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Gróf Leiningen-Westerburd 
Károly búcsúlevele. 

Az alábbi sorokat egy olyan férfi és 
katona írta, ki, bár nem származott ma-
gyar szülőktől, mégis e föld szeretete 
szivében magyarrá tette őt s igaz meg-
győződéseért kész volt mindenét, mi 
neki legdrágább volt, e hazáért fel-
áldozni. 

Gróf Leiningen-Westerburg Károly 
1819 április 11-én született Ilben-
stadtban, 1844-ben nőül vette Sissány 
Elizt és e perctől kezdve — bár a 
magyar nyelvet csak törte — szívé-
ben és lelkében magyar volt. Becsü-
lettel kitartott a magyar szabadság 
zászlaja mellett s mikor Görgey, vala-
mint sógora — levelében Lipót — 
a világosi fegyverletétel után fel-
szólították, hogy meneküljön kül-
földre, volt annyi férfias bátorsága — 
nem úgy mint pár vezető férfinak — 
hogy bajtársait még a vesztőhelyen 
sem hagyta cserben. 1849 október 
6-án, hiába volt családja az angol 
királyi családdal rokonságban, az osz-
trák bosszúálló hatalom oltotta ki 
nemes, fennkölt életét. 

* 

Arad, 1849 október 5-én. 
Egyetlen, utolsó lehelletemig, hőn 

szeretett Elizám ! 
A kocka eldobatott és e földön már 

csak nehány órám maradt, hogy ma-
gam e keserű lépésre előkészíthessem. 
A halál nem érintene oly kegyetlenül, 
ha egyedül állanék, de a Reád, hűsé-
ges Elizám és gyermekeimre váló gon-
dolás fájdalmasan érinti lelkemet. 

E csapás nem talált készületlenül, 
azt hiszem mindenre elkészültem és 
mégis e pillanatban szívem fájdalma-
san összeszorul, ha arra gondolok, 
hogy Téged, legdrágábbamat, örökre 
elveszítelek. Nem ! nem örökre, mert 
szent az a hitem, hogy a földi életre 
egy szebb, jobb következik. Lelkem 
mindig körötted lebeg, mert a lelkek 

hazája mindenütt ott van, ahova 
Isten hatalma elér. 

E pillanatban, mikor minden földi 
dolog mulandósága előttem áll és 
multam lelkiszemeim elé tárul, s az 
emlékek mintegy megrohannak, a 
válást oly nehézzé teszik. A Rólad 
alkotott emlékeim oly magasztos fen-
ségben tárulnak lelkem elé, hogy nem 
találok szavakat, melyekkel leírhas-
sam azt a fájdalmat, mit eme emlékek 
okoznak. A végtelen hatalmú Isten 
(adjon nékem erőt), ki szívembe lát, 
adjon erőt, hogy mint igaz keresztény 
halhassak meg. Atyáim hitéhez min-
dig hű maradtam és ez adott, lelki-
atyám kezéből, megnyugvást, s most 
már kész vagyok Uram és Teremtőm 
ítélőszéke elé járulni. És Te Elizám, 
ki oldalamnál, mint a bátorítás és 
reménység angyala állottál, mily cse-
kély mérvben adózhattam én e bol-
dogságért, melyet édes szerelmed né-
kem juttatott. Adjon a jóságos Isten 
erőt és bátorságot, hogy e nehéz meg-
próbáltatást elviselhesd. Nekem pedig 
hűséges Elizám bocsáss meg, ha az 
életben néha fájdalmat okoztam, vagy 
durva voltam : ha nem is hallhatom 
szavad, mégis azt súgja szívem, hogy 
megbocsájtottál. 

Ó szegény gyermekeim ! Én édes 
jó Istenem ! érettök kell élned néked, 
hű Elizám. A te sorsod nehezebb, 
mint az enyém, mert fájdalmadat 
évekig viseled szíved felett s mégis 
hálásan pillantok a másvilágról Reád, 
ha gyermekeimet felneveled. Neveld 
őket az Úr félelmére és faragj belőlük 
jó és nemesszivű embereket. Ha én 
már nem őrködhetem felettök, talál-
janak ők Benned oly édesanyát, ki 
megtanítja őket arra, hogy szeren-
csétlen atyjok emlékét mindenkor 
féltve őrizzék szíveikben. Úgy szeret-
ném kezem áldón fejökre tenni és 
mégegyszer szerető szemedbe nézni. 
De talán jobb, hogy ez utolsó talál-
kozás nem engedtetett meg. Miként 
az Úr akarja, úgy legyen ! 
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Lipót, a jó és hű Lipót, kit nem 
sujt az én szerencsétlen sorsom, meg-
igérte, hogy mint jó atya, úgy fog 
Rólad és gyermekeinkről gondos-
kodni s ő meg is tartja igéretét. 

Ami a világi javakat illeti, arról 
nem kell véled semmit sem közöl-
nöm, ebben nem lesznek gondjaid, 
mert vagyonodat nem vehetik el. 
De egy kérésem mégis lenne Hozzád. 
Arra kérlek, hogy kötelezettségeimet, 
nehogy nevemen folt essék, váltanád 
be. Erik és Viktor adósságait ismered. 
Damjanich tábornoknak 1450 forint-
tal — egyezményes pénzben — tar-
tozom, fizesd ezen összeget özvegyé-
nek, mert nevezett is, velem együtt 
holnap mártír-halált hal. Ugyancsak 
400 forinttal — e. p. — tartozom 
Albreck őrnagynak, de hogy ő hol 
van, azt nem tudom, majd jelentkezik 
Nálad. Inkey Muki nekem tartozik 
500 forinttal. A házassági óvadék, 
minden bizonnyal változatlanul meg-
marad, miután az a Tied. 

Fivéreimnek és a hozzámtartozók-
nak igaz áldásom, imádkozom bol-
dogulásukért. Viktoromat, ki talán 
nem is sejti, hogy mily sors vár reám, 
mélyen sujtja majd e csapás, de az 
Úr, ki sebeket ejt, ad írt is azokra. 

Lásd Elizám, reméllem, hogy ha 
fájdalommal telt szívvel is, de biza-
lommal nézel sorsod elé, imádkozni 

fogok éretted és gyermekeimért, mert 
azt mondják : Egy haldokló imája 
különös erővel bir. Szíved vérzik, 
érzem, de a gyermekeinkkel szembeni 
kötelesség fájdalmadat enyhítendi és 
idővel Hermann, ki annyira hasonlít 
hozzám, képmásommá válhat. A ki-
sebbeknek e nagy fájdalomból még 
nem jut ki rész, de jól van ez így. 
Ők atyjukat csak a Te elbeszéléseid-
ből ismerhetik majdan meg s ki tudná 
nekik jobban elmesélni, hogy atyjuk, 
ha a világi törvények őt el is ítélték, 
mégis mindig becsületes ember volt, 
kit igaz meggyőződése vitt a halálba. 

Az idő, mit még a földön vándorol-
hatok, rövidre szabatott és levelemet 
is nem sokára leadom, de most oly 
nehézzé válik magamat e soroktól el-
szakítanom, hogy ezek az utolsók, 
mit Néked írhatok. 

Isten áldása kisérjen és védje az 
én hűséges hitvesem, adjon Ő Neked 
erőt és bátorságot — nekem pedig 
örök nyugodalmat. 

Én egyetlen, hűséges Elizám, gyer-
mekeim ! éljetek boldogan, nem-
sokára már kiszenvedtem : még egy-
szer köszönet a Te hű szerelmedért, 
mindazért, mit érettem tettél. Iste-
nem ! Istenem tovább már nem 
birom, éljél boldogan, én életem, 
mindenem Te, 

haláláig hű Károlyod. 
Közli: Timon Béla. 
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multja. — A hercegprímás a dilettáns történészek ellen. 

A husvéti könyvpiac jelentős ese-
ménye Horváth János várva-várt régi 
magyar irodalomtörténetének meg-
jelenése. «A magyar irodalmi művelt-
ség kezdetei» címet adta művének a 
kitünő magyar irodalomtörténész, 
mert irodalmi felfogását kiváltképen 
jellemzi, hogy az irodalmat nem mint 
valami levegőben lógó külön világot 

tekinti, hanem a vele összefüggő iro-
dalmi élettel, az irodalmi tudattal, a 
könyv és közönség viszonyával, az író 
szándékkal együtt vizsgálja, vagyis az 
irodalmi műveltség vizsgálatára irá-
nyítja figyelmét. A szempontok ilyen 
tágulása természetesen a történeti tár-
gyalás folyamatát is lényegesen módo-
sítja az eddigi módszerrel szemben 
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