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rueben.

Am fre˙tag zum fruestuckh ein guethe supen, vnnd zur jaussen fisch, oder härring, oder was man sonnst
haben mag, vnnd zwöspen, vnnd ein jeder perschon [!] ein pacherr wein.

Am sambstag zumb fruestuckh eingeseirdt rueben rindtfleisch vnnd schweines trundter, zur jaussen ein
ab arbeskhoch, oder was man haben khan.

Bedröffenndt was auß der maudt gföllt, es se˙ von genssen, khopaunnern, hiennern, oder wie es mag
namen haben, wierdt es gleich mit gekhocht, vnnd vnnder, die armen leidt außgetheillt. Deßgleih[en] 

Was die sauberkheydt der armen leidt betreffenndt, ist das selbige auch der khöchin befolchen. Nemlich
alle fierzöchen tag zu waschen vnnd was die sauberkheit der stuben vnnd andern gemachen seindt, das
ist auch ordenlich befolchen.  

SL: SVLt, Lad. LV. Fasc. 2. Nr. 67/40. 
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Gottlieb August Wimmer életútja 1849 nyaráig

A 1791. augusztus 20-án Bécsben született, a reformkorban, valamint az 1848/49. évi forradalom és
önvédelmi háború idején Vas megyében, illetıleg magyarországi evangélikus egyház életében
kiemelkedıen fontos szerepet játszott felsılövıi lelkész, Wimmer Gottlieb Ágoston – vagy ahogy
anyakönyvezték: Gottlieb August Wimmer – munkásságáról az elmúlt több mint 110 esztendı során
több kötet és sok tanulmány látott napvilágot, amelyek a fordulatokban és kalandokban bıvelkedı
életút csaknem minden szakaszát több-kevesebb alapossággal feltárták.230(230) Érdekességként említjük
ugyanakkor meg, hogy Wimmer irathagyatékának egy nem túl nagy, alig két levéltári doboz terjedelmő,
ám rendkívül adatgazdag és értékes részét a Burgenlandi Tartományi 195Levéltár ırzi,231(231) amelyet
azonban az eddigi kutatások csupán részlegesen hasznosítottak.

Az eddig megjelent publikációkból tudjuk, hogy nagyfelkészültségő és a felvilágosodás eszméire
igencsak fogékony evangélikus lelkész 1818-tól – leszámítva az 1833 és 1835 közötti két esztendıt –
harminc esztendın át Felsılövın teljesített szolgálatot, és három leánya – sorrendben Cornelia, Auguste
és Adelheid – érte meg a felnıttkort. A három évtized alatt Wimmer – miközben nem csak jól megtanult
magyarul, hanem ízig-vérig magyarrá is vált – lelkipásztori teendıinek ellátása mellett fontos
feladatának tekintette az iskolai oktatás és nevelés megszervezését. Ennek részeként ı alapította meg
Felsılövın az 1845-ben rendeltetésének átadott, késıbb gimnáziummal és reáliskolával kibıvült
evangélikus tanintézetet – amelynek létrehozásához IV. Frigyes Vilmos porosz király (1795–1861, ur.:
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1840–1861), valamint József fıherceg nádor (1776–1847) harmadik felesége, Mária Dorottya
fıhercegnı (1797–1855) jelentıs támogatást adott. Fontos szerepe volt abban, hogy Felsılövı község –
az országban másodikként – 1840. december 12-én örökváltsági szerzıdést kötött földesurával,
Batthyány Gusztáv (1803–1883) gróffal. Jó néhány, elsısorban a fiatalságnak szánt vallási tárgyú
munka megjelentetése mellett nagy jelentıséggel bírt több országot, közöttük Nagy-Britanniát is érintı,
nagyszabású bibliaterjesztı tevékenysége, és ugyancsak számottevı volt földrajztudományi
munkássága is.

Külön is megemlítendı, hogy Wimmer az elsı független felelıs magyar kormány felkérésére 1848
májusában és júniusában, valamint augusztusában két alakalommal is Londonba utazott. Elsı
utazásának eseményeirıl nem sok adat áll rendelkezésre, utóbbival kapcsolatosan azonban tudjuk, hogy
Kossuth Lajos (1802–1894) megbízásából egyrészt fegyvereket vásárolt, másrészt egyházi kapcsolatait
sorompóba állítva egy nagyobb összegő államkölcsön megszerzését igyekezett elérni, továbbá az
angliai magyar és magyarországi angol fıkonzulátus felállítása érdekében folytatott tárgyalásokat
Palmerston (1784–1865) külügyminiszterrel. A végül nem sok sikert hozó diplomáciai megbízatását
követıen Magyarországra visszatért felsılövıi evangélikus lelkész saját elhatározásából németre
fordította és kiegészítette a szeptember 24-én alföldi toborzókörútra indult Kossuth népfelkelésre
buzdító szózatát, amelyet azután október elején 10.000 példányban kinyomtattak és Vas megye
németnyelvő lakossága körében terjesztettek. Wimmer emellett 1848 ıszén népgyőléseket szervezett és
fegyverbe hívta a Felsılövın és környékén élıket a Vas megyén keresztül hazatérni készülı 10.000
fınyi horvát népfelkelısereg ellen. A horvátok elleni népmozgalom szervezésében való aktív részvétele
és az 1848-ban tett két londoni útja miatt a felsılövıi evangélikus lelkészt Kossuth egyik igen fontos
bizalmasának tartották, és amikor 1848 decemberének végén a császári csapatok Magyarország,
közelebbrıl Vas megye területére léptek, azonnal megindult a keresés az államellenes tevékenységgel és
felségárulással vádolt felsılövıi evangélikus pap után. Wimmernek végül rendkívül 196kalandos
módon, többek között álruhában utazva, nem kis szerencsével sikerült elıbb az országból, majd pedig
Ausztriából is elmenekülnie. Miközben menekülésének különbözı állomásain többször is keresték,
1849. január 24-én Baselbe érkezett. Innen március végén elıbb a Genfi tó partján lévı Clarensbe
ment, majd május elején Genfbe, egy hónappal késıbb pedig késıbb Párizs érintésével
Dél-Franciaországba, St. Etiennebe költözött.232(232) Közben – és ez az önvédelmi háború befejezéséig
így volt – Wimmer folyamatosan pontos adatokkal és információkkal rendelkezett a magyarországi
hadiesemények pillanatnyi állásáról és fejleményeirıl, és ezen ismereteit megosztotta a Glasgowban
tartózkodó legkisebb leányával, Adelheiddel (1828–1894), akivel amúgy ez idı tájt rendszeres
levelezésben állt.233(233)
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Wimmer 1849. június 20-án kelt levelében elújságolta leányának, hogy Párizsban találkozott Teleki
Lászlóval (1811–1861), aki nagy örömmel üdvözölte ıt.234(234) Teleki 1848 szeptembere óta a magyar
kormány félhivatalos megbízottjaként fejtett ki diplomáciai tevékenységet a francia fıvárosban.
Vélhetıen a lelkész ajánlotta fel neki, hogy a porosz királyi udvarhoz főzıdı kapcsolatait kihasználva,
megkísérel közbenjárni annak érdekében, hogy a szintúgy evangélikus vallású Frigyes Vilmost a
magyar ügy mellé állítsa.235(235) Frigyes Vilmos és Wimmer még 1844 augusztusában, a Porosz
Sziléziában lévı Erdmannsdorfban ismerkedtek meg, ahol a felsılövıi lelkész egy missziósünnepségen
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prédikált. Ezt követıen azután az uralkodó több alkalommal is fogadta ıt.236(236)

Wimmer életének kiváló kutatója, Hans Bernhard Zimmermann szerint az evangélikus lelkész ezen
ajánlkozását Teleki a magyar külügyminiszterhez, Batthyány Kázmér grófhoz (1807–1854)
továbbította. A magyar kormány számára – miután Poroszországban nem volt megfelelı
kapcsolatokkal rendelkezı diplomáciai megbízottja – kapóra jött a felsılövıi lelkész kezdeményezése,
és ezért úgy határozott, Berlinbe küldi ıt.237(237)

Mielıtt azonban erre sor került volna, Wimmer július 4-én vagy 5-én Londonba utazott, hogy Christian
Bunsennel (1791–1860), Poroszország londoni követével találkozzon és tárgyalásokat folytasson.
Wimmer e londoni utazásának elızményei és 197részletei sajnos nem ismeretesek, annyit azonban
1849. július 3-án leányához, Adelheidhez írt levelébıl tudunk, hogy ez alkalommal is ugyanabban a
hotelben lakott, amelyben 1848 augusztusában szállt meg.238(238) Leányával bizonyosan, az ott
tartózkodó, és diplomáciai feladatokat ellátó Pulszky Ferenccel (1814–1897) pedig minden bizonnyal
találkozott ekkor. E levél érdekessége, hogy már ekkor megemlítette benne tervezett berlini útját:
„Könnyen elıfordulhat tehát, hogy megbízottként Berlinbe megyek, ahol azután közelebb a hazához,
és amelyért talán hasznos és tevékeny lehetnék.”239(239)

Wimmer július 18-án este utazott el Londonból és Boulogneon keresztül visszatért Párizsba. Itt csupán
rövid ideig tartózkodott, majd vontra szállt, és Belgiumon keresztül Berlinbe indult, ahova július 22-én
este érkezett meg.240(240) A lelkész e berlini tartózkodásáról és mőködésérıl – elsısorban az általa és
neki írt, valamint a róla és tevékenységérıl szóló levelek alapján – lényegesen többet tudunk, mint
1848-ban tett két angliai útjának eseményeirıl.

Amint elızıleg említettük, a felsılövıi lelkész terve és célja az volt, hogy IV. Frigyes Vilmosnál
kihallgatást kérjen, és kihasználva ismeretségüket rávegye az uralkodót, hogy Ausztriával és
Oroszországgal szemben álljon ki Magyarország mellett. Wimmer nem sokkal Berlinbe való
megérkezését követıen kapcsolatba lépett a város rendırfıkapitányával, Karl Ludwig Friedrich von
Hinkeldeyjel (1805–1856), és rajta keresztül igyekezett a királynál kihallgatást elérni. Az uralkodó
lényegében elutasító választ adott, hiszen csak magánemberként volt hajlandó fogadni az általa nagyon
kedvelt felsılövıi lelkészt. Ugyanakkor Wimmert arról tájékoztatták, hogy – nyilván Frigyes Vilmos
közbenjárására vagy utasítására – szívesen tárgyalna vele a porosz belügyminiszter, Otto Theodor von
Manteuffel (1805–1882). A július 25-én lezajlott hosszú és eredménytelen találkozójuk végén Wimmer
kijelentette, hogy egy memorandumot készít, amelyben pontosan és részletesen kifejti érveit. Másnap
kormánykörökbıl egyenesen arra kapott biztatást, hogy tegyen további lépéseket.241(241)

Közben a felsılövıi lelkész elsı berlini ténykedéseirıl tájékoztatta a magyar külügyminisztert,
Batthyány Kázmért és Pulszky Ferencet is. A külügyminisztertıl egyrészt hivatalos megbízólevelet,
pénzt és egy, a magyar kormány által a Porosz Királyságnak szóló iratot kért arra az esetre, ha
Poroszország elismerné Magyarország függetlenségét.242(242) Nincs nyoma annak, hogy Batthyány
bármelyik kérést is teljesítette volna. Pulszky július 31-én kelt németnyelvő válaszlevelében amellett,
hogy gratulált Wimmernek a porosz fıvárosban tett elsı lépéseihez, és reményét fejezte ki, hogy a
lelkész berlini ténykedése sikeres lesz, többek között arról tájékoztatta ıt, hogy nem csak az angol
közvélemény áll nyíltan a magyar ügy mellett, hanem a brit kormány is 198mindinkább támogatja a
magyar törekvéseket.243(243) Pulszky – aki azzal bíztatta Wimmert, hogy ha bármilyen kis eredményt is
el tudna érni, az a magyar diplomácia számára jól jönne – a következı szavakkal köszönt el a
lelkésztıl: „Isten vele, és ha nem maradhatna Berlinben, akkor jöjjön csak ide!”244(244)

Közben azonban – vélhetıen az osztrák követség közbenjárására – a Neue Preussische Zeitung címő
lapban egy rövid cikk jelent meg, amely nyilvánosságra hozta Wimmer berlini tartózkodásának
célját.245(245) Ennek folyományaként július 27-én Hinkeldey rendırfıkapitány magához kérette
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Wimmert, és – arra való hivatkozással, hogy további maradása olyan helyzetet teremthet, amely a
porosz kormánynak nehézséget okozna és kellemetlen lenne – közölte vele, hogy szívesen vennék, ha
mielıbb elhagyná Berlint. Wimmer ekkor kihallgatást kért Otto Theodor von Manteuffel
belügyminisztertıl, és a vele folytatott tárgyaláson sikerült elérnie, hogy továbbra is Berlinben
maradhasson, és folytassa annak, a Frigyes Vilmosnak szánt memorandumnak a készítését, amelyrıl
elızı találkozásuk végén tett említést Manteuffelnek.246(246)

Wimmer berlini mőködését és tevékenységét az osztrák rendırség figyelemmel kísérte. İt „…az
illegális magyar kormány külföldi hatalmakhoz küldött ügynöké”247(247)-nek minısítette, aki „…egy
értelmes, de emellett fanatikus és a forradalom iránt buzgón elkötelezett protestáns; akit arra szemeltek
ki, hogy a berlini udvarban, ahol ıt évekkel korábban Mária Dorottya fıhercegnı barátságosan
fogadta, a forradalmárok érdekében tevékenykedjen.”248(248) Saját maga így írta le ekkori helyzetét
leányának: „Visszahúzódva élek itt, mert csak minisztereket és államférfiakat keresek fel, és azt is nagy
elıvigyázatossággal. Aközben itttartózkodásom nem haszontalan, és elkezdik itt a dolgokat másként
szemlélni. Szerencsétlen dolog, hogy ügyünket mindig a többi európai forradalommal keverik össze,
pedig ez egy egészen más eset! Helyzetem annyira különleges, minthogy most Magyarországgal
egyáltalán nem lehetek kapcsolatban.”249(249)

Nem tudjuk pontosan, hogy mikor kezdett hozzá Wimmer az említett memorandum elkészítéséhez, de
tény, hogy a terjedelmes munkán az augusztus 8-ai dátum szerepel,250(250) és azt egy, a leányához
intézett és 1849. augusztus 6-án megkezdett, ám az 199emlékirat készítése miatt csak négy nappal
késıbb befejezett levélben nagyjelentıségő és nagyon fontos munkának minısített.251(251)

Wimmer emlékirata nem más, mint egy nagyszabású történelmi áttekintés, amelyben Magyarország
történtét a mohácsi csatavesztéstıl kezdıdıen mutatja be. Ennek során részletesen kitér a
magyarországi protestánsok üldözésére, továbbá mindazon igazságtalanságokra és visszaélésekre,
amelyeket az ország evangélikus vallású lakói elszenvedtek a Habsburgok három és negyed százados
uralma alatt. Munkája második felében a felsılövıi lelkész részletesesen ismertette az 1847/48. évi
országgyőlés óta lezajlott politikai eseményeket. Kiemelte, hogy a magyarok 1848 márciusában nem
akartak forradalmat, hanem azt a külföldi, közöttük a párizsi, az itáliai és a bécsi események idézték
elı. Wimmer emellett nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a magyarok mindaddig, amíg lehetséges volt,
hőséges alattvalói voltak királyuknak, ám a bécsi konzervatív erık – közöttük az udvari kamarilla –
mindent elkövettek, hogy az uralkodó és törvényes magyar kormány szembeforduljon egymással.
Miután részletesen ismertette, hogy a bécsi kormány milyen törvénytelen politikai és katonai
intézkedéseket hozott Magyarországgal szemben, feltette a kérdést, hogy azok után ki tekinthetı

rebellisnek? Történeti okfejtését Wimmer azzal zárta, hogy a bécsi udvart tette felelıssé azért, hogy a
magyar országgyőlés 1849. április 14-én kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. Ezt követıen
kifejezte reményét, hogy emlékirata alapján a porosz kormány pontosabban látja a Magyarországon
kialakult helyzetet, és jelezte, hogy készen áll, hogy további felvilágosításokkal szolgáljon annak
érdekében, hogy Európa keleti részében mielıbb béke legyen.252(252)

Wimmer közben levelezésben maradt a Párizsban lévı Teleki Lászlóval és a Londonban tartózkodó
Pulszky Ferenccel.253(253) Teleki 1849. augusztus 16-án – azaz már a világosi fegyverletételt követıen,
ám mit sem tudva akkor még arról – kelt levéllel fordult Wimmerhez, amelynek teljes szövegét az
alábbiakban közöljük.

Teleki levelét Wimmer legutóbbi, egyrészt hozzá, másrészt Pulszkyhoz küldött leveleinek254(254)

nyugtázásával kezdte, és úgy találta, hogy a legfrissebb eseményeket és fejleményeket illetıen nincs
érdemi nézetkülönbség közöttük. Ezt követıen azonban némi szomorúsággal és nem kevés
realitásérzékkel kijelentette, hogy Magyarország harcában teljesen magára maradt, és csupán az nyújt
némi reményt, hogy Törökország határozottabb álláspontra helyezkedik Oroszországgal szemben, és
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ehhez megkapja Anglia támogatását is.

200Teleki ezt követıen arról értesítette Wimmert, hogy az angliai helyzetrıl Pulszky Ferenctıl kap
bıvebb tájékoztatást, ám azt már ı tudatta a lelkésszel, hogy az angol közvélemény szimpátiával figyeli
a magyar kormány törekvéseit, sıt azt is közölte, hogy Amerikában is érdeklıdnek Magyarország iránt,
ám azt is leszögezte, hogy az ország anyagi támogatásra nem számíthat, és az sem valószínő, hogy a
magyar ügy miatt bármelyik európai ország háborút kezdeményezne. Teleki megemlítette azt is, hogy
bár Odilon Barrot (1791–1873) francia miniszterelnök és Alexis Tocqueville (1805–1859)
külügyminiszter jóindulatára számíthatnak, és a francia közvélemény is a magyar ügy mellett áll,
Franciaország tényleges segítségére nincs remény. Mindezek miatt – visszatérve az elızıekben leírtakra
– Teleki László úgy ítélte meg, hogy az egyetlen esély Törökország Oroszország elleni és az angol
külügyminiszter, Palmerston által is támogatott fellépése lenne.

Ezt követıen Teleki arról tájékoztatta Wimmert, hogy az 1849. május 21-én lezajlott varsói konferencia
– amelyen I. Miklós orosz cár (1796–1855, ur.: 1825–1855) és I. Ferenc József osztrák császár
(1830–1916, ur.: 1848–1916) megállapodtak abban, hogy Oroszország Ausztria oldalán részt vesz a
Magyarország elleni háborúban – eseményeirıl tájékoztató és a lelkész által hozzáintézett levelet a
Londonban tartózkodó Pulszky Ferencnek megküldte.

Teleki levelének következı szakaszában kifejezte reményét, hogy Wimmert berlini tartózkodása alatt
fogadja majd IV. Frigyes Vilmos, melynek nyomán az evangélikus lelkész a porosz uralkodót a magyar
ügy mellé tudja állítani. Teleki úgy ítélte meg, hogy Frigyes Vilmos kíváncsi a magyarországi
eseményekre, és – nyilván tudva arról, hogy már korábban is többször találkoztak – ha másként nem,
lelkészként és régi barátként hajlandó találkozni Wimmerrel, aki pontos információkkal tudja ıt ellátni,
melynek következtében a porosz király véleménye magyar szempontból nézve pozitív irányban változik
meg.

Ezt követıen Teleki jelezte, hogy a lehetı legrövidebb idın belül pénzt küld Wimmernek, és arról
érdeklıdött, hogy hova címezze azt. Végül közölte, hogy várja a lelkész levelét, ám miután nem tudta
megmondani mennyi ideig marad Párizsban, arra kérte ıt, hogy ne csak neki, hanem Pulszkynak is
írjon. Teleki a búcsúsorokat követıen betegségére való hivatkozással kért elnézést levele – valóban
olykor az olvashatóság határait súroló – külalakjáért, majd közölte párizsi címét.255(255)

Teleki és persze Wimmer várakozásai azonban hiábavaló illúziónak bizonyultak. A porosz király
ugyanis nem fogadta a lelkészt, és nincs megbízható adat arra, hogy az evangélikus lelkész emlékirata
egyáltalán IV. Frigyes Vilmos kezébe került-e, az azonban bizonyos, hogy Friedrich Wilhelm von
Brandenburg báró (1792–1850), porosz miniszterelnök néhány nappal annak átvétele után azzal a
megjegyzéssel adta vissza az emlékiratot Wimmernek, hogy a porosz király és tanácsosai nem
léphetnek kapcsolatba egy forradalmi kormány megbízottjával.256(256)

201Ugyanakkor feltétlenül meg kell említeni egy érdekes és az evangélikus lelkész 1849. júliusi és
augusztusi berlini tevékenységével összefüggı tényt. Ismeretes, hogy a magyar kormány, pontosabban
Kossuth tervei között szerepelt az a lehetıség, hogy a Habsburgok április 14-én kimondott
trónfosztását követıen valamely európai dinasztiának ajánlja fel a magyar koronát. Ezzel
összefüggésben több más család és személy mellett szóba jött a Hohenzollern család is.257(257) Az
események egyik fontos szereplıje és jó ismerıje, Szalay László (1813–1864) 1852-ben errıl azt írta,
hogy a magyar kormány tagjaiban felmerült az a gondolat, hogy amennyiben az angol királyi család
visszautasítaná a magyar koronát, akkor azt egy porosz hercegnek ajánlják fel.258(258) Hans Bernhard
Zimmermann szerint egyrészt Wimmer berlini tartózkodása alatti megbeszélései során közölte a magyar
kormány azon ajánlatát, hogy Frigyes Vilmos fogadja el a magyar koronát, és azt adja át a
Hohenzollern család valamelyik tagjának, másrészt Frigyes Károly herceg (1828–1885) volt az, akire
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Kossuth valójában mint lehetséges személyre gondolt.259(259) Nincs igazán meggyızı bizonyíték, hogy
valóban Wimmer közvetítette a magyar kormány ezen ajánlatát Frigyes Vilmos felé, az viszont biztos,
hogy ha így is volt, nem lehetett kétséges a teljesen elutasító válasz. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a
magyar korona Frigyes Vilmos részérıl történı elfogadása súlyos konfliktust okozott volna
Poroszország, valamint Ausztria és Oroszország között.260(260)

202Miután Berlinben augusztus 20-án már ismert volt a kilenc nappal korábban megtörtént világosi
fegyverletétel híre, Wimmer helyzete mind nehezebbé vált. Augusztus 24-én kelt levelében
felháborodottan és egyben mély szomorúsággal írt leányának a fegyverletételrıl, és miközben súlyos
szemrehányásokkal illette Görgeyt, saját terveit illetıen azt közölte, hogy elıbb Boroszlóba (Wrocław,
Bresalu), majd onnan Londonba utazik.261(261) Wimmer Boroszlóban részt vett a Gustav Adolf
Egyesület közgyőlésén, majd tervétıl eltérıen Berlinbe érkezett. Itt arról kellett döntenie, hogy hova
távozik a nagy csalódást okozó porosz fıvárosból. Amellett, hogy erıs vonzalommal, nagy tisztelettel
és csodálattal volt Anglia iránt, ahol ráadásul számos barátja és jó ismerıse élt ott,262(262) minden
bizonnyal eszébe jutottak Pulszky néhány héttel korábban Londonban papírra vetett szavai is: „... és ha
nem maradhatna Berlinben, akkor jöjjön csak ide!”263(263)

Szeptember 4-én még Berlinbıl, szeptember 24-én azonban már az angol fıvárosból keltezte Adelheidet
– és persze nem kevéssé önmagát is – vigasztalni próbáló szomorkás sorait:264(264) „Most ismét
Londonban vagyok, mégpedig biztonságos földön, ahol nem zaklatnak és nem adnak ki. Tehát látod,
mennyire távolra kerültem, hogy az egész kontinensen már nincs számunkra hely, ahová a lábunkat
tehetnénk, mert te is, gyermekem, mint emigráns és egy rebellis leánya nem vagy biztonságban, és ha
osztrák földre lépsz, minden további nélkül elfognak.”265(265)

Wimmer azonban Angliában sem maradt sokáig, hiszen 1849. december 15-én több magyar
emigránssal együtt elindult New Yorkba, ahová 1850. január 30-án érkezett meg.266(266) 1850
augusztusában azonban már búcsút is vett az újvilágtól és visszatért Európába. Brémában telepedett le,
ahol lelkészként tevékenykedett.267(267) Többször is megkísérelt amnesztiát kérni, ám rendre
visszautasításban részesült. Az idıs és betegeskedı lelkész 1863 tavaszán engedélyt kapott, hogy
felkeresse Bécsben élı leányát, Adelheidet. 1863 áprilisának közepén már nagybetegen érkezett meg a
császárvárososba, ahol 1863. május 12-én tüdıgyulladásban meghalt.268(268) Két nappal késıbb
Bécsben, a matzleinsdorfi evangélikus temetıben helyezték örök nyugalomra.269(269)
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Tirnitz József emlékére / Tilcsik György: Adat ok a magyar diplomácia 1849 kés ınyarán tett
utolsó er ıfeszítéseihez. Teleki László 1849. augusztus 16-án,  Párizsban kelt levele Gottlieb
August Wimmerhez / Teleki László levele Gottlieb Au gust Wimmerhez

203Teleki László levele Gottlieb August Wimmerhez

Párizs, 1849. augusztus 16.270(270)

Theurerster, verehrster Freund!

Ich schreibe Ihnen wieder in größter Eile, denn ich bin hier sehr beschäftigt. Ich habe Ihre sehr
interessanten Briefe erhalten (sowohl den an mich als auch den an Pulszky adressirten) und finde daß
wir in den meisten unseren Ansichten ziemlich übereinstimmen. Ich glaube auch daß unsere
diplomatische Kunst in unserer Festigkeit bestehen soll und wenn Sie durch unsere Siege unterstützt
wird, so können wir des Gelingens unserer Pläne in jeder Hinsicht gewiß sein. Aber Europa wird
vorläufig nichts für uns thun auch davon bin ich vollkommen überzeugt. Wir müßen unseren Kampf
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allein ausfechten. Ich hoffe nur daß nun die Türkei nur eine würdigere Stellung (Russland gegenüber)
einnehmen wird, und Palmerston wird hoffentlich hierzu auch sein Schärflein beitragen und die Pforte
Russland gegenüber energischer unterstützen als er bisher geschaffen. Pulszky wird Ihenen alles
Berichtes haben was in England für unsere Sache geschaffen. Die Sympathien für unsere Sache sind
dort allgemein und alles wäre bereit die Waffen für uns zu ergreifen, auch sogar die sogenannte
Friedenspartei nicht ausgenommen. Sie werden wohl in den Zeitungen so gelesen haben wie enegrisch
sich sogar unser Cobden271(271) in unserer Angelegenheit ausgesprochen. Mit Palmerston272(272) hatte
ich einige sehr lange Unterredung und finde es unzweifelhaft das wir auf seinem guten Willen rechnen
könnten. Er will Frieden stiften und hofft es auch zu können, darüber hat er sich vor einem Freunde
ziemlich klar geäußert. Von Schwarzenberg273(273) hat er eine sehr geringe Meinung, et il ne s'en cache
aucunement.274(274) In Amerika geschieht auch viel für uns. Ich hoffe daß wir dort bald anerkannt
werden, und dies wird eine uns für günstige Wirkung in England haben, doch aber glaube ich deshalb
nicht daß man uns materielle Hülfe leisten wird. Man wird unsertwegen nicht Krieg führen, und auch
an eine Anleihe ist in diesen Augenblicke kaum zu denken. (In dieser Hinsicht hoffe ich aber doch auf
ein baldiges Resultat.) Auf Frankreich ist nun jetzt auch nicht viel zu rechnen. Odillon Barrot275(275) és
Tocqueville276(276) sind uns zwar günstig aber, aber sie wissen ja in welcher Lage jetzt Frankreich ist.
(Übrigens ist hier das Volk sehr gut für uns zustimmt und der Heldenmuth des ungarischen Volks wird
auch sogar auf die Bühne besungen, und in solchen Fällen kann man von Seiten des Publikums immer
auf stürmischen Beifall rechnen u.s.w.)

204Meine Blicke sind ganz besonder auf die Türkei gerichtet. Dort wäre mit Palmerstons Hilfe vieles zu
erlangen, und wie gesagt ich glaube auch daß er uns diese Hilfe nicht versagen wird.

Den Brief über die Warschauer Conferenz277(277) habe ich nach England geschickt. Pulszky kann ihn
dort gut benützen obwohl eigentlich alles was Sie mir mitgeteilt nur Vermuthung ist.

Ach! Wenn Sie nur den K.278(278) sprechen könnten! Wenn Sie auch als Diplomat nicht empfangen
werden so können Sie doch als Geistlicher und als alter Bekannter eine Audienz von ihm erlangen. Und
ich bin vollkommen überzeugt daß Sie im Stande wären ihm in Betreff der ungarischen Angelegenheiten
vollkommen umzustimmen. Sie brauchten ihm nur die Wahrheit sagen und aus Ihrem Munde würde er
Sie auch ganz gewiß gern anhören. Sie kennen seinen Sprache, denn seine Sprache ist auch die Ihre!
Ach Gott! Wenn wir nur erst den guten K. für unsere Sache gewonnen hätten, da wäre ich Betreff
unserer Zukunft vollkommen beruhigt. O! Theuerster Freund, lassen Sie sich ja nicht abhalten zum
König zu gehen!!!

Ich werde trachten Ihnen so bald als möglich Geld zuzusenden, aber an wen soll ich es adressiren?
Wollen Sie das Geld bei einem Banquier erheben? Schreiben Sie mir hierüber und auch an Pulszky,
denn ich weiß es nicht wie lange ich noch hier bleibe. Nun aber leben Sie wohl! Die Post geht gleich ab,
ich will mich nicht verspäten. Empfangen Sie die Bezeugung der aufrichtigsten Hochachtung mit der
ich verbleibe.

Ihr treue Freund und Bruder in Geist

16. August Ladislaus

Entschuldigen Sie dieses

Gekritzel. Ich bin sehr leidend.

Meine Adresse ist nun: 11 Rue de la Paix.

Sie können aber auch 9 Rue Castiglione adressiren.279(279)
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(Eredeti sajátkező tisztázat.

Burgenändisches Landesarchiv [Burgenlandi Tartományi Levéltár]. Nachlaß Wimmer
[Wimmer-hagyaték]. Briefe an Gottlieb August Wimmer [Gottlieb August Wimmerhez írt levelek]. 

205Teleki László levele Gottlieb August Wimmerhez, Párizs, 1849. augusztus 16. (1. oldal)
(Burgenlandi Tartományi Levéltár)
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206Teleki László levele Gottlieb August Wimmerhez, Párizs, 1849. augusztus 16. (4. oldal)
(Burgenlandi Tartományi Levéltár)
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207Tobler, Felix : Die fürstliche Linie der Esterházy als Obergespan e und
Erbobergespane des Komitates Ödenburg/Sopron

Vor mehr als einem Jahrzehnt hat Zoltán Fallenbüchl in einer grundlegenden Arbeit die Funktion des
Obergespans innerhalb der ungarischen Komitatsverwaltung behandelt und die jeweiligen Amtsinhaber
dieser Würde in den einzelnen Komitaten für die Zeit der Frühen Neuzeit in chronologischer Abfolge
erfasst.280(280) In dem vor kurzem von Petr Mat’a und Thomas Winkelbauer herausgegebenen


