélikus lelkész éle-
tének és tevékenységének jobb és ponto-
sabb megismeréséhez, miközben tény-
szerűen igazolja azt a közhelyszámba 
menő, de kétségkívül igaz megállapítást, 
miszerint a levéltárak nagyon sok olyan, 
még ismeretlen iratot őriznek, amelyek-
ben lévő adatok lényegesen bővíteni és 
árnyalni tudják korábbi ismereteinket.
 E levelek érdekessége és külön érté-
ke, hogy azokat Mária Dorottya főherceg-
nő (1797–1855), József nádor (1776–1847) 
harmadik felesége sajátkezűleg írta Wim-
mernek, és azok egyikében Mária Doroty-
tya Széchenyi Istvánról (1791–1860) is 
fontos és érdekes információkat közölt a 
felsőlövői lelkésszel.4
 Wimmer 1818-ban kezdte meg lelké-
szi szolgálatát Felsőlövőn. A határozott, 
öntudatos és nagyfelkészültségű evan-
gélikus pap hamar népszerű lett a falu 
lakossága körében, ám a település elöl-
járói ezt nem nézték jó szemmel. Rész-
ben szókimondó habitusa, részben teo-
lógiai felfogása és nézetei miatt több-
ször is támadást, majd az 1830-as évek 
elején pert is indítottak ellene, melynek 
következtében 1833 októberében távoz-
ni kényszerült Felsőlövőről. A Pozsony 
vármegyében lévő, és a Pozsonytól (né-
met neve: Pressburg, ma: Bratislava, 
Szlo vákia) alig 25-km-re fekvő, szabad 
királyi városba, Modorba (német neve: 
Modern, ma: Modra, Szlovákia) költö-
zött, és itt élt 1835 októberéig, amikor 
is felsőlövői hívei kérésére visszatért a 
szeretett Vas vármegyei faluba.5

 4 Miután mindkét levél általunk készített for-
dítását e publikáció végén teljes egészében 
közöljük, és ott megadjuk azok pontos levél-
tári jelzetét, az azokból származó adatokra 
az alábbiakban külön nem hivatkozunk.

 5 Kurz, 1895. 32-35. p.; Magyar, 1910. 21-22., 24-
29. p.; Zimmermann, 1937. 126. p.; Zimmermann, 
1940. 169-171. p.; Zimmermann, 1965. 18-19. p.

MÁRIA DOROTTYA 
FŐHERCEGNŐ 1841. JÚNIUS 
29-ÉN ÉS 1841. AUGUSZTUS 
29-ÉN WIMMER GOTTLIEB 
ÁGOSTONHOZ ÍRT LEVELEI

A nagy munkabírású Wimmer számá-
ra a Modorban töltött 2 esztendő ko-
rántsem volt elfecsérelt időszak, és lel-
kipásztori teendőinek ellátása mellett 
intenzíven folytatta a már az 1830-as 
évek elején megkezdett földrajzi mun-
kásságát.6 Ugyanakkor miután modori 
évei alatt Pozsonyban kisebb-nagyobb 
szünetekkel, de lényegében folyamato-
san ülésezett az 1832/1836. évi ország-
gyűlés, ez nyilvánvalóan számos lehető-
séget és alkalmat kínált számára, hogy 
több, a reformkor magyar politikai elit-
jéhez tartozó személlyel megismerked-
hessen. Ezek egyike József főherceg ná-
dor harmadik felesége, Mária Doroty-
tya főhercegnő volt. József főherceg,  
akit 1796-ban választottak Magyaror-
szág nádorává, 1819-ben vette nőül az 
evangélikus vallású württemberi her-
cegnőt. A Budán élő nádor és neje nyíl-
tan rokonszenvezett az ország polgáro-
sítását célzó magyar törekvésekkel és 
az azokat megfogalmazó személyekkel, 
amelyet a bécsi udvar egyáltalán nem 
nézett jó szemmel. Megismerkedésü-
ket követően a mélyen vallásos Mária 
 6 Gross, 2004. 47-48. p.; Wimmer, Gottlieb August: Die 

Enthüllung des Erdkreises oder allgemeine Ge-
schichte der geographischen Ent deckungsreisen 
zu Wasser und zu Lande für alle Stände. Bd 1. 
Allgemeine Geschichte der geographischen Ent-
deckungen zu Wasser und zu Lande, von den 
dunkelsten Rückerin nerungen, bis auf unsere 
Zeit. Wien, 1834. VIII, 408 p.; Bd. 2. Geschichte 
der geographischen Entdeckungsreisen in Af-
rika. Wien, 1834. VIII, 510 p.; Bd. 3. Geschichte 
der geogra phischen Entdeckungsreisen in Asia. 
Wien, 1834. VIII, 388 p.; Bd. 4. Geschichte der 
geo graphischen Entdeckungsreisen in Ameri-
ka. Wien, 1834. VI, 421 p.; Bd. 5. Geschichte der 
geographischen Entdeckungsreisen im grossen 
Oceane. Wien, 1834. IV, 328 p.

Dorottya hamar felfigyelt Wimmerre, 
és nagy érdeklődést mutatott a lelkész 
teológiai nézetei és munkássága iránt. 
Gyorsan kölcsönös rokonszenv alakult 
ki közöttük, és így azután Wimmer szá-
míthatott a főhercegnő, és az ő révén a 
nádor segítségére akkor, amikor 1835-
ben visszahívták Felsőlövőre, de ahhoz 
egyházi elöljáróinak engedélye is szük-
séges volt.7

 7 Kertész Botond: Evangélium és szabadság. Bp., 
2005. 157. p.; Kish, G. Alexander: The Origins of 
the Baptist Movement Among the Hungari-
ans. A History of the Baptists in the Kingdom 
of Hungary From 1846 to 1893. Leiden–Bos-
ton, 2012. (továbbiakban: Kish, 2012.) 21. p. 
(Brill’s Series in Church History; 54.); Oehler, 
K. Eberhard: Maria Dorothea von Württem-
berg. Ein Leben für Ungarn. Metzingen, 
2003. (továbbiakban: Oehler, 2003.) 74-75. p.; 

Mária Dorottya főhercegnő (1797–1855) 
Anton Einsle (1801–1871) festménye 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/ 
Archduchess_Maria_Dorothea.jpg)

Wimmer Gottlieb Ágoston (1793–1863)
(Wimmer zum 150. Todestag, 2014. Borító részlete. (OMb.; 9.))
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sítását célzó magyar törekvésekkel és 
az azokat megfogalmazó személyekkel, 
amelyet a bécsi udvar egyáltalán nem 
nézett jó szemmel. Megismerkedésü-
ket követően a mélyen vallásos Mária 
 6 Gross, 2004. 47-48. p.; Wimmer, Gottlieb August: Die 

Enthüllung des Erdkreises oder allgemeine Ge-
schichte der geographischen Ent deckungsreisen 
zu Wasser und zu Lande für alle Stände. Bd 1. 
Allgemeine Geschichte der geographischen Ent-
deckungen zu Wasser und zu Lande, von den 
dunkelsten Rückerin nerungen, bis auf unsere 
Zeit. Wien, 1834. VIII, 408 p.; Bd. 2. Geschichte 
der geographischen Entdeckungsreisen in Af-
rika. Wien, 1834. VIII, 510 p.; Bd. 3. Geschichte 
der geogra phischen Entdeckungsreisen in Asia. 
Wien, 1834. VIII, 388 p.; Bd. 4. Geschichte der 
geo graphischen Entdeckungsreisen in Ameri-
ka. Wien, 1834. VI, 421 p.; Bd. 5. Geschichte der 
geographischen Entdeckungsreisen im grossen 
Oceane. Wien, 1834. IV, 328 p.

Dorottya hamar felfigyelt Wimmerre, 
és nagy érdeklődést mutatott a lelkész 
teológiai nézetei és munkássága iránt. 
Gyorsan kölcsönös rokonszenv alakult 
ki közöttük, és így azután Wimmer szá-
míthatott a főhercegnő, és az ő révén a 
nádor segítségére akkor, amikor 1835-
ben visszahívták Felsőlövőre, de ahhoz 
egyházi elöljáróinak engedélye is szük-
séges volt.7

 7 Kertész Botond: Evangélium és szabadság. Bp., 
2005. 157. p.; Kish, G. Alexander: The Origins of 
the Baptist Movement Among the Hungari-
ans. A History of the Baptists in the Kingdom 
of Hungary From 1846 to 1893. Leiden–Bos-
ton, 2012. (továbbiakban: Kish, 2012.) 21. p. 
(Brill’s Series in Church History; 54.); Oehler, 
K. Eberhard: Maria Dorothea von Württem-
berg. Ein Leben für Ungarn. Metzingen, 
2003. (továbbiakban: Oehler, 2003.) 74-75. p.; 

Mária Dorottya főhercegnő (1797–1855) 
Anton Einsle (1801–1871) festménye 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/ 
Archduchess_Maria_Dorothea.jpg)

Wimmer Gottlieb Ágoston (1793–1863)
(Wimmer zum 150. Todestag, 2014. Borító részlete. (OMb.; 9.))
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 Mária Dorottyának számottevő sze-
repe volt abban, hogy Wimmernek 
a Londonban székelő Brit és Külföldi 
Biblia társasággal már korábban is meg-
lévő kapcsolatai az 1830-as évek végé-
től mind szorosabbá váltak, aminek ré-
vén kiteljesedhetett a felsőlövői lelkész 
nagyszabású, és sok bel- és külföldi uta-
zással járó bibliaterjesztő tevékenysége. 
1840-ben belépett a társaságba, és csak-
hamar felkérték, hogy legyen a Monar-
chia országaiban a Brit és Külföldi Biblia-
társaság megbízottja.8 Wimmer többször 
is felkereste a főhercegnőt Budán vagy a 
nádori család nyári birtokán, a Budától 
alig több, mint 40 km-re nyugatra, a Fejér 
vármegyében fekvő Alcsúton (ma: Alcsút-
doboz),9 és tagja lett annak, a Mária Do-
rottya körül kialakult, lutheránus és re-
formátus lelkészekből – közéjük tarto-
zott Bauhofer János György (1806–1864), 
az első budavári evangélikus lelkész, akit 
e tisztségre Mária Dorottya 1844-ben hí-
vott meg, továbbá Székács József (1809–
1876), aki 1836-tól a pesti evangélikus 
magyar egyház első papja volt, és Török 
Pál (1808–1883), akit 1839-ben választot-
tak meg a pesti református egyház élé-
re – álló körnek, amely lelki és szellemi 
társa, egyben támogatója volt a pietista 
felfogásáról, filantróp gondolkodásmód-
járól és nem utolsósorban magyarbarát-
ságáról ismert főhercegnőnek.10

Payr Sándor: Wimmer Ágoston két levele Má-
ria Dorottya nádorasszonyhoz. = Theológiai 
Szemle, 1929. 4-6. sz. (továbbiakban: Payr, 
1929.) 325. p.; Zimmermann, 1965. 19-20. p.

 8 Kish, 2012. 22-24. p.; Zimmermann, 1965. 
26-30. p.; Wimmer Ágoston bibliakiadó és 
-terjesztő tevékenységéről lásd: Zimmer-
mann, 1937. 125-150. p.

 9 Payr, 1929. 325. p.; Zimmermann, 1937. 133. p.
 10 Oehler, 2003. 67-68., 72-74., 80-84., 89. p.; 

Payr Sándor: Mária Dorottya nádor asszony. 
Egykorú napló és eredeti levelek tükrében. 
Bp., 1908. (továbbiakban: Payr, 1908.) 13-
26. p.; Mária Dorottya. Az utolsó magyar ná-
dorné élete képekben. Összeáll., elősz. Fa-

 Itt kell elmondanunk, hogy Mária 
Dorottya az 1825/1827. évi országgyűlés 
ideje alatt Pozsonyban ismerkedett meg 
Széchenyi Istvánnal, és nagyon hamar 
kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük. 
A főhercegnő férjével egyetemben tá-
mogatta a gróf nagyszabású terveit, to-
vábbá több alkalommal is adott Széche-
nyinek különböző könyveket, amelyek 
egyes részeit gyakran megvitatták egy-
mással. E találkozások és megbeszélések 
nyomán a mindkét részről meglévő ro-
konszenv bizalommá mélyült, melynek 
következtében Széchenyi sokszor ke-
reste fel Budán Mária Dorottyát, mely 
találkozók során többször is hosszabb 
diskurzusokat folyattak.11

 Széchenyi István naplójából és egy 
1841. június 29-én Deák Ferenchez 
(1803–1876) írt leveléből tudjuk, hogy 
a gróf egyrészt az Al-Dunán folyó mun-
kák megtekintésére június 14-én útra 
kelt József nádor kíséretének tagjaként 
az előző nap tért vissza Orsováról (ma: 
Orşova, Románia) Pestre, másrészt pe-
dig azt tervezte, hogy ott csak néhány 
napig marad, mivel Sopron és Vas vár-
megyékbe készült, mely körutazás leg-
fontosabb része a Sopron-Vasi Szeder-
egylettel kapcsolatos megbeszélése-
ken és az egyesület alakuló ülésén való 
részvétele volt.12

 A gróf a Pestre érkezését követő na-
pon, június 29-én tett látogatást Mária 

biny Tibor. Bp., 1997. (továbbiakban: Fabiny, 
1997.) 9-10. p.

 11 Fabiny, 1997. 11-12. p.; Oehler, 2003. 61-63., 
89. p.; Payr, 1908. 16. p.; Payr Sándor: Széche-
nyi vallásos lelkülete. Sopron, 1926. 49-55. p.

 12 Adatok gróf Széchenyi István és kora törté-
netéhez, 1808–1860. 1. köt. Összeáll. Bárt-
fai Szabó László. Bp., 1943. 382. p.; „Ezt köz-
tünk! Isten áldja!” Széchenyi István váloga-
tott levelei. Szerk. Kovács Henriett et al. Bp., 
2014. 311. p.; Gróf Széchenyi István naplói. 5. 
köt. Szerk., bev. Viszota Gyula. Bp., 1937. (to-
vábbiakban: Viszota, 1937.) 478-482. p. (Gróf 
Széchenyi István összes munkái; 14.)

Dorottyánál, akitől egy Wimmernek 
címzett levelet kapott, mégpedig az-
zal a meghagyással, hogy azt ő – már-
mint Széchenyi – személyesen adja át a 
felsőlövői lelkésznek.13 E levelét Mária 
Dorottya annak deklarálásával kezdte, 
hogy azt a nála tartózkodó Széchenyi 
István kérésre írta Wimmernek: „Szé-
chényi gróf megkért, hogy küldjek vele Ön-
nek néhány sort.” Feltűnő, hogy a gróf e 
napról készült naplóbejegyzése szerint 
azonban a levél megszületése nem egé-
szen így történt: „2 óra a f[ő]h[erceg]nő-
nél. Ő egy Wimmernek szóló levelet ad át 
nekem.”14 Ugyancsak ellentmond a fő-
hercegnő előbbi kijelentésének, hogy a 
levél jelentős, sőt túlnyomó része Szé-
chenyi Istvánról szól.
 A gróf ekkor életének egyik nagyon 
zaklatott időszakát élte. 1841. január 
2-tól ugyanis Kossuth Lajos szerkesz-
tésében egy új lap, a Pesti Hírlap látott 
napvilágot, amely gondolati, tartalmi, 
stílusbeli és formai tekintetben is alap-
vető változásokat hozott az addig meg-
jelent magyarországi újságokhoz és la-
pokhoz képest. Széchenyi – aki már 
korábban meglátta és felfedezte Kos-
suthban az „igazi” politikai ellenfelet – 
a kezdetektől határozott és heves el-
lenszenvvel fogadta a lapot, az abban 
publikált gondolatokat, valamint java-
solt módszereket, és a liberális ellenzék 
több meghatározó személyisége, így 
Deák Ferenc, Eötvös József (1813–1871) 
és Batthyány Lajos (1807–1849) kérése 
és figyelmeztetése ellenére is úgy dön-
tött, hogy egy hosszabb röpiratot készít 
Kossuth és a Pesti Hírlap ellen. 1841 feb-
ruárjában kezdett az íráshoz, és mun-
kája végül könyvvé terebélyesedett, 
amely 1841. június 23-án „Kelet népe” 

 13 Viszota, 1937. 482. p. A naplóból származó 
idézetek a szerző saját fordításai. 

 14 Viszota, 1937. 482. p.

címmel látott napvilágot.15 Itt és most 
nem vállalkozhatunk a Kossuth és Szé-
chenyi közötti vita akárcsak vázlatos is-
mertetésére,16 csupán felhívjuk a figyel-
met arra, hogy Széchenyi munkája csak 
néhány nappal a főhercegnő és a gróf 
találkozója, illetőleg Mária Dorottya 
Wimmerhez intézett levelének kelet-
kezése előtt hagyta el a nyomdát, mely 
időszakban a gróf gondolatai nyilván-
valóan a „Kelet népe” fogadtatása körül 
jártak. Erre utal a naplójába 1841. június 
28-án tett azon bejegyzés is, miszerint a 
könyv megjelenése után hamar nagyon 
kelendőnek bizonyult.17

 E néhány tény előrebocsátása azért 
is szükséges volt, mert azok nélkül ne-
hezen vagy egyáltalán nem volna pon-
tosan érthető sem Mária Dorottya leve-
lének tartalma, sem pedig annak zak-
latott hangvétele, amelyek ugyancsak 
arra mutatnak, hogy a főhercegnő sa-
ját elhatározásából, és nem pedig Szé-
chenyi biztatására írta e levelet. A Mária 
Dorottya és Széchenyi István közötti, és 
utóbbi fennidézett naplóbejegyzése sze-
rint 2 óra időtartamú megbeszélésen a 
gróf és Kossuth közötti jelentős nézet-
különbségekről, illetőleg a „Kelet né-

 15 Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. Bp., 
1977. 303 p. (Magyar História); Szabad György: 
Kossuth politikai pályája ismert és ismeret-
len megnyilatkozásai tükrében. Bp., 1977. 48-
54. p.; Varga János: Kereszttűzben a Pesti Hír-
lap. Az ellenzéki és a középutas liberalizmus 
elválása 1841–42-ben. Bp., 1983. 161 p.

 16 A vitára az előző jegyzetben hivatkozott mun-
kákon kívül még lásd: A Kelet Népe. Szerk., 
bev. Ferenczi Zoltán. Bp., 1925. 684 p. (Gróf 
Széchenyi István összes munkái; 5.]; Gróf 
Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kos-
suth Lajossal. 1-2. köt. Szerk., bev. Viszo-
ta Gyula. Bp., 1927–1930. 846, CDLX, 1211 p. 
(Gróf Széchenyi István összes munkái; 6.); Sza-
bad György: Deák Ferenc és a reformkori Kos-
suth–Széchenyi vita In: Tanulmányok Deák 
Ferencről. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg, 
1976. 247-277. p. (Zalai Gyűjtemény; 5.)

 17  Viszota, 1937. 482. p.
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 Mária Dorottyának számottevő sze-
repe volt abban, hogy Wimmernek 
a Londonban székelő Brit és Külföldi 
Biblia társasággal már korábban is meg-
lévő kapcsolatai az 1830-as évek végé-
től mind szorosabbá váltak, aminek ré-
vén kiteljesedhetett a felsőlövői lelkész 
nagyszabású, és sok bel- és külföldi uta-
zással járó bibliaterjesztő tevékenysége. 
1840-ben belépett a társaságba, és csak-
hamar felkérték, hogy legyen a Monar-
chia országaiban a Brit és Külföldi Biblia-
társaság megbízottja.8 Wimmer többször 
is felkereste a főhercegnőt Budán vagy a 
nádori család nyári birtokán, a Budától 
alig több, mint 40 km-re nyugatra, a Fejér 
vármegyében fekvő Alcsúton (ma: Alcsút-
doboz),9 és tagja lett annak, a Mária Do-
rottya körül kialakult, lutheránus és re-
formátus lelkészekből – közéjük tarto-
zott Bauhofer János György (1806–1864), 
az első budavári evangélikus lelkész, akit 
e tisztségre Mária Dorottya 1844-ben hí-
vott meg, továbbá Székács József (1809–
1876), aki 1836-tól a pesti evangélikus 
magyar egyház első papja volt, és Török 
Pál (1808–1883), akit 1839-ben választot-
tak meg a pesti református egyház élé-
re – álló körnek, amely lelki és szellemi 
társa, egyben támogatója volt a pietista 
felfogásáról, filantróp gondolkodásmód-
járól és nem utolsósorban magyarbarát-
ságáról ismert főhercegnőnek.10

Payr Sándor: Wimmer Ágoston két levele Má-
ria Dorottya nádorasszonyhoz. = Theológiai 
Szemle, 1929. 4-6. sz. (továbbiakban: Payr, 
1929.) 325. p.; Zimmermann, 1965. 19-20. p.

 8 Kish, 2012. 22-24. p.; Zimmermann, 1965. 
26-30. p.; Wimmer Ágoston bibliakiadó és 
-terjesztő tevékenységéről lásd: Zimmer-
mann, 1937. 125-150. p.

 9 Payr, 1929. 325. p.; Zimmermann, 1937. 133. p.
 10 Oehler, 2003. 67-68., 72-74., 80-84., 89. p.; 

Payr Sándor: Mária Dorottya nádor asszony. 
Egykorú napló és eredeti levelek tükrében. 
Bp., 1908. (továbbiakban: Payr, 1908.) 13-
26. p.; Mária Dorottya. Az utolsó magyar ná-
dorné élete képekben. Összeáll., elősz. Fa-

 Itt kell elmondanunk, hogy Mária 
Dorottya az 1825/1827. évi országgyűlés 
ideje alatt Pozsonyban ismerkedett meg 
Széchenyi Istvánnal, és nagyon hamar 
kölcsönös szimpátia alakult ki közöttük. 
A főhercegnő férjével egyetemben tá-
mogatta a gróf nagyszabású terveit, to-
vábbá több alkalommal is adott Széche-
nyinek különböző könyveket, amelyek 
egyes részeit gyakran megvitatták egy-
mással. E találkozások és megbeszélések 
nyomán a mindkét részről meglévő ro-
konszenv bizalommá mélyült, melynek 
következtében Széchenyi sokszor ke-
reste fel Budán Mária Dorottyát, mely 
találkozók során többször is hosszabb 
diskurzusokat folyattak.11

 Széchenyi István naplójából és egy 
1841. június 29-én Deák Ferenchez 
(1803–1876) írt leveléből tudjuk, hogy 
a gróf egyrészt az Al-Dunán folyó mun-
kák megtekintésére június 14-én útra 
kelt József nádor kíséretének tagjaként 
az előző nap tért vissza Orsováról (ma: 
Orşova, Románia) Pestre, másrészt pe-
dig azt tervezte, hogy ott csak néhány 
napig marad, mivel Sopron és Vas vár-
megyékbe készült, mely körutazás leg-
fontosabb része a Sopron-Vasi Szeder-
egylettel kapcsolatos megbeszélése-
ken és az egyesület alakuló ülésén való 
részvétele volt.12

 A gróf a Pestre érkezését követő na-
pon, június 29-én tett látogatást Mária 

biny Tibor. Bp., 1997. (továbbiakban: Fabiny, 
1997.) 9-10. p.

 11 Fabiny, 1997. 11-12. p.; Oehler, 2003. 61-63., 
89. p.; Payr, 1908. 16. p.; Payr Sándor: Széche-
nyi vallásos lelkülete. Sopron, 1926. 49-55. p.

 12 Adatok gróf Széchenyi István és kora törté-
netéhez, 1808–1860. 1. köt. Összeáll. Bárt-
fai Szabó László. Bp., 1943. 382. p.; „Ezt köz-
tünk! Isten áldja!” Széchenyi István váloga-
tott levelei. Szerk. Kovács Henriett et al. Bp., 
2014. 311. p.; Gróf Széchenyi István naplói. 5. 
köt. Szerk., bev. Viszota Gyula. Bp., 1937. (to-
vábbiakban: Viszota, 1937.) 478-482. p. (Gróf 
Széchenyi István összes munkái; 14.)

Dorottyánál, akitől egy Wimmernek 
címzett levelet kapott, mégpedig az-
zal a meghagyással, hogy azt ő – már-
mint Széchenyi – személyesen adja át a 
felsőlövői lelkésznek.13 E levelét Mária 
Dorottya annak deklarálásával kezdte, 
hogy azt a nála tartózkodó Széchenyi 
István kérésre írta Wimmernek: „Szé-
chényi gróf megkért, hogy küldjek vele Ön-
nek néhány sort.” Feltűnő, hogy a gróf e 
napról készült naplóbejegyzése szerint 
azonban a levél megszületése nem egé-
szen így történt: „2 óra a f[ő]h[erceg]nő-
nél. Ő egy Wimmernek szóló levelet ad át 
nekem.”14 Ugyancsak ellentmond a fő-
hercegnő előbbi kijelentésének, hogy a 
levél jelentős, sőt túlnyomó része Szé-
chenyi Istvánról szól.
 A gróf ekkor életének egyik nagyon 
zaklatott időszakát élte. 1841. január 
2-tól ugyanis Kossuth Lajos szerkesz-
tésében egy új lap, a Pesti Hírlap látott 
napvilágot, amely gondolati, tartalmi, 
stílusbeli és formai tekintetben is alap-
vető változásokat hozott az addig meg-
jelent magyarországi újságokhoz és la-
pokhoz képest. Széchenyi – aki már 
korábban meglátta és felfedezte Kos-
suthban az „igazi” politikai ellenfelet – 
a kezdetektől határozott és heves el-
lenszenvvel fogadta a lapot, az abban 
publikált gondolatokat, valamint java-
solt módszereket, és a liberális ellenzék 
több meghatározó személyisége, így 
Deák Ferenc, Eötvös József (1813–1871) 
és Batthyány Lajos (1807–1849) kérése 
és figyelmeztetése ellenére is úgy dön-
tött, hogy egy hosszabb röpiratot készít 
Kossuth és a Pesti Hírlap ellen. 1841 feb-
ruárjában kezdett az íráshoz, és mun-
kája végül könyvvé terebélyesedett, 
amely 1841. június 23-án „Kelet népe” 

 13 Viszota, 1937. 482. p. A naplóból származó 
idézetek a szerző saját fordításai. 

 14 Viszota, 1937. 482. p.

címmel látott napvilágot.15 Itt és most 
nem vállalkozhatunk a Kossuth és Szé-
chenyi közötti vita akárcsak vázlatos is-
mertetésére,16 csupán felhívjuk a figyel-
met arra, hogy Széchenyi munkája csak 
néhány nappal a főhercegnő és a gróf 
találkozója, illetőleg Mária Dorottya 
Wimmerhez intézett levelének kelet-
kezése előtt hagyta el a nyomdát, mely 
időszakban a gróf gondolatai nyilván-
valóan a „Kelet népe” fogadtatása körül 
jártak. Erre utal a naplójába 1841. június 
28-án tett azon bejegyzés is, miszerint a 
könyv megjelenése után hamar nagyon 
kelendőnek bizonyult.17

 E néhány tény előrebocsátása azért 
is szükséges volt, mert azok nélkül ne-
hezen vagy egyáltalán nem volna pon-
tosan érthető sem Mária Dorottya leve-
lének tartalma, sem pedig annak zak-
latott hangvétele, amelyek ugyancsak 
arra mutatnak, hogy a főhercegnő sa-
ját elhatározásából, és nem pedig Szé-
chenyi biztatására írta e levelet. A Mária 
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 15 Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. Bp., 
1977. 303 p. (Magyar História); Szabad György: 
Kossuth politikai pályája ismert és ismeret-
len megnyilatkozásai tükrében. Bp., 1977. 48-
54. p.; Varga János: Kereszttűzben a Pesti Hír-
lap. Az ellenzéki és a középutas liberalizmus 
elválása 1841–42-ben. Bp., 1983. 161 p.

 16 A vitára az előző jegyzetben hivatkozott mun-
kákon kívül még lásd: A Kelet Népe. Szerk., 
bev. Ferenczi Zoltán. Bp., 1925. 684 p. (Gróf 
Széchenyi István összes munkái; 5.]; Gróf 
Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kos-
suth Lajossal. 1-2. köt. Szerk., bev. Viszo-
ta Gyula. Bp., 1927–1930. 846, CDLX, 1211 p. 
(Gróf Széchenyi István összes munkái; 6.); Sza-
bad György: Deák Ferenc és a reformkori Kos-
suth–Széchenyi vita In: Tanulmányok Deák 
Ferencről. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg, 
1976. 247-277. p. (Zalai Gyűjtemény; 5.)

 17  Viszota, 1937. 482. p.
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pé”-ben megfogalmazott gondolatokról 
eshetett elsősorban szó. Mária Dorottya 
– aki, mint említettük, támogatta Szé-
chenyi nagyszabású terveit – a levélben 
azokat önmagukban is hasznosaknak 
nevezte, bár megjegyezte, hogy meg-
valósításuk sok időt igényel. A főher-
cegnő úgy ítélte meg, hogy a gróf – és 
itt a „Kelet népé”-re is gondolhatott – 
az igazságot keresi, és arra kérte Wim-
mert, hogy álljon mellé és támogassa 
őt, amelyhez az Úrtól a grófot felrázni, 
apátiájából kimozdítani képes erőt kért 
a felsőlövői lelkész számára. Mária Do-
rottya pontosan és precízen jellemezte 
Széchenyit, amikor azt írta, hogy szinte 
állandó kétségektől és bizonytalansá-
goktól szenved az általa megfogalma-
zott társadalmi és gazdasági helyzet-
kép, valamint az annak megváltozta-
tására tett javaslatok és módszerek he-
lyességét illetően. Mária Dorottya azt 
is jól látta és tudta, hogy a gróf folya-
matos, olykor önmarcangoló kételke-
dése közepette nem talált megfelelő 
szellemi partnert, akivel mindezekről 
érdemben beszélgetni és vitatkozni tu-
dott volna. A főhercegnő egyrészt közöl-
te Wimmerrel, hogy a gróf a nála éven-
te egy-két alkalommal tett látogatása 
során mindig ezekről, az őt kínzó súlyos 
kételyekről beszél, másrészt lényegében 
felszólította a lelkészt, hogy legyen lel-
ki és szellemi támasza a grófnak ezek le-
küzdésében, és miután beszélgetésük 
során Széchenyi hozta szóba Wimmer 
személyét, Mária Dorottya úgy vélte és 
azt remélte, hogy méltó intellektuális 
társává tud lenni a grófnak abban, hogy 
az úrrá legyen önnön fájdalmas gyötrel-
mein és kínzó kétségein, illetőleg, hogy 
a várt segítség elfogadását Széchenyi va-
lóban komolyan gondolja. Mária Doroty-
tya mindezekhez sok spirituális bölcses-
séget kívánt a lelkésznek.

 A levél ezt követő részében Mária Do-
rottya két, minden valószínűség szerint 
általa korábban Wimmertől kért könyv-
re kérdezett rá, amelyek egyikét már 
megkapta és azt meg is kívánta tartani, 
másikát pedig még várta, mivel az még 
nem érkezett meg hozzá: „Megtarthatom 
a »Neff« példányát? Mikor érkeznek Richter 
házi bibliái?” Közülük az első Felix Neff 
(1798–1829), svájci evangélikus misszio-
nárius „Unterredungen mit Kindern 
über Sünde und Erlösung” címmel, 1838-
ban Hamburgban megjelent munkája,18 
de az is lehet, hogy annak 1841-ben Kő-
szegen, a Reichard nyomdában napvi-
lágot látott magyar nyelvű változata,19 
a második pedig Johann Heinrich Rich-
ter (1799–1847) német evangélikus teo-
lógus, tanár és misszionárius „Erklärte 
Haus-Bibel, oder Auslegung der ganzen 
heiligen Schrift Alten und Neuen Testa-
ments” című, hatkötetes, 1834 és 1840 
között, Barmenben (ma: Wuppertal, Né-
metország), Bochumban és Schwelm-
ben kiadott nagyszabású műve volt.20  
 18 Neff, Felix: Unterredungen mit Kindern über 

Sünde und Erlösung. Hamburg, 1838. 143 p.
 19 Neff, Felix: Beszélgetések bűnről és megvál-

tásról. Kőszeg, 1841. 68 p.
  Megjegyezzük, hogy a könyv magyar nyel-

vű változatának címe – miután abból valami-
lyen okból kimaradt a „gyermekekkel” szó – 
nem teljesen azonos az eredeti kötet címé-
vel. Ugyancsak felhívjuk a figyelmet, hogy 
Neff munkája 1844-ben Kőszegen, szintúgy a 
Reichard nyomdában – az eredeti címmel – 
német nyelven is megjelent. Lásd: Neff, Felix: 
Unterredungen mit Kindern über Sünde 
und Erlösung. Kőszeg, 1844. 90 p.

 20 Richter, Johann Heinrich: Erklärte Haus-Bibel 
oder Auslegung der ganzen heiligen Schrift 
alten und neuen Testaments. Bd. 1. Barmen–
Schwelm, 1834. 908 p.; 2. Verm. und verb. Aufl. 
(Bőv. és jav. kiad.) Barmen–Schwelm, 1836. 944, 
64 p.; Bd. 2. Barmen–Schwelm, 1835. 954 p.; Bd. 
3. Barmen–Schwelm, 1836. 783 p.; Bd. 4. Bar-
men–Schwelm, 1836. 1170 p.; Bd. 5. Barmen–
Bochum–Schwelm, 1839. 966 p.; Bd. 6. Bar-
men–Bochum–Schwelm, 1840. 1152 p.; Rich-
ter teológiai és misszio náriusi munkásságáról 
lásd: Deut sche Biographische Enzyklopädie der 

E két munka és az a tény, hogy azokkal 
a főhercegnő könyvtárát kívánta gyara-
pítani, egyértelműen jelzi, hogy Mária 
Dorottya amellett, hogy figyelemmel kí-
sérte az Európa-szerte megjelenő egye-
temes lutheránus szakirodalmat, abból a 
maga számára valamilyen okból különö-
sen fontos darabokat igyekezett is – ezút-
tal bizalmasa, Wimmer Gottlieb Ágoston 
révén és segítségével – beszerezni.
 Az e szakaszt követő mondat a késői ol-
vasó számára a levél talán legmeglepőbb 
része, hiszen ebben Mária Dorottya arra 
szólította fel Wimmert, hogy tépje szét, 
azaz semmisítse meg a levelet, mivel az egy 
nevet – ami Széchenyi Istváné volt – tartal-
maz. Az óvatosság és az attól való félelem, 
hogy a Wimmernek küldött levél illeték-
telen kezekbe kerülhet, nem volt véletlen, 
hiszen József nádort és feleségét is éberen 
figyelte a bécsi udvar titkosrendőrsége.21 
Az már egy másik kérdés, hogy szerencsére 
a felsőlövői lelkész nem fogadta meg a taná-
csot, és nem semmisítette meg a levelet.
 Mária Dorottya levelének befejező ré-
szében ismét csak Széchenyit hozta szó-
ba, és aláírásként használt monogram-
ja előtt a grófról a következő óhajtását 
vetette papírra: „Ó, mire lenne ő képes, ha 
egy szellem lenne!” A „post scriptum”-ban 
pedig a gróf és Wimmer azonos gondol-
kodás- és látásmódjára utalva, közölte a 
lelkésszel, hogy Széchenyi kedveli Ang-
liát, ő – mármint Mária Dorottya – pedig 
elmondta neki, hogy Wimmer is hason-
lóképpen érez, majd pedig zárásaként 
megjegyezte, hogy a gróf nagyon sok 
információval rendelkezik róla: „Ő sokat 
tudott Önről!”

Theologie und der Kirchen. Bd. 2. Hrsg. Bernd 
Moeller, Bruno Jahn. München, 2005. 1119. p.

 21 Soós István: József főherceg-nádor titkos ren-
dőri megfigyelése, 1805–1812. In: Szakszol-
gálat Magyarországon, avagy tanulmányok 
a titkos hírszerzés és adatgyűjtés világából, 
1785–2011. Szerk. Csóka Ferenc. Bp., 2012. 
11-30. p.; Zimmermann, 1941. 171. p.

 E levél „utóéletéhez” szorosan hoz-
zátartozik, hogy azt Széchenyi az előbb 
már említett, Sopron és Vas vármegyék-
ben tett utazásakor magával vitte. En-
nek során 1841. július 21-én Pinkafőről 
(német neve: Pinkafeld, ma: Pinkafeld, 
Ausztria) érkezett Tarcsára (német neve: 
Tatzmannsdorf, ma: Bad Tatzmanns-
dorf, Ausztria), és ott több, mint 3 hét-
tel Mária Dorottya levelének kelte után 
adta azt át Felsőlövő bírájának, hogy to-
vábbítsa Wimmerhez. E napról többek 
között a következőket jegyezte fel a gróf 
naplójába: „21-én Tarcsára a pinkafői plébá-
nossal.22 Intoleráns Wimmerrel. Tarcsán. Pol-
ster felsőlövői bíró23 – átadom neki a f[ő]h[er-
cegnő] W[immer]nek írt levelét.”24 Nem 
tudjuk, hogy Széchenyi nem szándéko-
zott vagy esetleg a lelkész távolléte miatt 
nem tudott vele személyesen találkozni, 
és ezért választotta vagy kényszerült vá-
lasztani a levél címzetthez történő eljut-
tatásnak ezt a közvetett módját.
 Sajnos, az sem ismeretes, hogy Wim-
mer végül mikor vehette kézbe a le-
velet, de tény, hogy nem fogadta meg 
Mária Dorottya figyelmeztetését, és 
elolvasása után nem tépte szét azt. 
Ugyancsak nincs biztos adatunk arról, 
hogy válaszolt-e, és ha igen, akkor mit 
és mikor. Ugyanakkor a főhercegnő 
alább közreadott második levele alap-
ján gyanítható, hogy a válaszlevélben 
vagy egy, azt követően külön ebből a 
célból küldött másik levélben, esetleg 

 22 Széchenyi naplójában név nélkül említett 
„Pfarrer von Pinkafeld” Veinhofer József 
(1778–1859) katolikus plébános volt. Payr, 
1929. 326., 330. p.; Schematismus venera-
bilis cleri dioecesis Sabariensis pro anno 
MDCCCXLVI. Sabaria, 1846. 7., 41., 44. p.; 
A szombathelyi egyházmegye története. 
3. köt. Történelmi névtár. Összeáll. Géfin 
Gyula. Szombathely, 1935. 447-448. p.

 23 A felsőlövői bíró teljes neve Polster György 
János volt. Ebenspanger. 1895. 8. p.

 24 Viszota, 1937. 488. p.
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lóban komolyan gondolja. Mária Doroty-
tya mindezekhez sok spirituális bölcses-
séget kívánt a lelkésznek.
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rottya két, minden valószínűség szerint 
általa korábban Wimmertől kért könyv-
re kérdezett rá, amelyek egyikét már 
megkapta és azt meg is kívánta tartani, 
másikát pedig még várta, mivel az még 
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a »Neff« példányát? Mikor érkeznek Richter 
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(1798–1829), svájci evangélikus misszio-
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de az is lehet, hogy annak 1841-ben Kő-
szegen, a Reichard nyomdában napvi-
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tásról. Kőszeg, 1841. 68 p.
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1929. 326., 330. p.; Schematismus venera-
bilis cleri dioecesis Sabariensis pro anno 
MDCCCXLVI. Sabaria, 1846. 7., 41., 44. p.; 
A szombathelyi egyházmegye története. 
3. köt. Történelmi névtár. Összeáll. Géfin 
Gyula. Szombathely, 1935. 447-448. p.

 23 A felsőlövői bíró teljes neve Polster György 
János volt. Ebenspanger. 1895. 8. p.

 24 Viszota, 1937. 488. p.
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más módon, de arról tájékoztatta Má-
ria Dorottyát, hogy 1841 augusztusá-
nak végén Pestre utazik, és eltölt ott 
néhány napot.
 A főhercegnő ezért 1841. augusztus 
29-én Alcsútról egy rövid levelet írt a 
fel sőlövői lelkésznek, amely lényegében 
nem más, mint egy személyes találko-
zóra szóló invitáció. Mária Dorottya en-
nek elején utalt arra, hogy miután tudo-
mása van Wimmer közeljövőben várha-
tó, Pesten történő tartózkodásáról, arra 
kérte a lelkészt, hogy ígéretének megfe-
lelően, keresse fel őt. A főhercegnő kö-
zölte, hogy szeptember 1-én nagyjából 
délig lesz Budán elérhető, és kérte Wim-
mert, hogy amennyiben a délelőtt alkal-
mas lenne számára, akkor látogassa meg 
őt, és egyúttal jelezte, hogy szeptember 
1-én reggel 8 órakor érkezik meg Budá-
ra. Ezután egyrészt megjegyezte, hogy 
nagyon örül, hogy Wimmer személyé-
ben egy olyan emberrel találkozhat, aki-
nek erős a hite, másrészt ehhez némi ke-
serűséggel a következőket fűzte hozzá: 
„Ó, ezt teszi a szükség! Naponta este együtt 
imádkozom összes asszonyommal.”
 A levél érdekessége, hogy azt Mária 
Dorottya, jóllehet természetesen Wim-
mer Gottlieb Ágostonnak címez te, de 
Würtz ler Vilmoshoz (1807–1890), a pes -
ti „Városi Gyógy szertár a Szent há rom-
sághoz” – német nevén „Stadt  apo theke 
zur heiligen Dreifaltigkeit” – tulajdo-
nosához küldette el, akitől azt a felső-
lövői lelkész átvette. Minden valószínű-
ség szerint a főhercegnő 1841 augusz-
tusa előtt is küldött már levelet e pesti 
patikába a felsőlövői lelkésznek, amiből 
következik, hogy ez, a Mária Dorottya 
és Wimmer közötti levelezési út ekkor 
már „bejáratott”-nak számított. Az pe-
dig biztosnak mondható, hogy a szin-
tén evangélikus vallású Würtzler egyi-
kük vagy mindkettőjük bizalmasa volt.

 Sajnos nem tudjuk, hogy Wimmer 
mikor vette át e levelet, és azt sem, hogy 
találkozott-e 1841. szeptember 1-én a 
főhercegnővel, annyi azonban bizonyos, 
hogy kapcsolatuk továbbra is szoros és 
bensőséges maradt, ami minden bizony-
nyal jelentős mértékben játszott köz-
re abban, hogy Mária Dorottya 1842-
ben jelentős összegű adománnyal já-
rult hozzá a lelkész egyik legfontosabb 
alkotását és egyben szívügyét jelentő 
evangélikus tanintézet 1845-ben tör-
tént felállításához.25

 Mindkettőjük életében gyökeres vál-
tozást hoztak az 1840-es évek utolsó har-
madában lejátszódott események. A Má-
ria Dorottyát ugyanis férje 1847. január 
13-án bekövetkezett halála után nem 
sokkal Bécsbe száműzték, ami azt jelen-
tette, hogy távoznia kellett szeretett or-
szágából, Wimmer pedig 1848 decembe-
rének végén – miután 1848-ban kifejtett 
tevékenysége miatt ellene a bécsi ud-
var hajtóvadászatot indított – szintén 
elhagyni kényszerült Magyarországot. 
Mária Dorottyát internálását követően, 
1847-ben Wimmer többször is felkeres-
te a császárvárosban.26 A főhercegnő és a 
felsőlövői lelkész – bár előbbi 1847 ápri-
lisa és 1848 júniusa kötött négy alkalom-
mal is megfordult Budán27 – a bécsi lá-
togatásokat követően többé ugyan már 
nem találkoztak, de levelezés révén – mai 
ismereteink szerint – 1851-ig biztosan 
kapcsolatban maradtak egymással.28

 25 Oehler, 2003. 75. p.; Payr, 1908. 14-15. p.; 
Payr, 1929. 325. p. Érdekességként jegyezzük 
meg, hogy Oehler 2000 forint, Payr pedig a 
korábbi munkájában több mint 2000 forint, 
a későbbiben pedig 2500 forint összegű ado-
mányt említ.

 26 Payr, 1908. 24-26. p.; Payr, 1929. 325. p.; Zim-
mermann, 1941. 171. p.

 27 Oehler, 2003. 102-103., 106. p.; Payr, 1908. 
28-29. p.

 28 Payr, 1908. 30. p.; Payr, 1929. 326-333. p.; 
Zimmermann, 1941. 171., 180. p.

Részlet Mária Dorottya főhercegnő Budán, 1841. június 29-én Wimmer Gottlieb Ágostonhoz írt leveléből 
(BLA NW BaGAW.)
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 25 Oehler, 2003. 75. p.; Payr, 1908. 14-15. p.; 
Payr, 1929. 325. p. Érdekességként jegyezzük 
meg, hogy Oehler 2000 forint, Payr pedig a 
korábbi munkájában több mint 2000 forint, 
a későbbiben pedig 2500 forint összegű ado-
mányt említ.

 26 Payr, 1908. 24-26. p.; Payr, 1929. 325. p.; Zim-
mermann, 1941. 171. p.

 27 Oehler, 2003. 102-103., 106. p.; Payr, 1908. 
28-29. p.

 28 Payr, 1908. 30. p.; Payr, 1929. 326-333. p.; 
Zimmermann, 1941. 171., 180. p.

Részlet Mária Dorottya főhercegnő Budán, 1841. június 29-én Wimmer Gottlieb Ágostonhoz írt leveléből 
(BLA NW BaGAW.)
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A MAGYAR NYUGATI VASÚTTÓL 
A VASÚTI CSOMÓPONTIG
SÁRVÁR VASÚTI FEJLŐDÉSE 1867–1913 KÖZÖTT

 Nagy Miklós

BEVEZETÉS

Száz vasútat, ezeret!
Csináljatok, csináljátok!
Hadd fussák be a világot,
Mint a testet az erek.

Ezek a föld erei,
Bennök árad a müveltség,
Ezek által ömlenek szét
Az életnek nedvei.

Petőfi Sándor: Vasúton  
(Pest, 1847. december, részlet)1

Petőfi Sándor (1823–1849) 1847 decem-
berében a kor új közlekedési eszkö-

zéről írt verse a pest–váci vasútvonalon 
tett utazás élményeinek hatására szüle-
tett. Talán soha nem tisztázódik, hogy 
a költőt Vácon élő idős szüleinek láto-
gatása kapcsán, vagy valamely 1847 vé-
gén történt váci kirándulás során ihlet-
te meg a vasút, viszont a költeményben 
ötvöződik annak gyorsasága, a nemze-
ti haladás sebességéhez fűzött remény 
és Petőfi szabadságvágya.2 Midőn Petőfi 
 1 Petőfi költeményei. A szöveggondozás: Kiss 

József. Bp., 1989. 905. p. (A magyar líra klasz-
szikusai)

 2 Jakus Lajos: Petőfi és szülei Vácon. In: Iroda-
lom és művészetek birodalma. 2012. május 12. 
http://csicsada-irodalom-birodalom.blog-
spot.hu/2012/05/jakus-lajos-petofi-es-szulei-
vacon.html. (Megtekintve: 2017. július 12.)

Sándor vasúton szerzett tapasztalatai 
költeménnyé formálódtak, a kor vasúti 
tervei között már megjelent a Vas vár-
megyét, benne Sárvárt érintő vonalve-
zetési elképzelés. A Sopron–Bécsújhelyi 
Vasúttársaság terveiben ugyanis sze-
repelt a Sopron és Nagykanizsa közötti 
vasútvonal Sárváron át történő megépí-
tése. Vas vármegye közgyűlése azonban 
az összegyűjtött adatok alapján 1847. 
november 8-án a sárvári helyett a kő-
szegi és a szombathelyi vonalvezetést 
támogatta. A vasúttársaság 1847. de-
cember 5-én tartott rendkívüli közgyű-
lése szintén a Kőszegen és Szombat-
helyen áthaladó vonalvezetés mellett 
döntött. Sárvár nyilván nem vehette fel 
a versenyt Kőszeg és Szombathely gaz-
dasági erejével, fölényével, kereskedel-
mi adottságaival, helyzetével.3
 Néhány hónappal a Petőfi-vers szü-
letése után az idő részben felülírta a 
Sopron–Bécsújhelyi Vasúttársaság el-
képzelését. Széchenyi István (1791–
1860) 1848. január 25-én terjesztette a 
pozsonyi ország gyűlés elé az általa ve-
 3 Tilcsik György: Szombathely kereskedelmi sze-

repe és jelentősége a reformkorban. = Ko rall, 
2003. 11-12. sz. (továbbiakban: Tilcsik, 2003.) 
125-132. p.
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1.  
Buda, 1841. június 29.

MÁRIA DOROTTYA  
FŐHERCEGNŐ LEVELE  

WIMMER GOTTLIEB ÁGOSTONHOZ
Buda, 1841. június 29.

Kedves, drága Wimmer!

Széchényi30 gróf megkért, hogy küldjek vele 
Önnek néhány sort. A többi céllal együtt, 
amelyeknek ő ez idáig élt, és amelyek, ha 
önmagukban jók is, mégis sok időt rabol-
nak el attól, hogy üdvösségünkre gondol-
junk, ő az igazságot kereste. Ne engedje el 
ezt a lelket, csak az Úr adjon Önnek erőt, 
hogy felrázza Őt! Ő kétségektől és kísérté-
sektől szenved, és sohasem tudott találni 
senkit, akivel azokról beszélhetett volna. 
Évente két vagy egy alkalommal, amikor 
eljön hozzám, mindig erről a gyötrelem-
ről beszél. Remélem, mivel ő maga kezdett 
Önről beszélni, Ön fel fog nőni hozzá. Isten 
adja, hogy ő ezt őszintén gondolja! Kívánok 
Önnek sok spirituális bölcsességet!
 Megtarthatom a „Neff” példányát? Mi-
kor érkeznek Richter házi bibliái?
 Tépje össze ezt a levelet, mert egy nevet 
tartalmaz!
 Ó, mire lenne ő képes, ha egy szellem 
lenne!
 M[ária] D[orottya]

 29 A két levél lefordított szövegét a mai köz-
pontosítási gyakorlathoz igazodva adjuk 
közre. A rövidítési jeleket feloldottuk, és a 
szükségessé vált szókiegészítéseket elvégez-
tük, ám  – miután ezeknek nincs különösebb 
jelentőségük – azokat nem tettük szögletes 
zárójelbe, a levélek írójának monogramjait 
kivéve. Az első levélben a levélíró két szót 
aláhúzással nyomatékosított, amely megkü-
lönböztetést a szövegben meghagyunk.

 30 A „legnagyobb magyar” vezetékneve itt téve-
sen szerepel, mivel azt a gróf  – eltérően édes-
apjától, Széchényi Ferenctől (1754–1820) – 
„Széchenyi”-nek írta.

 Ő szereti Angliát és minden nagyszerű 
dolgot. Mondtam neki, hogy Ön is szereti 
Angliát. Ő sokat tudott Önről.

Eredeti, sajátkezű tisztázat. 
BLA NW Briefe an Gottlieb August Wimmer 
(Wimmer Gottlieb Ágostonnak írt levelek)  
(to váb biak ban: BaGAW).

2. 
Alcsút, 1841. augusztus 29.

MÁRIA DOROTTYA  
FŐHERCEGNŐ LEVELE  

WIMMER GOTTLIEB ÁGOSTONHOZ
Alcsút, 1841. augusztus 29.

Kedves, drága testvér az Úrban!

Mivel Ön ezekben a napokban Pestre érkezik, 
sietek Önt megkérni: ígéretének megfelelően, 
jöjjön ide! Szerdán, szeptember 1én jövök Bu-
dára, de csak délig maradok. Amennyiben az 
Ön számára délelőtt lehetséges, úgy látogas-
son meg! Reggel 8 órakor érkezem meg. Na-
gyon örülök olyasvalakit látni, akinek erős 
a hite. Ó, ezt teszi a szükség! Naponta este 
együtt imádkozom összes asszonyommal.

M[ária] D[orottya]
[A külzeten:]
Wimmer lelkész úrnak
Pesten
Würzler31 városi patikus úrnál leadandó.

Eredeti, sajátkezű tisztázat. 
BLA NW BaGAW.

 31 A név helyesen Würtzler. Az 1688 óta mű-
ködő gyógyszertár Pest belvárosi részében, 
az egykori Városház tér és a Kígyó utca sar-
kán, a mai Haris köz területén állt. A pozso-
nyi születésű és evangélikus vallású Würtz-
ler Vilmos a bécsi egyetem elvégzése után 
előbb Sopronban, majd Bécsben dolgozott, 
és 1838-ban vásárolta meg a pesti Szenthá-
romsághoz Gyógyszertárat, amelynek 1853-
ig volt a tulajdonosa. Würtzler életére Bu-
dapest Főváros Levéltárában őrzött, csekély 
mennyiségű iratanyaga mellett lásd: Hidvégi 
Violetta: Egy elfelejtett pesti gyógyszerész. = 
Magyar Nemzet, 1982. jún. 16. 8. p.




